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Στην Καλαμάτα σήμερα την 27η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου στα γραφεία του, οδός Ηφαίστου 8 Καλαμάτα 1ος όροφος  κατόπιν της 
υπ΄ αριθ. 1/23-01-2017 πρόσκλησης του Προέδρου  κ. Γεωργίου Καρβέλη  που 
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του. 

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αυτή οι κ.κ 1. Καρβέλης Γεώργιος 2. 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος 3. Μπουρίκας Κωνσταντίνος 4. Τράκας Ανδρέας 5. 
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος 6. Φωκέας Κωνσταντίνος. 7. Φαββατάς 
Δημήτριος  8. Χονδρός Νικόλαος  

Δεν παραβρέθηκαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. 1. Κουτίβας Ηλίας  2. 
Λιάππα Χρυσή, 3. Καμβυσίδης Ιωάννης 4.. Φάβας Γεώργιος 5. Μπελογιάννη- 
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 6. Καραγιάννης Ανδρέας και 7. Μαρινάκης Σαράντος 

Αφού επιτεύχθηκε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο δέκα πέντε μελών(15) παρόντα 
ήταν οκτώ (8) μέλη) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη   της συνεδρίασης. 
Ύστερα εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο προς συζήτηση το 1ο θέμα της πρόσκλησης. 
΄΄ Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ 
ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017΄΄ 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη 
αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα 
ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ 
και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης 
(δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ κ.λπ.) εισπράττει ανταποδοτικά τέλη και αφορούν 
τον τομέα της ύδρευσης. 

Σας ενημερώνω ότι η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ 
ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που 
εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στο πλαίσιο αυτό, 
προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της 
Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ να 
στείλουν τα αιτήματά τους για τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 
2017. 

Με την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν 
στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού 
χαρακτήρα αλλά και µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων μέχρι τις 
31.01.2017. 

Τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (Δημ.Δικαίου) 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, θα αφορούν κενές θέσεις κατηγορίας ΔΕ του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό 
αναγκαιότητάς τους, και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των 
οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους 
σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως 
απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, τους οποίους θα πρέπει να αναρτήσουν στον 
σχετικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να διαβιβάσουν στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 
2017, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ ανταποδοτικού 
χαρακτήρα  

Σας ενημερώνω ότι ο αριθμός των κενών θέσεων στον οικείο Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου είναι έξι (6) για τον κλάδο ΔΕ24 
Ηλεκτρολόγων και δύο (2) για το κλάδο ΔΕ1 διοικητικών. 

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού 
έχουν ανακύψει από την μεγάλη μείωση λόγων συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. 

Σε ότι αφορά την τεχνική υπηρεσία το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί 
για να καλύψει την εικοσιτετράωρη λειτουργία των αντλιοστασίων με ότι αυτό 
συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον και την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης του 
Συνδέσμου προς τα μέλη του. 

Η σωματική καταπόνηση του προσωπικού είναι μεγάλη καθώς είναι 
υποχρεωμένοι να εργάζονται περισσότερες ημέρες από αυτές που ο νόμος επιτρέπει 
με αποτέλεσμα να τους οφείλονται ημέρες ανάπαυσης και κανονικές άδειες. 

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην Διοικητική – Οικονομική υπηρεσία της 
οποίας οι υποχρεώσεις υπερδιπλασιάστηκαν μετά τη ψήφιση τριών μνημονίων και 
εκατοντάδων διατάξεων και νόμων που πρέπει άμεσα να εφαρμόζονται κάθε φορά.. 
Ο μοναδικός διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί, είναι με διάθεση  (άρθρο 15 του 
Ν. 4257/2014) διάρκειας δύο ετών και ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας. Με δεδομένο 
ότι η χρονική διάρκεια της διάθεσης του υπαλλήλου, λήγει στις 15-04-2017 θα 
δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία της υπηρεσίας του Συνδέσμου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη πρόσληψης ηλεκτρολόγων και διοικητικού προσωπικού, καθώς το 
υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί να καλύψει τις μεγάλες υποχρεώσεις τόσο της 
Τεχνικής όσο και της Διοικητικής-Οικονομικής υπηρεσίας του Συνδέσμου. 

Προτείνω λοιπόν την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη πέντε(5) κενών 
οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό ως εξής: 
  1. Τέσσερις (4) Ηλεκτρολόγοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ24 με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας 1ης 
κατηγορίας 
  2. Ένα(1) Διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ1 διοικητικού 
 
  Το Δ.Σ.  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και 
την πρόταση του προέδρου καθώς και:  

 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

 τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 
(Α'222) 

 Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  
 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου (ΦΕΚ 547/Β/1990 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
 την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ. 
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 τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 61/25-01-2017 της οικονομικής υπηρεσίας με τις 
εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2017 και την εγγραφή 
ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόµενων ετών  

 τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 62/25-01-2017 της Δ/νσης προσωπικού ότι οι 
προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές  

 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, για την 
πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ, κατά ιεραρχία, 
αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής: 
1. Τέσσερις (4) Ηλεκτρολόγοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ24 με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας 1ης 
κατηγορίας 
2) Ένα(1) Διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ1 διοικητικού 
 
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 
του σκέλους των εξόδων του Συνδέσμου.  
Κ.Α. 10- 6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσό 10.500,00 
ευρώ 
Κ.Α. 10-6051.01, 10-6051.02 και 10-6051.03 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
εργαζομένων» με ποσό 2.000,00 
Κ.Α. 25- 6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσό 41.000,00 
ευρώ 
Κ.Α. 25-6051.01, 25-6051.02 και 25-6051.06 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
εργαζομένων» με ποσό 9.000,00 
 
Γ. Τα απαιτούμενα προσόντα  του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα 
με το ΠΔ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την διαδικασία του ΑΣΕΠ 
 
Δ. Δεσμεύεται για την εγγραφή αφενός μεν των αναγκαίων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω προσλήψεις, 
αφετέρου δε των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, 
με επιβάρυνση των ΚΑ των εξόδων που προορίζονται για το αιτούμενο προσωπικό. 
 
Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση 
των αιτούμενων προσλήψεων.  

Αφού συντάχθηκε η ανωτέρω απόφαση υπογράφεται από τα μετάσχοντα στη 
συνεδρίαση μέλη 

                    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ                     1. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ      

2.ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                              

3.ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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                            4.ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

                                                                5.ΦΑΒΒΑΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                            6.ΦΩΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              

                                                                7.ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        
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