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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   2/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   16/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, 
συνέρχεται στην 2η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  4502/18-1-2021 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 της υπ’ 
αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 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) Λιάππας Λεωνίδας και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Οικονομάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 16 απόφαση) και 
Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Λιάππα 
Λεωνίδα και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα και συμμετέχει,  λόγω απουσίας του, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη 
Αικατερίνη. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, το αναπληρωματικό μέλος κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Ανδρέας και Φαββατάς Δημήτριος, καθώς και ο 
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

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 στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).

Οι σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου,  οι οποίες ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση, έχουν 
αναλυτικά ως εξής: 

 Η με  αριθμ. πρωτ. 4318/18-1-2021 εισήγηση 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).)»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Δήμου Καλαμάτας , συνολικό αριθμό πέντε   (5) ατόμων , για χρονικό διάστημα 
έως   (8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του 
COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την 
επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές 
της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, 
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ).

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω  αναφερόμενου προσωπικού, 
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 
(Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες  για την 
κάλυψη των αναγκών  της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών   Δήμου Καλαμάτας ως κάτωθι  : 

1. τεσσάρων (4) εργατών πρασίνου 

2. ενός (1) χειριστή σύνθετου σκαπτικού φορτωτικού
μηχανήματος (JCB) ειδικότητα 1.3 ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με
καταστροφέα βλάστησης με ειδικότητα καταστροφέα βλάστησης.

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στις  παρακάτω  εν σειρά  αριθμ. πρωτ. 2587/12-01-2021   σχετική  
εισήγηση : 

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας λόγω πανδημίας.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας, με τον 
κίνδυνο επέλασης 3ου κύματος και αποψίλωσης των υπηρεσιών στην Διεύθυνσή 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και των συνεργείων μας (άδειες ειδικού σκοπού, 
αναρρωτικές και κανονικές),
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2. Την χρήση των ανοιχτών χώρων πρασίνου για λόγους άθλησης και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης λόγω COVID-19 και ανάγκης καλής συντήρησης αυτών,
3. Το γεγονός ότι η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη σε προσωπικό,

Αιτιολογία
         Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας είναι 
επιφορτισμένη με την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος σ’ όλη την έκταση του 
Δήμου.
      Πρέπει να συντηρήσει όλες αυτές τις εκτάσεις (αλσύλλια, πάρκα, παρόχθιες 
ζώνες, περιαστικά άλση (Πήδημα, Άγιος Φλώρος, Αλμυρός, Φράγμα Άριος), 
δενδροστοιχίες, ζώνες πρασίνου και πρανή δρόμων κοινοτήτων του Δήμου) να 
προβλέψει και να προβεί σε καθαρισμούς, διευθετήσεις χώρων κλπ.

Δια ταύτα
Προκειμένου να ικανοποιηθεί η καλή συντήρηση όλων τα παραπάνω χώρων και να 
κρίνεται αναγκαίο, η πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών πρασίνου και ενός (1) 
χειριστή σύνθετου σκαπτικού φορτωτικού μηχανήματος (JCB) ειδικότητα 1.3 
ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα βλάστησης με 
ειδικότητα καταστροφέα βλάστησης για ενίσχυση των υφιστάμενων ολιγομελών 
συνεργείων πρασίνου της Δνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, για συμβάσεις τεσσάρων 
(4) μηνών, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες στους τομείς συντήρησης 
πρασίνου.
Ειδικότερα σε αριθμό ζητάμε έκτακτο προσωπικό για αντιμετώπιση αναγκών μας 
τεσσάρων (4) εργατών πρασίνου και ενός (1) χειριστή σύνθετου σκαπτικού 
φορτωτικού μηχανήματος (JCB) ειδικότητα 1.3 ταυτόχρονα με χειριστή 
γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα βλάστησης με ειδικότητα 
καταστροφέα βλάστησης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των και ασφάλειας των θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς 
του δημοτικού προϋπολογισμού 35.6041 και 35.6054.04 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

                                                                                                    Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                    Μπάκας Ιωάννης

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

Α. Τις σχετικές διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για 
αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , 
(Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, 
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ), όπου 
αναφέρεται ότι << 2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις 
περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην 
πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά 
και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, 
στις περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η  πρόσληψη και 
λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 
προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου 
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής 
απόφασης>>, και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 
256/τ.Α/23.12.2020). 
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Β. Το αριθμ. πρωτ. 91546/ 24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) με θέμα <<Θέματα προσωπικού 
ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020>>,  και ειδικότερα  τα αναγραφόμενα 
επί του άρθρου  175 ( Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 
19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ))   όπου , με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού1, να 
προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του 
κορωνοϊού COVID 19, με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταστάθηκε από 
την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-11-2020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και 
επέρχονται συγκεκριμένες μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, με σκοπό την απλούστευση, 
επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για τις 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994.
1 Για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ισχύει και το άρθρο 212 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ 
εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών 
αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν 
μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η 
μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών).
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 του π.δ. 164/2004. Έτσι, καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που 
είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, 
καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα, 
χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 
Απαγορεύεται ωστόσο η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, που προσλαμβάνεται με 
τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 
στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης. 

Γ. Τις  σχετικές διατάξεις  του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143). (Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες ), όπου αναφέρεται ότι :
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 
άρθρο 103 παρ. 2του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, 
πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως 
προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για 
την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος 
κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη 
περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας 
σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
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3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και 
πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων 
του άρθρου 21 (παρ. 8−15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που 
εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 
προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, 
τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την 
τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται 
το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας 
αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει

Γ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Δ. Την κάλυψη των  άμεσων  αναγκών  της Διεύθυνσης  Γωτεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου 
Καλαμάτας, όπως καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση , δεδομένης της  νόμιμης  
απουσίας του μόνιμου προσωπικού ένεκα  αδειών ειδικού σκοπού καθώς και την αυτοδίκαιη 
λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων ΙΔΟΧ.
 Στα  πλαίσια  των  προληπτικών  ή και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 ) και για το λόγο της αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης   
της Διεύθυνσης  Γεωτεχνικών του Δήμου Καλαμάτας ,συνέπεια της υφιστάμενης κατάστασης,  
τίθεται η  ανάγκη ενίσχυσης της με προσωπικό κατάλληλο ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη 
των παραπάνω  εργασιών , δεδομένου ότι:
 α.  οι αυξημένες λειτουργικές ανάγκες λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19 , 
δεδομένου ότι οι συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας, με τον 
κίνδυνο επέλασης 3ου κύματος και αποψίλωσης των υπηρεσιών στην Διεύθυνσή Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και των συνεργείων μας (άδειες ειδικού σκοπού, αναρρωτικές και κανονικές) , τη  
χρήση των ανοιχτών χώρων πρασίνου για λόγους άθλησης και κοινωνικής αποστασιοποίησης 
λόγω COVID-19 και ανάγκης καλής συντήρησης αυτών, και λαμβάνοντας υπόψη  ότι η 
υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη σε προσωπικό
 β. Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας είναι επιφορτισμένη με την 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος σ’ όλη την έκταση του Δήμου και  πρέπει να συντηρήσει 
όλες αυτές τις εκτάσεις (αλσύλλια, πάρκα, παρόχθιες ζώνες, περιαστικά άλση (Πήδημα, Άγιος 
Φλώρος, Αλμυρός, Φράγμα Άριος), δενδροστοιχίες, ζώνες πρασίνου και πρανή δρόμων 
κοινοτήτων του Δήμου) να προβλέψει και να προβεί σε καθαρισμούς, διευθετήσεις χώρων 
κλπ., και να ικανοποιηθεί η καλή συντήρηση όλων τα παραπάνω χώρων

Ε. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού  για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες στα πλαίσια των  προληπτικών  ή και κατασταλτικών  
μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 , συνολικού  αριθμού 
πέντε (5) ατόμων , για χρονικό διάστημα έως   (8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων 
του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την 
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εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες 
διατάξεις ), για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνονται, για την 
κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
αυτές αναλυτικά περιγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση της . 
  

Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους  Κ.Α  35.6041 και 35.6054.04  του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 και  2021  αντιστοίχως , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
ανάθεση συνεδρίασή του.

                   Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης ,  
           Διοικητικής Μεταρρύθμισης ,Αγροτικής   

Ανάπτυξης και ΚΕΠ 

                                      ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Η με  αριθμ. πρωτ. 4325/18-1-2021 εισήγηση 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).)»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας  
Δήμου Καλαμάτας , συνολικό αριθμό επτά   (7) ατόμων , για χρονικό διάστημα έως   (8) μήνες, 
με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από 
τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση 
της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 
του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις 
του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ).

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω  αναφερόμενου προσωπικού, 
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 
(Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες  για την 
κάλυψη των αναγκών  της Διεύθυνσης   Δήμου Καλαμάτας ως κάτωθι  : 

          1.    Δύο (2)  άτομα  Π.Ε   ή  ΤΕ  Νοσηλευτικής

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην   παρακάτω     σχετική  εισήγηση : 

Θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου  προσωπικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας 
του Δήμου Καλαμάτας»

Σύμφωνα με το αρ. 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020:

«Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 
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(Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της 
οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 
η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή 
του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, στις περιπτώσεις και 
για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η  πρόσληψη και λοιπού 
προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και 
περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να 
υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»

Η Δ/νση πρόνοιας είναι μια υπηρεσία που βρίσκεται δίπλα στον δημότη καθ΄ολη τη 
διάρκεια της πανδημίας.
Ενόψει  του ανοίγματος των  σχολείων και των παιδικών σταθμών στη συγκεκριμένη 
στιγμή είναι αναγκαία η πρόσληψη νοσηλευτών προκειμένου να ανταποκριθούμε 
γρήγορα σε πιθανά κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς .
Επίσης οι νοσηλευτές είναι αναγκαίοι και   για τις δομές του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και του 
Βοήθεια στο σπίτι  τόσο για την διαχείριση κρουσμάτων όσο και  για να μπορέσουμε 
να συνδράμουμε στον εμβολιασμό του προσωπικού μας που υπάγεται στην πρώτη 
γραμμή του εμβολιασμού καθώς εργάζονται σε δομές ευπαθών ατόμων. 

Κατόπιν των ανωτέρω : 

                 Εισηγούμεθα 

 1. Την  ανάγκη πρόσληψης των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου για Οχτώ (8) μήνες σύμφωνα με το αρ. 74 παρ. 2 του Ν. 
4745/2020:

             Δύο (2) Π.Ε ή ΤΕ  Νοσηλευτικής

2. Για την μισθοδοσία τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές στους Κ.Α  15.6041 
και 15.6054.04  δεσμευόμαστε  ότι θα ενισχυθούν κατά την πρώτη αναμόρφωση του 
έτους 2021

    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
               ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                     Οικονομίας Δ. Περιουσίας 

                   & Πρόνοιας
     ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 

           ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

Α. Τις σχετικές διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για 
αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , 
(Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, 
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ), όπου 
αναφέρεται ότι << 2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις 
περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην 
πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά 
και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, 
στις περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η  πρόσληψη και 
λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 
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προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου 
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής 
απόφασης>>, και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 
256/τ.Α/23.12.2020). 

Β. Το αριθμ. πρωτ. 91546/ 24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) με θέμα <<Θέματα προσωπικού 
ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020>>,  και ειδικότερα  τα αναγραφόμενα 
επί του άρθρου  175 ( Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 
19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ))   όπου, με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού1, να 
προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του 
κορωνοϊού COVID 19, με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταστάθηκε από 
την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-11-2020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και 
επέρχονται συγκεκριμένες μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, με σκοπό την απλούστευση, 
επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για τις 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994.
1 Για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ισχύει και το άρθρο 212 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ 
εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών 
αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν 
μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η 
μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών).
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 του π.δ. 164/2004. Έτσι, καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που 
είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, 
καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα, 
χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 
Απαγορεύεται ωστόσο η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, που προσλαμβάνεται με 
τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 
στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης. 

Γ. Τις  σχετικές διατάξεις  του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143). (Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες ), όπου αναφέρεται ότι :
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 
άρθρο 103 παρ. 2του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, 
πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως 
προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για 
την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος 
κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη 
περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
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2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας 
σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και 
πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων 
του άρθρου 21 (παρ. 8−15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που 
εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 
προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, 
τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την 
τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται 
το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας 
αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει

Γ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Δ. Την κάλυψη των  άμεσων  αναγκών  της Διεύθυνσης  Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση ,  στα  πλαίσια  των  προληπτικών  ή 
και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 ) 
και για το λόγο της αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης της Διεύθυνσης  Πρόνοιας  του 
Δήμου Καλαμάτας ,συνέπεια της υφιστάμενης κατάστασης ,  τίθεται η  ανάγκη ενίσχυσης της 
με προσωπικό κατάλληλο ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των παραπάνω  εργασιών , 
δεδομένου ότι:
 α.  Η Διεύθυνση  Πρόνοιας είναι μια  δημοτική υπηρεσία που βρίσκεται δίπλα στον δημότη 
καθ΄  όλη τη διάρκεια της πανδημίας και ειδικότερα ενόψει  του ανοίγματος των  σχολείων και 
των παιδικών σταθμών την παρούσα χρονική περίοδο, είναι αναγκαία η πρόσληψη 
νοσηλευτών προκειμένου να ανταποκριθεί  άμεσα  σε πιθανά κρούσματα σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς .
β. Επίσης οι νοσηλευτές είναι αναγκαίοι και για τις δομές του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και του 
Προγράμματος  Βοήθεια στο Σπίτι  τόσο για την διαχείριση κρουσμάτων όσο και  για  τη να 
συνδρομή του  Δήμου  στον εμβολιασμό του προσωπικού μας που υπάγεται στην πρώτη 
γραμμή του εμβολιασμού καθώς εργάζονται σε δομές ευπαθών ατόμων. 

Ε. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού  για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες στα πλαίσια των  προληπτικών  ή και κατασταλτικών  
μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 , συνολικού  αριθμού 
δύο  (2) ατόμων , για χρονικό διάστημα έως   (8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων 
του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την 
εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες 
διατάξεις), για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνονται, για την 
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κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση  Πρόνοιας  Δήμου Καλαμάτας , όπως αυτές αναλυτικά 
περιγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση της . 
  

Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους  Κ.Α  15.6041 και 15.6054.04  του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 και  2021  αντιστοίχως, η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
ανάθεση συνεδρίασή του.

                Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης,  
           Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής   

Ανάπτυξης και ΚΕΠ 

                               ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Η με  αριθμ. πρωτ. 4331/18-1-2021 εισήγηση 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).)»

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η

Α. Τις σχετικές διατάξεις της παρ.2  άρθρου 74  του Ν. 4745/2020, όπου αναφέρεται ότι :«Έως 
τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις 
άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 
2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει 
στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 
πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά 
πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, στις περιπτώσεις 
και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού 
πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση 
τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»

Β. Το αριθμ. πρωτ. 91546/ 24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) με θέμα <<Θέματα προσωπικού 
ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020 >>,  και ειδικότερα  τα αναγραφόμενα 
επί του άρθρου  175 ( Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 
19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ))   όπου , με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού1, να 
προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του 
κορωνοϊού COVID 19, με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταστάθηκε από 
την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-11-2020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και 
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επέρχονται συγκεκριμένες μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, με σκοπό την απλούστευση, 
επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για τις 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994.
1 Για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ισχύει και το άρθρο 212 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ 
εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών 
αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν 
μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η 
μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών).
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 του π.δ. 164/2004. Έτσι, καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που 
είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, 
καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα, 
χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 
Απαγορεύεται ωστόσο η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, που προσλαμβάνεται με 
τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 
στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης. 

Γ. Τις  σχετικές διατάξεις  του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143). (Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες ), όπου αναφέρεται ότι :
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 
άρθρο 103 παρ. 2του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, 
πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως 
προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για 
την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος 
κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη 
περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας 
σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και 
πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων 
του άρθρου 21 (παρ. 8−15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που 
εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 
προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, 
τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την 
τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται 
το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας 
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αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει

Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Ε . Την κάλυψη των  άμεσων  αναγκών  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα 
του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Καλαμάτας με την ενίσχυση προσωπικού ΥΕ 
Καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων Δήμου Καλαμάτας ,στα  πλαίσια  των  προληπτικών  ή 
και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19  
και για το λόγο της αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης  (άδειες ειδικού σκοπού κ.λ.π ,ειδικές  
άδειες  ομάδων αυξημένου κινδύνου , κανονικές άδειες, ) και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής  
και ενδυνάμωσής της με προσωπικό, κατάλληλο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 
αυξημένες υποχρεώσεις της δεδομένης ότι της συνεχούς παράτασης των περιοριστικών 
μέτρων λόγω covid -19,συνέπεια της υφιστάμενης κατάστασης ,  τίθεται η  ανάγκη ενίσχυσης 
της με προσωπικό κατάλληλο ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των παραπάνω  εργασιών .

ΣΤ. το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, και για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, η  Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει  στη λήψη 
απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού  για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες στα 
πλαίσια των  προληπτικών  ή και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 , συνολικού  αριθμού  επτά  ( 7 ) ατόμων , για χρονικό 
διάστημα έως 8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για 
αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , 
(Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, 
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ), για τις 
ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνονται, για την κάλυψη των 
αναγκών της  Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας του Τμήματος 
Παιδείας  , όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση όπου   
ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως   την πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ 
Καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων Δήμου Καλαμάτας.
  

Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 10.6041του 
Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021  αντιστοίχως  , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
ανάθεση συνεδρίασή του.

                   Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης ,  
           Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής    

Ανάπτυξης και ΚΕΠ 

                                      ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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 Η με  αριθμ. πρωτ. 5609/22-1-2021 εισήγηση 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).)»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Οικονομικών  Δήμου Καλαμάτας , συνολικό αριθμό δύο (2) ατόμων , για χρονικό διάστημα 
έως   (8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του 
COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την 
επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές 
της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, 
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ).

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω  αναφερόμενου προσωπικού, 
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 
(Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες  για την 
κάλυψη των αναγκών  της Διεύθυνσης     Δήμου Καλαμάτας ως κάτωθι  : 

          1.    Δύο (2)  άτομα  Υ.Ε   Εργατών Νεκροταφείου

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας και 
ειδικότερα του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στην   παρακάτω    αριθμ. πρωτ. 5405/21/01/2021 σχετική εισήγηση 
με θέμα : 

 «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020»

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη κάλυψης των αναγκών του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
απαιτείται η ενίσχυση του τομέα των Κοιμητηρίων με δυο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ 
Εργατών Νεκροταφείου, στα πλαίσια των προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας λόγω COVID-19.

Η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπο 
πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει αντίστοιχα τους Κ.Α. 45.6041 και 45.6054.04 
του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων 
(ειδικότερα στον τομέα των Κοιμητηρίων) της Διεύθυνσης Οικονομικών και σε 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να 
προχωρήσει στη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για απρόβλεπτες 
και επείγουσες ανάγκες στα πλαίσια των προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας λόγω COVID-19, συνολικού αριθμού 
δυο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, για χρονικό διάστημα έως 
οκτώ (8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
                                                                                       «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                                       ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                                                                                                                                        
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  
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Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

Α. Τις σχετικές διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για 
αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , 
(Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, 
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ), όπου 
αναφέρεται ότι << 2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις 
περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην 
πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά 
και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, 
στις περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η  πρόσληψη και 
λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 
προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου 
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής 
απόφασης>>, και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 
256/τ.Α/23.12.2020). 

Β. Το αριθμ. πρωτ. 91546/ 24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) με θέμα <<Θέματα προσωπικού 
ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020>> ,  και ειδικότερα  τα αναγραφόμενα 
επί του άρθρου  175 ( Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 
19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ))   όπου , με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν.2190/1994 όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού1, να 
προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του 
κορωνοϊού COVID 19, με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταστάθηκε από 
την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-11-2020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και 
επέρχονται συγκεκριμένες μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, με σκοπό την απλούστευση, 
επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για τις 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994.
1 Για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ισχύει και το άρθρο 212 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει).
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ 
εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών 
αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν 
μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η 
μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών).
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 του π.δ. 164/2004. Έτσι, καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που 
είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, 
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καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα, 
χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 
Απαγορεύεται ωστόσο η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, που προσλαμβάνεται με 
τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 
στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης. 

Γ. Τις  σχετικές διατάξεις  του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143). (Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες ), όπου αναφέρεται ότι :
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 
άρθρο 103 παρ. 2του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, 
πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως 
προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για 
την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος 
κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη 
περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας 
σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και 
πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων 
του άρθρου 21 (παρ. 8−15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που 
εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 
προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, 
τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την 
τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται 
το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας 
αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει

Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Ε. Την κάλυψη των  άμεσων  αναγκών  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Καλαμάτας και ειδικότερα του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων, όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση,  στα  πλαίσια  των  προληπτικών  ή και 
κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 ) και 
για το λόγο της αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης της, συνέπεια της υφιστάμενης 
κατάστασης,  τίθεται η  ανάγκη ενίσχυσης της με προσωπικό κατάλληλο ώστε να είναι εφικτή 
η επίτευξη των παραπάνω  εργασιών , δεδομένου ότι  απαιτείται η ενίσχυση του τομέα των 
Κοιμητηρίων με δυο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.

ΣΤ. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού  για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες στα πλαίσια των  προληπτικών  ή και κατασταλτικών  
μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 , συνολικού  αριθμού 
δύο  (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, για χρονικό διάστημα έως   (8) μήνες,  
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
κατεπειγουσών αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα 
συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και 
συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών) με συμβάσεις εργασίας  
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 
74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 
εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 
της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα 
Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ), για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που 
προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και 
ειδικότερα του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων Δήμου Καλαμάτας , όπως 
αυτές αναλυτικά περιγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση της . 
  

Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους  Κ.Α. 45.6041 και 45.6054.04  του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους  2021  αντιστοίχως , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την 
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
ανάθεση συνεδρίασή του.

              Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης ,  
           Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής   

Ανάπτυξης και ΚΕΠ 

                                 ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, έχουν αναλυτικά ως εξής:

 Σύμφωνα, λοιπόν, με έγγραφο το οποίο στέλνει προς την Οικονομική 
Επιτροπή η Διεύθυνση Γεωτεχνικών του Δήμου Καλαμάτας και 

υπογράφεται απ’ τον Αντιδήμαρχο τον κ. Ιωάννη Μπάκα, αφορά την πρόσληψη 4 
εργατών πρασίνου και ενός χειριστή σύνθετου σκαπτικού φορτωτικού μηχανήματος JCB 
και ειδικότητα 1-3, ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα 
βλάστησης, με ειδικότητα του καταστροφέα της βλάστησης.

 Επίσης, έχουμε από τη Διεύθυνση Πρόνοιας, ένα έγγραφο που ζητά 2 άτομα ΠΕ ή ΤΕ 
Νοσηλευτικής, με έγγραφο το οποίο υπογράφεται απ’ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κ. 
Μαρινάκη.

 Επίσης, έχουμε -συγνώμη λίγο- από τη Διεύθυνση Διοικητικών που θέλουμε 7 άτομα ΥΕ 
Καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας.

 Λοιπόν, και 2 άτομα ΥΕ, απ’ τη Διεύθυνση Οικονομικών, Εργατών Νεκροταφείου.
Αυτά είναι τα αιτήματα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Λοιπόν, αυτές είναι οι εισηγήσεις, κύριοι συνάδελφοι.

ΜΠΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Κύριε συνάδελφε, κ. Μπάκα, αν μου επιτρέπετε, να τεθούν καλύτερα τα 
ερωτήματα και να... ο καθένας από τους αρμοδίους Αντιδημάρχους...

ΜΠΑΚΑΣ: Όχι, να κάνω πρώτα μία παρατήρηση επί του κειμένου που σας έχω στείλει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μπάκα.

Λέω, λέω στο κείμενο: «Ειδικότερα σε αριθμό ζητάμε έκτακτο προσωπικό για 
αντιμετώπιση αναγκών μας τεσσάρων (4) εργατών πρασίνου και ενός (1) 

χειριστή…», εδώ θα κάνουμε μια συμπλήρωση, «…και ενός (1) χειριστή σύνθετου σκαφτικού 
φορτωτικού μηχανήματος (JCB), ειδικότητας 1.3 ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού 
ελκυστήρα». Εκεί τελεία. Το «με καταστροφέα βλάστησης με ειδικότητα καταστροφέα 
βλάστησης» αυτό εξαιρείται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς.

Γιατί δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα και αν την αναζητήσουμε μέσω αυτής της 
απόφασης δεν θα μπορούμε να βρούμε κανέναν χειριστή. Με χειριστή γεωργικού 

ελκυστήρα. Δηλαδή, αυτός που έχει δίπλωμα για JCB, να έχει και..., να είναι και χειριστής 
γεωργικού ελκυστήρα. Εκεί μία τελεία. Το με «καταστροφέα βλάστησης» κτλ. αποσύρεται 
αυτό.

Εντάξει, εντάξει, κύριε συνάδελφε. 
Λοιπόν, ο κ. Κοσμόπουλος έχει τον λόγο. 

Δεν ξέρω, συγνώμη, κάποιος από τους αρμοδίους Αντιδημάρχους αν θέλει σχετικά με τις 
εισηγήσεις; Ως έχουν. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι, έτσι δεν είναι;

ΜΠΑΚΑΣ: Θέλω απλά να συμπληρώσω, να συμπληρώσω, κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.

Ότι η επιλογή αυτών των τεσσάρων θα γίνει μέσα από τους 150 που έχουν ήδη 
καταθέσει αιτήσεις αλλά και με τη διευκρίνιση ότι αυτοί που θα επιλεγούν θα 

ξέρουν να χειρίζονται χλοοκοπτικά μηχανήματα. Γιατί, εκεί πάσχουμε. Μας έχουν έρθει 
εργάτες μέσα απ’ την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ και οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι 
και δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, οι περισσότεροι εξ αυτών, κάποιοι γνωρίζουν. 
Αυτοί, λοιπόν, που θα προσληφθούν τώρα οι 4, θα πρέπει και οι 4 υποχρεωτικά να γνωρίζουν 
τον χειρισμό χλοοκοπτικών μηχανημάτων. Μηχανημάτων, δηλαδή, που χρησιμοποιεί το 
Πράσινο σε χίλιες δυο δουλειές για την αυτοφυή βλάστηση, για τη συντήρηση του γκαζόν, 
κλπ. - κλπ.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.

Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
Ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος έχει το λόγο.

Δεν θέλω να ρωτήσω, απευθείας θα τοποθετηθώ. Εμείς έχουμε πει και 
άλλες φορές ότι είμαστε υπέρ της προσλήψεως για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου, όμως διαφωνούμε ριζικά με τον τρόπο με τον οποίον γίνονται αυτές οι 
προσλήψεις.
Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα από τις οποίες… και το πλαίσιο 
αυτό να αφορά τον Δήμο, δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά, ένα πλαίσιο τύπου ή μορφής 
ΑΣΕΠ, για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί και πώς θα τους προσλάβουμε και με ποια κριτήρια.
Από κει και ύστερα θα ήθελα να είμαι θετικός και είμαι θετικός, δεν ξέρω πώς μπορεί να 
διαχωριστεί όσον αφορά τις δύο..., το Νοσηλευτικό Προσωπικό, τα 2 άτομα του 
Νοσηλευτικού Προσωπικού, πιστεύοντας ότι η επιλογή εκεί θα γίνει κατόπιν υποδείξεως 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ατόμων απ’ το Κέντρο Υγείας οι οποίοι έχουν την εμπειρία, και επειδή είπε και ο κ. Δήμαρχος, 
από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι άκουσα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα βοηθήσουν 
στον εμβολιασμό, καλό θα είναι, λοιπόν, να υποδειχθούν από το Κέντρο Υγείας ώστε να 
έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά τώρα τις καθαρίστριες, δεν διαφωνώ …(δεν ακούγεται)… τα Δημοτικά. Γιατί 
ακόμα δεν αφήσανε τις καθαρίστριες από το 3ωρο να το κάνουμε 4ωρο; Δεν είναι η λύση το 
γεγονός ότι δίνουμε κάποιες υπερωρίες με 2 ευρώ, με αποτέλεσμα να αντιδρούν και οι ίδιες οι 
καθαρίστριες.

Ήδη το κάνουμε αυτό, Βασίλη. Το κάνουμε αυτό. Αυτό που είπες μόλις τώρα 
το κάνουμε. Είμαστε στη διαδικασία να γίνει η μετατροπή.

Εε ναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αν γίνει αυτό δεν απαιτούνται και άλλες 
καθαρίστριες. Αυτές που δουλεύουν στο ΚΔΑΠ τι κάνουνε εκεί;

Θα καλύψουν οργανικές, θα καλύψουν θέσεις, Βασίλη, στα σχολεία. Σε σχολεία 
που δεν υπάρχει ανάλογη δυναμικότητα και είναι μεγάλα.

Αυτές που είναι στα ΚΔΑΠ και δεν εργάζονται τώρα, πού πηγαίνουν;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, οι σχολικές μονάδες είναι πολλές και έχουν καιρό να λειτουργήσουν.

Λοιπόν, μέχρι να δούμε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία τα άλλα, εμείς 
πιστεύουμε ότι δεν απαιτείται.

Δεύτερον: δεν υπάρχει κάποια εισήγηση από κάποιο σχολείο δεν είδαμε και σε τελευταία 
ανάλυση, σε ποια σχολεία θα πάνε αυτές; Περιφερόμενες δεξιά και αριστερά; Και με ποιο 
τρόπο θα επιλεγούν;
Τέλος πάντων, εμείς εκφράζουμε, επειδή είχα και μία επικοινωνία εκεί που έπρεπε, 
εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τον τρόπο με τον οποίον γίνεται. Έπρεπε να γίνουνε…, οι 
3ωρες να γίνουν 4ωρες και αφού γίνουν 4ωρες τότε να δούμε τη συνέχεια.
Δεν μπορώ να το σκεφτώ τώρα ξαφνικά ότι ενώ έχουμε ένα θέμα προσλήψεων, τελευταία 
στιγμή σκέφτηκε η Υπηρεσία ή άλλη να ζητήσει 2 άτομα για το Νεκροταφείο. Αυτό δεν είναι 
προγραμματισμός, δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι.
Και ένα τελευταίο: Η ύπαρξη της απόφασης η οποία υπάρχει και η οποία δείχνει ότι είναι…, 
έχει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη διαδικασία άτομα που είχαμε προσλάβει ένα 8μηνο να 
συνεχίζουν, να παρατείνουμε την πρόσληψή τους, θα δημιουργήσει στο μέλλον σημαντικά 
προβλήματα. Και ναι μεν λέει ότι αυτό δεν αποτελεί πρόκριμα, το γράφει, πρόκριμα για 
μόνιμη διάσταση, όταν θα φτάσουμε στα Δικαστήρια και θα έχουμε προσφυγές σε 
Δικαστήρια, θα δούμε ότι έχουμε υπερβεί τους 8 μήνες, άρα λοιπόν, καλύπτουμε πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, και θα ερχόμαστε ξανά τότε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή 
του κ. Δημάρχου ή της Οικονομικής Επιτροπής, ανάλογα τι θα ισχύει τότε, που θα λέμε, που 
θα επιβεβαιώνουμε και εμείς ότι καλύπτουν πάγιες και τακτικές ανάγκες και θα έχουμε 
ουσιαστικά προσλήψεις με έμμεσο τρόπο ανθρώπων οι οποίοι στην πρωτοβάθμια περίπτωση, 
στην πρώτη φάση της θητείας τους στον Δήμο έχουν προσληφθεί με κάποια διαφορετικά 
κριτήρια ή με κριτήρια της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.
Λοιπόν, για όλο αυτό το πλέγμα το οποίο σας ανέπτυξα, επιμένοντας σταθερά ΜΟΝΟ ΥΠΕΡ 
των 2 Νοσηλευτριών, ψηφίζουμε ΚΑΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ.

Βασίλη, εγώ απλά θα σου πω για να ’χεις υπόψη σου, ότι τουλάχιστον όσο 
αφορά το Κοιμητήριο είναι τα πρώτα άτομα που προσλαμβάνονται εκεί. Και 

αυτό για το λόγο, γιατί σου λέω για τις προσλήψεις του Κοιμητηρίου, ότι πλέον τις ταφές και 
τις εκταφές θα τις αναλάβουν συνολικά ο Δήμος. Είναι η πρώτη φορά και συγνώμη που το 
λέω, κ. Αντιδήμαρχε, κ. Μαρινάκη, διευκρινιστικά, απλώς αυτό για να διευκολύνω την ψήφο 
του κ. Κοσμόπουλου το κάνω. Θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και εγώ θα ήθελα να πάρω τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, κ. Μαρινάκη.

Θα ήθελα να πω στον κ. Κοσμόπουλο γιατί αυτό ήταν μια αταξία. 
Τακτοποιείται αυτό τώρα.

Αυτό όφειλε, όφειλε να είναι στην εισήγηση και να ξέρουμε τι γίνεται, να 
το ψάξουμε. Τώρα εσείς μου λέτε κάτι, μου λέτε κάτι το οποίο, εντάξει, 

μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά εχθές ακόμα, εχθές ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο είπατε ότι 
εμείς δεν εμπλεκόμαστε στις ταφές. Εχθές το είπατε. Δεν το είπατε προχθές. Και σήμερα μου 
λέτε ότι θα κάνουμε εμείς ταφές. Τι να σας πω τώρα;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε.

Ναι, ναι, κ. Μαρινάκη, έχετε τον λόγο. Δώστε τη διευκρίνιση, κ. Μαρινάκη, ναι. 
Λίγο πιο δυνατά όμως και κοντά στο μικρόφωνο.

Θα μπω στο καινούργιο σύστημα σήμερα, προσπαθώ και εγώ να μπω στην 
τεχνολογία, όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι που τους αξίζουν 

συγχαρητήρια.
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, επειδή και στον Κανονισμό μας ακόμα, γι’ αυτό και σε 
επόμενη συνεδρίαση θα φέρουμε μια μερική τροποποίηση, επειδή έμενε στο περιθώριο, 
ακόμα και στον Κανονισμό, να δίδεται κατά κάποιον τρόπο στις περιπτώσεις που υπάρχει 
αδυναμία από το προσωπικό του Κοιμητηρίου, να γίνονται με εξωτερικό συνεργάτη η ταφή ή 
η εκταφή, αυτό, λοιπόν, πρέπει να τελειώσει.
Συνεπώς, θα ’ρθει σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι της Δευτέρας που δεν πρόλαβε, και αυτή η 
μερική τροποποίηση, να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουν, υπάρχουν διάφορα 
ζητήματα, δεν θα τα πούμε τώρα, αν θέλει ο κ. Κοσμόπουλος μπορούμε, εγώ δεν το είχα και 
κρυφό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην καθυστερούμε.
Σε αυτό που είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν 
εμπλέκεται το προσωπικό αυτό, ποτέ δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να είναι στην 
αρμοδιότητα της …(δεν ακούγεται)… ή θα μπορούσε μετά να πάει στην αρμοδιότητα της 
πνευματικής ηγεσίας. Αφορούσε μόνο τα του Ναού και των λειτουργιών του Ναού, των 
τελετών. Τα υπόλοιπα είναι παρεμβάσεις, έργα, συντήρηση, ταφές, εκταφές κλπ. που είναι 
αρμοδιότητα του Δήμου αποκλειστικά.
Οπότε -πώς να το πω;- τακτοποιείται μία αταξία θα έλεγα, είχαμε έλλειψη προσωπικού εκεί. 
Και βεβαίως θα αναζητηθεί και σε επόμενο διαγωνισμό το προσωπικό αυτό να ενταχθεί στον 
προγραμματισμό για προκήρυξη και 8μήνου, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ, ακόμα-ακόμα και σε 
…(δεν ακούγεται)… θέσεις του Δήμου, θα αναζητηθεί να συμπληρωθεί. 
Ευχαριστώ πολύ.

Έχει αλλάξει κάτι, κ. Κοσμόπουλε, μετά τις διευκρινίσεις που πήρατε; Για να 
συνεχίσει ο κ. Τζαμουράνης.

Εγώ θυμάμαι ότι άκουσα, ότι άκουσα ότι εμείς δεν κάνουμε εκταφές. 
Τώρα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε εκταφές, κ. Κοσμόπουλε.

…το ότι θα αρχίσετε να κάνετε εκταφές είναι κάτι. Να έρθει πρώτα ο 
Κανονισμός Λειτουργίας και το βλέπουμε μετά.

Κύριε Κοσμόπουλε, δεν κάνουμε…, δεν αλλάζουμε πρώτα τον Κανονισμό και 
μετά ψάχνουμε να βρούμε το προσωπικό. Βρίσκουμε το προσωπικό, είμαστε 

έτοιμοι και την επόμενη μέρα αλλάζουμε τον Κανονισμό. Αυτό ως διευκρίνιση.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέτε; Τι λέτε; Τι λέτε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και συνεχίζω. Εσείς κάντε τα διαφορετικά. Πάμε, κ. Τζαμουράνη.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι μου λέτε; Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε τι είναι αυτά;

Δεν προβλέπει απ’ τον Κανονισμό αλλά εμείς παίρνουμε απόφαση εκτός 
Κανονισμού να προσλάβουμε; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

Δεν είναι εκτός Κανονισμού, κύριε συνάδελφε. Είναι κανονικά εντός και με όλες 
τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Από κει και πέρα σέβομαι τις ενστάσεις 

σας. 
Κύριε Τζαμουράνη.

Καλό μεσημέρι και από μένα, συνάδελφοι. 
Πρώτα-πρώτα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σε σχέση με την πρώτη 

εισήγηση. Η εισήγηση της Υπηρεσίας γράφει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια εισήγηση λέτε, κύριε συνάδελφε;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Στην πρώτη, στην πρώτη μιλώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη Γεωτεχνικών;

Διαβάζω, το διαβάζω: «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν -λέει- τις συνθήκες που 
επικρατούν με την επέλαση τρίτου κύματος κτλ., 2ον) τη χρήση των 

ανοιχτών χώρων πρασίνου για λόγους άθλησης…» κτλ., «Αιτιολογία: η Διεύθυνση 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος…» και ου τω καθεξής, και… μην τα διαβάζω όλα, και παρακάτω λέει: 
«Προκειμένου να ικανοποιηθεί η καλή συντήρηση όλων των παραπάνω χώρων, κρίνεται 
αναγκαία η πρόσληψη 4 Εργατών Πρασίνου και 1 Χειριστή συνθέτου σκαπτικού 
μηχανήματος, κτλ., για συμβάσεις 4 μηνών, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες 
στους τομείς συντήρησης». Και παρακάτω μιλάει για πρόσληψη των ατόμων αυτών για 
διάστημα 8 μηνών, και δεν ξέρω εάν, εάν κάπου λέει ότι…

ΜΠΑΚΑΣ: Λάθος, συγνώμη Βασίλη.

…είναι μέχρι 5/7ου του 2021. Τελικά τι ισχύει απ’ όλα; 4 μήνες είναι η 
ανάγκη…;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έως 5/7ου, κύριε συνάδελφε. Από την πρόσληψη έως 5/7ου.

ΜΠΑΚΑΣ: Έως 5/7ου είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, συνέχισε.

Επισημαίνω, επισημαίνω την εισήγηση της Υπηρεσίας που μιλάει για 4 
μήνες. Λοιπόν, το δεύτερο και νομίζω ότι το ίδιο ζήτημα έχουν και οι 

εισηγήσεις 2 και 3.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα copy paste φταίνε, Βασίλη, τα copy paste.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εντάξει, Γιώργο, εγώ απλά το επισημαίνω.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά. Πάμε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι; Άρα δεν είναι 4 μήνες, λοιπόν.

Ναι, Βασίλη μου, το διευκρινίσαμε. Μέχρι 5/7ου είναι, το διευκρίνισε και ο κ. 
Μπάκας αυτό. Πάμε.

Εντάξει.
Λοιπόν, το δεύτερο: Εγώ καταλαβαίνω ότι αφού δίνεται η δυνατότητα με 

τον νόμο της πρόσληψης, την αξιοποιείτε. Εντάξει. Όμως, όπως έχουμε επισημάνει…

Μισό λεπτό, Βασίλη, μισό λεπτό. 
Πρόεδρε, θα αφαιρεθεί η ειδικότητα 1,3 ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού 

ελκυστήρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ναι, αφαιρείται, εντάξει.

ΜΠΑΚΑΣ: Έτσι; Και από πάνω…

Όπου υπάρχει αυτό αφαιρείται. Γιάννη μου, όπως το παρατήρησες στην αρχή, 
όπου αναφέρεται το συγκεκριμένο κομμάτι θα αφαιρεθεί και απ’ το σύνολο της 

εισηγήσεως. 
Πάμε. Πάμε, Βασίλη Τζαμουράνη, συνέχισε.

Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι αφού ο Νόμος παρέχει αυτή τη δυνατότητα 
πρόσληψης λόγω της πανδημίας, κατανοητό είναι ότι θα την αξιοποιήσετε 

και σε κάποιες περιπτώσεις και καλά κάνετε, δεν αντιλέγω, όμως αυτό -έτσι;- όπως έχω 
επισημάνει και άλλες φορές, δεν πρέπει να μας απαλλάσσει απ’ την υποχρέωση να βάζουμε 
κάποια κριτήρια σε προσλήψεις και να μην κάθε φορά προσλαμβάνουμε με διαφορετικά 
κριτήρια. Άλλοτε να παίρνουμε τους ίδιους, επικαλούμενοι την εμπειρία, άλλοτε να παίρνουμε 
άλλους, επικαλούμενοι ότι υπάρχει ένα νέο ζήτημα.
Δεύτερη παρατήρηση, την έκανα και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι δεν μπορεί 
να δημοσιεύουμε για την πρόσληψη μία μέρα μόνο, και μάλιστα -έτσι;- ενώ είχαμε τη 
δυνατότητα να έχουμε πολύ πιο μπροστά ενημερώσει. Βέβαια, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, 
είχαμε 60 αιτήσεις, ο Δήμαρχος είπε 150…

Όχι 60, 150, έκανα λάθος, Βασίλη. Ήταν 150 σε 2 μέρες. Και μέσα από κει θα 
επιλέξουμε. Υπό τις προϋποθέσεις που είπα.

Και το τρίτο θέμα: Εγώ, διαβάζοντας τις εισηγήσεις, θεωρώ δεδομένο ότι 
δεν πρόκειται αυτοί που προσλαμβάνονται μ’ αυτόν τον τρόπο τώρα να 

αποκτήσουν δικαίωμα στη συνέχεια διεκδίκησης μονιμοποίησης της θέσης τους. Το θεωρώ 
δεδομένο, γιατί εάν, όπως ανέφερε ο κ. Κοσμόπουλος, υπάρχει έστω και μια περίπτωση να 
υποκρύπτεται μονιμοποίηση, τότε θα πρέπει λογικά να ψηφίσουμε κατά. 
Παρόλα αυτά εγώ γενικά είμαι υπέρ του να προσλαμβάνουμε ανθρώπους όταν έχουμε 
ανάγκη, και θα ψηφίσω Υπέρ, με αυτές όμως τις επισημάνσεις που σας έκανα.

Μάλιστα. Ωραία, κ. Τζαμουράνη. 
Ο κ. Λιάππας είναι μέσα;

Αν μου επιτρέπεις, Πρόεδρε, επικοινώνησα με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. Του λέω: αλλού γράφεις 8, αλλού γράφεις 4. Τελικά το 

διευκρινίσαμε, είναι μέχρι 5/7ου. Τελεία και παύλα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το είπαμε, Γιάννη μου, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 
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Μα δεν μπορείς έτσι και αλλιώς να κάνεις τίποτα περισσότερο. Μέχρι 5/7ου 
είναι η τελευταία δυνατότητα που έχεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΜΠΑΚΑΣ: Ναι, τέλος, τέλος, τέλος.

Κύριοι συνάδελφοι, μην το αναμασάμε, διευκρινίστηκε απόλυτα νομίζω και στο 
μέγιστο βαθμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν…

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση αν μπορείτε. Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μία ερώτηση.

Αν κάποιο μέλος… είναι βλέπω και ο κ. Καραγιάννης μέσα, να το επισημάνω, 
όπως επίσης και η κα Οικονομάκου…

Καλημέρα, Χρόνια Πολλά, Γιώργο. Απλώς ακούω εγώ, δεν έχω ψήφο και 
δεν…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε αλλά το παρακολουθείτε, κύριε συνάδελφε.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εννοείται.

Έχω την υποχρέωση να σας αναφέρω αφού παρίσταστε ως δημοτικός 
σύμβουλος.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλά κάνατε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, καλά κάνατε. Ευχαριστώ.

Όπως βλέπω και την κα Οικονομάκου η οποία έχει λόγο και ψήφο στην 
Οικονομική Επιτροπή και θα την παρακαλούσα επί του 1ου θέματος πριν 

ακουστεί κάποια άλλη ερώτηση αν έχει και αυτή κάποιες ερωτήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Όχι, τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Φαββατάς έχει τον λόγο.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, τον κ. Μπάκα, εάν οι 
αιτήσεις οι 150 που υπάρχουνε είναι με πρωτόκολλο ή απλώς αιτήματα. Αν είναι 

αιτήσεις με πρωτόκολλο. Ένα είναι αυτό.
Και δεύτερον: να θυμίσω λίγο στην Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, ότι πριν λίγο καιρό 
πήραμε απόφαση, βάλαμε δικηγόρο να υπερασπιστεί εργαζόμενους τους οποίους ο Δήμος 
τους είχε κάνει 2 τετράμηνα λόγω COVID. 3 εργαζόμενους τους οποίους το τελευταίο 
χρονικό διάστημα ο Δήμος τους είχε κάνει 2 τετράμηνα, με αυτές τις διαδικασίες, να θυμίσω 
και στον κ. Τζαμουράνη, με αυτές τις διαδικασίες που κάνουμε και σήμερα, λόγω COVID, και 
πήρε απόφαση να ορίσει δικηγόρο ώστε να τους υπερασπιστεί και μάλιστα σε Δικαστήριο των 
Αθηνών.

Κύριε συνάδελφε, δεν θυμάμαι αν είναι λόγω COVID, αυτό που θυμάμαι, ότι 
πήραμε απόφαση να υπερασπιστεί αυτούς οι οποίοι διεκδικούν δώρα και 

επιδόματα. Για το: λόγω COVID που λέτε εσείς δεν το θυμάμαι. Έτσι; Αλλά, τέλος πάντων, 
ακόμη και αν αυτό έχει συμβεί, κύριε συνάδελφε…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Νομίζω κάτι τέτοιο, Δημήτρη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αν αυτό έχει συμβεί…

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και οι 3 εργαζόμενοι που πήρατε απόφαση…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε. Ακούστε με λίγο.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για τους 3 εργαζόμενους, που πήρατε απόφαση να πάει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε συνδικαλιστής. Κύριε Φαββατά. Κύριε Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …Δικαστήριο Αθηνών, ήτανε 2 τετράμηνα με COVID.

Κύριε Φαββατά. Είστε συνδικαλιστής και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κανένας 
δεν μπορεί να διεκδικήσει…

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και είμαι δημοτικός σύμβουλος. Κύριε Πρόεδρε, είμαι δημοτικός σύμβουλος.

Ναι και ταυτόχρονα και συνδικαλιστής. Δεν αποδέχεστε αυτή σας την ιδιότητα; 
Εντάξει; Λοιπόν.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Παρευρίσκομαι σαν δημοτικός σύμβουλος.

Ωραία και λέω λοιπόν: γνωρίζετε, λοιπόν, πάρα πολύ καλά ότι κανένας δεν 
μπορεί να διεκδικήσει με 2 τετράμηνα μονιμοποίηση θέσης. Το γεγονός ότι 

κάποιοι εργαζόμενοι…

ΜΠΑΚΑΣ: Αφήστε με να σας δώσω μία απάντηση.

Μισό λεπτό,  σε παρακαλώ, Γιάννη Μπάκα. Σε παρακαλώ λίγο. Να ολοκληρώσω 
και μετά θα σου δώσω τον λόγο να πεις όσο θέλεις, ό,τι θέλεις.

Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι ο Δήμος έχει την υποχρέωση, όταν κάποιος ασκεί ένδικα 
μέσα εναντίον του, ακόμη και για τέτοιου είδους οι οποίοι είναι πασιφανέστατα ότι θα 
δικαιωθεί ο Δήμος, να ορίζει δικηγόρο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου.
Γιάννη Μπάκα, έχεις τον λόγο.

Πρώτα από όλα όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι 150 κλπ. έχουν 
αριθμό πρωτοκόλλου οι αιτήσεις τους, πρώτον. Πήρα πριν από λίγο την Υπηρεσία 

να με διαβεβαιώσει.
Σε ό,τι αφορά τους 3 εργαζόμενους, δεν διεκδικούν τη μονιμότητά τους λόγω του 8μήνου, 
δηλαδή του 8μήνου 4 ή 4 μήνες, που όντως εργάστηκαν, διεκδικούν τη μονιμότητά τους 
ένεκα προηγούμενων 8μηνων που ’χαν κάνει κατά το παρελθόν. Το 2018, το 2017 κλπ. Αυτό 
ως απάντηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Φαββατά; Βλέπετε δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Λοιπόν…

Όχι, κ. Πρόεδρε, τους βοηθούμε με τα 4μηνα που τους κάναμε εμείς λόγω 
COVID, 2 τετράμηνα. Αυτό είναι το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι συνεχόμενα, κύριε συνάδελφε.

ΜΠΑΚΑΣ: Τη διαδικασία την έχουν κινήσει πολύ πριν τα 2 τετράμηνα.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μαρινάκη.

Δεν θα παρενέβην αλλά θεωρώ ότι πρέπει να λύνεται ένα-ένα τέτοιο θέμα. Οι 
περιπτώσεις οι 3 που συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση του 

συλλογικού μας οργάνου ήταν περιπτώσεις παρελθόντος. Ήταν από τις περιπτώσεις εκείνες 
που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανανεώθηκαν αυτόματα και διεκδίκησαν αυτοί οι άνθρωποι να 
μονιμοποιηθούν, πλην αυτών που διορίστηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη που υπήρχε. 
Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο πράγμα το προσωπικό που προσλαμβάνεται υπό ειδικές 
συνθήκες οι οποίες περιγράφονται ακριβώς ακόμα και στις συμβάσεις τους. Γιατί βρίσκονται 
εδώ; Δεν βρίσκονται γιατί εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Βρίσκονται εδώ γιατί 
εξυπηρετούν ανάγκες περιστασιακές της περιόδου αυτής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μην 
δημιουργούμε τέτοια θέματα συζήτησης στη συνεδρίασή μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Βασίλη Κοσμόπουλε;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα: Κατά, Ναι μόνο στο Νοσηλευτικό Προσωπικό.

Μόνο λοιπόν στην απόφαση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, λοιπόν, στην εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πρόνοιας και ¨Κατά¨ στα λοιπά.

ΜΠΑΚΑΣ: Βασίλη, ούτε για τους 4 εργάτες;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη, ψήφισε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν οι εργάτες ήτανε με κριτήρια, ναι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, σας παρακαλώ πολύ.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν με έχεις πείσει Γιάννη.

Βασίλη, σας παρακαλώ πολύ, κανένα διάλογο. Είμαστε στη διαδικασία της 
ψηφοφορίας. 

Βασίλης Τζαμουράνης. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είπα Υπέρ.

¨Υπέρ¨ σε όλα. Ωραία. 
Μαρία Οικονομάκου;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ¨Κατά¨ σε όλα;

Δεν άκουσα από την αρχή, για τις νοσοκόμες καλό θα είναι, αλλά όλοι οι 
υπόλοιποι, εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο το σκηνικό όλο.

Λοιπόν, σου το αναφέρω γιατί δεν άκουσες, πριν ψηφίσεις, γιατί θεωρώ ότι 
πρέπει να ’χεις ολοκληρωμένη άποψη. Η Διεύθυνση Πρασίνου 4 Εργάτες 

Πρασίνου και 1 Χειριστή JSB με άδεια να οδηγεί και γεωργικό ελκυστήρα, να χειρίζεται 
γεωργικό ελκυστήρα. Η Διεύθυνση Πρόνοιας 2 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής. Η Διεύθυνση 
Διοικητικών 7 Καθαριστριών για κάλυψη των σχολικών μονάδων…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Μην συνεχίζετε, κ. Φάβα. Μην συνεχίζετε. Κατά σε όλα. Κατά σε όλα.

Αα εντάξει, εγώ είπα να σας ενημερώσω σφαιρικώς. Δεν θέλατε. Πάμε, λοιπόν, 
¨Κατά¨ σε όλα.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ.

¨Κατά¨ σε όλα. Ωραία.
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το σύνολο.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση 

του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 ,
2. Το αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) με θέμα 
«Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020»,  και 
ειδικότερα τα αναγραφόμενα επί του άρθρου 175 [Πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ)],   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143).  (Προσωπικό για απρόβλεπτες 
και επείγουσες ανάγκες),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
5. Τις άμεσες ανάγκες Διευθύνσεων του Δήμου Καλαμάτας, όπως καταγράφονται  στις 

ανωτέρω σχετικές εισηγήσεις, 
6. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την έγκριση 
πρόσληψης συνεδρίασή του,

7. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν,

και το γεγονός ότι η κα Οικονομάκου τάσσεται ΚΑΤΑ σε όλες τις προτάσεις για προσλήψεις 
και ο κ. Κοσμόπουλος τάσσεται ΚΑΤΑ ως προς τις προτάσεις για προσλήψεις στις Διευθύνσεις 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Διοικητικών και Οικονομικών, 
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   

Εγκρίνει  την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 
από την πρόσληψη  μέχρι την 5 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του 
COVID-19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.Β΄/6.12.2020:

 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών :
 τεσσάρων  (4) εργατών πρασίνου 
 ενός (1) χειριστή σκαπτικού (JCB) ειδικότητας 1.3 με επιπλέον δίπλωμα 

οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ).

 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας :  
 δύο (2) ατόμων, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτικής,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών :
 επτά (7) ατόμων, κατηγορίας Υ.Ε., ειδικότητας Καθαριστριών (των 

Σχολικών Μονάδων Δήμου Καλαμάτας)  

 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών :  
 δύο (2) ατόμων, κατηγορίας Υ.Ε., ειδικότητας Εργατών Νεκροταφείου

η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των 
οποίων θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041, 10.6054.04, 15.6041, 15.6054.04,     
35.6041, 35.6054.04, 45.6041 και 45.6054.04, του Δημοτικού Προϋπολογισμού 
έτους 2021 αντιστοίχως, η εκτέλεσή της δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα 
εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
παρούσα έγκριση πρόσληψης  συνεδρίασή του,

σύμφωνα με όσα και για τους  λόγους  που  αναφέρονται  στις  υπ’  αριθμ. πρωτ. 
α) 4318/18-1-2021, β) 4325/18-1-2021, γ) 4331/18-1-2021 και δ) 5609/22-1-
2021, σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου 
της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρούνται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Δρούγας Παντελής

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος 

7. Οικονομάκου Μαρία

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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