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Γίνεται αναφορά στις βασικές δράσεις των οποίων την 

ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό μέχρι την 

υλοποίησή τους είχε ο Γενικός Γραμματέας 

============================================================== 
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 ΑΞΟΝΑΣ 1: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

 

Με συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουμε στον Δήμο Κορινθίων και έχοντας 
θεσμικά την ευθύνη ως ΓΓ για την ενίσχυση του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ που 
αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιό του, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά όλους τους 
δυνατούς τρόπους και τα «εργαλεία», με σκοπό: 
 

- Την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης 
 

- Την αποφόρτιση του υφιστάμενου προσωπικού & την δημιουργία καλύτερων 
συνθηκών εργασίας 

 

- Την παραγωγή έργου με ταχύτητα & αποτελεσματικότητα 
 

- Την εξυπηρέτηση & την εκπλήρωση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου 
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υλοποιείται σταδιακά ένα ολοκληρωμένο (κατά το δυνατόν) Πλάνο ΝΕΩΝ 
θέσεων εργασίας. 
Ειδικότερα: 
 

➢ Έγκριση & Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ 4 ΜΟΝΙΜΩΝ θέσεων στην 
Τεχνική Υπηρεσία 
 

• 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

• 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

• 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

• 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων μέσω διαγωνισμού (ΑΣΕΠ) ολοκληρώθηκε ήδη 
και αναμένεται η ολοκλήρωση της πρόσληψης των επιτυχόντων (δημοσίευση σε 
ΦΕΚ, ανάληψη υπηρεσίας, κτλ.). 
 
 

➢ 76 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων στο «Πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα» του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών  

Η διαδικασία επιλογής και πλήρωσης των θέσεων έχει ολοκληρωθεί και ήδη 
εργάζονται στον Δήμο Κορινθίων σε θέσεις εργατοτεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού. 
 
 

➢ Επέκταση των συμβάσεων εργασίας για 1 ακόμα χρόνο για 
12 συμπολίτες μας του Α΄ κύκλου του «Προγράμματος 
Απασχόλησης μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55-67» 

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ήδη συνεχίζουν να εργάζονται για 2η συνεχόμενη 
χρονιά στον Δήμο Κορινθίων 12 συμπολίτες μας. 
 

➢ Υλοποίηση του Β΄ κύκλου του «Προγράμματος 
Απασχόλησης μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55-67» με 
διάρκεια απασχόλησης 1+1 χρόνο (18 ΝΕΟΙ εργαζόμενοι) 

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ήδη εργάζονται στον Δήμο Κορινθίων ακόμα 18 
συμπολίτες μας. 
 

➢ Έγκριση 3 ακόμα ΜΟΝΙΜΩΝ θέσεων στην Τεχνική Υπηρεσία 
και στη Νομική Υπηρεσία με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 

Έχει γίνει η έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 

• 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

• 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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• 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
Αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης εντός του 2022. 
 

 
➢ Έλευση 4 υπαλλήλων με μετακίνηση από άλλους Φορείς του 

Δημόσιου τομέα στους 2 Κύκλους κινητικότητας του 2021 
 

• 3 Εργάτες Καθαριότητας 

• 1 ΔΕ Διοικητικός 

• 1 Οδηγός 
 
 

➢ Προετοιμασία για την υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) 

για την περαιτέρω ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με 2 
(κατ΄ αρχήν) Διπλωματούχους Μηχανικούς, με 
συμβάσεις έργου 1 έτους με δικαίωμα ανανέωσης 
 

• 2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται σύντομα η υπογραφή Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
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➢ Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης & βελτίωσης του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Κορινθίων 
 

 
 

 
Με απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων συγκροτήθηκε ήδη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που 
αποτελείται από τους: 
 

- Νεκτάριο Σπηλιόπουλο Γενικό Γραμματέα (ως συντονιστή) και υπηρεσιακούς 
υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων με αντικείμενο την: 
 

• Συγκέντρωση, καταγραφή, επεξεργασία των στοιχείων & προτάσεων για την 
τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. 
 

• Αναδιάρθρωση & αναδιοργάνωση των οργανικών μονάδων με στόχο την 
καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου 

 

• Προσαρμογή και εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία 
  

• Σύνταξη & υποβολή σχετικής Εισήγησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή 
 
Να σημειωθεί ότι η τελευταία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ στον Δήμο Κορινθίων 
έγινε πριν από 8 χρόνια, το 2014 και η επικαιροποίησή του ήταν επιβεβλημένη, 
καθώς ο Δήμος θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις νέες ιδιαίτερα απαιτητικές 
συνθήκες λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Η ολοκλήρωση του έργου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αναμένεται έως το τέλος του 
2022, έτσι ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι διαδικασίες έγκρισης του ΝΕΟΥ Ο.Ε.Υ. 
(Εκτελεστική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο, Υπηρεσιακό Συμβούλιο, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δημοσίευση σε ΦΕΚ & έναρξη εφαρμογής του) 
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 ΆΞΟΝΑΣ 2: 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

➢ Ολοκληρώθηκε το έργο εναρμόνισης του Δήμου Κορινθίων 
με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR) 
 

 
 

 

Με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και 
την συνεργασία του ΓΓ με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, όλες οι Δ/νσεις και τα Τμήματα 
του Δήμου Κορινθίων θα έχουν πλέον την δυνατότητα να κάνουν χρήση των 
εγκεκριμένων εγγράφων και των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε 
περίπτωση συναλλαγής ή επικοινωνίας με τους πολίτες. 
 

• Έντυπα Αιτήσεων με συγκατάθεση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων 
ανά περίπτωση 
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• Έγγραφα για τις υποχρεωτικές εκ του νόμου κοινοποιήσεις αποφάσεων στις 
δημόσιες πλατφόρμες «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & «ΚΗΜΔΗΣ» 
 

• Έγγραφα για τις Συμβάσεις προσωπικού 
 

• Έγγραφα για τις λοιπές λειτουργίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
 
Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την 
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), γίνεται ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ στον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
και διασφαλίζει τόσο τους Δημότες, όσο και τους υπαλλήλους του σε όλα τα θέματα 
προστασίας, ασφάλειας, διαχείρισης, για τα προσωπικά και τα ευαίσθητα δεδομένα, 
καθιστώντας τον Δήμο Κορινθίων σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς τον Δημότη. 
 

Είναι επίσης σε διαδικασία ανάθεσης και θα ολοκληρωθεί άμεσα η ανάθεση της 
υπηρεσίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.), ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής του Κανονισμού, 
αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία των 
Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων σε θέματα προσωπικών δεδομένων. 
 

 

➢ Έγκριση του έργου «Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «Α. 
Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών 
 

 
 
Χρηματοδότηση: 867.595 € (100%) 
 

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δημοτών & των 
επαγγελματιών.  
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Αναλυτικότερα συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή των παρακάτω:  
 

• Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών για τις Υπηρεσίες του Δήμου 
 

• Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence Platform) για την  
  διοικητική λειτουργία Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση Πολιτών & Επιχειρήσεων 
 

• Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Συναλλαγών Πολιτών & Επιχειρήσεων 
 

• Σύστημα Ευφυούς Λογισμικού Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Αρχείου 
  (Ψηφιοποίηση Αρχείου Πολεοδομίας & Αρχείου Προσωπικού) 
 

• Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων (Προϋπολογισμός, Δαπάνες, Έσοδα, 
  Έξοδα, Αποθήκη, Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, κτλ.) 
 

• Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Μόνιμο & έκτακτο προσωπικό) 

Το έργο ήδη βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022 σε διαγωνιστική 

διαδικασία και αναμένεται η ολοκλήρωση του εντός του 2023. 
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 ΆΞΟΝΑΣ 3: 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

 

 

➢ Εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης 
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" 
και ομόφωνη εκλογή στην θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΣ 

 

➢ Συμμετοχή και Ομιλητής ως ΓΓ στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (12-15 Μαίου 2022, 
Ξάνθη), εκπροσωπώντας τον Δήμο Κορινθίων και & τον 
Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ» 
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➢ Συμμετοχή και Ομιλητής ως ΓΓ στο 1ο Συνέδριο του Δικτύου 
CIVINET Ελλάδος-Κύπρου (9 Δεκεμβρίου 2021), 
παρουσιάζοντας το (υπό έγκριση) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κορινθίων 
 

 
➢ Συμμετοχή και Ομιλητής σε πλήθος Ημερίδων για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  
          Ενδεικτικά: 

         Επιστημονική Ημερίδα (8 Απριλίου 2022, Λουτράκι) 
          Συνδιοργάνωση: 

- ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" 
- International Forum Training & Consulting 

 

          ΘΕΜΑ: «Νέες Ρυθμίσεις & Ειδικά θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων,   
          Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων Ν. 4782/2021» 
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 ΆΞΟΝΑΣ 4: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ - ΕΝΤΑΞΗ ΈΡΓΩΝ 

 

 

Α. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Ταμείο Ανάκαμψης 
 

• «Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου & 
Λουτρακίου» 

           Αφορά την ένωση του παράκτιου μετώπου των 2 πόλεων (Κορίνθου- 
           Λουτρακίου) σε μία ενιαία διαδρομή, με τον «μετασχηματισμό» και την  
           δημιουργία ενός “γραμμικού πάρκου” καθιστώντας τον χώρο εναλλακτικής  
           ασφαλούς μετακίνησης, περιπάτου, ποδηλασίας και αναψυχής. 

• Διαδημοτικό έργο: Δήμος Κορινθίων & Δήμος Λ-Π-ΑΘ 
           Χρηματοδότηση (100%): 12.000.000 € 

 
Υπουργείο Εσωτερικών - Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»  
 

• «Νέο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου»   
           Χρηματοδότηση (100%): 11.002.520 € 
 

• «Ψηφιακή αναβάθμιση & μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» 
           Χρηματοδότηση (100%): 867.595 € 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
 

• «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Κορινθίων-Προμήθεια 38 
κοινόχρηστων ποδηλάτων πόλης, ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
διαχείρισης, κτλ.» 
Χρηματοδότηση (100%): 310.000 € 
 
 

 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο 

• «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κορινθίων για την 
           εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους κοινόχρηστους 
          χώρους, σε δίκτυα πεζής μετακίνησης ή οδεύσεις διαφυγής» 
          Χρηματοδότηση (100%): 74.400 € 

• «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & 
κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) στον Δήμο Κορινθίων» 

          Χρηματοδότηση (100%): 59.520 € 
 
 
 

Β. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ (ΠΡΟΣ ΈΓΚΡΙΣΗ) 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-“Πράσινο Ταμείο” 
 

• «Προμήθεια & Εγκατάσταση Πάρκων Τσέπης του Δήμου Κορινθίων» 
           Αφορά την δημιουργία 7 Νέων Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) στις γειτονιές  
           της Κορίνθου. 
          Χρηματοδοτικό αίτημα:  247.684 € (έχει κατατεθεί) 

 
Υπουργείο Εσωτερικών-Φιλόδημος ΙΙ-Πρόγραμμα “Άργος” 
 

• «Κατασκευή Πανσιόν Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων & Δημοτικού 
Κτηνιατρείου-Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης, περίθαλψης & 
φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Υπηρεσίες στειρώσεων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» 

• Διαδημοτικό έργο: Δήμος Κορινθίων & Δήμος Βέλου-Βόχας 
           Χρηματοδοτικό αίτημα: 916.193 € (έχει κατατεθεί) 
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Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
 

• «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» 
           Οι άξονες που εντάσσονται οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση δράσεις  
           αφορούν: 

- Βιώσιμη μετακίνηση 
- Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών & μείωση του 

ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων 
- Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών & των επιχειρήσεων 
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
- Προστασία από κυβερνο-επιθέσεις & διασφάλιση της επιχειρησιακής 

συνέχειας 
- Ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών 

           Χρηματοδοτικό αίτημα: 1.620.000 € (προετοιμάζεται προς κατάθεση έως 
           15/10/22) 

 
 
 
 


