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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/09/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  213 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/28.09.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/09/2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 11487/22.09.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι  δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5.Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να  
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Αξιώτης Χρήστος  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Αλεξοπούλου Μαρία  



20. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
21. Γαβρίλης  Γεώργιος   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εγκυκλίου 21 «Στελέχωση των 
οργανικών µονάδων των ∆ήµων» που ζητάει  την υποβολή νέων και την 
επανυποβολή στοιχείων για τους Υπαλλήλους του ∆ηµοσίου . 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  εισήγηση   του 
Αντιδηµάρχου  ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών η  οποία έχει ως εξής:    
 
 

Το προηγούµενο διάστηµα  µε το αριθµ. πρωτ.: 8681/19.7.2017 η 
προϊστάµενη του Τµήµατος ∆ιοίκησης Προσωπικού ενηµέρωσε τη δηµοτική 
αρχή για την εγκύκλιο 21 του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο «Στελέχωση 
των οργανικών µονάδων των ∆ήµων» , τα απαιτούµενα για την υλοποίηση 
της και τις ενστάσεις– αντιρρήσεις της για την αποστολή στοιχείων που έχουν 
να κάνουν µε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των εργαζοµένων. 

Επισηµαίνεται  ότι εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ζητούνται διαρκώς 
στοιχεία για τους εργαζόµενους του ∆ήµου από Υπουργεία και ∆ηµόσιους 
Οργανισµούς( ΥΠΕΣ , Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ΕΛΣΤΑΤ, 
Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α.) παρά το ότι τα απαραίτητα δεδοµένα είναι 
αναρτηµένα και ενηµερώνονται διαρκώς στο «Μητρώο Ανθρώπινου 
∆υναµικού».  

Η συγκεκριµένη εγκύκλιος πέρα από τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που 
έθετε στην υπηρεσία, απαιτούσε υποχρεωτικά και την  αποστολή-ανάρτηση 
στοιχείων που µε βάσει την υφιστάµενη νοµοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων είναι  αµφίβολο εάν επιτρέπεται να 
δηµοσιοποιηθούν. 

Με δεδοµένο ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχα αιτήµατα στην 
Υπηρεσία που είχαν ξεκάθαρη αντεργατική στόχευση (απολύσεις, κατάργηση 
δοµών, αξιολόγηση) και µέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και 
τροποποιήσεις από την πλευρά του Υπουργείου προτείνεται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να αποφασίσει την µη αποστολή από την Υπηρεσία των 
ζητούµενων στοιχείων της εγκυκλίου 21 του Υπουργείου Εσωτερικών . 

 



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κυρίου  Κοντόσταυλου Γεώργιου   
ο οποίος ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

Την µη αποστολή από την Υπηρεσία των ζητούµενων στοιχείων της 
εγκυκλίου 21 του Υπουργείου Εσωτερικών «Στελέχωση των οργανικών 
µονάδων των ∆ήµων» . 

 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) 
Αξιώτης Χρήστος 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14)Κοντόσταυλος Γεώργιος 15)Καµπάκας 
Αντώνιος  16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 18) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος 20) Αλεξοπούλου 
Μαρία 21)Κατσαρέλης Νικόδηµος 22) Γαβρίλης Γεώργιος 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      28/09/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 


