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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 5η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 29-01-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο.  
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη εποχικών εργατών στην υπηρεσία καθαριότητας. 

Εισηγούμενος το θέμα  ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1602/26-1-2009 
εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:         
 
«ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχικών εργατών στην υπηρεσία καθαριότητας 
 
Στον Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καλαμάτας έχουν  προβλεφθεί, 
μεταξύ των άλλων και τριάντα (30) θέσεις εργατών καθαριότητας ενταγμένες στις θέσεις 
εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 
παρ.12 του Ν. 2503/97. Δεκαπέντε (15) από τις θέσεις αυτές προτείνεται να καλυφθούν 
από την Τετάρτη, 08-04-2009, δεδομένου ότι θα είναι αυξημένες μετά την περίοδο αυτή, οι 
ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου αφού ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και 
το Πάσχα καθώς και το καλοκαίρι, χρονικές περίοδοι που διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση του 
πληθυσμού της πόλης.   
 
Οι ανωτέρω θέσεις θα καλυφθούν για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3051/2002 ενώ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2218/94 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το οποίο προορίζεται να καλύψει εποχικές 
ανάγκες σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, απαιτείται απόφαση Δημαρχιακής 
Επιτροπής. Η δαπάνη της μισθοδοσίας του προτεινόμενου εποχιακού προσωπικού 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα των τελών καθαριότητας τα οποία προβλέπεται να 
εισπράξει ο Δήμος σύμφωνα με τον δημοτικό προϋπολογισμό. 
 
Ζητείται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η λήψη της απαιτούμενης απόφασής της σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, για την πραγματοποίηση των προσλήψεων.  

                                                                              
Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος 

Παναγιώτα Κουράκλη 
Τοπογράφος Μηχανικός» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Εμείς ψηφίζαμε πάντα την πρόσληψη εποχικών εργατών. Τελευταία 
έχω παρατηρήσει ότι τελικά δεν μιλάμε για εποχικούς γιατί γίνεται 

πρόσληψη για 8 μήνες και μόλις λήξει αμέσως προσλαμβάνουμε άλλους για άλλους 8 μήνες. 
Ουσιαστικά παρατηρείται μια διαρκής απασχόληση εργατών. Τότε γιατί δεν 
προσλαμβάνουμε μόνιμους; Είχα στο μυαλό μου ότι ο Δήμος κερδίζει 4 μήνες. Αυτό δεν 
συμβαίνει πλέον, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τουλάχιστον. Αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες 
του Δήμου αλλά έτσι δεν κερδίζει τίποτα ο Δήμος. Τουναντίον χάνει γιατί το ωρομίσθιο του 
εποχικού, στην υπερωρία και στο Σαββατοκύριακο  είναι μεγαλύτερο από αυτό του μόνιμου. 
Μάλιστα την όλη εικόνα άρχισα να την σχηματοποιώ κυρίως κατά την συζήτηση του ΟΕΥ 
του Δήμου. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ είμαι διατεθειμένος να ψηφίσω και τώρα με την προϋπόθεση ότι θα λάβω την 
υπόσχεσή σας ότι θα ξεκινήσει σταδιακά ένα πρόγραμμα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, 
έντονα μόνιμου προσωπικού, οι 7 είναι λίγοι. Το θέμα είναι αυτό της διαρκούς μετακίνησης. 
Εάν δεν υπήρχε η διαρκής μετακίνηση λογικό ήτανε κι εγώ θα ψήφιζα γιατί θα είχε όφελος 
ο Δήμος 4 μήνες. 

 
Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα προσλήψεων. Σεβόμαστε τις διαδικασίες του 
νόμου. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πάντοτε ο 

Δήμος Καλαμάτας έχει ανάγκη από εποχικό προσωπικό. 
 
Εμείς δεν ψηφίζουμε γιατί απ’ ότι θα φανεί πιο κάτω τα οικονομικά 
του Δήμου δεν είναι καθόλου καλά. Μιλάμε για 1.200.000 € οφειλές 

του 2008, που είναι ίδιοι πόροι από τους οποίους θα πληρωθούν και αυτοί οι εργάτες κι από 
εκεί και πέρα έχουν γίνει τόσες προσλήψεις στο Δήμο εποχικών και stage. Το μόνο που 
μένει είναι να κάνετε μία σωστότερη ανακατανομή του προσωπικού, ώστε θέσεις που 
αφορούν την καθαριότητα να καλυφθούν απ’ αυτούς τους ανθρώπους και όχι να πάμε σε 
νέες προσλήψεις.  

 
Θα ψηφίσω λευκό γιατί δεν πείθομαι ότι θα πάμε σταδιακά σε ένα 
πρόγραμμα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν., ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και Κοσμόπουλου, ο 
οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη, από τις 8 Απριλίου 2009 και μετά,  δεκαπέντε (15) 
εποχικών εργατών στην υπηρεσία καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, οι οποίοι 
προορίζονται να καλύψουν εποχικές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα, η δε 
δαπάνη της μισθοδοσίας του προτεινόμενου εποχιακού προσωπικού καλύπτεται 
εξ ολοκλήρου από τα έσοδα των τελών καθαριότητας τα οποία προβλέπεται να 
εισπράξει ο Δήμος σύμφωνα με τον δημοτικό προϋπολογισμό. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 
                                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


