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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   281/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 22η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48223/23-05-2022 πρόσκληση του 
κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, επί της οδού Αθηνών 99 (2ος 

όροφος Β’ κτιρίου) και όχι στον καθορισμένο χώρο συνεδρίασης (ισόγειο Α΄κτιρίου), λόγω 
πραγματοποίησης στο χώρο αυτό ευρείας σύσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργο Σταμάτη. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.             
1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και     
4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) 
Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Φάβας Γεώργιος.  

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής          
κ.κ. Δρούγας Παντελής, Κανάκης Βασίλειος και Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα 
τακτικά μέλη κ.κ. Μπασακίδη Νικόλαο, Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αγγελή Αναστάσιο, 
αντίστοιχα.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχει θέμα που αφορά 
την εν λόγω Δημοτική Κοινότητα,  ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κα Αγγελή Μαρία.

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 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, για το Δημοτικό Μαγειρείο. 

Η υπ’ αριθμ πρωτ. 47835/20-5-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης 
& Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, που είχε σταλεί στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
δίμηνης απασχόλησης στο Δημοτικό Μαγειρείο της Διεύθυνσης Πρόνοιας  Δήμου Καλαμάτας. 
ΣΧΕΤ:  Το με αρ. πρωτ.47479/20.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ  Μαγείρων, ένα 
(1) άτομο ΔΕ Βοηθού Μάγειρα & ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών, για δύο (2) μήνες, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης , για την κάλυψη αναγκών 
στο Δημοτικό Μαγειρείο της Διεύθυνσης Πρόνοιας  Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα για την 
εύρυθμη λειτουργία του συσσιτίου .   
          Στο Δήμο Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για τις προσλήψεις αυτές, διότι : 

          Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, οι συμβάσεις του προσωπικού που 
απασχολείται στο   Μαγειρείο για την παρασκευή και διανομή του   Δημοτικού Συσσιτίου λήγουν 
στο τέλος Μαΐου,  και ειδικότερα στο Δημοτικό συσσίτιο σιτίζονται περίπου εκατό (100) συνδημότες 
μας, ασθενείς οικονομικά και με προβλήματα υγείας, οι οποίοι εξαρτώνται από τη σίτιση που τους 
παρέχει ο Δήμος καθώς δεν έχουν αλλά μέσα βιοπορισμού και κάθε διακοπή της θα επιφέρει πολλά 
προβλήματα στους συγκεκριμένους ανθρώπους αλλά και σε όλο των κοινωνικό ιστό του Δήμου μας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι οι συμβάσεις του προσωπικού του 
μαγειρείου λήγουν στο τέλος Μαΐου, είναι αναγκαία η πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση λόγω της 
έκτακτης ανάγκης της σίτισης απόρων δημοτών μας και για την εύρυθμη λειτουργία του συσσιτίου, 
του παρακάτω προσωπικού : 1. Δύο άτομα (2), ειδικότητας ΔΕ μαγείρων, 2. Ένα άτομο (1), 
ειδικότητας ΔΕ βοηθός μάγειρα και 3. Ένα άτομο (1) ΔΕ οδηγών για τη μεταφορά και τη διανομή 
κατ΄ οίκον (σε ανήμπορους συνδημότες μας) του συσσιτίου.
       
          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών, αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης  Πρόνοιας, που αναλυτικά έχει ως εξής:

           
     <<Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την κάλυψη αναγκών 
του Δημοτικού Μαγειρείου  >>. 

         Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ΚΚΔΚΥ, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 
και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18). 
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       Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ιε' παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21, το προσωπικό που 
προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες 
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, δεν υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και 
Γ΄ του Ν.4765/21. 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε 
από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4325/2015, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από 
την αναστολή προσλήψεων, ενώ με την παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20, η εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') παραμένει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρθρου.206, παρ.1 του ΚΚΔΚΥ, χωρίς να απαιτείται η 
αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για 
τη διαδικασία πρόσληψης.

Στο Δημοτικό συσσίτιο σιτίζονται περίπου εκατό (100) συνδημότες μας, ασθενείς οικονομικά 
και με προβλήματα υγείας, οι οποίοι εξαρτώνται από τη σίτιση που τους παρέχει ο Δήμος καθώς 
δεν έχουν αλλά μέσα βιοπορισμού και κάθε διακοπή της θα επιφέρει πολλά προβλήματα στους 
συγκεκριμένους ανθρώπους αλλά και σε όλο των κοινωνικό ιστό του Δήμου μας. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι οι συμβάσεις του προσωπικού του μαγειρείου λήγουν 
στο τέλος Μαΐου, είναι αναγκαία η πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση λόγω της έκτακτης 
ανάγκης της σίτισης απόρων δημοτών μας και για την εύρυθμη λειτουργία του συσσιτίου, του 
παρακάτω προσωπικού : 
1. Δύο άτομα (2), ειδικότητας ΔΕ μαγείρων, 
2. Ένα άτομο (1), ειδικότητας ΔΕ βοηθός μάγειρα και 
3. Ένα άτομο (1) ΔΕ οδηγών για τη μεταφορά και τη διανομή κατ΄ οίκον (σε ανήμπορους 
συνδημότες μας) του συσσιτίου. Το ποσό της μισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από τους ΚΑ. 
15.6041.05 (Τακτικές αποδοχές) & ΚΑ. 15.6054.05 (Εργοδοτικές εισφορές). Παρακαλούμε για 
δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 
                                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
                                                                                  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ>>

    Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πρόνοιας, εισηγούμεθα  
στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη :

• δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων
• ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Βοηθού Μάγειρα & 
• ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγού, 

για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα  δύο μηνών με  σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  πλήρους απασχόληση .
  
         Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 
του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν , και όπως αναφέρεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18)  και λαμβάνοντας υπόψη : α)  τις διατάξεις της περίπτ. ιε' παρ.2 
άρθρο 2 Ν.4765/21, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, δεν υπάγεται 
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στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21 και β) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κγ΄ 
ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4325/2015, το προσωπικό που 
προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων 
αναγκών εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων, ενώ με την παρ.3.i του άρθρου 186 του 
Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20, η εξαίρεση από τη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') παραμένει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρθρου.206, παρ.1 του ΚΚΔΚΥ, χωρίς να απαιτείται η 
αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για τη 
διαδικασία πρόσληψης. 

         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6041.05 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

                  
                                                                       Η Αντιδήμαρχος 
                                                 Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
                                                      Παιδείας, Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ
                          
                                                                            ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ           

Επίσης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είχε σταλεί και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 49827/26-5-
2022 Βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας  της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου για την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων στο δημοτικό 
προϋπολογισμό, οικον. έτους 2022, για τις εν λόγω προσλήψεις. 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Η κα Αγγελή να μας πει δύο – τρία πράγματα αν και περιγράφονται στην 
εισήγηση.

Ναι, ότι λέει η εισήγηση, απλώς να επισημάνω ότι λόγω λήξεων των συμβάσεων 
covid, οι ανάγκες παραμένουν, ο πιο εύκολος τρόπος …(δεν ακούγεται) είναι αυτός 

ο τρόπος. 
Είναι εισήγηση της υπηρεσίας για το ποιους θα πάρουμε και τι χρειάζονται.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ο πίνακας επιτυχόντων πως θα καταρτισθεί;

ΑΓΓΕΛΗ: Είναι δίμηνο.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν υπάρχει πίνακας. Απευθείας.

ΑΓΓΕΛΗ: Τα δίμηνα δεν είναι μέσω ΑΣΕΠ.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Μπορούμε να βάλουμε εμείς, ας πούμε, τύπου ΑΣΕΠ.

Κοιτάξτε, να το λέμε ευθείς εξαρχής. Αφορά δίμηνα. Η δομή αυτή ουσιαστικά 
αφορά το δημοτικό μαγειρείο. Ειδικότητες μαγείρων και βοηθών, μακάρι να 

βρεθούν. Το ηθικό κατ’ εμέ, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί και έχουν 
αποδείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις υποχρεώσεις, να τιμηθούν αυτοί οι ίδιοι. 
Εγώ εάν διαχειριζόμουνα αυτό, αυτό θα έκανα και θα…(δεν ακούγεται)

ΛΙΑΠΠΑΣ: Λέω, οι ίδιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΓΓΕΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Δεν ξέρω, η υπηρεσία. Δεν θέλω, δεν θέλω να πω. 
Εάν ήμουν εγώ όμως, επειδή δείξανε ότι μπορούν να ανταποκριθούν και στις 

πρόσφατες ανάγκες των μεταναστών που μαγείρεψαν κλπ, κλπ, και η εν γένει στάση τους 
εκεί, καλό είναι να τιμούνται αυτοί που είναι συνεπείς. 
Μακάρι όμως να υπάρξει η δυνατότητα να βρεθούν μάγειρες γιατί αυτή την περίοδο 
καταλαβαίνετε όλοι ψάχνουν.

Ναι, είναι δύσκολη περίοδος και τώρα για το καλοκαίρι, όμως για τα υπόλοιπα 
δίμηνα που θα ακολουθήσουν, δεν θα έπρεπε να κάνουμε, έστω δικά μας 

κριτήρια τουλάχιστον να …(δεν ακούγεται)

Θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος αξιολόγησης πριν τους πάρουμε για να μπορούν να 
ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο κομμάτι. Δηλαδή δεν πάω εγώ να πω «μαγειρεύω 

και…»

…(δεν ακούγεται) έχει πέντε παιδιά, έχει χαμηλό εισόδημα, αν υπάρχουν αυτά 
κριτήρια, δεν ξέρω…(δεν ακούγεται)

Εγώ κρατώ από την απάντηση ότι δεν υπάρχουν κριτήρια και ότι απλά κάποιος 
που έχει δουλέψει στο παρελθόν και έχει ανταποκριθεί, εγώ αυτό 

αντιλαμβάνομαι, έχει ανταποκριθεί με εμπάθεια...

ΛΙΑΠΠΑΣ: …(δεν ακούγεται)

ΑΓΓΕΛΗ: …(δεν ακούγεται)

Αυτό που λέω εγώ, αυτονόητο θεωρώ. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Τέλος 
πάντων. 

Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο Μαρία, στο πρώτο θέμα αυτό, δηλαδή αυτοί μέχρι τώρα που 
δουλεύανε και των οποίων έληξε η σύμβαση, ήταν τι; με οκτάμηνο;

ΑΓΓΕΛΗ: Covid.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Και πριν το covid; Οι 100 οικογένειες που εξυπηρετούσαν;

Από την Αεροπορία. Πριν το covid υπήρχε σύμβαση με την Αεροπορία. 
Παίρναμε  60 μερίδες τότε. Η Αεροπορία κάποια στιγμή, λοιπόν, όταν με τον 

covid… Αποφάσεις όλων μας, έτσι; των συλλογικών οργάνων, για όποιον έχει ανάγκη. Η 
Αεροπορία, λοιπόν, είπε ότι «εγώ δεν έχω το προσωπικό να ανταποκριθώ πλέον γιατί έχω 
στελέχη που πρέπει να μείνουν μέσα, έχω άδειες ειδικού σκοπού κλπ»…

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …και αναζητήσαμε τότε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε.

Άρα ανά οκτάμηνο θέλουμε νέα σύμβαση.
Υπέρ. 

Απλά με τον αστερίσκο που θέτει και ο Λεωνίδας, πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη άτυπη 
αξιολόγηση. Δηλαδή δεν γίνεται να «έχω έναν γνωστό, πάρ’ τον», «τον πήρα». Δηλαδή θα 
πρέπει να λειτουργούμε πιο ορθολογικά θεωρώ σ’ αυτά τα θέματα.

ΔΡΟΥΓΑΣ: Θα πρέπει να πάμε με διαδικασίες ΑΣΕΠ και να τελειώνουμε.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Και όχι μόνο γι’  αυτό, γι’ αυτού του είδους τις …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΛΙΑΠΠΑΣ:

ΑΓΓΕΛΗ:

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ:

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΑΝΑΚΗΣ:
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ΛΙΑΠΠΑΣ: Τι ΑΣΕΠ, αφού …(δεν ακούγεται)

Τι ΑΣΕΠ; Άτυπα, με πέντε κριτήρια. Τρία κριτήρια. Δηλαδή εάν κάποιος έχει 
μεγάλη ανάγκη οικονομική, ας προηγηθεί.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Αυτό λέω.

ΑΓΓΕΛΗ: Κοιτάξτε, …(δεν ακούγεται) συμβαίνει ποτέ.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν συμβαίνει ποτέ αλλά εξασφαλίζει ότι παίρνουμε...

Βασίλη, Μαρία, τώρα στα πρακτικά δεν μπορεί να γράφεται τίποτα.
Εγώ καταλαβαίνω, ουσιαστικά ο κ. Κανάκης θέλει να πει ότι στα δίμηνα να 

υπάρχει… αν και η νομοθεσία λέει ότι επειδή είναι πρόσκαιρου χρόνου, μικρού χρόνου, δεν 
προαπαιτείται καμία επιλογή. 
Παρόλα αυτά όμως εκφράζει αυτή την άποψη. Πρέπει να σας πω ότι στα δίμηνα δεν υπάρχει 
και ιδιαίτερη διάθεση γιατί χάνουν ανεργίες, χάνουν μόρια από κοινωφελή που είναι 
οκτάμηνα,…

ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεκτό, δεκτό.

Όπου δύναται η δυνατότητα. Εδώ δεν υπάρχει πάντως. Γιατί και οι δύο 
μάγειρες πρέπει να έχουν πτυχία μάγειρα, όσοι έχουν πτυχία μάγειρα είναι 

περιζήτητοι έξω.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ψηφοφορία.

Πρόεδρε, και εγώ συμφωνώ με το… Το ερώτημά μου είναι το εξής: Αν δεν 
κάνω λάθος, πριν από μία ή δύο Οικονομικές Επιτροπές, στείλαμε ένα 

αίτημα για οκτάμηνα. Μέσα σε εκείνο το αίτημα υπήρχαν αυτές οι θέσεις;

ΑΓΓΕΛΗ: Δεν θυμάμαι.

Υπήρχαν ειδικότητες Μαγείρων. Τώρα δεν ξέρω στον αριθμό ποιοι ήταν, αλλά 
υπήρχαν.

Έχω την πεποίθηση ότι δεν υπήρχαν. Και αυτό προοιωνίζει ότι μετά από 
δύο μήνες πάλι θα πούμε τελειώσανε οι συμβάσεις αυτές και πάλι θα τις 

ανανεώσουμε για δύο μήνες γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή, και πάλι…

Παρόλα αυτά, όχι. Τότε το προσωπικό που είναι εκεί δεν μπορεί να ανανεωθεί 
πέραν του διμήνου, τελειώνει αυτή η διαδικασία, γιατί δεν αφορά το ίδιο 

προσωπικό εάν παραχθεί τέτοια ανάγκη.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί αυτός ο 
αριθμός εις το αίτημα τουλάχιστον των οκταμήνων, προκειμένου να 

υπάρχει μία διαρκή ανάγκη του δημοτικού μαγειρείου, γιατί είναι  διαρκής  δεν είναι 
παροδική. 
Παρ’ όλα αυτά για να μην μακρηγορούμε, θα ψηφίσω και εγώ και θα το δούμε όταν τελειώσει 
το…

Στην επόμενη θα υπάρχει σχετική ενημέρωση γιατί αν θυμάμαι σωστά, είχαμε 
ζητήσει οκτάμηνο και σε προηγούμενη από τον Γενάρη σε περίπτωση που δεν 

πάρουνε παράταση οι covid, γιατί και τότε έληγαν και τότε ψαχνόμασταν. Θα έχουμε 
ενημέρωση στην επόμενη, θα το πούμε.
ΟΜΟΦΩΝΑ πάει αυτό;

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΦΩΝΕΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την πρόσληψη:
• δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ  Μαγείρων, 
• ενός (1) ατόμου ΔΕ Βοηθού Μάγειρα και
• ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών, 
για χρονικό διάστημα  δύο μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου,  πλήρους απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών στο Δημοτικό 
Μαγειρείο της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα για την 
εύρυθμη λειτουργία του συσσιτίου,
η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως 
ισχύουν,

η δαπάνη για την απασχόλησή του θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6041.05 με τίτλο 
«Τακτικές Αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 15.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές», του σκέλους των εξόδων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

βάσει των όσων αναφέρονται στην  αριθμ. πρωτ. 47835/20-5-2022 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 πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1.  Δρούγας Παντελής

2.  Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
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6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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