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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   9/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   98/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 2α Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 9η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 10343/18.2.2022 (ΦΕΚ 766/18.2.2022 - τ. Β), μετά την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 19086/25-2-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι  κ.κ. 
1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Λιάππας 
Λεωνίδας, 5) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος και 7) Φάβας 
Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μπασακίδης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Δρούγας Παντελής, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Μπασακίδη Νικόλαο.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στην εν λόγω Δημοτική Κοινότητα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελή Μαρία και 
Καραγιάννης Ανδρέας. 

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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη ενός (1) εκπαιδευτικού για χρονικό διάστημα δύο μηνών, μερικής τετράωρης 
απασχόλησης, για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών ΚΔΑΠ.  

Η με αριθμ. πρωτ. 18089/23-02-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου,  
που ήταν στο φάκελο του θέματος μαζί με την με αριθμ. πρωτ. 16933/21-02-2022  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 πρόσληψη  και έχουν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής προς ενημέρωση, 
έχει αναλυτικά ως εξής:      

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση προσωπικού στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας 

ΣΧΕΤ:  Το με αρ. πρωτ. 7426/25.1.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια    Βίου 
Μάθησης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων ή ΠΕ 
Νηπιαγωγών ή ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ Ιστορίας, για δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, για την κάλυψη κατεπειγουσών και 
πρόσκαιρων αναγκών που δημιουργούνται στα ΚΔΑΠ.     
          Στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για την πρόσληψη αυτή, διότι : 
          Λόγω έξαρσης της πανδημίας, παρουσιάζονται καθημερινά πολλά κρούσματα COVID στο
εκπαιδευτικό προσωπικό, παρότι είναι εμβολιασμένο και προκειμένου να μην δημιουργηθούν κενά 
είναι απαραίτητο να προβούμε σε αναπληρώσεις προσωπικού.          
          
          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών, που αναλυτικά έχει ως εξής:

A. Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων επιτρέπεται η πρόσληψη 
προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. 
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.ιε' παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21, το προσωπικό που 
προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε 
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, δεν υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του 
Ν.4765/21.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κγ΄ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το 
άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4325/2015, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών 
αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων, 
ενώ με την παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του 
Ν.4674/20, η εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') παραμένει. 
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Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρ.206, 
παρ.1 του ΚΚΔΚΥ, χωρίς να απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για την κατηγορία των 
δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για τη διαδικασία πρόσληψης 
Β. Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, έχουμε καθημερινά κρούσματα COVID του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, παρότι είναι εμβολιασμένο και προκειμένου να προβούμε σε αναπληρώσεις αυτού και 
να μη δημιουργούνται κενά, παρακαλούμε για την πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Δασκάλων ή ΠΕ 
Νηπιαγωγών ή ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ Ιστορίας, με σύμβαση ΙΔΟΧ τετράωρης απασχόλησης και δίμηνης 
διάρκειας.
- Ένας (1) εκπαιδευτικός, ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ 
Ιστορίας, τετράωρης απασχόλησης, με δίμηνη σύμβαση.

Γ. Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Κ.Α.60.6041.02 “Τακτικές 
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ”, και τον Κ.Α. 60.6054.05 
“Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ”.
Παρακαλώ για περαιτέρω ενέργειες.
                   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ

      
      Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός 
(1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ  Δασκάλων ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ Ιστορίας, 
για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, με μερική 4ωρη 
απασχόληση για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα για 
την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που δημιουργούνται λόγω έξαρσης της 
πανδημίας.
  
         Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 
του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν.
   
         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου 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 οικονομικού έτους 2022.

        Ο Αναπληρωτής
Διευθυντής Διοικητικών

Σπυρ. Λαγωνικάκος

Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας, 

Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ

Μαρία Αγγελή

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

Εδώ ξέρετε ότι όποτε προκύπτει αιφνιδίως κενό, πάμε στη διαδικασία για να μην 
διακοπεί το έργο με ένα δίμηνο και την ίδια στιγμή ενημερώνεται το Γραφείο 

Προσωπικού και ξεκινάει τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία με τον ΑΣΕΠ για την πλήρωση της 
θέσης.

Απλά να προσθέσω στο συγκεκριμένο ότι οι ανάγκες προκύπτουν πιο πολύ τώρα 
τελευταία λόγω COVID, απουσιών λόγω COVID, αυτά θέλουν να καλύψουν, από ό,τι 

με ενημέρωσαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΓΓΕΛΗ: 
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Είναι δύο περίοδοι: η μία είναι όταν οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στο σχολείο ως 
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κλπ, και η άλλη περίοδος τώρα είναι συγκυριακή 

λόγω των συνθηκών των υγειονομικών.

Δηλαδή, τόσο καιρό με έξαρση COVID, με πολύ περισσότερα κρούσματα, δεν 
είχαμε την ανάγκη αυτή και τώρα που υποχωρεί ο COVID  και τα κρούσματα 

είναι λιγότερα, τώρα προκύπτει η ανάγκη αυτή. Με συγχωρείτε αλλά…

ΦΑΒΑΣ: 17 χιλιάδες, 17 χιλιάδες κρούσματα σήμερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπα, όπα, όπα, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι…

Σήμερα δεν είναι 17 χιλιάδες γιατί δεν έχουν βγει ακόμα, οπότε τι ¨17 
χιλιάδες¨; Τι πάει να πει ¨17 χιλιάδες» ; Έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητέ συνάδελφε, η επίκληση, η επίκληση…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Από 400 που ’χαμε στην Καλαμάτα είμαστε 220. Τα χθεσινά, έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ζητήσαμε λόγω COVID, παραιτήθηκαν.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι αυτή κατηγορία. Δεν είναι αυτή κατηγορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνουμε; Παραιτήθηκαν.

Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε… είναι λάθος αυτό που λες. Ήταν το 
προηγούμενο θέμα, τώρα είμαστε στο επόμενο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν 

είναι το ίδιο. Διάβασε να δεις: «Λόγω έξαρσης της πανδημίας παρουσιάζονται καθημερινά πολλά 
κρούσματα COVID στο εκπαιδευτικό προσωπικό, παρότι είναι εμβολιασμένα και προκειμένου να μη 
δημιουργηθούν κενά είναι απαραίτητο να προβούμε σε αναπληρώσεις προσωπικού». Άλλο το ένα, 
άλλο το άλλο. Το προηγούμενο παραιτήθηκαν, σωστά το ψηφίσαμε, και λέω εδώ ότι…

Πάντως, κ. Κοσμόπουλε, τα κρούσματα -συγνώμη που σας διακόπτω- τώρα τελευταία 
είναι περισσότερα, παρόλο που δεν είναι βαριές νοσηλείες, τα κρούσματα…, λείπουν 

συνεχώς δηλαδή, από πριν που ήμασταν και σε καραντίνα…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προξενεί εντύπωση και μάλλον κάτι άλλο μου μυρίζει. Τέλος πάντων.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Μέσω ΑΣΕΠ θα γίνει η διαδικασία, Σαράντο;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Και πώς θα καλυφθεί, με ποια κριτήρια αυτή η θέση; Απ’ τους επιλαχόντες;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχουν επιλαχόντες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχουν επιλαχόντες…  Αφήστε να βρούμε…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αφήστε να βρούνε, η κατάσταση είναι άσχημη, για 2 μήνες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να βρούμε τώρα το Πάσχα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, πάμε, πάμε τώρα, πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …… (δεν ακούγεται) έχετε κανέναν  δάσκαλο; Όποιος έχει δάσκαλο ας τον φέρει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΓΓΕΛΗ: 



Συνεδρίαση :  9/2022 Τετάρτη  2 / 3 / 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ   98/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6221f6f66966d7e682d4d5e1 στις 08/03/22 07:32
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 5

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αα, ε εντάξει τώρα σε παρακαλώ.  Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να συντρέχουν…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει ήδη δοθεί η θέση. Πάμε παρακάτω τώρα όμως.

ΦΑΒΑΣ: Πώς το ξέρετε, κ. Κοσμόπουλε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως το ξέρετε; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εε είμαι σίγουρος.

ΦΑΒΑΣ: Εε πώς είστε σίγουρος;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό, η μέχρι σήμερα παρουσία μου στον Δήμο αυτό μου έχει δείξει.

ΦΑΒΑΣ: Τι είναι αυτά τώρα;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό μου έχει δείξει, τι να κάνουμε;

ΦΑΒΑΣ: Αυτά είναι αερολογίες.

Εκτιμήσεις. Αερολογίες λες εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι; Σε 
παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί να μιλήσεις και να φέρεις την αντίρρησή σου 

ήρεμα και πολιτισμένα και να προσέχεις ποιες εκφράσεις χρησιμοποιείς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 
Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

ΦΑΒΑΣ: Όταν λέτε ότι τόσο καιρό έχετε μάθει, τι εννοείτε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάββα.

ΦΑΒΑΣ: Εγώ σας ακούω, εντάξει;

Τόση ώρα δεν καταγράφεται στα πρακτικά τίποτα. Εγώ δεν θα επιτρέψω αυτή την 
αντιπαράθεση να γραφτεί μες τα πρακτικά. Ήθελε να πει κάτι ο κ. Κοσμόπουλος. 

Είπε αυτό που είπε. Θες να απαντήσεις; Θα πάρεις τον λόγο. Αυτή η βαβούρα δεν θα καταγραφεί. 
Σας το λέω ευθύς εξαρχής για να το ξέρετε όλοι σας. Διαπληκτισμοί και φωνασκίες δεν θα είναι 
στα πρακτικά.
Είπε ο κ. Κοσμόπουλος μια εκτίμηση. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι μπράβο, μπορεί να απαντήσετε έτσι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …… (δεν ακούγεται)  δεν γίνεται έτσι η διαδικασία.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη, θέλατε να πείτε κάτι;

Ναι θέλω.
Επειδή η κύρια αιτιολόγηση από ό,τι φαίνεται για την πρόσληψη αυτή είναι η 

υπόθεση της πανδημίας, ρωτάω το εξής έτσι καλοπροαίρετα: από ό,τι φαίνεται πράγματι το θέμα με 
την πανδημία δεν έχει εξαλειφθεί, πώς γίνονται οι… ήταν και ο Πρόεδρος εδώ, δεν ξέρω δεν τον 
βλέπω, έφυγε, της ΦΑΡΕΩΣ; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πώς, λοιπόν, γίνονται οι διάφορες εκδηλώσεις από πλευράς ΦΑΡΕΩΣ;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Της ΦΑΡΕΩΣ είναι; Δεν είναι της ΦΑΡΕΩΣ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι, δεν έχει σημασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παραδεχόμαστε την πανδημία εννοείτε και την ίδια στιγμή…

Ναι, ναι, έτσι. Και την ίδια στιγμή κάνουμε εκδηλώσεις… εγώ είδα απ’ το 
διαδίκτυο αυτή την εκδήλωση που έγινε στο πάρκο με τα πιτσιρίκια εκεί πέρα 

και τον μάγο, ήταν 150 άτομα εκεί πέρα, ξέρω ’γώ πόσα ήτανε.

ΔΡΟΥΓΑΣ: Ό,τι προβλέπει η ΚΥΑ.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΚΥΑ λέει απαγορεύονται.

Η ΚΥΑ λέει το εξής: απαγορεύονται -λέει- οι υπαίθριες δημόσιες 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Υπαίθριες δημόσιες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Και 

αναρωτιέμαι: πώς, δηλαδή, ορίζονται αυτές οι δημόσιες…;

ΔΡΟΥΓΑΣ: Αν είναι σε ελεγχόμενο χώρο επιτρέπεται.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τι θα πει ελεγχόμενος;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πού το λέει αυτό;

ΔΡΟΥΓΑΣ: Σε ελεγχόμενο ……. (δεν ακούγεται) με νοσήσαντες, με εμβολιασμένους. 

Εγώ διάβασα την ΚΥΑ και δεν λέει κάτι τέτοιο, αγαπητέ Παντελή. 
Απαγορεύονται -λέει- οι παρελάσεις και οι υπαίθριες δημόσιες ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις.

Δηλαδή, στο μέτρο του Νόμου όταν θα κάνουμε εμείς συναυλίες μεθαύριο 
επιτρέπεται και …… (δεν ακούγεται)  δεν επιτρέπεται; 

Όχι, μη μου κάνετε ερώτηση εμένα, εγώ σας ρωτώ με βάση ποιο πλαίσιο τις 
κάνετε; Και το ρωτώ καλοπροαίρετα για πληροφόρησή μου.

Εγώ θα απαντήσω σ’ αυτό που είπατε, κ. Πρόεδρε, με το εξής: ότι στο 
Μέγαρο είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλοι οι οποίοι… με τα πιστοποιητικά 

τους, ενώ σε ανοιχτό χώρο δεν είναι εύκολο να ληφθεί ο έλεγχος.

Ακριβώς αυτό κάναμε. Λοιπόν, απαντάω και εγώ: ότι ο χώρος ελέγχθηκε, υπήρχε 
Δημοτική Αστυνομία και όσοι εισήλθαν μες στον χώρο ελέγχθηκαν τα πιστοποιητικά 

τους ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό νόσησης. Διαφορετικά…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέει αυτό η ΚΥΑ όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι μία ενέργεια…

ΔΡΟΥΓΑΣ: Ελεγχόμενος χώρος.

Είναι μία απάντηση όμως. Είναι μία απάντηση γιατί τέθηκε ένα ερώτημα, ο κ. 
Δρούγας λέει ότι τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα…, πάμε παρακάτω. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΡΟΥΓΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΡΟΥΓΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Μπορώ να συμπληρώσω κάτι; Επειδή αρχικά αυτή η εκδήλωση ήτανε να γίνει στην 
πλατεία που δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί πόσος κόσμος θα ερχόταν, αν είναι 

εμβολιασμένοι ή οτιδήποτε άλλο, μεταφέρθηκε σ’ αυτό τον χώρο με την παρουσία Δημοτικής 
Αστυνομίας, που είναι πολύ καλύτερα από ένα κλειστό χώρο, που πάλι θα μπορούσε να γίνει ένας 
έλεγχος, είναι και ανοιχτός χώρος και με πιστοποιητικά και νοσήσαντες και με μάσκες και 
αποστάσεις. Ναι, αυτό.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε απόλυτα, διαφωνούμε με την ΚΥΑ όμως που λέει…

ΑΓΓΕΛΗ: Όχι, γιατί αφού επιτρέπεται… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  …….. (δεν ακούγεται)

Όχι, να σας πω κάτι; Αφού επιτρέπεται σε εσωτερικό χώρο, με τις ίδιες προφυλάξεις, 
σε ανοιχτό χώρο, με τις ίδιες προφυλάξεις δεν…; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  …….. (δεν ακούγεται) συμφωνούμε, τον παραλογισμό της ΚΥΑ λέμε.

ΑΓΓΕΛΗ: Ναι, ναι, εντάξει. Η ΚΥΑ ...

Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε, τέθηκαν ερωτήματα, υπήρχαν οι απαντήσεις. 

ΦΑΒΑΣ: Σε υπαίθριες εκδηλώσεις που δεν υπάρχει ……. (δεν ακούγεται)

ΑΓΓΕΛΗ: Ναι. Αφού σου επιτρέπει σε εσωτερικό χώρο  δεν μπορείς να…;

Ψηφοφορία. Για τον εκπαιδευτικό του διμήνου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. Κύριε Τζαμουράνη; Συγνώμη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΝΑΙ θα πούμε, τι να πούμε.

ΑΓΓΕΛΗ: Στο πάρκο που είναι ανοιχτά δεν μπορείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις των άρθρων 72 και 75 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

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) εκπαιδευτικού, ειδικότητας ΠΕ  Δασκάλων ή ΠΕ 
Νηπιαγωγών ή ΠΕ Φιλολόγων ή ΠΕ Ιστορίας, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 
αυτό, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, με μερική 4ωρη απασχόληση για την 
εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα για την 
κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που δημιουργούνται λόγω 
έξαρσης της πανδημίας, 
η πρόσληψη του οποίου εκπαιδευτικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως 
ισχύουν,

ΑΓΓΕΛΗ: 

ΑΓΓΕΛΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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και η δαπάνη για την απασχόλησή του θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με τίτλο 
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ» 
και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05 με 
τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ», του σκέλους 
των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,

βάσει των όσων αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στην  αριθμ. 
πρωτ. 18089/23-02-2022 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 στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Δρούγας Παντελής

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

4. Κοσμόπουλος Βασίλειος

5. Λιάππας Λεωνίδας

6. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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