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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  4/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  96/2018 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 4η/2018 συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6088/09-02-2018 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 

Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος,  2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης, 4) 

Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6)  Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 

Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος,  9)  Βουτσής Γεώργιος,  10) Γεωργακίλας Κων/νος, 11) 

Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) Καμβυσίδης Ιωάννης,  17) Καντζιλιέρη  Χριστίνα 

– Ελευθερία, 18) Καραγιάννης Ανδρέας,  19) Καρβέλης Γεώργιος, 20) Κουτίβας Ηλίας,  21) 

Λιάππα Χρυσή,  22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας 

Ιωάννης, 25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 27) 

Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 60 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 74 απόφαση), 28) Μπουζιάνης Παύλος, 29) Μπούχαλης Δημήτριος, 30) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 74 απόφαση), 31) Νιάρχος Αναστάσιος, 32) Ντίντα 

Παναγιώτα, 33) Οικονομάκος Δημήτριος, 34) Οικονομάκου Μαρία, 35) Πολίτης Δημήτριος,  36) 

Σταματόπουλος Ευστάθιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 69 απόφαση), 37) Φάβας Γεώργιος, 

38)  Φαββατάς Δημήτριος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 64 

απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Γιαννόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας).    
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι  οποίοι  

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος ο 

οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας  Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη 

συνεδρίαση.  

 Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος και 3) Βελανιδιάς  

κ. Μπαρούνης Γεώργιος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και οι 

εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός και 2)  

Σταματινού κα Μπούρα Ελένη, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 36ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
ωρομίσθιας απασχόλησης στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠ»  της Δράσης «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017-2018. 
 

Η από 13-02-2018/Δ.Υ. σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου,  έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας 

Ορισµένου Χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, στο πρόγραµµα «Κ∆ΑΠ» της 
∆ράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» σχολικού έτους 
2017 – 2018» 

 

Με την 224/2017 απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
αποφασίσθηκε η λειτουργία Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠµεΑ στο ∆ήµο Καλαµάτας, καθώς η 
δηµοτική αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής 
Πολιτικής καθώς και τη µόχλευση και την απορρόφηση όσο δυνατών µεγαλύτερων 
επιχορηγήσεων για την στήριξη νέων κοινωνικών δοµών, όπως είναι τα Κ∆ΑΠ και το 
Κ∆ΑΠµεΑ στον ∆ήµο µας.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής 
ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018» που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ ήδη έχουν εγγραφεί και 
παρακολουθούν 324 παιδιά. 

 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας των Κ∆ΑΠ, οι στόχοι του είναι: 

1. Η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών, για ορισµένο χρονικό διάστηµα της 
ηµέρας, εκτός του σχολικού ωραρίου. 

2. Η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών µε ατοµική ή οργανωµένη 
οµαδική δραστηριότητα ή µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων. 

3. Η εξυπηρέτηση των γονέων στο πλαίσιο εναρµόνισης οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής 

Σηµειώνεται ότι το κέντρο µπορεί να διασυνδέεται µε εκπαιδευτικές µονάδες, κοινωνικές 
υπηρεσίες του δήµου και της Περιφέρειας, φορείς και υπηρεσίες πολιτιστικής, 
αθλητικής, περιβαλλοντικής κλπ τοπικής παρέµβασης και ανάπτυξης». 

Τα Κ∆ΑΠ, σύµφωνα µε τον ανωτέρω κανονισµό, πρέπει να προσφέρουν µεταξύ άλλων 
και τις κάτωθι υπηρεσίες: 

«Στα Κ∆ΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, προβλέπεται να παρέχονται οι 
παρακάτω υπηρεσίες: 

- Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων µάθησης (ενδεικτικά αναφέρονται: δηµιουργική 
έκφραση µέσα από εικαστικά, µουσική, αθλητισµός, φυσικές επιστήµες, 
τεχνολογίες, φιλαναγνωσία, κ.λ.π.) οι οποίες είναι χρήσιµες, για την 
κοινωνικοποίηση και εξέλιξη  των παιδιών, καθώς απαιτείται η εµπλοκή τους, 
αναφορικά µε το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον. 

- Οιαδήποτε άλλη δράση κριθεί αναγκαία σύµφωνα µε τους σκοπούς της 
ίδρυσης των Κ∆ΑΠ» 

 
Λαµβάνοντας υπόψη, τα ανωτέρω, τον αριθµό των ωφελουµένων και την 

αναγκαιότητα για την πλέον ποιοτική και ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών, 
απαιτείται η πρόσληψη πέντε ατόµων ως προσωπικού µε Σύµβαση Ορισµένου 
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Χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης. Πιο συγκεκριµένα, και στο ανωτέρω πλαίσιο, 
προτείνουµε την πρόσληψη δύο δασκάλων, ενός θεατρολόγου, ενός καθηγητή 
πληροφορικής και ενός καθηγητή περιβάλλοντος.  

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 η 

πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 
του Ν. 2190/94 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,  
εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  

H πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3812/09 ως 
ισχύει, καθώς πρόκειται για εκπαιδευτικό – καλλιτεχνικό προσωπικό.   

 
Λαµβάνοντας, επίσης, υπόψη τα ακόλουθα :  
1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε ∆οµές «Κ∆ΑΠ» ∆ήµου 

Καλαµάτας για το σχολικό έτος 2017 - 2018. 
2. Τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2018, στον οποίο 

συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για την απασχόληση του εν λόγο προσωπικού. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ως ισχύει σήµερα.  
4. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεµάτων προσωπικού ΟΤΑ. 
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόµου 4403/2016 (ΦΕΚ 

125/Α΄/7-7-2016). 
6. Την µε αριθµ Πρωτ.12829/3-7-2017 µε ΣΑΕ 3351 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 

20173551000 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρµόνισης Επαγγελµατικής 
και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 καθώς και ΚΩ∆ ΟΠΣ  
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 5007969. 

7.  Την µε αριθµ Πρωτ.1493/26-6-2017 µε ΣΑΕ ΕΠ 0261 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 
2017ΕΠ02610007 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρµόνισης 
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 µε  
ΚΩ∆ ΟΠΣ  5008926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΠΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 
ΜΟΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 5007969 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά 
σε συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου προσωπικού των 
ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθµού καθώς και των Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆ αυτών, το οποίο 
απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενο ευρωπαϊκού 
προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής »  

9. Την µε αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε 
προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και σύναψη 
συµβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων.  

10. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»(φεκ87Α) όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09, ως τροποποιήθηκε και ισχύει 
12. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν 

µέχρι σήµερα. 
 
Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνω την πρόσληψη µε Σύµβαση Ορισµένου 

Χρόνου  ωροµίσθιας απασχόλησης κατά ειδικότητα και θέση των κάτωθι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

                  ΠΕ Δασκάλων  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

02 
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ΠΕ Θεατρολόγων 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

01  

ΠΕ Περιβάλλοντος 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

01 

ΠΕ Πληροφορικής 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

01 

 
 Η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3812/09 ως ισχύει. H κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη 
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού   προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου θα ορισθούν µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως και ο 
τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής, οι 
προθεσµίες, καθώς και ο τόπος υποβολής των αιτήσεων. 
 
Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού ύψους 23.000,00 ευρώ θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 µε τίτλο «Αµοιβές έµµισθου Προσωπικού  - Αµοιβές 
προσωπικού "Κ∆ΑΠ" ∆ήµου Καλαµάτας»,  και η δαπάνη των εισφορών ύψους 5,000,00 
ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.04. µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2018.  
 

 
Ο Διευθυντής  Διοικητικών 

α.α.  

Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

Δημήτριος Πολίτης 
 
 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πολίτη.  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Ως η εισήγηση.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Να πούμε κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Οικονομάκο.  

 
Κύριε Πολίτη, υπάρχουν ακόμα απλήρωτοι δάσκαλοι, εδώ και 3 μήνες.  
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Πληρώθηκαν. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Πότε; 

 
Τώρα, αρχές Φλεβάρη και τώρα πληρώθηκαν και για το Γενάρη.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Προχθές ήταν απλήρωτοι κάποιοι.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ….. (εκτός μικροφώνου- δεν ακούγεται). 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Όχι. Εκτός και υπάρχει κάποιο πρόβλημα.  

 
Θα σας το φέρουμε. Λοιπόν ένα είναι αυτό.  
Και το δεύτερο είναι…  

  
Για να πληρωθούν, για να ξέρεις, Δημήτρη, πρέπει να δημοσιευθούν τα ονόματά 
τους στο ΦΕΚ.  

 
Ναι, δεν λέω για τους καινούργιους-καινούργιους. Είναι αυτοί που 
δουλεύουν ήδη τρίμηνες. Όχι για τους καινούργιους, φύλακες και αυτά. 

Τέλος πάντων, θα σας το φέρω συγκεκριμένα. 
Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει πάει το βοηθητικό υλικό ακόμα στα σχολεία. Εκκρεμεί… 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ:  Έχει πάει…. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι αλλά εκκρεμούν πολλά ακόμα.  

 
Απ’ ότι μου λέει η υπάλληλος έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας αθλητικού 
υλικού, γραφικής ύλης, έχουμε βάλει πετρέλαιο σε όλα τα σχολεία και θα 

κοιτάξουμε πάλι να βάλουμε πετρέλαιο και ξεκίνησε και η λειτουργία των ΚΔΑΔ-ΜΕΑ. 
Ξεκίνησαν οι αξιολογήσεις από το επιστημονικό προσωπικό για να δουν, καταλάβατε, τις 
ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ΑμΕΑ, για να φτιάξουν το πρόγραμμα, το οποίο 
σε πρώτη φάση θα είναι και εξατομικευμένο, γιατί το κάθε παιδί έχει και τη δική του 
ιδιαιτερότητα και μετά θα υπάρχουνε και κάποιες δραστηριότητες για όλα τα παιδιά μαζί.  
Πιστεύω σε μια βδομάδα να τελειώσει η αξιολόγηση των παιδιών αυτών, είναι 50 παιδιά με 
ειδικές ανάγκες και μετά θα ξεκινήσει το πρόγραμμα κανονικά. Ήρθε και το βοηθητικό 
προσωπικό των ΚΔΑΠ και ανέλαβε υπηρεσία, 11 άτομα, ένας βοηθός για κάθε ΚΔΑΠ.  

 
Απλά μια παρέμβαση σ’ αυτό το θέμα. Σας το είχαμε πει και παλαιότερα, το 
Νοέμβριο συγκεκριμένα, ότι ειδικά για τα ΚΔΑΠ για τα ΑμΕΑ έπρεπε να το είχατε 

σε πρώτη προτεραιότητα. Τώρα έχει φτάσει Φεβρουάριος και ακόμα δεν έχουνε ξεκινήσει.  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Κάναμε ότι μπορούμε, αλλά…  

 
Ναι, απλά σας λέω ότι υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει αυτό το πρόγραμμα 
πώς και πώς. 
  
Μανώλη, έκαναν δύο μήνες και  να ’ρθουν τα αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ, τι να 
κάνω; Κάποιοι δεν περνούσαν συνέντευξη να πεις αργήσατε στη συνέντευξη, 

απευθείας οι ενδιαφερόμενοι έκαναν αίτηση στο ΑΣΕΠ και καθυστέρησε να βγουν τα 
αποτελέσματα των παιδιών αυτών. Τι μπορούσαμε να κάνουμε;  
Κάθε λίγο παίρναμε τηλέφωνο. Τι γίνεται; Μας πιέζουν οι Υπουργοί να ξεκινήσουμε. Τι άλλο 
μπορούσαμε; Τηλέφωνα ρίχναμε όλοι επάνω στο ΑΣΕΠ.  

 
Ευχαριστώ.  
Ομόφωνα;  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ. 

 
Υπέρ σε όλα τα θέματα και σ’ αυτό και στο προηγούμενο με την 
παρατήρηση ότι έπρεπε να είναι μόνιμες οι συμβάσεις και οι δομές στο 

Υπουργείο Παιδείας όλες αυτές.  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.  
 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – 
Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο 
πρόγραμμα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018, μέχρι 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος,  
των εξής ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

                     ΠΕ Δασκάλων 02 

ΠΕ Θεατρολόγων 01  

   ΠΕ Περιβάλλοντος 01 

  ΠΕ Πληροφορικής 01 

 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 13-02-2018/Δ.Υ. εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού, ύψους 23.000,00 €, θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με τίτλο «Αμοιβές έμμισθου Προσωπικού - Αμοιβές 
προσωπικού "ΚΔΑΠ" Δήμου Καλαμάτας»,  και η δαπάνη των εισφορών ύψους 
5.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αλούπης Παναγιώτης 

  3. Αντωνόπουλος  Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βγενής Χαράλαμπος 

  6. Βεργινάδη Μαρία  

  7. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  8. Βουτσής Γεώργιος 
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  9. Γεωργακίλας Κων/νος  

  10. Γυφτέας Ηλίας  

  11. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  12. Δημόπουλος Δημήτριος  

  13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  15. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  16. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  17. Καραγιάννης Ανδρέας  

  18. Καρβέλης Γεώργιος 

  19. Κουτίβας Ηλίας  

  20. Λιάππα Χρυσή  

  21. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  22. Μαρινάκης Σαράντος  

  23. Μπάκας Ιωάννης  

  24. Μπασακίδης Νικόλαος 

  25. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία  

  26. Μπουζιάνης Παύλος 

  27. Μπούχαλης Δημήτριος  

  28. Νιάρχος Αναστάσιος  

  29. Ντίντα Παναγιώτα 

  30. Οικονομάκος  Δημήτριος   

  31. Οικονομάκου Μαρία 

  32. Πολίτης Δημήτριος  

  33. Φάβας Γεώργιος   

  34. Φαββατάς Δημήτριος  

  35. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Καλαμάτα, 22 Φεβρουαρίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


