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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   44/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   390/2019 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 44η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52484/15-11-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4)  
Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Αγγελής Αναστάσιος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο, αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος 

Γρηγόριος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης 

Σωτήριος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος. 

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης 
και Νιάρχος Αναστάσιος, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ.κ. 
Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα και Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημερώσει  το Σώμα για το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα του 

οποίου ζητείται η συζήτηση και η λήψη απόφασης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αναφέροντας τα εξής:  

 
Το θέμα είναι «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
έτους 2020 στο Δήμο Καλαμάτας».  

Για το κατεπείγον ο κ. Μαρινάκης να μας αιτιολογήσει. Κύριε Μαρινάκη, έχετε το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έτσι ώστε να 
έχουμε μια πρόταση, μια εισήγηση στην Οικονομική μας Επιτροπή για τον 

προγραμματισμό προσλήψεων για το 2020.  

Ο λόγος που παρακαλώ πάρα πολύ να ληφθεί η απόφαση σήμερα είναι ότι έως τις 26/11ου θα 
πρέπει να έχει αποσταλεί, μέχρι την Τρίτη, στο Υπουργείο η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας 
και αφορά τον προγραμματισμό των θέσεων για τον ΑΣΕΠ.  

 
Ωραία. Για το κατεπείγον συμφωνούμε; Η πλειοψηφία συμφωνεί. Κύριε 
Κοσμόπουλε, συμφωνείτε; Συμφωνεί. Ο κ. Τζαμουράνης συμφωνεί. Ο κ. 

Ζαφειρόπουλος;  

ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, για το κατεπείγον.  

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερησίας διάταξης  θέμα 

που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να συζητηθεί μαζί με 

τα τακτικά θέματα, με τίτλο: 

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 Δήμου 
Καλαμάτας. 

 
Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

Θέμα : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο 

Καλαμάτας 

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14.11.2019 εγκύκλιο, 

με θέμα "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου 

τομέα έτους 2020" καλεί τους υπόχρεους φορείς να αποστείλουν τα αιτήματά τους, 

συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία σε πίνακες, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που 

ανέπτυξε για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Προσλήψεων. 

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 

26.11.2019 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Μετά το πέρας της ανωτέρω 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στη συνέχεια τα στοιχεία θα συλλεχθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα 

επεξεργαστεί τις αιτήσεις κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνει απαραίτητες, για να διαμορφώσει 

τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες. 

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη απόφασης 

που απαιτείται για την υποβολή στο Υπ. Εσωτερικών ηλεκτρονικά του ετήσιου προγραμματισμού 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντες υπόψη: 

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης», οι προσλήψεις προσωπικού διενεργούνται βάσει ετήσιου 

προγραμματισμού.   

2) Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 117 παρ.2 του ν.4622/2019 «ειδικά για 

τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2020, εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν.4590/2019 (Α΄17), ως ίσχυσαν πριν από την 

τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο»   

3) Το με αριθ. πρωτ. 76784/31.10.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

4) Την υπ. αριθ. ΓΓΑΔΔΤ 81/24.10.2019 επιστολή της Γενικής Γραμματέως Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

5) Την με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14.11.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

με θέμα: "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του 

δημοσίου τομέα έτους 2020" 

6) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3072/τ.Β/6-9-2017 και 

τροποποιήθηκε μερικώς με το ΦΕΚ 634/τ.Β/27-2-2019. 

7) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται  στους συνημμένους 

πίνακες 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

          Στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2020, για τις ειδικότητες και τον 

αριθμό που προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.   

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών  

                 

Παύλος Κασσάς 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

& Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Σαράντος Μαρινάκης 

 
 
 
Ο συνημμένος στην παραπάνω εισήγηση, σχετικός πίνακας, έχει ως εξής: 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 
 



Συνεδρίαση :  44/2019 Τετάρτη   20 / 11 / 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ   390/2019 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   6

 
Επί της ουσίας, κ. Μαρινάκη.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι για το κατεπείγον.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί προφανώς δεν θα ήταν έτοιμο. Αλλά να μας απαντήσει ο κ. Μαρινάκης.  

 
Γιατί δεν ήρθε στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή ή στην προ προηγούμενη 
κι ήρθε στις ; 

 
Έπρεπε να εξειδικευθούν, κ. Νιάρχο, κάποια πράγματα, αν είδατε και χθες 
ακόμα υπήρξε νομοσχέδιο που μιλούσε για την κινητικότητα. Αυτά τα έχει 

επεξεργαστεί η Διεύθυνση Διοικητικών στο βαθμό που μπορούσε και σήμερα πλέον εφόσον 
δεν έχουμε άλλο περιθώριο έπρεπε να φέρουμε το θέμα αυτό.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Γνωρίζατε δηλαδή ότι θα βγει νομοσχέδιο και το περιμένατε; 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εγκύκλιος. 

 
Να βοηθήσω λίγο, κ. Μαρινάκη;  
Η Εγκύκλιος εκδόθηκε 14/11ου, κύριε συνάδελφε και σήμερα έχει 20. Άρα γι’ 

αυτό.  
 
Γνωρίζατε και την περιμένατε δηλαδή, πριν τις 14 …(εκτός μικροφώνου – δεν 
ακούγεται) 

 
Όχι, αναμενόταν η Εγκύκλιος για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 
τακτικού και βοηθητικού προσωπικού του δημοσίου τομέα.  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Άρα η ευθύνη είναι του Υπουργείου. 

 
Εδώ δεν ψάχνουμε ποιανού είναι η ευθύνη, γιατί φταίει το Υπουργείο γιατί το 
φέρνουμε εμείς ως έκτακτο.  

Κύριε Μαρινάκη, επί της ουσίας.  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Όχι, γιατί λήγει η προθεσμία 26. 

 
Στις 14 του μήνα που διανύουμε ήρθε η Εγκύκλιος. Εδώ είναι, την έχω στα 
χέρια μου, καθώς επίσης και μνημονεύει την ημερομηνία ως ημερομηνία 

καταληκτική.  
Επί της ουσίας, λοιπόν, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε 77 κενές θέσεις στις 
βαθμίδες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας και 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έχουμε κάνει μια εκτίμηση με τη Διεύθυνση Διοικητικών η οποία 
και υπογράφει την εισήγηση, όπου από τις 77 κενές θέσεις τις 25, και αυτό είναι το 
αντικείμενο της σημερινής συζήτησης για το θέμα αυτό, να είναι στον προγραμματισμό 
προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Οι 25 από τους 77. Παρόλα αυτά εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει 
προκήρυξη που θα μπορέσει να καλύψει αυτόν τον μεγάλο αριθμό των θέσεων που θα 
εντάξουμε στη διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, μακάρι να συμβεί όμως.  
Παρόλα αυτά, οι υπόλοιπες θέσεις που μένουν, οι 42 θέσεις που παραμένουν να είναι κενές, 
ευελπιστούμε ότι αυτές θα μπορέσουν να καλυφθούν από την κινητικότητα. Δηλαδή θεωρώ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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ότι θα έχουμε την τύχη να προσεγγίσουν και να θεωρήσουν την πόλη μας ως μία πολύ καλή 
προοπτική για να συνεχίσουν το εργασιακό τους βίο άνθρωποι από άλλες Υπηρεσίες και 
προσδοκούμε ότι θα έχουμε την τύχη αυτό το προσωπικό να το αποκτήσει ο Δήμος 
Καλαμάτας. Είναι 42 άτομα που και αυτά ποικίλουν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.  
Θεωρώ ότι η Καλαμάτα πλέον έχει τις δυνατότητες αυτές να αποτελέσει εργασιακή προοπτική 
εργαζομένων από το Δημόσιο ή και από άλλους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση; Κύριε Τζαμουράνη. Επί του μικροφώνου σας παρακαλώ πολύ.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Οι 25 θέσεις πώς αναλύονται;  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Υπάρχει έντυπο, θέλετε να σας το διανείμουμε και να το δείτε;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αφού δεν έχουμε καμία ενημέρωση.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχουμε αντίγραφα;  

 
Συγνώμη, για να συντομεύσουμε θα σας τις αναφέρω εγώ. ΠΕ Γεωπόνων: 1, 
ΠΕ Γεωπονικού – Γεωτεχνικού: 1, ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιάτρων: 1, ΠΕ 

Νηπιαγωγών: 1, ΠΕ Γιατρών: 2, ΠΕ Φαρμακοποιών: 1, ΤΕ Νηπιαγωγών: 1, ΔΕ Οδηγών: 1, ΔΕ 
Μαγείρων: 1, σύνολο: 42. Αυτές που ανέφερα είναι οι κενές. Οι υπόλοιπες είναι οι θέσεις οι 
προτεινόμενες. Εκεί που λέει θέσεις ΑΣΕΠ. 

  
Κύριε Πρόεδρε, εν τάχη να τα πω εγώ που έχω τη λίστα τη μικρή και θα σας 
διανείμω αν θέλετε και αν θεωρείτε ότι πρέπει να το δείτε και να πάρουμε 

απόφαση στο τέλος δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν έχουμε κάτι να…, απλά ότι έπρεπε σήμερα 
να φύγει το θέμα και η Υπηρεσία έτρεξε όσο περισσότερο γινόταν.  

ΠΕ Διοικητικού: 1. Αυτές που εντάσσουμε σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Έχουμε 2 κενές, την μία 
την εντάσσουμε εκεί. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 1, έχουμε 3 κενές, 2 αναζητούμε να πάρουμε 
με κινητικότητα. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 1. Έως εδώ ήταν οι ΠΕ.  
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 1. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού άλλη μία θέση. ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών: 1. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 1. Και αυτές είναι οι θέσεις της κατηγορίες ΠΕ – ΤΕ.  

Πάμε στην κατηγορία ΔΕ. ΔΕ Διοικητικού, έχουμε 8 κενές, τις 6 τις βάζουμε στο διαγωνισμό 
να καλυφθούν με ΑΣΕΠ. Μία θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2 θέσεις ΔΕ 23 της 
Δημοτικής Αστυνομίας. 1 θέση ΔΕ Δενδροκηπουρών. 1 θέση ΔΕ Τεχνικού.  

ΥΕ 16, Εργατών Καθαριότητας, 5 θέσεις από ΑΣΕΠ. ΥΕ 16, Εργατών Νεκροταφείου: 1 θέση. 
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: 1 θέση. Και 1 θέση ΥΕ Βοηθών Μαγείρων.  

Σύνολο 19 ΔΕ – ΥΕ και 6 ΠΕ – ΤΕ.  
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Αγγελή.  

 
Προηγουμένως που διάβασε ο Πρόεδρος τις 42 ας το πούμε, δεν άκουσα έναν 
μηχανικό. Όλοι οι μηχανικοί έχουνε πάει στο ΑΣΕΠ;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και άλλες, είναι και άλλες, να θεωρηθεί ότι…  

 
Δηλαδή η διαφορά που λέει είναι 2 και ζητάμε τον έναν, άρα οι 2 θα 
προκηρυχθούνε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ζητηθούν από τον ΑΣΕΠ. Οι άλλοι θα καλυφθούν απ’ την κινητικότητα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  
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Να το επαναλάβω; ΠΕ 3, Πολιτικών Μηχανικών. Έχουμε μία κενή, θα πάει 
στην κινητικότητα. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών έχουμε 3 κενά, η μία θα πάει 

μέσω ΑΣΕΠ, οι 2 στην κινητικότητα. ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων έχουμε ένα κενό, θα πάει στην 
κινητικότητα. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχουμε 2 κενά, η μία θα πάει στην κινητικότητα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο, επίσης, σημαντικό. Γιατί 19 και όχι 25;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Με πια κριτήρια, είπατε 25 μέσω ΑΣΕΠ και όχι 70.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως είναι και το ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨.  

 
Θα σας πω, το ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ είναι εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ. Κοιτάξτε, η 
προσέγγιση, ευθέως θα μιλήσω, δεν έχουμε κάτι να…, δεν υποκρύπτει κάτι. 

Εκεί που έχουμε μία θέση είπαμε να πάμε στην κινητικότητα. Καταρχάς ξεκινάμε με το ότι 
θεωρώ αδύνατον να υπάρξει προκήρυξη και αν τηρηθεί και ο λόγος ο μνημονιακός 1 προς 5 
θεωρώ ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε στη δυνατότητα να προσλάβουμε 25 άτομα, μου 
φαίνεται φοβερά δύσκολο. Παρόλα αυτά όμως όπου είχαμε ένα κενό, να πάει στην 
κινητικότητα γιατί θεωρούμε ότι η Καλαμάτα δίνει τις δυνατότητες πλέον να την 
προτιμήσουν κάποιοι άνθρωποι όταν θελήσουν να μετακινηθούν. Όταν ήταν 1 θέση, λοιπόν, 
πήγαμε στην κινητικότητα. Όταν είχαμε 2 θέσεις πήγαμε 1-1 και όταν είχαμε 3 θέσεις πήγαμε 
2-1. Γι’ αυτό το λόγο, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η κινητικότητα είναι δεδομένη, δηλαδή;  

 
Η κινητικότητα θα ανοίξει οπωσδήποτε. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η Καλαμάτα 
πληροί πολλές προϋποθέσεις έτσι ώστε να επιλέξουν να επιδιώξουν 

εργαζόμενοι στο Δημόσιο Φορέα ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης…  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ξέρουμε ότι τι κενό έχουμε, τι θα μας προκύψει δεν το ξέρουμε. Πάντως στην 
κινητικότητα δεν λέμε εμείς πόσους έχουμε για να αποχωρήσουν.  

 
 Κύριε Μαρινάκη και κύριοι συνάδελφοι, επειδή όπως βλέπετε έχει φορτωθεί 
πολλά θέματα η Οικονομική Επιτροπή θα παρακαλούσα όσο το δυνατόν να 

είμαστε όλοι πιο σύντομοι, να τελειώνουμε τα θέματα.  
Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, επί της ψηφοφορίας ή κάποια τοποθέτηση.  
Ωραία, πάμε επί της ψηφοφορίας.  
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
Ο κ. Κοσμόπουλος; ¨Υπέρ¨.  
Ο κ. Τζαμουράνης; ¨Υπέρ¨.  

 
Υπέρ θα πούμε αν και … ουσιαστικά επί του πίνακα έχω πολλές διαφωνίες 
και πολλές επιφυλάξεις αλλά τώρα αυτό θέλει συζήτηση όμως.  

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ο πίνακας είναι του Οργανισμού.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πίνακας είναι του ΟΕΥ.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Οι κενές θέσεις του ΟΕΥ είναι. 

 
Ναι, σύμφωνοι, αλλά επί 20 θέσεων που προβλέπονται ΠΕ ουσιαστικά 3 
προτείνετε.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον ΑΣΕΠ. 
 
Στον ΑΣΕΠ. Έτσι; Λοιπόν, νομίζω ότι σε όλους, δεν κάνω αυτή τη στιγμή 
καμία τοποθέτηση που να έχει, που να ξεχωρίζει τους…, όμως όλοι 

παραδεχόμαστε ότι πλέον η νέα μορφή λειτουργίας των ΟΤΑ απαιτεί εξειδικευμένο 
προσωπικό και θέλει επιστημονική γνώση.  
Άρα και στο ΤΕΙ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν χρειάζονται και οι άλλοι εργαζόμενοι στην 
καθαριότητα κτλ., πολύ σωστά τους βάζετε. Εγώ θα πρότεινα, σκεφτείτε το, να βάλετε 
ακόμη μερικές θέσεις και ας μην προκύψουν.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μαρινάκη, σύντομα.  

 
Κύριε συνάδελφε, θα μπορούσε να υπάρξει και ως παρατήρηση αυτό, ο κ. 
Νιάρχος ενδεχομένως κάτι άλλο, ο κ. Κοσμόπουλος.  

Τι θέλουμε: Θέλουμε το προσωπικό. Αυτό καταλαβαίνω από την τοποθέτησή σας. Ότι 
απαιτείται επιστημονικό προσωπικό. Η προσέγγιση, λοιπόν… 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Αυτό κατάλαβα, αυτό καταλάβαμε όλοι, αυτό καταλάβαμε. Εκείνο που έχουμε 
με σαφήνεια μπροστά μας όμως είναι η κινητικότητα, η οποία κινητικότητα θα 

ανοίξει και θα δώσει τη δυνατότητα να απελευθερωθούν επιστήμονες, να έρθουν στην 
Καλαμάτα.  
Με τον ΑΣΕΠ δεν έχουμε καμία διαβεβαίωση από πουθενά ότι θα προκηρυχθούν θέσεις. Και 
γι’ αυτό πήγαμε σε αυτή τη λογική. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι μια προσέγγιση. Ο ΑΣΕΠ, 
λοιπόν, αν τηρήσουμε πλην της καθαριότητας που ήταν ειδικές οι συνθήκες που βγήκαν 
8.000 θέσεις για όλη την Ελλάδα, ήταν ειδικές συνθήκες και δεν πρόκειται να ξαναϋπάρξουν, 
αυτή είναι η εκτίμησή μου, θεωρώ ότι είναι επισφαλές να τις βάζαμε και όλες στον ΑΣΕΠ, δεν 
είχαμε κανένα άλλο λόγο, αλλά ο ΑΣΕΠ ποιες θα προκηρύξει; Η κινητικότητα θα ανοίξει όμως. 
Λίαν συντόμως. Τα περιγράμματά μας είναι έτοιμα ως Δήμος όπου μπορούμε να μπούμε στη 
διαδικασία αυτή.  

 
Εντάξει, νομίζω δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις.  
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, όλοι.  

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής  

και συγκεκριμένα  

εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, την πρόσληψη 19 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα ο οποίος επίσης 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αγγελής Αναστάσιος 

  3. Δρούγας Παντελής  

  4. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 


