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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  6/2020 

(συνεχιζόμενη) 

ΑΠΟΦΑΣΗ  062/2020 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ.,  συνέρχεται 

σε συνεχιζόμενη - από την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, μετά από αποδοχή του 

Σώματος - συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 9888/13-3-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου και του με αριθμ. πρωτ. 10217/18-03-
2020 εγγράφου αυτού, τα οποία  επιδόθηκαν σύμφωνα με το νόμο. 
 
Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α) και της υπ’ αριθμ. 
18318/13-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη 
και συμμετέχουν ο κ. Πολίτης Δημήτριος, Πρόεδρος του Σώματος (συμμετέχει τηλεφωνικά 
διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Σταματόπουλος Ευστάθιος, ο οποίος και Προεδρεύει της συνεδρίασης, διότι έχει 
εικόνα των άλλων Μελών και μπορεί έτσι να διευθύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 
συνεδρίαση, και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.: 1) Αγγελή Μαρία, 2) 
Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 5) Αναστασόπουλος Χρήστος, 6) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 7) κ. Βασιλόπουλος 
Παναγιώτης (συμμετέχει τηλεφωνικά διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό), 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας Παντελής, 11) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Κανάκης Βασίλειος, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Κλάδης 
Παύλος, 15) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 16) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 17) Κουκούτσης Δημήτριος, 
18) Λαζαρίδης Γεώργιος, 19) Λιάππας Λεωνίδας, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) 
Μαρινάκης Σαράντος, 22) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 25) Μπεχράκης Σταμάτης, 26) Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας 
Αναστάσιος, 28) Σωφρονάς Γεώργιος, 29) Τζαμουράνης Βασίλειος,  30)  Τσαπόγας 
Κωνσταντίνος, 31) Φάβας Γεώργιος, 32) Φαββατάς Δημήτριος και 33) Χειλάς Παναγιώτης.  
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μαλαπάνη Μαρία, 2) 
Μπάκας Δημήτριος, 3) Μπαρούνη Μαρία, 4) Νιάρχος Αναστάσιος, 5) Οικονομάκος Δημήτριος, 
και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή στην 
ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.   

 Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης 
Σωτήριος.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος, 

για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  Δήμου Καλαμάτας. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ΄ αριθμ. 1/2020 απόφασή της, ως αρμόδιο 
όργανο σύμφωνα με την διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο,  την τροποποίηση του άρθρου 10  ‘’ Προϊσταμένου Υπηρεσιών ‘’  του ΟΕΥ Δήμου 
Καλαμάτας ως προς τις  Διευθύνσεις  Διοικητικών και Οικονομικών, σύμφωνα με την από 03-
03-2020, σε ορθή επανάληψη, σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας & 
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μαρινάκη Σαράντου, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της εν λόγω απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχει αναλυτικά ως εξής:    
 
 
Θέμα: ««Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Καλαμάτας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 10 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) ‘’Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ‘’ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 38 παρ. 1 

Ν.3801/2009 (ΦΕΚ163/Α/4-9-2009). 

2. Την με αρ. 11070/18-1-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 285/Β’/13-02-2012) με την οποία εγκρίθηκε η 

υπ’αρ. 590/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας με την οποία 

ψηφίστηκε ο ΟΕΥ του Δήμου. 

3. Την με αρ. 62728/3-4-2017 απόφαση του Ασκούντος Καθηκόντων Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 1297/Β/13-4-

2017)με την οποία επικυρώθηκε η 61/2017 απόφαση Δ.Σ. Καλαμάτας αναφορικά με την 

τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου. 

4. Την με αρ. 176360/22-08-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 3072/Β’/6-9-2017) με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 364/2017 

Απόφαση Δ.Σ. Καλαμάτας αναφορικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου. 

5. Την με αρ. 27117/18-2-2019 (ΦΕΚ 634/Β’/27-2-2019) με την οποία εγκρίθηκε η 4/2019 απόφαση 

Δ.Σ. Καλαμάτας  αναφορικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου. 

6. Το Μέρος V, άρθρο 10 του ΟΕΥ Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το οποίο: 

 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών: 

Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων & Τμημάτων της οργανωτικής δομής του 

Δήμου επιλέγονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων 

κλάδων/ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου. 

Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης & Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ 

Προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται από τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ σύμφωνα με την εκάστοτε 

νομοθεσία 

Πιο συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Διοικητικών αναγράφονται οι παρακάτω κλάδοι/ειδικότητες 
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α/α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο ΑΕΙ 

Νομικής ή Διοικητικής ή Οικονομικής 

κατεύθυνσης 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο 

Οικονομικής Σχολής ή οικονομικής κατεύθυνσης  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

 

  Και στη Διεύθυνση Οικονομικών αναγράφονται τα παρακάτω:  

α/α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο 

Οικονομικής Σχολής ή οικονομικής κατεύθυνσης  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο 

Οικονομικής Σχολής ή οικονομικής κατεύθυνσης  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

2.1 
Τμήμα Λογιστηρίου & 

Μισθοδοσίας  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο 

Οικονομικής Σχολής ή οικονομικής κατεύθυνσης   

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο 

Οικονομικής Σχολής ή οικονομικής κατεύθυνσης  

ΠΕ1 Οικονομολόγων 

ΠΕ Οικονομολόγων 

Ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

2.2 
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων 

και Περιουσίας  & Κοιμητηρίων  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

2.3 Τμήμα Ταμείου  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  
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2.4 

 

Τμήμα Προμηθειών και 

Αποθήκης  

 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων 

ΠΕ1 Διοικητικού  

ΠΕ Διοικητικού  

ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ή ΔΕ1 Διοικητικού  

ΔΕ Διοικητικού   

 

1. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω διαμόρφωση των κλάδων/ ειδικοτήτων που δύνανται να 

επιλεγούν προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Δ/νσης Οικονομικών έχουν απαλειφθεί 

ορισμένοι κλάδοι/ειδικότητες αν και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, ή έχουν εξειδικευτεί 

κλάδοι ειδικότητες οι οποίοι δεν δύναται πλέον να καλυφθούν από το υπάρχων προσωπικό 

δεδομένου ότι το προσωπικό του δήμου έχει μειωθεί δραστικά ύστερα από τις συνταξιοδοτήσεις 

και δεν αντικατασταθούν έως σήμερα, γεγονός που λειτουργεί περιοριστικά στην αξιοποίηση του 

υφιστάμενου προσωπικού σε θέσεις ευθύνης και την ευρύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

2. Από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 ούτε των επόμενων ετών. 

 

Κατόπιν αυτών,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 

 

Την τροποποίηση του άρθρου 10 ‘’ Προϊσταμένου Υπηρεσιών ‘’  του ΟΕΥ Δήμου Καλαμάτας ως προς 

τις  Διευθύνσεις  Διοικητικών και Οικονομικών ως εξής: 

 

Στη διεύθυνση Διοικητικών ο κλάδος/ ειδικότητα ΠΕ1 Διοικητικού- Οικονομικού  με πτυχίο ΑΕΙ 

Νομικής ή Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης να απαλειφθεί και να καταγραφεί ο γενικότερος 

κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού- Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και να προστεθούν οι κλάδοι/ 

ειδικότητες ΠΕ1 Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού.     

 

α/α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

 

Στη διεύθυνση Οικονομικών στις ειδικότητες ΠΕ1 Διοικητικού –Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού- 

Οικονομικού  να απαλειφθεί η παρατήρηση με πτυχίο Οικονομικής Σχολής ή οικονομικής 



Συνεδρίαση : 6/2020 Τρίτη  24 / 03 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  062/2020 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  5 

κατεύθυνσης και να αντικατασταθεί με τον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού- 

Οικονομικού και να προστεθεί η ειδικότητα/ κλάδος ΠΕ  1 Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού. 

Ομοίως στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας στις ειδικότητες ΠΕ1 Διοικητικού –Οικονομικού και 

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού  να απαλειφθεί η παρατήρηση με πτυχίο Οικονομικής Σχολής ή 

οικονομικής κατεύθυνσης και να αντικατασταθεί με τον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού και ΠΕ 

Διοικητικού- Οικονομικού και να προστεθεί η ειδικότητα/ κλάδος ΠΕ  1 Διοικητικού και ΠΕ 

Διοικητικού.       

Στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας  & Κοιμητηρίων να προστεθεί η ειδικότητα/ κλάδος 

ΠΕ  1 Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού 

Στο τμήμα   Ταμείου να προστεθεί η ειδικότητα/ κλάδος ΔΕ  1 Διοικητικού και ΔΕ Διοικητικού 

 

α/α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1  Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

2.1 Τμήμα Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1  Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων 

ΠΕ Οικονομολόγων 

Ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

2.2 
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και 

Περιουσίας  & Κοιμητηρίων  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1  Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

2.3 Τμήμα Ταμείου  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  
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ΔΕ 1 Διοικητικού  

ΔΕ Διοικητικού 

2.4 

 

Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης  

 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων 

ΠΕ1 Διοικητικού  

ΠΕ Διοικητικού  

ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ή ΔΕ1 Διοικητικού  

ΔΕ Διοικητικού   

 

 

Από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 ούτε των επόμενων ετών. 

 

Ο Αντιδήμαρχος   

Κοινωνικής Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

                                                             Σαράντος Μαρινάκης 

 
 
 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση όπως ακολουθεί: 

 
Εισηγητής ο κ. Μαρινάκης.  
Κύριε Μαρινάκη, έχετε το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, έχει τη χάρη του και αυτή η διαδικασία και θεωρώ ότι πολύ 
σύντομα θα εξοικειωθούμε όλοι μ’ αυτό τον τρόπο συνεδριάσεως, αρκεί να μην 

είναι όμως ανάγκη των καιρών να συνεδριάζουμε κατά αυτό τον τρόπο.   

Δεν θα σας καθυστερήσω, θεωρώ ότι έχει εμπλουτιστεί το θέμα με τα στοιχεία που σας έχουν 
γνωστοποιηθεί, σας έχουν κοινοποιηθεί ως προς το προσοντολόγιο, καθώς και το ΦΕΚ που 
συνοδεύει το προσοντολόγιο. Θα σας πω 2-3 πραγματάκια έτσι σύντομα.  

Για τη Διεύθυνση Διοικητικών, ζητάμε να απαλειφθεί η εξειδίκευση στο πτυχίο νομικής, 
διοικητικής, οικονομικής κατεύθυνσης και να προστεθεί το ΠΕ 1 Διοικητικού και ΠΕ 
Διοικητικού. Γιατί το κάνουμε αυτό; Από την παραπάνω αλλαγή δεν επηρεάζεται, καταρχάς, ο 
κλάδος πρόσληψης που είναι ΠΕ 1 Διοικητικού - Οικονομικού. Διευρύνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής των υφισταμένων υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικών.  

Έχουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής νέων υπαλλήλων μέσω της κινητικότητας, 
στο δε ΦΕΚ που σας έχει κοινοποιηθεί ορίζεται ακριβώς το προσοντολόγιο, όπως σας είπα. Οι 
κλάδοι ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού που, απ’ ότι είδατε, συμπεριλαμβάνει όλα τα οικονομικά 
πτυχία. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, εναρμονιζόμαστε με τον Φορέα Ελέγχου των 
Προσλήψεων, τον ΑΣΕΠ και τη γενική κατηγοριοποίηση των κλάδων. 

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σ’ αυτό το σημείο πριν περάσω στη Διεύθυνση Οικονομικών και 
θα σας πω ότι αν ένας υπάλληλος έχει προσληφθεί πριν το 2000 με πτυχίο Οικονομικής 
Επιστήμης έχει προσληφθεί ως ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Αν ο ίδιος υπάλληλος θα 
μπορούσε να έχει προσληφθεί μετά το 2001 θα είχε προσληφθεί ως ΠΕ Διοικητικού.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Θέλω μ’ αυτό τον τρόπο να σας πω ότι δεν αλλάζει κάτι στην ουσία, ίσα-ίσα που απαλείφουμε 
μια υπερβολή και δεν θα πω κάτι περισσότερο, μία υπερβολή την χαρακτηρίζω που περιέγραφε 
ο ΟΕΥ. Παράδειγμα ένα πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να είναι ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού.  

Πάμε στη Διεύθυνση Οικονομικών. Απαλοιφή με πτυχίο Οικονομικής Σχολής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης. Προσθήκη του ΠΕ 1 Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού. Προσθήκη ΔΕ 1 Διοικητικού 
στο Τμήμα Ταμείου. Για τους ίδιους λόγους που σας ανέφερα πριν, δεν θέλω να σας κουράσω, 
αλλά θα τα πω έτσι πάλι εν τάχη, δεν επηρεάζεται ο κλάδος πρόσληψης, διευρύνεται η 
δυνατότητα συμμετοχής όλων των υφισταμένων υπαλλήλων να διεκδικήσουν τη θέση του 
Διευθυντή στη Διεύθυνση Οικονομικών, έχουμε τη δυνατότητα γιατί έχουμε δώσει μεγάλο 
βάρος στο θέμα της κινητικότητας απ’ ότι θυμάστε σε προηγούμενη απόφασή μας στην 
Οικονομική Επιτροπή, στον προγραμματισμό που κάναμε, θεωρώντας ότι η Καλαμάτα είναι 
θελκτική πλέον ως χώρος, ως πόλη εργασίας, διεκδικούμε να αποκτήσουμε εκείνο το 
προσωπικό, το διπλάσιο σχεδόν από αυτό που έχουμε εντάξει στις διαδικασίες των 
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.  

Όπως είπαμε δεν υπάρχει, δεν επηρεάζεται ο κλάδος, δεν αλλάζει το οικονομικό πτυχίο, γιατί 
ήτανε και περίσσιο όταν λέμε για ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με κατεύθυνση οικονομική. Τι 
είναι αυτό; Πώς μπορεί να περιγραφεί. Και προς επίρρωση όλων αυτών στο Τμήμα 
Προμηθειών ήδη υπήρχε από τον προηγούμενο ΟΕΥ ΠΕ 1 Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού.  
Εδώ, κ. Πρόεδρε, θα παρακαλούσα αν υπάρξουν ερωτήσεις που εξειδικεύονται στη Διοίκηση 
θα σας παρακαλούσα να δοθεί ο λόγος και στη Γενική Διευθύντρια, την κα Κουρελή. 
Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.   

 
Ευχαριστώ και εγώ. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Δήμαρχος.  
Έχετε το λόγο, κ. Δήμαρχε. 

 
Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  
Λοιπόν, να πω δυο κουβέντες γιατί νωρίτερα στη συζήτηση που έγινε με τη 

Παραταξιακή συζητήσαμε το ενδεχόμενο να αποσύρουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να σας 
ζητήσω να το συζητήσουμε το θέμα διότι αυτή η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας επί της ουσίας συζητήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Εκεί εγώ ζήτησα να αναβληθεί το θέμα διότι θεωρούσα ότι η εισήγηση δεν είναι 
ολοκληρωμένη. Τελικώς υπάρχει το διευκρινιστικό το έγγραφο που έρχεται που δείχνει ότι όλα 
τα πτυχία αυτά που συμπεριλαμβάνουμε μέσα έχουν κατεύθυνση οικονομική. Οπότε το θέμα 
έχει εξαντληθεί, έχει συζητηθεί, έχουν δοθεί απαντήσεις και ερχόμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα, 
αυτή τη στιγμή, να διορθώσουμε, αν θέλετε, κάποιες ατέλειες της λειτουργίας του Δήμου. 
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας υπάρχουνε σε δύο Τμήματα, 
σε αυτά που αναφέρουμε, υπάρχουνε υπάλληλοι οι οποίοι με το πτυχίο που έχουνε, παρά το 
ότι η κατεύθυνση του πτυχίου τους είναι οικονομική, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.  
Ερχόμαστε ουσιαστικά, δηλαδή, να επαναφέρουμε αυτό που γινόταν πριν από χρόνια. Πριν 
από χρόνια όλοι όσοι είχανε κατεύθυνση οικονομική στο πτυχίο τους μπορούσαν να ενταχθούν 
στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Αργότερα αυτό εξειδικεύτηκε και υπήρχαν οι 
περιορισμοί. Αυτούς τους περιορισμούς άρουμε εμείς αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν όλοι 
εφόσον έχουν κριθεί να μπούνε σε Τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας. Και βέβαια αυτό έρχεται και σε συνέχεια της προσπάθειας 
που κάνουμε μέσα από την κινητικότητα να ενισχύσουμε τα Τμήματα του Δήμου με 
στελεχιακό προσωπικό.   
Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  

 
Πάμε σε ερωτήσεις.  
Από τον κ. Κοσμόπουλο;  

Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. 
Ο κ. Τζαμουράνης; 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε, είτε προς τον κ. Δήμαρχο, είτε στον κ. Μαρινάκη. 
Δηλαδή, θα μπορούν διοικητικοί, αυτοί που έχουν τελειώσει Διοικητικών να 

είναι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Οικονομικών;  
Αυτό είναι το ερώτημά μου.  
Σύμφωνα με την τροποποίηση που εισηγούνται;  

 
Κυρία Οικονομάκου.  
Ευχαριστώ τον κ. Τζαμουράνη.  

 
Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να τροποποιηθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας όταν έχουμε ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών σε άλλες Υπηρεσίες, 

μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε μετακινήσεις στον οικονομικό τομέα, οπότε να 
λειτουργήσουμε με τον ήδη υπάρχοντα Κανονισμό, αφού μπορούν να καλυφθούν οι θέσεις. 
Ευχαριστώ.  

 
Μάλιστα.  
Κυρία Αλειφέρη; 

 
Θέλω να κάνω γενικές παρατηρήσεις και δεν θέλω να το 
προσαρμόσω σε πρόσωπα που ο καθένας μπορεί να έχει ή να μην 

έχει στο μυαλό του.  
 
Ωραία, στην τοποθέτησή σας, κα Αλειφέρη.  
Ο κ. Μάκαρης.  

 
Η ερώτηση είναι παραπλήσια μ’ αυτή που έκανε ο κ. Τζαμουράνης, οπότε να 
απαντηθεί αυτή η ερώτηση.  

 
Ευχαριστώ, κ. Μάκαρη.  
Η κα Κουζή.  

 
Έχω ακριβώς την ίδια απορία με τον κ. Τζαμουράνη.  
ΠΕ Διοικητικοί μπορούν να γίνουν Προϊστάμενοι Διευθυντές;  

Αυτό μόνο.  
 
Ο κ. Κουκούτσης; Όχι.  
Ο κ. Αντωνόπουλος.  

 
Θα ήθελα να έχω και εγώ την ίδια απάντηση με τους συναδέλφους που 
μίλησαν, σε τι, δηλαδή αλλάζει σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς και 

που εξυπηρετεί αυτή η νέα, αν θέλετε, ρύθμιση.  
 
Λοιπόν, ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους; 
Ο κ. Φαββατάς.  

 
Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να κάνω.  
Εάν έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου των Εργαζομένων ή αν χρειάζεται και 

αν την έχει, η τροποποίηση του Οργανισμού.  
 
Μάλιστα. Δεν βλέπω κάποιον από τους συμβούλους να ζητεί το λόγο.  
Ο κ. Αναστασόπουλος ο Χρήστος.  

 
Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  
Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Μαρινάκη καθώς, επίσης, και τον κ. Δήμαρχο, 

στην κατάσταση που μας στείλατε όπου δίπλα από τη Διεύθυνση Διοικητικών και τη Διεύθυνση 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΟΥΖΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Οικονομικών παρατίθενται κάποιοι κλάδοι και ειδικότητες από ΠΕ 1 Οικονομικού, ΠΕ 
Διοικητικού, ΤΕ κλπ.-κλπ., ποια η σύνδεση μεταξύ τους; Υπάρχει κάποια προτεραιότητα μεταξύ 
αυτών των κλάδων; Είναι ο ένας κλάδος ο επόμενος ελλείψει του προηγούμενου (;) ή υπάρχει 
ή που σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από οποιονδήποτε κλάδο προσωπικό; Αυτή 
είναι η πρώτη ερώτηση.  
και η δεύτερη είναι αν όντως υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Σωματείου των Εργαζομένων. 
Και τρίτον: Για ποιο λόγο δεν παρατίθεται και μια λίστα με τους εργαζομένους και τα σχετικά 
τους πτυχία ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα εάν όντως υφίσταται έλλειψη προσωπικού για 
να καλύψει επαρκώς αυτές τις θέσεις ή όχι; Και θέλω φυσικά να κάνω και μία τοποθέτηση. 
Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΦΩΝΗ: Δεν ακούγεται. 

 
Μην επεμβαίνετε. Έχουν ακουστεί ήδη και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι 
ερωτήσεις τους, προφανώς θα έχει κρατήσει τις σημειώσεις του ο κ. 

Μαρινάκης.  
Δεν ξέρω αν θα ήθελε και η κα Κουράκλη να πάρει το λόγο σε σχέση με κάποια θέματα τα 
οποία και σε μας που δεν είμαστε στο δημόσιο τομέα δεν είναι και πολύ οικεία.  
Η κα Κουρελή θα ήθελε να πει δυο κουβέντες;  

 
Ναι, δυο κουβέντες.  
Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι η νομοθεσία που διέπει το θέμα αυτό είναι το 

Προεδρικό Διάταγμα που εγκρίθηκε πρώτη φορά το 2001 και στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού είχε αναλυτικά όλη τη λίστα των πτυχίων τα οποία μπορούσαν να εγγραφούν ότι 
αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή και χαρακτηριστικά σας λέω ότι ήταν η νομική, οι πολιτικές 
επιστήμες, η δημόσια διοίκηση, οικονομικές, οργάνωση επιχειρήσεων, σας τα λέω τώρα εν 
τάχη.  
Το 2003 τροποποιήθηκε το Διάταγμα αυτό και στη θέση του το άρθρο αυτό, το 4, που 
αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών αντικαταστάθηκε με τη 
διατύπωση ότι το προσόν, γιατί πάντα έχει αναφορές στο ΑΣΕΠ όπως σας είπε και ο 
Αντιδήμαρχος, προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα 
οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής κτλ.-κτλ. Και στο τέλος λέει ότι όταν ο κλάδος είναι 
αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε 
πτυχία ή διπλώματα διοικητικών ή νομικών μόνο σπουδών και το προηγούμενο αυτό εδάφιο 
εφαρμόζεται αναλογικά για πτυχία ή διπλώματα οικονομικών μόνο σπουδών στις περιπτώσεις 
που ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός ή οικονομικός. Αυτή είναι η ισχύουσα σήμερα διατύπωση 
μέσα από το προσοντολόγιο. Έτσι το λέμε το Προεδρικό Διάταγμα αυτό. Στην ουσία μέσα 
στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού είναι οι πάντες. Όλες οι ειδικότητες που 
άπτονται αυτών των τομέων.  
Από κει και πέρα, η διατύπωση, η προτεινόμενη επαναδιατύπωση στις συγκεκριμένες οργανικές 
μονάδες του Δήμου, όπως και η εισήγηση αναφέρει, έχει να κάνει με τις, κάθε φορά, τις 
εκάστοτε δυνατότητες της εύρυθμης λειτουργίας μιας Υπηρεσίας και αυτό σας το λέω γιατί, για 
παράδειγμα ας πούμε, αυτός ο ΟΕΥ που ισχύει σήμερα είναι ο ΟΕΥ του ’17, όπως 
τροποποιήθηκε με κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις.  Στον προηγούμενο ΟΕΥ του ’12 ας πούμε το 
Τμήμα Μισθοδοσίας που σήμερα είναι στην Οικονομική Υπηρεσία ήταν στη Διοικητική ή ξέρω 
’γώ στο Τμήμα Λογιστηρίου που σήμερα απαιτούνται πτυχία οικονομικής κατεύθυνσης δεν 
απαιτούνταν. Αυτό έχει να κάνει με το πώς ένας φορέας ρυθμίζει με τον καλύτερο τρόπο τις 
δυνατότητες να αξιοποιήσει στο έπακρο το διατιθέμενο κάθε φορά προσωπικό.  
Άρα λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία ανοίγει η βεντάλια και μέσα στη νέα πρόταση αυτή δεν 
αποκλείεται κανείς. Και πρέπει να σας τονίσω ότι κάθε φορά όταν γίνονται επιλογές 
προσωπικού δεν επιλέγεται το άτομο, από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εννοώ, δεν επιλέγεται το 
άτομο για ποια θέση πάει, τις τοποθετήσεις τις κάνει πάντα ο Δήμαρχος ως το όργανο που 
είναι αρμόδιο για τους διορισμούς.  
Από κει και πέρα, ένας Οργανισμός όπως αυτός, που η εισήγηση αφορά τη μερική του 
τροποποίηση στα συγκεκριμένα μόνο σημεία, δεν θεωρείται συνολικός ΟΕΥ, γενικός, ώστε να 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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θέλει τη γνώμη του Σωματείου. Αυτό γίνεται όταν ο ΟΕΥ έχει διευρυμένες ρυθμίσεις και 
αλλαγές. Αυτό όμως θα περάσει, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα σταλεί στο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΤΑ του Νομού 
Μεσσηνίας θα γνωμοδοτήσει γι’ αυτό και στη συνέχεια θα πάρει την πορεία για να πάει στην 
Αποκεντρωμένη.  
Άρα αυτά ήθελα να σας πω και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, σημασία έχει ότι στη 
διατύπωση του Νόμου όπως ισχύει σήμερα επιτρέπεται λέει όταν υπάρχει αμιγώς ένα 
αντικείμενο, αμιγώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάπου ένας αμιγής, ένα 
περιεχόμενο αμιγούς κλάδου. Αυτός είναι ο λόγος που η εισήγηση έχει διατυπωθεί μ’ αυτό τον 
τρόπο.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Αναστασόπουλε, διευκρινιστικά θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Τι; Δεν 

απαντήθηκε κάτι;  
 
Δεν έλαβα απάντηση σχετικά με την παράθεση των κλάδων και των 
ειδικοτήτων στα πλαίσια της επιλογής. Το ότι παρατίθενται οι κλάδοι και 

οι ειδικότητες ….. (δεν ακούγεται) αντικατάσταση κατά αυτό τον τρόπο, τι σημαίνει επί της 
ουσίας όταν θα έρθουμε να επιλέξουμε. Αυτοί οι κλάδοι είναι κατά προτεραιότητα ………(δεν 
ακούγεται)  και άλλη λογική; Ο ένας είναι ελλείψει του άλλου; Είναι όλα μαζί; Μπορούμε να 
βάλουμε οτιδήποτε; Τι ακριβώς συμβαίνει;  
Εξηγήστε μας.  

 
Όχι, όχι, παράλειψή μου.  
Να σας απαντήσω σ’ αυτό. Οι κλάδοι που ορίζονται είναι στη συντριπτική 

πλειοψηφία των Τμημάτων που είναι μέσα στις υπηρεσιακές αυτές μονάδες είναι ΠΕ ή ΤΕ. Σε 
κάποια μόνο Τμήματα υπάρχει η δυνατότητα να είναι και ΔΕ. Άρα, πρώτα πας στο ΠΕ και μετά 
πας στο ΤΕ. Δηλαδή αν έχεις ΠΕ γιατί ισχύει και το προβάδισμα των κατηγοριών απ’ τη 
νομοθεσία. Άρα, λοιπόν, αν εξαντλήσεις το ΠΕ και δεν έχεις ή δεν υπάρχει ΠΕ που να πληροί 
τις απαιτήσεις και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που βάζει ο Νόμος τότε θα πας στην 
υποδεέστερη κατηγορία.  

 
Με αυτή τη λογική, λοιπόν, για ποιο λόγο χρειαζόταν να γίνει η 
απαλοιφή από τη στιγμή που η έλλειψη ατόμων με τα προσόντα που 

είχαν στην πρώτη κατηγορία θα μπορούσαμε να πάμε στις επόμενες. Μια έλλειψη, λοιπόν, 
όπως εσείς την εμφανίζετε, σε επίπεδο ΠΕ 1 Διοικητικού - Οικονομικού με πτυχίο νομικής, 
διοικητικής, οικονομικής κατεύθυνσης θα μπορούσαμε να κατέβουμε πιο κάτω. Γιατί έπρεπε, 
λοιπόν, να απαλειφθεί ελλείψει προσωπικού;  

 
Το ότι απαλείφεται δεν σημαίνει ότι αποκλείονται οι υπάλληλοι που έχουν αυτά 
τα προσόντα. Όχι, σημαίνει ότι… 

  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακούγεται) 

 
Δεν σας ακούω καλά, θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω τεκμαίροντας τι 
ρωτάτε.  

Δεν αποκλείονται σε καμία περίπτωση υπάλληλοι που διαθέτουν αυτά τα εξειδικευμένα 
προσόντα, όμως μέσα από την κατάταξη του προσωπικού, όπως έχει γίνει διαχρονικά, με βάση 
προηγούμενες νομοθεσίες, υπάρχουν ειδικότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί με συγκεκριμένο 
τρόπο. Και αυτές οι ειδικότητες προστίθενται ακριβώς για να εμπλουτιστεί η δυνατότητα μέσα 
σ’ αυτή την οργανική μονάδα να γίνουν οι επιλογές. Από κει και πέρα, επαφίεται στο όργανο 
που τοποθετεί τους υπαλλήλους να εκτιμήσει σε κάθε οργανική θέση ποιος απ’ αυτούς που 
έχουν επιλεγεί έχει τα περισσότερα προσόντα, τα πιο κατάλληλα προσόντα.  
 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, οι διοικητικοί επιστήμονες… (δεν ακούγεται) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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Παρακαλώ και συγνώμη. Μην παίρνετε το λόγο αυθαίρετα.  
Αυτή είναι η απάντηση της κας Κουράκλη.  

Θα πάω με τη σειρά. Για τις απαντήσεις στον κ. Μαρινάκη και στον κ. Δήμαρχο.  
Κύριε Μαρινάκη, εσείς.  

 
Θεωρώ ότι δεν έχει μείνει αναπάντητο κάτι από την τοποθέτηση της κας 
Κουράκλη, απλά για τον κ. Τζαμουράνη, η κα Κουζή δεν άκουσα την ερώτηση, 

προφανώς απαντήθηκε απ’ την κα Κουράκλη.  
Ο κ. Τζαμουράνης λέει αν ένας διοικητικός μπορεί να είναι Διευθυντής στη Διεύθυνση 
Οικονομικών. Αυτό μας το εξηγεί το άρθρο 4 του ΦΕΚ που είναι στη διάθεσή σας.  
Δεν έχω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι απαντήθηκαν.  

 
Δεν έχετε.  
Ο κ. Δήμαρχος. Για να κλείσουμε με το κομμάτι των απαντήσεων.  

Κύριε Δήμαρχε, εσείς.  
 
Θέλω να πω ότι εμείς μ’ αυτή την πρόταση που καταθέτουμε σήμερα προς 
ψήφιση δεν ερχόμαστε να αποκλείσουμε κανένα πτυχίο με καμία κατεύθυνση, 

απλά προσπαθούμε να ανοίξουμε το παιχνίδι, αυτός είναι ο στόχος, ώστε τα πτυχία που έχουνε 
κατεύθυνση οικονομική, προς την Οικονομική Υπηρεσία δηλαδή, να μπορούν να ενταχθούν 
στη διεκδίκηση των θέσεων Τμημάτων και τη στελέχωση σε θέσεις οικονομικών.  
Συγχρόνως όποιοι έρθουνε με τη διαδικασία της κινητικότητας θα μπορούν και αυτοί να 
ενταχθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών ή οποιαδήποτε άλλη Διεύθυνση. Εμείς ερχόμαστε, 
δηλαδή, λοιπόν, να άρουμε τους περιορισμούς. Να αφήσουμε τη δυνατότητα όποιος έχει 
πτυχίο π.χ. με οικονομική κατεύθυνση να μπορεί να μπει στην Οικονομική Υπηρεσία. Και 
αντίστοιχα σε όλες τις Διευθύνσεις. Όμως αυτή τη στιγμή εμείς…, οπότε νομίζω απάντησα 
στην ερώτηση που έκανε ο κ. Τζαμουράνης και ο κ. Αντωνόπουλος και η κα Κουζή, ότι εφόσον 
το πτυχίο τους έχει οικονομική κατεύθυνση μπορούνε προφανώς να ενταχθούν στην 
Οικονομική Υπηρεσία.  
Τώρα αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Σωματείου, απαντήθηκε από την κα Κουράκλη, αλλά 
θέλω να το πω και εγώ. Όχι, δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη γιατί στην παρούσα φάση δεν 
χρειάζεται. Είναι μία μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας η οποία μετά 
θα πάει να επικαιροποιηθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  
Όταν θα έρθει η μεγάλη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας η οποία θα 
προσθέσουμε ενδεχομένως αν χρειαστεί και μια Διεύθυνση Παιδείας εκεί, αυτή είναι η σκέψη 
μας, θα το συζητήσουμε όμως τότε, έχουμε χρόνο μέχρι τότε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, 
προφανώς θα ζητηθεί η γνώμη από το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας.  
Κάποια άλλη ερώτηση δεν έγινε, οπότε επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι εμείς ερχόμαστε απλά να 
ανοίξουμε τη διαδικασία προς όλους. Να έχουν όλοι το δικαίωμα να ενταχθούν στις διαδικασίες 
και να μπορέσουνε να λάβουνε θέσεις, θέσεις που θα κρίνει το Υπηρεσιακό ή θέσεις που θα 
ορίσει ο Δήμαρχος εάν δεν τις έχει κρίνει το Υπηρεσιακό. 
Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  

 
Ευχαριστώ και εγώ. 
Προχωρούμε σε τοποθετήσεις των επικεφαλής.  

Ο κ. Κοσμόπουλος θέλει κάτι;  
 
Επί της ουσίας έχουμε μια επιστροφή σε ένα παλιό καθεστώς. Δηλαδή, το 
καθεστώς το οποίο υπήρχε το 2016 για κάποιο λόγο διορθώθηκε το 2017, 

αυτή τη στιγμή επανερχόμαστε στο ίδιο καθεστώς. Δεν ξέρω γιατί διορθώθηκε, δεν ήμουνα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα δεν καταλαβαίνω και κατά συνέπεια ποια ήταν η ανάγκη τότε 
που οδήγησε σ’ αυτή την τροποποίηση, τέλος πάντων, τώρα έχουμε μία επαναφορά, 
ουσιαστικά αυτό κατάλαβα από την όποια διαδικασία, την όποια συζήτηση, σε αυτά τα οποία 
ίσχυαν το 2016.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση : 6/2020 Τρίτη  24 / 03 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  062/2020 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  12 

Άσχετα αν επιβάλλεται ή όχι η τοποθέτηση, η άποψη του Σωματείου πιστεύω ότι είναι 
επιβεβλημένη. Δεν χρειάζεται πάντα να επιβάλλεται από το Νόμο κάτι για να το κάνουμε. 
Υπάρχει και η δικιά μας δημοκρατική ευαισθησία, του οποιουδήποτε διοικούντα, ο οποίος 
οφείλει να ρωτάει τους εργαζομένους. Ας είναι και μία άποψη. Δεν χρειαζόταν να ήταν 
επίσημη. Έτσι; Εγώ ξέρω ότι δεν ρωτήθηκε καν το Σωματείο.  
Ως εκ τούτου, λοιπόν, για να μην ταλαιπωρήσω και σήμερα, εμείς θα ψηφίσουμε Λευκό.  

 
Ο κ. Δήμαρχος ζητάει το λόγο.  
Ναι, κ. Δήμαρχε. 

 
Με συγχωρείτε για την παρέμβαση, είναι όμως σημαντικό και ξέχασα πριν να το 
αναφέρω, ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση ξεκίνησε μετά τη συζήτηση που 

προηγήθηκε με τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία Διευθύντρια της 
Διεύθυνσης Οικονομικών είναι και Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία αυτή μας 
πρότεινε, δηλαδή, να μπούμε στη διαδικασία αυτής της συζήτησης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο.  

 
Δεν κατάλαβα τι είπε ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή. Έχει την καλοσύνη να το 
επαναλάβει (;) γιατί αυτό είναι τελείως άλλο στοιχείο που μπαίνει στη 

συζήτηση. Δεν κατάλαβα.  
 
Βασίλη, να πω ότι η Διευθύντρια Οικονομικών η ίδια μας το ζήτησε να κάνουμε 
αυτή την τροποποίηση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας προκειμένου να 

δικαιολογούνται οι θέσεις κάποιων Τμηματαρχών στη Διεύθυνση Οικονομικών. Έτσι ξεκίνησε 
αυτή η συζήτηση και γι’ αυτό και είπα νωρίτερα ότι δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
Σωματείου εδώ των εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας και μετά το θέμα αυτό θα 
επικαιροποιηθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  

 
Δηλαδή, ζήτησε η Διευθύντρια να κάνετε την τροποποίηση του Οργανισμού, 
Δήμαρχε; Αυτό ρωτάω.  

 
Όσον αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικών ζήτησε να κάνουμε τροποποιήσεις και 
να ανοίξουμε τις δυνατότητες, ώστε να μπορούν και άλλοι που έχουν οικονομική 

κατεύθυνση να έρθουνε στη Διεύθυνση Οικονομικών.  
 
Ωστόσο την απάντηση στο ερώτημα που έκανα δεν ήτανε σαφής. Κάποιος 
με διοικητικό πτυχίο θα μπορεί να είναι Διευθυντής των Οικονομικών 

Υπηρεσιών; Αυτό είναι το ζητούμενο.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί; Εγώ απάντησα. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν υπήρξε μία σαφής απάντηση.  

 
Αν έχει κατεύθυνση οικονομική και το πτυχίο του, του δίνει τη δυνατότητα αυτή 
θα μπορεί. Αυτό ήταν η απάντηση. Αν έχει κατεύθυνση οικονομική θα μπορεί 

προφανώς να το διεκδικήσει αυτή τη θέση.  
Γιατί όχι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Τζαμουράνη, συνεχίστε αν θέλετε.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν…  

 
Θέλει να απαντήσει στην ερώτηση του κ. Τζαμουράνη ο 
Μαρινάκης.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Ναι, ο κ. Τζαμουράνης διευκρινιστικά ρώτησε και τοποθετείται αυτή τη 
στιγμή. Να μην το χαλάσουμε.  

Εντάξει, αν διευκολύνετε, κ. Μαρινάκη, πείτε μια κουβέντα.  
 
Δεν θέλω να χαλάσω καθόλου τη συζήτηση, αλλά μιας και επιμένει ο κ. 
Τζαμουράνης, τι εννοεί διοικητικός; Αν δεν τον καλύπτει το ΦΕΚ που είναι μες 

στην εισήγηση, γιατί εδώ για έναν προσλαμβανόμενο είναι κλάδος ΠΕ Διοικητικών / 
Οικονομικών. Και από κάτω έχει μία σειρά πτυχίων. Και της Νομικής και της Πολιτικής 
Επιστήμης και των Οικονομικών Επιστημών και τα πάντα. Τι εννοεί διοικητικών;  

 
Κύριε Μαρινάκη, εντάξει, κατανοητό αυτό που λέτε.  

Να τοποθετηθεί ο κ. Τζαμουράνης με τα δεδομένα τα οποία του τέθηκαν 
υπόψη. Μετά από τις ερωτήσεις που έκανε και ο ίδιος βέβαια.  

Κύριε Τζαμουράνη, εσείς.  

 
Όχι, δεν έχω να πω τίποτα, δεν έχω πειστεί για την αναγκαιότητα αυτής της 
σημειακής τροποποίησης και βέβαια δεν με ικανοποιεί το γεγονός ότι 

Διευθυντής Οικονομικών στο Δήμο θα είναι κάποιος που δεν θα έχει πτυχίο Οικονομικής 
Σχολής ή Οικονομικής κατεύθυνσης, γι’ αυτό, εν πάση περιπτώσει,  θα ψηφίσω Λευκό. 

 
Η κα Οικονομάκου.  

 
Εγώ βλέπω μία κατάσταση πίσω-μπρος. Ούτε και εγώ πιστεύω ότι είναι 
αναγκαία η τροποποίηση. Όπως είπα και προηγουμένως υπάρχουν τα 

κατάλληλα άτομα με τα κατάλληλα πτυχία που θα μπορέσουν να μετακινηθούν στις σωστές 
Υπηρεσίες.  
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Αλειφέρη; 

 
Θέλω να τοποθετηθώ ευρύτερα.  

Είπα νωρίτερα ότι στις περιπτώσεις του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας δεν αποφασίζουμε ή γνωμοδοτούμε ανάλογα με τα πρόσωπα και με την κατάσταση 
που ενδεχομένως περιγράφεται αυτή τη στιγμή ή θα περιγραφεί μέσα σε ένα και σε δύο ή 
τρεις μήνες. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι πρόβλεψη που δεν μπορεί να είναι και 
θεσμοθέτηση που δεν μπορεί να αλλάζει και κάθε μέρα.  

Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχει τέτοιες διατάξεις, σε τέτοια ευρύτητα, φυσικά εντός του 
πλαισίου του Νόμου και οι Νόμοι είναι σαφείς στην περιγραφή τους όσον αφορά τι σημαίνει 
κλάδος, τι σημαίνει κατηγορία, τι σημαίνει ειδικότητα, τι σημαίνει κατεύθυνση, αυτά είναι 
λυμένα στην ελληνική νομοθεσία και στη νομολογία φυσικά, έτσι λοιπόν, ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύς στην πρόβλεψή του για 
κάθε θέση, εντός του πλαισίου του Νόμου, θα πρέπει να έχει ευελιξία, να έχει 
προσαρμοστικότητα και να είναι εκσυγχρονισμένος.  

Θεωρώ ότι θα έπρεπε να μας απασχολεί και να μας προβληματίζει αν σήμερα μας ζητούσαν να 
περιορίσουμε τις ειδικότητες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε κάποιες 
θέσεις, δηλαδή αν ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν 5-6-7 πτυχία, εμάς θα μας 
ζητούσαν να τα περιορίσουμε σε ένα και σε δύο. Αυτό θα ήταν μία σκοπιμότητα.  

Το αντίθετο που επιχειρείται σήμερα, δηλαδή να προσαρμοστεί ο Οργανισμός στα θέματα του 
διοικητικού και οικονομικού, να προσαρμοστεί στην ευρύτητα που του δίνει ο Νόμος, δηλαδή 
να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που προβλέπει και επιτρέπει ο Νόμος για τον 
συγκεκριμένο κλάδο, νομίζω ότι είναι στη θετική κατεύθυνση. Και να μην το βλέπουμε αν 
σήμερα έχουμε τα πρόσωπα για να το στελεχώσουμε όπως περιγράφεται και ισχύει τώρα, να 
το δούμε σε λίγο χρονικό διάστημα που δεν ξέρουμε ποιος θα…, μάλλον πιθανόν να 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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συνταξιοδοτηθεί, να έρθουν άνθρωποι με κινητικότητα, να μπορούμε να τους υποδεχθούμε, 
να μπορούν να γίνουν, να υπάρχει η ευελιξία, να υπάρχουν μετακινήσεις μεταξύ Διευθύνσεων 
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο και να μην είναι 
αιχμάλωτος κανένας κανενός. Ούτε οι υπάλληλοι της Διοίκησης αλλά ούτε και η Διοίκηση 
οποιουδήποτε υπαλλήλου και οποιουδήποτε μπορεί αυτή τη στιγμή να καταλαμβάνει ή να θέλει 
να καταλάβει θέση.  

Νομίζω ότι είναι αυτή η βασική αρχή της διοίκησης και θα πρέπει να την τηρήσουμε. Και 
επιτρέψτε μου να σας πω, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, να σας πω κάτι; Το έχω ξαναδεί στο 
παρελθόν αλλά το έχω ξαναδεί σε περιορισμό ακριβώς επειδή υπήρχε σκοπιμότητα. Περίπτωση 
να θέλουμε να ακολουθήσουμε το Νόμο στην ευρύτητά του και να υπάρχουν αντιδράσεις αυτό 
δεν το έχω ξαναδεί. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο γίνεται; Έχουμε κάτι στο μυαλό μας; 
Κάποια πρόσωπα;  

Εδώ μας ζητείται να έχουμε όσο το δυνατόν αυτές που ο Νόμος περιγράφει, όλες τις 
περιπτώσεις που περιγράφει ο Νόμος. Και μ’ αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε και 
εντός της νομιμότητας και εντός της σκοπιμότητας που θα πρέπει να έχει μια τέτοια απόφαση, 
δηλαδή την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη ευελιξία που προβλέπει ο Νόμος.  

 
Ευχαριστούμε, κα Αλειφέρη. 
Ο κ. Μάκαρης τοποθέτηση.  

 
Δυστυχώς δεν καλυφθήκαμε με τις τοποθετήσεις της Δημοτικής Αρχής. ….. (δεν 
ακούγεται) 

 
Κύριε Μάκαρη, δεν ακούγεστε.  
Ίσως δεν υπάρχει καλό σήμα. Να πάμε λίγο πιο κάτω, κ. Μάκαρη και θα σας 

ξαναδώσω το λόγο στη συνέχεια.  
Η κα Κουζή.  

 
Εγώ αυτό που βλέπω σε αυτό το κομμάτι……, απ’ όσο ξέρω, εν πάση περιπτώσει, 
συναινώ με αυτό που λέει ο κ. Αναστασόπουλος, δηλαδή από τη στιγμή που μιλάμε 

για ανώτερο πτυχίο που αν δεν βρεθεί πηγαίνει το επόμενο δεν καταλαβαίνω τη διαδικασία 
τώρα, γιατί αποτελεί αποκλεισμό από τη στιγμή που τα πτυχία έχουν μία κατάταξη.  
Αν δεν υπάρχει κατάταξη…  

 
Δεν έχει καμία σχέση, Τόνια μου, επίτρεψέ μου. Δεν έχει σχέση με 
ανώτερο ή κατώτερο πτυχίο. Δεν έχει σχέση με ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Δεν 

είναι αυτό το θέμα.  
 
Αφαιρούμε την εξειδίκευση η οποία αν δεν υπάρχει θα πάει στο επόμενο έτσι κι 
αλλιώς, στην επόμενη κατηγορία. Άρα τώρα απαλείφουμε μια γραμμή, ενώ έτσι κι 

αλλιώς θα πήγαινε στην επόμενη.  
 
Μα αυτό, ούτως ή άλλως, το περιγράφει ο Νόμος, δεν έχει σχέση 
με μας.   

 
 Άρα αυτό που ρωτάω εγώ είναι γιατί χρειάζεται αυτό απ’ τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς 
ο Νόμος περιγράφει τη διαδικασία όπως έλεγε ο κ. Αναστασόπουλος και θα πηγαίναμε 

δια του Νόμου ή να απαλειφθεί ή αυτό που ενυπήρχε, εν πάση περιπτώσει.  
 
Μα είχαμε περιορίσει τους κλάδους και τις ειδικότητες που 
μπορούν να συμμετέχουν σε σχέση μ’ αυτές που προβλέπει ο 

Νόμος γενικά. Προβλέπει το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ. Στη θέση ας πούμε τάδε αν μπορεί να 
πάει αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός και-και-και, εδώ εμείς είχαμε περιορίσει μόνο 
αρχιτέκτονα ας πούμε, μόνο πολιτικό…  
 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΟΥΖΗ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΚΟΥΖΗ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΚΟΥΖΗ 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Στη Διεύθυνση των Οικονομικών δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακό να έχουμε 
περιορίσει ότι πρέπει να είναι οικονομικός. Θα μπορούσα να πάω και εγώ ως απλός 

διοικητικός, αυτό ήταν η ερώτηση που δεν απαντήθηκε.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Δεν είσαι απλός διοικητικός.  

 
Άμα είμαι διοικητικός από ένα ΤΕΙ είμαι ένας απλός διοικητικός με μία απλή 
κατεύθυνση σε σχέση με την…  

 
….. το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ, τη γκάμα και τη βεντάλια αυτών 
που μπορούν να συμμετέχουν…  

 
ΚΟΥΖΗ: Άρα, τι εμπόδιζε η εξειδίκευση;  

 
Η εξειδίκευση προφανώς είχε τεθεί για κάποιο σκοπό. Για να 
μπορούν να πάνε συγκεκριμένα οι ειδικότητες στο προηγούμενο 

διάστημα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.  
 
ΚΟΥΖΗ: Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι…  

 
Λοιπόν, να μην κάνουμε τώρα διάλογο, το άφησα και ξέφυγε λίγο το πράγμα.  
Κυρία Κουζή, ολοκληρώστε εσείς... 

 
Μήπως καταλαβαίναμε, γιατί πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουμε 
αυτό τώρα, οπότε δεν έχω λόγο να ψηφίσω, εγώ θα ψηφίσω Λευκό γιατί δεν…  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Καλώς. Ο κ. Κουκούτσης.  

 
Ουσιαστικά ακολουθούμε με αυτή την παράμετρο το γράμμα του Νόμου. 
Θετικός είμαι σ’ αυτό, βέβαια ότι είναι νόμιμο, απ’ τη στιγμή που είναι βάσει 

του Νόμου είναι και ηθικό, αλλά μιλάμε για κάποιον ο οποίος θα γίνει Τμηματάρχης ή 
Διευθυντής ας πούμε στο Τμήμα Οικονομικών, εδώ στην Ελλάδα έγιναν, από καταβολής του 
ελληνικού κράτους έχουν γίνει Υπουργοί Οικονομικών άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία 
σχέση με τα οικονομικά και έγιναν Υπουργοί Οικονομικών της χώρας.  
Νομίζω είναι τετριμμένα αυτά που συζητάμε τώρα, καλό είναι να γίνει μια διεύρυνση πτυχίων 
και από κει και έπειτα δεν νομίζω να υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα κανένα.  
Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Επανέρχομαι στον κ. Μάκαρη.  

 
Επειδή δεν μπόρεσα να συμμετάσχω σε όλη τη συζήτηση θα τοποθετηθεί αντί 
εμού ο κ. Αναστασόπουλος.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει. Οπότε πάμε στον Μιχάλη τον Αντωνόπουλο.  

 
Καταρχήν, θέλω να πω κάτι έτσι για να σας διευκολύνω γιατί βλέπω ότι 
γίνεται μια προσπάθεια μακρόσυρτη όσον αφορά τη διαδικασία, εμείς 

είμαστε στον καναπέ του σπιτιού μας και εσείς είσαστε εκεί και βλέπω ότι είναι μια ταλαιπωρία 
γιατί είχαμε την ευκαιρία όλη αυτή την ώρα που εμείς συζητάμε και χθες και να κάνουμε τις 
δουλειές μας και να έχουμε και ένα ελαφρύ γεύμα, νιώθω πολύ άσχημα.  
Θα πω όμως λίγα λόγια, θα πρέπει όλοι να διευκολύνουμε τη διαδικασία αυτή, να μην γίνει 
όπως χθες, γιατί τραβάει πάρα πολύ μακριά και νομίζω ότι συζητάμε και με τρόπο που δεν 
είναι, αν θέλετε, ο πιο ενδεδειγμένος για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα.  
Όσον αφορά επί του θέματος θα πω το εξής: Εμείς δεν αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις της 
Δημοτικής Αρχής και θεωρώ ότι, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος και το σέβομαι αυτό και το 

ΚΟΥΖΗ: 

ΚΟΥΖΗ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΟΥΖΗ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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πιστεύω, ότι προέκυψε αυτή η ανάγκη συζητώντας με τη Διευθύντρια των Οικονομικών.  
Εμείς όμως είναι μια πάγια θέση αν θέλετε και δική μου αλλά και της Ανεξάρτητης Συμμαχίας 
Πολιτών ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα, αν θέλετε, και τη γνωμοδότηση, για να μην πω τη 
σύμφωνη γνώμη, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους προφανώς. Το ένα είναι αυτό.  
Το δεύτερο είναι που δεν λέχθηκε αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές 
φορές, εμείς δεν συμφωνούμε με τη διάκριση ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ. Απ’ τη στιγμή που έχει 
γίνει η ενοποίηση, αν θέλετε, των πτυχίων των τεχνολογικών ιδρυμάτων και των 
πανεπιστημιακών, των πρώην τεχνολογικών αλλά και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
θεωρούμε άστοχο το διαχωρισμό ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ. Τώρα αν θα πρέπει να κάνουμε 
διαχωρισμό ανάμεσα σε διοικητικούς και σε οικονομικούς, αν θέλετε ας πούμε επιστήμονες ή 
πρόσωπα ας πούμε κτλ. που καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.  
Επειδή έχουμε, λοιπόν, αυτές τις δύο βασικές - θεμελιώδεις ενστάσεις ότι θα πρέπει πάντα να 
έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, μάλλον τη γνωμοδότηση των εργαζομένων και 
τη γνώμη των εργαζομένων, σε οποιαδήποτε απόφαση σχετίζεται με Κανονισμούς εργασίας, 
είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη δημοκρατία μας και το δεύτερο είναι ότι δεν δέχομαι το 
διαχωρισμό ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ απ’ τη στιγμή που έχει γίνει η ενοποίηση των ιδρυμάτων 
αυτών σε πανελλήνια κλίμακα.  
Αυτά έχω να καταθέσω και με το σκεπτικισμό αυτό τον οποίον εμείς αναπτύσσουμε εδώ και 
τώρα θα πω ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να το υπερψηφίσουμε αυτό και θα κάνουμε κράτει. 
Δηλαδή θα ψηφίσουμε Λευκό, ευχαριστώ.  

 
Από τους δημοτικούς συμβούλους δεν νομίζω…, αν υπάρχει κάποιος.  
Ο κ. Φάβας έχει ζητήσει το λόγο; Ναι, κ. Φάβα.  

 
Απλά, κ. Πρόεδρε, αν μπορέσω και εγώ να προσφέρω λίγο στη συζήτηση, το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο κρίνει τους Τμηματάρχες.  

Άρα από τη στιγμή που κρίνει τους Τμηματάρχες δίνεται η δυνατότητα στους Τμηματάρχες 
που είναι Διοικητικού ή Διοικητικού / Οικονομικού να μπορέσουν να ενταχθούν στα ανάλογα 
Τμήματα. Είναι και θέμα πρακτικό, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο.  

 
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Φαββατάς από την «Καλαμάτα Μπροστά».  
Ναι, σας έχω δει, κ. Αγγελή.  

Ο κ. Φαββατάς.  
 
Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να πούμε ότι το θέμα δεν είναι επείγον. 
……………………(δεν ακούγεται) 

 
Δεν ακούγεστε, κ. Φαββατά.  
Δίνω το λόγο στον κ. Αγγελή που τον ζήτησε. Κύριε Αγγελή, εσείς έχετε το 

λόγο και θα επανέλθω στον κ. Φαββατά εφόσον έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ο κ. Αγγελής.  
 
Καταρχάς η κα Αλειφέρη τα ανέλυσε πάρα πολύ καλά.  
Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα επειδή έχω και μια εμπειρία στη δημόσια 

διοίκηση και πώς λειτουργούσαν τόσα χρόνια όταν φεύγει απ’ την κεντρική διοίκηση και 
κατεβαίνει προς τα κάτω. Σε μια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας, Δήμου ή οτιδήποτε 
άλλο, δικαιούται να γίνει Διευθυντής ένας πολιτικός μηχανικός ή τοπογράφος ή μηχανολόγος ή 
αρχιτέκτονας. Εγώ, λοιπόν, ο κακός Περιφερειάρχης ο οποίος έχω απέναντί μου, εγώ είμαι, 
έχω απέναντί μου έναν τοπογράφο που δεν θέλω να γίνει Διευθυντής, έρχομαι και μειώνω 
αυτές τις 4 ειδικότητες και τις κάνω 3 ή 2. Έτσι θα γίνει Διευθυντής αυτός ο οποίος θέλω εγώ, 
γιατί ο άλλος έχει περισσότερα προσόντα.  
Και έρχεται σήμερα ο Δήμαρχος και τι πρόταση κάνει; Κάνει μία πρόταση και λέει: εδώ θα γίνει 
ο καλύτερος από τις 4 αυτές ειδικότητες που προβλέπονται από το Νόμο. Προβλέπονται από 
το Νόμο. Εγώ αυτό έχω να πω, η πρόταση του κ. Δημάρχου είναι η επέκταση, η επέκταση των 
ειδικοτήτων και δεν έχει καμία σχέση με το ΠΕ και το ΤΕ.  
Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΑΓΓΕΛΗΣ:  
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ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αυτό ακριβώς. Μπράβο Τάσο.  

 
Ευχαριστώ, κ. Αγγελή. Κυρία Αλειφέρη, μην κάνετε παρεμβολές.  
Ο κ. Αναστασόπουλος έχει ζητήσει από τον «Ανοιχτό Δήμο».   

 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με ακούτε, κ. Πρόεδρε;  

 
Όχι πολύ καλά. Κύριε Αναστασόπουλε, δεν σας ακούω καλά. Θα περιμένετε 
για λίγο.  

Δίνω το λόγο στον κ. Φαββατά που μάλλον έχει πάει σε καλύτερη θέση.  
 
Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, για το θέμα που συζητάμε. Θα έπρεπε να έχουμε και τη 
γνώμη των εργαζομένων, μιας και αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά 

να πω και το, όπως είπε ο Δήμαρχος, ότι το θέμα αυτό θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο, η τροποποίηση του Οργανισμού, ολοκληρωμένη. Γιατί επείγει αυτή η αλλαγή; Γιατί 
δεν περιμένουμε να το κάνουμε όλο μαζί, να αναβληθεί και συζητάμε αυτό το θέμα που δεν 
είναι επείγον, που δεν είναι επείγον, σε αυτή την κατάσταση και χωρίς να γνωρίζουμε τη 
γνώμη των εργαζομένων;  
Θα πρότεινα να αναβληθεί το θέμα αυτό. Το προτείναμε και σαν Συνδυασμός. Δεν υπάρχει 
λόγος, να περιμένουμε, έτσι κι αλλιώς ο Δήμαρχος είπε ότι πολύ σύντομα θα ’ρθει 
ολοκληρωμένη πρόταση και εκεί θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων ή την άποψή 
τους, τέλος πάντων. Γι’ αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και ο κ. Μαρινάκης αλλά και 
ο Δήμαρχος, να αναβληθεί το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να αποφασίζουμε και μάλιστα απ’ ότι 
διαφαίνεται τώρα η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων δεν συμφωνεί με την τροποποίηση 
αυτή και να προχωρήσουμε σε αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι πρέπει να αναβληθεί το 
συγκεκριμένο θέμα. Δεν επείγει.  

 
Λοιπόν, ευχαριστώ, κ. Φαββατά.  
Ο κ. Αναστασόπουλος ο Χρήστος. Χρήστο, σε ακούμε. Μάλλον δεν σε ακούμε.   

 
Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να 
συμμετάσχουμε.  

 
Κύριε Αναστασόπουλε, μάλλον δεν είστε εσείς σε καλό σημείο. Κύριε 
Αναστασόπουλε, κοιτάξτε, για να μην καθυστερεί η διαδικασία, εκτός και αν…, 

δεν έχουμε βέβαια τη δυνατότητα, την πολυτέλεια του χρόνου, αλλά αυτό που έχετε να πείτε 
μπορεί να το καταθέσετε στα πρακτικά και θα συμπεριληφθεί. Δεν μπορώ να σας ακούσω 
τώρα, δεν σας ακούω.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για μια επισήμανση το λόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Διαδικαστικά ο κ. Μπάκας.  

 
Εγώ θα ήθελα να επισημάνω το εξής: Αν είναι δυνατόν για τον κ. Φαββατά όλα τα 
θέματα να αναβάλλονται, καμία συνεδρίαση να μην γίνει και μακάρι να…  

 
Όχι, μην απαντάτε, γιατί ανοίγουμε διάλογο επί προσωπικού τώρα. Μην……  
 

ΜΠΑΚΑΣ: Μία επισήμανση, επισήμανση.  
 
Ναι, κ. Μπάκα, σε συνεννόηση που έγινε με τους επικεφαλής, ακούστε με 
λίγο, αποφασίστηκε ποια θέματα θα αναβληθούν και ποια όχι. Επομένως, 

νομίζω ότι επανερχόμαστε στα ίδια θέματα.  
Καταγράφηκε αυτό που ήθελε να πει ο κ. Φαββατάς, εντάξει…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  



Συνεδρίαση : 6/2020 Τρίτη  24 / 03 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  062/2020 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  18 

 
Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι να τοποθετείται.  
Εγώ αυτό που έχω να επισημάνω… 

  
Επανέρχομαι στον Χρήστο τον Αναστασόπουλο, να δω αν έχει καλύτερη 
εικόνα.   

 
Συγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, μου έχετε δώσει το λόγο, μία επισήμανση να κάνω 
γρήγορη.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νόμιζα ότι την κάνατε.  

 
Όχι. Η επισήμανση είναι αυτή. Άλλο το σχόλιο.  
Έτσι κι αλλιώς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα πάει το θέμα αυτό και εκεί, στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι. Και εκεί θα κατατεθούν οι απόψεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, ειπώθηκε, σωστά το λέτε και εσείς, αλλά ειπώθηκε ήδη.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Εντάξει, να το ξαναπούμε.  

 
Ναι, καλά λέω το λέτε, ναι.  
Επανέρχομαι στον Χρήστο τον Αναστασόπουλο που τον έχω αφήσει στη μέση 

γιατί δεν έχει καλό σήμα. Χρήστο δεν σε ακούμε.  
Μήπως θέλει να μιλήσει ο κ. Μάκαρης για λογαριασμό σου γιατί σου παρέδωσε το λόγο ενώ 
και εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις. Να δώσω το λόγο στον Μανώλη τον Μάκαρη;  
 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει άλλος τρόπος να επικοινωνήσουμε;  
 
ΦΑΒΑΣ: Με το chat, Πρόεδρε.  

 
Τώρα, εντάξει, με το chat τώρα δεν είναι σωστό.  
Εγώ σας λέω το εξής: Αν είναι να μιλήσει δίνω το λόγο στον κ. Μάκαρη. Αν 

είναι όμως όχι, να φέρετε γραπτώς αυτό το οποίο έχετε ως τοποθέτηση για να περαστεί στα 
πρακτικά. Αλλιώς δίνω το λόγο στον κ. Μάκαρη.  

 
Να πω κάτι; Εγώ θα πρότεινα να αναβληθεί το θέμα, συμφωνώ με τον κ. 
Φαββατά, έχουμε και αυτά τα προβλήματα με την τεχνολογία και δεν μπόρεσε ο 

εισηγητής μας να παρουσιάσει τις απόψεις της παράταξής μας, νομίζω να αναβληθεί το θέμα. 
Άλλωστε δεν είναι κάτι επείγον. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δίνω το λόγο στον κ. Δήμαρχο.  

 
Πρώτα-πρώτα το θέμα έχει αναλυθεί, έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχουν 
απαντηθεί όλα.  

Δεν είναι θέμα, ερχόμαστε εμείς απλά να διορθώσουμε κάτι που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει 
στη λειτουργία του Δήμου. Να αναβληθεί ή να μην αναβληθεί το έχουμε ξεπεράσει. Δεν μπορεί 
να επανερχόμαστε και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να 
μπούμε σε διαδικασίες ψηφοφορίας. Αν κάποιος συνάδελφος δεν έχει internet στο σημείο που 
είναι, δεν είναι δική μας ευθύνη. Το Σύστημα λειτουργεί κανονικά. Εμείς είμαστε εδώ για να 
έχουμε internet.  
Παρακαλώ πολύ, όποιος έχει internet να τοποθετηθεί, διαφορετικά να προχωρήσουμε. Δεν 
μπορεί να περιμένουμε μία ώρα πότε θα βρει σύνδεση για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Δεν 
είναι δικό μας λάθος αυτό. Θα πρέπει την επόμενη φορά να έχουνε φροντίσει να έχουνε 
σωστή σύνδεση.  
 

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν, κάνω μια τελευταία προσπάθεια με τον Χρήστο τον Αναστασόπουλο, 
τον συνάδελφο.  

Κύριε Αναστασόπουλε, αν είστε στη γραμμή, παρακαλώ τοποθετηθείτε. Δεν σας ακούω. 
Παρακαλώ να φέρετε την εισήγησή σας και την τοποθέτησή σας στον κ. Αλεξανδρόπουλο για 
να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
Η τοποθέτηση το δημοτικού συμβούλου κ. Αναστασόπουλου Χρήστου, την οποία έστειλε με e-
mail, επειδή δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του την παρούσα στιγμή, έχει ως εξής: 

 

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» 

 

Η Διοίκηση και η Οικονομία προφανώς συνιστούν επιστημονικούς κλάδους και προς επίρρωση αυτού, 

η Πολιτεία έχει συστήσει μεγάλο αριθμό σχετικών τμημάτων σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, δεσμεύοντας σημαντικά ποσά από τη φορολόγηση των ελλήνων πολιτών για τη 

λειτουργία τους, ενώ πλήθος νεαρών ατόμων, με την οικονομική αρωγή των οικογενειών τους, τα 

επιλέγουν για τις σπουδές τους επενδύοντας στο επαγγελματικό τους μέλλον. Δυστυχώς, στην πράξη, 

η ίδια η Πολιτεία απαξιώνει τα πτυχία που χορηγούν αυτά τα τμήματα, μη διασφαλίζοντας 

αποκλειστικά επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους. Χαρακτηριστικό  παράδειγμα, 

αποτελεί το γεγονός πως τις θέσεις του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, στον δημόσιο τομέα,  

μπορούν να τις καταλάβουν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως κατεύθυνσης 

πτυχίου.  

Είναι λυπηρό, το ότι η εισήγηση της δημοτικής αρχής για μερική τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), που αφορά το προσοντολόγιο επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων 

και τμημάτων, κινείται στην κατεύθυνση αυτής της απαξίωσης, κάνοντας μάλιστα επίκληση στη 

νομιμότητα με την οποία έχει περιβληθεί η ανωτέρω στρέβλωση.  

Η διαφωνία έγκειται στην προτεινόμενη απαλοιφή κλάδων/ειδικοτήτων, μέσω των οποίων, κατά την 

κάλυψη των θέσεων των προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Διοικητικών και των Οικονομικών 

Υπηρεσιών καθώς και του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας δίνεται προτεραιότητα σε 

υπαλλήλους με συναφή πτυχία και την αντικατάστασή τους από γενικότερους κλάδους/ειδικότητες, 

δίνοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης των νευραλγικών αυτών θέσεων επί ίσοις όροις και σε 

υπαλλήλους με πτυχία άσχετα με το αντικείμενο αυτών των θέσεων. 

Η αιτίαση ότι η αντικατάσταση αυτή είναι απαραίτητη, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας 

αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού, μετά τη δραματική μείωσή του,  καθίσταται ανίσχυρη, 

δεδομένου πως η σειρά αναγραφής των κλάδων / ειδικοτήτων που αφορούν τις προς κάλυψη θέσεις 

στον Ο.Ε.Υ. υποδεικνύει, κατά δήλωση του αρμόδιου αντιδημάρχου, μετά από ερώτησή μου, τη 

σχετική προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι σύμφωνα με τον 

υφιστάμενο Ο.Ε.Υ., ελλείψει υπαλλήλων με συναφή πτυχία με τις προς κάλυψη θέσεις, δίνεται η 

δυνατότητα αξιοποίησης υπαλλήλων με πτυχία λιγότερο συναφή. Ως εκ τούτου, προκύπτει αβίαστα η 

απορία σχετικά με τη σκοπιμότητα των ανωτέρω αντικαταστάσεων. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι  υφίσταται η ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματολογίας για ένα τόσο 

αυτονόητο θέμα. Γιατί, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι οι θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών πρέπει να καταλαμβάνονται από Διοικητικό Επιστήμονα και αυτές των 

θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Λογιστηρίου και 

Μισθοδοσίας από Οικονομολόγο. Ακούστηκαν από την πλευρά της δημοτικής αρχής διάφορα 

επιχειρήματα για να υποστηριχθεί η τροποποίηση. Όπως, ότι ακόμα και ο υπουργός οικονομικών δεν 

είναι απαραίτητο να είναι οικονομολόγος. Χωρίς να μπω στην ουσία της αποτελεσματικότητας μιας 

τέτοιας επιλογής, επισημαίνω ότι η παρατήρηση αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο 

περιστοιχίζεται από κάποιες δεκάδες συμβούλους που τυγχάνει να είναι οικονομολόγοι, προϋπόθεση, 

που στην περίπτωσή μας δεν υφίσταται. Ακούστηκε επίσης, πως, ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Αλήθεια, ενώ είναι νόμιμο, πόσο ηθικό είναι απέναντι στους διοικητικούς επιστήμονες να 

καταλαμβάνουν τις θέσεις των προϊσταμένων Διευθύνσεων  Διοικητικών Υπηρεσιών ή τις θέσεις των 

Διοικητών/τριών (Managers) Δημοσίων Οργανισμών πτυχιούχοι οποιασδήποτε άσχετης με τη 

Διοίκηση επιστήμης;   

Η δημοτική αρχή, με αυτές τις επιλογές της, απαξιώνει τα επιστημονικά πεδία της Οικονομίας και της 

Διοίκησης καθώς και τους αντίστοιχους επιστήμονες, δημιουργεί συνθήκες νομιμοποίησης κατάληψης 

των προαναφερόμενων θέσεων από πτυχιούχους άσχετων ειδικοτήτων, ακόμα και όταν υφίστανται 

εργαζόμενοι με ανάλογα προσόντα, και προπαντός, αντί να μεριμνά περαιτέρω για τη διασφάλιση 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πιθανότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των 

εν λόγω διευθύνσεων και τμημάτων, απομακρύνεται από αυτήν. Τρόποι μιας τέτοιας διασφάλισης 

υπάρχουν, αρκεί να θέλει κανείς να τους αναζητήσει και να έχει την πολιτική βούληση να τους 

εφαρμόσει! 

 

 
Από τους δημοτικούς συμβούλους δεν βλέπω να ζητεί το λόγο κάποιος άλλος. 
Επομένως, έχει κλείσει η κουβέντα, προχωρούμε σε ψηφοφορία.  

Ο κ. Κοσμόπουλος;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τζαμουράνης;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:Η κα Οικονομάκου;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Αλειφέρη;  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Ο κ. Μάκαρης;   
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κα Κουζή;  
 
ΚΟΥΖΗ: Κατά.  

 
Ο κ. Κουκούτσης; ¨Υπέρ¨.  
Και ο κ. Αντωνόπουλος;  

 
Επειδή οι απόψεις και αυτά που θέτει ο κ. Δήμαρχος δεν επηρεάζουν τις 
κυριότερες ενστάσεις οι οποίες υπάρχουν εμείς θα ψηφίσουμε Υπέρ.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κλάδης; Είστε στη γραμμή, κ. Κλάδη;  
 
ΚΛΑΔΗΣ: Στη γραμμή, Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κατά πλειοψηφία.  
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010,  την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας, 
σύμφωνα με το οποίο:  

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 
«ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» & «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ» και ο κ. Κλάδης,   

 ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» ενώ 

ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» & «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      

  
Εγκρίνει  τη  μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Καλαμάτας (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 364/2017, ΦΕΚ 
3072/6.9.2017/τ.Β’, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2019 όμοια, ΦΕΚ 
634/27.2.2019/τ.Β’) και συγκεκριμένα την τροποποίηση της παραγράφου 10 
«Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», ως προς την επιλογή Προϊσταμένων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών και της Διεύθυνσης Οικονομικών, καθώς και των Τμημάτων αυτής, ως 
εξής: 
 

Άρθρο 10 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών: 

Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων & Τμημάτων της οργανωτικής δομής 

του Δήμου επιλέγονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων 

κλάδων/ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης & Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ 

Προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται από τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ σύμφωνα με την εκάστοτε 

νομοθεσία 

 

α/α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1  Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

2.1 Τμήμα Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1  Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων 

ΠΕ Οικονομολόγων 

Ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

2.2 
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και 

Περιουσίας  & Κοιμητηρίων  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1  Διοικητικού 

ΠΕ Διοικητικού 

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

2.3 Τμήμα Ταμείου  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων  

ή ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

ΔΕ 1 Διοικητικού  

ΔΕ Διοικητικού 

2.4 Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης  

ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  

ΠΕ1 Οικονομολόγων  

ΠΕ Οικονομολόγων 

ΠΕ1 Διοικητικού  

ΠΕ Διοικητικού  

ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ή ΔΕ1 Διοικητικού  

ΔΕ Διοικητικού   



Συνεδρίαση : 6/2020 Τρίτη  24 / 03 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  062/2020 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  23 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 

Καλαμάτας, οικονομικού έτους 2020, ούτε των επόμενων ετών. 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ.  364/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας (Φ.Ε.Κ. 3072/6-9-2017/τ. Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
4/2019 όμοια (ΦΕΚ 634/27.2.2019/τ.Β’). 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος   Σταματόπουλος Ευστάθιος   1. Αγγελή Μαρία 

  2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  5. Αναστασόπουλος Χρήστος  

  6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γκλεγκλέ Ελένη 

  9. Δούβας Ιωάννης 

  10. Δρούγας Παντελής 

  11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  12. Κανάκης Βασίλειος 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Κλάδης Παύλος  

  15. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  16. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  17. Κουκούτσης Δημήτριος  

  18. Λαζαρίδης Γεώργιος 

  19. Λιάππας Λεωνίδας 



Συνεδρίαση : 6/2020 Τρίτη  24 / 03 / 2020                        ΑΠΟΦΑΣΗ  062/2020 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  24 

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  21. Μαρινάκης Σαράντος  

  22. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  23. Μπάκας Ιωάννης 

  24. Μπασακίδης Νικόλαος 

  25. Μπεχράκης Σταμάτης  

  26. Οικονομάκου Μαρία  

  27. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  28. Σωφρονάς Γεώργιος 

  29. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  30. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  31. Φάβας Γεώργιος 

  32. Φαββατάς Δημήτριος  

  33. Χειλάς Παναγιώτης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 2 Απριλίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

α.α. 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 


