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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   134/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 15η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2009 

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 και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.  
 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8908/14-4-2008 
εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής & Διαχείρισης Απορριμμάτων της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας.  
 
 Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καλαμάτας έχουν 
προβλεφθεί, μεταξύ των άλλων και: 

1. τριάντα (30) θέσεις εργατών καθαριότητας,  
2. δέκα (10) θέσεις οδηγών αυτοκινήτων,  
3. δέκα (10) θέσεις χειριστών μηχανημάτων. 
 

 Όλες οι παραπάνω θέσεις είναι ενταγμένες στις θέσεις εποχικού προσωπικού 
ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 12 του Ν. 
2503/97. 
 Από τις παραπάνω θέσεις προτείνεται να καλυφθούν από τις 10 Ιουλίου 2009, 
δεδομένου ότι θα είναι αυξημένες μετά την ημερομηνία αυτή οι ανάγκες στην υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου, οι εξής: 

 δεκαπέντε (15) θέσεις εργατών καθαριότητας, 
 δύο (2) θέσεις οδηγών και 
 τέσσερις (4) θέσεις χειριστών μηχανημάτων (3 χειριστές μηχανικού σαρώθρου και 1 

χειριστής φορτωτή).  
 

 Όλες οι παραπάνω προτεινόμενες να καλυφθούν θέσεις  αφορούν στην υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας και 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. 
 Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη   και η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου 
προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Πρόκειται για επτά  (7) εργάτες και δύο (2) 
οδηγούς αυτοκινήτων καθαριότητας.  
 Ζητείται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η λήψη της απαιτούμενης απόφασής της 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την πραγματοποίηση των προσλήψεων. 
 

 
 

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης 
καθαριότητας και αμαξοστασίου  

Παναγιώτα Κουράκλη 
Τοπογράφος Μηχανικός. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Εμείς ήδη από την περασμένη φορά, για πρώτη φορά ξαναθέσαμε το 
θέμα ότι πρέπει σιγά – σιγά να υπάρχουν προσλήψεις τουλάχιστον 

όσον αφορά τους χειριστές των μηχανημάτων του Δήμου. Δεν μπορεί να έχουμε χειριστές 
των μηχανημάτων του Δήμου οι οποίοι. . . 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Εντάξει κε Δήμαρχε, για δύο προσλήψεις τώρα; Έχουμε τη δυνατότητα, 
ας τους προσλάβουμε. Εάν ήμουν πεπεισμένος ότι είχε ξεκινήσει μία 

διαδικασία πραγματικών προσλήψεων, θα έλεγα ναι. Παράλληλα, υπάρχει και το άλλο θέμα. 
Υποτίθεται, άσχετα εάν διαφωνούμε εμείς, με την ΚΕΔΚΕ σε λίγο χρονικό διάστημα θα 
ξεκινήσει μία διαδικασία πρόσληψης μιας σειράς από ατόμων μερικής απασχόλησης. Είναι 
τουλάχιστον γραμμένο. Έτσι; Ήταν και αίτημα της ΚΕΔΚΕ, μέσα από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, στέιτς υποτίθεται είναι κι αυτό, γιατί να μη πάρουμε κι από κει κάποια άτομα 
ώστε να καλύψουμε κάποιες από τις θέσεις αυτές; Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς θα ψηφίσουμε 
«λευκό» σ’ αυτή τη διαδικασία. 

 
Εμείς θα ψηφίσουμε «κατά» και τούτο για δυο λόγους. Κε Δήμαρχε 
τη διετία που έχετε την ευθύνη του Δήμου έχετε προσλάβει 150 

άτομα είτε από στέιτς είτε από 8μηνα είτε από 18μηνα. Αυτά λένε οι καταστάσεις που μου 
δώσατε. Δηλαδή υπάρχει ένα μπαράζ προσλήψεων στο Δήμο Καλαμάτας που επιβαρύνει 
οικονομικά το Δήμο. Και δεν πιστεύω ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι από τα καλλίτερα 
όταν όλοι οι επαγγελματίες έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται. Χρωστάτε, χρωστάτε, 
χρωστάτε. Πιστεύω ότι ο Δήμος ζει για δεύτερη φορά μια από τις χειρότερες οικονομικές 
περιόδους του και δεν μπορώ να καταλάβω αφού έχετε 120 άτομα επιπλέον είτε με μερική 
είτε με στέιτς είτε με 18μηνα στην καθαριότητα, τι τους θέλετε τους επόμενους; Εκλογική 
πελατεία κάνουμε; Θα ψηφίσουμε «κατά». 

 
Λοιπόν. Να πω δυο κουβέντες. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι βέβαιος ότι τη γνωρίζει 
την πραγματικότητα, ε, εν πάση περιπτώσει την γνωρίζει την 

πραγματικότητα, τώρα εάν λέμε και δυο κουβέντες παραπάνω ανεκτές είναι σε πολιτικό 
επίπεδο. 
Λοιπόν να πω κι εγώ δυο κουβέντες. 1) ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει προσλάβει κανέναν. 
Ούτε έναν. Οι προσλήψεις μέσω στέιτς ή με τη διαδικασία των στέιτς έρχονται από το 
Υπουργείο. Εμείς έχομε δύο λύσεις. . . 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Για περιμένετε! Στέιτς υπήρχαν αλλά να πείτε ότι θέλετε, και πριν από μας 
υπήρχαν στέιτς και τώρα υπάρχουν. Ακούστε με. Τα στέιτς έρχονται με 

υπογραφή Μπεναρδάκης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ. Για το Δήμο Καλαμάτας υπάρχουν δύο 
λύσεις. Ή να ανοίξει την πόρτα να μπουν μέσα εδώ οι συμπολίτες μας με στέιτς που τους 
οποίους πληρώνει το Υπουργείο και ο ΟΑΕΔ και ο Δήμος δεν ξοδεύει ούτε ένα ευρώ ή θα 
την κλείσει. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η πόρτα μπορεί και πρέπει να 
κλείσει για συμπολίτες μας εδώ που έχουν μεγάλα προβλήματα με την ανεργία. Δεν έχουμε 
προσλάβει λοιπόν κανέναν. Τα 4ωρα έγιναν με συγκεκριμένη διαδικασία, η πληρωμή γίνεται 
από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επομένως πως επιβαρύνεται ο Δήμος οικονομικά από τα 
στέιτς και από τα 4ωρα; Είναι όχι μόνον υπερβολή, για κάποιον που δεν γνωρίζει τα 
πράγματα μπορεί να ισχυρίζεται όλα αυτά και οπωσδήποτε έχει ο έμπειρος Ηλιόπουλος να 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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λέγει ότι επιβαρύνεται ο Δήμος οικονομικά από τα στέιτς και από τα 4ωρα. Αν θέλετε 
μπορούμε να κουβεντιάσομε όση ώρα θέλετε για τα στέιτς, για τους ανασφάλιστους, για τη 
γενιά των 400 και των 500 ευρώ, όμως επ’  ουδενί το δημοτικό ταμείο δεν επιβαρύνεται 
από τα 4ωρα και από τα στέιτς. Λοιπόν αυτό είναι το ένα. 
 
Το «χρωστάτε, χρωστάτε, χρωστάτε» μη το λέτε, ο Δήμος είναι σε καλή οικονομική 
κατάσταση, προχθές. . . 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Ακούστε, σε καλή οικονομική. Εάν νομίζετε ότι προσφέρετε υπηρεσία 
λέγοντας αυτά τα πράγματα, άκουσε, εγώ έχω 10 αγωγές αυτή τη στιγμή για 

το «χρωστάτε, χρωστάτε, χρωστάτε» του παρελθόντος κε Ηλιόπουλε. Δέκα (10) αγωγές και 
να έρθετε μάρτυρας υπερασπίσεώς μου. Εντάξει; Δέκα (10) αγωγές οι οποίες έρχονται από 
το παρελθόν. Προχθές πήραμε λοιπόν αυτό που θα παίρνουμε κάθε τρίμηνο, 600.000 ευρώ 
τα οποία τα κατανείμαμε και σε έργα και σε προμηθευτές, η κατάσταση είναι εξαιρετικά 
κοντρολαρισμένη και με το 37% των αυξήσεων που θα έχομε φέτος, μέσες αυξήσεις 37% 
σε ΣΑΤΑ και ΚΑΠ, συν το ομόλογο του Ιουνίου το οποίο θα το σπάσομε δεν μπορεί να γίνει 
διαφορετικά, δεν θα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Και αυτά τα κατόρθωσε ο Δήμος 
απορροφώντας 20 εργαζόμενους από τα διάφορα σχήματα απλήρωτους, διασφαλίζοντας 
όλες τις θέσεις εργασίας. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. 
 
 Όμως αν θέλετε να δείτε ποια είναι η οικονομική κατάσταση, νομίζω η αλήθεια και η 
δικαιοσύνη επιβάλει να το δείτε και συγκριτικά, δηλαδή να δείτε μία Ελλάδα, μια 
αυτοδιοίκηση σε μία Ελλάδα η οποία πράγματι έχει προβλήματα. Έχει ο Δήμος περισσότερα 
προβλήματα απ’  αυτά που έχει ο φίλος μας ο κοινός και δικός σας ομοϊδεάτης Βούλγαρης 
στο Βόλο; Έχει περισσότερα προβλήματα ο Δήμος Καλαμάτας; Η αυτοδιοίκηση έχει τα ίδια 
προβλήματα παντού. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι και με την προηγούμενη διαχείριση και μ’ 
αυτή, ο Δήμος Καλαμάτας είναι σε ικανοποιητικό οικονομικό επίπεδο και στα τέλη του 
χρόνου παρά την κρίση και παρά τις δυσκολίες θα είναι σε καλλίτερο οικονομικό επίπεδο απ’ 
ότι στην αρχή. Εδώ είμαστε για να τα δούμε. 
 
Για το τελευταίο θέμα το οποίο είπε ο κ. Κοσμόπουλος, πράγματι έχω να πω το εξής, ότι η 
Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων με ομόφωνη απόφαση έχει ζητήσει ένα πολύ μεγάλο 
δάνειο για όλους μας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα το οποίο θα αποπληρώνεται με ένα 
μέρος από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, θα δεσμευτούν απ’ όλους τους δήμους 
ανάλογα βέβαια με τους ΚΑΠ που παίρνει ο κάθε δήμος και αυτά τα χρήματα θα 
χρησιμοποιηθούν για προσλήψεις. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό τους δήμους με 
διαδικασία. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα κατά των διαδικασιών. Και μη ξεχνάτε ότι ο ΑΣΕΠ 
δυστυχώς χρησιμοποιείται σε μερικές περιπτώσεις για να μην γίνονται προσλήψεις γιατί 
όταν κάνεις αίτηση για τους μηχανικούς να σας πω ως παράδειγμα, όπου ο Δήμος πάσχει 
κυρίως σε τεχνικό προσωπικό, 7 μηχανικούς τους έχω ζητήσει από την αρχή της θητείας 
μου και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η σχετική διαδικασία. Φοβούμαι δηλαδή ότι επειδή 
υπάρχουν οικονομικά προβλήματα φρενάρονται οι προσλήψεις και φτάσαμε στο σημείο 1,5 
χρόνιο μετά τη σχετική υποβολή της αίτησης για την πρόσληψη των 7 μηχανικών τα 
πράγματα να είναι κάπου στη μέση ακόμα. Αργά, αργά, αργά. Αφήστε για τη δυνατότητα 
προσλήψεων που έχουν άτομα 50 και 60 ετών δηλαδή στο τέλος της καριέρας τους για το 
δημόσιο τομέα. Ποιος σας λέγει ότι στην υπηρεσία καθαριότητας θα έρθουν τα παλικάρια να 
ανεβούν επάνω στα απορριμματοφόρα και δεν θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι πριν 
από τη σύνταξη; Έτσι λέει η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Λοιπόν με τη διαδικασία του 8μήνου α 
μη τη άλλω κατά κανόνα έρχονται νέα παιδιά εδώ πέρα που βοηθούν στην αποκομιδή των 
απορριμμάτων. Δεν λέω ότι είναι το καλλίτερο γι’  αυτό και έχουμε κάνει και τις σχετικές 
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διαδικασίες για να προσλάβουμε. Με το πράσινο έχουμε καταργήσει ακόμα και τα 8μηνα για 
να μην νομίζετε ότι υπάρχει καμιά πολιτική εδώ.  

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Εντάξει, θα το δούμε γιατί μετά τους 20 υπαλλήλους που μεταφέραμε από τα 
πολιτιστικά σχήματα υπάρχουν κάποια ζητήματα εδώ, να δούμε, να 

κοντρολάρουμε τα οικονομικά μας. Και πράγματι για τα μηχανήματα έχετε δίκιο αλλά 
ακούστε, ένα απορριμματοφόρο δεν το οδηγεί ένας, θα το οδηγούν τρεις τουλάχιστον. 
Τρεις. Μπορεί να βγει πρωί, να πάει Κυριακή, Σάββατο, παίρνουνε άδειες. Είναι τρεις 
άνθρωποι που ανεβαίνουν, ένας δεν ανεβαίνει ποτέ του. Ένας σε όχημα επάνω δεν 
ανεβαίνει ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια.  
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, την 
ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Ηλιόπουλου Παν. και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου 
από τον κ. Κοσμόπουλο, κατά πλειοψηφία,  

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη, από τις 10 Ιουλίου 2009 και μετά,   

 δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας, 
 δύο (2) οδηγών και 
 τεσσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων (3 χειριστών μηχανικού σαρώθρου 

και 1 χειριστή φορτωτή),  
στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, οι 
οποίοι προορίζονται να καλύψουν εποχικές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8908/14-4-2009 εισήγηση του Τμήματος 
Αποκομιδής & Διαχείρισης Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 
Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.   
 
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 Παναγιώτης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 


