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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   373/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, 
συνέρχεται στην 33η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  44215/14-8-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη  (με χρήση του λογισμικού zoom), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) 
και των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε 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) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) 
Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Δρούγας Παντελής, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ζητείται η εκτός ημερησίας 
διάταξης συζήτηση του θέματος «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο Καλαμάτας».

Η σχετική διαδικασία έχει ως εξής:

Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος, καταρχήν, να εξηγήσει 
το κατεπείγον και μετά να περάσουμε στην ουσία, αν συμφωνήσουμε.

Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο.
 
Κύριε Πρόεδρε, το κατεπείγον έχει να κάνει με έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, όπου πρέπει να κάνουμε και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαράντο, δεν ακούγεται καθαρά η φωνή σου, ακούγεται με πολλά παράσιτα. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Παράσιτα; Τώρα με ακούτε; Τι έγινε με τα μηχανήματά σου κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μικροφωνίζει λίγο, τι να πω; Εσύ έχεις το ζήτημα. Πάμε, Σαράντο μου. 

Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, το κατεπείγον έχει να κάνει με το έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών που πρέπει να πάρουμε απόφαση για τον 

προγραμματισμό των προσλήψεων και αυτό που ….(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται) και για 
την ουσία του θέματος άμα θέλετε να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τον Οργανισμό μας 
….(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται) θέσεις, προτείνουμε τις 22… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, Σαράντο, μην μπαίνεις στην ουσία, το κατεπείγον. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτά. 

Μάλιστα. 
Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν συμφωνούμε ως προς το κατεπείγον; Γιατί πρέπει 

να σταλεί, απ’ ότι κατάλαβα, πάνω στο Υπουργείο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο που υπάρχει. 
Κύριε Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ Ναι, νομίζω ότι η προθεσμία είναι 21/8, αν δεν κάνω λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ναι. 

Ναι. Και απ’ ότι βλέπω εδώ ότι το έγγραφο έχει μια ημερομηνία τέλος 
Ιουλίου, οπότε εντάξει, να το προχωρήσουμε. 

Εγώ θα συμφωνήσω. 

Ωραία. 
Κύριε Ζαφειρόπουλε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι συμφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 
που το Σώμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,  ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με 
τα τακτικά θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο:

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο 
Καλαμάτας. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44845/18-8-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής:

Θέμα : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο 
Καλαμάτας 

        Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.7.2020 εγκύκλιο, με 
θέμα "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου 
τομέα έτους 2021" 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 21.8.2020, 
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.

        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 της απόφασης 
που απαιτείται, για την υποβολή στο Υπ. Εσωτερικών ηλεκτρονικά του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, 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 2021, 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. 49938/6.8.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

4) Την με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.7.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
με θέμα: "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του 
δημοσίου τομέα έτους 2021"

5) 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.

6) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται  στον συνημμένο 
πίνακα

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
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          Στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2021, 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 
                

Θεόδωρος Κυριακόπουλος

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1 1

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) 1 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 1

ΤΕ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 1

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 1

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 2

ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 3

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 1

ΥΕ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 1

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 1

ΣΥΝΟΛΟ 42 25
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Την παραπάνω εισήγηση συνοδεύει και η με αριθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.7.2020 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Πάμε στην ουσία. 
Κύριε Τζαμουράνη. 

Συγνώμη. Θες να προσθέσεις κάτι, κ. Μαρινάκη;  Για την ουσία. 

Απλά να αναφέρω εν συντομία ότι επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Διοικητικών 
τον Οργανισμό …(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται), είναι 67 στον αριθμό και 

προτείνουμε 25 να καλυφθούν με προκήρυξη του ΑΣΕΠ και οι 42 στα πλαίσια της 
κινητικότητας, όπου μετά απ’ αυτή τη διαδικασία είμαστε έτοιμοι ακόμα και με κινητικότητα. 
Θεωρώ ότι από τον ΑΣΕΠ είναι εξαιρετικά δύσκολο να μας δώσουν έστω και τις 25 θέσεις 
γιατί αν θα πάρουμε απ’ τον προηγούμενο απεδέχθηκαν μόνο δύο θέσεις, μία ΠΕ Τεχνικών 
και μία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, προτείνω τις 25 στον ΑΣΕΠ και τις 42 να καλυφθούν από 
την κινητικότητα …(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται), όπως είπα και στην προηγούμενη 
συνεδρίαση, πληροί τις προϋποθέσεις της κινητικότητας πλέον και ευελπιστούμε ότι θα 
υπάρξει το ενδιαφέρον στελεχών από άλλες Υπηρεσίες να έρθουν να …(κακή σύνδεση – δεν 
ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Τζαμουράνη; 

Εγώ απλά θέλω να πω το εξής: ότι πράγματι συμφωνώ με τα όσα είπε ο 
συνάδελφος ο κ. Μαρινάκης, η προσδοκία να καλυφθούν θέσεις απ’ το 

ΑΣΕΠ θεωρώ ότι είναι περιορισμένη, γι’ αυτό θα πρέπει να ενταθεί η διαδικασία της 
κινητικότητας την οποία δεν ξέρω πού βρίσκεται και αν έχετε την καλοσύνη να μας 
ενημερώσετε. 

Αν μου επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε και κύριε συνάδελφε, κ. Τζαμουράνη, δεν έχει 
προκηρυχθεί ο νέος κύκλος, ήδη είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη διαδικασία. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή, έγιναν αυτές οι προεργασίες που χρειάζονταν, … (δεν ακούγεται).

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, μάλιστα. 
Λοιπόν, συμφωνείτε, κ. Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συμφωνώ, Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε, αν δεν έχετε κάποια τοποθέτηση, ερώτηση, ψηφίζετε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

Υπέρ.
Ομόφωνα, λοιπόν, το εκτός ημερησίας.

Η Οικονομική Επιτροπή  με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω καταχωρούμενη εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή 
διατάξεις και εγκυκλίους, τον ΟΕΥ του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο 
Καλαμάτας, έτους 2021, για την κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 44845/18-8-2020 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών 
του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της  απόφασης αυτής 
και για τις ειδικότητες και τον αριθμό που αναλυτικά περιγράφονται στο 
συνημμένο σε αυτή πίνακα ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1 1

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) 1 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 1

ΤΕ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 1

ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 1

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1

ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 2

ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 3

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 1

ΥΕ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 1

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 1

ΣΥΝΟΛΟ 42 25

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί :
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Δρούγας Παντελής

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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