
Συνεδρίαση :17/2017     Πέμπτη  08  / 06  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  327/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  1 

 

 
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  327/2017 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται 
στην 17η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 24367/2-6-2017 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 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 295 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 305 απόφαση), 4) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 
Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος, 10) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 11) 
Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) Καμβυσίδης Ιωάννης, 17) Καντζιλιέρη Χριστίνα – 
Ελευθερία, 18) Καραγιάννης Ανδρέας, 19) Καρβέλης Γεώργιος, 20) Κουτίβας Ηλίας, 21) Λιάππα 
Χρυσή, 22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας Ιωάννης, 
25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπουζιάνης Παύλος, 27) Μπούχαλης Δημήτριος, 28) Νιάρχος 
Αναστάσιος, 29) Ντίντα Παναγιώτα, 30) Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) 
Πολίτης Δημήτριος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Φάβας Γεώργιος, 35) Φαββατάς 
Δημήτριος και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γεωργακίλας Κων/νος, 2) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 3) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία, 4)  Μπεχράκης Σταμάτης και 5)  Μπρεδήμας Θεόδωρος.  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες : 

• Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 2) 
Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος και 3) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος, οι οποίοι 
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας  Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, ο οποίος δεν 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 Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 Έκδοση ψηφίσματος για την υποστήριξη των συμβασιούχων. 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν κατατεθεί στο Προεδρείο, στην αρχή της συνεδρίασης, σχέδια 
ψηφίσματος από το Δημοτικό Σύμβουλο της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  κ. Φαββατά Δημήτρη και από τη δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», τα οποία διαβάζονται από τους κ.κ. Φαββατά και Νιάρχο 
αντίστοιχα, προς ενημέρωση των μελών του Σώματος και τα οποία έχουν ως εξής : 
 
 
• Του κ. Φαββατά 
 

Καλαμάτα, 06.06.2017  

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ  
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 

Στον Δήμο Καλαμάτας εργάζονται εργαζόμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου,  οι οποίες  παρατάθηκαν διαδοχικά με το αρθ.49 του 

ν.4325/2015, το αρθ.50 του ν.4351/2015, με την Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το 

Δεύτερο Άρθρο του ν. 4366/2016 και με το αρθ.16 του ν.4429/2016 καθώς και με 

την νομοθετική ρύθμιση του αρθ.25 του ν.4456/2017 όπου θεώρησε νόμιμες τις 

δαπάνες μισθοδοσίας τους.  

Οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν ήρθαν στον Δήμο μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες 

αλλά μέσα από τον δρόμο της μακροχρόνιας ανεργίας τους και διαδικασίες του 

ΑΣΕΠ.  

Καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου και πρωτίστως 

εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.  

Είναι άκρως απαραίτητοι και τυχόν απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει 

ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά 

και στους Δημότες και τους επισκέπτες της πόλης ειδικά την περίοδο της αυξημένης 

τουριστικής κίνησης.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ζητά να προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα σε 

νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 

αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, 

που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες.  

Ο  Δήμος Καλαμάτας υπερασπίζεται την μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους 

εργαζόμενους, ώστε να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και 

αβεβαιότητας.  

 

Δημήτριος Γ. Φαββατάς 

Πρόεδρος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας 

Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας 

Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες 
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• Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
 

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου Καλαμάτας 

Για την απόφασή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε παράνομη την ανανέωση των 

συμβάσεων των 8μηνιτών 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας καταγγέλλει την απόφαση της Ολομέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε παράνομη την ανανέωση των συμβάσεων των 

8μηνιτών, παράνομη και την πληρωμή των εργαζομένων για δουλειά που έχουν ήδη 

προσφέρει! 

Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι και πρόδηλες και ακέραιες. Από το 2016 

αναπαράγεται το αδιέξοδο, παράλληλα με την πολιτική που γεννά και οξύνει τα ίδια 

προβλήματα. 

Ήρθαν ως συμβασιούχοι, γιατί η πολιτική διαδοχικά των κυβερνήσεων και των μνημονίων 

απαγόρευσε τις μόνιμες προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού στους δήμους από το 

2011. Το ΔΣ δηλώνει την αντίθεσή του στην απόλυση των εργαζομένων στους δήμους, που 

υπηρετούν σε νευραλγικούς τομείς με 8 μήνες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ανανεωθεί. 

Πρόκειται για προσλήψεις που έγιναν με τις διαδικασίες που ορίζει ο ΑΣΕΠ για να 

καλύψουν κενά σε υπηρεσίες που αφορούν την Υγεία και την ποιότητα ζωής, όπως η 

καθαριότητα, τα κοιμητήρια, ο ηλεκτροφωτισμός. 

Ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα σε άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε να 

διασφαλιστεί το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των παρατασιούχων και να 

παραμείνουν ως μόνιμο προσωπικό στους δήμους.  

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

 
Λοιπόν, όσον αναφορά τους συμβασιούχους, καταρχήν κάναμε και μία κουβέντα 
εδώ με τα παιδιά και προηγουμένως γι' αυτό και καθυστερήσαμε, αυτό το θέμα 

συζητούσαμε. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο μας 200 
χρόνια από τότε που απελευθερωθήκαμε, έτσι δουλεύει το δημόσιο, συμβασιούχοι και 
νομιμοποίηση και ου τω καθεξής. Έτσι πορευόμαστε.  
Λοιπόν η πρότασή μας είναι καταγεγραμμένη σε ένα ψήφισμα και έχει ως εξής.  
Τις δικές σας προτάσεις τις διαβάσαμε. 
Λοιπόν: 
 

Το ∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας στη συνεδρίασή του στις 08.06.17 αφού έλαβε 
υπόψη το µείζον πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τους εργαζοµένους µε 
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (συµβασιούχοι του νόµου 
4426/16, συµβασιούχοι µέσω κοινωφελούς ή εργαζόµενοι µε καθεστώς stage 

και λοιπά), είναι κόσμος και κόσμος,  
 

ψηφίζει, 
 
1ον) Θεωρεί ως απαράδεκτο τη συνέχιση της πρακτικής προσλήψεων 

εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου, καταδικάζοντας σε οµηρία και ανασφάλεια χιλιάδες εργαζοµένους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Όχι σήμερα, πάντα γινόταν αυτή έτσι η ιστορία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. 
Σα βασική αρχή.  

2ον) Ζητεί από την κυβέρνηση να καλύψει άµεσα τα κενά των οργανικών 
θέσεων στους δήµους και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε εργαζοµένους, µε 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και µε διαδικασίες ΑΣΕΠ.  

Όποιος έρχεται προκήρυξη, διαδικασίες ΑΣΕΠ.  

3ον) Απαιτεί να ληφθεί ειδική µέριµνα και προστασία για τους ήδη υπηρετούντες 
στους δήµους µε τις διατάξεις του νόµου 4429/2016, αυτούς για τους 
ποίους µιλάµε, αλλά και τους λοιπούς συµβασιούχους στα πλαίσια της 
αντικειµενικότητας, της δικαιοσύνης και της ισονοµίας.  

Εμείς δεν μπορούμε ποτέ να γράψουμε και να ψηφίσουμε «η απαράδεκτη 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου», διότι η απόφαση αυτή πάρθηκε 
σύμφωνα με τον νόμο και το σύνταγμα της χώρας μας. Τέτοιο πράγμα δεν 
ψηφίζουμε.  

4ον) Επιµένει και επιβεβαιώνει την µε αριθµό πρωτοκόλλου τάδε διαπιστωτική 
πράξη του ∆ηµάρχου Καλαµάτας, για την εργασιακή σχέση και την 
µισθοδοσία των συµβασιούχων του νόµου 4429/16.  

Είχα υπογράψει τότε, είχαμε συζητήσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μία 
διαπιστωτική πράξη, ότι αυτοί καλύπτουν πάγιες ανάγκες του Δήμου, του 
νόμου αυτού και εν πάση περιπτώσει να πληρωθούν μέχρι 31.12.2017. Έτσι 
Θανάση; Και  

5ον) Θεωρεί αναγκαίο η κυβέρνηση να θέσει ως ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας 
την αντιµετώπιση της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων λαµβάνοντας µέτρα 
προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυση του ιδιωτικού κυρίως τοµέα της 
οικονοµίας.  

Αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος για εμάς αντιμετώπισης της ανεργίας. Ενίσχυση 
των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Οι προσωρινοί 
διορισμοί στο δημόσιο και λοιπά και λοιπά, όταν ξέρουμε ότι έχουμε και τα 
μνημόνια με προσλήψεις του τύπου «πέντε φεύγουν ένας έρχεται», δεν 
μπορεί να αποτελέσει απάντηση στο πρόβλημα. Εντάξει;  

 
ΦΩΝΗ: Αυτό είναι άσχετο. 

 
Όχι είναι πάρα πολύ σχετικό, εμείς ιδεολογικά πιστεύουμε ότι μόνο ο ιδιωτικός 
τομέας μπορεί να βγάλει την χώρα από την κρίση την οποία βρίσκεται.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δουλεύει για μας...  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι, όχι, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το δημόσιο για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας με τον τρόπο που χρησιμοποιείται. 

Έχουμε εδώ πέρα έναν κόσμο ο οποίος είναι κάθε πρωΐ στην ακραία ανασφάλεια για 400 και 
500 ευρώ και έρχονται και οι άλλοι οι οποίοι απολύθηκαν οχταμηνίτες και αυτοί και λέει «με 
εμάς τι θα γίνει που δεν υποβάλλαμε αίτηση ή δεν κριθήκαμε, είμαστε πέρσι οχταμηνίτες» και 
οι σταϊτζίδες που είναι 10 χρόνια εκεί μέσα και παίρνουν τέσσερα και πέντε κατοστάρικα; Και 
αυτοί κάθε μέρα στο γραφείο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Λοιπόν ας κλείσει αυτό το θέμα, πως; Όπως προβλέπει ο νόμος και το σύνταγμα, ας ληφθεί μία 
πρόνοια κατά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, αλλά ας σταματήσει επιτέλους η ομηρία 
όλων αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν επιβεβαιώνουμε τις ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι 
τώρα για στήριξη ιδιαίτερα των οκταμηνιτών του νόμου του '16 και για όλους τους άλλους. 

 
Κύριε Δήμαρχε, το ψήφισμα αυτό που κατέθεσα εγώ, σε τι διαφέρει, δηλαδή τι 
αλλάζει αυτό;  

Από εκεί και μετά μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα, δεν μιλάμε για ιδιωτικό τομέα τώρα, μιλάμε 
για τους εργαζόμενους αυτούς. Σε τι διαφέρει δηλαδή το ψήφισμα αυτό; Μιλάμε για 
συγκεκριμένα, γιατί βάζετε τον ιδιωτικό; 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι, να πούμε και εμείς. 

 
Κοίταξε για τον ιδιωτικό τομέα για μας είναι, ξέρουνε οι της ¨Λαϊκής 
Συσπείρωσης¨, είναι ιδεολογική επιλογή, όπως και της ¨Λαϊκής Συσπείρωσης¨ 

είναι ο δημόσιος τομέας. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, εδώ μιλάμε για όλους τους συμβασιούχους.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για όλους. 

 
Για όλους. Μα το ψήφισμα αυτό μιλάει για όλους τους συμβασιούχους, δεν μιλάει 
για συγκεκριμένους. Πρέπει να σταματήσουν αυτά που γινόντουσαν. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ίδια λέμε και εμείς.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία. Για ποιό λόγο δεν ψηφίζουν το ψήφισμα αυτό δηλαδή;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Έχουμε καλλίτερο …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν πειράζει ρε αδερφέ. Περνάει…, αφού λοιπόν ταυτιζόμαστε, ο καθένας 
ψηφίζει τα δικά του.  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. 
 
ΦΩΝΗ: Αφού ταυτιζόμαστε, ψήφισε τα δικά μου. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι θέμα εγωιστικό, το δικό μας είναι ποιό πλήρες.  

 
Ναι, κοιτάξτε, εμείς θα ψηφίζαμε αυτήν την πρόταση αν στο τρίτο σημείο 
ήταν ξεκάθαρο ότι ζητάμε μονιμοποίηση των συμβασιούχων αυτών που 

μπήκαν με ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αυτό το παραμύθι των τόσων 
χρόνων, δεν το βάζει ξεκάθαρα το τρίτο σημείο και βεβαίως διαφωνούμε στο τελευταίο 
κομμάτι που λέει για ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, για αναπτυξιακό και τα λοιπά. Αυτό το 
μοντέλο ακολουθήσαμε τόσα χρόνια και το φτάσαμε ως εδώ. Ρωτήστε και τον ΜΟΡΕΑ που έχει 
πάρει 1 δισεκατομμύριο από όλες τις κυβερνήσεις. Αναπτυξιακό πακέτο δεν πήρε; Λεφτά δεν 
πήρε ζεστά; Για ρωτήστε και τις τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια; 

 
Δημήτρη, άκουσέ με. Εγώ υπέγραψα διαπιστωτική πράξη ότι καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες. Γιατί καλύπτουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εγώ 

δεν θα προτείνω τι θα κάνει η κυβέρνηση με το σύνταγμα και τη νομοθεσία. Υπάρχει ένα 
σύνταγμα σε αυτόν το τόπο. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να τροποποιήσει… 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το σύνταγμα; 

 
…τους νόμους, να τους μονιμοποιήσει. Αυτό θα ζητήσουμε. Εμείς αυτό θα 
ζητήσουμε και θα βρει τον τρόπο.  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Το σύνταγμα το έχετε κάνει κουρελόχαρτο, τώρα σας έπιασε; Το έχετε κάνει 
κουρελόχαρτο. 

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Το έχετε κάνει κουρελόχαρτο.  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Τι να αφήσω για πες μου; Για πες;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καθένας το δικό του. 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ψηφίσαμε κ. Πρόεδρε; Ψηφίσαμε; 

 
Τώρα όμως αυτό το πράγμα που γίνεται δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. 
Δηλαδή αναγκάζουμε τη Δημοτική Αρχή να πάει σε ένα ψήφισμα τέτοιο, γιατί το 

αναγκάσαμε τώρα με το ψήφισμα που βγάλαμε εμείς και τελικά το κουτσουρεύει από εδώ, το 
κουτσουρεύει από εκεί για να μην περάσει, για να εμπαίζει πάλι μια φορά τους εργαζόμενους. 
Από την μία λέει αγωνίζεται στα stage και από την άλλη πάει στα δικαστήρια να τους διώξει.  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ε, τι θα λέει ο Δήμαρχος δηλαδή;  
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο 

• ΥΠΕΡ του ψηφίσματος του κ. Δημάρχου τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας και ο κ. Βγενής και  

• ΚΑΤΑ τάσσονται οι  παρόντες σύμβουλοι  των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ {ψηφίζουν το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον κ. 
ΦΑΒΒΑΤΑ}, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ {ψηφίζουν το ψήφισμα που 
κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨}, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον κ. 
Δήμαρχο:  
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του της 8 Ιουνίου 2017,  αφού έλαβε 

υπόψη το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους εργαζόμενους με συμβάσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (συμβασιούχους του Ν. 4426/2016, συμβασιούχους 

μέσω κοινωφελούς, εργαζόμενους με καθεστώς stage, κλπ.) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1. Θεωρεί ως απαράδεκτη τη συνέχιση της πρακτικής προσλήψεων εργαζομένων στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καταδικάζοντας σε ομηρία 

και ανασφάλεια χιλιάδες εργαζόμενους. 

2. Ζητεί από την Κυβέρνηση να καλύψει άμεσα τα κενά των οργανικών θέσεων στους 

Δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εργαζομένους με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου και με διαδικασίες ΑΣΕΠ. 

3. Απαιτεί να ληφθεί ειδική μέριμνα και προστασία για τους ήδη υπηρετούντες 

συμβασιούχους στους Δήμους με τις διατάξεις του Ν. 4429/2016, αλλά και τους 

λοιπούς συμβασιούχους στα πλαίσια  της αντικειμενικότητας, της δικαιοσύνης και της 

ισονομίας. 

4. Επιμένει και επιβεβαιώνει την με αριθμ. πρωτ. 35348/30-12-2016 Διαπιστωτική 

Απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας για την εργασιακή σχέση και τη μισθοδοσία των 

συμβασιούχων του Ν. 4429/2016. 

5. Θεωρεί αναγκαίο η Κυβέρνηση να θέσει ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την 

αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, λαμβάνοντας μέτρα προσέλκυσης 

επενδύσεων και στήριξης του ιδιωτικού τομέα. 

 
 
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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βγενής Χαράλαμπος 

  5. Βεργινάδη Μαρία 

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας Ηλίας  

  10. Δημητρούλιας Γεώργιος 

  11. Δημόπουλος Δημήτριος  

  12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  13. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  14. Καμβυσίδης Ιωάννης  
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  15. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία 

  16. Καραγιάννης Ανδρέας 

  17. Καρβέλης Γεώργιος  

  18. Κουτίβας Ηλίας 

  19. Λιάππα Χρυσή  

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  21. Μαρινάκης Σαράντος 

  22. Μπάκας Ιωάννης  

  23. Μπασακίδης Νικόλαος  

  24. Μπουζιάνης Παύλος  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονομάκος Δημήτριος  

  29. Οικονομάκου Μαρία 

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φάβας Γεώργιος   

  33. Φαββατάς Δημήτριος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 4 Ιουλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

  


