
           

                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ     Αριθμός Απόφασης: 60/2021                                                                                                                        
         ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                     Αναρτητέα στο Διαύγεια                                                                                                              
     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ                   15η  Συνεδρίαση                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                              
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                        
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 
7ης  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ( μέσω skype) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 07 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 16:00  σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ Α’ 87-7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 
παρ. 1 του Ν. 4635/20 ( ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03.2020 ( ΦΕΚ Α’ 55/11-
03-2020) και 30/03.2020, ( ΦΕΚ Α’ 75/30.03.2020 Π.Ν.Π « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του covid – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» και τις υπ’ αριθμ.  18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 και 
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 
1154/01.07.2021  πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη Μαρίας, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.       
Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε ( 15) μελών, βρέθηκαν παρόντες δεκατρείς  ( 
13). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:          Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος 
Μέλη:                 Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα 
                           Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα 
                           Χατζόπουλος Γεώργιος – Δημότης 
                           Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης 
                           Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα 
     Περράκης Εμμανουήλ - Δημότης  
                           Σαλεσιώτης Μιχαήλ - Δημότης 
                           Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος    
                           Παπακωνσταντίνου Αγγελική – Δημότισσα 
     Μπικάκης Νικόλαος - Δημοτικός Σύμβουλος εκ της  
                           μειοψηφίας  
                           Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων   

   Καζας Ιωάννης – Δημότης 
 
AΠΟΝΤΕΣ:      Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 
                       Γαβρήλος Σταύρος -  Δημοτικός Σύμβουλος- Αντιπρόεδρος  
 
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση των πρακτικών  
και η Διευθύντρια του Ν.Π. κα Ανδρεάδου Πολυξένη. 

ΑΔΑ: 6Ι81ΟΚΩΛ-80Ξ



Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε 
το ακόλουθο  θέμα της προ  ημερήσιας διατάξεως. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Προ ημερησίας διατάξεως: «Περί Ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού του ΔΟΠΠΑΤ έτους 2022 ,σύμφωνα με την με αριθμ 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./75/οικ.13626/02-07-2021 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. »  

 

Η κ. Πρόεδρος  θέτει υπόψη των μελών την με αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./75/οικ.13626/02-07-

2021 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού 

προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022» σύμφωνα με την οποία καλούνται οι φορείς 

να υποβάλλουν αιτήματα για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2022 για 

αιτούμενες κενές θέσεις του φορέα τους και οι οποίες θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο 

ψηφιακό οργανόγραμμα της υπηρεσίας τους.  

Το αίτημα του νομικού προσώπου θα υποβληθεί από τον εποπτεύοντα φορέα Δήμο 

Ναυπλιέων ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

Από το Νομικό  πρόσωπο αποχώρησαν εντός του έτους 2020 , λόγω συνταξιοδότησης 

,δύο ΤΑΚΤΙΚΟΙ υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΦΥΛΑΚΩΝ και κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και οι θέσεις των οποίων έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με 
την με αριθμ. 13/16-03-2021 προηγούμενη Απόφασή μας με θέμα «Πολυετής 
προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 – 2025» ,στον 
Πολυετή Προγραμματισμό ότι θα καλυφθούν μέσω πρόσληψης. 

 

Στην αναφερόμενη απόφαση έχουν συμπεριληφθεί άλλες κενές οργανικές θέσεις οι οποίες 
θα     καταληφθούν μέσω του Ε.Σ.Κ. 
 
Λόγω της αποχώρησης των υπαλλήλων και κένωσης των οργανικών θέσεων τους υπάρχει 
αναγκαιότητα πρόσληψης εντός του επόμενου έτους ,ήτοι 2022, δύο (2) ατόμων με σχέση 
εργασίας μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΦΥΛΑΚΩΝ και Δ.Ε. κλάδου 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , αφού είναι υπάλληλοι του ιδίου τμήματος (τμήμα 
αθλητισμού) με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσωπικό για την φύλαξη των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και για την συντήρηση των κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων του και 
να μην μπορεί να καλυφθεί το κενό διαφορετικά . Επιπλέον λόγω των πρόσθετων μέτρων 
εξαιτίας του κορωνοϊού -covid 19, κατόπιν εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. είναι αυξημένη η ανάγκη 
πρόσληψης των παραπάνω . 

Η δαπάνη που θα προκύψει για την πρόσληψη των ανωτέρω θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ του οικ. έτους 2022 και ανέρχεται στο ποσό των 7.936,44 ευρώ 
(€) για το τελευταίο τετράμηνο τους έτους 2022 υπό τους ακόλουθους Κ.Α.: 

Κ.Α. 15.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»: 6.552,00 ευρώ (€)  

Κ.Α. 15.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ»: 1.384,44 
ευρώ (€) 

 

ΑΔΑ: 6Ι81ΟΚΩΛ-80Ξ



Παρατίθενται και οι προβλέψεις για το Οικονομικό έτος 2023 (12 μήνες) καθώς και 
αντίστοιχες για τα επόμενα έτη : 

Κ.Α. 15.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»: 19.656,00 ευρώ (€)  

Κ.Α. 15.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ»: 4.192,63 
ευρώ (€) 

Σύνολο δαπάνης : 23.848,63 ευρώ (€) 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλέπονται για τα επόμενα έτη. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

2022 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

2022 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

2022 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3.120,00€(780 x 
4) 

659,26€ 3.779,26€ 9.360,00€
(780 x 12) 

1.996,49€ 11.356,49€ 

ΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.432,00€ (858 
x 4) 

725,18€ 4.157,18€ 10.296,00
€ (858 x 

12) 

2.196,14€ 12.492,14€ 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ. Προέδρου 
και τα αναφερόμενα σε αυτήν, και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α) Την αποδοχή της εισήγησης της Προέδρου. 
Β) Την έγκριση υποβολής αιτήματος στα πλαίσια του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού για το έτος 2022, ως ακολούθως: 
 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

2022 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

2022 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

2022 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3.120,00€(780 x 
4) 

659,26€ 3.779,26€ 9.360,00€
(780 x 12) 

1.996,49€ 11.356,49€ 

ΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.432,00€ (858 
x 4) 

725,18€ 4.157,18€ 10.296,00
€ (858 x 

12) 

2.196,14€ 12.492,14€ 

 
 
Η δαπάνη που θα προκύψει για την πρόσληψη των ανωτέρω θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ του οικ. έτους 2022 και ανέρχεται στο ποσό των 7.936,44 ευρώ (€) 
μηνιαίως υπό τους ακόλουθους Κ.Α.: 

ΑΔΑ: 6Ι81ΟΚΩΛ-80Ξ



Κ.Α. 15.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα»: 6.552,00 ευρώ (€)  

Κ.Α. 15.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ»: 1.384,40 ευρώ (€) 

 

Εγκρίνει και τις προβλέψεις για το Οικονομικό έτος 2023 (12 μήνες) καθώς και αντίστοιχες για τα 
επόμενα έτη : 

Κ.Α. 15.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα»: 19.656,00 ευρώ (€)  

Κ.Α. 15.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μονίμων υπαλλήλων ΙΚΑ»: 4.192,63 ευρώ (€) 

Σύνολο αποδοχών: 23.848,63 ευρώ (€) 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλέπονται για τα επόμενα έτη. 

Οι διαδικασίες πρόσληψης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του έτους 
2022. 

 
Γ) Την εξουσιοδότηση της Πρόεδρου, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση της 
πίστωσης και την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 07-07-2021 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63 

 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ  

                                                                                             
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Ακριβές αντίγραφο  από το 
Βιβλίο των πρακτικών 
 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

ΑΔΑ: 6Ι81ΟΚΩΛ-80Ξ
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