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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  1/2015 

ΑΠΟΦΑΣΗ  4/2015 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, τη 15η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται 

στην 1η/2015 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµ. 

πρωτ. 936/9-1-2015 πρόσκληση της κας Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απούσας της Προέδρου του Σώµατος κας Οικονοµάκου 

Μαρίας – η Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Βεργινάδη Μαρία, η οποία και 

Προεδρεύει της συνεδρίασης, και από τα υπόλοιπα τακτικά  µέλη του Σώµατος οι κ.κ. 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 4) Βγενής 

Χαράλαµπος (απών µόνο στην υπ’ αριθµ. 8 απόφαση), 5) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 6) Βουτσής 

Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 5 απόφαση), 7) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 8) Γυφτέας 

Ηλίας, 9) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος,  10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 

12) Καµβυσίδης Ιωάννης, 13) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 14) Καραγιάννης Ανδρέας, 15) 

Καρατζέας Παναγιώτης, 16) Κουτίβας Ηλίας (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 5 απόφαση), 17) 

Λιάππα Χρυσή, 18) Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 19) Μαρινάκης Σαράντος, 20) 

Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 21) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 7 απόφαση), 22) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 24) Μπεχράκης 

Σταµάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 5 απόφαση) , 25) Μπουζιάνης Παύλος, 26) Μπούχαλης 

∆ηµήτριος, 27) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 28) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 

10 απόφαση), 29) Οικονοµάκος ∆ηµήτριος, 30) Πολίτης ∆ηµήτριος, 31) Σταµατόπουλος 

Ευστάθιος, 32) Φάβας Γεώργιος, 33) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 34) Χριστόπουλος Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 5 απόφαση). 

  

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλούπης 

Παναγιώτης,  2) Γεωργακίλας Κων/νος, 3) ∆ηµητρούλιας Γεώργιος, 4)  Καρβέλης Γεώργιος και 

5) Ντίντα Παναγιώτα. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης: 

• Όλοι οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, ήτοι 1) Καλαµάτας κα 

Φοίφα Τασία και 2)  Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι οποίοι παραβρίσκονται στη 

συνεδρίαση.  

• Όλοι οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

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

1)  Μικροµάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 

3) Αντικαλάµου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 4) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος,  5) 

Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 6) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 7) Σπερχογείας κ. Περρωτής 

Παναγιώτης, 8) Ασπροχώµατος κ. Πολίτης Βασίλειος, 9) Αριοχωρίου κ. Σκούρας 

Παναγιώτης, 10) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 11) Άµφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος,  

12) Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος και 13) Άνθειας κ. Φλέσσας ∆ηµήτριος, ενώ δεν 

παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λεϊκων κ. Τσαούσης 

Αθανάσιος.  

• Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

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

Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Νέδουσας κ. Βαρελάς Αριστείδης, 

4) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιµαγκλής Γεώργιος, 6) Αγίου 

Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας Στυλιανός, 8) Καρβελίου κ. 

Μαραβάς ∆ηµήτριος, 9) Σταµατινού κα Μπούρα Ελένη, 10) Αλαγονίας κ. Ροβολής 

Αναστάσιος, 11)  Αρτεµισίας κ. Σάλµας Νικήτας και 12) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος 

Βασίλειος,  

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

Κάργας Γεώργιος, 2) Άµµου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 3) Πηγών κ. Μαρκόπουλος 

Απόστολος, 4) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 5)  Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης Γεώργιος  

και 6) Ανεµόµυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος.  

  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, η Προεδρεύουσα του Σώµατος, Αντιπρόεδρος κα 

Βεργινάδη Μαρία, κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας 

κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα του Σώµατος κα Βεργινάδη Μαρία για 

συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

Λειτουργία Γραφείου Επιµελητών Ανηλίκων, 

και εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γιαννόπουλος έχει το λόγο.  

 
Ευχαριστώ κα Πρόεδρε.  
Κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο θέµα έχει µια κοινωνική ευαισθησία 

καθώς η Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων είναι η µοναδική ∆ηµόσια ∆οµή που ασχολείται µε 
την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας των ανηλίκων.  
Στην πόλη µας από το 2011, όταν και συνταξιοδοτήθηκε η τελευταία υπάλληλος η κα 
Κανελλοπούλου, η οποία είναι και παρούσα στη συνεδρίαση και θα ήθελα να τοποθετηθεί 
αργότερα, έχει κλείσει το Γραφείο Επιµελητών Ανηλίκων και η κατάσταση γίνεται ακόµα 
χειρότερη αν αναλογιστούµε ότι παραµένουν κλειστά και τα Γραφεία της Τρίπολης, της 
Σπάρτης και του Πύργου. 
Από το 2012 υπάρχει µια απόφαση που ορίζει υπάλληλο από το Γραφείο της Πάτρας, που 
έρχεται κάθε τελευταία Πέµπτη, που ουσιαστικά έχει οριστεί η ηµέρα να είναι δικάσιµη για 
ανήλικες στην πόλη µας, να παραβρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες.  
Όπως καταλαβαίνετε ένας απ’ τους δύο ρόλους της Υπηρεσίας, αυτός της πρόληψης, δεν 
υπάρχει πλέον γιατί δεν υπάρχει υπάλληλος ο οποίος να καταγράφει τα περιστατικά, να ακούει 
τα παράπονα κυρίως για ενδοσχολική βία αλλά και άλλα προβλήµατα που απασχολούν ανήλικα 
άτοµα και πλέον είναι µεγάλο το πρόβληµα. 
Ο ∆ήµος µε αυτό το θέµα θα ήθελε να πάρει µια δηµοτική απόφαση, στην οποία να υπάρξει 
µια περαιτέρω πίεση προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ώστε να επαναλειτουργήσει το Γραφείο 
Επιµελητών Ανηλίκων.  
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Υπάρχουν ερωτήσεις;  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Παρακαλώ κα Πρόεδρε να κληθεί η κα Κανελλοπούλου.  

 
Αν υπάρχουν ερωτήσεις κ. Μπρεδήµα, θα την καλέσω εγώ την κα 
Κανελλοπούλου ευθύς αµέσως.  

 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Εµείς ερωτήσεις όχι αλλά αν θέλετε για να…  

 
 Η κα Κανελλοπούλου αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ελάτε λίγο πιο κοντά αν 
θέλετε.   

 
Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά, δηµιουργική για όλους σας, για το 
∆ήµο πάνω απ’ όλα.   

Ο κ. Γιαννόπουλος τα είπε βέβαια, το πρόβληµα, απ’ το οποίο δεν θα πρέπει, δεν υπάρχει 
χρόνος για να µπορέσει κανείς να σας αναλύσει την αναγκαιότητα αυτής της Υπηρεσίας, η 
οποία, πρέπει να τονίσω, είναι µοναδική στο Νοµό. ∆εν υπάρχει άλλη Υπηρεσία που να είναι 
αρµόδια για την πρόληψη και την καταστολή της νεανικής παραβατικότητας. 
Θα χρειαζόταν πάρα πολύς χρόνος για να µπορέσει κανείς να σας αναλύσει τι ακριβώς είναι 
αυτή η Υπηρεσία, τι ακριβώς κάνει, τι προσφέρει, το έργο της, τις ελλείψεις που αντιµετωπίζει 
και  γιατί θα πρέπει να υπάρχει.  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: 
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Εγώ  αυτό που έχω, σε πολύ λίγο χρόνο να σας πω, ότι η Καλαµάτα είναι από τις ελάχιστες, 
ίσως η µοναδική επαρχιακή πόλη µετά τις µεγάλες πρωτεύουσες που έχει ∆ικαστήριο ανήλικων 
κάθε µήνα, µε µέσο όρο περιπτώσεων 80 περιπτώσεις. Και µιλάµε µόνο για καταστολή. Έτσι; 
Το πρόβληµα είναι πάρα πολύ µεγάλο. Εάν, δε, ακουµπήσουµε στο πρόβληµα της πρόληψης 
αυτό δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. 
Ένα µικρό προβληµατισµό θα σας βάλω, έχουµε ένα παιδί το οποίο σε ένα σχολείο έχει µία 
έντονη επιθετικότητα. Ας µου πει κάποιος, ποιος είναι αρµόδιος να αντιµετωπίσει αυτή τη 
στιγµή αυτό το πρόβληµα. Και σας φέρνω ίσως το πιο απλό, δεν µιλάµε για περιπτώσεις 
έντονης παραβατικότητας. Σας µιλάω για κάτι πολύ απλό. Το σχολείο δεν έχει προετοιµαστεί 
να αντιµετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις και επόµενο είναι. Κοινωνικοί λειτουργοί δεν υπάρχουν 
στα σχολεία…  Σας έφερα ένα πολύ απλό πρόβληµα, τη στιγµή που το φαινόµενο του 
σχολικού εκφοβισµού παίρνει καθηµερινά τεράστιες διαστάσεις, όπως µεγάλες διαστάσεις έχει 
πάρει τα τελευταία χρόνια το πρόβληµα και της κακοποίησης και της παραµέλησης παιδιών.  
Η Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων δυστυχώς έκλεισε το 2011. Έχουνε γίνει προσωπικές µου 
προσπάθειες, εγώ η ίδια έδωσα και στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης γράµµα, δεν έχει γίνει κάτι 
µέχρι τώρα, λένε ότι µόνο µε µετάταξη µπορεί να πληρωθεί η θέση αφού οι διορισµοί 
απαγορεύονται και βέβαια ο κ. Γιαννόπουλος θα σας πει για µια περίπτωση που υπάρχει αυτή 
τη στιγµή ένα άτοµο το οποίο ενδιαφέρεται. 
Απλά να σας πω και πάλι και να τονίσω ότι είναι η µοναδική Υπηρεσία. Υπάρχουν Υπηρεσίες 
που συνταξιοδοτούνται υπάλληλοι αλλά υπάρχει κάποιος πίσω που τους αντικαθιστά, εδώ µία 
µοναδική Υπηρεσία για το πιο ευάλωτο κοµµάτι της κοινωνίας, και το τονίζω αυτό, στο οποίο 
το κράτος έχει γυρίσει εντελώς την πλάτη, γιατί καθηµερινά…, αυτά δεν θα τα δείτε γραµµένα 
ίσως, δεν θα τα ακούσετε στις ειδήσεις, ούτε θα τα δείτε γραµµένα στις εφηµερίδες, σπάνια θα 
τα δείτε, όµως σας λέω υπεύθυνα ότι καθηµερινά κλείνουν δοµές, κλείνουν χώροι προστασίας 
για τους νέους ανθρώπους. Αντί να ανοίγουν κλείνουν. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο γιατί 
µιλάµε για το µέλλον του τόπου, µιλάµε για τα παιδιά. 
Η παραβατικότητα είναι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα που δεν φαίνεται, δεν φαίνεται όσο το 
παιδί είναι µικρό, δεν φαίνεται έξω, δεν µπορεί κανείς να το καταλάβει παρά µόνο όταν συµβεί 
κάτι πολύ-πολύ σοβαρό και σας θυµίζω την περίπτωση του Άλεξ στη Βέροια. 
Το πρόβληµα είναι πολύ σοβαρό, εγώ θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον κ. Σταµατόπουλο 
που είχε την ευαισθησία να κάνει την πρόταση προς το ∆ήµο, τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας ο 
οποίος πολύ πρόθυµα δέχθηκε το θέµα να µπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να συζητηθεί και 
θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς γιατί είµαι σίγουρη πως θα το στηρίξετε. Είναι ένα θέµα 
πάρα πολύ σοβαρό και θα σας παρακαλέσω, θερµή παράκληση, να γίνει µία αρκετά δυνατή 
κινητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση.  
Σας ευχαριστώ πολύ.  
 

 
Ευχαριστούµε θερµά την κα Κανελλοπούλου.  
Κύριε Σταµατόπουλε.  

 
……… (µικρή διακοπή στην ηχογράφηση) 

 
… γιατί απ’ αυτό θα εξαρτηθεί και το δια ταύτα.  
Η υπηρεσιακή ∆οµή του Γραφείου Επιµελητών Ανηλίκων υπάρχει; Υπάρχει σε 

οργανόγραµµα αυτή η ∆οµή µε τις οργανικές της θέσεις;  
 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως υπάρχει, έχει δύο οργανικές θέσεις, είχε τρεις…  
 
∆ΗΜΑΡ∆ΟΣ: Υπάρχει. Ποιος είναι ο προϊστάµενος εκεί; 

 
Ο άµεσος προϊστάµενος του Επιµελητή Ανηλίκων είναι ο δικαστής 
ανηλίκων.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: 
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Ο δικαστής. Εποµένως µπορεί να δραστηριοποιηθεί η διαδικασία µετακίνησης 
προσωπικού ύστερα από αίτηση. Ποιος αποφασίζει τη µετακίνηση προσωπικού; 

Το Υπουργείο … 
 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.  

 
Αν είναι όµως από άλλη Υπηρεσία, ας πούµε απ’ το Υπουργείο Υγείας, 
χρειαζόµαστε προφανώς µια κοινή, µία ΚΥΑ, στην οποία να είναι το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας, και τα τρία.   
 
Ακριβώς.  
Εγώ πριν φύγω, κ. ∆ήµαρχε, είχα επικοινωνήσει µε το Υπουργείο και µου 

είχαν πει ότι το καλύτερο θα ήταν να υπήρχε ένα πρόσωπο µέσα από τα δικαστήρια, αλλά 
τώρα δεν υπήρξε. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σηµαντικό ότι η ∆οµή υπάρχει.  

 
 Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, βεβαίως. Σε κάθε Πρωτοδικείο υπάρχει, σε 
όλη την Ελλάδα.  

 
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Άρα χρειάζεται µια υπερπροσπάθεια, να τους 
συντονίσουµε και τους τρεις για να µετακινηθεί προσωπικό που θέλει.  

 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Σταµατόπουλε.  
 

 
 Η παρουσία της κας Κανελλοπούλου στο προηγούµενο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και η εκπροσώπηση των Παιδικών Χωριών SOS είχε σαν 

αφορµή να αναδειχθεί ένα πολύ σοβαρό θέµα που ταλανίζει το Νοµό, και άλλους Νοµούς αλλά 
εδώ µιλάµε για το Νοµό της Μεσσηνίας και το ∆ήµο Καλαµάτας, τη µη λειτουργία δηλαδή της 
∆οµής της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων.  
Κατατέθηκε από εµάς η συγκεκριµένη πρόταση να πιέσουµε στην κατεύθυνση πλήρωσης των 
θέσεων της ∆οµής αυτής, η ∆ηµοτική Αρχή η αλήθεια είναι ότι επέδειξε θετικά αντανακλαστικά 
στο θέµα αυτό και έκανε την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οφείλουµε να 
είµαστε ενωµένοι σ’ αυτό το ζήτηµα διότι πρόκειται για ανηλίκους, ευάλωτους ανηλίκους, οι 
οποίοι χρειάζονται την προστασία του κράτους σε επίπεδο πρόληψης και ήταν εµφανής η 
διάκριση την οποία έκανε η κα Κανελλοπούλου ανάµεσα στην πρόληψη και τη µετά την 
παραβατικότητα προσφορά της Υπηρεσίας.  
Αυτό το οποίο στοιχειωδώς γίνεται σήµερα είναι µια παρουσία ενός κοινωνικού λειτουργού της 
Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων κατά τη δικάσιµο, όταν εκδικάζονται οι υποθέσεις. Είναι, θα 
µπορούσε να πει κανείς, καθαρά τυπική η παρουσία αυτή και καθόλου ουσιαστική και το 
ουσιαστικό της µέρος έχει να κάνει µε την πρόληψη, δηλαδή µε την καταγραφή του 
προβλήµατος, µε την επικοινωνία µε τον ανήλικο παραβάτη, µε την επίσκεψη στο χώρο 
διαβίωσης του ανηλίκου προκειµένου να µην οδηγηθεί αυτός σε παραβατική συµπεριφορά. 
Νοµίζω ότι τώρα που το θέµα έχει γίνει ζέον, να το πω έτσι, είναι ζεστό, πρέπει να πιέσουµε 
οµόθυµα σ’ αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να πληρωθούν οι θέσεις της υφιστάµενης ∆οµής 
της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων Καλαµάτας και σ’ αυτή την προσπάθεια θα είµαστε 
αρωγοί όλοι.  
Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Οικονοµάκο.  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Συµφωνούµε µε την κα Κανελλοπούλου στις παρατηρήσεις που έκανε, 
νοµίζω ότι µας κάλυψε σε αρκετά, δείχνει ξεκάθαρα την ανυπαρξία και τη 

χρεοκοπία αυτού του κράτους που για αλλού υπάρχουν χρήµατα αλλά για την κοινωνική 
πολιτική, για τόσο σοβαρά ζητήµατα, δεν υπάρχουν λεφτά.  
Εµείς δεν είµαστε υπέρ να τα έχουν αυτά οι ∆ήµοι, είναι του κεντρικού κράτους αυτά και αυτό 
πρέπει να τα λύνει και µέσα απ’ αυτές τις ∆οµές πρέπει να προχωράµε και ο ∆ήµος να παίζει 
ένα ρόλο διευκόλυνσης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά νοµίζω ότι µπορούν να βγουν συµπεράσµατα 
και απ’ αυτό το θέµα στο πού µας έφτασε αυτή η πολιτική που ακολουθούµε τα τελευταία 
χρόνια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Μπρεδήµα.  

 
Κυρία Πρόεδρε, είναι πράγµατι αυτό που συζητάµε απόψε ένα σηµαντικό θέµα 
και αφορά κυρίως τα παιδιά και τους ανηλίκους και γνωρίζουµε τα προβλήµατα 

τα οποία υπάρχουν. Θα ήθελα όµως, πριν ο κ. Χριστόπουλος αναπτύξει τις απόψεις µας επί του 
θέµατος, να σας επισηµάνω ότι κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής είχαµε 
θέσει το θέµα αυτό αλλά και προ ηµερών συνηγορήσαµε στο αίτηµα του κ. Σταµατόπουλου 
και σήµερα ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου µας εξουσιοδότησε, ήταν µπροστά και ο κ. 
Σταµατόπουλος, να µεταφέρουµε την άποψή του ότι πρέπει να υπάρξει άµεσα αυτή η 
οµόφωνη απόφαση, προκειµένου να προχωρήσει αυτό το θέµα. Και πράγµατι προς αυτή την 
κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουµε και είναι ένα θέµα το οποίο, όπως σας είπα, έχουµε 
αγωνιστεί απ’ την προηγούµενη τετραετία και τώρα αυτό είναι προς γνώσιν όλων για να 
γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συµβεί για όσους αγνοούν.  
Τον  κ. Χριστόπουλο.  

 
Πολύ σύντοµος, κα Πρόεδρε. Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού είχα µια 
ιδιαίτερη συνεργασία µε την κα Κανελλοπούλου και θέλω να µεταφέρω την 

ιδιαίτερη ευαισθησία, εξάλλου η παρουσία της απόψε εδώ το αποδεικνύει, την προσέγγιση που 
έκανε σε πολλά ζητήµατα που προέκυψαν και απ’ τη δικιά µας σχολική µονάδα και 
αποδεικνύεται η κρισιµότητα αυτής της θέσης, ότι δεν υπάρχει καµία ενδιάµεση ∆οµή για να 
παρεµβαίνει σε ζητήµατα που τα τελευταία χρόνια έχουν µεγάλη έξαρση.      
Σε όλες τις σχολικές µονάδες, και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ιδιαίτερα, παρατηρούνται 
τέτοιες παραβατικές συµπεριφορές και δεν υπάρχει ένας µηχανισµός πρόληψης καταρχήν και 
στην πορεία προκειµένου να επαναενταχθεί το παιδί µέσα στο σχολικό περιβάλλον. ∆υο ∆οµές 
που υπάρχουν, οι δηµοτικοί κοινωνικοί λειτουργοί και το ΚΕ∆Υ έχουν άλλα χαρακτηριστικά.  
Εποµένως το βασικό, θα πρέπει να υπάρξουν ανά οµάδες σχολείων κοινωνικοί λειτουργοί και 
ψυχολόγοι, αυτό όµως είναι άλλου παπά ευαγγέλιο θα έλεγα, η ∆οµή του Επιµελητή Ανηλίκων 
έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Ίσως και η προσωπικότητα και η παρουσία της κας Κανελλοπούλου 
προσέδιδε ξεχωριστό κύρος, εποµένως εµφαντικά υπάρχει η ανάγκη να καλυφθεί αυτή η θέση 
και εµείς συνηγορούµε και συνυπογράφουµε και τασσόµεθα υπέρ αυτής της …, προκειµένου 
να λυθούν υπαρκτά καθηµερινά ζητήµατα στις σχολικές µονάδες, που τα τελευταία χρόνια 
έχουν γνωρίσει έξαρση. 
Εποµένως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, και απ’ την πλευρά του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου, για την κάλυψη αυτής της ευαίσθητης θέσης για να παίξει περισσότερο 
προληπτικό ρόλο. Φανταστείτε ότι ένα παιδί που έχει µια παραβατική συµπεριφορά δεν 
υπάρχει ένα ενδιάµεσο στάδιο, φτάνει κατευθείαν στο δικαστή και τον εισαγγελέα για κάποια 
παραβατική συµπεριφορά, ιδιαίτερα έντονη θα έλεγα, και δεν υπάρχει ένα µέσο, ένα στάδιο 
τέτοιο πρόληψης και επανένταξης στο σχολικό περιβάλλον.  
Εποµένως συνυπογράφουµε και τασσόµεθα υπέρ και θέλουµε και απ’ τη θέση αυτή να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κα Κανελλοπούλου για την παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια, 
ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε πολύ µικροί µαθητές να 
µπορέσουν να ενταχθούν πάλι στην καθηµερινή µαθησιακή διαδικασία.  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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 Θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι άλλο πριν την ψηφοφορία;   
Ο κ. Φαββατάς. 

 
Θα ήθελα να πω, αφού ακούσαµε όλα αυτά και συµφωνούµε µε όλα αυτά που 
ακούστηκαν, επειδή το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πιστεύω ότι µιλάµε για 

παιδιά, µιλάµε για παραβατικότητα, µιλάµε ότι πρέπει άµεσα να γίνει, έπρεπε ήδη να έχει δοθεί 
λύση, πιστεύω εκτός από το να ζητήσουµε να καλυφθούν οι θέσεις και όλα αυτά που ξέρουµε 
ότι απαγορεύονται οι διορισµοί κλπ., µήπως θα πρέπει να προτείνουµε µε το νόµο της 
κινητικότητας, µε τον περιβόητο νόµο, µήπως κάποιος υπάλληλος απ’ την Περιφέρεια, απ’ το 
∆ήµο Καλαµάτας θέλει να µετακινηθεί προς αυτή τη ∆οµή, η οποία είναι υποχρεωτικό άµεσα 
να λειτουργήσει και για την πόλη και για το Νοµό.  
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε ∆ήµαρχε θέλετε το λόγο;  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατρέ θες να µιλήσεις; Να πεις δυο κουβέντες; Και µετά από το γιατρό… 

 
Απλώς χαίροµαι γιατί όλοι συµµετέχουµε προς την ίδια κατεύθυνση. Να 
ευχαριστήσω και εγώ την κα Κανελλοπούλου, η γνωριµία µαζί της τις 

τελευταίες µέρες είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει κάποια εκδήλωση ενδιαφέροντος από άτοµο 
που έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό και προτείνουµε την ψήφιση αυτής της 
απόφασης προς άσκηση ουσιαστικά µιας περαιτέρω πίεσης προς το Υπουργείο και βέβαια 
έχουµε και το άτοµο, αν µπορέσουµε να το εντάξουµε σ’ αυτή τη ∆οµή.   

 
Λοιπόν νοµίζω είµαστε θεωρητικοί, πολύ θεωρητικοί και δεν ξέρω αν λύνεται 
έτσι το πρόβληµα.  

Είναι αυτονόητος ο δηµόσιος έπαινος προς την κα Κανελλοπούλου, που δεν τον έχει άλλωστε 
ανάγκη. Προσφέρει όπου µπορεί τον καλύτερο εαυτό της, δεν υπάρχει ∆οµή Κοινωνική που να 
µην έχει την υποστήριξή της και γι’ αυτό την ευχαριστούµε. Είναι αυτονόητα αυτά.  
Λοιπόν τα βήµατα για να λύσουµε το πρόβληµα, επειδή εµπλέκονται τρία Υπουργεία είναι τα 
εξής:  
Πρώτο βήµα: να πείτε στην κοινωνική λειτουργό την οποία γνωρίζετε να κάνει αίτηση στο 
Υπουργείο της, µε κοινοποίηση στο ∆ήµο Καλαµάτας. Πρώτο βήµα.  
∆εύτερο βήµα: εµείς θα υποστηρίξουµε την αίτησή της προς τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης, Υγείας 
και Εσωτερικών. Η υποστήριξη θα είναι συνεχόµενη, έστω και αν χρειαστεί να γίνει προσωπική 
επίσκεψη θα γίνει, ώστε να εκδοθεί η αναγκαία ΚΥΑ, Κοινή Υπουργική Απόφαση, για τη 
µετακίνηση του υπαλλήλου.  
∆εν έχουµε που δεν έχουµε υπαλλήλους, να έχουµε υπάλληλο από Υπηρεσία που υπάρχει και 
άλλος κοινωνικός λειτουργός και να θέλει να αναλάβει αυτή ευθύνη… Τι ευθύνη είναι αυτή; 
Είναι η ευθύνη της συνήθους υπηρεσίας του κοινωνικού λειτουργού επί πέντε, τουλάχιστον. 
∆εν βρίσκεις εύκολα εθελοντές να κάνουν τη συγκεκριµένη δουλειά.  
Λοιπόν εφόσον υπάρχει, επαναλαµβάνω, υπάλληλος, αίτηση αύριο σε µας. Και εµείς θα έχουµε 
και την ευθύνη απέναντί σας. ∆ιοικητικά θα προσπαθήσουµε να εκδοθεί η ΚΥΑ για να 
µετακινηθεί  υπάλληλος στο συντοµότερο δυνατό χρόνο και να καλύψει τη µία από τις δύο 
θέσεις. Αν έχουµε έναν επιστηµονικό προσωπικό και έναν διοικητικό από κοντά, έναν γενικών 
καθηκόντων, µπορούµε να ανοίξουµε το γραφείο. Είναι έτσι κα Κανελλοπούλου;  

 
Να πω µόνο το εξής: ότι ένας επιµελητής ειλικρινά στην πραγµατικότητα 
δεν φτάνει. Θα έπρεπε ο Νοµός να έχει τουλάχιστον πέντε. Όµως αρκεί, 

να ανοίξει το Γραφείο, µε έναν.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι µπράβο.  
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αρκεί να ανοίξει µε έναν, το τονίζω, ελπίζοντας …   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ας το ανοίξουµε πρώτα απ’ όλα.  

 
Ακριβώς.  
Να πω κάτι, ότι η ενδιαφερόµενη έχει κάνει ήδη αίτηση στο Υπουργείο, 

έχει προηγηθεί η αίτησή της όταν εγώ παρέδωσα την επιστολή στον κ. Αθανασίου, τον 
Υπουργό, στη συνέχεια µας είπαν να κάνει αίτηση, έχει κάνει, δεν έχει πάρει καµιά απάντηση, 
όµως η αίτησή της…  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν θέλω εγώ το αντίγραφο της αίτησης.  

 
Ναι, έχει τώρα µεγαλύτερη βαρύτητα γιατί είπατε ότι θα πρέπει να 
κοινοποιείται στο ∆ήµο Καλαµάτας.  

 
Να κοινοποιηθεί σε µας, εµείς µαζί µε την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου θα διεκδικήσουµε να κινηθεί άµεσα η διαδικασία, …. 

 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Με άλλη βαρύτητα. Ακριβώς. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  … θα είµαστε εµείς προσφεύγοντες, για έκδοση ΚΥΑ. Εντάξει;  
 
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ακριβώς, ναι. 

 
Να είναι αυτό η απόφαση, σας παρακαλώ, και να προωθηθεί στα αρµόδια 
Υπουργεία. Εάν χρειαστεί θα πάµε και προσωπικά. Εντάξει;  

 
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια, τα οποία 
εντάξει…  

Ευχαριστώ πολύ.  
 
Κύριε Αντιδήµαρχε ψηφίζουµε.  
Εισηγείστε τη λειτουργία Γραφείου Επιµελητών Ανηλίκων και αυτό που είπε 

ο κ. ∆ήµαρχος αν κατάλαβα.  
 
 Εισηγούµαστε να κοινοποιηθεί αµέσως η αίτηση στο ∆ήµο, η αίτηση µαζί µε την 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να πάει στους Υπουργούς Υγείας, 

∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών, και Εσωτερικών, γιατί είναι η εποπτεύουσα δική µας αρχή. 
Λοιπόν και να επιδιώξουµε ακόµα…, θα βρούµε εµείς τα κανάλια εκείνα, ώστε να εκδοθεί η 
ΚΥΑ και να µετακινηθεί η υπάλληλος.  

 
Για τη λειτουργία του Γραφείου Επιµελητών, το λέω αυτό, µε συγχωρείτε, 
γιατί δεν έχει εισήγηση.   

 
Για την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Επιµελητών, δεν σηµαίνει ότι µε έναν 
βολευόµαστε, αλλά ας ανοίξει και θα δούµε το τι θα γίνει.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Λοιπόν οµοφώνως.  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,  
 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Ζητεί: 
 

1.  την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Επιµελητών Ανηλίκων στην Καλαµάτα, 
η υπηρεσιακή δοµή του οποίου υπάρχει, πλην όµως δεν υπάρχει προσωπικό 
προκειµένου να λειτουργήσει, µετά τη συνταξιοδότηση της υπαλλήλου του 
Γραφείου,  

  
2.  την διεκπεραίωση και ικανοποίηση σχετικού αιτήµατος υπαλλήλου, που 

πληροί τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, για τοποθέτησή του στη θέση 
αυτή, προκειµένου για την άµεση λειτουργία του Γραφείου Επιµελητών 
Ανηλίκων, η αναγκαιότητα της οποίας είναι αδιαµφισβήτητη.  

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας όπως προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες  προς την κατεύθυνση της πλήρους στελέχωσης και λειτουργίας του 
Γραφείου Επιµελητών Ανηλίκων στην Καλαµάτα. 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βεργινάδη Μαρία   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  4. Βγενής Χαράλαµπος 

  5. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος  

  6. Βουτσής Γεώργιος  

  7. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γυφτέας Ηλίας  

  9. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  11. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  12. Καµβυσίδης Ιωάννης  

  13. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  14. Καραγιάννης Ανδρέας 

  15. Καρατζέας Παναγιώτης 

  16. Κουτίβας Ηλίας  

  17. Λιάππα Χρυσή   
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  18. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος  

  19. Μαρινάκης Σαράντος 

  20. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  21. Μπάκας Ιωάννης 

  22. Μπασακίδης Νικόλαος  

  23. Μπελογιάννη– Θεοδωρακοπούλου Αναστασία  

  24. Μπεχράκης Σταµάτης  

  25. Μπουζιάνης Παύλος  

  26. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

  27. Μπρεδήµας Θεόδωρος  

  28. Νιάρχος Αναστάσιος  

  29. Οικονοµάκος ∆ηµήτριος  

  30. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  31. Σταµατόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φάβας Γεώργιος  

  33. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 3 Φεβρουαρίου 2015 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
 

ΜΑΡΙΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ 
  
  


