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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  535/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 06η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 534 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
534 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 535 απόφαση), 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος,  15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)  Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 
24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 538 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος,  2)  Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3)  Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν 
λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, ήτοι οι κ.κ.: 1) Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών), 2) Αργυροπούλου 
Βασιλική (Αντικαλάµου), 3) Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας), 4) Βεργινάδης Νικήτας 
(Νέδουσας), 5) Βουτσής Γεώργιος (Λαδά), 6) Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας), 7) 
Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου), 8) Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας), 9) Περρωτής Παναγιώτης 
(Σπερχογείας), 10) Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος), 11) Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) και 12) 
Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου), καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του 
Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα.  
 
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.  



Συνεδρίαση :30/2008                                 Πέµπτη 06/ 11 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  535/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας Φιλαρµονικής ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο  Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλαµάτας κ. Κουδούνης 
αναφέρει ότι το διοικητικό συµβούλιο του δηµοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε την υπ΄ αριθµ. 18/2008 απόφασή του ψήφισε 
τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του νοµικού προσώπου. 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Κουδούνης αναφέρει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του 
άρθρου 236 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του παραπάνω 
νοµικού προσώπου θα πρέπει να εγκριθεί και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του το 
ψηφισθέντα Ο.Ε.Υ. που ευρίσκεται στο φάκελο του θέµατος, τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 240 σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου 236 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  µεταξύ 
των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δηµοτικού νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» όπως αυτός έχει 
διατυπωθεί µε την υπ΄ αριθµ. 18/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου 
και ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ∆ΙΚΑΙΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
το  οποίο  συστήθηκε  µε το  υπ’ αριθ. Φ.Ε.Κ.  97/15-3-1939,τεύχος Α΄ 

και  τροποποιήθηκε  µε το υπ’ αριθ. Φ.Ε.Κ. 97/21-3-1940,τεύχος Α΄ 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Τις  υπηρεσίες  του  Ν.Π.∆.∆.   «∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» συγκροτούν τα 
παρακάτω αυτοτελή γραφεία: 
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• ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ 

• ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

• ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  

 
 

Άρθρο  1 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ 

 
1.  Φροντίζει  για την έγκαιρη  και  σωστή υλοποίηση  των  αποφάσεων του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου  σε ότι αφορά τον καλλιτεχνικό προγραµµατισµό. 
 
2.  Χειρίζεται  τα θέµατα που έχουν  σχέση  µε τους  εργαζοµένους στην  Φιλαρµονική  και  

εισηγείται  αναλόγως. 
 
3.  Έχει  την  ευθύνη  για την  πιστή  εφαρµογή του Εσωτερικού  Κανονισµού  Λειτουργίας  

του Νοµικού  Προσώπου «∆ηµοτική  Φιλαρµονική  Καλαµάτας», (υπηρεσίες -εκδηλώσεις κ. 
α). 

 
4.  Έχει  την  ευθύνη  για την  οµαλή  λειτουργία και τάξη  του Νοµικού  Προσώπου σε  

θέµατα συντήρησης και  καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας του.  
 
5.  Μετά  από  συνεννόηση  µε  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  εισηγείται  για τις αναγκαίες   

καλλιτεχνικές προµήθειες. 
 
6.  Εισηγείται  στο ∆.Σ.  τον  χειµερινό  και  θερινό  καλλιτεχνικό  προγραµµατισµό. 
 
7.  Ενηµερώνει  την  ∆ιοίκηση για τις τυχόν   ελλείψεις  µουσικών  οργάνων και  συντήρησης 

αυτών . 
 
8.  Ασκεί  κάθε  αρµοδιότητα ή  ενέργεια  που  του ανατίθεται  από το ∆.Σ.  µε απόφασή  του. 
 
9.  Εισηγείται  στο  ∆.Σ.  όλα  τα θέµατα  και  µετέχει  στις  συνεδριάσεις  χωρίς  ψήφο.    
 
10. Είναι  υπεύθυνος  της  εφαρµογής  του  εκπαιδευτικού  µέρους της  Φιλαρµονικής. 
 
11. Εισηγείται  στο  ∆.Σ.  πολιτιστικά  προγράµµατα (φεστιβάλς  φιλαρµονικών , εκπαιδευτικά 

προγράµµατα ενηλίκων κ.α.), προτείνει  τυχόν τεχνικό  εξοπλισµό  τους  και  αξιολογεί  τα 
αποτελέσµατα εφαρµογής τους. 

 
12. Συντονίζει , παρακολουθεί  και  ελέγχει τις εβδοµαδιαίες πρόβες  της Φιλαρµονικής καθώς 

και  των υπηρεσιών. 
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13. Μπορεί  να  οργανώσει µουσικά  προγράµµατα σε  συνεργασία µε  την πρωτοβάθµια και  
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε  σκοπό  τη διάδοση και  ανάπτυξη  της  Φιλαρµονικής και  
της µουσικής γενικότερα  στους δηµότες  της πόλης. 

 
14. Μεριµνά  για την καλή  λειτουργία  των αιθουσών διδασκαλίας της Φιλαρµονικής και  του 

χώρου δοκιµών. 
 
15. Φροντίζει  για  την αποφυγή  ατυχηµάτων κατά τις ώρες εργασίας και λαµβάνει  µέτρα 

προστασίας  ανηλίκων σύµφωνα  µε  την κείµενη  νοµοθεσία. 
 
 
 

Άρθρο  2 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 

Τις  αρµοδιότητες ασκεί  ∆ιοικητικός υπάλληλος της  Φιλαρµονικής ή  του ∆ήµου που έχει  
επιλεγεί  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία από το ∆.Σ. της Φιλαρµονικής.  
Στην περίπτωση που  γραµµατέας επιλέγεται   υπάλληλος  του ∆ήµου ,  αµείβεται υπερωριακά 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στα  καθήκοντα του γραµµατέα  περιλαµβάνονται  τα 
ακόλουθα:  
  
1. Τηρεί  τα  απαιτούµενα  βιβλία  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  περί Ν.Π.∆.∆.   των  Ο.Τ.Α. 
 
2. Συνεργάζεται   µε άλλα  τµήµατα ή  γραφεία για τα θέµατα συναρµοδιότητας (Ειδικό  

ταµείο ∆ήµου, Περιφερειακή ∆ιοίκηση Ν.Π.∆.∆.  κ.α). 
    
3. Έχει  την  ευθύνη  της  κατάρτισης  της  ηµερήσιας  διάταξης των  προσκλήσεων  του ∆.Σ.  

και  την  έγκαιρη  αποστολή  τους  στα  µέλη  του ∆.Σ. 
 
4.  Κρατά  τα πρακτικά  των συνεδριάσεων  του ∆.Σ. και εκδίδει  τις αποφάσεις αυτού.  
 
5.  Τηρεί   ενηµερωµένους  µε  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία τους  υπηρεσιακούς  ατοµικούς  

φακέλους των  εργαζοµένων  στη  ∆ηµοτική  Φιλαρµονική  Καλαµάτας. 
 
6. Εισηγείται,  ύστερα  από  αίτηση  την  χορήγηση  πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων 

εγγράφων  σε άτοµα που  έχουν  σχέση  µε την ∆ηµοτική  Φιλαρµονική. 
 
7. Εισηγείται  για  την  έγκριση  των  κανονικών  αδειών  των  εργαζοµένων  στο  Ν.Π.∆.∆.  

µετά από  προγραµµατισµό  και  συνεννόηση  µε το  ∆.Σ. 
 
8. Ελέγχει   για  τις  κάρτες  παρουσίας  των  εργαζοµένων και  ενηµερώνει τον Πρόεδρο του 

∆.Σ.  για κάθε  απουσία ή  ανωµαλία. 
 
9. Φροντίζει  για  την  έγκαιρη  σύνταξη και  αναµόρφωση  του  ετήσιου  προϋπολογισµού,  

σύµφωνα µε  την  ισχύουσα νοµοθεσία  των  Νοµικών Προσώπων  των  Ο.Τ.Α. ,  καθώς  
και για  την  έγκαιρη  σύνταξη  και υποβολή  του  ετήσιου  Απολογισµού. 

 
10. Παρακολουθεί  την  κίνηση   Εσόδων-Εξόδων  της  ∆ηµοτικής  Φιλαρµονικής και  

ενηµερώνει  έγκαιρα τις  ενδιαφερόµενες  υπηρεσίες. 
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11. Προσδιορίζει  τις  τακτικές  ανάγκες της Φιλαρµονικής σε  ετήσια  βάση  και  εισηγείται  την  
προµήθεια  διαφόρων  υλικών. 

 
12. Εισηγείται   την  διενέργεια  διαγωνισµών  για  µισθώσεις,  εκµισθώσεις ,  προµήθειες,  που  

αφορούν  την  Φιλαρµονική  και  συντάσσει   τα  προβλεπόµενα µε  τις  ισχύουσες  
διατάξεις  για  τα Ν.Π.∆.∆.   των  Ο.Τ.Α.  έγγραφα. 

 
13. Φροντίζει  για  την  σύνταξη,  προώθηση   και  έγκριση  διαφόρων  ενταλµάτων. 
 
14. Φροντίζει  για την  είσπραξη   διαφόρων  πόρων  της  ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής. 
 
15. Φροντίζει  για  τη  µισθοδοσία  και  τις λοιπές παροχές  στους  εργαζόµενους (επιδόµατα,  

παροχές  σε είδος κ.α.) καθώς επίσης παρακολουθεί  την αυστηρή  εφαρµογή  της  
συλλογικής σύµβασης  των  εργαζοµένων και  εισηγείται  αναλόγως. 

 
16. Φροντίζει  για  τις  πληρωµές διαφόρων προµηθειών –έργων καθώς και  διαφόρων τελών, 

φόρων, χαρτοσήµου, Ι.Κ.Α.  κ.λ.π.  σύµφωνα  µε τις  ισχύουσες  διατάξεις των  Ο.Τ.Α. 
 
17. Παραλαµβάνει και  φροντίζει για  την   φύλαξη  το  υλικό  που  προορίζεται  για την  

Φιλαρµονική. 
 
18. Προβαίνει  σε  καταστροφή  και  εκποίηση του άχρηστου υλικού, κατόπιν αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 
 
19. Η  ταµειακή  υπηρεσία  της Φιλαρµονικής  καλύπτεται  από  την αρµόδια ταµειακή  

υπηρεσία του ∆ήµου σύµφωνα  µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 
 

Άρθρο  3 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 
1. ∆ιαµορφώνει  την  επικοινωνιακή  πολιτική  του Νοµικού  Προσώπου, µετά  από  σχετική  

απόφαση του ∆.Σ. µε συνεντεύξεις, δηµοσιεύσεις, διαφηµίσεις, συνεργασίες µε τα Μ.Μ.Ε., 
εκτυπώσεις εντύπων και γενικά µεριµνά  για την  αναλυτική ενηµέρωση  των πολιτών των 
δραστηριοτήτων και εµφανίσεων της Φιλαρµονικής.   

      
 
 
      Άρθρο  4 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Υπηρετούντες και προσληφθέντες αντίστοιχων ειδικοτήτων) 

 
Οι πρόβες για τους µουσικούς ορίζονται σε τρεις φορές την εβδοµάδα από (1 1/2) µία 

και µισή ώρα κάθε ∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη, (8:00-9.30µ.µ.τους χειµερινούς µήνες και 8:30-
10:00 µ.µ.τους θερινούς µήνες). Κατά την διάρκεια των δοκιµών, στο µέσον πραγµατοποιείται 
διάλειµµα δέκα λεπτών.  

Για την καλύτερη προετοιµασία µιας εκδήλωσης της Φιλαρµονικής δύναται οι πρόβες να 
αυξηθούν, µε ανάλογη αµοιβή στους µουσικούς και κατόπιν σύµφωνης γνώµης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
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Οι υπηρεσίες στις οποίες οφείλουν να συµµετέχουν οι µουσικοί αναφέρονται 
λεπτοµερώς στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Φιλαρµονικής. 

Οι µουσικοί οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στις υπηρεσίες  και στις δοκιµές, ν’ 
αποχωρούν µετά την λήξη του κανονισµένου ωραρίου, να προσφέρουν ανελλιπώς τις 
υπηρεσίες τους και να συµπεριφέρνονται ευπρεπώς κατά την διάρκεια των δοκιµών και των  
υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερη ευθύνη πρέπει να επιδεικνύεται απ’ όλους στην εµπιστευόµενη σ’αυτούς 
περιουσία της Φιλαρµονικής (στολές, όργανα, πάρτες κ.α.), την οποία πρέπει να  διατηρούν σε 
άριστη κατάσταση και να την επιστρέφουν κατά την αποχώρησή τους λόγω σπουδών, 
στρατεύσεως, ή άλλων λόγων. 
Οι µουσικοί οφείλουν να µελετούν τα µέρη τους πριν την πρόβα και να παρουσιάζονται 
µελετηµένοι σ’ αυτήν.  

Σε περίπτωση µετακινήσεως της Φιλαρµονικής, αυτή θα µετακινείται µαζικά µε 
µεταφορικό µέσο, που θα υποδεικνύει το ∆ιοικ. Συµβούλιο προκειµένου να αποφεύγονται 
ατυχήµατα κλπ. 
          Σχετικά µε τους ανήλικους που απασχολούνται στην Φιλαρµονική, θα εφαρµόζεται ο 

Ν.1837/89 «για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 85/Α/23-3-89) 

 
 
 

Άρθρο 5 
 

 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 

 Ένας από  τους µουσικούς ασκεί καθήκοντα φροντιστή της µπάντας µε  ελάχιστο όριο  
ωρών εργασίας  τις  τρεις  (3)  ώρες εβδοµαδιαίως  και  ανώτατο  όριο  ωρών  εργασίας τις  
ογδόντα  (80)  ώρες  µηνιαίως.  

 Χρέη φροντιστή ασκεί ένας από τους µουσικούς, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της 
Φιλαρµονικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς. Μεταξύ περισσοτέρων αιτήσεων της µιας, αυτές 
αξιολογούνται από το ∆.Σ., το οποίο και αποφαίνεται τελικά.  

 Ο φροντιστής είναι υπεύθυνος :  

• για την διαφύλαξη  του υλικού της Φιλαρµονικής, όπως στολές, όργανα, 
ρεπερτόριο, έπιπλα, κτίριο κ.α. 

 
• για την έγκαιρη προετοιµασία του κτιρίου (άνοιγµα και κλείσιµο) και διάθεση 

υλικών πριν την έναρξη των εµφανίσεων, των υπηρεσιών της µπάντας, των 
δοκιµών ή των µαθηµάτων.  

 
• Φροντίζει για τον σωστό κλιµατισµό των αιθουσών, επιδιορθώνει τυχόν ελλείψεις 

σε φωτισµό, λειτουργικές ανάγκες κ.α. και εισηγείται τυχόν ελλείψεις.  
 

• Φροντίζει έγκαιρα για την παράδοση στολών και υλικού στους µουσικούς.  
 

• ∆ιενεργεί απογραφή του υλικού κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ. 
 

• Φροντίζει για τον καθαρισµό των χειµερινών στολών 
 

• Φροντίζει για την παράδοση των προσκλήσεων στα µέλη του ∆.Σ. και γενικότερα 
για την αλληλογραφία της Φιλαρµονικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 
ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 
Άρθρο 1 

Ο Αρχιµουσικός 
 
 Το  καθεστώς  εργασιακής  σχέσης που  ισχύει για τον Αρχιµουσικό  της  Φιλαρµονικής  

είναι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, η δε θέση έχει καλυφθεί 
ύστερα από διαγωνισµό, όπως προβλέπεται  από  τα  Π.∆. 523/80  και 524/80 (Φ.Ε.Κ.  
143/Α / 17-6-1980). 

 
 Ο  Αρχιµουσικός κατατάσσεται  µε  εισαγωγικό  κλιµάκιο  το  18ο και  καταληκτικό  το  1ο. 
 

 
Άρθρο 2 

Οι µουσικοί 
 

Το καθεστώς εργασιακής  σχέσης που ισχύει για  τους µουσικούς της ∆ηµοτικής  
Φιλαρµονικής είναι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου µερικής απασχόλησης  µε  ελάχιστο  
όριο  ωρών εργασίας  τις  τρεις  (3)  ώρες  εβδοµαδιαίως  και  ανώτατο  όριο  ωρών  
εργασίας τις  εξήντα (60)  ώρες  µηνιαίως, οι δε θέσεις  καλύπτονται  προσωποπαγώς.  

 Οι  µουσικοί  κατατάσσονται  σε  κατηγορίες ∆Ε  µε  εισαγωγικό   κλιµάκιο  το 18ο  και  
καταληκτικό  το  1ο. 

 
 Στην  ∆ηµοτική  Φιλαρµονική Καλαµάτας µπορούν  να εργάζονται  και  ανήλικοι  σύµφωνα  

µε τον  νόµο 1837/89 «Για  την προστασία  των ανηλίκων κατά  την  απασχόληση και  
άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  85/ Α/ 23-3-89), και τον νόµο  2190 /94  (ΦΕΚ  28/Α / 3-3-1994).  

 
 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ   ΘΕΣΕΙΣ 
 
 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
1.  Αγγελής Αντώνης Κρουστός-Φροντιστής 
2.  Αλεξανδροπούλου Υπαπαντή  Κρουστός-Εκπαιδευτής 
3.  Αντωνόπουλος Αθανάσιος Πνευστός 
4.  Ασηµακόπουλος Παναγιώτης Κρουστός 
5.  Βαλαβάνης Παναγιώτης Πνευστός 
6.  ∆ασκαλοπούλου  Παναγιώτα Κρουστός 
7.  ∆αφνά Βασιλική Πνευστός 
8.  ∆αφνά Μαρία Πνευστός 
9.  ∆ηµητρακοπούλου Ευτυχία Πνευστός-Εκπαιδευτής 
10.  ∆ηµητρακοπούλου Χρυσοθέµι Πνευστός 
11.  ∆ούβας Ιωάννης Πνευστός 
12.  ∆ούσης Κώστας Πνευστός 
13.  ∆ράµπαλης Παναγιώτης Πνευστός 
14.  Ηλιόπουλος  Βασίλης Πνευστός 
15.  Ηλιόπουλος Νικος Πνευστός 
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
16.  Ηλιοπούλου Παναγιώτα Πνευστός 
17.  Κακοτυληµένου Ελένη Κρουστός 
18.  Καµουτσής Κυριάκος Πνευστός 
19.  Καµουτσής Μανώλης Πνευστός 
20.  Καρύδης ∆ηµήτρης Πνευστός 
21.  Κάστανος Γεώργιος Πνευστός 
22.  Κενσαλή Μαρία Πνευστός 
23.  Κενσαλής  Γεώργιος Πνευστός 
24.  Κενσαλής Αθανάσιος Πνευστός-Εκπαιδευτής 
25.  Κλείδωνας  Γεώργιος Πνευστός 
26.  Κοκορόγιαννη Πηνελόπη Πνευστός 
27.  Κοσιφολόγος Αναστάσιος Πνευστός 
28.  Κοσιφολόγος Γιώργος Πνευστός 
29.  Κουτίβας Αντώνης Κρουστός 
30.  Κουτίβας Βασίλης Κρουστός 
31.  Κρανιδιώτης Παντελής Πνευστός 
32.  Λαµπρόπουλος  Γεώργιος Πνευστός 
33.  Λιανός Ηλίας Πνευστός 
34.  Λιανός Νίκος Πνευστός 
35.  Λυµπερόπουλος Λουκάς Πνευστός 
36.  Λώµη  Μαριάνθη Πνευστός 
37.  Μάλαµα Αθανάσια Πνευστός 
38.  Μάλαµα Μαριάνα Πνευστός 
39.  Μανωλακάκης Ανδρέας Πνευστός 
40.  Μανωλακάκης Ιωάννης Πνευστός 
41.  Μαστέα  Φιλοθέη Πνευστός 
42.  Μαυροειδής Ηλίας Κρουστός 
43.  Μητρόπουλος Βασίλης Πνευστός 
44.  Μητρόπουλος Κώστας Πνευστός 
45.  Μήτρου  Μαρία Πνευστός 
46.  Μήτρου Νικόλαος Πνευστός 
47.  Μίντζας Αλέξανδρος του Αθαν. Πνευστός 
48.  Μίντζας Αλέξανδρος του Κων Πνευστός-Εκπαιδευτής 
49.  Μίντζας Γεώργιος Πνευστός 
50.  Μίντζας Κώστας Πνευστός 
51.  Μίντζας Νίκος Πνευστός 
52.  Μιχαλόπουλος  Βασίλης Πνευστός 
53.  Μπακέας Γεώργιος Πνευστός 
54.  Νίκα Αφροδίτη Πνευστός 
55.  Ξυνός  Σταύρος Κρουστός 
56.  Ξυνού Ευθυµία Πνευστός 
57.  Παναγιωτόπουλος Βασίλης Πνευστός 
58.  Πανταζόπουλος Βασίλης Πνευστός-Εκπαιδευτής 
59.  Πανταζόπουλος Παναγιώτης Πνευστός 
60.  Παπανικολοπούλου Γεωργία Πνευστός 
61.  Σγουράκη Ελένη  Πνευστός 
62.  Σκιαθίτη Μαρία Πνευστός 
63.  Σµυρνιός ∆ηµήτρης Πνευστός 
64.  Σουρέας ∆ηµήτρης Κρουστός 
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
65.  Τσιµικλή  Σταυρούλα Πνευστός 
66.  Τσιµικλής Στάθης Πνευστός 
67.  Χαµριτσακ Βαγγέλης Πνευστός 
68.  Χαρλέπας ∆ηµήτρης Πνευστός 
69.  Ψαρρά Παναγιώτα Πνευστός 

 
 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 
ΑΡΘΡΟ 1 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

   
Στον παρόντα οργανισµό προβλέπονται οι εξής νέες θέσεις σύµφωνα µε τα Π.∆. 523/80  και 

524/80 (Φ.Ε.Κ.  143/Α / 17-6-1980): 
: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙΣΕΣ 

ΠΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ 1 1 1 
 
Σε περίπτωση έλλειψης κατηγορίας ΠΕ Αρχιµουσικού, η θέση θα καλύπτεται από κατηγορία ∆Ε 
Αρχιµουσικού. 
 

 
 
 

Άρθρο 2 
 

ΕΠΟΧΙΚΟ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(άρθρο 18  παρ.12 ν.2503/1997) 

 
Προβλέπονται:   
            Τριάντα (30)  θέσεις µουσικών για  την  αντιµετώπιση εποχικών  αναγκών, όπως       
π.χ. είναι  οι  θερινές συναυλίες που  απαιτείται πλήρης στελέχωση της Φιλαρµονικής από 
µουσικούς όλων  των  ειδικοτήτων  των  οργάνων , οι  εθνικοί επέτειοι 28ης Οκτωβρίου και  
25ης Μαρτίου ,οι  θρησκευτικές επέτειοι κ.α.   
   ∆ύο (2)  θέσεις  γενικών  καθηκόντων  για  την αντιµετώπιση εποχικών  αναγκών. 
             ∆ύο (2)  θέσεις καθαριότητας. 
  Στο  εποχικό προσωπικό  µπορούν  να εργάζονται  και  ανήλικοι  σύµφωνα  µε τον  
νόµο 1837/89 «Για  την προστασία  των ανηλίκων κατά  την  απασχόληση και  άλλες  
διατάξεις»  (ΦΕΚ  85/ Α/ 23-3-89), και τον νόµο  2190 /94  (ΦΕΚ  28/Α / 3-3-1994).  

                     
 

 
Άρθρο  3 

 
Για το  διορισµό, τα καθήκοντα,  τους περιορισµούς, το  χρόνο  εργασίας, την αστική  ευθύνη, 
τα δικαιώµατα, τις άδειες, τις µεταβολές της υπηρεσιακής  κατάστασης, τις ηθικές αµοιβές, τα 
πειθαρχικά αδικήµατα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
των υπαλλήλων,  ισχύουν οι  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.   
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Άρθρο  4 

 
Η  ισχύς του παρόντος Οργανισµού αρχίζει  από  την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης. 
Το  προσωπικό  που  υπηρετεί  κατά την δηµοσίευση του παρόντος εντάσσεται  στις θέσεις 
του Ο.Ε.Υ.  που έχουν  υποχρεωτικά δηµιουργηθεί  γι’ αυτό. 
 
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 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. Οικονοµάκου Μαρία 
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 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 20. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 19 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 
 


