
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 28 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  16-7-2021 

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43319/9-7-2021 

(ΦΕΚ 3066/9-7-2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης « Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη, 

15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ' 

αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13-7-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια 

περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 

51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή 

και ώρα από 11:00 έως 11:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 19650/15-7-

2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από 

τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  

της ημερήσιας διάταξης.  

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf


Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα), 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων. 

 

     Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού του Δήμου Κορινθίων έτους 2022», διότι πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες 

ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, καθώς η καταληκτική ημερομηνία 

καταχώρησης των σχετικών στοιχείων στο αρμόδιο Υπουργείο είναι στις 16-7-2021. 

    Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 340η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του 

Δήμου Κορινθίων έτους 2022» θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 15-7-2021 εισήγηση του 

Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η 

οποία  έχει ως εξής: 

 
Θέμα: "Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου έτους 2022". 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

        

Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες, προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, αναφορικά με 

τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2022. 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1-5 του ν.4622/2019: 

“1. Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει 

ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

2. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του 

παρόντος Κεφαλαίου. 

3. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών για θέματα δημόσιας διοίκησης και 

προϋπολογισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή 

φορέων της παραγράφου 2, στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, 

στους φορείς της παραγράφου 2 δεν περιλαμβάνεται η Βουλή των Ελλήνων. 

4. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού 



από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του 

ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό 

Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. 

5. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 4, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την Επιτροπή 

της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού.” 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο 

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 16-07-2021 

οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν 

θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική αυτή εφαρμογή. 

 

Διευκρινίζεται ότι οι Δήμοι καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα 

προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα 

και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας.  

Πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το Δήμο στην 

εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη των 

κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων : 

- για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων,  απόφαση του οικείου Συμβουλίου. 

- για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα 

υποβληθούν μέσω της προαναφερόμενης εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά αιτήματα 

προσλήψεων», σελ. 8-9 της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02.07.2021), χωρίς 

ωστόσο να απαιτείται η αποστολή των αποφάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην παρούσα 

φάση. 

Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης 

πλήρωσης των θέσεων, τόσο για το έτος 2022 όσο και κάθε επόμενο έτος.   

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και κατόπιν συνεκτίμησης των οικονομικών δεδομένων και των 

υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου εισηγούμαστε :   

Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2022,  

ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό και με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, ως εξής:   

α/α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  1 

2 ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών) 1 

3 ΠΕ Διοικητικός (Νομικής) 1 

4 ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων  1 

5 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών 

Απορριμματοφόρων)  

1 

6 ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  1 

 ΣΥΝΟΛΟ 6 



 

Επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω της 

προαναφερόμενης εφαρμογής («Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων», σελ. 8-9 

της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02.07.2021).  

    

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού του Δήμου Κορινθίων έτους 2022, ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό, σύμφωνα με τον 

ως άνω πίνακα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον συνημμένο σε αυτήν πίνακα 

στοιχείων. 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος και 

Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 15-7-2021 εισήγηση του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ΄ αριθ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626/02-07-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ΄ αριθ. 

115275/8-7-2021 έγγραφο του Τμήματος Τ.Α. και Ν.Π. Τρίπολης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Κορινθίων 

έτους 2022, ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό ως εξής:  

 

α/α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  1 

2 ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών) 1 

3 ΠΕ Διοικητικός (Νομικής) 1 

4 ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων  1 

5 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών 

Απορριμματοφόρων)  

1 

6 ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  1 

 ΣΥΝΟΛΟ 6 

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με τον συνημμένο 

στην παρούσα πίνακα. 



Σε επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων θα γίνει η σχετική δέσμευση για την 

εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022. 

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/340/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-7-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτεται πίνακας αιτημάτων προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022: 




