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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   1/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   3/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 1η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  1396/7-1-2021 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) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μπάκας Ιωάννης και 4) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Οικονομάκου Μαρία και Αγγελής 
Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Πολίτη Δημήτριο, Λιάππα 
Λεωνίδα και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας 
και Μ. Μαντίνειας επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και συμμετέχουν:

- Λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα 
Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 

- Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου Μαρία.

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος,  ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
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 3ο 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). 
Η με αριθμ. πρωτ.1815/8-1-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

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   
Προγραμματισμού , Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 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 αντιστοίχως των  εξής Τμημάτων  της Διεύθυνσης   Προγραμματισμού , Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων  : 

Α. Τμήμα Τουρισμού 
           1. Ενός ( 1)   ατόμου  ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός

Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου.

Β. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
           1. Ενός ( 1)   ατόμου  ΠΕ Πληροφορικής 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων    
Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις  παρακάτω  εν σειρά  αριθμ. πρωτ. 
763/5-01-2021   και  903 /7-01-2021  σχετικές εισηγήσεις : 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού ενός υπαλλήλου ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως 
Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
Οχτώ(8) μήνες για τις ανάγκες του τμήματος Τουρισμού της διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης καιΕυρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας».

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, 
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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.»

Το τμήμα Τουρισμού ,παρά την πρόσφατη υγειονομική κρίση της πανδημίας, συνεχίζει να προβάλλει την 
Καλαμάτα ως τουριστικό προορισμό μετά την αναμόρφωση του σχεδιασμού του και την προσαρμογή 
του στην υφιστάμενη κατάσταση. 
Παράλληλα, μετά την διαφαινομένη αντιμετώπιση της πανδημίας, προετοιμάζει και σχεδιάζει την 
επανεκκίνηση του τουρισμού.

Λαμβάνοντας επομένως:
1) Τις αυξημένες ανάγκες για την συνέχιση της προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Καλαμάτας 
και συγκεκριμένα: τη δημιουργία μακετών, τον εκσυγχρονισμό του site, τη δημιουργία τουριστικών 
φυλλαδίων, τη δημιουργία γραφιστικών για τη προώθηση του Δήμου διαδικτυακά και γενικά την ανάγκη 
παρουσία του στο διαδίκτυο ,λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
2) Το γεγονός ότι το τμήμα είναι υποστελεχωμένο σε εξειδικευμένο προσωπικό, επισημαίνουμε την 
άμεση ανάγκη για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως 
Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου , με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για οκτώ 
(8) μήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού.

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που θα προκύψει από την αποχώρηση 
του υφιστάμενου έκτακτου προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης, που θα καθιστά αδύνατη την 
ολοκληρωμένη προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Καλαμάτας κυρίως διαδικτυακά, μια 
δραστηριότητα σημαντική για το Τμήμα Τουρισμού.

Εισηγούμεθα

1. Την ανάγκη πρόσληψης ενός υπαλλήλου ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός 
Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για Οχτώ (8) μήνες 
σύμφωνα με το αρ. 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020.

2. Η πρόσληψη αυτή στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του προσωπικού του τμήματος Τουρισμού της 
Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι 
εξειδικευμένες ανάγκες του στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

3. Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω υπό πρόσληψη προσωπικού, θα 
διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 10.6041 & 10.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 με αντίστοιχη ενίσχυση των σχετικών κωδικών.

  Ο Προϊστάμενος             Η   Δ/ντρια    Προγραμματισμού                      Ο Αντιδήμαρχος                    
Τμήματος Τουρισμού             Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων          Νέων Έργων, Πολεοδομίας                            
                                                                                                         Προγραμματισμού & Τουρισμού

Νικόλαος Γιαννακόπουλος        Παναγιώτα Κουράκλη                         Νικόλαος  Μπασακίδης
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Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού, για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

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 (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.»

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ιδιαίτερα αυξημένες λειτουργικές ανάγκες λόγω της 
πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19 αφού υποστηρίζει την ανανέωση του συνόλου σχεδόν των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο προς τους πολίτες, την ανανέωση των 
διαδικτυακών τόπων του Δήμου, τις αλλαγές σε όλες τις διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές που 
γίνονται με σκοπό (μεταξύ άλλων) και την αύξηση της εξωστρέφειας του Δήμου (όπως απαιτείται από 
την υγειονομική κρίση), την τηλεργασία ενός μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, τη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» που επιτρέπει την ενιαία διαχείριση αυτών ανεξαρτήτως 
φυσικής τοποθεσίας του υπαλλήλου και την πραγματοποίηση αρκετών τηλεδιασκέψεων για τη 
λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων του Δήμου καθώς και την άλλων συναντήσεων.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19,
2) Το γεγονός ότι το τμήμα είναι ήδη υποστελεχωμένο σε εξειδικευμένο προσωπικό (αν λάβει κανείς 
υπόψη το πλήθος των σχετικών υποδομών του Δήμου και τον κύκλο εργασιών του) και 
3) Το σοβαρότατο πρόβλημα που θα προκύψει στην απόκριση του Τμήματος Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης από την αποχώρηση στις 10/1/2021 ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής που 
έχει προσληφθεί με τετράμηνη απασχόληση λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Εισηγούμεθα

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
για οκτώ (8) μήνες, 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 ενίσχυση του τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω υπό πρόσληψη προσωπικού, θα
διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 10.6041 & 10.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021.

   Ο   Προϊστάμενος                         Η Δ/ντρια Προγραμματισμού                                Ο Αντιδήμαρχος    
Τμήματος Ηλεκτρονικής Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων            Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  Διακυβέρνησης                              Καινοτομίας, 
                                                                                                                                            Επιχειρηματικότητας  και  
                                                                                                                                                     Εθελοντισμού
 Βασίλειος  Διονυσόπουλος                            Παναγιώτα Κουράκλη  Αναστάσιος  Σκοπετέας   
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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, καθότι τα 
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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

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

Δ. Την κάλυψη των  άμεσων  αναγκών  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων 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  
αντιστοίχως των Τμημάτων Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας ,συνέπεια της 
υφιστάμενης κατάστασης ,  τίθεται η  ανάγκη ενίσχυσης της με προσωπικό κατάλληλο ώστε να 
είναι εφικτή η επίτευξη των παραπάνω  εργασιών :
 α. αυξημένες λειτουργικές ανάγκες λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19 , 
υποστήριξη ανανέωσης του συνόλου σχεδόν των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από το 
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Δήμο προς τους πολίτες, την ανανέωση των διαδικτυακών τόπων του Δήμου, τις αλλαγές σε όλες τις 
διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές που γίνονται με σκοπό (μεταξύ άλλων) και την αύξηση της 
εξωστρέφειας του Δήμου (όπως απαιτείται από την υγειονομική κρίση), την τηλεργασία ενός 
μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» που 
επιτρέπει την ενιαία διαχείριση αυτών ανεξαρτήτως φυσικής τοποθεσίας του υπαλλήλου και την 
πραγματοποίηση αρκετών τηλεδιασκέψεων για τη λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων του 
Δήμου καθώς και την άλλων συναντήσεων 
 β. την συνέχιση της προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Καλαμάτας και συγκεκριμένα: τη 
δημιουργία μακετών, τον εκσυγχρονισμό του site, τη δημιουργία τουριστικών φυλλαδίων, τη 
δημιουργία γραφιστικών για τη προώθηση του Δήμου διαδικτυακά και γενικά την ανάγκη παρουσία 
του στο διαδίκτυο ,λόγω της πανδημίας του καθώς  η Διεύθυνση   Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας είναι  από τις πλέον νευραλγικές Διευθύνσεις του .

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 κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 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. 10.6041 και 10.6054.04 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 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:     

Λοιπόν, εγώ θα πω κατά την εισήγηση, έχουν έρθει θέματα παρόμοια κατά το 
παρελθόν στην Οικονομική Επιτροπή και έχουμε για το Τμήμα Τουρισμού ένα 

άτομο ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής 
σχεδίασης εντύπου, για το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενός ατόμου ΠΕ 
Πληροφορικής, αυτούς τους δύο, και η πρόσληψη είναι για χρονικό διάστημα 8 μηνών για τις 
ανάγκες του τουρισμού και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν είναι οκτώ μηνών, δεν είναι 8 μηνών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έως 8 μηνών, συγνώμη. Έως 8 μηνών. 

Δεν είναι 8 μηνών. Είναι ως 5 Ιουλίου, έτσι λέει η απόφαση, ως 5 Ιουλίου. 
Όλες οι προσλήψεις είναι ως 5 Ιουλίου. Να αλλάξει, λοιπόν, στην εισήγηση. 

Έτσι προβλέπεται δηλαδή, η Εγκύκλιος που έχει έρθει.

Εντάξει, κ. Δήμαρχε.
Λοιπόν, κ. Κοσμόπουλε; 

Κοιτάξτε τώρα, το θέμα του COVID και ο τρόπος των προσλήψεων έχει 
βοηθήσει όλες τις…, είναι η καλύτερη στιγμή όλων των Δημοτικών Αρχών, 

νομίζω, και των Περιφερειών. Σε μία ανάλυση η οποία έγινε σήμερα, σήμερα, δηλαδή, 
διάβασα, είδα ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ έχουν μειωθεί πάνω από ενάμισι…, κοντά στο ενάμισι 
δισεκατομμύριο ανάμεσα στην περσινή χρονιά και στη φετινή, ανάμεσα στο ’19 και στο ’20, 
τέλος πάντων. 
Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και το μόνο κομμάτι το οποίο αυξήθηκε κατά 250 
εκατομμύρια είναι το ΕΦΚΑ των δημοσίων, του Δημοσίου, και κυρίως το ΕΦΚΑ το οποίο 
προέρχεται από τα πρόσθετα έσοδα από τις προσλήψεις των Δήμων, των Περιφερειών και 
των όποιων αυξήσεων υπήρξαν στην Κοινωφελή Εργασία. 
Έχουμε τονίσει και άλλη φορά ότι είμαστε υπέρ των προσλήψεων, διαφωνούμε ριζικά, 
κάθετα, καταγγέλλουμε τον τρόπο με τον οποίον αυτές γίνονται. Πριν από μερικές, πριν από  
λιγότερο από ένα μήνα υπήρχε μία μεγάλη ομάδα προσλήψεων, 32 ατόμων. Είναι αδύνατον, 
δεν μπορώ να θεωρήσω ότι και τότε δεν ήτανε έγκαιρα προγραμματισμένο ή δεν είχαν δει ότι 
απαιτούνταν και αυτές οι δύο πρόσθετες προσλήψεις. Κάτι τέτοιο θα μου έδειχνε ότι ο Δήμος 
δεν λειτουργεί σωστά. 
Επειδή δεν πιστεύω ότι συνέβαινε αυτό, βγάζω το δικό μου συμπέρασμα, λοιπόν, ότι έπρεπε 
να τελειώσει μία χρονιά, έπρεπε να περάσουμε στην επόμενη χρονιά, ώστε το οκτάμηνο που 
θα κάνει την προηγούμενη χρονιά να μην μετράει, να περάσουμε σ’ αυτό το επόμενο, ώστε 
να μετρήσει στη νέα χρονιά. Ώστε, λοιπόν, γιατί φαίνεται, όπως διαισθάνομαι, ότι θα 
προσληφθούν ξανά τα ίδια άτομα, που ήδη αυτή τη στιγμή εργάζονται στις συγκεκριμένες 
διαδικασίες, στα συγκεκριμένη πόστα. Αυτό με λυπεί πάρα πολύ διότι δεν δίνεται η 
δυνατότητα και σε άλλους συνδημότες να διεκδικήσουν αυτή τη θέση  και είναι πραγματικά 
κρίμα. Τώρα, το ότι αυτοί γνωρίζουν τη δουλειά και σαν έμπειροι μπορούν να την κάνουν 
καλύτερα, εε είναι κάτι το οποίο το ακούμε πολλές φορές, και το οποίο απέχει πόρρω απ’ την 
πραγματικότητα, διότι πάντα θα μπορούν να υπάρχουν και να διεκδικήσουν και άλλοι 
καλύτεροι τη θέση. 
Ως εκ τούτου, την περασμένη φορά είχα απόσχει από την ψηφοφορία ως ένδειξη 
διαμαρτυρίας, τώρα δεν θα απέχω, αλλά θα ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΩ τονίζοντας ότι η διαφωνία μου 
είναι αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο με τον οποίον γίνονται αυτές οι προσλήψεις και όχι 
για την πρόσληψη αυτή καθεαυτή. 

Μάλιστα. 
Κύριε Τζαμουράνη.  

Ήθελα να μου διευκρινίσετε, παρακαλώ, υπάρχει περιορισμός 8 μηνών 
απασχόλησης κατ’ έτος; Γιατί έτσι κατάλαβα τώρα από τα όσα είπε ο κ. 

Κοσμόπουλος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να απαντήσω εγώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε, αν θέλετε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, αν το ξέρετε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Βεβαίως και το ξέρω. 
Λοιπόν, υπήρχε πάντα ο περιορισμός 8 μήνες κατ’ έτος, αυτή τη στιγμή δεν 

υπάρχει. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο που έχει έρθει αυτό έχει ξεπεραστεί, διότι είναι για 
έκτακτες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης, οπότε έχει ξεπεραστεί αυτό εδώ. Δεν 
υπάρχει περιορισμός, λοιπόν, αυτοί που δουλεύανε να σταματήσουν να εργάζονται όσοι 
έχουν συμπληρώσει 8 μήνες, θα μπορούσε να ανανεωθεί. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αν θυμάμαι καλά αυτό ήξερα και εγώ… 

Μέχρι βέβαια, με συγχωρείτε, μέχρι και πριν από μια βδομάδα-10 μέρες ξέραμε 
ότι υπάρχει περιορισμός, ήρθε διευκρινιστική που το έλυσε αυτό. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο το ένα… Γι’ αυτό δεν ήταν στο προηγούμενο, αυτό εννοούσε. 

Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση, δεν πάει ημερολογιακά, δεν πάει μέσα στο έτος. 
Πάει απ’ την ημέρα που ξεκίνησες μέχρι την ημέρα που θα ξαναξεκινήσεις του 

χρόνου να έχεις δουλέψει μόνο 8 μήνες. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 8 μήνες, αυτό.

Δεν πάει, δηλαδή, για έτος. Αν ξεκίνησες 1 Μάρτη ΄20 θα μπορούσες να 
ξαναδουλέψεις 1 Μάρτη ’21, οπότε δεν έχει σχέση η αλλαγή του έτους ή όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά, κ. Δήμαρχε. 

Όμως παρόλα αυτά αυτό έχει ξεπεραστεί, δεν έχει σχέση. Πριν από 12 μέρες 
περίπου ήρθε η εγκύκλιος που είπε ότι ξεπεράστηκε αυτό και άλλαξε. 

Άρα, κ. Δήμαρχε, μ’ αυτούς της καθαριότητας θα επεκτείνετε τις συμβάσεις 
ή θα τους απολύσετε αυτούς; 

Όλοι έχουνε δικαίωμα να δουλέψουνε. Όλοι έχουν δικαίωμα να δουλέψουν, 
δεν μπορεί να δουλεύουν συνεχώς οι ίδιοι. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι έχουν 

οικογένειες, όλοι έχουν ανάγκες, όλοι πρέπει να αποκτήσουν ασφάλεια, όλοι έχουνε δικαίωμα 
να έχουν ένα μεροκάματο σπίτι τους και θα πρέπει…, γιατί και αυτοί που δουλεύουν 8 μήνες 
συνεχόμενα, τώρα, αυτοί που δουλεύουν 8 μήνες και στον ΟΑΕΔ θα μπορέσουν να πάρουν 
το επίδομα και ασφάλεια έχουν για την οικογένειά τους, οπότε πρέπει να υπάρχει ένα κύκλος, 
να δουλέψουν όλοι και έτσι λειτουργούμε. 

Και μια δεύτερη ερώτηση. 
Για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε θα κάνετε επέκταση των 

συμβάσεων αυτών των δύο ατόμων που ήδη είχαν προσληφθεί ή θα ισχύσει αυτό τώρα που 
είπατε ότι έχουν όλοι δικαίωμα για δουλειά; 

Αν η θέση είναι εξειδικευμένη και πρέπει να την υποστηρίξει ένας 
συγκεκριμένος άνθρωπος και δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος μπορεί να 

ανανεώσουμε στον ίδιο. Το ίδιο θα ισχύει ας πούμε και με τους χειριστές. Αν οι χειριστές δεν 
βρεθούνε οι χειριστές θα πάνε. Όταν είναι μια δουλειά που την κάνουν όλοι, την ίδια 
δουλειά, εκεί, λοιπόν, θα πάμε με ανανέωση προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Εντάξει, κ. Τζαμουράνη; Ολοκληρώσατε; 

Ναι, ναι, ολοκλήρωσα αν και η απάντηση ήτανε λίγο διφορούμενη, εν πάση 
περιπτώσει, γιατί το ξέρετε το θέμα ποιο είναι και θα μπορούσατε να 

απαντήσετε με σαφήνεια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Ο κ. Δήμαρχος σαφής ήτανε νομίζω, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα και τις 
ικανότητες των… 

Ήμουνα σαφέστατος και χωρίς να χρειάζεται να απαντήσω σ’ όλα αυτά, 
παρόλα αυτά απάντησα σε όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, την κα Οικονομάκου δεν την ακούω. Ο κ. Αγγελής. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Είμαι εδώ, κ. Φάβα, εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πάμε, κα Οικονομάκου. 

Είχα αποφασίσει, γιατί λόγω και της ενασχόλησής μου χρόνια τώρα  ότι 
είμαι υπέρ της άποψης να δίνουμε δουλειά στον κόσμο, απ’ αυτά που έχω 

αντιληφθεί τον τελευταίο καιρό είχα αποφασίσει να ψηφίσω λευκό σήμερα, όμως  κατάλαβα 
ότι θα προσληφθούν πάλι τα ίδια άτομα  γι’ αυτό και το ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ. Ευχαριστώ. Δεν 
δίνουμε δουλειά σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς.  

 Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμησή σας, κα Οικονομάκου. 
Οπότε, κ. Τζαμουράνη, η ψήφος σας; 

Ο κ. Κοσμόπουλος έχει εκφραστεί ΚΑΤΑ, η κα Οικονομάκου έχει εκφραστεί ΚΑΤΑ, εσείς;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ ΚΑΤΑ είμαι. Και εγώ ΚΑΤΑ, Πρόεδρε. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, μια μικρή παρέμβαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, τώρα που ψηφίσαμε; 

Ναι, ρωτήσατε αν θέλει κανένας άλλος να μιλήσει; Δεν με ρωτήσατε. Μας 
αγνοείτε χαρακτηριστικά αγαπητέ κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα λεπτό, κ. Μάκαρη. 

Ωραία. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι 
έρχονται προσλήψεις στον χώρο της υγείας και για τους Δήμους και για τις 

Περιφέρειες, ήδη το έχουμε αναδείξει το θέμα αυτό και νομίζω ότι εκεί πέρα κυρίως πρέπει 
να κατευθυνθούμε για θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, δηλαδή για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, γιατί ακριβώς αυτό είναι η έννοια του νόμου με την οποία γίνονται 
προσλήψεις μέσω COVID, αλλιώς είναι λάθος να χρησιμοποιείται όλη αυτή η ιστορία, η 
πανδημία, για να κάνουμε προσλήψεις διαφορετικές απ’ αυτές που πρέπει. Και πιστεύω ότι 
τουλάχιστον σ’ αυτό η Δημοτική Αρχή να ανταποκριθεί, υπάρχει σχετική εγκύκλιος, οπότε, 
αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητέ κ. Δήμαρχε, αν είναι ο κ. Δήμαρχος εδώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ είμαι, εδώ είμαι, ακούω. 

Ναι, εάν…, θα ήτανε πολύ σημαντικό να δείτε και αυτό τον τομέα γιατί σίγουρα 
αυτός είναι ο τομέας που πάσχει περισσότερο αυτή την περίοδο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 

Σ’ αυτό που είπατε, αν μου επιτρέπετε, μια κουβέντα μόνο, ότι σ’ αυτή την 
Οικονομική Επιτροπή προσπαθήσαμε να φέρουμε εισήγηση για την πρόσληψη 

δύο νοσηλευτριών, για να ενισχύσουμε το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας ενόψει του 
εμβολιασμού, αλλά δεν προλάβαμε. Την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα 
είναι ως θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεκτόν. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ……. (δεν ακούγεται ) Κέντρο Υγείας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Φαββατά. 

Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα και Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά. 
Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι πραγματικά θα έπρεπε να υπάρχει δουλειά 

για όλους τους συνδημότες μας σ’ αυτά που είπε ο Δήμαρχος, αλλά δυστυχώς επειδή αρκετά 
χρόνια και εγώ ασχολούμαι, παρατηρείται το φαινόμενο να δουλεύουνε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γι’ 
αυτό, για να σταματήσει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Δήμο Καλαμάτας καλό 
θα είναι να δώσετε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όλα τα άτομα που έχετε προσλάβει 
το 2020 με αυτή τη διαδικασία, με τη διαδικασία, δηλαδή, κατ’ επιλογή. Δυστυχώς 
εξειδικευμένο άτομο στη Δ.Ε. δεν υπάρχει, όλοι όσοι διορίζονται στο Δημόσιο, μια δουλειά 
κάνει ένας ΔΕ, μπορεί να την παρέχει. Γι’ αυτό, για να υπάρχει δουλειά για όλους, πρέπει να 
δοθούν τα ονόματα, να αξιολογούνται κάθε φορά και να μην δουλεύουνε οι ίδιοι και οι ίδιοι 
και πάντα οι δικοί μας. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στον Δήμο Καλαμάτας. 

Κύριε Φαββατά, ολοκληρώσαμε. 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, λοιπόν, εγκρίνεται το 3ο θέμα και απλά να σας ενημερώσω 

ότι εξειδικευμένα άτομα Δ.Ε. υπάρχουν, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, είναι μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

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. Τις διατάξεις του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143).  (Προσωπικό για απρόβλεπτες 

και επείγουσες ανάγκες ),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
4. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Προγραμμαστισμού, Ανάπτυξης και Διευθύνσεων του 

Δήμου Καλαμάτας, όπως καταγράφονται  στις ανωτέρω σχετικές εισηγήσεις 
5. 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.

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

 μειοψηφούντων των κ.κ. Κοσμόπουλου, Τζαμουράνη και Οικονομάκου,  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 απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, στα πλαίσια των  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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προληπτικών  ή και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 
υγείας ένεκα COVID - 19, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών του Δήμου Καλαμάτας :

Ι. Τμήμα Τουρισμού:
 ενός  (1) ατόμου, κατηγορίας Δ.Ε. με πιστοποίηση επαγγελματικής 

επάρκειας ως Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

ΙΙ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
 ενός (1) ατόμου, κατηγορίας Π.Ε.  Πληροφορικής

η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
οποίου υπό πρόσληψη προσωπικού  θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 
του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 αντιστοίχως, η υλοποίηση της 
πρόσληψης 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  στην  υπ’  αριθμ. πρωτ. 
1815/08-01-2021, εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
καταχωρείται 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. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

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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