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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  344/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 14η/2018 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 

22891/08-06-2018 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 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 348 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος, 6) Βεργινάδη Μαρία 7) Βεργόπουλος Δημήτριος, 8) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 356 απόφαση), 9) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 10) Γυφτέας Ηλίας, 11) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 14) 

Καραγιάννης Ανδρέας,  15) Καρβέλης Γεώργιος, 16) Κουτίβας Ηλίας,  17) Λιάππα Χρυσή, 18) 

Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 19) Μαρινάκης Σαράντος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 22) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 23) Μπεχράκης 

Σταμάτης, 24) Μπουζιάνης Παύλος, 25) Μπούχαλης Δημήτριος, 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 343 απόφαση), 27) Νιάρχος Αναστάσιος, 28) Ντίντα Παναγιώτα, 

29) Οικονομάκου Μαρία, 30) Πολίτης Δημήτριος, 31) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 32) Φάβας 

Γεώργιος και 33) Φαββατάς Δημήτριος.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βγενής Χαράλαμπος, 

2) Γεωργακίλας Κων/νος, 3) Δημητρούλιας Γεώργιος, 4) Καμβυσίδης Ιωάννης, 5) Καντζιλιέρη  

Χριστίνα – Ελευθερία, 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 7)  

Οικονομάκος Δημήτριος και 8) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

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 Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 

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

Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη 

συνεδρίαση. 

 Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος, ο οποίος 
παραβρίσκεται 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 την Προεδρεύουσα στη συνεδρίαση, Αντιπρόεδρο του Σώματος κα 

Βεργινάδη Μαρία, για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

  Πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης 
Αγίας Μαρίνας. 

 
Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση,  έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας της 
κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας » 

 

 Για τη λειτουργία της Κατασκήνωσης  Αγίας Μαρίνας σε τέσσερις (4) κατασκηνωτικές 

περιόδους τον Ιούλιο και Αύγουστο 2018,  ο µέγιστος αριθµός προσωπικού που θα 

απαιτηθεί περιγράφεται στην 3η πράξη του ∆.Σ της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 

όπως παρακάτω: 

ΠΡΑΞΗ 3
η
 

 

   Στην Καλαμάτα σήμερα 04 Ιουνίου 2018, ημέρα  Δευτέρα, ώρα 11.00 πμ. Δημαρχείο, Αθηνών 99, 

συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας, το οποίο 

αποτελείται από τους : 

1) Γυφτέα Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο, ως πρόεδρο  

2) Λιάππα Χρυσή, Αντιπρόεδρο – εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ 

3) Καρδάση Όλγα, υπάλληλο της Δ/νσης Πρόνοιας, ως Οικονομικό Σύμβουλο. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 

ενημερώνοντας ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις:  

1. Η  ΚΥΑ Δ11/οικ. 26652/784/10-05-2018 «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας 

Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (ΑΔΑ:6ΤΒΛ465Θ1Ω-8Τ6), 

2. Η Δ11/οικ.30599/967/04-06-2018 Απόφαση «Καθορισμός ημερήσιου εφοδίου 

τροφοδοσίας κατασκηνωτών και προσωπικού σε κατασκηνώσεις του Κρατικού 

Προγράμματος» (ΑΔΑ: Ω6ΥΦ465Θ1Ω-Γ71), 

3. Η Δ11/ οικ.30560/962/01-06-2018 απόφαση με θέμα: «Έναρξη εγγραφής  παιδιών και 

άλλων κατηγοριών ατόμων που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του κρατικού 

προγράμματος το καλοκαίρι 2018» (ΑΔΑ:Ω3ΑΨ465Θ1Ω-6Ω2)  

 

και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

1
ο
 ΘΕΜΑ : «Προετοιμασία έναρξης κατασκηνωτικής περιόδου» 

Ο πρόεδρος ενημερώνοντας το Δ.Σ. ανακοινώνει ότι και για φέτος το πρόγραμμα του 

καλοκαιρινού παραθερισμού προβλέπει   τέσσερις  κατασκηνωτικές περιόδους εντός των μηνών 

Ιουλίου και Αυγούστου 2018.  
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             Οι κατασκηνωτικές περίοδοι   θα έχουν διάρκεια δέκα (10) ημερών έκαστη : 

 1
η 

Περίοδος : από 02 Ιουλίου έως 11 Ιουλίου, θα φιλοξενηθούν παιδιά, 

 2
η
 Περίοδος: από 13 Ιουλίου έως  22 Ιουλίου, θα φιλοξενηθούν παιδιά,, 

 3
η
 Περίοδο από   24 Ιουλίου έως  02  Αυγούστου  θα φιλοξενηθούν ΑΜΕΑ   &  

 4
η
 Περίοδο από   4 Αυγούστου έως  13  Αυγούστου θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι. 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ : 

A) Για παιδιά : 

 Αίτηση. 

 Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος του 

ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των 

προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. 

μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, 

ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες 

κλπ),  καθώς και κάθε πιστοποιητικό που αποδεικνύει τα παραπάνω (φωτοαντίγραφο 

εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κλπ) 

 Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία  υποχρεωτικά 

αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά 

εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας 

του επιτρέπει τη συμμετοχή του  σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές 

παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ). 

 Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής  «30,00» ευρώ. 

 

      Στην Παιδική Εξοχή γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού και είναι ηλικίας από 

6 μέχρι 12 ετών. 

 

B) Για ηλικιωμένους :  

 Αίτηση συμμετοχής . 

 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός 

του.  

 Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού  φορέα  στην οποία υποχρεωτικά 

να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση 

της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.  

 Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής  «30,00» ευρώ.  

 

Οι κατασκηνωτές ( παιδιά & ηλικιωμένοι) θα καταβάλουν ποσό συμμετοχής «30,00» ευρώ, στο 

ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή στον  αριθ. 220/54035021 (GR 3101102200000022054035021) 

τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας Εθνικής Τραπέζης, αναφέροντας οπωσδήποτε το όνομα 

του κατασκηνωτή. Εξαιρούνται τα παιδιά των τρίτεκνων, των πολύτεκνων οικογενειών,  των 

οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, καθώς και των οικογενειών που είναι 

δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ &, τα άτομα με αναπηρίες,  επισυνάπτοντας τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογής του 

κατασκηνωτή, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα (ύστερα από απόφαση Δ/Σ). 

 

Οι εγγραφές των παιδιών & των ηλικιωμένων θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες,:09:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.  στο Δημαρχείο Καλαμάτας-Διεύθυνση Πρόνοιας-ΚΤΙΡΙΟ Β (Αθηνών 

99-ισόγειο, γραφ. : 27) & στο Α΄ & Β΄ΚΑΠΗ του Δήμου μας. 

 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής μέχρι και την 18
η
 Ιουνίου 2018. 
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Γ)  Για ΑμεΑ 

           Οι εγγραφές ατόμων με αναπηρίες θα γίνονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 

Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.), που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου 

Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, τηλ. 2105236501.    

 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη ειδικού προσωπικού» 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόσληψη 

ειδικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,(έως 3 μήνες) για 

την κάλυψη εποχικών αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα 

αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.  

 

         ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.   

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 

(ένας/μια ανά 60 παιδιά) 

2 Απόφοιτοι τουλάχιστον Β τάξεως Λυκείου  με 

ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.  

 

 

 ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ 

(ένας/μια ανά 75 παιδιά) 

 

 

2 

 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών : 

Α) Παιδικών τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφον/μιας.  

Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 

Γ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών  

Δ) Μουσικών ή Χορευτικών Σχολών  

Ε) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων  

ΣΤ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων  με τα 

παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη 

στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία πού να 

αποδεικνύεται.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

(ένας/μια ανά 75 παιδιά) 

 

 

 

 

2 

 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών : 

Α) Παιδικών τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφον/μιας.  

Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 

Γ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών  

Δ) Μουσικών ή Χορευτικών Σχολών  

Ε) Σχολές καλλιτεχνικών μαθημάτων  

ΣΤ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων  με τα 

παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη 

στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία πού να 

αποδεικνύεται. 
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ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 

 

(ένας/μια ανά 75 παιδιά) 

 

 

2 

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε.Φ.Α,  απόφοιτοι της Σχόλης 

Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή 

απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών 

κατ/σεων,  τελειόφοιτοι Τ.Ε.Ε.Φ.Α.  Σε περίπτωση 

έλλειψης υποψηφίων με τα Παραπάνω 

προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών 

αποφοίτων λυκείου με κατασκηνωτική εμπειρία 

που να αποδεικνύεται.  

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ-ΧΙΣΣΕΣ   

(ένας/μία ανά 15 παιδιά) 

10 Απόφοιτοι Α’ τάξης Λυκείου. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου    

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1 Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου    

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

 

1 Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά 

προτίμηση με προϋπηρεσία που να 

αποδεικνύεται   

ΓΙΑΤΡΟΣ 1 Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, ο οποίος υποχρεούται να 

βρίσκεται καθ΄ όλο το 24ωρο στους χώρους 

κατασκήνωσης.   

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ-Α 1 Απόφοιτος σχολής νοσοκόμων με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος ή τελειόφοιτος σχολής 

Νοσοκόμων  

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  

 

1 

 

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχόλης Μαγείρων ή ΥΕ 

με εμπειρία στην ειδικότητα που να 

αποδεικνύεται  

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 

 

 

1 

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχόλης Μαγείρων ή ΥΕ 

με εμπειρία στην ειδικότητα που να 

αποδεικνύεται  

ΕΡΓΑΤΕΣ 3 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 3 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

ΦΥΛΑΚΑΣ 1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ  1 Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην 

ειδικότητα που να αποδεικνύεται 

 

Η δαπάνη που θα προκληθεί για τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνει τον 

εγκεκριμένο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 15.6041 με το ποσό 

των 24.000,00 € (τακτικές αποδοχές προσωπικού) και τον ΚΑΕ 15.6054.04 με το ποσό των 6.000,00 

(εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού). 

  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως: 

 

Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη 

    Γυφτέας Ηλίας                                                    Λιάππα Χρυσή 

 Καρδάση Όλγα 
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Οι προσλήψεις του παραπάνω προσωπικού θα πραγµατοποιηθούν, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις:  

1) του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν µε τις 
όµοιες του άρθρου 41 του Ν.4325/2015. 

 2) την  ΚΥΑ ∆11/οικ.26652/784/10-05-2018 «Ανάθεση οργάνωσης και 
λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράµµατος σε ∆ήµους» 
(Α∆Α:6ΤΒΛ465Θ1Ω-8Τ6). 
          

 

 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής :  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Γυφτέα.   

 
Πρέπει να σας πω ότι η απόφαση κατανομής προσωπικού για τις κατασκηνώσεις 
από το Υπουργείο Εργασίας, δεν έχει έρθει ακόμη. Όμως έχουμε κάνει επικοινωνία 

τηλεφωνική και έχουμε τη δέσμευση και την παρότρυνση να προσλάβουμε προσωπικό βάσει 
της περσινής διαταγής. Έτσι, λοιπόν, όπως ο πίνακας, σας έχουμε ενημερώσει, έχει για το 
προσωπικό που θα λειτουργήσει η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας και ενημερωτικά σας λέγω 
ότι θα λειτουργήσει από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 11 Ιουλίου η πρώτη περίοδος, μία ημέρα κενό, 
13 έως 22 η δεύτερη περίοδος, μία ημέρα κενό και στη συνέχεια γίνεται μία αλλαγή, είχαμε τα 
ΑμεΑ για να λειτουργήσουνε σε αυτή την περίοδο από τις 24 μέχρι τις 2 Αυγούστου, λόγω 
όμως ειδικών συνθηκών για τα ΑμεΑ τα οποία έχουν κάνει αίτημα και θέλουν να αλλάξουν 
περίοδο, γιατί; Γιατί λειτουργούν τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και δεν έχουν τελειώσει ακόμη και γι’ αυτό 
ήταν μία παράκληση, μαζί με τη συναίνεση και του Συλλόγου τους, του Πανελλήνιου 
Συλλόγου, η περίοδος αυτή θα αλλάξει, θα λειτουργήσουν τα ΚΑΠΗ στην περίοδο αυτή και στη 
συνέχεια θα λειτουργήσουν τα ΑμεΑ από τις 4 μέχρι τις 13 Αυγούστου.  

Λοιπόν, το προσωπικό είναι αυτό το οποίο έχετε μπροστά σας και είναι ο μέγιστος αριθμός του 
προσωπικού για τον οποίο εμείς λέμε ότι θα πάρουμε και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των 
κατασκηνωτών, οι οποίοι συνεχίζουν και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει γύρω στους 180 με 
200 και συνεχίζουν ακόμα να έχουνε καθημερινά ζητήσεις με παιδιά τα οποία είναι 6 με 12 
ετών.  

 
Ευχαριστούμε πολύ.  
Έχει κάποιος κάποια αντίρρηση; Κάποια ερώτηση;  

Πάμε σε ψηφοφορία. Πώς ψηφίζετε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ομόφωνα; Κύριε Νιάρχο;  

 
Υπέρ θα ψηφίσουμε με την παρατήρηση ότι θα έπρεπε ο Δήμος…, αν ο Δήμος είχε 
Υπηρεσία Καθαριότητας ή Υπηρεσία Πρασίνου θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη 

κατάσταση εκεί και να υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι με σταθερή εργασία.  

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµίας, 
Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Θεµάτων 

 
Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

 Ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών 
 
 

Παύλος Κασσάς 

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Θεωρούμε θετικό το ότι ο γιατρός θα είναι όλο το 24ωρο γιατί πέρυσι δεν ήτανε έτσι τα 
πράγματα, και βέβαια δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να υπάρχει, υποθέτουμε ότι θα υπάρχει 
κάποια μοριοδότηση για την πρόσληψη του προσωπικού που θα πάει εκεί και να προσεχθούν 
και οι μερίδες του φαγητού. Μεγαλύτερη ποσότητα.  
ΥΠΕΡ θα ψηφίσουμε.  

 
Κύριε Αλούπη; ¨Υπέρ¨.  
 

Κυρία Πρόεδρε, συγνώμη, μία ενημέρωση στον κ. Νιάρχο. Κύριε Νιάρχο, όσον 
αφορά το γιατρό, ο γιατρός ήτανε όλο το 24ωρο πέρυσι. Τα προηγούμενα 

χρόνια είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Πέρυσι και φέτος είναι όλο το 24ωρο και τις 4 
κατασκηνωτικές περιόδους και τις 40 μέρες.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ωραία, λοιπόν, ΟΜΟΦΩΝΑ.  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
τα προαναφερόμενα και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,   
 

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

I. τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης ¨Αγίας Μαρίνας¨, σε 
τέσσερις  (4) κατασκηνωτικές περιόδους τον Ιούλιο και Αύγουστο 2018, 

II. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 
3 μήνες), του ειδικού προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης ¨Αγίας Μαρίνας¨ και 
συγκεκριμένα την πρόσληψη του ειδικού προσωπικού για τον κατά ανώτατο 
αριθμό ατόμων, τις ειδικότητες και  τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, όπως 
αυτά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.   

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 

(ένας/μια ανά 60 παιδιά) 

2 Απόφοιτοι τουλάχιστον Β τάξεως Λυκείου  με 

ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.  

 

 

 ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ 

(ένας/μια ανά 75 παιδιά) 

 

 

2 

 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών : 

Α) Παιδικών τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφον/μιας.  

Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 

Γ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών  

Δ) Μουσικών ή Χορευτικών Σχολών  

Ε) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων  

ΣΤ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων  με τα 

παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη 

στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία πού να 

αποδεικνύεται.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  
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ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

(ένας/μια ανά 75 παιδιά) 

 

 

 

 

2 

 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών : 

Α) Παιδικών τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφον/μιας.  

Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 

Γ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών  

Δ) Μουσικών ή Χορευτικών Σχολών  

Ε) Σχολές καλλιτεχνικών μαθημάτων  

ΣΤ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων  με τα 

παραπάνω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη 

στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία πού να 

αποδεικνύεται. 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 

(ένας/μια ανά 75 παιδιά) 

 

 

2 

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε.Φ.Α,  απόφοιτοι της Σχόλης 

Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή 

απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών 

κατ/σεων,  τελειόφοιτοι Τ.Ε.Ε.Φ.Α.  Σε περίπτωση 

έλλειψης υποψηφίων με τα Παραπάνω 

προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών 

αποφοίτων λυκείου με κατασκηνωτική εμπειρία 

που να αποδεικνύεται.  

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ-ΧΙΣΣΕΣ   

(ένας/μία ανά 15 παιδιά) 

10 Απόφοιτοι Α’ τάξης Λυκείου. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου    

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1 Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου    

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

 

1 Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά 

προτίμηση με προϋπηρεσία που να 

αποδεικνύεται   

ΓΙΑΤΡΟΣ 1 Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, ο οποίος υποχρεούται να 

βρίσκεται καθ΄ όλο το 24ωρο στους χώρους 

κατασκήνωσης.   

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ-Α 1 Απόφοιτος σχολής νοσοκόμων με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος ή τελειόφοιτος σχολής 

Νοσοκόμων  

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  

 

1 

 

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχόλης Μαγείρων ή ΥΕ 

με εμπειρία στην ειδικότητα που να 

αποδεικνύεται  

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 

 

1 Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχόλης Μαγείρων ή ΥΕ 

με εμπειρία στην ειδικότητα που να 

αποδεικνύεται  

ΕΡΓΑΤΕΣ 3 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 3 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 
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ΦΥΛΑΚΑΣ 1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ  1 Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην 

ειδικότητα που να αποδεικνύεται 

 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις:  

1) του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 του Ν.4325/2015. 

 2) την  ΚΥΑ Δ11/οικ.26652/784/10-05-2018 «Ανάθεση οργάνωσης και 
λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» 
(ΑΔΑ:6ΤΒΛ465Θ1Ω-8Τ6) 

3) της  αναμενόμενης ΚΥΑ περί κατανομής προσωπικού για πρόσληψη στις 
Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προϋπολογισμούς σε Δήμους. 

 
Η δαπάνη που θα προκληθεί για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές 
του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικον. 
έτους 2018, του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.6041 αυτού με 
το ποσό των 24.000,00 € και τον Κ.Α. 15.6054.04 αυτού με το ποσό των 
6.000,00 €. 

 
 
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. Βεργινάδη Μαρία 

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας  Ηλίας  

  10. Δημόπουλος Δημήτριος  

  11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  12. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας  

  14. Καρβέλης Γεώργιος 

  15. Κουτίβας Ηλίας  

  16. Λιάππα Χρυσή 

  17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  
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  18. Μαρινάκης Σαράντος  

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Μπασακίδης Νικόλαος 

  21. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  22. Μπεχράκης Σταμάτης  

  23. Μπουζιάνης Παύλος  

  24. Μπούχαλης Δημήτριος  

  25. Νιάρχος Αναστάσιος 

  26. Ντίντα Παναγιώτα 

  27. Οικονομάκου Μαρία   

  28. Πολίτης Δημήτριος  

  29. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  30. Φάβας Γεώργιος   

  31. Φαββατάς Δημήτριος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 18 Ιουνίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

  


