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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  33/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  582/2017 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 33η/2017 συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 51540/10-11-2017 

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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 585 απόφαση), 2) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 597 απόφαση), 

4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 

Μαρία, 8) Βουτσής Γεώργιος, 9) Γεωργακίλας Κων/νος, 10) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 11) 

Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 586 απόφαση), 16) 

Καμβυσίδης Ιωάννης, 17) Καντζιλιέρη Χριστίνα –Ελευθερία, 18) Καραγιάννης Ανδρέας,  19) 

Καρβέλης Γεώργιος,  20) Κουτίβας Ηλίας, 21) Λιάππα Χρυσή (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 580 

απόφαση), 22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας 

Ιωάννης, 25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 

586 απόφαση), 27) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Ντίντα Παναγιώτα, 

30) Οικονομάκος Δημήτριος, 31)  Οικονομάκου Μαρία, 32) Πολίτης Δημήτριος, 33) 

Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Φάβας Γεώργιος και 35) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 583 απόφαση).   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βεργόπουλος Δημήτριος, 

2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 3) Μπελογιάννη – 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 4)  Μπουζιάνης Παύλος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος και 6) 

Χριστόπουλος Ιωάννης. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

 1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία,  η  οποία  παραβρίσκεται στη συνεδρίαση και 

 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  Τοπικών Κοινοτήτων: 

1)  Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός,  2) Θουρίας  κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 3) 

Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης,  4) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος και 5)  

Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος,  

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 2) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος 

Παναγιώτης, 3) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 4) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 5) Αριοχωρίου κ. 

Σκούρας Παναγιώτης, 6) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 7) Άμφειας κ. Φαββατάς 

Γεώργιος,  8) Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος  και 9)  Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος.  

 Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. 

Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος και  3) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας 

Στυλιανός,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης    κ. 

Αλιφέρης Κων/νος, 2) Νέδουσας κ. Βαρελάς Αριστείδης, 3) Πηδήματος κ. Κάργας 

Γεώργιος, 4)  Ασπροπουλιάς, κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 5)  Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας 

Θεόδωρος, 6) Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 8) 

Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 9) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 10) Βελανιδιάς  

κ. Μπαρούνης Γεώργιος, 11) Σταματινού κα Μπούρα Ελένη,  12) Ανεμόμυλου  κ. Μυλωνάς 

Νικόλαος,  13) Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος,  14) Αρτεμισίας κ. Σάλμας Νικήτας και 

15) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.   

 

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 Προεδρεύουσα τη συνεδρίαση, Αντιπρόεδρο του Σώματος κα 

Βεργινάδη Μαρία, για συζήτηση το 46ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Σύσταση προσωποπαγών θέσεων σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης 
 
το οποίο, με την αποδοχή του Σώματος, προτάσσεται της σειράς του και συζητείται με την 
έναρξη της διαδικασίας συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λόγω της παρουσίας 
στη συνεδρίαση των δικαιούχων σχετικά.   
 
Η από 15-11-2017/ΔΥ σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου η οποία ήταν 
στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
¨ΘΕΜΑ:  «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης» 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 Το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής: 
«1.Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, εφόσον στον οικείο 
φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση.   
2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της 
διοίκησης σε δικαστική απόφαση   
 
Επειδή σύμφωνα,  με την υπ’ αριθ. 2734/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτό ότι οι Μητροπούλου Λαμπρινή, Περρωτή 
Μαγδαληνή, Καπερνάρου Βασιλική, Γκουλούση Αναστασία, Αλευράς 
Ανδρέας, Σταυριανού Μαρία, Σακκά Καλλιρρόη και Κότση Βασιλική 
συνδέονται με το Δήμο Καλαμάτας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου. 

Επειδή κατά της παραπάνω απόφασης  ασκήθηκε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
από το Δήμο Καλαμάτας η υπ’. αριθ. καταθ. 2344/2016 έφεση, η οποία είχε 
προσδιοριστεί να συζητηθεί την 19η.9.2017.  

Επειδή, με  την υπ’ αριθ. 2735/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών έγινε δεκτό ότι οι σε αυτή αναφερόμενοι και μεταξύ αυτών η Λιακέα 
Στυλιανή, συνδέεται με το Δήμο Καλαμάτας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Επειδή κατά της παραπάνω απόφασης  ασκήθηκε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
από το Δήμο Καλαμάτας η υπ’. αριθ. καταθ. 2345/2016 έφεση,  η οποία είχε 
προσδιοριστεί να συζητηθεί την 19η.9.2017. 

 
Επειδή, με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 39469, 39468, 39483, 39470, 39409, 39485, 
39486, 39823/1.9.2017 και 39516/4.9.2017 αιτήσεις των Μητροπούλου 
Λαμπρινής, Περρωτή Μαγδαληνής, Καπερνάρου Βασιλικής, Γκουλούση Αναστασίας, 
Σταυριανού Μαρίας, Σακκά Καλλιρρόης,  Κότση Βασιλικής, Λιακέα Στυλιανής και 
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Αλευρά Ανδρέα αντίστοιχα, ζητήθηκε η παραίτηση του Δήμου Καλαμάτας από τις 
άνω ασκηθείσες εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
Ν.4447/2016. 
 
Επειδή με την υπ’ αριθ. 426/2017 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ληφθείσα ύστερα από τη συνημμένη στην απόφαση αυτή 
γνωμοδότηση δικηγόρου, αποφασίσθηκε η παραίτηση του Δήμου Καλαμάτας: α) 
από την ασκηθείσα  υπ.’  αριθ. καταθ. 2344/2016 έφεσή του κατά της υπ.’  αριθ. 
2734/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σε ότι αφορά τις 
Μητροπούλου Λαμπρινή, Περρωτή Μαγδαληνή, Καπερνάρου Βασιλική, Γκουλούση 
Αναστασία, Σταυριανού Μαρία, Σακκά Καλλιρρόη και Κότση Βασιλική) και β) από 
την επίσης ασκηθείσα υπ’.  αριθ. καταθ. 2345/2016 έφεσή του κατά της υπ’. αριθμ. 
2735/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σε ότι αφορά την 
Λιακέα Στυλιανή). 
 
Επειδή με την υπ’. αριθ. 446/2017 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ληφθείσα ύστερα από τη συνημμένη στην απόφαση αυτή 
γνωμοδότηση δικηγόρου, αποφασίσθηκε η παραίτηση του Δήμου Καλαμάτας από 
την ασκηθείσα  υπ’. αριθ. καταθ. 2344/2016 έφεσή του κατά της υπ’. αριθ. 
2734/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σε ότι αφορά τον 
Αλευρά Ανδρέα). 
 
Επειδή, σε εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, κατά 
τη συζήτηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών των παραπάνω εφέσεων του Δήμου 
Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο της 19ης.9.2017, ο Δήμος Καλαμάτας  παραιτήθηκε 
ενώπιον του ακροατηρίου από το δικόγραφο της υπ’. αριθ. καταθ. 2344/2016 
έφεσής του και από το δικόγραφο της υπ’. αριθ. καταθ. 2345/2016 έφεσής του (σε 
ότι αφορά την Λιακέα Στυλιανή). 
 
 
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος, με την  ορίζεται 
ότι «Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι  
νομοθετημένη» και η οποία, έχει εφαρμογή και στο προσωπικό των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, και σε εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις 
δικαστικές αποφάσεις, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα και τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν.3068/2002, θα πρέπει να προβούμε στη σύσταση προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  και στην  
κάλυψη αυτών, από τους φερόμενους ως δικαιούχους, υπέρ των οποίων 
εκδόθηκαν οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης 
της διοίκησης ανεξαρτήτως του αναγνωριστικού χαρακτήρα τους, καθόσον η μη 
εξάντληση των ενδίκων μέσων δεν καταλύει ούτε αναιρεί το δεδικασμένο και την 
εντεύθεν υποχρέωση συμμόρφωσης που παράγονται από αυτές. 
 
Επειδή, στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου μας,  υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις, για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας των 
ανωτέρω και συγκεκριμένα στους: ΚΑ 10.6021  και 15.6021 (τακτικές αποδοχές) 
με ποσά αντίστοιχα € 11.000,00 και € 6.000,00 & 10.6052.04 και 15.6052.04 
(Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ) με ποσά αντίστοιχα € 3.000,00 & € 2.000,00, όπως 
προκύπτει από την ΔΥ/14.11.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας, καθώς και για τα επόμενα έτη. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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   Τη σύσταση των παρακάτω προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στις οποίες θα 
καταταγούν αντίστοιχα οι δικαιούχοι: 
 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΕΣΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

2 ΠΕΡΡΩΤΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

3 ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

4 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

5 ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

6 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

7 ΣΑΚΚΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

8 ΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

9 ΛΙΑΚΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 

κατόπιν των υπ’ αριθ. 2734/2014 και 2735/2014 Αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες  μετά την παραίτηση του Δήμου μας από τις 
ασκηθείσες κατά των παραπάνω αποφάσεων εφέσεις μας, κατέστησαν 
τελεσίδικες και ήδη αμετάκλητες και η Διοίκηση υποχρεούται να τις 
εφαρμόσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3068/2002. 
 
Οι  θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση αυτών, από την υπηρεσία. 
 
Η απόφαση αυτή, θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Πελοποννήσου, 
προκειμένου να διαβιβασθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. 
  
Μετά τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα 
εκδοθεί  απόφαση Δημάρχου για τον διορισμό των ανωτέρω. 
 
 Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου 
μας για το τρέχον έτος, συνολικού ποσού € 14.435,00, όπως παρακάτω:   
   

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΔΗΜΟΥ 

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠ. 15         1.830,00 

2 ΠΕΡΡΩΤΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 

3 ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 

4 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 

5 ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 

6 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.625,00 

7 ΣΑΚΚΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 

8 ΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 

9 ΛΙΑΚΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΥΠ. 15         1.440,00  

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  15                  3.270,00 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  10                11.165,00 
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και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου μας,  για 
την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω και συγκεκριμένα στους: 
ΚΑ 10.6021  και 15.6021 (τακτικές αποδοχές) με ποσά αντίστοιχα € 11.000,00 και 
€ 6.000,00 & 10.6052.04 και 15.6052.04 (Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ) με ποσά 
αντίστοιχα €3.000,00 & € 2.000,00, όπως προκύπτει από την ΔΥ/14.11.2017 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, καθώς και για 
τα επόμενα έτη. 
 

Ο Διευθυντής Διοικητικών  

Παναγιώτης Κ. Γαρατζιώτης 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Οικονομικών                                    
& Διοικητικών Θεμάτων 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος» 

 
Η αναφερόμενη στην παραπάνω εισήγηση ΔΥ/14.11.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
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Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Ευχαριστώ κα Πρόεδρε.  
Το θέμα έχει απασχολήσει και την Οικονομική Επιτροπή, έχουμε τοποθετηθεί 

εκεί, είναι τυπικό γιατί πρέπει να πάρουμε απόφαση σύστασης των προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων που αφορούν τις εξής: Μητροπούλου Λαμπρινή για την ειδικότητα ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών, Περρωτή Μαγδαληνή ΔΕ Διοικητικών, Καπερνάρου Βασιλική ΔΕ 
Διοικητικών, Γκουλούση Αναστασία ΔΕ Διοικητικών, Αλευρά Ανδρέα ΔΕ Διοικητικών, 
Σταυριανού Μαρία ΤΕ Διοικητικών, Σακκά Καλλιρόη ΔΕ Διοικητικών, Κότση Βασιλική ΔΕ 
Διοικητικών και Λιακέα Στυλιανή ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, οι οποίες με τις υπ΄ αριθμόν 2734, οι 8 
πρώτοι,  και 2735, η Λιακέα, αποφάσεις του 2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
κατόπιν των παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα που έγιναν από τον Δήμο Καλαμάτας με τις 
σχετικές αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής, οι συγκεκριμένες αποφάσεις κατέστησαν 
τελεσίδικες και ήδη αμετάκλητες και με τις οποίες αυτές αποφάσεις αναγνωρίστηκε ότι τα 
πρόσωπα αυτά συνδέονται με τον Δήμο Καλαμάτας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Είναι η γνωστή περίπτωση των stage. Για να 
προχωρήσουμε στην διαδικασία τοποθέτησής τους είναι απαραίτητο να συστήσουμε 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ώστε να δημοσιευτεί η σχετική διοικητική πράξη στο Φύλλο 
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και να ξεκινήσουν πια τα πρόσωπα αυτά να απασχολούνται 
στον Δήμο Καλαμάτας.  
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Λοιπόν ορίστε ερωτήσεις. 

 
Εντάξει συμφωνούμε εννοείται με το θέμα για να δημιουργηθούν προσωποπαγείς  
θέσεις. Η ερώτηση είναι, αν υπάρχουν άλλοι υπάλληλοι   στην ίδια κατάσταση, 

δηλαδή είναι με stage, και δεν έχουν τακτοποιηθεί όπως οι συγκεκριμένοι τακτοποιούνται 
τώρα. Υπάρχουν και άλλοι υπάλληλοι; Αυτό θέλω να μας ενημερώσετε. 

 
Υπάρχουν περί τους 10, αν θυμάμαι καλά,  άλλες περιπτώσεις ανάλογες, 
stage,  οι οποίοι όμως έτσι όπως είναι τα πράγματα, δηλαδή όπως έχουν 

εξελιχθεί νομικά, δεν είναι ανάλογη περίπτωση με αυτούς που τακτοποιούμε τώρα διότι αυτοί 
εργάζονται με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία…, η δεύτερη περίπτωση δηλαδή, εντάξει, που 
ρωτάτε, εργάζονται με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν κερδίσει μέχρι τελεσίδικης 
εκδίκασης της υπόθεσης. Πρωτοδίκως την αγωγή την έχουν χάσει, σε αντίθεση με αυτούς εδώ 
που την είχαν κερδίσει, επομένως δεν έχουμε κάνει έφεση εμείς για να παραιτηθούμε έχουν 
κάνει αυτοί έφεση. Αυτή είναι η διαφορά και το κρίσιμο σημείο.  

 
Ορίστε άλλες ερωτήσεις.  
Κύριε Σταματόπουλε, ναι. 

 
Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπω εδώ στην εισήγηση ότι έχουν εκδοθεί 2 
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 2734 και 2735 …  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) και για τη Λιακέα η δεύτερη. 

 
Για τους 9 πρώτους, ναι. ¨οι οποίες μετά από παραίτηση του Δήμου 
μας…¨, λέει ¨… από τις ασκηθείσες κατά των παραπάνω αποφάσεων 

εφέσεις μας …¨, αυτές οι αποφάσεις, η παραίτηση έχει περάσει και από την Αποκεντρωμένη; 
Έχουν ληφθεί αποφάσεις;  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια, βέβαια. 
 
Έχουμε πάρει εγκρίσεις νομιμότητας, για όλα αυτά; Γιατί η παραίτηση 
έγινε … Δηλαδή οι παραιτήσεις … 

 
Βέβαια.  Πήρε απόφαση η Οικονομική Επιτροπή διότι τροποποιήθηκε ο 3852 
που ορίζει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Μας έλεγε ότι έπρεπε 

να εξαντλήσουμε τα ένδικα μέσα για τα εργατικά … 
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. 

 
Τροποποιήθηκε ο νόμος, τώρα μπορείς να παραιτηθείς από τα ένδικα μέσα. 
Είναι κυριαρχικό δικαίωμα του Δήμου πια να το κρίνει και να το αποφασίσει. 

Το περάσαμε από Οικονομική Επιτροπή, έκανε την παραίτηση ο δικηγόρος μας από τα ένδικα 
μέσα με δήλωση στο Εφετείο… 

 
Αν δεν κάνω λάθος δεν θέλει να έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανωτάτων 
δικαστηρίων σχετικές;  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. 
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι; Αποκλειστικά, δεν το θυμάμαι αυτό … 

 
 Άνοιξε τον 3852 στο άρθρο 72 που λέει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής … 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 72 στις αρμοδιότητες της Οικονομικής επιτροπής, εντάξει.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα δεις την τροποποίηση … 
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε πάρει και εγκρίσεις νομιμότητας; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, ναι.  

 
Ορίστε άλλες ερωτήσεις.  
¨Λαϊκή Συσπείρωση¨. 

Ναι, ναι, σας έχω δει, σας έχω δει.  
¨Λαϊκή Συσπείρωση¨, ερωτήσεις. 
Κύριε Μπρεδήμα;  
Δεν θέλει κανένας να κάνει; 
Λοιπόν είναι μια κυρία πίσω, θα σηκωθείτε θα πάτε σε ένα μικρόφωνο να μας πείτε … Ανοίξτε 
ένα μικρόφωνο. 
Εκεί. Πείτε μας σας παρακαλώ πως σας λένε.   

 
Παπαμικρουλέα Βασιλική. 
Θα ήθελα να ρωτήσω αν στην απόφαση 2735 που αναγράφεται η κα 

Λιακέα Στυλιανή υπάρχουν και άλλα ονόματα. Γιατί νομίζω ότι έχουμε παραιτηθεί από τα 
ένδικα μέσα, έχουμε κάνει αίτηση κτλ, Παπαμικρουλέα Βασιλική, Δημητριάδη Σταματική και 
Παπαδέα Κωνσταντίνα. Επειδή δεν αναφέρατε τα ονόματα, αυτό,  θα ήθελα μια διευκρίνιση. 

 
Νομίζω είστε με άλλη απόφαση εσείς της Οικονομικής Επιτροπής που θα έρθει 
εκ των υστέρων, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Εσείς δεν ήρθατε εκ των 

υστέρων;  
 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:   
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ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑ: Βεβαίως. 
 
Δεν έχετε κάνει αίτηση όπως έχουν κάνει αυτοί οι 10 μαζί, η δικιά σας αίτηση  
έχει έρθει εκ των υστέρων.  

 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑ: Έχει έρθει εκ των υστέρων … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλλον δεν θα έχει έρθει ο έλεγχος νομιμότητας ακόμη για αυτό.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑ: Ωραία. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε τι ειδικότητα, για θυμίστε μου.  
 
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥΛΕΑ: Βρεφονηπιοκόμος.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο, ναι, είστε το δεύτερο πακέτο εργαζομένων. 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να είστε καλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Τοποθετήσεις, ορίστε  ¨Ανοιχτός Δήμος¨.  

 
Επιτέλους λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τα stage και με 
την αβεβαιότητα που είχανε οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Εμείς ψηφίζουμε 

ανεπιφύλακτα υπέρ και αυτό που θέλουμε είναι να αποκατασταθούν όλοι οι υπάλληλοι που 
είναι με stage στον Δήμο Καλαμάτας  και θα επιδιώξουμε να γίνει αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨. 

 
Ναι, να πούμε δυο λόγια. 
Εμείς είμαστε ενάντια και καταδικάζουμε την πολιτική που υπάρχει για τις 

ελαστικές μορφές εργασίας  που είχε ξεκινήσει από πολύ παλιά στους δήμους. Μια πολιτική η 
οποία συνεχίζεται και εφαρμόζεται και σήμερα και από την κυβέρνηση και από τις 
Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές. Επανειλημμένα αυτό το θέμα όταν είχε έρθει στην 
Οικονομική Επιτροπή είχαμε ζητήσει από την πλειοψηφία να μην το υποστηρίξει νομικά και να 
έχει παραιτηθεί πριν από 2-3 χρόνια. Δεν το έκανε, έκανε το αντίθετο. Εμείς λέμε ότι οι 
εργαζόμενοι με τον αγώνα τους κέρδισαν την σταθερή εργασία και είναι αποτέλεσμα και των 
κινητοποιήσεων που έγιναν το καλοκαίρι από τους συμβασιούχους και είχαν και αυτοί 
αποτέλεσμα το ότι προκηρύχθηκαν οι θέσεις μέσα από το  ΑΣΕΠ για να έχουν σταθερή 
εργασία. Προφανώς και θα το υπερψηφίσουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο 
αγώνας των εργαζόμενων για την κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας, κάτι που η 
πλειοψηφία αν…., η θέση που έχει, και από ιδεολογική θέση την υποστηρίζει, δεν θα γινόταν 
τίποτα γιατί  έλεγε ¨ότι λέει ο νόμος, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη¨ και ρωτάγαμε και 
ξαναρωτάγαμε ποια θέση θα έχει ο δικηγόρος του Δήμου εκεί και μας έλεγαν άλλα λόγια να 
αγαπιόμαστε.  
Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ, είναι προφανές.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η ¨Αλλαγή¨. 

 
Κυρία Πρόεδρε είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και 
τους εργαζόμενους και τον Δήμο, θα πρέπει το ταχύτερο να τελειώσει και 

ψηφίζουμε ναι. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Εμείς χαιρόμαστε που ύστερα από τόσα χρόνια οι εργαζόμενοι αυτοί 
δικαιώνονται και όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος προηγουμένως  

νομίζω ότι αν δεν επέμεναν και αν δεν αγωνιζόντουσαν δεν θα καταφέρνανε σήμερα να είναι 
εργαζόμενοι με μόνιμη σχέση εργασίας, με όλα τα δικαιώματα που έχει ο νόμος.  
Ψηφίζουμε υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Δημητρούλια.  
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Πως ψηφίζετε;  
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Αλούπη.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε να πω δυο κουβέντες. 

 
Μιλάει ο κ. Αλούπης τώρα. 
 

ΑΛΟΥΠΗΣ: Έχουμε πάει σε διαδικασία ψηφοφορίας κα Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Αλούπη πως ψηφίζετε; 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Ναι, να  … 

 
Υπέρ. 
Κύριε Βγενή. 

 
ΒΓΕΝΗΣ: Υπέρ.  

 
Κύριε Φαββατά ορίστε. 
 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  Δεν τελείωσα κυρία … 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Α συγγνώμη, ναι. 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: ……. (δεν ακούγεται)  Κατά πρώτον είναι μία απόφαση του δικαστηρίου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Δεν σας ακούω, έχετε ανοίξει το μικρόφωνο;  

 
Ναι έχω ανοίξει. 
Είναι αποφάσεις δικαστηρίου επομένως η άποψη εδώ περιττεύει, τυπική είναι η 

διαδικασία, άρα λοιπόν ψηφίζουμε ναι. 
 
Λοιπόν, και ο κ. Βγενής. 
Ορίστε κε Φαββατά. 

 
Κυρία Πρόεδρε, η εργασία με τα προγράμματα stage, που τα έχουμε καταδικάσει 
πάρα πολλές φορές, ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στην εργασία στην 

χώρα μας. Μιλάμε για εργαζόμενους ανασφάλιστους, μιλάμε για εργαζόμενους χωρίς ούτε μια 
μέρα άδεια, μιλάμε για εργαζόμενους όμηρους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολύ θετικό 
που άλλαξε ο νόμος, δίνει το δικαίωμα και θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να 
βρουν μόνιμη και σταθερή εργασία να ζήσουν τις οικογένειές τους.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Εμείς όταν ξεκινήσανε αυτά τα προγράμματα ζητούσαμε από την Δημοτική Αρχή να μην πάει 
στο δικαστήριο. Είχαμε μια Δημοτική Αρχή η οποία φερόταν με δύο τρόπους, από την μια ο 
Δήμαρχος πήγαινε στο δικαστήριο και έλεγε ότι ¨τους θέλουμε¨ αλλά από την άλλη όμως 
έβαζε δικηγόρο να τους διώξει. Ζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή τότε ο δικηγόρος να πει 
ότι δεν πρέπει να φύγουν οι εργαζόμενοι.  

Ευτυχώς όμως που άλλαξε ο νόμος και αυτοί οι άνθρωποι θα βρούνε εργασία και θα 
μπορέσουν να  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  και στον Δήμο αλλά και να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια. 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ωραία, λοιπόν το θέμα αυτό ψηφίζεται ομοφώνως  από το … 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω και εγώ να πω … 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Α, παρακαλώ Δήμαρχε, ορίστε. 

 
Όλοι είμαστε με την νομιμότητα.  

Καταρχήν αυτή η τραγική ιστορία με τα stage, η διαχρονικά τραγική ιστορία, 
δείχνει τη συμπεριφορά προς την νέα γενιά, αλλεπάλληλων κυβερνήσεων. Εγώ ήμουνα 
Δήμαρχος όταν προσλήφθηκαν  και υπήρχε ο νόμος ο κατηγορηματικός ότι το νομικό 
πρόσωπο που λέγεται δήμος πρέπει να εξαντλεί τα ένδικα μέσα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε 
… Οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα κατέπιπτε στην Αποκεντρωμένη. Όπως συνέβη.  

Όταν άνοιξε ένα παράθυρο με τον νόμο, από αυτή την κυβέρνηση, που έγραφε ο νόμος ότι 
είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου … 

 
…… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) μην πανηγυρίζετε κιόλας. Όχι   
εσάς … 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι θέμα πανηγυρισμού.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι δεν λέω για εσάς  …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτρη σε παρακαλώ. Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε, να ακούσεις.  
 
ΦΩΝΕΣ: ......  (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εγώ δεν θα μίλαγα καθόλου αλλά  πέστε και καμιά καλή κουβέντα! …… (δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κ. Μπεχράκης τα δημιουργεί όλα ! 

 
 Όταν στον ορίζοντα ήρθε ο νόμος που έδινε στον Δήμο την διακριτική ευχέρεια 
να κάνει τις προσλήψεις των παιδιών με τα stage τα οποία είχαν κερδίσει τα 

ασφαλιστικά μέτρα και είχαν πρωτόδικες αποφάσεις, ο Δήμος Καλαμάτας από τους πρώτους 
δήμους της χώρας προχώρησε στην συγκεκριμένη τακτοποίηση. Ξέρετε πως έγινε δυνατή η 
τακτοποίηση; Και θέλω να κάνω και μια εξαγγελία εδώ, θα γίνει τακτοποίηση και των άλλων 
υπαλλήλων με stage, αυτών που έρχονται με πρωτόδικες αποφάσεις. Γιατί ο Δήμος έχει την 
οικονομική δύναμη να τους πληρώσει. 

Όταν απευθύνθηκα στο Υπουργείο Εσωτερικών μου είπαν ¨Πως είναι ο προϋπολογισμός σας; 
Μπορείτε να τους πληρώσετε;¨ Διότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δυνατότητα την 
οικονομική να τους πληρώσουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Να σας πω και κάτι άλλο; Υπάρχουν Δήμοι με υποτιθέμενη προοδευτική ηγεσία , δεν θα τους 
αναφέρω, στην Αττική,  μεγάλοι Δήμοι, οι οποίοι δεν προσέλαβαν τους υπαλλήλους με stage,  
διότι κατά τεκμήριο θεώρησαν ότι δεν πρόσκεινται στην σημερινή κατάσταση, επομένως 
έπρεπε να μείνουν έξω. Αναφέρομαι σε πολύ μεγάλο Δήμο, εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, 
της δυτικής Αττικής. Μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. 

Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι όταν άνοιξε ο ορίζοντας, ασφαλώς με νομική ενέργειας της 
συγκεκριμένης κυβέρνησης, ο Δήμος είχε κάνει τα κουμάντα του και έχει την οικονομική 
δυνατότητα. Και να πείτε και στα άλλα παιδιά που προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο ότι εάν 
κερδίσουν θα κινηθεί η ίδια διαδικασία για να έρθουν στον Δήμο. Και χαίρομαι οπωσδήποτε για 
την ομόθυμη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου  όσον αφορά την θέση σας στον Δήμο και με 
το καλό να έρθετε και να αναλάβετε υπηρεσία, γιατί εγώ μεταξύ των άλλων ξέρω ότι όλα τα 
παιδιά που βρίσκονται απέναντι προσέφεραν εντίμως τις υπηρεσίες τους και θα συμβάλλουν 
στην καλύτερη πορεία του Δήμου.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα το θέμα αυτό. 
 

  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τα αναφερόμενα σε αυτή διατάξεις και 
αποφάσεις,  την ΔΥ/14.11.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,    

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

 
Τη σύσταση των παρακάτω προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στις οποίες θα 
καταταγούν αντίστοιχα οι δικαιούχοι: 
 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΕΣΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

2 ΠΕΡΡΩΤΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

3 ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

4 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

5 ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

6 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

7 ΣΑΚΚΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

8 ΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

9 ΛΙΑΚΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 

κατόπιν των υπ’ αριθ. 2734/2014 και 2735/2014 Αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες  μετά την παραίτηση του Δήμου Καλαμάτας από τις 
ασκηθείσες κατά των παραπάνω αποφάσεων εφέσεις του, κατέστησαν τελεσίδικες 
και ήδη αμετάκλητες και η Διοίκηση υποχρεούται να τις εφαρμόσει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3068/2002. 
 
Οι  θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση αυτών, από την υπηρεσία. 
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Η απόφαση αυτή, θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Πελοποννήσου, 
προκειμένου να διαβιβασθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. 
  
Μετά τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα 
εκδοθεί  απόφαση Δημάρχου για τον διορισμό των ανωτέρω. 
 
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Καλαμάτας για το τρέχον έτος, συνολικού ποσού € 14.435,00, όπως παρακάτω:   
   

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΔΗΜΟΥ 

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠ. 15         1.830,00 € 

2 ΠΕΡΡΩΤΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 € 

3 ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 € 

4 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 € 

5 ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 € 

6 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.625,00 € 

7 ΣΑΚΚΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 € 

8 ΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. 10         1.590,00 € 

9 ΛΙΑΚΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΥΠ. 15         1.440,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  15                  3.270,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  10                11.165,00 € 

 
και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Καλαμάτας, για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω και 
συγκεκριμένα στους: ΚΑ 10.6021 και 15.6021 (τακτικές αποδοχές) με ποσά 
αντίστοιχα  11.000,00 € και  6.000,00 € & 10.6052.04 και 15.6052.04 (Εργοδοτικές 
Εισφορές ΙΚΑ) με ποσά αντίστοιχα  3.000,00 € &  2.000,00 €, όπως προκύπτει από 
την ΔΥ/14.11.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
μας,   καθώς και για τα επόμενα έτη. 
 
 
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. Αλούπης Παναγιώτης  

  3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βγενής Χαράλαμπος 

  6. Βεργινάδη Μαρία  

  7. Βουτσής Γεώργιος 

  8. Γεωργακίλας Κων/νος  

  9. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 
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  10. Γυφτέας Ηλίας  

  11. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  12. Δημόπουλος Δημήτριος  

  13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  15. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  16. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  17. Καραγιάννης Ανδρέας  

  18. Καρβέλης Γεώργιος  

  19. Κουτίβας Ηλίας 

  20. Λιάππα Χρυσή  

  21. Μάκαρης Εμμανουήλ –Λεονάρδος  

  22. Μαρινάκης Σαράντος  

  23. Μπάκας Ιωάννης  

  24. Μπασακίδης Νικόλαος  

  25. Μπεχράκης Σταμάτης  

  26. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  27. Νιάρχος Αναστάσιος  

  28. Ντίντα Παναγιώτα 

  29. Οικονομάκος Δημήτριος 

  30. Οικονομάκου Μαρία 

  31. Πολίτης Δημήτριος  

  32. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  33. Φάβας Γεώργιος   

  34. Φαββατάς Δημήτριος 
 

Καλαμάτα, 22 Νοεμβρίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


