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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   50/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   619/2021

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.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού για το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας.    
Η από με αριθμ. πρωτ. 105220/12-11-2021 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 για το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας»

ΣΧΕΤ:  Η με αριθ. πρωτ. 103490/9.11.2021  εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
 

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει έξι (6) άτομα, για να απασχοληθούν στο 
Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας, που δημιουργήθηκε για πληθυσμό Ρομά με την υπ. 
αριθ. 320189/5.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ1Ξ7Π1-5Υ2) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με τις 
εξής ειδικότητες:

• Ένα (1) άτομο Διαμεσολαβητής Ρομά, κατηγορίας τουλάχιστον Υ.Ε., (αν δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν, μπορεί να προσληφθεί άτομο και χαμηλότερης της 
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης), το οποίο σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της, ειδικότερα δε, προκειμένου για 
Ρομά, της διαλέκτου Ρομανί) 

• Ένα (1) άτομο  Π.Ε. Παιδαγωγός (Εξειδικευμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση) 
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.   Νοσηλευτής
• Ένα (1) άτομο  Π.Ε.  Οικονομικού 
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.  Επισκέπτης Υγείας
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.  Κοινωνικός Λειτουργός 

          Οι ανωτέρω θα εξυπηρετούν πολίτες Ρομά, όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα (επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επίδομα στέγασης, επίδομα παιδιού κ.λπ.) και η καθοδήγησή τους και 
παραπομπή τους σε υπηρεσίες, δομές και φορείς, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων τους και την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους.
           Θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων 
μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του προγράμματος.
           Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση της Διευθύντριας Πρόνοιας, που αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού για το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας»
 
Στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.), που έχει συσταθεί στο Δήμο Καλαμάτας (πρωτεύουσα 
της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας), καθώς και στην Κινητή Μονάδα που λειτουργεί, 
υπηρετεί το παρακάτω προσωπικό :

Στη σταθερή μονάδα : 1 Ψυχολόγος 
                                           2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 
Στην Κινητή μονάδα : 1 Ψυχολόγος
                                          1 Κοινωνικός Λειτουργός
                                         1 Οδηγός      
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Το Κέντρο Κοινότητας : 
     Παρέχει δια ζώσης ενημέρωση και εξατομικευμένη προσέγγιση (διενέργεια κοινωνικών 
ερευνών, προετοιμασία και τακτή επικαιροποίηση κοινωνικών ιστορικών, συμβουλευτική, 
ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση κ.λπ.) στις Ομάδες Στόχου για όλα τα προγράμματα 
απασχόλησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από συστηματικές προσωπικές 
συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις, δράσεις 
πληροφόρησης στον γενικό  πληθυσμό σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, δημοτικής ενότητας, 
δήμου, θύλακες φτώχειας κ.λπ.
      Διασυνδέεται και  συνεργεί με τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας / 
Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, Νοσοκομείων, ΕΟΠΠΥ, κλπ. όπου υπάρχουν, με τις τοπικές 
ανά Περιφερειακή Ενότητα Υπηρεσίες, καθώς και με τους Φορείς που υλοποιούν δράσεις και 
προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (πχ ΟΑΕΔ), σε όλο το φάσμα της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών και προώθησης της απασχόλησης, με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη 
των δυνητικά ωφελούμενων.
     Το έργο που έχει παραχθεί κατά τους μήνες λειτουργίας του είναι καθοριστικό και αναγκαίο 
καθώς οι εξυπηρετούμενοι ξεπερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια τον αριθμό των δύο Χιλιάδων 
(2.000) κατ΄ έτος και το τελευταίο έτος ξεπέρασαν τον αριθμό των τριών Χιλιάδων (3.000,00) .
     Επίσης η καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών Ρομά όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα 
(Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επίδομα στέγασης, επίδομα παιδιού κλπ) και η καθοδήγηση 
τους και παραπομπή σε υπηρεσίες, δομές και φορείς για τη διεκπεραίωση αιτημάτων δημιουργεί 
την ανάγκη, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους, δημιουργίας παραρτήματος Ρομά.
     Οι ανάγκες είναι μεγάλες γι’ αυτό το λόγο μετά κι από αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Πρόνοιας:
     Σας γνωρίζουμε ότι, με την υπ΄ αριθ. 320189/05-10-21 (ΑΔΑ :ΨΠ1Ξ7Π1-5Υ2) απόφαση 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση της πράξης, «Συγκρότηση 
και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και  Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή 
ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5004296 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020»

Σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η παράταση της πράξης έως της 30/09/2023 η αύξηση 
του υποέργου 1 και η δημιουργία παραρτήματος για πληθυσμό Ρομά,  με συνολική δημόσια  
δαπάνη : ποσού : 932.844,00€ 

 Στη δημιουργία παραρτήματος για πληθυσμό Ρομά, σύμφωνα και με το υπ΄ αριθ. 
138652/17-05-11 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Περιφερειακών 
Προγραμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  περιλαμβάνεται  η πρόσληψη έξι (6)  
ατόμων προσωπικού,  ήτοι :

• Ένα (1) άτομο Διαμεσολαβητής  Ρομά  τουλάχιστον ΥΕ, (αν δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν μπορούν να προσληφθούν και χαμηλότερης της Β/θμιας 
εκπαίδευσης) το οποίο σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της 
κοινότητας και της διαλέκτου της, ειδικότερα δε, προκειμένου για Ρομά, της διαλέκτου Ρομανί) 

• Ένα (1) άτομο Π.Ε Παιδαγωγός    (Εξειδικευμένο στην Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση) 

• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε  Νοσηλευτή
• Ένα (1) άτομο  Π.Ε Οικονομικού 
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε Επισκέπτη Υγείας
• Ένα (1) άτομο Τ.Ε Κοινωνικό Λειτουργό 

     Οι ανωτέρω προσλήψεις  θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το Ν. 4765/21 και για χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με 
ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του προγράμματος.
     Σχετική πίστωση υπάρχει στους αντίστοιχους κωδικούς Κ.Α.: 60.7341.10 «Τακτικές αποδοχές 
προσωπικού Κέντρου Κοινότητας»  και Κ.Α.: 60.7341.11, «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
Κέντρου Κοινότητας»  του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου μας.
     Παρακαλούμε για τις από μέρους σας απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι 
παραπάνω προσλήψεις.     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
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       Ύστερα από την παραπάνω σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, εισηγούμαστε στην 
Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με 
Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτήν και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων μέχρι δώδεκα 
(12) μήνες, με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του προγράμματος, με τις εξής ειδικότητες:

• Ένα (1) άτομο Διαμεσολαβητής Ρομά, κατηγορίας τουλάχιστον Υ.Ε., (αν δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν, μπορεί να προσληφθεί άτομο και χαμηλότερης της 
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης), το οποίο σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της, ειδικότερα δε, προκειμένου για 
Ρομά, της διαλέκτου Ρομανί) 

• Ένα (1) άτομο  Π.Ε. Παιδαγωγός (Εξειδικευμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση) 
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.   Νοσηλευτής
• Ένα (1) άτομο  Π.Ε.  Οικονομικού 
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.  Επισκέπτης Υγείας
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.  Κοινωνικός Λειτουργός 
 
         Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4765/21 
(ΦΕΚ 6/15.01.2021/τ.Α').   
   
         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.10 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Κέντρου Κοινότητας» και η δαπάνη των ασφαλιστικών 
εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.11 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Κέντρου 
Κοινότητας», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
και επόμενων ετών, σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του 
προγράμματος.

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

             Σπυρ. Λαγωνικάκος                                                                            Γεώργιος Φάβας

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

Πρόκειται για 1 άτομο Διαμεσολαβητή Ρομά, 1 άτομο ΠΕ Παιδαγωγό, 1 άτομο ΤΕ 
Νοσηλευτή, 1 άτομο ΠΕ Οικονομικού, 1 άτομο ΤΕ Επισκέπτη Υγείας και 1 άτομο 

ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού. 
Η σύμβαση θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης και η διάρκειά 
της ορίζεται απ’ την υπογραφή σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος 
του προγράμματος.
Λοιπόν, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, γιατί υπάρχει και η απόφαση του κ. Δημάρχου αλλά με 
σχετική εισήγηση απ’ τη Διεύθυνση Πρόνοιας.
Είμαστε εντάξει, συμφωνούμε όλοι; 
Πολύ ωραία.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω μόνο για…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

…, καταλαβαίνω τώρα τις ανάγκες, κτλ., χρειάζεται οικονομολόγος ειδικά να 
προσληφθεί γι’ αυτή την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την παρακολούθηση του προγράμματος.

Μόνο για το παράρτημα Ρομά; Για το υπόλοιπο πρόγραμμα υποθέτω ότι 
παρακολουθείται, δεν νομίζω ότι ο οικονομολόγος αυτός είναι για το σύνολο 

του προγράμματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Να μιλήσω; Να μιλήσω πάνω σ’ αυτό; Επειδή στα…, δεν ξέρω…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ……… είναι η Πράξη. Δεδομένης της πράξης και της ένταξης ……… (δεν ακούγεται)   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Περιλαμβάνει αυτά τα 6 άτομα …

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Περιλαμβάνει αυτές τις ειδικότητες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τις περιγράφει δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Τις περιγράφει  η ένταξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Περιγράφει…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όμως, η Μαρία ……… (δεν ακούγεται)   

Εγώ το ξέρω από το προηγούμενο που είχαμε θέμα, παραλίγο να το χάναμε το 
πρόγραμμα.

Θα συνδράμει και το ίδιο το Κέντρο με τις ……… (δεν ακούγεται)    αλλά δεν ήταν 
επιλογή να πάρουμε οικονομολόγο γι’ αυτή την ανάγκη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, εντάξει, μην πλατειάζουμε.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προβλέπεται στην ένταξη ποιοι θα είναι γιατί το Παράρτημα Ρομά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαράντο, δεν ακούγεσαι όμως.

Λοιπόν, το παράρτημα Ρομά είναι μια, επιτρέψτε μου, αν θέλετε, κατάκτηση για 
την ασφυκτική κατάσταση που υπήρχε στο Κέντρο Κοινότητας. Η Μαρία το ξέρει 

πάρα πολύ καλά τι γινότανε και πόσος κόσμος εξυπηρετούντο. Όταν τους είπα στην Περιφέρεια ότι 
εξυπηρετούνται το έτος, με όποιον τρόπο, τέλος πάντων, έρχονται στην Υπηρεσία, φτάνουμε στις 
14 χιλιάδες κόσμο, αυτοί τρόμαξαν.

Και μία παρένθεση: Δεν είναι μόνο  ότι εξυπηρετούνται τα άτομα, αλλά είναι 
και για το ίδιο, για τα οικονομικά του προγράμματος που είναι τόσο δύσκολο 

να…  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έτσι.

Εμείς όταν ήμουν πρώτα, τρέχαμε σε συνεργάτη εξωτερικό, έξω, για να 
μπορέσουμε να ……… (δεν ακούγεται)    

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εδώ τώρα αντιμετωπίζει…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  
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ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: … του προγράμματος και κοντέψαμε να το χάσουμε το πρόγραμμα.

Αντιμετωπίζεται από όλους. 
Εν πάση περιπτώσει, και εντάχθηκε, έγινε τροποποίηση της πράξης…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Το μόνο που…

Κύριοι συνάδελφοι, κοιτάξτε: καλό είναι να υπάρχει ο διάλογος αλλά εδώ πέρα 
γράφονται και πρακτικά, και ενδεχομένως οι συνάδελφοι μετά να μην μπορούν να 

απεικονίσουν…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και εγώ ίσως είμαι εκτός θέματος, τα λέω απλά για ενημέρωση. 

 Απλά σας παρακαλώ πολύ, να ζητάτε τον λόγο, να ακούγεται το όνομα για να 
μπορεί να καταγράφει ο υπάλληλος που ακούει μετά. ΟΚ.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: ……… (δεν ακούγεται)    

Πολύ ωραία, ευχαριστούμε, κα Οικονομάκου και για σας.
Το ψηφίζουμε όλοι ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα 3.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, 
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 έξι (6) ατόμων, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για να 
απασχοληθούν στο Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο 
Καλαμάτας, που δημιουργήθηκε για πληθυσμό Ρομά, η διάρκεια της οποίας 
ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες, με ανανέωση ή παράταση  έως το τέλος του προγράμματος 
με τις εξής ειδικότητες:

•  Ένα (1) άτομο Διαμεσολαβητής Ρομά, κατηγορίας τουλάχιστον Υ.Ε., (αν δεν 
υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν, μπορεί να προσληφθεί άτομο και 
χαμηλότερης της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης), το οποίο σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση 
των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της, ειδικότερα δε, 
προκειμένου για Ρομά, της διαλέκτου Ρομανί) 

• Ένα (1) άτομο  Π.Ε. Παιδαγωγός (Εξειδικευμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση) 

• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.   Νοσηλευτής
• Ένα (1) άτομο  Π.Ε.  Οικονομικού 
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.  Επισκέπτης Υγείας
• Ένα (1) άτομο  Τ.Ε.  Κοινωνικός Λειτουργός 

η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4765/21 (ΦΕΚ 6/15.01.2021/τ.Α΄),

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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η δαπάνη για την εν λόγω απασχόλησή του θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.10 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Κέντρου Κοινότητας» και η δαπάνη των 
ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.11 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές προσωπικού Κέντρου Κοινότητας», 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 έως το τέλος του προγράμματος,  
βάσει των όσων αναφέρονται στην  αριθμ. πρωτ. 105220/12-11-2021 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

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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