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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   35/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   438/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 35η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76545/05-08-2022 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 
προβλημάτων που σημειώθηκαν στο χώρο αυτό. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζαμουράνης 
Βασίλειος, ο οποίος και Προεδρεύει αυτής, απόντος του Προέδρου του Σώματος                     
κ. Μαρινάκη Σαράντου, και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.  1) Αγγελής Αναστάσιος, 
2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 436 απόφαση), 3) Λιάππας 
Λεωνίδας, 4) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) Φάβας 
Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης  το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής          
κ. Κανάκης Βασίλειος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας το τακτικό 
μέλος κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Άριος και Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν τις εν 
λόγω Δημοτικές Κοινότητες, εκ των οποίων: 
- παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άριος                 

κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, 
- δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας   

κ. Λύρας Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας κ.κ. Αγγελή Μαρία και 
Καραγιάννης Ανδρέας. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος 
κ. Τζαμουράνη Βασίλειο, για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Πρόσληψη εκπαιδευτικών με σύμβαση διάρκειας έως δύο μηνών για κάλυψη 
αναγκών ΚΔΑΠ. 

  
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται και η υπάλληλος του 
Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της  Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, κα Μαραβά 
Γεωργία, προκειμένου αν ζητηθεί να ενημερώσει το Σώμα σχετικά. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 76079/4-8-2022 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία είχε αποσταλεί στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη εκπαιδευτικών με σύμβαση διάρκειας έως δύο μηνών για κάλυψη αναγκών 
ΚΔΑΠ
ΣΧΕΤ:     Το με αρ. πρωτ. 75519/3.8.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια    Βίου 
Μάθησης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει δεκατέσσερα (14) άτομα για δύο (2) μήνες, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, για 
την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στα ΚΔΑΠ.     

          Στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για τις προσλήψεις αυτές, διότι : 

          Πρόσφατα παραιτήθηκαν τρεις εκπαιδευτικοί, των οποίων οι θέσεις πρέπει να καλυφθούν, για 
να μην δημιουργηθούν κενά. Ακόμη αυτή την περίοδο απουσιάζουν δύο εκπαιδευτικοί με 
μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες. 

          Για την επόμενη σχολική χρονιά θα εγγραφούν στα ΚΔΑΠ εκατόν είκοσι παιδιά επιπλέον και 
για το λόγο αυτό απαιτείται η πρόσληψη  επιπλέον προσωπικού, προκειμένου να τηρηθεί η ορθή 
αναλογία 2 εκπαιδευτές ανά 25 παιδιά.

          Για να είμαστε συνεπείς στην τήρηση των υποχρεώσεών μας πρέπει να καλύψουμε ορισμένες 
ειδικότητες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ Γ.Π.Δ11 
οικ./31252/20.5.2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021).

          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών, που αναλυτικά έχει ως εξής:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων 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). Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ιε' 
παρ.2 άρθρο 2 του 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. 
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2 του 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 αρ.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. 

Β. Στα ΚΔΑΠ αυτή τη στιγμή, απαιτούνται προσλήψεις για τους εξής λόγους: 

1) Παραιτήσεις εκπαιδευτικών. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα παραιτήθηκαν τρεις 
εκπαιδευτικοί, οι θέσεις των οποίων πρέπει να καλυφθούν.

2) Μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες. Αυτή τη στιγμή λείπουν δύο εκπαιδευτικοί με 
μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες, οι οποίες θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν. 

3) Ορθή αναλογία παιδιών – εκπαιδευτών. Από τη διαδικασία των προεγγραφών, τα ΚΔΑΠ του 
Δήμου Καλαμάτας θα παρακολουθήσουν επιπλέον εκατόν είκοσι παιδιά, για την εγγραφή των 
οποίων απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, για να είμαστε συνεπείς ως προς την 
τήρηση της αναλογίας 2 εκπαιδευτές ανά 25 παιδιά.  

4) Κάλυψη ειδικοτήτων για την πραγματοποίηση των δράσεων του άρθρου 1 της ΚΥΑ Γ.Π.Δ11 
οικ./31252/20-5-2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) και τη συνεπή τήρηση των υποχρεώσεων μας.

Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την τήρηση της αναλογίας 
παιδιών - εκπαιδευτών και μέχρι την πρόσληψη εκπαιδευτικών με διαδικασίες ΑΣΕΠ, είτε με 
ετήσιες συμβάσεις, είτε με οκτάμηνες συμβάσεις που ήδη προετοιμάζουμε, σε απάντηση της 
πρόσκαιρης και έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε λόγω παραιτήσεων και μακροχρονίων 
αναρρωτικών αδειών εκπαιδευτικών, να εγκρίνετε την πρόσληψη δεκατεσσάρων 
εκπαιδευτών, μερικής τετράωρης απασχόλησης με σύμβαση έως δύο μηνών, ως κάτωθι:

- Έξι (6) εκπαιδευτικοί, ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων ή ΠΕ Φιλολόγων, τετράωρης απασχόλησης, 
με δίμηνη σύμβαση.

- Δύο (2) εκπαιδευτικοί, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, τετράωρης απασχόλησης, με δίμηνη 
σύμβαση.

- Ένας (1) εκπαιδευτικός, ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγος, τετράωρης απασχόλησης, με δίμηνη 
σύμβαση.

- Ένας (1) εκπαιδευτικός, ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων, τετράωρης απασχόλησης, με δίμηνη 
σύμβαση.

- Ένας (1) εκπαιδευτικός, ειδικότητας ΠΕ Εικαστικών ή ΠΕ Δασκάλων, τετράωρης 
απασχόλησης, με δίμηνη σύμβαση.

- Ένας (1) εκπαιδευτικός, ειδικότητας ΠΕ Φυσικών, τετράωρης απασχόλησης, με δίμηνη 
σύμβαση.

- Ένας (1) εκπαιδευτικός, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, τετράωρης απασχόλησης, με δίμηνη 
σύμβαση.

- Ένας (1) παιδαγωγός, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, τετράωρης απασχόλησης, με δίμηνη 
σύμβαση.

Γ. Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 60.6041.02 “Τακτικές 
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ”, και τον Κ.Α. 
60.6054.05 “Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ”. 

Παρακαλώ για περαιτέρω ενέργειες. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 
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      Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη :

• Έξι (6) εκπαιδευτικών, ειδικότητας ΠΕ  Δασκάλων ή ΠΕ Φιλολόγων, μερικής 4ωρης 
απασχόλησης, με 2μηνη σύμβαση

• Δύο (2) εκπαιδευτικών, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, μερικής 4ωρης απασχόλησης, με 
2μηνη σύμβαση

• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγος, μερικής 4ωρης απασχόλησης, με 
2μηνη σύμβαση

• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων, μερικής 4ωρης απασχόλησης, με 
2μηνη σύμβαση

• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Εικαστικών ή ΠΕ Δασκάλων, μερικής 4ωρης 
απασχόλησης, με 2μηνη σύμβαση

• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Φυσικών, μερικής 4ωρης απασχόλησης, με 2μηνη 
σύμβαση

• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, μερικής 4ωρης απασχόλησης, με 
2μηνη σύμβαση

• Ενός (1) παιδαγωγού, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, μερικής 4ωρης απασχόλησης, με 2μηνη 
σύμβαση 

για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, με μερική 4ωρη 
απασχόληση, για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα για 
την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί.
  
         Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν, 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 απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για δράση ΚΔΑΠ» και η 
δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΚΔΑΠ», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

        
    
     Ο Αναπληρωτής                                  Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Διαχείρισης
Διευθυντής Διοικητικών                                    Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας, 
                                                                            Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ                                    
                                                                                                     

              Σπυρ. Λαγωνικάκος                                                    Μαρία Αγγελή                    

Επίσης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είχε σταλεί και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 77759/9-8-
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:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στο θέμα 2 η κα Αγγελή Μαρία.

Ναι. Λόγω εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν καθώς παραιτήθηκαν 3 
εκπαιδευτικοί και 2 βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, συν το γεγονός 

ΑΓΓΕΛΗ: 
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ότι φέτος θα έχουμε επιπλέον 120 παιδιά που θα εγγραφούν και πρέπει να υπάρχει μια 
αναλογία ανάμεσα σε παιδιά και καθηγητές, εισηγούμαστε την πρόσληψη 14 εκπαιδευτικών 
για 2 μήνες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.
Να επισημάνω λίγο στη δεύτερη σελίδα, να διορθωθεί ένα λάθος: εκεί που αναφέρονται οι 
ειδικότητες και στο πρώτο που αναφέρει: «ΠΕ Δασκάλων ή ΠΕ Φιλολόγων», αντί για το 
διαζευκτικό <ή> η σωστή έκφραση είναι <εν ελλείψει>. Είναι στη 2η σελίδα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εν ελλείψει ποιων, των δασκάλων;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εν ελλείψει εκπαιδευτικών δασκάλων…

ΑΓΓΕΛΗ: Ναι, ναι, ναι. 

ΜΑΡΑΒΑ: Αν δεν βρεθούν.

Ναι, εν ελλείψει, τότε… ναι. 
Και το ίδιο εκεί που αναφέρει: ΠΕ Εικαστικών <εν ελλείψει>, ναι, ΠΕ Δασκάλων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη, ποιο είναι το άλλο;

Είναι Εικαστικά, εκεί που λέει: Εικαστικοί. 
Και είναι και εδώ και η κα Μαραβά για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο, να έχουμε αναλογία παιδιών εκπαιδευτικών 
που είναι 25 παιδιά …(δεν ακούγεται)… με 2 εκπαιδευτικούς. Εμείς θα πρέπει να 

έχουμε αυτούς τους εκπαιδευτικούς την 1η Σεπτέμβρη. Γι’ αυτό ζητάμε τώρα το δίμηνο. Στην 
επόμενη συνεδρίαση θα σας έρθουν οι αντίστοιχες ειδικότητες με προσλήψεις 8μήνου με 
διαδικασίες ΑΣΕΠ, για να τηρούμε αυτή την αναλογία.
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των εγγραφών, ήδη στα 7 ΚΔΑΠ του Δήμου 
Καλαμάτας έχουν εγγραφεί ήδη 256 παιδιά. Με τα άτομα που υπηρετούν αυτή τη στιγμή 
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μόνο 190. Εκκρεμούν άλλες 300 εγγραφές που έχουμε από τις 
προεγγραφές. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε την άλλη εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος 
των αιτήσεων, οπότε θα έχουμε και πιο ολοκληρωμένα στοιχεία.
Ήδη δηλαδή διαφαίνεται ότι ίσως να χρειαστεί να κάνουμε και περαιτέρω προσλήψεις, πέρα 
από αυτούς που προτείνουμε, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Η λογική των ΚΔΑΠ 
του Δήμου Καλαμάτας, είναι να μην εξυπηρετούμε μόνο τα βάουτσερ που εγκρίνει η …(δεν 
ακούγεται)… αλλά να εγκρίνουμε και τους ανθρώπους που η ΕΕΤΑΑ απορρίπτει, εμείς να τους 
πάρουμε και να έχουμε τη σωστή αναλογία.
Τώρα, οι συγκεκριμένες ειδικότητες που έχουμε προτείνει έχουν να κάνουν, γιατί μπορεί 
κάποιος π.χ. να ρωτάει γιατί βάζουμε ψυχολόγους, περιβάλλοντος ή φυσικούς ή εικαστικούς. 
Η καινούργια ΚΥΑ μας βάζει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να γίνονται project ανά 
τρίμηνο. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις δράσεις, ο ψυχολόγος είναι για τη δράση 
σεξουαλικής αγωγής, το περιβάλλον, η φυσική και το εργαστήρι περιβάλλοντος που θέλουν 
κάποιες διαδικασίες …(δεν ακούγεται)…, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες ειδικότητες.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απορία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κανάκης;

ΚΑΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν έχω κάποια απορία.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Για ερωτήσεις;

Εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση: καταρχήν, ποιο είναι το δίμηνο; Το δίμηνο 
από…;

ΜΑΡΑΒΑ: Από 1 Σεπτέμβρη…

ΑΓΓΕΛΗ: 

ΑΓΓΕΛΗ: 

ΜΑΡΑΒΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν το λέει πουθενά.

ΜΑΡΑΒΑ: Ναι, δεν φαίνεται στην εισήγηση. Έχετε δίκιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται πουθενά.

ΜΑΡΑΒΑ: Το ξεχνάμε. Το θεωρούσαμε δεδομένο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ποιο είναι το δίμηνο.

ΜΑΡΑΒΑ: Ξεκινάμε από 1 Σεπτέμβρη…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 2ο ερώτημα: μετά τι θα γίνει από κει;

ΜΑΡΑΒΑ: Σας φέρνουμε στην επόμενη συνεδρίαση 8μηνο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γιατί δεν μας το φέρνατε τώρα;

Γιατί περιμένουμε να δούμε μήπως επειδή φαίνεται ότι από τις προεγγραφές η 
διαδικασία έχει ήδη αυξηθεί, δηλαδή πάμε να εκκρεμούν 300 αιτήσεις αυτή τη 

στιγμή, μήπως χρειαστεί να σας φέρουμε περισσότερο κόσμο. Περιμένουμε, την άλλη 
βδομάδα κλείνουν οι αιτήσεις της ΕΕΤΑΑ. Οπότε, μήπως αντί για 14 σας φέρουμε 16 
προσλήψεις. Αυτό εννοούμε εδώ πέρα. Οι εισηγήσεις είναι έτοιμες από μας υπηρεσιακά στον 
αριθμό…  

ΚΑΝΑΚΗΣ: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τίθεται θέμα αναλογίας, όπως είπατε. 

ΜΑΡΑΒΑ: Παιδιών – εκπαιδευτικών.

Παιδιών – εκπαιδευτικών και επειδή δεν είναι βέβαιος ο αριθμός των παιδιών 
υπάρχει μία εκκρεμότητα ως προς αυτό.

Εμείς θα ακολουθήσουμε τον αριθμό των αιτήσεων, δεν θα περιμένουμε δηλαδή 
τα αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ για να καλύψουμε μόνο το project, θέλω να 

καλύψω και τις μητέρες που ίσως να μην …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κατά συνέπεια, ο λόγος που κάνετε δίμηνο τώρα είναι;

ΜΑΡΑΒΑ: Για να είμαστε έτοιμοι 1 Σεπτέμβρη να υποδεχτούμε τα παιδιά αμέσως.

Για να δείτε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός προκειμένου να προκηρύξετε τα 
8μηνα.

Και επειδή αν κάνουνε… που ακόμα και τώρα να κάνω την αίτηση, να σας το 
έφερνα σήμερα στη συνεδρίαση, το ΑΣΕΠ, η διαδικασία του ΑΣΕΠ, καθυστερεί…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εε ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή…

ΜΑΡΑΒΑ: …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μετά από 2 μήνες, μετά από 2 μήνες θα πάμε πάλι σε δίμηνα.

ΜΑΡΑΒΑ: Θεωρητικά όχι, ελπίζω να το ’χουμε τρέξει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πότε; Θα έχει τρέξει; Θα έχει τελειώσει το ΑΣΕΠ από…;

ΜΑΡΑΒΑ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΑΒΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΑΡΑΒΑ: 
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Αν φύγει απ’ τις Υπηρεσίες, απ’ τον προγραμματισμό που ’χουμε κάνει, να ’χει 
φύγει τέλος Αυγούστου …(δεν ακούγεται)… Καλαμάτας, ο ΑΣΕΠ μας έχει 

υποσχεθεί 1 με 1,5 μήνα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μάλιστα. Καλώς, εντάξει, αν είναι έτσι.

ΜΑΡΑΒΑ: …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία. Λοιπόν.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Εμείς Υπέρ.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, και εγώ Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: ΟΜΟΦΩΝΑ. Υποθέτω και η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 

ΦΑΒΑΣ: Αφού εισηγείται η Δημοτική Αρχή, προφανώς.

ΑΓΓΕΛΗΣ: Αλλιώς θα υπήρχε διακοπή της…

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, 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 
• Έξι (6) εκπαιδευτικών, ειδικότητας ΠΕ  Δασκάλων, εν ελλείψει αυτών ΠΕ 

Φιλολόγων, 
• Δύο (2) εκπαιδευτικών, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, 
• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγος, 
• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων, 
• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Εικαστικών, εν ελλείψει αυτών ΠΕ 

Δασκάλων, 
• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Φυσικών, 
• Ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, 
• Ενός (1) παιδαγωγού, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων,  

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης 
απασχόλησης, διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών και 
πρόσκαιρων αναγκών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας,

η πρόσληψη των οποίων 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,
η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 
60.6041.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής για δράση ΚΔΑΠ» και η δαπάνη των ασφαλιστικών 
εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 

ΜΑΡΑΒΑ: 
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έκτακτου προσωπικού ΚΔΑΠ», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,

βάσει των όσων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 76079/4-8-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής, όπως τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης από 
την Αντιδήμαρχο Καλαμάτας κα Αγγελή Μαρία. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τζαμουράνης Βασίλειος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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