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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   48/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   466/2019 

 
 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, στο ΚΔΑΠ Αρφαρών, λόγω απουσίας μοναδικού 

στον κλάδο υπαλλήλου λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας.    

Η από 12-12-2019/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 προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

μερικής τετράωρης απασχόλησης στο ΚΔΑΠ Αρφαρών, λόγω απουσίας μοναδικού στον κλάδο 

υπαλλήλου λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας» 

ΣΧΕΤ:  Το από 10.12.2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Καλαμάτας 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 

        Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου 

Μάθησης, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης πρόσληψης ενός (1) ατόμου 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής 

τετράωρης απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2019-

2020.  

          

          Η ανάγκη της παραπάνω πρόσληψης αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση του Διευθυντή 

Διοικητικών Υπηρεσιών, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

   Η υπάλληλος Καραγιώργη Παναγιώτα απασχολείται στο ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου 

Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας, ως ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό. Από 18.11.2019, έχει 

κατατεθεί στην υπηρεσία μας αίτηση να της χορηγηθεί άδεια επ’ απειλούμενης εγκυμοσύνης, 

διάρκειας 30 ημερών, συνοδευόμενη από 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 

δικαιούται, η απουσία υπολογίζεται έως 8 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 τη 

συγκεκριμένη ανάγκη με το υπάρχον προσωπικό των υπολοίπων ΚΔΑΠ και για την εύρυθμη 

λειτουργία της απαιτείται η άμεση αναπλήρωσή της για το χρονικό διάστημα της απουσίας της, 

δηλαδή έως και 8 μήνες, με πρόσληψη ενός (1) άτομου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό 

Προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης 

απασχόλησης, για το ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών. 

   H πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρ.21 του Ν.2190/1994, 

ως ισχύει. 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

          

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, 

ως ισχύει.    
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        Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρω 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 οικ. 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 διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την εισήγηση μετά από σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα 
του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, εισηγούμαστε στην Οικονομική 

Επιτροπή τη λήψη απόφασης πρόσληψης ενός ατόμου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής τετράωρης απασχόλησης για χρονικό 
διάστημα έως 8 μήνες, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΚΔΑΠ της Δράσης «Εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του σχολικού έτους 2019-2020.  
Ήταν η προηγούμενη υπάλληλος ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό και υπάρχουν οι συναφείς στην 
εισήγηση.  
Τώρα σας ακούμε.  

 
Τίποτα, δεν έχω να πω κάτι, τα είπα προηγουμένως, αλλά δεν πρέπει η 
Υπηρεσία η ίδια στη μία να λέει ότι θα απαιτηθούν 6 μήνες και στην άλλη 

να λέει 8 μήνες. Αυτό λέω. Τι να πω; Τι να πω;  
Εντάξει, θα το ψηφίσουμε, θα το ψηφίσουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει ¨έως 8¨.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το ψηφίσω εγώ. 

 
Δεν θα πάει χαμένη. Θα σκουπίζει και στα Αρφαρά, εκεί, στους γύρω δρόμους…  
 

ΦΩΝΕΣ:  …….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, όχι. 
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  Πάντως να κάθεται δεν θα κάθεται.  

 
Κύριε Μπάκα, επί του θέματος και μόνο εστιαζόμαστε.  
Λοιπόν, συμφωνούμε.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βλέπω αυτή την αντίφαση και αυτό δεν είναι πρέπον. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωφρονά συμφωνείτε;  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Θα συμφωνήσω αναγκαστικά.  

 
Και σ’ αυτό. Ωραία.  
Ο κ. Ζαφειρόπουλος; ¨Υπέρ¨.  

Ομόφωνα.  
 
 

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 της παρ.3 του άρθρου 21 
του Ν. 2190/1994, ως ισχύει.    
 

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 έως οκτώ (8)  μήνες, ενός (1) 
ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό,  

με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, 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 
τις άδειες κύησης και λοχείας που δικαιούται,  
 
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 12-12-2019/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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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) 
 

 

 


