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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   454/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 36η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80517/18-8-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.             
1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 
4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος,   
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας και 4) Φάβας Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής          
κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, Κανάκης Βασίλειος και Σκοπετέας Αναστάσιος, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Φάβα Γεώργιο, 
Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αγγελή Αναστάσιο, αντίστοιχα.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και Λαιΐκων κ. Τσαούσης 
Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν τις εν λόγω 
Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής  κ. Δρούγας Παντελής και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Καραγιάννης Ανδρέας. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο:

Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση 
εργασίας ΙΔΟΧ, λόγω επειγουσών αναγκών.  

  
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 79530/16-8-2022 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία είχε αποσταλεί στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

ΘΕΜΑ: << Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Καλαμάτας ,  με 
δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ , λόγω επειγουσών αναγκών >> .

ΣΧΕΤ:  Η  με αριθμ. πρωτ. 78831 /11.08.2022 Υπηρεσιακή  Εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης  Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει συνολικά  είκοσι δύο (22) άτομα 
προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών  της υπηρεσίας Καθαριότητας  
Δήμου Καλαμάτας , με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 
λόγω επειγουσών αναγκών, ως κάτωθι: 

α) Δεκατεσσάρων (14) εργατών καθαριότητας αποκλειστικής απασχόλησης σε 
απορριμματοφόρο. 

β) Επτά (7) οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου 
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και τρεις (3) 
κατηγορίας CE και 

γ) Ενός (1) χειριστή μηχανικού σαρώθρου, ειδικότητας 4.1, ομάδας Β.
       

      Στην Διεύθυνσης Διαχείρισης  Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας Ν. 
Μεσσηνίας,  προέκυψε η ανάγκη για την πρόσληψη αυτή, διότι : 
         
          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική με 
αριθμ. πρωτ. 78831 /11.08.2022 Υπηρεσιακή  Εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης  
Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

<< Θέμα : «Επείγουσα ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία 
καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση εργασίας».

 

Έχοντας υπόψη:

 1) Το αρ. πρωτ. 18189/23-02-2022 έγγραφό μας σχετικό με την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας στο οποίο αναλύεται και αιτιολογείται η ανάγκη 
πρόσληψης δεκατεσσάρων (14) εργατών καθαριότητας, Επτά (7) οδηγών και Ενός (1) 
χειριστή μηχανικού σαρώθρου, 
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2) Την αρ. πρωτ. 38709/21-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, με θέμα: ««Προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, έτους 2022, στο Δήμο Καλαμάτας»,

 3) Την αρ. πρωτ. 31162/2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί: Έγκρισης 
πρόσληψης διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, μεταξύ των 
οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη του προσωπικού που αναφέρεται στο σημείο (1) του 
παρόντος εγγράφου.

  4) Το γεγονός ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής του έκτακτου 
προσωπικού ΙΔΟΧ, ανταποδοτικού χαρακτήρα γα το έτος 2022 εκτιμάται από το αρμόδιο 
Τμήμα Προσωπικού ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών.

 5) Το γεγονός ότι τη δεδομένη στιγμή οι ανάγκες του Δήμου καλύπτονται από έκτακτο 
προσωπικό ΙΔΟΧ που έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
στην υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2021 οι συμβάσεις αυτές έχουν διάρκεια μέχρι και 
τα τέλη Αυγούστου περίπου, καθώς και από έκτακτο προσωπικό που είχε προσληφθεί λόγω 
της πανδημίας COVID-19 μέρος του οποίου εξακολουθεί να εργάζεται κατόπιν θετικής 
προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που θα προκύψει κατά 
την αποχώρηση του έκτακτου προσωπικού όπου θα είναι αδύνατη η εκτέλεση όλων των 
προγραμμάτων αποκομιδής και η τήρηση της υποχρεωτικής 6ήμερης εργασίας καθώς δεν θα 
είναι δυνατό να δοθούν άδειες και ρεπό στο μόνιμο προσωπικό προκύπτει η επείγουσα 
ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με 2μηνη σύμβαση, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πρόσληψης του προσωπικού ΙΔΟΧ με 8μηνη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 206 του Ν. 3584/2007, ως εξής:

α) Δεκατεσσάρων (14) εργατών καθαριότητας αποκλειστικής απασχόλησης σε 
απορριμματοφόρο. β) Επτά (7) οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα 
ηλεκτρονικού ταχογράφου εκ των οποίων οι τέσσερις (4) να έχουν άδεια οδήγησης 
κατηγορίας C και τρεις (3) κατηγορίας CE και γ) Ενός (1) χειριστή μηχανικού σαρώθρου, 
ειδικότητας 4.1, ομάδας Β. Το προτεινόμενο προσωπικό είναι σε αριθμό και ειδικότητα το 
ίδιο με αυτό που έχει εγκριθεί με την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που μνημονεύεται 
στο σημείο (3) του παρόντος εγγράφου. 
Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους κωδικούς 20.6041 και 20.6054.04. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
                                            Γιαννοπούλου Κοκκωνία Χημικός Μηχανικός MSc      >>     

       Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης  Διαχείρισης  
Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, εισηγούμεθα στην 
Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του προαναφερόμενου  
προσωπικού για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα  δύο μηνών με 
σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρους   απασχόλησης .

     Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 
παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά  
αριθμ.3) Την αρ. πρωτ. 31162/2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί: Έγκρισης 
πρόσληψης διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, μεταξύ των 
οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη του προσωπικού που αναφέρεται στο σημείο (1) του 
παρόντος εγγράφου, 4) Το γεγονός ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής 
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του έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ, ανταποδοτικού χαρακτήρα γα το έτος 2022 εκτιμάται από το 
αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών,  5) Το 
γεγονός ότι τη δεδομένη στιγμή οι ανάγκες του Δήμου καλύπτονται από έκτακτο προσωπικό 
ΙΔΟΧ που έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στην 
υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2021 οι συμβάσεις αυτές έχουν διάρκεια μέχρι και τα 
τέλη Αυγούστου περίπου, καθώς και από έκτακτο προσωπικό που είχε προσληφθεί λόγω της 
πανδημίας COVID-19 μέρος του οποίου εξακολουθεί να εργάζεται κατόπιν θετικής 
προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων. 

     Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6041 
και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6054.04, του σκέλους των 
εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 Παιδείας, Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ 

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

Επίσης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, εκτός από την παραπάνω εισήγηση, είχαν 
σταλεί:
• η υπ’ αριθ. πρωτ. 78831/11.8.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης  

Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου,
• το υπ’ αριθ. πρωτ. 31917/19.5.2022 έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών, με θέμα: 

¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα¨,

• η υπ’ αριθ. πρωτ. 31162/2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  με θέμα: 
¨Έγκρισης πρόσληψης διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού¨, 
και

• η υπ’ αριθμ. 209/2022 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: 
¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2022, στο Δήμο Καλαμάτας¨.

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Η εισήγηση ήταν από τη συνάδελφο την κα Αγγελή, δεν κατέστη δυνατόν να 
είναι στην Επιτροπή μας, έχει διανεμηθεί η εισήγηση, προφανώς είναι επί τη 

βάση απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου μεταξύ των 226 που έχει λάβει θετική 
απόφαση το Υπουργείο Εσωτερικών συμπεριλαμβάνονται και για την Καλαμάτα οι 7 οδηγοί, 
οι 14 εργάτες καθαριότητας και 1 χειριστής μηχανικού σαρώθρου. Θα ακολουθεί η διαδικασία 
που ορίζει ο νόμος περί των διμήνων.
Ερωτήσεις. Ο κ. Κανάκης.

Αυτή η πρόσληψη γίνεται, φαντάζομαι, για κάποιες επείγουσες ανάγκες και είναι 
ένα δίμηνο; Πρόκειται μετά να επεκταθεί; Αυτό δηλαδή που λέει η εισήγηση, 

είναι ακριβές, ότι λόγω κτλ, κτλ, επειγουσών αναγκών…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο προσωπικό μπορεί να απασχοληθεί για δίμηνο και για να επανέλθει…

ΚΑΝΑΚΗΣ: Στο οκτάμηνο, πρέπει να έχει περάσει από το δίμηνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΑΝΑΚΗΣ:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …να περάσει ένας χρόνος.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Αα, οκ. Εντάξει, δε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται)

ΚΑΝΑΚΗΣ: Δηλαδή αυτοί είναι άνθρωποι που δουλεύανε και πριν από ένα χρόνο στο Δήμο;

Όχι, γιατί η …(δεν ακούγεται) αυτού του προσωπικού έχει πλέον τώρα… 
κάποιοι είναι με covid που ήταν αποτελεσματικοί υπάλληλοι και μπήκαν με 

covid, κάποιοι είναι με οκτάμηνο. Δεν είναι συγκεκριμένο το προσωπικό αυτό.

Άρα αυτοί προσλαμβάνονται για ένα δίμηνο και μετά αν ξαναπροσληφθούν, μετά 
από ένα χρόνο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Το ίδιο προσωπικό θα μπορεί να ξαναρθεί στο Δήμο μετά από ένα χρόνο.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκ, εντάξει.

Αυτό έρχεται να καλύψει τα ελλείμματα, κε Ζαφειρόπουλε; Θέλετε να κάνετε 
μία…

Το δίμηνο μέχρι να βγει το ΑΣΕΠ. Γιατί τελειώσανε, την Παρασκευή 
τελείωσε το προηγούμενο οκτάμηνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκτάμηνο που είχε ο Δήμος.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Είναι το μεταβατικό μέχρι να βγει το επόμενο οκτάμηνο; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, του ΑΣΕΠ.

Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό το χρονικό διάστημα.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει, δεν έχουμε αντίρρηση. Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;

Εγώ θα ήθελα να πω το εξής: Στην προηγούμενη ή στην προ 
προηγούμενη, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, που είχαμε τις προσλήψεις για 

τα ΚΔΑΠ, θυμάμαι τότε τον Αντιδήμαρχο που μας βεβαίωσε και μας είπε, γιατί είχα κάνει εγώ 
μια ερώτηση, και λέω «το δίμηνο αυτό πότε θα είναι;» κτλ, λέει «θα είναι ένα δίμηνο από 1η 
Σεπτέμβρη γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση από το ΑΣΕΠ ότι μέσα σε δύο μήνες θα έχει βγάλει 
τα αποτελέσματα». Το ερώτημά μου είναι το εξής: Γι’ αυτούς τους οκταμηνίτες που 
περιμένουμε από το ΑΣΕΠ, πότε υποβλήθηκε το αίτημα; Δεν έχουν παρέλθει δυο μήνες; Γιατί 
εγώ θυμάμαι ότι πρέπει να είχαμε πάρει την απόφαση περί τις αρχές του χρόνου, δηλαδή τον 
Γενάρη, βία τον Φλεβάρη. Από τότε έχει περάσει ένα εξάμηνο τουλάχιστον. Τι έχει γίνει με 
αυτή την απόφαση;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 27 Απριλίου έχουμε πάρει την…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τόσο αργά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΑΝΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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Ναι, ναι. Την έχω μπροστά μου, είναι 209/22 απόφαση. 27 Απριλίου 
έχουμε πάρει την απόφαση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Η υπόθεση που βρίσκεται στο ΑΣΕΠ;

Ήρθε από το ΑΣΕΠ η βεβαίωση στις 16 Μαΐου, η απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που λέει ότι η Καλαμάτα έχει 22 άτομα με τη 

διαδικασία ΑΣΕΠ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, και αυτοί πότε μπορούν να προσληφθούν;

Αυτοί, απ’ ότι μου είπε η Διευθύντρια, αρχές Νοεμβρίου θα τους έχουμε 
πάρει.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί χρειάζεται, Γιάννη μου, τόσο πολύ;

Γιατί προφανώς δεν κάναμε εμείς τις διαδικασίες απ’ ότι… Δεν 
ξεκινήσαμε εμείς τις διαδικασίες έγκαιρα.

Αυτό θέλω να επισημάνω. Γι’ αυτό ρωτάω. Πότε έπρεπε να έχουμε 
ξεκινήσει;

Κανονικά από τις 16 Μαΐου έπρεπε να την έχουμε ξεκινήσει τη 
διαδικασία.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για ποιο λόγο δεν την ξεκινήσαμε;

Δεν ξέρω. Να ρωτήσω να σου απαντήσω, Βασίλη, δεν το ξέρω αυτό. 
Πάντως και εγώ επειδή το ρώτησα, μου είπαν επειδή δεν άρχισε η 

διαδικασία από μας, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.

Μια ένσταση. Ότι καθυστερούνε αυτές οι διαδικασίες και κάποιοι μπορεί να 
σου πούνε ότι τις καθυστερείς και σκοπίμως για να προσλάβεις και 

διμηνίτες. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, έτσι; Αντί, δηλαδή, να πάρουμε το οκτάμηνο που 
πραγματικά έχει εγκρίνει το ΑΣΕΠ, καθυστερούμε, παίρνουμε και τους διμηνίτες που 
χρεώνουμε και άλλους 22 – 24, πόσοι είναι, και πάει λέγοντας. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι μια 
τακτική η οποία πρέπει να συνεχιστεί. 
Έγινε και στα ΚΔΑΠ. Στα ΚΔΑΠ μας είπαν τότε και η υπηρεσία και οι παράγοντες, ότι «δεν 
έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές, κατά συνέχεια δεν ξέρουμε πόσους ακριβώς χρειαζόμαστε». 
Και εγώ καλοπροαίρετα το δέχτηκα αυτό. Εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια σαφής ολιγωρία 
της διαδικασίας. Δηλαδή, αν είχαμε κανονικά ακολουθήσει τις διαδικασίες, τώρα θα είχαμε το 
προσωπικό των οκτώ μηνών. Αυτό θέλω να επισημάνω.

Και κατά το παρελθόν, παρά το ότι έχει συμβεί αυτό που λέτε, να 
ακολουθηθεί η διαδικασία γιατί μας πίεζε περισσότερο εμάς λόγω  του 

ότι είναι άγνωστο το τι θα προκύψει, πιέζαμε δηλαδή να προχωρήσει η διαδικασία. Παρά 
ταύτα στο ΑΣΕΠ υπάρχει πρόβλημα. Η ελληνική γραφειοκρατία καταλαβαίνετε δεν εξαιρεί το 
ΑΣΕΠ. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον απ’ όσα χρόνια έζησα εγώ, να 
καθυστερήσουμε σκοπίμως για να πάρουμε ενδιάμεσα δίμηνα, γιατί και προσωπικά ήμουν 
εναντίον των διμηνιτών διότι τους βάζεις για δουλειά και μετά τους κάνεις και εχθρούς, εδώ 
που τα λέμε μεταξύ μας, διότι φεύγουν και νομίζουν ότι θα μείνουν και φεύγοντας βρίζουν 
και από πάνω. Έτσι είναι τα πράγματα.

Είχαμε πει όταν είχε ληφθεί η απόφαση τον Απρίλη και ήμασταν στη διαδικασία 
να πάρουμε τους οκταμηνίτες γιατί η συμπλήρωση του 24μηνου στους covid 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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έρχεται τον Μάιο και προφανώς θα έπρεπε αυτό το κενό να καλυφθεί …(δεν ακούγεται) 
λύνουν θέματα σε …(δεν ακούγεται)  θέσεις για την υπηρεσία. 
Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, αποδείχτηκε μόλις προσέφυγαν δικαστικά, πήραν παράταση έως 
τον Οκτώβρη. Προφανώς και αυτό το διάστημα δεν κρίθηκε απαραίτητο να …(δεν ακούγεται) 
και το προσωπικό που …(δεν ακούγεται).

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Θα εκτιμηθεί η διαδικασία με το οκτάμηνο, πότε μπορεί να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία του οκταμήνου γιατί …(δεν ακούγεται). Αν εκτιμηθεί ότι μπορεί η 

υπηρεσία να …(δεν ακούγεται).  Δηλαδή αργόσχολοι δεν επιδιώκεται από κανέναν να 
υπάρχουν μέσα. Για περίσσευμα προσωπικού, σκοπιμότητα. Παρόλα αυτά όμως να ξέρετε αν 
κάποιος διακόψει, απλά το λέω όχι κάνοντας τον πιο έξυπνο, τον επαΐοντα, αλλά επειδή στα 
οκτάμηνα έχει καθοριστική σημασία γιατί κάποιος που θα …(δεν ακούγεται) θα είχε πρόβλημα 
να πάει στο οκτάμηνο, είχε ήδη αποκλειστεί …(δεν ακούγεται). Θεωρώ ότι έδωσα απάντηση.
Ψηφοφορία.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την πρόσληψη 
• δεκατεσσάρων (14) εργατών καθαριότητας, αποκλειστικής απασχόλησης σε 

απορριμματοφόρο, 
• επτά (7) οδηγών, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα 

ηλεκτρονικού ταχογράφου εκ των οποίων οι τέσσερις (4) να έχουν άδεια 
οδήγησης κατηγορίας C και τρεις (3) κατηγορίας CE και 

• ενός (1) χειριστή μηχανικού σαρώθρου, ειδικότητας 4.1, ομάδας Β.
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης, διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της 
υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας,

η πρόσληψη των οποίων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως 
ισχύουν,
η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 
20.6041 και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 
20.6054.04, του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022,

βάσει των όσων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 79530/16-8-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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