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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  7/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  45/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 7η/2022 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ΄αριθμ. 643/69472/24-9-2021  εγκυκλίου του Υπουργείου  Εσωτερικών και 
της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 - τ. Β΄), μετά την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 27876/22-3-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το 
νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος),                          
4) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος 
Χρήστος, 7) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Δούβας Ιωάννης,        
10) Δρούγας Παντελής, 11) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Καραγιάννης Ανδρέας, 13) Κλάδης 
Παύλος, 14) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 15) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
41 απόφαση), 16) Κουκούτσης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 41 απόφαση),         
17) Λαζαρίδης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 41 απόφαση), 18) Μάκαρης Εμμανουήλ 
– Λεονάρδος, 19) Μαρινάκης Σαράντος, 20) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 21) Μπάκας 
Ιωάννης, 22) Μπαρούνη Μαρία, 23) Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Μπεχράκης Σταμάτης,         
25) Οικονομάκος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 43 απόφαση), 26) Σκοπετέας 
Αναστάσιος, 27) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 28) Σωφρονάς Γεώργιος, 29) Τζαμουράνης 
Βασίλειος, 30) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 31) Φάβας Γεώργιος και 32) Φαββατάς Δημήτριος.  

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Γκλεγκλέ Ελένη, 2) Κανάκης 
Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) Μαλαπάνη Μαρία, 5) Μπάκας Δημήτριος, 6) Νιάρχος 
Αναστάσιος, 7) Οικονομάκου Μαρία, 8) Χειλάς Παναγιώτης και 9) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Άμφειας και Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Δημοτικές Κοινότητες, και απ’ αυτούς, 
• συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλαμάτας κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη, 
• δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφειας κ. 

Μαλαπάνης Νικόλαος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση το 5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Επέκταση ωραρίου εργαζομένων στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας.  

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 28139/23-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, 
που ήταν στο φάκελο του θέματος μαζί με την με αριθμ. πρωτ. 27741/22-03-2022  Βεβαίωση 
του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου για την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό, οικον. έτους 
2022, για την εν λόγω επέκταση ωραρίου  και έχουν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής προς ενημέρωση, 
έχει αναλυτικά ως εξής:      

ΘΕΜΑ:       Αύξηση ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο ΚΔΑΠμεΑ

ΣΧΕΤ:       Το με αρ. πρωτ. 24113/11.3.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πρόνοιας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

         Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πρόνοιας, για την 
εύρυθμη και αρτιότερη λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
απόφασης αύξησης του ωραρίου εργασίας των κάτωθι εργαζόμενων, που απασχολούνται με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, στο 
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής», στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - 
Μ.Ε.Α.) του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα, ως εξής:  

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1 ΠΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 23193/10.3.2022 ΑΠΌ 4 ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

2 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  23089/10.3.2022 ΑΠΌ 4 ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

3 ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 23197/10.3.2022 ΑΠΌ 4 ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

Σημειώνεται ότι:
α) η αύξηση του ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων, που υπηρετούν με συμβάσεις εργασίας 
μειωμένου ωραρίου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής», στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.) του Δήμου 
Καλαμάτας, είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αρτιότερη λειτουργία της δομής ΚΔΑΠμεΑ  
β) υπάρχουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2022 και θα εγγραφούν 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, στην περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και 
ανανέωσης των συμβάσεων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 60.6041.03 «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΔΑΠμεΑ» και 
τον Κ.Α. 60.6054.06  «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠμεΑ» και 
γ) έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους
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          Η ανάγκη για την παραπάνω αύξηση του ωραρίου εργασίας αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση της Διευθύντριας Πρόνοιας, που αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Επέκταση ωραρίου εργαζομένων στο  ΚΔΑΠ με Α»

             Αφού λάβαμε υπόψη μας :
Α. Το γεγονός ότι για την αύξηση ωρών απασχόλησης προσωπικού που έχει προσληφθεί με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4483/2017 (αρ. 87), σύμφωνα με τις οποίες: 

«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των 
εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να 
τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης 
της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών 
τους. 
Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου 
ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Η 
απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου 
και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό» και 
Β.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23089/10.03.2022  έγγραφο της Διεύθυνσης  της Δομής του ΚΔΑΠ μεΑ   

Σας γνωρίζουμε τα εξής: Το ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Καλαμάτας, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018, με δομημένο 
παιδαγωγικό πρόγραμμα ομαδικών και ατομικών συνεδριών με οκτάωρη λειτουργία. 
Εκτός των άλλων ειδικοτήτων στο ΚΔΑΠμεΑ προβλέπεται και η ειδικότητα των φυσιοθεραπευτών όπου μέσα 
από  ατομικές συνεδρίες :

• Αξιολογούν τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των ωφελουμένων, προσδιορίζουν τις ανάγκες 
τους και καθορίζουν τους θεραπευτικούς τους στόχους, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης, της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας των ωφελουμένων. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιούν ειδικές μεθόδους και μέσα εκπαιδεύοντας τους ωφελούμενους στο χώρο του 
φυσικοθεραπευτηρίου ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, εντός και εκτός δομής.

• Παρακολουθούν και αξιολογούν περιοδικά την κινητική εξέλιξη των ωφελουμένων και ενημερώνουν 
τον ατομικό τους φάκελο.

• Συνεργάζονται με τις συναφείς ειδικότητες της δομής (εργοθεραπευτή - εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής), 
χωρίς να τους υποκαθιστούν στο έργο τους, και ενημερώνουν το λοιπό προσωπικό της δομής για 
θέματα της αρμοδιότητάς τους.

• Ενημερώνουν την οικογένεια για την κινητική εξέλιξη του ωφελουμένου και εισηγούνται, σε 
συνεργασία με τους εργοθεραπευτές, τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις κρίνουν απαραίτητες.

• Εισηγούνται, συνεργαζόμενοι με τους εργοθεραπευτές, στο διευθυντή της δομής τις αναγκαίες 
εργονομικές διευθετήσεις για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο της δομής και την 
απρόσκοπτη μετακίνησή τους.

• Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της κινητικής δραστηριότητας και της 
συμμετοχής των ωφελουμένων στα προγράμματα του ΚΔΑΠ μεΑ.

Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπάρχει Ομάδα από καθηγητές  
Φυσικής Αγωγής, για ομαδικές και για  ατομικές συνεδρίες Φυσικής Αγωγής, η οποία είναι υπεύθυνη για :

• Την αξιολόγηση,  τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε ωφελούμενους της δομής  
με στόχο τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης,  της ποιότητας ζωής,  της λειτουργικότητας τους,  
την  ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς τους . 

• Την κατάρτιση προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής αναπτυγμένα, πάνω σε άξονες της προσαρμοσμένης 
φυσικής αγωγής, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης.
 Η προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή είναι ένας σύνθετος όρος που αναφέρεται στην ενσωμάτωση 
γνώσης από πολλούς τομείς, όπως φυσική αγωγή, ειδική αγωγή, ιατρική, φυσικοθεραπεία, ψυχολογία 
και χρησιμοποιεί τροποποιημένα και προσαρμοσμένα την άσκηση και την άθληση σε άτομα με 
αναπηρία. 
Το πρόγραμμά της είναι ειδικά σχεδιασμένο στις δυνατότητες του κάθε ατόμου, χρησιμοποιώντας 
διάφορες μεθόδους, τεχνικές και εξοπλισμό. Η διδασκαλία της συμβάλει στην ανάπτυξη του γνωστικού, 
του κινητικού και του συναισθηματικού τομέα της συμπεριφοράς του ατόμου και σκοπός της είναι η 
αρμονική σωματική ανάπτυξη, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια καθώς και η ομαλή ένταξή του 
στην κοινωνία. 
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Αυτή τη στιγμή, στο ΚΔΑΠμεΑ υπηρετεί μια Φυσιοθεραπεύτρια, η Πίτσιου Μαρίνα του Γεωργίου, η οποία 
προσλήφθηκε με την υπ’  αριθ. 29/6487/13.02.22  Απόφαση Δημάρχου (ΣΟΧ5/2017), με τετράωρη απασχόληση, 
η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των σαράντα έξι (46) ωφελουμένων (και με δυνατότητα της 
δομής να εξυπηρετήσει και έως πενήντα (50) ωφελούμενους), οι οποίοι χρειάζονται εξατομικευμένες συνεδρίες 
και πρόγραμμα φυσιοθεραπειών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, επίσης θα ξεκινήσουν διαδικασίες 
για νέα πρόσληψη φυσιοθεραπευτή οι οποίες είναι χρονοβόρες. 
Λόγω των ανωτέρω, είναι αναγκαία και προτείνεται μετά και από την υπ’  αριθ. πρωτ. 23193/10.03.22 αίτησή 
της,  η αύξηση του ωραρίου  εργασίας  της,  από τέσσερις ώρες σε έξι ώρες. 

Επίσης στο ΚΔΑΠμεΑ υπηρετούν τρείς (3) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τετράωρης απασχόλησης, των οποίων οι 
ώρες λόγω της οχτάωρης απασχόλησης της Δομής, του αριθμού των ωφελουμένων και της ανάγκης των 
ομαδικών αλλά κυρίως των  ατομικών προγραμμάτων δεν επαρκούν.

Ο Γερμανός  Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, προσλήφθηκε με την υπ’ αριθ. 
30/6487/13.02.2018 Απόφαση Δημάρχου (ΣΟΧ4/2017),  έχει ειδικότητα  στην καλαθοσφαίριση. Κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας της δομής έχει επιδείξει επαγγελματισμό και οργάνωση στις ομαδικές δραστηριότητες 
που είναι αναγκαίες για την σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητας και κοινωνικοποίηση των ωφελουμένων. 
Λόγω των ανωτέρω και μετά από  την υπ’ αριθ. 23192/10.03.22 αίτηση του, είναι  αναγκαία  και προτείνεται  η 
αύξηση του ωραρίου  εργασίας  του,  από τέσσερις ώρες σε έξι ώρες.      

Ο Ρήγας Χρήστος του Παναγιώτη, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, προσλήφθηκε με την 123/16128/22-05-20 
απόφαση Δημάρχου (ΣΟΧ2/2020), με ειδικότητα στην προσαρμοσμένη Κινητική αγωγή και κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας του με τα ΚΔΑΠμεΑ έχει επιδείξει επαγγελματισμό, πολύ καλή σχέση με παιδιά και γονείς και με 
την αναφερόμενη ειδικότητά του μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του κάθε ωφελούμενο, με αποτέλεσμα την αρμονική σωματική, ψυχική και  πνευματική ανάπτυξή του.
Για τα εξατομικευμένα προγράμματα είναι απαραίτητες οι ατομικές συνεδρίες, με τροποποιημένες και 
προσαρμοσμένες  ασκήσεις στο προσωπικό προφίλ  κάθε ατόμου και στην ιδιαιτερότητά του.  Λόγω των 
ανωτέρω και μετά από  την υπ’ αριθ. 23089/10.03.22 αίτησή του, είναι  αναγκαία  και προτείνεται  η αύξηση του 
ωραρίου  εργασίας  του,  από τέσσερις ώρες σε έξι ώρες.
     
Σημειώνεται περαιτέρω ότι 
α) υπάρχουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 
60.6041.03 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) ΚΔΑΠΜΕΑ» και τον Κ.Α. 60.6054.06 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠΜΕΑ» και 
β) έχουν  κατατεθεί σχετικές  αιτήσεις αύξησης του ωραρίου  των  ενδιαφερομένων.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

       
         Η αύξηση του ωραρίου εργασίας τους θα γίνει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του 
Ν.4483/2017, οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016.   

         Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.6041.03 «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΔΑΠμεΑ» και  
60.6054.06 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠμεΑ» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ. έτους 
2022  και των επόμενων ετών, στην περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης των 
συμβάσεων.

                                                                       
            Ο Αν. Διευθυντής Διοικητικών                                  Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Διαχείρισης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                         Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας,
                                                                                                                 Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ
                Σπυρ. Λαγωνικάκος                                                                    Μαρία Αγγελή                                                                        
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Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φάβας.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εισηγούμαστε την επέκταση των ωρών εργασίας 
3 εργαζομένων και συγκεκριμένα: μίας φυσικοθεραπεύτριας, φυσιοθεραπεύτριας, 

συγνώμη, και 2 καθηγητών Φυσικής Αγωγής, από 4 ώρες σε 6 ώρες. 
Αυτή τη στιγμή έχουμε 46 ωφελούμενους στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και επειδή τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι σε 
8ωρη βάση που λειτουργούν, παρατηρήθηκε ότι το ωράριο το οποίο είχανε οι συγκεκριμένοι 
δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους, γιατί εφαρμόζονται 
ατομικά και ομαδικά προγράμματα στους ωφελούμενους, οπότε επειδή αυτή τη στιγμή δεν 
είναι εύκολο να προσλάβουμε άμεσα και κάποιους, κάποιους άλλους, δηλαδή να καλύψουν 
αυτό το κενό, γι’ αυτό τον λόγο προτείνουμε για μία άμεση λύση να τους αυξήσουμε το 
ωράριο των συγκεκριμένων. Η κα Πίτσιου είναι μόνη της ως φυσιοθεραπεύτρια και έχουμε 3 
γυμναστές, χρησιμοποιούνται οι 2, εργάζονται 4 ώρες και τους αυξάνουμε και αυτούς σε 6 
ώρες και σε αυτήν, για να μπορούν να προλάβουν τα προγράμματα και να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή στη Δομή, η οποία μπορεί να προσαυξηθεί και να 
φτάσει μέχρι και τα 50 άτομα ως ωφελούμενους.

Ερωτήσεις υπάρχουν; Όχι. 
Τοποθετήσεις; Όχι. 

Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ομόφωνα;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΝΑΙ.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μ την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

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

Υιοθετεί την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28139/23-03-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται  σε αυτή 
εγκρίνει την αύξηση του ωραρίου εργασίας  των παρακάτω εργαζόμενων στο                
ΚΔΑΠμεΑ  του Δήμου Καλαμάτας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1 ΠΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΑΠΟ 4 ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

2 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

3 ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ 4 ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η αύξηση του ωραρίου εργασίας τους θα γίνει σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 87 του Ν.4483/2017, οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες του άρθρου 8 
παρ.1 του Ν.4368/2016.   

Η μισθοδοσία των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.03 «Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) ΚΔΑΠΜΕΑ» και τον Κ.Α. 60.6054.06 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 
ΚΔΑΠΜΕΑ» του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 και αντιστοίχως των 
επόμενων ετών, στην περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης των 
συμβάσεων.

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται όπως 
ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος

6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης

8. Δούβας Ιωάννης

9. Δρούγας Παντελής

10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

11. Καραγιάννης Ανδρέας

12. Κλάδης Παύλος 

13. Κοσμόπουλος Βασίλειος

14. Κουζή Αντωνία (Τόνια)

15. Κουκούτσης Δημήτριος

16. Λαζαρίδης Γεώργιος

17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

18. Μαρινάκης Σαράντος 

19. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

20. Μπάκας Ιωάννης

21. Μπαρούνη Μαρία

22. Μπασακίδης Νικόλαος



Συνεδρίαση : 7/2022 Δευτέρα 28 / 3 / 2022                       ΑΠΟΦΑΣΗ  45/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 624546e6227962d6308cbad3 στις 31/03/22 11:41
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 7

23. Μπεχράκης Σταμάτης

24. Οικονομάκος Δημήτριος

25. Σκοπετέας Αναστάσιος

26. Σταματόπουλος Ευστάθιος

27. Σωφρονάς Γεώργιος

28. Τζαμουράνης Βασίλειος

29. Τσαπόγας Κωνσταντίνος

30. Φάβας Γεώργιος

31. Φαββατάς Δημήτριος

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                             
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    Μπάμπαλη Αικατερίνη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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