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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  401/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τρίτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 21η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 31-07-2008 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, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,   14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 401 απόφαση), και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 405 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λεΐκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος και 4) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
18058/31-7-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ:<<Πρόσληψη µόνιµου προσωπικού  στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου 
Καλαµάτας.>> 
                        
Η σηµερινή πρόταση πρόσληψης µόνιµου προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
18 του Ν. 2190/94 (νόµος Πεπονή), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί µε 
µεταγενέστερες διατάξεις, αφορά σε : 
- ∆ύο (2) οδηγούς καθαριότητας, 
-επτά (7) εργάτες καθαριότητας. 
 
Αναλυτικά: 
Α) Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Καλαµάτας προβλέπονται 29 
θέσεις οδηγών ως µόνιµων εργαζοµένων του κλάδου ∆.Ε. 29. Ήδη οι θέσεις αυτές δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως αυτές έχουν 
διαµορφωθεί µε την ανανέωση και την ενίσχυση του στόλου των οχηµάτων του ∆ήµου 
(απορριµµατοφόρων, φορτηγών, φορτωτών, αυτοκινούµενων σαρώθρων, πλυντηρίου κάδων, 
κ.λ.π.). Για τον λόγο αυτό, στον υπό τροποποίηση Ο.Ε.Υ.,  προτείνεται η αύξηση των θέσεων 
αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις σηµερινές αλλά και στις προσεχείς ανάγκες του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Όµως ακόµα και σήµερα, υπάρχουν δύο κενές θέσεις στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ., η 
κάλυψη των οποίων πρέπει άµεσα να δροµολογηθεί για να εξυπηρετηθούν οι προαναφερθείσες 
ανάγκες.  
 
Β) Στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Καλαµάτας προβλέπονται επίσης 72 θέσεις εργατών καθαριότητας 
ως µόνιµου προσωπικού του κλάδου Υ.Ε. 16. Από τις παραπάνω προβλεπόµενες θέσεις σήµερα 
καλύπτονται µόνο οι 45 (36 µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και 9 µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου). Μάλιστα, µικρός αριθµός από τις θέσεις αυτές δεν 
καλύπτουν ανάγκες της συµβατικής καθαριότητας αλλά εξυπηρετούν άλλες υποστηρικτικές 
δράσεις του ∆ήµου. Η µείωση αυτή του αριθµού των µόνιµων εργαζόµενων οφείλεται βασικά 
στις αποχωρήσεις από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η µη αναπλήρωση των κενών 
θέσεων οφείλεται και στην προσπάθεια αναζήτησης απασχόλησης µέρους του προσωπικού που 
θα µεταταγεί στον ∆ήµο από τις συνενούµενες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και το οποίο θα διαθέτει 
τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. Όµως επειδή οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας είναι 
πιεστικές ενώ η διαδικασία συνένωσης των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων απαιτεί κάποιο χρόνο, 
προτείνεται η άµεση κάλυψη των 7 από τις 27 σηµερινές κενές οργανικές θέσεις ενώ για τις 
υπόλοιπες θα υπάρξει πρόταση µετά την διαµόρφωση καθαρής εικόνας για τις προβλεπόµενες 
µετατάξεις  από τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις στον ∆ήµο Καλαµάτας στον τοµέα της 
καθαριότητας. 
 
Ένα από τα κριτήρια κατάταξης όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον, είναι η εµπειρία η οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3260/2004, µπορεί να µη 
λαµβάνεται υπόψη για ένα µέρος του αριθµού των θέσεων ανά κλάδο-ειδικότητα που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 35% αυτών. Οι θέσεις αυτές ορίζονται στην προκήρυξη από το ΑΣΕΠ 
σε συνεργασία µε τον οικείο φορέα, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες για ανανέωση του 
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προσωπικού των  θέσεων αυτών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, κατά τον οργανισµό ή 
κανονισµό του οικείου φορέα, η εµπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισµού. 
 
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής και προκειµένου να ελεγχθεί και να δηµοσιευθεί η 
σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, απαιτείται στην απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να καθορίζονται οι θέσεις κατά κλάδο-ειδικότητα, µέχρι του ορίου 
του 35%, για τις οποίες δεν θα λαµβάνεται η εµπειρία ως κριτήριο κατάταξης. 
 
Έτσι προτείνεται: 
Α) Για τις δύο (2) θέσεις οδηγών καθαριότητας: και οι δύο (2) µε εµπειρία. 
 
Β) Για τις επτά (7) θέσεις εργατών καθαριότητας: πέντε (5) θέσεις µε εµπειρία και δύο (2) 
χωρίς εµπειρία ( προτείνεται στους εργάτες να υπάρχουν και θέσεις χωρίς εµπειρία γιατί από 
την τελευταία σειρά προσλήψεων µόνιµου προσωπικού από την κατηγορία αυτή προέκυψαν οι 
πιο αποτελεσµατικοί εργαζόµενοι και συγκεκριµένα η Αγγελική Καρδάση και ο Γιώργος 
Σακκάς). 
 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3345/2005, για τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, συνιστάται 
τριµελής επιτροπή που αποτελείται από ένα δηµοτικό σύµβουλο και δύο Προϊσταµένους 
∆ιευθύνσεων ή Τµηµάτων του ∆ήµου. 
 
Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία ορίζεται και ο 
γραµµατέας αυτής, καλείται όµως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει ένα µέλος του που θα 
συµµετέχει σε αυτή.  

 
Ανακεφαλαιώνοντας ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

1. Η έγκριση της κάλυψης των δύο (2) κενών οργανικών θέσεων οδηγών καθαριότητας 
του κλάδου ∆.Ε. 29, οι οποίοι θα διαθέτουν εµπειρία. 

2.  Η έγκριση της κάλυψης επτά (7) κενών οργανικών θέσεων εργατών καθαριότητας του 
κλάδου ∆.Ε. 16 εκ των οποίων οι πέντε θα έχουν ως απαιτούµενο προσόν την εµπειρία 
ενώ για τους υπόλοιπους δύο δεν απαιτείται η εµπειρία.  

3. Ο ορισµός ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου προκειµένου να συµµετέχει στην τριµελή 
επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων.  

 
 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
                                                       ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                            M.Sc  Γεωπόνος 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, αναφέρει τα εξής: 

 
Κε Πρόεδρε, ο εξοπλισµός του ∆ήµου Καλαµάτας έχει αυξηθεί τον 
τελευταίο καιρό σε επίπεδο που δεν µπορούν οι υπάρχοντες εργαζόµενοι 

να καλύψουν τις θέσεις. Προβλέπονται 72 θέσεις προσωπικού εργατών, ήδη υπάρχουν 46, 
υπάρχει ένα κενό, είναι δυστυχώς και το προσωπικό θα έλεγα υπό την καλήν έννοια 
γερασµένο. ∆εν µπορούµε να καλύψουµε τις ανάγκες τον τοµέα της καθαριότητας, θέλουµε 
δύο οδηγούς, προβλέπονται άλλωστε από τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, δύο οδηγούς 
µε εµπειρία και εργάτες καθαριότητος επτά (7), οι πέντε (5) µε εµπειρία και οι δύο (2) εκτός 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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εµπειρίας. Παράλληλα δε να ορισθεί µια επιτροπή, προβλέπεται για την αξιολόγηση αυτών, να 
ορισθεί ένας δηµοτικός σύµβουλος και δύο διευθυντές οι οποίοι ορίζονται από τον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Βέβαια για τις υπόλοιπες θέσεις των υπό τροποποίηση οργανισµών, λόγω των µετατάξεων που 
ενδεχοµένως να προκύψουν κατά τις συγχωνεύσεις. 
 
 
Ακολουθούν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του  Σώµατος ως εξής: 
 

 
Μην ερµηνεύσετε τις ενστάσεις που ήγειρα µόλις προηγουµένως για τις 
προσλήψεις µε stage και συµβασιούχων. Θέλω να ρωτήσω τον κ. Αθανασόπουλο ή 

τον παριστάµενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας, προφανώς υπάρχει ένα µέτρηµα των κενών και 
της κατάστασης και η υπηρεσία εισηγείται και εσείς κε Αθανασόπουλε για την πρόσληψη 
µόνιµου προσωπικού δύο (2) και επτά (7); 
 

 
∆ύο οδηγών και επτά εργατών, οι πέντε µε εµπειρία και οι δύο χωρίς 
εµπειρία. 

 
 
Εµείς είµαστε υπέρ των προσλήψεων. Ο ∆ήµος και η καθαριότητα έχει 
ανάγκη αυτές τις προσλήψεις και είµαστε υπέρ µάλιστα της αύξησης στα 

πλαίσια του οικονοµικά δυνατού του ∆ήµου να ολοκληρώσει τις προσλήψεις αυτές που 
προβλέπει ο εσωτερικός κανονισµός, γιατί πράγµατι το προσωπικό έχει γεράσει και έχει 
συνταξιοδοτηθεί άρα λοιπόν πιστεύουµε ότι έτσι πρέπει να αντιµετωπίζεται και όχι µε τη 
µερική απασχόληση. Ήδη ύστερα από µία πρώτη εικόνα καθαριότητας της πόλης για τα οποία 
είχαµε δώσει και τα εύσηµά µας και στον κ. ∆ήµαρχο και στον κ. Αθανασόπουλο, η πόλη έχει 
ξανακυλήσει σε παλιές καταστάσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν είµαστε υπέρ. 
 
∆ιαβάζοντας την εισήγηση πραγµατικά γέλασα. Είδα στο τέλος αυτό που έλεγε ο κ. 
Αθανασόπουλος. ∆ηλαδή υπάρχει δυνατότητα αποσυγχώνευση από µετάταξη που αυτή τη 
στιγµή. . . Μιλάµε για µία ή δύο επιχειρήσεις οι οποίες θα συγχωνευτούν, έτσι; Κάποιοι να 
δεχτούν να πάνε στην καθαριότητα; Ούτε ένα στο εκατοµµύριο. Εδώ άτοµα που 
προσλαµβάνονται στην καθαριότητα διαχρονικά µετατάσσονται σε υπηρεσίες του ∆ήµου. Εδώ 
και οι τετραωρίτες που προσλήφθηκαν στην καθαριότητα πήγαν στο ∆ήµο, σε υπηρεσίες στα 
γραφεία κάτω. Μην έχουµε λοιπόν αυταπάτες.  
 
Ο ∆ήµος να προχωρήσει δυναµικά σε ένα πρόγραµµα υλοποίησης της πρόσληψης µονίµου 
προσωπικού στην καθαριότητα. 
 

 
Εµείς κατ’  επανάληψη έχουµε εκφράσει διαφορετική άποψη πάνω στο 
συγκεκριµένο θέµα. Μικρές εργολαβίες. Το έχουµε πει κατ’  επανάληψη και 

επιµένουµε και πιστεύουµε ότι οι προσλήψεις στον τοµέα της καθαριότητας θα διογκώσουν τα 
λειτουργικά έξοδα του ∆ήµου, θα προσφέρουν πολύ λιγότερα πράγµατα απ’  ότι θα 
προσφέρουν µικρές εργολαβίες οι οποίες δροµολογούνται και υλοποιούνται σε όλη την 
Ελλάδα.  
 
Εδώ ο κ. ∆ήµαρχος µας έχει πει ότι δεν το επιτρέπει το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. Λάθος. 
Εγώ πήρα στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση, στο τµήµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχω πάρει, έχω 
ρωτήσει και µου λέει «βεβαίως, πως δεν µπορεί να γίνει, µπορεί να γίνει κάλλιστα µέσα απ’  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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εκείνα τα άρθρα που αφορούν σε εργολαβίες, προµήθειες και ου το καθεξής». Εµείς 
πιστεύουµε κύριοι συνάδελφοι, το λέµε για άλλη µια φορά, µπορεί να γίνουµε γραφικοί κάποια 
στιγµή αλλά εµείς θα λέµε την άποψή µας, είµαστε αταλάντευτα σ’  αυτή την κατεύθυνση, ότι 
δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα. Το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται. Τώρα υπάρχουν 
8µηνίτες, 18µηνίτες µέσα από stage κτλ, απασχολούνται στην καθαριότητα. Βεβαίως η πόλη 
έχει µια άλλη εικόνα. Αύριο θα τελειώσουν οι συµβάσεις αυτές, τι θα γίνει; Θα τρέχουµε λοιπόν 
πίσω από το πρόβληµα. Θα τρέχουµε πίσω από το πρόβληµα και δεν θα φτάνουµε. Και θέλετε 
να σας πω και κάτι; Το κόστος το φορτώνεται ο εκάστοτε ∆ήµαρχος και ο εκάστοτε αρµόδιος 
Αντιδήµαρχος. Ε, µπορεί τώρα στην προκειµένη περίπτωση ο κ. Αθανασόπουλος στο αύριο να 
µην έχει το προσωπικό που χρειάζεται και να φορτώνεται το κόστος, αδίκως για µένα, αδίκως.  
 
Έχουµε τις διαφωνίες µας, τις κόντρες µας µε τον κ. Αθανασόπουλο, οφείλω όµως να του 
αναγνωρίσω κάποια πράγµατα. Έχει έναν κόσµο τώρα να απασχολεί, αύριο αν δεν τον έχει; 
Όµως η λύση που προτείνουµε δίνει λύση στο καυτό θέµα της καθηµερινότητας της πόλης, ο 
πολίτης ας µη ξεχνάµε πληρώνει ακριβά εδώ στην Καλαµάτα και πολλές φορές πληρώνει χωρίς 
να απολαµβάνει τις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει. Και ας µας πει ο κ. Αθανασόπουλος µε 
την εµπειρία τετραετιών που έχει στον τοµέα αυτό, τι γίνεται µε τους τρόπους και τις 
συνήθειες κάποιου τµήµατος του προσωπικού, δεν λέω για όλο το προσωπικό, δεν µπορώ να 
τα ισοπεδώσω όλα, ή αν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον 
Καλαµατιανό πολίτη. Έτσι; Μιλάω για κάποιους εργαζόµενους κε Αθανασόπουλε, να µας πείτε 
από την εµπειρία που έχετε για το αν αποδίδουν, αν πράγµατι αποδίδουν για αυτό που τους 
πληρώνουν οι Καλαµατιανοί πολίτες, για αυτό που πληρώνουν αδρά οι Καλαµατιανοί πολίτες 
και δεν το απολαµβάνουν. Γιατί υπάρχουν περίοδοι που η κατάσταση δεν είναι αυτή που 
θέλουµε στους δρόµους της Καλαµάτας γι’  αυτό και έχουµε προτείνει κατ’  επανάληψη σε 
πρώτη φάση ο οδοκαθαρισµός να περάσει και να διαχειρίζεται µέσα από µικρές ευέλικτες 
εργολαβίες. Θα έχουµε αποτελέσµατα, θα πληρώνουµε λιγότερα και θα βελτιώνεται η εικόνα 
της πόλης. Υπάρχει πρόβληµα. Το µέγιστον αποτέλεσµα κανόνας µας. Το µέγιστον αποτέλεσµα 
να επιτυγχάνεται δια της ελαχίστης θυσίας, στην προκειµένη περίπτωση µόνον µ’  αυτόν τον 
τρόπο, όχι µε νέες προσλήψεις, διαφωνούµε κάθετα. 
 

 
∆εν θα απασχολήσω πολύ το Σώµα, θέλω να ρωτήσω το εξής: Στις συµβάσεις 
προσλήψεων που θα γίνουν θα υπάρχει µέσα όρος που θα απαγορεύεται η 

µετάταξή τους από την καθαριότητα σε άλλη υπηρεσία του ∆ήµου; 
 

 
Προβλέπονται από τον νόµο αυτά, δεν µπορεί. .  . 
 

 
Γιατί απ’  ότι ξέρω και απ’ ότι βλέπω τώρα που είµαι στο ∆ήµο, πολλά άτοµα 
ήταν στην καθαριότητα και έχουν φύγει και έχουν έρθει. . . 

 
 
Θα ξεφύγω εν ολίγοις από το αυτό καθ’  αυτό θέµα των 7 + 2 
προσλήψεων και να πω δυο λέξεις ως προς τη φιλοσοφία. Προσωπικά και 

δεν διερµηνεύω την γενικότερη θα έλεγα βούληση της πλειοψηφίας. Όντως όπως είπε ο κ. 
Μπάκας έτσι είναι τα πράγµατα. Να το πούµε ωµά. Και το λέω διευκρινίζοντας τι εννοώ. Εάν 
δεν προχωρήσουν παράλληλα οι δύο τοµείς, ο δηµόσιος µε τον ιδιωτικό τοµέα, ο ένας από 
τους δύο θα εξοντωθεί και αυτός που ποιο γρήγορα θα εξοντωθεί, µε τα σηµερινά δεδοµένα 
είναι ο δηµόσιος τοµέας διότι οδεύει προς χρεοκοπία. Είναι προσωπικές µου απόψεις και 
προσωπικές µου διατυπώσεις. Και θα έπρεπε ταυτόχρονα να υπάρχουν εργολαβίες, όντος 
έπρεπε να υπάρχουν. Καταβάλουµε µια υστάτη προσπάθεια να εµφυσήσουµε στους 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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εργαζόµενους το πνεύµα των υποχρεώσεών τους και µεταφέροντας και το πνεύµα του ∆ήµου 
ο οποίος εξαντλεί όλα τα περιθώρια προς την κατεύθυνση και της κοινωνικής πολιτικής που 
ένας δήµος οφείλει να έχει. Όµως αν και την υστάτη ώρα δεν αντιληφθούν τις υποχρεώσεις 
τους, λέω ότι θα γίνουν ιδίοι παράλληλοι και ο ένας θα εξοντώσει τον άλλον στην πορεία. Αν 
συνεχισθεί αυτή η φθίνουσα πορεία του δηµόσιου τοµέα και στο τέλος αυτός που θα τεθεί 
εκτός µάχης θα είναι ο δηµόσιος τοµέας και από τον άκρατο κρατικισµό θα πάµε στον άκρατο 
φιλελευθερισµό και θα είναι εις βάρος των εργαζοµένων. Αυτές είναι προσωπικές µου απόψεις, 
προσωπικές µου διατυπώσεις, δεν εκθέτω κανέναν και δεν διερµηνεύω κανέναν άλλο. Κατά 
συνέπεια κλείνοντας λέω ότι καταβάλουµε την υστάτη προσπάθεια δια αργού βηµατισµού των 
προσλήψεων προς την καλλιτέρα κατεύθυνση να γίνει πλέον αντιληπτό ότι ο καθένας πρέπει 
να αναλάβει τις υποχρεώσεις του, διότι οι υποχρεώσεις έναντι της πόλης και των πολιτών οι 
οποίοι πληρώνουν, στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες είναι σκληρές και αδυσώπητες. Και αν 
αυτό δεν γίνει αντιληπτό φοβούµαι ότι στο µέλλον που εµείς ενδεχοµένως, στο γρήγορο 
µέλλον, θα είµαστε εκτός, να έχουµε προβλήµατα τα οποία θα οδηγήσουν τους εργαζόµενους 
δυστυχώς στην χειροτέρα κατάσταση και δεν κρύβω να πω τις προσωπικές απόψεις τις οποίες 
µέχρι χθες λέγοντας ότι θα έρθουν και κλείνω, Αλβανοί, αντιθέτως λέω ότι θα είµαστε εργάτες 
των Αλβανών, λυπάµαι να πω αν συνεχίσουµε µε αυτή την νοοτροπία.  
 

 
Αγαπητέ συνάδελφε λέτε εδώ 7 στην καθαριότητα εκ των οποίων αν δεν κάνω 
λάθος 5 θα έχουν εµπειρία; Τι εµπειρία έχουν αυτοί; 

 
 
Ότι έχουν δουλέψει και κατά το παρελθόν και έχουν δώσει δείγµατα. . . 
Να σας απαντήσω κε συνάδελφε. Ένας από τους λόγους, για να τα πούµε 

όλα εδώ αν θέλετε, που δυστυχώς µας εµποδίζουν να προχωρήσουµε σε µόνιµες προσλήψεις, 
είναι δυστυχώς διότι όλοι µας, να µην επιρρίψω ευθύνη σε κανέναν, δεν κάναµε σωστά τη 
δουλειά µας. Αξιολογώντας κατά το παρελθόν αυτούς που κατά διαστήµατα 8µηνίτες έλαβαν 
υπηρεσία και να ξέρουµε αύριο το πρωί αυτούς που θα προκηρύξουµε ως θέσεις µόνιµες θα 
έρθουν οι καλλίτεροι.  
∆εν το κάναµε δυστυχώς και φοβούµαι λοιπόν ότι κάποια στιγµή µη πέσουµε σε λάθος 
επιλογές και αποτύχουµε. 
 

 
Κε Πρόεδρε πραγµατικά, πάλι διευκρινίζω ότι να µην εκληφθεί ότι είναι ενιαία 
στάση δική µου, της παράταξής µας, εµείς αντιτασσόµαστε στις προσλήψεις που 

γίνονται µε τρόπο συγκεχυµένο, µαζικό µε τα προγράµµατα αυτά, µε τους συµβασιούχους κλπ. 
Είναι προφανές ότι η πόλη έχει ανάγκη, ο τοµέας καθαριότητας έχει ανάγκη να έχει προσωπικό 
µόνιµο µε προσανατολισµό, µε κατεύθυνση προκειµένου η πόλη να είναι καθαρότερη. 
Εποµένως κε Πρόεδρε θα ψηφίσουµε την αναγκαιότητα. 
 

 
Λέω το εξής: Ας το δοκιµάσει η ∆ηµοτική αρχή. Έναν τοµέα της Καλαµάτας, 
µια περιοχή της Καλαµάτας να την καθαρίζει ένας ιδιώτης. Μικρή, µεγάλη 

περιοχή δεν ξέρω ποιά. Για να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα αλλά και το κόστος. Τι κόστος 
έχει ένας ιδιώτης να καθαρίσει ένα κοµµάτι της Καλαµάτας και τι κόστος έχουν τα συνεργεία 
του ∆ήµου στην ίδια περιοχή. 
Με νοοτροπίες που εφαρµόστηκαν εδώ και 30 χρόνια και πρακτικές, µε νοοτροπίες και 
πρακτικές τέτοιες η πόλη δεν θα αλλάξει. Πρέπει κάτι διαφορετικό να γίνει αν θέλουµε να 
σεβόµαστε και τα χρήµατα των Καλαµατιανών πολιτών. Πληρώνουν αδρά και δεν 
απολαµβάνουν υπηρεσίες. 
 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94, όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί µε µεταγενέστερες διατάξεις, και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης 
από τους συµβούλους της δηµοτικής παράταξης  ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ (κ.κ. Τσερώνη Κων/νο 
και Μπάκα Ιωάννη), κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού στο ∆ήµο Καλαµάτας για 
Α.  την κάλυψη των δύο (2) κενών οργανικών θέσεων οδηγών καθαριότητας του 

κλάδου ∆.Ε. 29, οι οποίοι θα διαθέτουν εµπειρία. 
Β. την κάλυψη επτά (7) κενών οργανικών θέσεων εργατών καθαριότητας του 

κλάδου Υ.Ε. 16 εκ των οποίων οι πέντε θα έχουν ως απαιτούµενο προσόν την 
εµπειρία ενώ για τους υπόλοιπους δύο δεν απαιτείται η εµπειρία.  

 
 
ΙΙ. Ορίζει τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Μπασακίδη Νικόλαο προκειµένου να 

συµµετέχει στην τριµελή επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την 
κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 18 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


