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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   48/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   465/2019 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 48η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56638/13-12-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Μπάκας Ιωάννης.   
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Πολίτης Δημήτριος και 5) 
Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ.  Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Σωφρονάς Γεώργιος, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπασακίδη 
Νικόλαο, Πολίτη Δημήτριο και Τζαμουράνη Βασίλειο αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

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

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος 

και Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κων/νος,  καθώς και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αλαγονίας κ. 

Καζάκος Γεώργιος και Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αρφαρών κ. Ματθαίος 

Αριστοτέλης, Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, 

Λαιΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης και Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης καθώς και οι 

Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος και Πηγών κ. Μαρκόπουλος 

Απόστολος.  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης και 
Φαββατάς Δημήτριος.  
 
 
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 βοηθητικού προσωπικού, με δίμηνη απασχόληση, στο ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου 
Αρφαρών.   

Η από 11-12-2019/Δ.Υ. σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης και 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 

«ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση προσωπικού στο ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών  

ΣΧΕΤ:   Το από 9.12.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου  Μάθησης 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό 

Προσωπικό, για δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

μερικής τετράωρης απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο ΚΔΑΠ Αρφαρών.      

          Στο ΚΔΑΠ που στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών προέκυψε η ανάγκη για την 

πρόσληψη αυτή, διότι :  

          Η υπάλληλος που απασχολείται στο ΚΔΑΠ Αρφαρών, ως ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, στις 

18.11.2019 κατέθεσε στην υπηρεσία της αναρρωτική άδεια επ’ απειλούμενης εγκυμοσύνης, 

διάρκειας τριάντα ημερών, συνοδευόμενη από Ιατρική Γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Αλεξάνδρα». Η εκτίμηση του ιατρού είναι ότι η εγκυμονούσα θα απουσιάσει για όλο το 

διάστημα της εγκυμοσύνης και συνεκτιμώντας τις άδειες κύησης και λοχείας που δικαιούται, η 

απουσία της υπολογίζεται στους έξι (6) μήνες. 

          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. 

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων 

περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. κγ΄ΠΥΣ 

33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4325/2015, εξαιρείται από την 

αναστολή προσλήψεων, ενώ οι δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις 

διατάξεις του ν. 2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, καθώς 

και από την ΠΥΣ 6/2009. 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. Η υπάλληλος Καραγιώργη Παναγιώτα απασχολείται στο ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου 

Αρφαρών Δήμου Καλαμάτας, ως ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό. Από 18-11-2019 έχει κατατεθεί 

στην υπηρεσία μας αίτηση για άδεια επ’ απειλούμενης εγκυμοσύνης διάρκειας 30 ημερών 

συνοδευόμενη από την ιατρική γνωμάτευση του  Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«Αλεξάνδρα». Η εκτίμηση του ιατρού είναι ότι η εγκυμονούσα θα απουσιάζει για όλο το 

διάστημα της εγκυμοσύνης και συνεκτιμώντας τις άδειες κύησης και λοχείας που 
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δικαιούται, η απουσία υπολογίζεται στους 6 μήνες. Για το λόγο αυτό προκύπτει κενό στο 

συγκεκριμένο ΚΔΑΠ καθώς είναι η μοναδική υπάλληλος που απασχολείται ως βοηθητικό 

προσωπικό. Η υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη με το υπάρχον προσωπικό των 

ΚΔΑΠ και για την εύρυθμη λειτουργία της απαιτείται η άμεση αναπλήρωσή της με 

πρόσληψη για το χρονικό διάστημα της απουσίας της: 

ενός (1) άτομου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό για το ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου 

Αρφαρών. 

  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΣΑΣ                    

 

         Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του 

παραπάνω προσωπικού για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα  δύο 

μηνών.  

   

         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. 

    

         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με 

τίτλο «Τακτικές Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των 

εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 

2020. 

         

Ο Διευθυντής Διοικητικών                        Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

                                                                                   & Διοικητικών Υπηρεσιών                                     

                                                                                                        

                  Παύλος Κασσάς                                                    Σαράντος Μαρινάκης»                     

 

 

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και τα αναφερόμενα στην παραπάνω 
εισήγηση  Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Ιατρική Γνωμάτευση Νοσοκομείου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
¨Αλεξάνδρα¨, καθώς επίσης και Βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης των αποδοχών 
του υπό πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού και της δαπάνης των αντίστοιχων εργοδοτικών 
εισφορών.  
 
 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:     

 
Υπήρχε μία κυρία εκεί πέρα η οποία έχει μείνει έγκυος και για το λόγο αυτό 
επειδή θα απουσιάζει λόγω κύησης και μετέπειτα και λόγω λοχείας προφανώς, 

παίρνουμε μία απόφαση σήμερα για δύο μήνες με σκοπό να φέρουμε στο επόμενο διάστημα 
μία σύμβαση μέχρι…  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, ναι, ναι, και για άλλους έξι μήνες, ναι, ναι.  
Λοιπόν έχει μία αναρρωτική άδεια, η εκτίμηση του ιατρού είναι ότι η 

εγκυμονούσα θα απουσιάσει για όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης και συνεκτιμώνται η άδεια 
κύησης και λοχείας που δικαιούται, η απουσία υπολογίζεται σε 6 μήνες. Αυτό είπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα λοιπόν, παίρνουμε απόφαση για δύο μήνες σήμερα και θα έρθουμε μετά μέχρι να 
κάνουμε τις διαδικασίες να προσλάβουμε ένα άτομο και για το περαιτέρω χρονικό διάστημα, 
όσο αυτό απαιτηθεί, όχι όμως πέραν του οκταμήνου, προκειμένου να επιστρέψει η εν λόγω 
κυρία στη θέση της.  
Ο κ. Κοσμόπουλος.  

 
Εισήγηση της Υπηρεσίας 21/11ου του ’19: ¨Πρόσληψη βοηθητικού 
προσωπικού ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών…¨ τα ίδια στοιχεία, τα 

ίδια πράγματα για έξι μήνες, για τον ίδιο λόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  

 
Δεν προσελήφθη αυτή; Δεν προχώρησαν οι διαδικασίες γι’ αυτήν; Και 
γιατί;   

Εάν, λοιπόν, είχατε ανατρέξει, επειδή είμαστε λίγο προσεκτικοί και θυμόμαστε και 
ανατρέχουμε και σε παλιότερες αποφάσεις, έχουμε πάρει απόφαση για πρόσληψη για 6 
μήνες.  

 
Υπάρχει νομίζω κάποια διάταξη η οποία…, κάποιο πρόβλημα υπήρχε, δεν 
μπορούσε να προχωρήσει… 

  
Η αρχική απόφαση δεν μπορούσε να προχωρήσει και 
επανέρχεται η Υπηρεσία. Δεν το λέει βέβαια, δεν το 

διευκρινίζει ότι… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι μπράβο. Πρώτα απ’ όλα είναι ντροπή πρώτον που δεν το ήξερε.  
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί…  

 
Που δεν μπορούσε να το υλοποιήσει. Έλεγε για έξι μήνες και πήγαινε για 
έξι μήνες να κάνει πρόσληψη με έναν Νόμο που αφορούσε τους διμηνίτες  

ή τετραμηνίτες. Και θυμάστε μάλιστα που είπα εδώ να βρούμε τον τρόπο που θα προσληφθεί 
και μου είπε ο κ. Μπάκας θα βρούμε αυτή που έχει ανάγκη.  

 
: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   

 
Ναι, λογικό, λογικό, λογική η πρότασή του, δεν λέω όχι.  
Πρώτα απ’ όλα είναι σφάλμα της Υπηρεσίας και μεγάλο, έρχεται αυτό 

τώρα  και ανάμεσα σε δύο εισηγήσεις που κάνει η ίδια η Υπηρεσία σε αυτό το θέμα και στο 
επόμενο στη μία λέει ότι απαιτείται χρόνος έξι μήνες και στο επόμενο, για να αιτιολογήσει την 
οκτάμηνη, απαιτούνται οκτώ μήνες.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν λέει απαιτείται 8 μήνες, λέει έως.  

 
Λέει έως, 8 μήνες. Δηλαδή, θα την προσλάβουμε και δεν θα κάνει τους 8 
μήνες;  

Η ερώτηση είναι άλλη τώρα, αυτή τη στιγμή ποιος καθαρίζει εκεί πέρα; Υπάρχει κάποιος που 
καθαρίζει;   

 
Τουλάχιστον όσον αφορά το … Αυτό είναι για ποιο  … 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΚΔΑΠ.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Για το ΚΔΑΠ. Είναι στο Γυμνάσιο, το 2ο;  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας):  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  

ΜΠΑΚΑΣ Ι. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, σχολείο είναι, σχολείο, σχολείο είναι και τα δύο.  

 
Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να σας το πω με την έννοια ότι δεν έχω την 
αρμοδιότητα, όμως αν θέλετε θα σας απαντήσουμε.  

 
Θέλω να μου απαντήσετε διότι θέλω να ξέρω εάν ήδη έχει προσληφθεί και 
κάνει αυτή τη δουλειά.  

 
Πώς θα προσληφθεί; Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Προφανώς θα μπορεί να 
καλύφθηκε με δαπάνη του Προέδρου εκεί πέρα και με μέριμνα του Προέδρου 

του χωριού.  
 
Μακάρι να είναι έτσι. Άρα λοιπόν συζητάμε για 2 μήνες τώρα, να το 
δούμε, να πούμε ναι και 8 μήνες μετά πάμε 10 μήνες. 

 
Όχι, δεν θα πάμε, δεν μπορεί να πάμε 10 μήνες. Δεν μπορούμε να πάμε 10 
μήνες.  

 
Τότε 2 μήνες τώρα. Γιατί το επόμενο δεν είναι μέχρι 6 μήνες και λέμε έως 
8 μήνες; Για να είμαστε συνεπείς και στην εισήγηση ότι στη μία λέει έως 6 

μήνες και στην άλλη είναι έως ξανά 6 μήνες;   
 
Εδώ πέρα στο ένα έχουμε δύο μήνες και λέμε, γιατί τώρα το συνδέσατε με το 
άλλο … 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εε σαφώς, συνδεδεμένα είναι.  

 
Να σας το απαντήσω στο άλλο για να είναι σε αλληλουχία αυτά τα θέματα.  
Εδώ πέρα λέμε 2, αλλά συνεκτιμά ότι η απουσία της υπολογίζεται ότι θα είναι 6 

μήνες. Άρα λοιπόν, σε δεύτερο χρόνο θα επανέλθουμε για το συγκεκριμένο θέμα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουμε άλλους 4 μήνες, δηλαδή.  

 
Ναι, σε δεύτερο χρόνο, λοιπόν, επανεκτιμώντας την κατάσταση προφανώς πριν 
λήξει το δίμηνο, θα επανέλθουμε και να δούμε τους 6 μήνες, υπολογίζεται λέει 

σε 6 μήνες.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει, αν κρίνουμε τα δύο, λέει ότι…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην πάμε στο επόμενο …  

 
Το δεύτερο τι κάνει; Προσλαμβάνει με τη διαδικασία ΑΣΕΠ. Πρέπει σε 2 
μήνες η διαδικασία του ΑΣΕΠ να έχει ολοκληρωθεί για να προσληφθεί… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Αυτό. Γι’ αυτό προηγείται το δίμηνο.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό προηγείται το δίμηνο εδώ. Το ξεκαθαρίσαμε εδώ;  

 
Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Άρα λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί το δίμηνο 
γίνεται αυτή η διαδικασία, ώστε να έρθει το ΑΣΕΠ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα όλοι το ίδιο καταλαβαίνουμε. Γιατί επαναλαμβανόμαστε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπατε το ίδιο.  

 
Όχι το ίδιο καταλαβαίνουμε, το ίδιο.  
Λοιπόν, να λήξουμε το ένα θέμα; Λόγω του κατεπείγοντος ...  

 
Λόγω κατεπείγοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράλληλα 
για το οκτάμηνο.   

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και  η άλλη διαδικασία, η άλλη απόφαση.  
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Για το οκτάμηνο. Άλλη αυτή θα είναι άλλη δεν μπορεί είναι ίδια.  

 
Συμφωνώ, δεν λέω όχι. Άλλο λέω, ότι εδώ λέει: η εισήγηση είναι για έξι 
μήνες αλλά εμείς έχουμε δύο αυτούς που θα κάνουμε τώρα και άλλους 

οκτώ που προσλαμβάνουμε την επόμενη, και λέω γιατί την επόμενη δεν προσλάβαμε για 8 
μήνες;  
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Δεν θα είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί απαγορεύεται …… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σαφώς, αφού πάει με ΑΣΕΠ.  

 
Θα σας πω, λοιπόν, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί και 8. Η απουσία εκτιμάται 
σε 6 μήνες αλλά μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι εγκυμονούσες μετά τη λοχεία 

επικαλούνται και άδεια που μπορεί να έχει σχέση με τη βρεφική ανατροφή.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνει όμως η περίοδος.  

 
Ναι, θέλω να σας πω, δηλαδή, ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιου είδους 
ζητήματα.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 2 και 6   8, τελειώνει η περίοδος, δηλαδή. Άρα λοιπόν γιατί είναι 16;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, γιατί υπάρχει και ο Σεπτέμβριος μετά.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τον Σεπτέμβριο γίνονται νέες προσλήψεις.  

 
Εντάξει, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. 
Εντάξει. Καταρχήν, ως προς το συγκεκριμένο θέμα το ένα.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πούμε Ναι.  

 
Με τις ενστάσεις τις οποίες αποτυπώθηκαν, εννοείται.  
Είστε Υπέρ, βεβαίως. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι σαφώς, σαφώς.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σωφρονάς.  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Υπέρ.   

 
Υπέρ ο κ. Ζαφειρόπουλος.  
Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η παράκληση είναι να μας γνωστοποιηθεί το άτομο το οποίο θα 
προσληφθεί.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Παιδιά, υπάρχει διαύγεια εδώ πέρα, σε ότι και αν γίνεται, αλίμονο.  

 
Ναι, αυτό λέω, γι’ αυτό, επειδή υπάρχει, γι’ αυτό λέω να μας 
γνωστοποιηθεί το όνομα το οποίο θα προσληφθεί.  

    
 
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 ισχύει, καθώς και αυτές του άρθρου 206 του Ν. 
3584/2007, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), μερικής 
τετράωρης απασχόλησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου 
ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό,  

με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν,  
 
το οποίο θα απασχοληθεί για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ που στεγάζεται στο Δημοτικό 
Σχολείο Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας, λόγω της ανάγκης που προέκυψε από 
την απουσία  της μοναδικής στην ειδικότητα αυτή υπαλλήλου  στο συγκεκριμένο 
ΚΔΑΠ λόγω αναρρωτικής άδειας επ΄ απειλούμενης εγκυμοσύνης σε συνδυασμό με 
την άδεια κύησης,  
 
η δαπάνη  για την απασχόληση του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ» και η δαπάνη των σχετικών 
ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 
2020, 

σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11-12-2019/Δ.Υ. 
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. Δρούγας Παντελής 

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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  4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Σωφρονάς Γεώργιος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Ιανουαρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 


