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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 463/2019
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28,
συνέρχεται στην 17η/2019 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά
την με αριθμ. πρωτ. 41565/13-9-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
σύμφωνα με το νόμο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος,
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αλειφέρη
Καραθανάση Ελένη, 5) Αναστασόπουλος Χρήστος, 6) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 7) Βασιλόπουλος
Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας Παντελής, 11)
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Κανάκης Βασίλειος, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Κλάδης
Παύλος, 15) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 16) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 17) Κουκούτσης Δημήτριος,
18) Λιάππας Λεωνίδας, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 20) Μαλαπάνη Μαρία, 21)
Μαρινάκης Σαράντος, 22) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 23) Μπάκας Δημήτριος, 24)
Μπάκας Ιωάννης, 25) Μπαρούνη Μαρία, 26) Μπασακίδης Νικόλαος, 27) Μπεχράκης Σταμάτης,
28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Οικονομάκος Δημήτριος, 30) Οικονομάκου Μαρία, 31) Σκοπετέας
Αναστάσιος, 32) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 33) Σωφρονάς Γεώργιος, 34) Φάβας Γεώργιος,
35) Φαββατάς Δημήτριος, 36) Χειλάς Παναγιώτης και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αγγελής Αναστάσιος
(Τάσος), 2) Λαζαρίδης Γεώργιος, 3) Τζαμουράνης Βασίλειος και 4) Τσαπόγας Κωνσταντίνος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες:
 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 1) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 2)
Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, 3) Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος, 4) Βέργας
κ. Κουρεντζής Γεώργιος, 5) Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Καλαμάτας κ.
Λύρας Παναγιώτης, 7) Λεΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης και 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής
Παναγιώτης, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση,
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 1) Αντικαλάμου
κ. Βεργόπουλος Δημήτριος, 2) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος και 3) Πλατέος κ.
Μαρούλης Σπυρίδων.
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, ο οποίος παραβρίσκεται στη
συνεδρίαση,
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος
Βασίλειος, 2) Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής
Γεώργιος και 4) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος.
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου.

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

1

Συνεδρίαση : 17/2019

Πέμπτη 19 / 09 / 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 463/2019

……………………………………………………………………………………………………………...
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 :
Ψήφισμα υποστήριξης των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕΔ.
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, στην αρχή της συνεδρίασης, σχέδιο
ψηφίσματος από την Δημοτική Αρχή όπου και διαβάστηκε από τον Πρόεδρο του Σώματος,
μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40199/9-9-2019 αίτημα εργαζομένων στο πρόγραμμα της
Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ και το οποίο αίτημα έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ:
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους
και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση
Νο 8/2018)».
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, κ.κ. Αντιδημάρχοι, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και κ.κ.
Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Εργαζόμαστε στο Δήμο Καλαμάτας, όντας εκατόν εξήντα δύο (162) στο σύνολο
αυτή τη χρονική στιγμή απασχολούμενοι, που προσληφθήκαμε στο πλαίσιο του
κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018, προκειμένου να
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο Δήμο Καλαμάτας.
Δεδομένης της υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών, καλύπτουμε με τον
τρόπο αυτό τις μεγάλες και διαρκείς ελλείψεις της Δήμου σε τακτικό προσωπικό,
παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικές, πάγιες και αναγκαίες υπηρεσίες στους συμπολίτες
μας.
Η αρχική διάρκεια των συμβάσεών μας είχε προβλεφθεί για οκτώ (8) μήνες, ωστόσο
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας δόθηκε παράταση-ανανέωση του
προγράμματος κατά τέσσερις (4) μήνες, καθότι αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα που θα
προέκυπταν στην ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεών μας με την απομάκρυνσή μας. Είναι
προφανές ότι το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να μας διατηρεί σε ένα ιδιότυπο καθεστώς
εργασιακής ομηρίας, γεγονός που αντιβαίνει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης για
αξιοπρεπή εργασία και ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων, καθώς μας αμείβει με τον
κατώτατο μισθό των 546 ευρώ, παρόλο που διαθέτουμε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα,
παρέχουμε την ίδια ποιότητα υπηρεσιών με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους –
εργαζόμενους (μόνιμοι υπάλληλοι) του Δήμυο και καλύπτουμε μαζί τους τις ίδιες πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι (όπως και
πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας, αντίστοιχων προγραμμάτων σε Δήμους και Περιφέρειες της
χώρας), επιφυλασσόμαστε για τη συμμετοχή μας σε έναν δίκαιο αγώνα, για τη διεκδίκηση
και κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας μας. Σε μια χώρα που μαστίζεται από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, κάθε
εξασφάλιση θέσης εργασίας, δημιουργεί μια ελπίδα να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
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Από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας που διαχρονικά συντρέχει και
προασπίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, αιτούμαστε να σταθεί αρωγός μας και αυτή τη
φορά λαμβάνοντας σχετική πολιτική απόφαση ώστε:
1. Να αναγνωρίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε με την εργασία μας, τις
πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουμε και το γεγονός πως είμαστε άκρως
απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας ώστε να μας
δοθεί άλλη μία τουλάχιστον τετράμηνη παράταση
2. Να μας στηρίξει έμπρακτα σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα μας για την υπεράσπιση των
εργασιακών μας δικαιωμάτων.
3. Να αναγνωρίσει το δικαίωμά μας σε αξιοπρεπή εργασία και αναγνώριση της ανισότητας
που υφιστάμεθα.
4. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να σταλεί το ψήφισμα προς ενημέρωση στον Πρωθυπουργό, στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και γενικά προς όλους τους αρμόδιους
φορείς.
Οι εκπρόσωποι του προγράμματος
1.Μπαρούνη Μαρία
2.Μοναστηριώτη Μαρία
3.Ανδριανού Αγγελική

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής:
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να πω, εντάξει, θα το ψηφίσουμε, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
Το θέμα δεν είναι δυνατόν η ζωή να πηγαίνει και αυτών των ανθρώπων με
συμβάσεις τέτοιες οι οποίες ανανεώνονται συνέχεια. Είναι όμηροι οι άνθρωποι αυτοί. Από την
εποχή του STAGE ακόμα που ξεκίνησε αυτή η παραγωγή, αυτή η παραγωγή των ανθρώπων,
τη σύλληψη των ανθρώπων αυτών στην εργασιακή τους απασχόληση, εε το ίδιο συμβαίνει.
Υπέφεραν και αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν στα STAGE και όσα έγιναν από κει και πέρα.
Κάποιοι βέβαια μονιμοποιήθηκαν.
Το ίδιο υποφέρουν και αυτοί οι οποίοι υπάρχουν τώρα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι μια
τέτοια στάση είναι και εις βάρος αυτών οι οποίοι κάποια στιγμή, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή
βρέθηκαν να μην είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Μπορεί και αυτοί να υποαπασχολούνταν και
κάποιες άλλες εργασίες αντιστοίχου οικονομικής απολαβής, μικρής δηλαδή, των 540 ευρώ αλλά
και αυτοί να μην έχουνε τη δυνατότητα λόγω συγκυρίας να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό.
Προσεγγίζουμε, λοιπόν, με μεγάλο σκεπτικισμό την όποια διαδικασία αυτού του
προγράμματος, δεν έχουμε, και θα ψηφίσουμε βέβαια υπέρ της παραμονής των ανθρώπων
διότι καταλαβαίνουμε τον πόνο, τον μόχθο και αυτή την πίκρα που βιώνουν, δεν θέλουμε να
είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα τους στερήσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν λίγο την
εργασία τους αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να δει με διαφορετικό μάτι αυτή την προσέγγιση.
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε όλοι σε αυτό το επίπεδο. Είναι κρίμα και είναι ντροπή για
την πολιτεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άλλος θέλει να κάνει τοποθέτηση σύντομη; Ελάτε, κ. Οικονομάκο, να
τελειώνουμε.
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ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Και μόνο η παραδοχή ότι τους έχουμε ανάγκη όλους αυτούς τους
εργαζόμενους και πρέπει να συνεχίσει ο Δήμος να έχει τις λειτουργίες του,
να είναι αυτοί παρών, δείχνει ότι είναι αδήριτη η ανάγκη να υπάρξουν μόνιμες και σταθερές
σχέσεις εργασίας. Εδώ δίνουμε μια ασπιρίνη σε έναν άρρωστο βαριά, όπως είναι η Τοπική
Διοίκηση, για να κάνουμε πάλι ένα ημίμετρο. Πάλι αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε
είλωτες, πάλι σε 4 μήνες θα έχουμε την αγωνία της απόλυσης και αυτή η δουλειά θα
συνεχίζεται.
Ξέρω ότι πολλοί στα λόγια συμφωνείτε με μόνιμη και σταθερή εργασία και το διατυμπανίζετε
και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί όμως να είσαι υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας όταν
είσαι υπέρ των δυνάμεων που έχουνε ψηφίσει μνημόνια, έχουνε ψηφίσει απολύσεις, έχουνε
ψηφίσει να μην υπάρχει μονιμότητα στο Δήμο, να υπάρχουνε τετράμηνα, δίμηνα, μέχρι και 5
μεροκάματα το μήνα. Δεν μπορεί να λέμε άλλα εκτός και άλλα εντός.
Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Τώρα αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Από το 2010
περίπου υπάρχει αυτή η κατάσταση. Να διώχνουμε, να ξαναπαίρνουμε, να κάνουμε αυτή τη
δουλειά. Συν το αίσχος με το STAGE το προηγούμενο διάστημα που χιλιάδες παιδιά ουσιαστικά
απολύθηκαν με όποιον τρόπο και αν μπήκαν. Αλλά την ίδια ευαισθησία πρέπει να δείξουμε και
στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ και πρέπει η Δημοτική Αρχή να το δει που είναι για 5 χρόνια με
σχέση εργασίας στη ΔΕΥΑΚ και απολύθηκαν το τελευταίο διάστημα, να τους στηρίξει στο
Δικαστήριο που έρχεται χωρίς αστερίσκους η Δημοτική Αρχή. Παρ’ όλες τις διαφωνίες μας θα
το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής: ότι αυτές οι ανάγκες στο Δήμο
είναι υπαρκτές, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να μείνουνε για 4
μόνο μήνες και να μην μείνουνε για ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή αυτές οι
συμβάσεις κάποια στιγμή να γίνονται συμβάσεις επ’ αορίστου. Και όπως είπε και ο συνάδελφος
απ’ τη ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ γιατί δεν δείξαμε την ίδια ευαισθησία και στους εργαζόμενους της
ΔΕΥΑΚ, οι οποίοι καλύπτουνε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι υπηρεσίες που προσφέρουνε,
είναι υπηρεσίες εργασίας έξω και δεν είναι μόνο υπηρεσίες γραφείου και είναι τόσο σημαντικές
για το Δήμο της Καλαμάτας και για τη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ.
Λοιπόν, εκεί η Δημοτική Αρχή πραγματικά έκλεισε την πόρτα, κατά την άποψή μας, σ’ αυτούς
τους εργαζόμενους, είχε τον τρόπο και μπορούσε να τους βοηθήσει να κερδίσουνε το
Δικαστήριο και θα πρέπει να το πράξει στο μέλλον. Το να λέμε ότι βοηθάμε τους εργαζόμενους
με μια τετράμηνη, παράδειγμα, παράταση αυτό νομίζω ότι δεν είναι αυτό που πραγματικά
χρειάζονται οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι όπως είπαμε χρειάζονται σταθερές θέσεις εργασίας,
με συμβάσεις οι οποίες θα έχουνε μόνιμο χαρακτήρα και θα μπορούνε πραγματικά και εκείνοι
να δουλέψουν. Αυτά.
Συμφωνούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω και εγώ δυο κουβέντες.
Να πω μόνο ότι, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, ότι οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι ζήτησαν αυτή την τετράμηνη παράταση στη σύμβασή τους, οι ίδιοι και το έχουν
κάνει και πανελλήνια αυτό και τα περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια όπως και η Περιφέρεια έχει
αποφασίσει υπέρ της παραμονής για 4 μήνες. Δεν είναι ότι το προτείνουμε εμείς, μας το
ζητήσανε και εμείς το αποδεχόμαστε και το φέρνουμε εδώ ώστε να στηρίξουμε αυτή την
προσπάθεια.
Και όσο για τη ΔΕΥΑΚ που αναφέρατε σίγουρα δεν είναι τα πράγματα όπως τα ’πατε. Δεν έχει
καμία σχέση αυτό που είπατε με την πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς για τη
ΔΕΥΑΚ πήραμε απόφαση ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, υποστηρίξαμε το αίτημά
τους και η δικαστική απόφαση σταμάτησε τη σύμβαση… όχι τη σύμβασή τους, δεν υπήρχε
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σύμβαση, είχε τελειώσει η σύμβαση απλά δεν τους την ανανέωσε, δεν τους έδωσε περιθώριο
να παραμείνουν εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αναφορικά με το Ψήφισμα…
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Να στηρίξουμε την έφεσή τους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα ημίμετρα δεν λύνουν
το πρόβλημα στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουνε
πραγματικές ελλείψεις, μιλάμε για μόνιμη και σταθερή εργασία, καλό θα ήταν οι εργαζόμενοι
αυτοί αν μπορούμε αυτά να μπουν στη διαδικασία για μονιμότητα ή να ζητήσουμε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τα τετράμηνα και τα δίμηνα δεν λύνουν το πρόβλημα στις υπηρεσίες, απλώς
δημιουργούμε μια καινούργια στρατιά συμβασιούχων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, κατά παρέκκλιση του Κανονισμού σας έδωσα για ένα λεπτό το
λόγο, ενώ έπρεπε να κλείσει ο Δήμαρχος.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία. Θα με αφήσετε να μιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε με, σας έδωσα για ένα λεπτό και εσείς μακρηγορείτε τώρα.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, να με αφήσετε να πω την άποψή μου.
ΦΑΒΑΣ: Κανονικά έχει κλείσει ο Δήμαρχος, έχει κλείσει ο Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, ελάτε.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμαρχος, ακούστε να σας πω λίγο για τον Κανονισμό, ο
Δήμαρχος μιλάει όποτε θέλει αλλά όχι τελευταίος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να μιλήσει τελευταίος.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μπορεί και τελευταίος αλλά δεν είναι υποχρεωτικά να μιλήσει τελευταίος. Μιλάει
ο Δήμαρχος και δεν μιλάει κανείς μετά, αυτό είναι δικό σας. Αυτό είναι
πρωτόγνωρο. Εντάξει;
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αθανασόπουλε!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο αλλά επαναλαμβάνω για…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, αν ακούσατε είπα: θα κλείσουμε με τον κ. Δήμαρχο και εσύ
μετά ζητάς το λόγο.
ΦΑΒΑΣ: Είναι πάγια η τακτική του, αυτό κάνει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλάβατε; Εγώ δεν θέλω να σε θίξω, είπα κλείνουμε με τον Δήμαρχο. Αν δεν
είχα πει αυτό, εντάξει, να παίρνατε το λόγο.
Λοιπόν, μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Ποιος ψηφίζει το Ψήφισμα; Ποια παράταξη; Ομόφωνα;
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ είμαι Απών, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Ψήφισμα; Για το Ψήφισμα; Εντάξει. ΟΜΟΦΩΝΑ είναι γιατί όταν είναι απών
δεν ισχύει.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Διότι όταν υπάρχει σύμβαση πίσω απ’ αυτούς υπάρχουν άλλοι οι οποίοι
στερούνται της θέσεως. Άλλο πρέπει να υποστηρίξουμε, να
προκηρυχθούν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ μόνιμες και όχι κάθε τόσο να έχουμε παρατάσεις και
παρατάσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη
του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απόντος του κ. Αθανασόπουλου Κων/νου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, όπως αυτό κατατέθηκε από τη
Δημοτική Αρχή:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, αφού έλαβε υπόψη
την αναγκαιότητα παραμονής στο Δήμο Καλαμάτας των 162 εργαζομένων που προσελήφθησαν, στο
πλαίσιο του Κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018, και παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε αυτόν, καλύπτοντας τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του σε τακτικό προσωπικό
και το υπ’ αριθμ.πρωτ.40199/9-9-19 αίτημα των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕΔ
Ψ η φ ί ζ ε ι ομόφωνα
1. Αναγνωρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν με την εργασία τους, τις πάγιες και
διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν και το γεγονός πως είναι άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.
2. Στηρίζει έμπρακτα αυτόν τον δίκαιο αγώνα τους για την υπεράσπιση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων.
3. Αναγνωρίζει το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπή εργασία και αναγνωρίζει την ανισότητα που
υφίσταται.
4. Ζητά από τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα Πολιτικά Κόμματα και γενικά από όλους τους αρμόδιους
φορείς, να αναγνωρίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν με την εργασία τους, τις
πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν και το γεγονός πως είναι άκρως απαραίτητοι για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας ώστε να τους δοθεί άλλη μία
τουλάχιστον τετράμηνη παράταση, να στηρίξουν και να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους,
προκειμένου να καλυφθούν ταυτόχρονα οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Καλαμάτας και να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση των υπηρεσιών του.
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολίτης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελή Μαρία
2. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη
3. Αναστασόπουλος Χρήστος
4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
6. Γκλεγκλέ Ελένη
7. Δούβας Ιωάννης
8. Δρούγας Παντελής
9. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
10. Κανάκης Βασίλειος
11. Καραγιάννης Ανδρέας
12. Κλάδης Παύλος
13. Κοσμόπουλος Βασίλειος
14. Κουζή Αντωνία (Τόνια)
15. Κουκούτσης Δημήτριος
16. Λιάππας Λεωνίδας
17. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος
18. Μαλαπάνη Μαρία
19. Μαρινάκης Σαράντος
20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
21. Μπάκας Δημήτριος
22. Μπάκας Ιωάννης
23. Μπαρούνη Μαρία
24. Μπασακίδης Νικόλαος
25. Μπεχράκης Σταμάτης
26. Νιάρχος Αναστάσιος
27. Οικονομάκος Δημήτριος
28. Οικονομάκου Μαρία
29. Σκοπετέας Αναστάσιος
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30. Σταματόπουλος Ευστάθιος
31. Σωφρονάς Γεώργιος
32. Φάβας Γεώργιος
33. Φαββατάς Δημήτριος
34. Χειλάς Παναγιώτης
35. Χριστόπουλος Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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