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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   50/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   618/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 17η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:20, συνέρχεται 
στην 50η/2021 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, εφόσον πρόκειται για πλήρως 
εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 105242/12-11-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το 
νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος  
της  Οικονομικής  Επιτροπής και από  τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 2) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 630 απόφαση), 3) Μαρινάκης 
Σαράντος, 4) Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται  αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Αγγελής Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, Πολίτη Δημήτριο και 
Μπάκα Ιωάννη, αντίστοιχα.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Άμφειας και 
Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
- παραβρίσκεται, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 

κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη 
- δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άμφειας κ.  Μαλαπάνης 

Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κα Οικονομάκου Μαρία.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   



Συνεδρίαση :  50/2021 Τετάρτη 17 / 11 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   618/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 619c85921f569a6113055884 στις 24/11/21 08:22
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου 
Καλαμάτας.    

Η από με αριθμ. πρωτ. 102662/05-11-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέματος και έχουν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής προς ενημέρωση, μαζί με τα 
έγγραφα που τη συνοδεύουν, έχει αναλυτικά ως εξής:   

ΘΕΜΑ:  «Πρόσληψη   προσωπικού στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
Δήμου Καλαμάτας»

ΣΧΕΤ:  Το με αριθ. πρωτ. 102084/4.11.2021  Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προσχολικής 
Αγωγής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ και 
τρία (3) άτομα ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για να απασχοληθούν 
στους Δημοτικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας ορίζεται από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος.
           Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας, που 
αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας»

          Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναγκών οι οποίες προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα 
στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, τρείς (3) 
συνταξιοδοτήσεις προσωπικού και αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω Covid-19 και για την 
εύρυθμη λειτουργία τους, υπάρχει άμεσα ανάγκη πρόσληψης
του παρακάτω προσωπικού :
1.  Δύο (2) ατόμων ΔΕ Μαγείρων και
2. Τριών (3) ατόμων ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας.
         Οι προσλήψεις αυτές θα είναι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής ζωής 2021-2022 », σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9033/16.7.2021 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με τα οριζόμενα της υπ’ αριθ. 78812/14.7.2021 ΚΥΑ και θα 
αφορούν συμβάσεις σύμφωνα με το Ν. 4765/21.
        Η Δράση του ανωτέρω προγράμματος αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας 
σε βρέφη, σε δημόσιους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ολοκληρωμένης Φροντίδας, και υλοποιείται 
μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2021 - 2022, μέγιστης 
διάρκειας 11 μηνών, όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για 
τις/τους ωφελούμενες /ους .
        Επίσης στοχεύει : α) στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων 
γυναικών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα 
από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι 
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής
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μέριμνας και της παιδικής προστασίας, και β) στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής 
ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών.
          Οι Φορείς διαχείρισης και Υλοποίησης της δράσης : Είναι η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.) 2014-2020 και οι δεκατρείς (13) Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), ενώ δικαιούχος Φορέας της δράσης 
είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.
          Η Χρηματοδότηση της δράσης προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.) 2014-2020 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (Π.Ε.Π.) 2014-2020.
          Οι ανωτέρω προσλήψεις είναι αναγκαίες για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
υπογραφής των Συμβάσεων έως τις 31/08/2022 και με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον 
το πρόγραμμα συνεχίζεται και υπάρχει πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς Κ.Α.: 60.6041.01 
«Τακτικές αποδοχές» και Κ.Α.: 60.6054.04 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού» του 
προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου μας.
           Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.

                   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                                                   Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
             ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ                                                    ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
                                             
         Ύστερα από την παραπάνω σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, εισηγούμαστε στην 
Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης, για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού, για τους 
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η.8.2022, με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος.
           
         Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4765/21 
(ΦΕΚ 6/15.01.2021 τεύχος Α').   
   
         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.01 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 
60.6054.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των εξόδων 
του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και επόμενων ετών, σε περίπτωση 
ανανέωσης της σύμβασης ή παράτασης εάν το πρόγραμμα συνεχιστεί.

        

     Ο Αναπληρωτής                                                      Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διοικητικής 
Διευθυντής Διοικητικών                                       Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης & ΚΕΠ                                    
                                                                                                     

             Σπυρ. Λαγωνικάκος                                                                          Γεώργιος Φάβας                    

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

Σύμφωνα, λοιπόν, και με την εισήγηση που έχετε στα χέρια σας, κύριοι συνάδελφοι, 
πρόκειται για 2 άτομα ΔΕ Μάγειρες και 3 άτομα ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 

Καθαριότητας. Υπάρχει η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Τι λέτε εσείς; Κύριε Κοσμόπουλε;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ, ΝΑΙ.

¨ΝΑΙ¨. 
Κύριε Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται)  

Ναι. Οι συγκεκριμένοι βέβαια με τη συγκεκριμένη διαδικασία, ναι. 

ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται)  

Θα ’ναι μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. 
Λοιπόν, κύριε, θέλετε την ερώτηση; 

Παρακαλώ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Στις 15/1ου του ’20… Θα κάνω μία εισαγωγή για να κάνω την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.

… πήραμε απόφαση για την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας Βοηθητικού 
Προσωπικού Καθαριότητας για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 

Σταθμών.
Λοιπόν, αυτή η απόφαση   υλοποιήθηκε στις 20/7ου/20 και ήταν μέχρι 31/7ου/ 20, δηλαδή για 10 
μέρες. Επειδή με πιάσανε και με ρωτήσανε τι ακριβώς συμβαίνει, και βεβαίως αντιλαμβάνεσθε δεν 
ήξερα, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη; Αυτές οι κυρίες οι οποίες τότε επελέγησαν γιατί 
δεν προσλήφθηκαν κανονικά στο χρονικό διάστημα που έλεγε η πρόσκληση και προσλήφθηκαν για 
10 μέρες μόνο; Και δεύτερον: αυτές μπορούν σήμερα να συμμετάσχουνε στη νέα διαδικασία;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη, θα απαντήσετε εσείς;

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ, ότι 
γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πέρυσι υπήρχε η ατυχής συγκυρία, δεν είχε 

σχέση για το πότε τις πήραμε, πότε ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, αυτή είναι η ουσία.
Πράγματι, λοιπόν, προσελήφθηκαν για 10 μέρες αλλά επειδή δεν είχε χρηματοδοτηθεί, ήτανε η 
ανανέωση και η παράταση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, εν προκειμένω για να μην πιάνουμε 
τους τίτλους τους μεγάλους, έκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι εφόσον δεν υπάρχει ανανέωση, 
ό,τι συνέβαινε με όλες τις άλλες που είχαν γίνει το προηγούμενο έτος, αυτές λήγουν εκεί. 
Όταν, λοιπόν, ήρθε η απόφαση και υπογράφηκε η σύμβαση, ζητήσαμε διευκρινίσεις και από την 
Τρίπολη και απ’ την κα Τσουκάτου και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δυστυχώς η απάντηση 
ήταν αυτή.
Πράγματι, λοιπόν, με τη διαδικασία που τηρήθηκε το ΑΣΕΠ, προσελήφθηκαν για 10 μέρες, υπήρχε 
μια σχετική ενημέρωση για τον κίνδυνο, γιατί είχε προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες σε άλλο 
Δήμο, ότι αυτές οι προσλήψεις δεν θα έχουν τον χαρακτήρα που είχαν όλες οι άλλες  να 
ανανεώνονται κάθε χρόνο, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και έγκριση χρηματοδότησης απ’ το 
ΕΣΠΑ. Είναι ΙΔΟΧ, δεν είναι μόνιμοι, εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση μπορούν να 
απασχολούνται. Για τις συγκεκριμένες, επειδή δεν είχε ανανεωθεί το ίδιο το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα, δεν μπόρεσαν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Έχουμε λειτουργήσει όμως με τις 
οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν το αφήσαμε έτσι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπήρχε και ανάγκη γιατί αφού δεν…

Όχι, υπήρχε ανάγκη, γιατί έληξε, έληξε το διάστημα. Υπήρχε ανάγκη. Δεν είναι 
το θέμα ότι δεν υπήρχε ανάγκη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και πώς είχε καλυφθεί, Σαράντο μου, η ανάγκη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Είχε καλυφθεί από το προσωπικό που προέκυπτε από τις συμβάσεις μας που είχαμε ενεργές από τον 
COVID.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτές έχουνε κάποιο προβάδισμα τώρα έναντι άλλων;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Απ’ τον ΑΣΕΠ προβλέπεται μόνο η αξιοποίηση της προϋπηρεσίας τους.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Οι 10 μέρες, δηλαδή.

Όχι οι 10 μέρες, και αυτοί που διανύουν τώρα, γιατί… Κοιτάξτε, θα το πω απ’ το 
μικρόφωνο,  έτσι και αλλιώς, για τις συγκεκριμένες κυρίες εφόσον αντιμετώπισαν 

αυτή την κατάσταση και απαιτήθηκε η ανάγκη να πάρουμε με τη νέα…, με την έναρξη της 
σχολικής περιόδου, ένα προσωπικό με COVID, επιλέξαμε να πάρουμε αυτές. Οπότε και η 
προϋπηρεσία από την έναρξη της προηγούμενης σχολικής… 

ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται)  

Είναι με COVID αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι η σύμβασή τους, με αυτά που 
ξέρουμε ως τώρα, θα λήξει 31/12ου.

Είδαμε ότι έχουν αδικηθεί εν προκειμένω, αλλά όχι με υπαιτιότητα δική μας, με τον τρόπο 
λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΑΣΕΠ.
Ζητήσαμε διευκρινίσεις και από την Τρίπολη και από το Υπουργείο Εσωτερικών και μας έδωσαν 
αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν μπορούν να έχουν τον χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας που έχουνε 
οι προηγούμενες, γιατί μέσα στο έτος το προηγούμενο ανανεώθηκε  το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν, δηλαδή…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα αξιοποιήσουν, δηλαδή, την προϋπηρεσία τους.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, κατά συνέπεια…, με συγχωρείς, Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Βασίλη.

Κατά συνέπεια, Σαράντο, αυτές δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχουν.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ¨Έχουν¨.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Βεβαίως, έχουν.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και ας εργάζονται, εντάξει.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχουν, κοιτάξτε…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό, αυτό …  

Τι λέει ο κ. Τζαμουράνης (;), γιατί εδώ θα είμαστε ευθείς. Λέει ότι αν 
διατηρούσαν όλη αυτή την ανεργία τους ενδεχομένως να είχανε ένα προβάδισμα. 

Παρόλα αυτά όμως επειδή οι γυναίκες πράγματι για 10 μέρες προσελήφθησαν και υπήρξε η 
δυνατότητα η οποία δεν ήτανε…, καταλαβαίνετε δεν ήταν γνωστές κανενός μας -έτσι;-, προς Θεού, 
αλλά εφόσον κρίθηκε η ανάγκη να πάρουμε 2 ανθρώπους, αφού δεν έβγαινε πάλι η διαδικασία για 
πρόσληψη, πήραμε αυτές τις 2 γυναίκες. Από την περίοδο, δηλαδή, την… απασχολούνταν αυτό το 
διάστημα. Θα πάρουν προϋπηρεσία εμπειρίας, δεν θα πάρουν ανεργίας. Έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα μες στα κριτήρια, λοιπόν, είναι και η εμπειρία και η ανεργία φυσικά.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Βέβαια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και τώρα συζητάμε για 8 μήνες;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζητάμε μέχρι 31 Αυγούστου.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προσέξτε τώρα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ’ την ημερομηνία που υπογράφουν τη σύμβαση.

…….. (δεν ακούγεται) μέχρι 30 Αυγούστου, η οποία επειδή είναι σε ισχύ το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή θα έχουμε πόρους, λοιπόν, θα μπορεί να παραταθεί. Ναι, ναι.

…….. (δεν ακούγεται) ανανεώνεται. Αυτό είναι το τραγικό για τις προηγούμενες 
κυρίες, ότι επειδή έληγε πέρυσι και δεν είχε ανανεωθεί, αυτές οι περιπτώσεις 

αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ και στην Κόρινθο και στη Λαμία και σε πολλούς 
Δήμους που ήταν σ’ αυτή τη συγκυρία.  Ήταν μια αδικία γι’ αυτές…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ήταν μια άδικη αντιμετώπιση…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ήταν μια αδικία, Βασίλη, αλλά δεν ήτανε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήταν στο χέρι το δικό μας, απλά.

Όχι, ούτε του Δήμου, ούτε κάπου ολιγωρήσαμε. 
Υπάρχει σχετική αλληλογραφία και με το Υπουργείο Εσωτερικών , γιατί 

εντοπίστηκε η αδικία …

Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία από πού προέρχεται η αδικία, είναι μια 
αδικία για τις εργαζόμενες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει…

…….. (δεν ακούγεται)   είμαι απόλυτα ειλικρινής σε αυτό όπως έχει συμβεί. Και το 
ξέρουν και οι ίδιοι και το κουβεντιάζουμε μαζί τους, δεν είναι…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Χάσανε μια δυνατότητα απασχόλησης σημαντική.

Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, συμφωνούμε, για να ολοκληρώσουμε το θέμα, εντάξει; 
Ομόφωνα;

ΦΩΝΗ: ΝΑΙ, ΝΑΙ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ το 2ο θέμα.

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

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2021, 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 προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για να 
απασχοληθούν στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του 
Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η διάρκεια της οποίας 
ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31η.08.2022 με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος,
των εξής ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  3 

 
η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4765/21 (ΦΕΚ 6/15.01.2021/τ.Α΄),
η δαπάνη για την εν λόγω απασχόλησή του θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.01 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 60.6054.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», 
του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2022 και  επόμενων ετών σε περίπτωση 
ανανέωσης της σύμβασης ή παράτασης εάν το πρόγραμμα συνεχιστεί,  
βάσει των όσων αναφέρονται στην  αριθμ. πρωτ. 102662/05-11-2021 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. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαρινάκης Σαράντος

6. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

7. Μπασακίδης Νικόλαος
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8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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