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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  38/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  628/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 38η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2008 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’ αριθ. 646 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 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) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20)  
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  631 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος,  και 
9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του 
Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης και 3) Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 
 
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.  
 
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 : 

Τακτοποίηση πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ . 

 
Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την αίθουσα, ειδικά για τη συζήτηση και την ψηφοφορία του 
θέµατος αυτού, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης και Μπάκας Ιωάννης, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 99 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) επειδή συγγενείς τους έχουν 
συµφέρον από την παρούσα απόφαση, δεδοµένου ότι είναι µεταξύ τα ων υπαλλήλων που 

µεταφέρονται.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αναφέρει τα εξής: 

 
Κλείνει µε το σηµερινό θέµα το θέµα που ξεκίνησε µε την κοινωφελής 
επιχείρηση ΦΑΡΙΣ από τη σύστασή της µέχρι και σήµερα µε τη 

µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού. Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
πρέπει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του 
∆ήµου ή των νοµικών του προσώπων, το προσωπικό το οποίο είναι πλεονάζον από τις 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συγχωνευτεί και υπό την προϋπόθεση ότι έχει απασχοληθεί σ’ 
αυτές τις επιχειρήσεις µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου µέχρι 31/12/05 να µεταφερθεί στο 
∆ήµο ή στα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Του 2005. Είναι προϋπόθεση αυτή. Επίσης πάλι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ειδικότερα για το ∆ήµο και τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου το προσωπικό αυτό καταλαµβάνει κενές οργανικές θέσεις ή αν δεν υπάρχουν 
κενές οργανικές θέσεις µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνιστώνται προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού αντίστοιχες ή παρεµφερούς ειδικότητας. Οι όροι και 
το ύψος αµοιβής εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις για τις συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ και βέβαια λαµβάνεται υπόψη η 
προϋπηρεσία. Και η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί µέσα σε ένα µήνα από τη σύσταση 
της νέας επιχείρησης.  

∆εδοµένου λοιπόν ότι η νέα επιχείρηση συστήθηκε την 1η/12/2008, δεδοµένου ότι από τη 
σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη η οποία εκπονήθηκε και ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να 
κάνουµε τη σύσταση της νέας επιχείρησης έχουµε πλεονάζον προσωπικό 16 εργαζόµενους και 
επίσης υπάρχει µέσα στο φάκελο όπως θα είδατε κύριοι συνάδελφοι και η υπ’  αριθµ. 21/2008 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΦΑΡΙΣ σύµφωνα µε την οποία υπάρχει και σχετική 
εισήγηση και επίσης δεδοµένου ότι τηρείται και η προϋπόθεση ότι οι εργαζόµενοι που θα 
εισηγηθώ παρακάτω έχουν απασχοληθεί µέχρι 31/12/2005 στις επιχειρήσεις στις οποίες 
µετεξελίχτηκαν, προτείνουµε λοιπόν να µεταφερθούν στο ∆ήµο Καλαµάτας και στα νοµικά 
πρόσωπα του ∆ήµου οι ακόλουθοι: 

• Γεώργιος Αγγελόπουλος, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εργάτης γενικών καθηκόντων στο 
∆ήµο. Συνίσταται προσωρινή προσωποπαγή θέση. 

• Ματθαίος Βαρανάκης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εργάτης γενικών καθηκόντων στο 
∆ήµο. Επίσης προσωρινή προσωποπαγή θέση συνίσταται. 

• Ιωάννα Βλαχογεωργακοπούλου. Είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διοικητικού, επίσης 
συνίσταται προσωποπαγής θέση στο ∆ήµο. Απλά εδώ πέρα η παρατήρηση είναι ότι η 
συγκεκριµένη εργαζόµενη είναι µε απόσπαση στο Υπουργείο Επικρατείας µε τη 
συναίνεση του ∆ήµου και θα εξακολουθήσει να υφίσταται αυτή η συναίνεση, απλά θα 
πρέπει να προβλέψουµε µία θέση σε περίπτωση που τυχόν επιστρέψει. Και αµείβεται 
επίσης από το Υπουργείο Επικρατείας. Ήταν στη ∆ΕΤΑΚ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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• ∆ήµητρα Ηλιοπούλου. ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, φύλακας χώρων κτηρίων. Και εδώ 
συνιστάται προσωποπαγής θέση στο ∆ήµο. 

• Μαρία Ηλιοπούλου. ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διοικητικού. Συνίσταται και εδώ  
προσωποπαγής θέση στο ∆ήµο. 

• Μαρία Θεοδωρακοπούλου. ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διοικητικού. Και εδώ συνίσταται 
προσωποπαγής θέση στο ∆ήµο. 

• Νικόλαος Θεοδωρόπουλος. Οµοίως. 

• ∆ήµητρα Καµπουγέρη. Οµοίως.  

• Εδώ είναι η διόρθωση στην εισήγηση. Απόστολος Καπετανάκης. Πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης, οικονοµικού λογιστικού, στην Α∆ΕΚ. Εδώ είναι η διόρθωση σε σχέση µε 
την εισήγηση. Εδώ δεν έχουµε να συστηθεί προσωποπαγής θέση διότι είναι νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η Α∆ΕΚ. 

• Χρήστος Κατσαµπάνης. Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συνίσταται προσωποπαγής θέση 
διοικητικού στο ∆ήµο. 

• Ιωάννης Κάτσος. Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Συνίσταται προσωποπαγής θέση 
διοικητικού στον Αθλητικό Φορέα. 

• Παναγιώτης Κουράφας. ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, φύλακας χώρων κτηρίων. Και 
συνίσταται προσωποπαγής θέση στον Αθλητικό Φορέα. 

• Ευάγγελος Πατικόπουλος. ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διοικητικού. Πάλι προσωποπαγής 
θέση και εδώ στο ∆ήµο. 

• Φώτης Τεντζογλίδης. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εργάτης γενικών καθηκόντων. Επίσης 
προσωποπαγής θέση στο ∆ήµο. 

• Σαράντος Φάσσος. Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Προσωποπαγής θέση εδώ πέρα συνίσταται 
ηλεκτρολόγου µηχανικού στο ∆ήµο, και τέλος 

• Παναγιώτης Χρυσοµάλλης. ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, φύλακας χώρων κτηρίων. Και 
εδώ προσωποπαγής θέση συνίσταται στο ∆ήµο. 

Μία παρατήρηση για να βοηθήσω εάν κάποιος έχει τυχόν απορία. Έγινε κουβέντα µε την κα 
Αλεβίζου, την προϊσταµένη του γραφείου προσωπικού, δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις 
γι’  αυτό προχωράµε και στη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο ∆ήµο και στα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Για τον κ. Καπετανάκη επαναλαµβάνω και πάλι επειδή είναι 
στην Α∆ΕΚ και είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου δεν γίνεται σύσταση. 

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε επειδή νοµίζω εχθές ή προχθές όταν ήρθα για να δω την ατζέντα των 
θεµάτων στο συγκεκριµένο φάκελο δεν υπήρχε περιεχόµενο. Πληροφορήθηκα εκ 

των υστέρων ότι όφειλε να συνεδριάσει το ∆.Σ. του ΦΑΡΙΟΣ. . . 
 
Απλά επειδή ήταν οι γιορτές κάναµε µία κουβέντα και µε τον κ. 
∆ικαιουλάκο και τον κ. Κουκούτση και τον κ. Κοσµόπουλο. . . 

 
Επειδή λοιπόν δεν είδα εγώ, δεν υπήρχε περιεχόµενο, δεν µελέτησα, θέλω να κάνω 
λοιπόν την εξής ερώτηση. Σύµφωνα µε τη λεκτική αναφορά του θέµατος 

«Τακτοποίηση πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨». Προφανώς η σύµπτυξη των προϋφισταµένων δηµοτικών επιχειρήσεων είχε ένα 
συγκεκριµένο αριθµητικό δεδοµένο από άποψη. . . 

 
37. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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37.  
 
∆εν βάζουµε µέσα τους ορισµένου χρόνου όπως είναι το ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Εντάξει; Ούτε τους εκπαιδευτικούς. 

 
Εκτιµήθηκε από συναφή µελέτη φαντάζοµαι ότι ο ΦΑΡΙΣ για να λειτουργήσει 
απαιτεί αυτόν τον αριθµό; 

 
Απαιτεί 21. Το λέει µέσα η µελέτη. 
 

21. Και οι 16 λοιπόν. 
 
Πλεονάζον. 
 

Η λογική σας και η απόφασή σας συνακόλουθα. Μάλλον η εισήγησή σας που θα 
γίνει ή δεν θα γίνει απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συµπεριέλαβε, έγινε 

διάλογος και µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα και τι αποτέλεσµα είχε αυτός ο διάλογος; ∆ηλαδή 
έχετε τη συναίνεσή τους; Αυτό θέλω να ρωτήσω. 

 
Ζητήσαµε και από τους 37 να υποβάλουν µια αίτηση που να µας 
δείχνουν την προτίµησή τους. ∆ηλαδή ΦΑΡΙΣ, ∆ήµος και στον 

ευρύτερη δηµόσιο τοµέα. Ένας δεν υπέβαλε. 
 
Ευρύτερος δηµόσιος τοµέας που σηµαίνει τι; 

 
Άλλοι χώροι του δηµοσίου. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κτλ. 
Εφορία, νοσοκοµείο. Απ’  ότι θυµάµαι ένας δεν υπέβαλε καθόλου και 

από τους υπόλοιπους 36, 14 θέλουν να µείνουν στο ΦΑΡΙΣ και 22 να µετακινηθούνε. Και 
βέβαια η πλειοψηφία αυτών που µένουν ικανοποιείται η επιθυµία τους. Σχεδόν όλοι. 

 
Αυτοί οι οποίοι µετακινούνται είναι µέσα στους 22 που είχανε δεχτεί; 

 
Να πω και κάτι άλλο. Στο συµβούλιο που κάναµε χθες, εκτός από 2 – 3 
περιπτώσεις, στα υπόλοιπα υπήρξε οµοφωνία. 

 
Λοιπόν σήµερα είδα στο φάκελο της αλληλογραφίας ότι έγινε αυτό το οποίο 
είχατε δηλώσει από προχθές. Ήρθε επισήµως κε Ηλιόπουλε και το έγγραφο από 

το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε την έγκριση του δανείου του 1.100.000 ευρώ. 
Εποµένως µπορεί να προχωρήσει άµεσα η διαδικασία για να εξοφλήσουµε µισθωτούς και 
προµηθευτές. Εποµένως µπορεί να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Η ελπίδα, η προσδοκία 
όλων µας είναι να µην αντιµετωπίσουµε και να µην αντιµετωπίσει καµία ∆ηµοτική αρχή τις 
καταστάσεις τις οποίες υπήρχαν στον συγκεκριµένο χώρο, στο χώρο του πολιτισµού.  

Λοιπόν το ότι έρχονται 16 στο ∆ήµο µε τη βούλησή τους, ήθελαν να έρθουν πολλοί 
περισσότεροι, φυσικά και ένας υπάλληλος από νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, από 
επιχείρηση και όταν µάλιστα έχει περάσει για 10 -15 χρόνια τα βάσανα τα οποία έχει περάσει 
και 6 µήνες ήταν όχι τώρα και στο παρελθόν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι, θέλει να έρθει σε 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, θέλει να γίνει δηµόσιος υπάλληλος και αυτό ήθελαν σχεδόν 
όλοι. Αυτό αγαπητοί συνάδελφοι όµως δεν σηµαίνει ότι όλοι αυτοί που έρχονται στο ∆ήµο δεν 
θα επιστρέψουν στο χώρο τον οποίο εργάζονταν, αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι 
θα µείνουν τα πολιτιστικά σχήµατα χωρίς διοικητική στήριξη. Αντίθετα, θα υπάρξουν 
περισσότεροι υπάλληλοι που θα τα στηρίξουν τα σχήµατα αυτά. Οποτεδήποτε κε Ηλιόπουλε 
και άλλα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του ΦΑΡΙΟΣ χρειαστεί διοικητική ή τεχνική 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 



Συνεδρίαση :38/2008                                 Τρίτη 30 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  628/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

υποστήριξη, αυτή θα δίνεται στον υπερθετικό βαθµό. Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κάποιος ως 
παράδειγµα ότι ο Φεστιβάλ Χορού δεν θα έχει τη διοικητική και την τεχνική υποστήριξη στον 
υπερθετικό βαθµό όποτε την θέλει. Απλά ένας σηµαντικός αριθµός υπαλλήλων περνάει στο 
∆ήµο για µισθοδοσία, βεβαίως δεν υπάρχουν θέσεις, προσωποπαγείς θέσεις δηµιουργούνται. 
Βεβαίως δεν υπήρξε από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα διάθεση. Εγώ έκανα µε πολλούς µία 
συζήτηση για την απορρόφηση υπαλλήλων, δεν υπήρχε διάθεση, έχουµε και κάποιες 
ειδικότητες που δεν µπορούν να απορροφηθούν από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ξυλουργοί, 
υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, εργάτες κλπ. ∆εν απορροφούνται. ∆εν είχαµε επιστήµονες 
ειδικών προσόντων ώστε να απορροφηθούν από τις εφορίες ή από τις νοµαρχίες ή τη 
στατιστική υπηρεσία. Εν πάση περιπτώσει εµείς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατηρήσαµε τις 
θέσεις εργασίας, δεν κάναµε διαπίστωση ότι κάποιος πλεονάζει έστω και αν πλεόναζε κάποιος. 
Πλεόναζε πραγµατικά, δεν κάναµε κάποια τέτοια διαπίστωση. Και θεωρώ αυτό είναι κάτι το 
οποίο τιµά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τη ∆ηµοτική αρχή σ’  αυτές τις δύσκολες εποχές. 
∆ιασφαλίσαµε τις θέσεις εργασίας. Και σε µερικές µέρες εξοφλούµε και προµηθευτές κα τους 
υπαλλήλους µας. Αλλά κε Πρόεδρε του ΦΑΡΙΟΣ ποτέ ποια, θα απλώνουµε τα πόδια µας κατά 
το πάπλωµα. Ποτέ ποια ελλείµµατα και µη µισθοδοσία των εργαζοµένων. Είναι ένα στοίχηµα 
και για σας και για µας και για µένα ως ∆ήµαρχου είναι το µεγάλο στοίχηµα, έτσι, της 
δηµαρχοντίας µου. 

 
Εµείς από την αρχή έχουµε ταχθεί κατά της λειτουργίας του ΦΑΡΙΟΣ γιατί 
πιστεύουµε ότι δεν θα είναι ένα σχήµα το οποίο µπορεί να αποδώσει. 

Πιστεύουµε να ισχύσει η βεβαίωση του κ. ∆ηµάρχου ότι ουσιαστικά, τεχνικά οι υπάλληλοι οι 
οποίοι µετακινούνται θα είναι στο ∆ήµο και ουσιαστικά θα συνεχίσουν τη διαδικασία της 
εργασίας τους εκεί όπου εργάζονταν µέχρι σήµερα.  

Εµείς είπαµε και χθες. Θέλω να τονίσω ότι πράγµατι στο διοικητικό συµβούλιο που έγινε εχθές, 
η διαδικασία ήτανε υποδειγµατική και το 90% των περιπτώσεων, των επιλογών που έγιναν γι’  
αυτούς οι οποίοι θα έµεναν, ήταν επιλογές που κάλυπταν τη διάθεση των ατόµων που ήθελαν 
να παραµείνουν, τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και την εµπειρία σε εργασίες 
παρόµοιες.  

Θέλω να πω εδώ πέρα ότι εµείς θα ψηφίσουµε «λευκό» ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έχοντας ψηφίσει «κατά» στη δηµιουργία του ΦΑΡΙΣ. «Λευκό» ώστε να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία µορφοποίησης της επιχείρησης και πλέον από κει και ύστερα θα λειτουργούµε 
έχοντας µπροστά µας ένα καινούργιο φορέα µέσα στα πλαίσια που µας επιβάλει η συνείδησή 
µας και µε τη συνείδηση ότι ποια υπάρχει συγκεκριµένος αυτός ο φορέας. 

Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο όµως. Κε ∆ήµαρχε έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές υπάρχουν 
2 µέτρα και 2 σταθµά. Αυτό αφορά τη µισθοδοσία. ∆εν µπορώ να καταλάβω πραγµατικά στο 
µυαλό µου γιατί ενώ ο ∆ήµος χρωστά στο ΦΑΡΙΣ χρήµατα, από τις 360.000 του έδωσε µόνο 
τις 75.000, δηλαδή έµεινε ένα χρέος 285.000, πληρώθηκαν οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, 
είναι χρόνια στο ∆ήµο, πληρώθηκαν µόνο τον Σεπτέµβριο, ενώ παράλληλα δεσµεύτηκαν 
δηµοτικοί πόροι για να πληρωθούν οι µερικής απασχόλησης οι οποίοι πρόσφατα ήρθαν στο 
∆ήµο, δεν κάνει να παίρνουν τόσους πολλούς µισθούς και πληρώθηκαν και τον ∆εκέµβριο και 
το δώρο των Χριστουγέννων. Γιατί αυτή η αντιµετώπιση; Η λογική, η απόλυτη λογική έλεγε τα 
χρήµατα αυτά να δοθούν στους εργαζόµενους του ΦΑΡΙΣ να πάρουν ένα δεύτερο µισθό και 
τον Οκτώβριο και ποια όταν διευκολυνθεί ο ∆ήµος είτε µε το δάνειο είτε µε τα χρήµατα τα 
οποία θα έρθουν από το Υπουργείο για τη µερική απασχόληση, να εξοφληθούν όλοι µαζί τότε. 
∆εν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διακριτική µεταχείριση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υποδηλώνει το 
µέλλον της επιχείρησης και την αντιµετώπιση από τη µεριά σας του πολιτιστικού θέµατος. 

 
Κε Πρόεδρε εγώ ήθελα να εκφράσω την ανησυχία µου. Φυσικά ο κ. 
∆ήµαρχος έδωσε απόψε κάποιες διαβεβαιώσεις όσον αφορά το ∆ΙΚΕΧΟ, το 

Φεστιβάλ Χορού, ένας θεσµός καταξιωµένος εδώ και αρκετά χρόνια, έχει βγάλει την πόλη προς 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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την Ευρώπη που είναι µια πλατφόρµα και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγµατικά η 
πόλη να στηρίζεται επάνω σ’  αυτό το θεσµό. Νοµίζω ότι είναι ηµίµετρα διότι ένας θεσµός 
ευρωπαϊκός απαιτεί από κάτω µια υποδοµή. Το να παίρνουµε έναν υπάλληλο από το θέατρο, 
να τον χρησιµοποιούµε µερικές ώρες στο ∆ΙΚΕΧΟ, έναν υπάλληλο από την πινακοθήκη επειδή 
εκεί εργάζεται µόνο 5 ώρες, να συµπληρώσει το 8ωρό του να πάει άλλες 3 ώρες στο ∆ΙΚΕΧΟ 
χωρίς να ξέρει µία ξένη γλώσσα νοµίζω ότι όλα αυτά υποβιβάζουν αυτό το κύρος του θεσµού 
που τόσα χρόνια έχει αποκτήσει και εκφράζω την ανησυχία µου κε ∆ήµαρχε και θα ήθελα σας 
παρακαλώ πάρα πολύ κε Πρόεδρε να καταγραφεί αυτή η ανησυχία διότι στις µέρες που ζούµε 
άλλα φεστιβάλ συνεργάζονται µεταξύ τους. Να σας αναφέρω ότι το ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου στη Θεσσαλονίκη κάνει συνεργασίες µε το ∆ιεθνές Φεστιβάλ του Βελιγραδίου 
ή της Αθήνας τα διεθνές φεστιβάλ συνεργάζονται µε τα φεστιβάλ της Αβινιόν, της Λιόν κτλ. 
Στα πλαίσια τα καινούργια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια τα καινούργια που 
ανοίγονται, πρέπει το Φεστιβάλ να έχει υποδοµές τέτοιες ώστε να είναι ικανές και αναγκαίες να 
το σπρώξουν ακόµα περισσότερο προς τα εµπρός. ∆υστυχώς πιστεύω ότι δεν θα τα 
καταφέρουµε, θα υποβιβαστεί το Φεστιβάλ και θα αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα η πόλη 
µας. Ευχαριστώ. 

 
Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες συνάδελφοι.  

Για τη µερική απασχόληση, τα τετράωρα, τα πληρώνει το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Επειδή πάντοτε έχει µία καθυστέρηση ενός ή ενάµισι µήνα, συνεννοηθήκαµε µε 
τον αρµόδιο αντιδήµαρχο των οικονοµικών, είναι εδώ ο κ. Κλείδωνας, συνεννοηθήκαµε µε τον 
αρµόδιο αντιδήµαρχο των οικονοµικών να πληρωθούν οι άνθρωποι. Πιστεύω αν δεν έχει έρθει, 
έρχεται το σχετικό κονδύλι. Την ίδια εποχή είχαµε την ειδοποίηση από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων ότι είχε εγκριθεί το δάνειο και να πληρωθούν αυτές τις ηµέρες 
ελπίζαµε, ήρθε έρθει και στο θέµα στην προηγούµενη συνεδρίαση, δεν λέω ότι έχετε ευθύνη 
για την καθυστέρηση, υπήρχε ένα ζήτηµα τυπικό, καλώς το θέσατε. Θα γίνει πλήρης εξόφληση 
των εργαζοµένων και τα χρήµατα από το ∆ήµο θα δοθούν. Ξέρετε υπάρχουν κάποια 
προβλήµατα, υπάρχουν εδώ και καιρό µε τις εισπράξεις, µε τους δηµοτικούς πόρους, µε τους 
µηχανισµούς είσπραξης. Υπάρχει µία κακή κατάσταση στην αγορά, υπάρχουν ζητήµατα και 
προβλήµατα τα οποία γνωρίζετε και σε αυτή τη δύσκολη φάση κανένας δεν θα πρότεινε ο 
∆ήµος να ενεργοποιήσει διαδικασίες που θα κάνουν ακόµα δυσκολότερα τα πράγµατα. Εν 
πάση περιπτώσει αυτές τις ηµέρες πλέον θα γίνει πλήρης εξόφληση και δεν νοµίζω ότι υπάρχει 
κάποιο ζήτηµα.  

Υπάρχει ζήτηµα στο εξής αγαπητοί συνάδελφοι. Ενώ όλοι ήξεραν και αναφέροµαι ιδιαίτερα στο 
µουσικό σχολείο, ότι έχουν δροµολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες, κάθισα ένα 2ωρο εδώ και 
τους εξήγησα και τους είπα ότι είµαι στη διάθεσή τους όπως και ο πρόεδρος του ΦΑΡΙΟΣ για 
να τους εξηγήσουµε οτιδήποτε θέλουν, τις διαδικασίες, τις προτάσεις, τα οικονοµικά δεδοµένα. 
Στο παρελθόν είχαν κάνει ακόµα περισσότερους µήνες για να πληρωθούν. Ενώ τους τα 
εξήγησα, ενώ συµφωνήσαµε, ενώ συνεννοηθήκαµε, έκαναν µία εκδήλωση στην πλατεία η 
οποία εκδήλωση µε τα συγκεκριµένα συνθήµατα δεν βοηθά αυτή την πορεία συµπόρευσης, 
αυτή την πορεία της οµόνοιας την οποία πρέπει να έχουµε και συνεννόησης για να 
κρατήσουµε τα πολιτιστικά σχήµατα και την ποιότητά τους και τη ζωντάνια τους και να 
διατηρήσουµε την πορεία τους. Ενέργειες οι οποίες υπονοµεύουν ένα κλίµα ενότητας, 
ενέργειες οι οποίες δηµιουργούν σε έναν αριθµό γονέων προβλήµατα και σκεπτικισµό όσον 
αφορά τη συµµετοχή των παιδιών τους, δεν βοηθούν τα πολιτιστικά σχολεία, δεν βοηθούν τα 
καλλιτεχνικά σχήµατα. Αυτό είναι βέβαιο. Τις τελευταίες µέρες αποσοβήσαµε ενέργειες 
γονέων, προσπαθήσαµε να εµποδίσουµε δηλώσεις γονέων στην εφηµερίδα. Ιδιωτικά σχολεία 
έχοµε. Αυτά έχοµε. Και προσπαθούµε µε όλες µας τις δυνάµεις να τα διατηρήσουµε. Εάν δεν 
χαµηλώσουµε τους τόνους, αν δεν βγει η πολιτική έξω από τα σχολεία τα καλλιτεχνικά, τα 
πολιτιστικά τα οποία έχοµε, δεν θα είναι ευοίωνο το µέλλον τους. Μη ξεχνάτε ότι όταν 
δηµιουργήθηκαν η Καλαµάτα απείχε από την Αθήνα 7 ώρες, ήταν περίπου αποµονωµένη. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Σήµερα απέχει, 1,5 – 2 ώρες αύριο µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η δική µας λοιπόν πολιτική είναι 
να τα διατηρήσοµε τα συγκεκριµένα σχολεία παρά το γεγονός ότι από το κράτος 
δηµιουργήθηκε µουσικό σχολείο, σήµερα έρχεται το θέµα διότι είναι προ των πυλών η ίδρυση 
καλλιτεχνικού σχολείου, δηλαδή καλύπτονται κενά σηµαντικά στον πολιτισµό από τη δηµόσια 
εκπαίδευση, εµείς δεν λέµε ότι χρειάζονται ή ότι µειώθηκε η ανάγκη της λειτουργίας τους, είναι 
αναγκαίο να λειτουργούν αλλά πρέπει να συνεννοηθούµε κάποτε. Πρέπει να καταλάβουν και 
εκεί ότι είναι δηµοτικοί υπάλληλοι, ότι πληρώνονται από το υστέρηµα του καλαµατιανού λαού, 
ότι δεν είναι σχήµατα ξεκοµµένα που µπορούν να αποφασίζουν και να κάνουν οτιδήποτε, να 
καλεί ας πούµε ο διευθυντής ενός σχολείου τους γονείς και να τους λέει τα προβλήµατα τα 
οποία έχουµε µε τον Υπουργό, µε το Υπουργείο, να γίνεται δηλαδή καθαρή πολιτική συζήτηση 
του διευθυντή του σχολείου µε τους γονείς εν αγνοία του ∆.Σ. του ΦΑΡΙΟΣ. Αυτά είναι 
ζητήµατα τα οποία πρέπει να τα βάλουµε κάτω και να τα συζητήσουµε. Να τα συζητήσουµε 
και να συµφωνήσουµε. Και ότι µας χωρίζει να τα βγάλουµε έξω από τα σχήµατα και από τις 
σχολές οι οποίες είναι αναγκαίο να λειτουργούν, αναγκαίο να στηρίζονται, να στηρίζεται η 
ποιότητά τους και η προσφορά τους. Εµείς το λέµε από την αρχή. ∆εν καταργήσαµε αγαπητοί 
συνάδελφοι καµία πολιτιστική εκδήλωση. Αντίθετα, ενισχύσαµε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
ενισχύσαµε τον πολιτισµό, εκτός εάν έχετε κάποια σειρά εκδηλώσεων που ήρθε η ∆ηµοτική 
αρχή και τις κατήργησε. Τίποτα δεν καταργήσαµε. Το αντίθετο µάλιστα εµπλουτίσαµε τις 
εκδηλώσεις και στηρίξαµε τα καλλιτεχνικά σχήµατα. 

Θέλω να κάνω µία έκκληση και το είπα και στους δασκάλους και στους διευθυντές. Ας 
αφήσουµε ότι µας χωρίζει έξω από τις σχολές µας και γενικά από τον πολιτισµό. Έχουµε 
τόσους χώρους όπου µπορούµε να διασταυρώσουµε τα ξίφη µας. Η ενότητα είναι η αναγκαία 
προϋπόθεση και για την ποιότητα και για την ορθή πορεία τους. ∆εν µπορούµε να καλούµε 
τους γονείς και να αγορεύουµε λέγοντάς τους «ο Υπουργός Πολιτισµού, το Υπουργείο 
Πολιτισµού» δηλαδή να κάνουµε πολιτική συζήτηση. ∆εν µπορεί αυτό να το κάνουν οι 
υπάλληλοι του ∆ήµου ούτε κατά της σηµερινής κυβέρνησης ούτε κατά της αυριανής ούτε κατά 
της µεθαυριανής. Αυτό είναι δουλειά δική µας, εδώ των αιρετών οι οποίοι έχοµε και την 
ευθύνη διαχείρισης τέτοιων ζητηµάτων. ∆εν έχουν καµιά δουλειά οι υπάλληλοι του ∆ήµου να 
χρησιµοποιούν αυτού του είδους τα επιχειρήµατα ιδιαίτερα στις επαφές µε τους γονείς διότι 
δηµιουργούν αντιδράσεις, τις αντιδράσεις τις είδαµε και τα αποτελέσµατα θα είναι αρνητικά για 
τις σχολές. Εµείς θα αγωνισθούµε και για την οµόνοια και για το ήρεµο κλίµα, θεωρώ µεγάλη 
τη δική σας συνεισφορά ότι µπαίνουν τα πράγµατα έστω και αν διαφωνούµε σε µία πορεία 
σωστή και σωστή πορεία σηµαίνει να πληρώσουµε την αγορά, να εξοφλήσουµε τους 
εργαζόµενους, αυτά είναι σηµαντικά πράγµατα αλλά κάποιοι βασικοί όροι πρέπει να τηρούνται 
απ’  όλους µας. ∆εν µπορεί να κάνουµε πολιτική και δεν µπορεί να κάνει ο υπάλληλος του 
∆ήµου πολιτική κόντρα στο ∆ήµαρχο ή κόντρα στην πολιτική βούληση. Πώς να το κάνουµε; 
∆ηµοτικός υπάλληλος να κρατάει µια ταµπέλα ή να συντάσσει ένα κείµενο κατά της ∆ηµοτικής 
αρχής που ιδρώνει να τον εξοφλήσει και να λύσει προβλήµατα τα οποία δεν τα δηµιούργησε η 
∆ηµοτική αρχή. Λοιπόν, αυτά δεν τα γίνουν ανεκτά ούτε από διευθυντές ούτε από 
καλλιτεχνικούς παράγοντες ούτε από καθηγητές ούτε από υπαλλήλους του ∆ήµου. Σ’  αυτό 
πρέπει να είµαι κατηγορηµατικός και έχω αυτή τη γνώµη. Αν είσαστε εσείς αύριο ∆ηµοτική 
αρχή ή µεθαύριο είναι κάποιοι άλλοι νοµίζω αυτοί είναι ο βασικοί κανόνες που πρέπει να 
τηρούνται από όλους και αυτό είναι ένα µήνυµα ιδιαίτερα προς καθηγητές και διευθυντές που 
χρησιµοποιούν τέτοιες µεθόδους. Μας εξέλεγξε ο καλαµατιανός λαός και για το ∆ήµο και για τα 
νοµικά πρόσωπα. ∆εν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν χώροι τους οποίους διαχειρίζονται 
κάποιοι ερήµην της ∆ηµοτικής αρχής. 

 
∆εν αντελήφθην πως προεκλίθη η τελευταία παρέµβαση του κου ∆ηµάρχου που 
ενείχε στοιχεία πολιτικής διαπαιδαγώγησης του δηµοτικού προσωπικού. ∆εν ξέρω 

εάν οι αναφορές αυτές είναι συνέχεια της ολοκλήρωσης στην παρέµβασή του.  

Κε Πρόεδρε µία δικαιολογία της στάσης µας και ένα σχόλιο πολύ σύντοµο. 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Πρώτον. Κε Πρόεδρε εµείς ρωτήσαµε και µας παρείχε ο κ. Αντιδήµαρχος διαβεβαιώσεις επειδή 
δεν υπήρχε στο φάκελο ότι εν πάση περιπτώσει αυτή η νέα κατανοµή ήταν βασιζόµενη κατά 
το µάλλον ήττον και στη βούληση των υπό µετακίνηση συµπολιτών µας δηµοτικών 
συµβούλων. Εποµένως αυτό αφού συντρέχει, εµείς δεν θα είχαµε καµία διαφωνία. Όµως 
επειδή πρέπει να είµαστε συνεπείς µε την αντίληψη και τη φιλοσοφία την οποία είχαµε 
εκφράσει αναφορικά µε την συσταθείσα ήδη δηµοτική επιχείρηση τον ΦΑΡΙΣ και εµείς είχαµε 
µια άλλη λογική, γι’  αυτό λοιπόν θα ψηφίσουµε «λευκό».  

Και ένα σχόλιο. ∆εν ξέρω εάν εν’ όψη των δηµαιρεσιών η παρουσία του κ. Σπίνου στο 
υπέρτερο έδρανο κε Πρόεδρε έχει µία σηµειολογική αναφορά. Κε Πρόεδρε δεν διέλαθε της 
προσοχής µας αυτή η παρουσία του κ. Σπίνου όµως εµείς κε Πρόεδρε επειδή ως παράταξη σας 
εκφράσαµε απλόχερα την πολιτική µας εµπιστοσύνη την οποία δεν διαψεύσατε, θέλω να 
ευχηθώ να µακροηµερεύσετε κε Πρόεδρε στη θέση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
στις επικείµενες δηµαιρεσίες. 

 
Πιστεύω ότι µε κρίνεται µε πληθωρική επιείκεια, πάντως σας ευχαριστώ.  
 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ’  αριθµ. 21/2008 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της 
κοινωφελούς επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» σχετική µε τη διάθεση του πλεονάζοντος  προσωπικού της 
επιχείρησης, τις διατάξεις των άρθρων 252-270  του Ν. 3453/2006 και ιδίως τα άρθρα 263 & 
269, την οικονοµοτεχνική µελέτη σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η µείωση του 
προσωπικού της επιχείρησης, την απόφαση 507/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
συστάθηκε Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτα «ΦΑΡΙΣ», το γεγονός ότι µεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων ΥΠΕΡ τάσσονται  οι 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας & ο κ. Τσερώνης, και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύµβουλοι του 
δηµοτικού συνδυασµού ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, 
κατά πλειοψηφία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του (15 ΥΠΕΡ, 6 
ΛΕΥΚΟ),  
   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 

Α.  Το κάτωθι προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας µε 
τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», κρίνεται ως πλεονάζων και µε βάση τις 
υφιστάµενες ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας και των νοµικών του προσώπων, 
µεταφέρονται, από 1 Ιανουαρίου 2009, σε συνιστώµενες προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεµφερούς 
ειδικότητας, οι παρακάτω εργαζόµενοι, ως εξής: 

 
Ι. Στο ∆ήµο Καλαµάτας: 

 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΘΕΣΗ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ 

1. Γεώργιος Αγγελόπουλος Υ.Ε. Εργάτης γενικών 
καθηκόντων 

2. Ματθαίος Βαρανάκης Υ. Ε. Εργάτης γενικών 
καθηκόντων 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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3. Ιωάννα Βλαχογεωργακοπούλου 

(Η συγκεκριµένη εργαζόµενη είναι µε 
απόσπαση στο Υπουργείο Επικρατείας µε τη 
συναίνεση του ∆ήµου και θα εξακολουθήσει 
να υφίσταται αυτή η συναίνεση. Θα πρέπει 
να προβλεφθεί µία θέση σε περίπτωση που 
τυχόν επιστρέψει. Και αµείβεται επίσης από 
το Υπουργείο Επικρατείας). 

∆.Ε. ∆ιοικητικός 

4. ∆ήµητρα Ηλιοπούλου ∆.Ε. Φύλακας χώρων -
κτηρίων 

5. Μαρία Ηλιοπούλου ∆.Ε. ∆ιοικητικός 

6. Μαρία Θεοδωρακοπούλου ∆.Ε. ∆ιοικητικός 

7. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος ∆.Ε. ∆ιοικητικός 

8. ∆ήµητρα Καµπουγέρη ∆.Ε. ∆ιοικητικός 

9. Χρήστος Κατσαµπάνης ∆.Ε. ∆ιοικητικός 

10. Ευάγγελος Πατικόπουλος ∆.Ε. ∆ιοικητικός 

11. Φώτης Τεντζογλίδης ∆.Ε. ∆ιοικητικός 

12. Σαράντος Φάσσος Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

13. Παναγιώτης Χρυσοµάλλης ∆.Ε. Φύλακας χώρων - 
κτηρίων 

 
 

ΙΙ. Στον Αθλητικό Φορέα ∆ήµου Καλαµάτας: 

 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΘΕΣΗ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ 

1. Ιωάννης Κάτσος Π.Ε. ∆ιοικητικός 

2. Παναγιώτης Κουράφας ∆.Ε. Φύλακας χώρων -
κτηρίων 

 
 
ΙΙΙ. Στην Αναπτυξιακή ∆ηµοτική Επιχείρηση Καλαµάτας (Α.∆.Ε.Κ.): 

 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΘΕΣΗ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ 

1. Απόστολος Καπετανάκης Π.Ε. Οικονοµικού λογιστικού 
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Β. Συνίστανται οι εξής προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις: 
 

Ι. Στο ∆ήµο Καλαµάτας: 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Υ.Ε. Εργατών γενικών καθηκόντων 2 Γεώργιος Αγγελόπουλος  

Ματθαίος Βαρανάκης 

2. ∆.Ε.  ∆ιοικητικών 8 Ιωάννα Βλαχογεωργακοπούλου 

Μαρία Ηλιοπούλου 

Μαρία Θεοδωρακοπούλου 

Νικόλαος Θεοδωρόπουλος 

∆ήµητρα Καµπουγέρη 

Χρήστος Κατσαµπάνης 

Ευάγγελος Πατικόπουλος 

Φώτης Τεντζογλίδης 

3. ∆.Ε. Φυλάκων  χώρων - κτηρίων 2 ∆ήµητρα Ηλιοπούλου  

Παναγιώτης Χρυσοµάλλης 

4. Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 Σαράντος Φάσσος 

 
 

ΙΙ. Στον Αθλητικό Φορέα ∆ήµου Καλαµάτας: 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

1. Π.Ε. ∆ιοικητικών 1 Ιωάννης Κάτσος 

2. ∆.Ε. Φυλάκων  χώρων - κτηρίων 1 Παναγιώτης Κουράφας  

 
 
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. 
 
Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της 
εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του. 
 
 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 

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  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                     


