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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  555/2019 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην  

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 

συνέρχεται στην 21η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 

την με αριθμ. πρωτ. 52207/13-11-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 

Πρόεδρος του Σώματος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 534 απόφαση), 2) Αγγελή Μαρία 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 547 απόφαση), 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) 

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 547 απόφαση), 7) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 540 απόφαση) , 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 546 απόφαση), 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος 

Ιωάννης, 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 540 

απόφαση), 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση), 18) Κουκούτσης Δημήτριος, 19) Λιάππας 

Λεωνίδας, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 547 απόφαση), 

21) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 534 απόφαση), 22) Μαρινάκης Σαράντος, 

23) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 24) Μπάκας Δημήτριος,  25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 

Μπαρούνη Μαρία, 27) Μπασακίδης Νικόλαος, 28) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 534 απόφαση),  29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Οικονομάκου Μαρία, 31) Σκοπετέας 

Αναστάσιος, 32) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 33) Σωφρονάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 540 απόφαση),  34) Τζαμουράνης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 

απόφαση),  35)  Τσαπόγας Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση), 36) 

Φάβας Γεώργιος, 37) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση), 38)  

Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση) και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 537 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Λαζαρίδης Γεώργιος και 2) 

Οικονομάκος Δημήτριος. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

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

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται  

o οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 

2) Άμφειας κ. Μαλαπάνης Νικόλαος, 3) Άνθειας κ. Γκίζας Ιωάννης,  4) Αντικαλάμου κ. 

Βεργόπουλος Δημήτριος, 5) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, 6) Αρφαρών κ. Ματθαίος 

Αριστοτέλης, 7) Θουρίας, απόντος του Προέδρου, ο αναπληρωτής Προέδρου κ. 

Μιχαλόπουλος Παναγιώτης, 8) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και 9)  Μικρομάνης κ. 

Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος.  

o οι Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 2) Αλαγονίας  κ. 

Καζάκος Γεώργιος, 3) Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 4) Αρτεμισίας κ. 

Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 5) Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης Παναγιώτης, 6) Βρομόβρυσης 

κ. Αλιφέρης Κων/νος, 7) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Νέδουσας κ. Βαρελάς 

Αριστείδης,  9) Πηγών κ.  Μαρκόπουλος Απόστολος, 10)  Πηδήματος κ.  Μηλίτσης 

Ηλίας και 11) Σταματινού κ. Μπούρας Σωτήριος.    

 

 Δεν παραβρίσκονται  

o οι  Πρόεδροι Συμβουλίων των  Κοινοτήτων:  1) Βέργας κ.  Κουρεντζής Γεώργιος, 2) 

Πλατέος κ. Μαρούλης Σπυρίδων, 3) Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος, 4) 

Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5)  Αριοχωρίου  κ. Σκούρας Παναγιώτης, 6) Μ. 

Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος  και 7) Λεΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης.  

o οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 1)  Αγίου Φλώρου κ. Χρονόπουλος Δημήτριος, 2) 

Αλωνίων κ.  Χριστόπουλος Βασίλειος, 3) Άμμου κ. Σταθόπουλος Ιωάννης, 4) 

Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος, 6) 

Καρβελίου κ.  Μαραβάς Δημήτριος και 7) Πολιανής κ.  Μουτσιούλας Ιωάννης.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος κ. 

Σταματόπουλο Ευστάθιο για συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

 Επέκταση ωραρίου εργαζομένου σε ΚΔΑΠ. 
 
Η από 25.10.2019 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση 
του Σώματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Επέκταση ωραρίου εργαζομένου σε ΚΔΑΠ 

ΣΧΕΤ:  Το από 11.10.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

         Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια 
Βίου Μάθησης, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης επέκτασης ωραρίου 
του εργαζόμενου στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, Κωνσταντίνου Μητρογιαννόπουλου, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, από 
τετράωρη σε εξάωρη απασχόληση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και συγκεκριμένα από τις 
3.00 το μεσημέρι έως τις 9.00 το βράδυ, με ανάλογη αύξηση των αποδοχών του. 
         Η επέκταση του ωραρίου του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του 
Ν.4483/2017, ως ισχύει.    
         Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.6041.02 «Τακτικές αποδοχές 
ΚΔΑΠ» και  60.6054.05 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠ» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020 ή και των επόμενων ετών, στην 
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης της σύμβασης. 
          Η ανάγκη για την παραπάνω επέκταση ωραρίου αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση 
του  Δημάρχου Καλαμάτας, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

«Επέκταση ωραρίου εργαζομένου σε ΚΔΑΠ» 

            Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 44708/20-3-2018 έγγραφο της ΑΠΔΠΔΕΙ, για την αύξηση ωρών 

απασχόλησης προσωπικού που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

4483/2017 (αρ. 87), σύμφωνα με τις οποίες:  

«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, 

των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν 

να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους 

απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης 

φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή 

Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν 

αίτησης του ενδιαφερομένου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που 

δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον 

οικείο προϋπολογισμό». 

          Το ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2017 με 

δομημένο παιδαγωγικό πρόγραμμα στο πλαίσιο 5 εργαστηρίων, μεταξύ των οποίων και το Εργαστήρι 

Φυσικής Αγωγής. Στο Εργαστήρι Φυσικής Αγωγής αυτή τη στιγμή σε όλες τις δομές των ΚΔΑΠ του 

Δήμου Καλαμάτας και των νομικών του προσώπων εργάζονται δέκα καθηγητές Φυσικής Αγωγής. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ανωτέρω εργαστηρίου, πραγματοποιούνται δραστηριότητες 

διαφόρων ομαδικών αθλημάτων καθώς και προγραμματισμός εκμάθησης βασικών στοιχείων 
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ατομικών αθλημάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον συντονισμό τους για την ποιοτικότερη 

παροχή παιδαγωγικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους σκοπούς των ΚΔΑΠ,  αυτά δύνανται 

να διασυνδέονται - μεταξύ άλλων - με φορείς και υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, παρέμβασης και 

ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ανοικτής αυτής σχέσης των ΚΔΑΠ με την τοπική κοινωνία, ήδη 

διοργανώνονται διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες, όπως τουρνουά και αθλητικές συναντήσεις, οι 

οποίες απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό.  

         Ο Κωνσταντίνος Μητρογιαννόπουλος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, προσλήφθηκε στα ΚΔΑΠ με 

την 223/44999/2-10-2017 απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας και κατά τη διάρκεια της πέραν των δύο 

ετών συνεργασίας του με τα ΚΔΑΠ, έχει επιδείξει επαγγελματικότητα, και εξαιρετική σχέση με παιδιά 

και γονείς. Πέραν των ανωτέρω, διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε προσαρμοσμένη Φυσική 

Αγωγή και Κλασσικό Αθλητισμό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι κάτοχος διπλώματος 

UEFA B από την Ε.Π.Ο. και έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με τη 

βαθμίδα του Λέκτορα στη Σχολή Ικάρων. Η γενικότερη προϋπηρεσία του και εμπειρία του στο 

αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής, καταδεικνύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και στα καθήκοντα του 

συντονιστή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής καθώς και στην διοργάνωση των τουρνουά και λοιπών 

εκδηλώσεων των ΚΔΑΠ. 

            Με το υφιστάμενο ωράριο απασχόλησής του, δεν δύναται να ανταποκριθεί στο σύνολο των 

ανωτέρω καθηκόντων και για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της εύρυθμης και αρτιότερης λειτουργίας των 

ΚΔΑΠ, προτείνουμε την επέκταση του ωραρίου του στις 6 ώρες ημερησίως. 

             Σημειώνεται, περαιτέρω ότι α) υπάρχουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2019 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 60.6041.02 «Τακτικές Αποδοχές ΚΔΑΠ» και τον Κ.Α. 60.6054.05 

«Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠ» και β) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 

            Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

        

         Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.6041.02 «Τακτικές αποδοχές 
ΚΔΑΠ» και  60.6054.05 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠ» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020 ή και των επόμενων ετών, στην 
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης της σύμβασης. 

 
             

Ο Διευθυντής Διοικητικών 
 

Παύλος Κασσάς 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
& Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
Σαράντος Μαρινάκης 

                                                            
 
Στο φάκελο  του  θέματος  προς  ενημέρωση ήταν επίσης  
 η από 23-10-2019/ΔΥ Βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 

Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου με την οποία βεβαιώνεται ότι στο δημοτικό 
προϋπολογισμό οικον. έτους 2019 υπάρχει επαρκής  πίστωση για την επέκταση του 
ωραρίου του εργαζόμενου στο ΚΔΑΠΜΕΑ σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, 

 η σχετική αίτηση του κ. Μητρογιαννόπουλου και 
 το από 11-10-2019/ΔΥ υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου περί επέκτασης ωραρίου εργαζομένου σε ΚΔΑΠ. 
 

 

Η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη, καθώς και η διαλογική συζήτηση που 
διεξάγεται επί του θέματος, έχουν αναλυτικά ως εξής:  
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Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε έναν γυμναστή με πλούσια 
προσόντα όπως περιγράφει η Υπηρεσία. Είναι η εισήγηση… 

 
ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Είναι ΠΕ 11. Υπέρ. Είναι ΠΕ 11. 

 
Μην μιλάτε, μην μιλάτε στο μικρόφωνο. Μην μιλάτε στο μικρόφωνο γιατί λίγο 
στα πρακτικά χάνουμε τη σειρά.  

Ο κ. Μαρινάκης, ολοκληρώστε την εισήγηση. 
 
Έχουμε έναν γυμναστή όπως κατονομάζεται εδώ, τον κ. Μητρογιαννόπουλο, 
είναι 4ωρος στα ΚΔΑΠ, η Υπηρεσία εισηγείται να γίνει 6ωρος γιατί πληροί 

απολύτως τα προσόντα και παραπάνω θα έλεγα που απαιτούνται για να μπορέσει να 
λειτουργήσει και να αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες στη λειτουργία των ΚΔΑΠ. 

 
Μάλιστα. Και παραπάνω.   
Ο κ. Κοσμόπουλος και μετά ο κ. Νιάρχος. 

 
Εγώ δεν ξέρω τι εισηγείται η Υπηρεσία, εγώ έχω μία εισήγηση και η 
εισήγηση λέει: πρώτον, ότι: υπογραφή Δήμαρχος Καλαμάτας. Υπάρχει μία 

αίτηση κάποιου υπαλλήλου ο οποίος λέει: δεν φτάνουν οι ώρες οι οποίες… οι 4 ώρες, θέλω να 
είναι άλλες 2 = 6.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ο ίδιος κάνει μια αίτηση. Έχει μια αίτηση. Και από κάτω είδα ο Δήμαρχος 
Καλαμάτας υπογραφή. 

 
Μισό λεπτό. Εμένα μου εισηγείται η Υπηρεσία και σύμφωνα με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας εγώ υπογράφω και λέω ¨ναι¨.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είδα εισήγηση της Υπηρεσίας, κ. Δήμαρχε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμαρχος ξέρει ποιος παίρνει ώρες και ποιος δεν παίρνει; Η υπηρεσία. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, τι χαρτιά μας ήρθαν; Δως μου την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Περιγράφεται. 

 
Πώς περιγράφεται; Ποιος υπογράφει από κάτω; Σε όλα, σε όλα τα άλλα πώς 
εισηγείται; Εισηγείται ο υπάλληλος τάδε και δίπλα υπογράφει, θα υπογράψει 

ο Δήμαρχος. 
 
Έρχεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού, από το Τμήμα Προσωπικού, από την 
κυρία Κοκκώνη… 

 
Η …(δεν ακούγεται)… έχει φτάσει εκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πριν απ’ 
αυτό έχει προηγηθεί αυτό που λέμε.  
 
Έχει προηγηθεί η εισήγηση από την Υπηρεσία: είναι 4ωρος, του έχουνε 
αναθέσει πρόσθετες αρμοδιότητες και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο 4ωρο 

που έχει σύμβαση. 
 
Τέλος πάντων, επειδή εγώ αυτό που είδα, αυτό που διάβασα, δεν είναι 
αυτό, δεν είδα καμία εισήγηση καμίας Υπηρεσίας, Κατά. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Νιάρχος. 

 
Συμπληρωματικά να ρωτήσω σε αυτά που ρώτησε και είπε ο κ. Κοσμόπουλος. 
Εντάξει, με ποια κριτήρια επιλέξατε και δεν επιλέξατε κάποιον άλλον; Υπήρξε 

κάποια… ότι πρέπει οι ανάγκες της… για τις αθλητικές, ξέρω ’γώ εκδηλώσεις που γίνονται στα 
ΚΔΑΠ πρέπει κάποιος να συντονίζει, να ’χει 6ωρη απασχόληση; Με ποιον τρόπο επιλέξατε…; 
Εμείς δεν τον γνωρίζουμε τον  συγκεκριμένο  εργαζόμενο  αλλά  επειδή στα ΚΔΑΠ κατά 
καιρούς και το έχουμε καταγγείλει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουνε γίνει διάφορες 
προσλήψεις και προκηρύξεις και διακηρύξεις με φωτογραφικούς, θα λέγαμε, τρόπους, εδώ 
υπάρχει πρόβλημα. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, , υπάρχει ένας γυμναστής και του προστίθονται 2 ώρες. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Όχι ένας, υπάρχουν 4 που εργάζονται ή 5 εργάζονται που στα ΚΔΑΠ.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι σε άλλα ΚΔΑΠ. Είναι στην Οδική Αγωγή αυτοί. Είναι σε άλλη Δομή. 

 
Με συγχωρείτε, εγώ αν κατάλαβα την εισήγηση, η εισήγηση λέει ότι εργάζονται, 4 
λέει (;), 5 (;), 6 (;), δεν ξέρω, γυμναστές και για να συντονιστούν οι διάφορες 

εκδηλώσεις, τα διάφορα αθλητικά προγράμματα που γίνονται για τα διάφορα αθλήματα που 
είναι πάρα πολλά, χρειάζεται κάποιος να εργαστεί περισσότερο. Εμείς δεν διαφωνούμε σε 
αυτό, μπορεί να χρειάζεται να εργαστούν όλοι περισσότερο. Να το επεκτείνω αλλά με ποιον 
τρόπο έγινε και επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος; 

 
Ο ένας γυμναστής είναι για τα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ο άλλος είναι συντονιστής των 
εκδηλώσεων. Έχουνε χωρίσει τις αρμοδιότητές τους. 

 
Και για τα ΚΔΑΠ οι άλλοι είναι 4 ώρες, δεν επιλέξαμε να κάνουμε κάποιον 
8ωρο…, εδώ ήταν οι ώρες που απαιτούνταν για να λειτουργήσει το εργαστήριο 

φυσικής αγωγής δύο ώρες. Και δεν μπήκαμε στη διαδικασία να…  

 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, εντάξει. 

 
Όχι, όχι. Τι θα πει; Εργάζονται 10 καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής. Με ποιον τρόπο 
επιλέχθηκε. 

 
Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εφόσον είδαμε τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας, εντάξει, Ναι. 
 
Λοιπόν ¨Υπέρ¨.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οι υπόλοιποι ομόφωνα; Ομόφωνα; Όλοι; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Νιάρχος, ναι. 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  



Συνεδρίαση : 21/2019     Δευτέρα  18 / 11 / 2019                        ΑΠΟΦΑΣΗ  555/2019 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  7 

Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  
Να διαβάσουμε την εισήγηση: «Το ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το Σεπτέμβρη -μήπως δεν έχω καταλάβει καλά;- το Σεπτέμβρη του ’17 με 
δομημένο παιδαγωγικό πρόγραμμα στο πλαίσιο 5 Εργαστηρίων, μεταξύ των οποίων και το 
Εργαστήρι Φυσικής Αγωγής. Στο Εργαστήρι Φυσικής Αγωγής αυτή τη στιγμή σε όλες τις Δομές 
των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών του Προσώπων εργάζονται 10 καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ανωτέρω Εργαστηρίου………. και 
προγραμματισμός εκμάθησης βασικών στοιχείων, ατομικών αθλημάτων, γεγονός που καθιστά 
αναγκαίο το συντονισμό τους…». Απαιτείται κάποιος να εργαστεί, εντάξει. 
Εμείς δεν λέμε ότι δεν απαιτείται, ίσως να απαιτείται και περισσότερο, αλλά με τον τρόπο με 
τον οποίον έρχεται εδώ, εμείς θα καταψηφίσουμε, παρότι θεωρούμε ότι είναι θετικό και τα 
ΚΔΑΠ και τα παιδιά που πάνε εκεί πέρα και πρέπει να επεκταθεί και πρέπει να έχει 
εργαζόμενους με περισσότερο ωράριο και καλύτερες αποδοχές, αλλά αυτό δεν θα το 
ψηφίσουμε. Κατά θα ψηφίσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: ¨Κατά¨, άρα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τελειώσαμε, φτάσαμε στο τέλος. 

 
…αλλά αν διαβάζαμε πιο κάτω θα βλέπαμε τα συγκριτικά, μάλλον τα προσόντα 
που διαθέτει ο συγκεκριμένος, μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 
Δεν διαφωνούμε σ’ αυτά αλλά τα προσόντα των άλλων τα ξέρουμε; Τα ξέρουμε τα 
προσόντα των άλλων;  

 
Μα η Υπηρεσία, κ. Νιάρχο… Με συγχωρείτε, δηλαδή, τι θέλετε να πείτε τώρα; Η 
Υπηρεσία εισηγείται έτσι. 

Πιστεύετε εσείς ότι υποχρεώνεται κάποιος άνθρωπος να δουλέψει 2 ώρες παραπάνω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Μαρινάκη, συγνώμη. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ¨Υποχρεώνεται¨; ¨Υποχρεώνεται¨; 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είμαστε στο στάδιο της ψηφοφορίας. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε τέτοια αντίληψη εμείς. Η εργασία είναι δικαίωμα. 

 
Τελειώσαμε, κ. Νιάρχο. Κύριε Νιάρχο, δεν θα τα λύσουμε 1:00 η ώρα τη 
νύχτα αυτά. 

 
Είναι και υποχρέωση του κράτους να δίνει εργασία στους εργαζόμενους και των 
φορέων των κρατικών. Και για τους εργαζόμενους είναι δικαίωμα η εργασία,…  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Νιάρχο, έχετε τοποθετηθεί, έχουμε ολοκληρώσει. 

 
Για τους εργαζόμενους είναι δικαίωμα η εργασία, δικαίωμα είναι. Δεν λέμε εμείς να 
μην δουλεύουνε. 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Μαρινάκη, σταματήστε σας παρακαλώ, εντάξει. 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Ή δεν έχουν κατανοήσει τι λέμε ή κάνουν ότι δεν έχουν καταλάβει. 
 
Έχετε ολοκληρώσει. Έχετε τοποθετηθεί, κ. Νιάρχο, και με το παραπάνω. 
Ολοκληρώσαμε.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ έχει περάσει το θέμα. ¨Κατά¨ ο κ. Νιάρχος, οι υπόλοιποι ¨Υπέρ¨. 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,  
καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» & 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» και ο κ. Κλάδης και  

 ΚΑΤΑ τάσσεται ο κ. Νιάρχος 

κατά πλειοψηφία,   
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υιοθετεί την από 25/11/2019 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται  σε αυτή  

εγκρίνει την επέκταση ωραρίου του εργαζόμενου στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κ. Κωνσταντίνου 
Μητρογιαννόπουλου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής, που προσλήφθηκε με την 
223/44999/2-10-2017 Απόφαση Δημάρχου, από τετράωρη απασχόληση σε  
εξάωρη   απασχόληση,  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή, και συγκεκριμένα από τις 
3:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ., με ανάλογη αύξηση των αποδοχών του.  
 
Η μισθοδοσία του ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 «Τακτικές Αποδοχές 
ΚΔΑΠ» και τον Κ.Α. 60.6054.05 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠ» του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020 ή και των 
επόμενων ετών, στην περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης της 
σύμβασης. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σταματόπουλος Ευστάθιος   1. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  4. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  5. Γκλεγκλέ Ελένη 

  6. Δρούγας Παντελής 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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  7. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  8. Κανάκης Βασίλειος 

  9. Κλάδης Παύλος 

  10. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουκούτσης Δημήτριος 

  12. Λιάππας Λεωνίδας 

  13. Μαρινάκης Σαράντος 

  14. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  15. Μπάκας Δημήτριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπαρούνη Μαρία 

  18. Μπασακίδης Νικόλαος 

  19. Νιάρχος Αναστάσιος 

  20. Οικονομάκου Μαρία 

  21. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  22. Φάβας Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 11 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 


