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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   43/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   381/2019 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 43η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51642/8-11-2019 

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, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4)  Μπάκας 
Ιωάννης και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αγγελής Αναστάσιος, Δρούγας Παντελής, και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη, Μπασακίδη Νικόλαο και Πολίτη Δημήτριο, αντίστοιχα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 
Ασπροχώματος και Καλαμάτας κ.κ. Μαστοράκης Σωτήριος και Λύρας Παναγιώτης αντίστοιχα, 
επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι 
οποίοι δεν παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  
 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, καθώς και η επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» κα Οικονομάκου Μαρία και ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέμα, που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, 

λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο:   

 

Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση Κέντρου Κοινότητας και Κινητής 
Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα 

Μεσσηνίας. 

 
Η από 13.11.2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου 
της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση Κέντρου Κοινότητας και Κινητής 
Μονάδας στο ∆ήµο Καλαµάτας µε περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή 
Ενότητα Μεσσηνίας» 

 
ΣΧΕΤ:           Το από 5.11.2019 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
 

ΕΕ  ΙΙ  ΣΣ  ΗΗ  ΓΓ  ΗΗ  ΣΣ  ΗΗ 

 

         Με την αρ. πρωτ. 452/2.5.2017 (Α∆Α ΩΕΕΖ7Λ1-89Α) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, η Πράξη «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» µε Κωδικό ΟΠΣ : 5004296  εντάχθηκε στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού - 
Ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση»  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Πελοπόννησος»  που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
         Η εγκεκριµένη Πράξη συνολικού προϋπολογισµού 362.880,00 ευρώ, αφορά στη 
λειτουργία της δοµής Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο ∆ήµο Καλαµάτας 
µε περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, µε προτεινόµενη 
ηµεροµηνία έναρξης την 1η/6/2017 και προτεινόµενη ηµεροµηνία λήξης την 
30η/9/2020. 

         Οι επιλέξιµες δαπάνες της Πράξης περιλαµβάνουν a) τις άµεσες δαπάνες 
προσωπικού συνολικού ποσού 306.000,00 ευρώ και β) τις λοιπές δαπάνες 
υλοποίησης της Πράξης (προµήθεια αγαθών, αναλώσιµα, γραφική ύλη, λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.) συνολικού ποσού 56.880,00 ευρώ, οι οποίες θα 
αποζηµιωθούν ως κατ΄ αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιµων δαπανών 
προσωπικού. 
 
       Φυσικό Αντικείµενο της Πράξης:  

Η παρούσα Πράξη αφορά στη σύσταση και λειτουργία διευρυµένου Κέντρου 
Κοινότητας στην Περιφερειακή Ενότητα «Μεσσηνίας» µε δικαιούχο το ∆ήµο Καλαµάτας 
(έδρα της Περιφερειακής Ενότητας) και Εταίρους τους ∆ήµους: ∆υτικής Μάνης, 
Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, Τριφυλίας. 
Επισηµαίνεται ότι οι  ∆ήµοι-Εταίροι υποστηρίζονται µέσω «Κινητής Μονάδας» (Κ.Μ.), η 
οποία αποτελεί «βραχίονα» του Κέντρου Κοινότητας. 
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       Ως περιοχή παρέµβασης της Πράξης προσδιορίζεται το σύνολο της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, µε διάρθρωση σε επίπεδο «∆ήµου», έτσι ώστε να 
µην υπάρχει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής 
κάθε πολίτη (εκτός ∆ήµου-έδρας, αποµακρυσµένες ή/και ορεινές αποµακρυσµένες 
περιοχές), άλλα πολύ περισσότερο, έτσι ώστε να καταπολεµηθεί µε ουσιαστικό τρόπο 
ο κοινωνικός αποκλεισµός µε βασική παράµετρο τη χωρική διάσταση και τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες. 

        Στόχος του διευρυµένου Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη τοπικών σηµείων 
αναφοράς για την υποδοχή,  εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα 
κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται, µε περιοχή ευθύνης την 
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. 

        Το διευρυµένο Κέντρο Κοινότητας µε την Κινητή Μονάδα, που εποπτεύονται από 
την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου, παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες : 

1. Υποδοχή- Ενηµέρωση –Υποστήριξη των πολιτών  

2. Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές  

3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και 
θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων. Το Κέντρο µέσω 
παραποµπών διασυνδέει  τα ωφελούµενα άτοµα-πολίτες της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας µε επιµέρους φορείς και υπηρεσίες  (υπηρεσίες ΟΤΑ, 
δηµόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισµούς κοινωνικού 
χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

        Το διευρυµένο Κέντρο Κοινότητας µε την Κινητή Μονάδα λειτουργούν ∆ευτέρα µε 
Παρασκευή και ώρες 7:00 µε 15:00. 

        Με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. ∆23 /ΟΙΚ.14435-1135/29.3.2016 9 ΦΕΚ 
854/Β/30.3.2016 καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων 
Κοινότητας και ειδικότερα στο άρθρο 4 προβλέπονται οι φορείς υλοποίησης, η 
λειτουργία καθώς και οι ειδικότητες του προσωπικού Ι∆ΟΧ ή Μίσθωσης Έργου, 
πλήρους ή µερικής απασχόλησης που θα στελεχώσει το Κέντρο Κοινότητας. Σύµφωνα 
µε την παρ. 3.9 του ανωτέρω άρθρου, το απαιτούµενο προσωπικό για την υλοποίηση 
της Πράξης, προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
θεσµικού πλαισίου και ειδικότερα του Ν.2190/94, όπως κάθε φορά ισχύει, για τους 
φορείς που υπάγονται στο πεδίο  εφαρµογής του. 

        Επίσης σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας 
(Ιούνιος 2016) που εκπονήθηκε από τη ΜΟ∆ Α.Ε. (Οµάδα Υποστήριξης Ευπαθών 
Οµάδων Πληθυσµού), σε συνεργασία µε οµάδα εργασίας αποτελούµενη από στελέχη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού και 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αναφέρει µεταξύ άλλων ότι «….Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισµένου 
Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο το οποίο 
διέπει τις προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ από τους ΟΤΑ και τα Νοµικά 
τους πρόσωπα για συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, µε όρους ΑΣΕΠ…». 

       Στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) αναφέρεται η 
θεσµοθέτηση των κριτηρίων µοριοδότησης για τις προσλήψεις Ι∆ΟΧ . 

        Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 17/οικ.54/ΕΥΣΕΚΤ/31-1-2017 έγγραφο της αν. υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προσλήψεις 
προσωπικού στα Κέντρα Κοινότητας ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 74 του Ν. 
4430/2016. 
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       Με την αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 (Α∆Α 9ΟΡΝ465ΦΘΕ-
ΨΕΤ) του Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα «Προσλήψεις 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισµένου χρόνου και σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 
έργου στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων»  ορίζεται µεταξύ άλλων ότι 
δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 , όπως ισχύει για προσωπικό που 
προσλαµβάνεται στο πλαίσιο προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο 
άλλων διεθνών προγραµµάτων µε συµβάσεις εργασίας ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου 
ή µε ωριαία απασχόληση καθώς και µε συµβάσεις έργου.  Η εξαίρεση από την 
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καλύπτει και τις παρατάσεις και ανανεώσεις των 
ανωτέρω συµβάσεων. 
 
        Για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται η πρόσληψη τριών (3) ατόµων και 
συγκεκριµένα :  
 

Ειδικότητα   ∆ιάρκεια Σύµβασης  Άτοµα  

 

 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών, µε άδεια 

άσκησης 

επαγγέλµατος  

Από την υπογραφή της Σύµβασης έως 

30.9.2020, µε δυνατότητα  ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση  συνέχισης του 

προγράµµατος,  µε πλήρη απασχόληση   

3 

 
        Οι δαπάνες µισθοδοσίας του  προσωπικού Ι∆ΟΧ που θα στελεχώσει το Κέντρο 
Κοινότητας του ∆ήµου Καλαµάτας, θα βαρύνουν τον Κ.Α του σκέλους των εξόδων 
Κ.Α. 60.7341.001 «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής 
Μονάδας στον ∆ήµο Καλαµάτας µε περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα 
Μεσσηνίας», µε χρηµατοδότηση από το «Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020». Πιστώσεις 
έχουν εγγραφεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 και θα 
εγγραφούν στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών µέχρι τη λήξη του 
προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται µε 
το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015). 

Λοιπές λεπτοµέρειες θα καθοριστούν στην ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και 
στα συνοδευτικά έγγραφα αυτής. 

       Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών αποτυπώνεται στη 
σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή Πρόνοιας του ∆ήµου Καλαµάτας, που αναλυτικά έχει 
ως εξής: 

 

               Μετά την οικειοθελή αποχώρηση της μιας εκ των τριών Κοινωνικών Λειτουργών του 
Κέντρου Κοινότητας, καθώς και την τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου που αφορά στην 
απόλυση των δύο άλλων (Κοινωνικών Λειτουργών), δημιουργήθηκε πρόβλημα στην εύρυθμη 
λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και της Κινητής Μονάδας στο δήμο Καλαμάτας. 

     Τα ήδη υπάρχοντα υπηρετούντα στελέχη (2 Ψυχολόγοι), δεν επαρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών της ανωτέρω δομής, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του κοινού (Προνοιακά 
επιδόματα, επίδομα στέγασης, ΚΕΑ κ.λπ.). 

Επίσης η Κινητή Μονάδα δεν είναι δυνατόν με την παρούσα σύνθεση (μια Ψυχολόγο) να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των όμορων Δήμων (αισθητή η απουσία Κοινωνικής 
Λειτουργού). 

      Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην πρόσληψη (3) 
Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ ή ΤΕ, όπως αυτό αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, καθώς και στην ΚΥΑ «Περί καθορισμού προδιαγραφών 
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (Αρ. Δ14/15834/237, Τεύχος Β΄1344/19.4.2019) 
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     Η ανωτέρω ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη στελέχωση και εύρυθμη 
λειτουργία της ανωτέρω δομής.  
   
                                                                             Ο Δ/ΝΤΗΣ 
                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 
 

 

      Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για την 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης  «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ : 5004296 
του Ε.Π. «Πελοπόννησος», ως κάτωθι:  
 

Ειδικότητα   ∆ιάρκεια Σύµβασης  Άτοµα  
 

 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών, µε 
άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος  

Από την υπογραφή της Σύµβασης έως 
30.9.2020, µε δυνατότητα  ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση  συνέχισης 
του προγράµµατος,  µε πλήρη 
απασχόληση   
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Ο Διευθυντής Διοικητικών                                      Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας                          
                                                                              & Διοικητικών Υπηρεσιών         
               
Παύλος Κασσάς                                                          Σαράντος Μαρινάκης 

 

 

Η ενημέρωση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος καθώς και η διαλογική συζήτηση 
που διεξάγεται επί του θέματος, έχουν ως εξής : 

   
Η αιτιολόγηση του κατεπείγοντος γίνεται με το από 13-11-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικών το οποίο έχει ως εξής: 

 
Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή εκτός ημερησίας διάταξης για τον εξής 

λόγο: 

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει ανάγκη να προσλάβει (3) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς για το Κέντρο 

Κοινότητας. Για το λόγο αυτό έπρεπε πρώτα να τροποποιηθεί – συμπληρωθεί ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Κ. ο οποίος είχε με την υπ. αριθμ. 365/2019 Απόφ. Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η τροποποίηση είναι η 526/2019. 

 

Ο Διευθυντής Διοικητικών 

 

Παύλος Κασσάς 

 
Ο κ. Μαρινάκης να το εισηγηθεί. 

 
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό το θέμα είναι μείζονος 
σημασίας και το αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι και εσείς αν έχετε δει την εικόνα 

που έχουμε κάθε μέρα στην Πρόνοια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Επειδή αυτοί οι υπάλληλοι προβλέπονταν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα να προσληφθούν 
από την αρχή του Προγράμματος υπήρξε μια δυστοκία, θα έλεγα (;), έγινε η διαδικασία, 
δυστυχώς εξαντλήθηκε ο πίνακας των υποψηφίων στις κατηγορίες ΠΕ και γι’ αυτό στην 
προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθαμε να τροποποιήσουμε και να 
βάλουμε και ΤΕ, όπως ήταν η ΚΥΑ η αρχική, και δεν υπήρχαν ούτε καν επιλαχόντες. 
Δυστυχώς τώρα το προσωπικό της Πρόνοιας το οποίο δεν είναι εκείνο που θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες τις ηυξημένες, ταλαιπωρείται και έχουμε την εικόνα αυτή της 
καθυστέρησης. 
Με αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, που είναι διαδικασία ΑΣΕΠ, έτσι προβλέπεται για όλες αυτές 
τις προσλήψεις, θα είναι έως το Σεπτέμβρη που διαρκεί το πρόγραμμα, ΠΕ ή ΤΕ, όπως 
τροποποιήσαμε τον κανονισμό σε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι 
ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες, να ’ρθει το προσωπικό αυτό, για να μπορέσει να 
αποσυμφορηθεί η κατάσταση. 
Να σκεφτείτε ότι περνάει γύρω στις τεσσεράμισι χιλιάδες κόσμος από αυτές τις διαδικασίες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος έχει να πει κάτι; Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ΤΕ – Τεχνική Εκπαίδευση; 

 
Ναι, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, πλέον Πανεπιστήμια όλα. 
 
Η ΚΥΑ, κύριε συνάδελφε, λέει ΠΕ ή ΤΕ. Δυστυχώς ο κανονισμός που είχε 
ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη…… ήταν μόνο ΠΕ. 

 
Λοιπόν, κ. Κοσμόπουλε. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη; 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ. 

 
Κύριε Ζαφειρόπουλε; Κύριε Αγγελή; Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν.  

Κύριε Κοσμόπουλε. 
 
Προσπαθώ να ανιχνεύσω γιατί υπάρχει η ανάγκη να έχουμε δύο Δομές 
που λειτουργούν, δύο μάλλον Φορείς που λειτουργούν τα ΚΔΑΠ. Δεν έχω 

κατορθώσει να το ανιχνεύσω με επάρκεια. Έχουμε… σκεφθείτε το και θα ήθελα… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Εννοείς τα ΑμεΑ και τα… 

 
Όχι, εννοώ κάποια σχολεία από το Δήμο Καλαμάτας και κάποια από τη 
ΦΑΡΙΣ. Γιατί η ανάγκη αυτού του διαχωρισμού; Θα ήθελα να το σκεφθείτε 

και θέλω μία απάντηση. 
 
Κύριε συνάδελφε, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μόνο η ΦΑΡΙΣ και η Δομή 
του Δήμου με τα σχολεία που πραγματοποιούνται προγράμματα τα 

απογεύματα, είναι και τα ΚΔΑΠμεΑ, έχουμε 3 δηλαδή. Είμαστε στη διαδικασία να δούμε πώς 
αυτό μπορεί να συγκεντρωθεί έτσι ώστε να έχει ένα Φορέα Υλοποίησης. Όταν ξεκίνησαν να 
δημιουργούνται αυτά τα προγράμματα, η Πρόνοια θα έπρεπε να έχει τα ΚΔΑΠμεΑ λόγω 
συνάφειας αντικειμένου. Τα άλλα πήγαν στο Σχολείο λόγω εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατά 
κάποιο τρόπο (εντός εισαγωγικών) «συνέχισης εκπαιδευτικής διαδικασίας» και η ΦΑΡΙΣ έχει 
έναν τομέα καλλιτεχνικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Γίνεται προσπάθεια πάντως όλα αυτά να συγκεντρωθούν. Σε επόμενη συνεδρίαση, δεν ξέρω 
αν είναι στην αμέσως επόμενη αλλά το επεξεργαζόμαστε, έχετε απόλυτο δίκιο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, εντάξει… αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ο στόχος. Ο στόχος. 

 
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είναι εκατοντάδες τα παιδιά, 
ξεπερνούν τα 700 παιδιά περίπου που είναι στα προγράμματα αυτά. 

 
Το ξέρω, το ξέρω. 
Είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η διάσπαση, με άλλους όρους δεξιά και 

αριστερά. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τις αναγκαίες επεξηγήσεις που δόθηκαν από τον κ. Μαρινάκη… 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Να ρωτήσω κάτι; Ένα δευτερόλεπτο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης. 

 
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί στην όλη αναζήτηση αυτή και μία 
ιδιαιτερότητα που υπάρχει: κάποια παιδιά πηγαίνουν στις Σχολές του 

Δήμου και πληρώνουν και κάποια πηγαίνουν στα ΚΔΑΠ δωρεάν. Έτσι; Αυτό δημιουργεί ένα 
θέμα. Πρέπει, λοιπόν, να σας απασχολήσει και να το λάβετε υπ’ όψιν και να υπάρξει σχετική… 

 
Και αυτό που λέει ο κύριος συνάδελφος έχει βάση, γι’ αυτό θα γίνει 
επεξεργασία όλου του θέματος γιατί φαίνεται στην ουσία να υπάρχει ένας 

ανταγωνισμός κατά κάποιο τρόπο της δωρεάν μεταφοράς γνώσης και της επ’ αμοιβή γνώσης. 
Είναι θέματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε. 

 
Εφόσον… ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, συγνώμη, να διευκρινίσω ότι μετά 
τις αναγκαίες επεξηγήσεις ότι η ψηφοφορία που έγινε, έγινε και ως προς την 

εισαγωγή για το κατεπείγον και ως προς την ουσία του θέματος.  
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης  
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣ : 5004296 του Ε.Π. «Πελοπόννησος», ως κάτωθι:  
 

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Άτομα 

 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών, με 

άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 

30.9.2020, με δυνατότητα  ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση  συνέχισης του 

προγράμματος,  με πλήρη απασχόληση 
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2190/1994, ως ισχύει,  

και η δαπάνη για την  μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ που θα στελεχώσει το 
Κέντρο Κοινότητας, θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.001 με τίτλο «Συγκρότηση και 
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Καλαμάτας με 
περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», με χρηματοδότηση από 
το «Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και αντιστοίχως του οικον. έτους 2020 ή και 
των επόμενων ετών σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης 
των συμβάσεων,   

βάσει των όσων αναφέρονται στη σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται 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. Αγγελής Αναστάσιος  

  2. Δρούγας Παντελής  

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  7. Μπάκας Ιωάννης 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 


