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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  22/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  608/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 22/08-12-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 
4)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος,  12) Λαφαζάνος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 638 απόφαση), 
13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα 
Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 
22) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 23) Σούµπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος   και   27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 
Κων/νος, 2) Αλοίµονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος  και  8) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης.     
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι  
Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος,  Βουτσής Γεώργιος,   
Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα.  
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα ο µε τίτλο : 

Έκδοση ψηφίσµατος υποστήριξης των αποφάσεων της Συνέλευσης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Κοσµόπουλος αναφέρει τα εξής: 
 
Το ΤΕΙ Καλαµάτας ενόψει της συνεδρίασης αύριο Παρασκευή του Ανωτάτου Συµβουλίου 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ύστερα από το θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε τη βάση του 
¨10¨ έχει κάνει συγκεκριµένες προτάσεις. Η γενική του συνέλευση έχει κάνει συγκεκριµένες 
προτάσεις για να µπορέσει να ανασχέσει τη δυσµενή κατάσταση στη οποία αυτή τη στιγµή 
βρίσκεται. Ζήτησε λοιπόν από την τοπική κοινωνία και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη συνέχεια 
σαν εκφραστής όλων των κατοίκων να υπάρξει µια έµπρακτη υποστήριξη της θέσεως αυτής 
της γενικής συνέλευσης. Νοµίζω ότι οφείλουµε µε ένα ψήφισµα το οποίο απηχεί ακριβώς τις 
θέσεις της γενικής συνέλευσης, να υποστηρίξουµε τις προσπάθειες που κάνει το ΤΕΙ για να 
µπορέσει να ανασχέσει τη συρρίκνωση την οποία υφίσταται αυτή τη στιγµή από την ύπαρξη 
της βάσης του ¨10¨. Στο ψήφισµα αναφέρονται ουσιαστικά οι θέσεις που το ΤΕΙ στη σύσκεψη 
που έγινε το περασµένο Σάββατο διατύπωσε. Απλώς στις θέσεις αυτές έχουµε προσθέσει άλλη 
µία που λέει «Η επαναφορά της ποσόστωσης για συµµετοχή χωρίς εξετάσεις στη Σχολή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης των αποφοίτων του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ». Μια θέση 
που εκεί εκφράστηκε αλλά δεν έχει διατυπωθεί στα έγγραφα – υποµνήµατα που έχει στείλει 
το ΤΕΙ ή που σκέφτεται το ΤΕΙ να στείλει προς το Ανώτατο Συµβούλιο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Ένα τέτοιο θέµα είναι σοβαρό και πρέπει να µεταφερθεί στη νέα σύνθεση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εγώ δεν συµµετέχω. 

 
 
∆εν θα πάψουµε µετά τις 31/12 να είµαστε πολίτες αυτής της πόλης. 
 
 
Το σύνολο των παραβρισκόµενων στην σύσκεψη ήταν υπέρ των θέσεων 
του ΤΕΙ. ∆εν υπήρξε καµία αντίρρηση. 

 
 
Συµφωνούµε όλοι. Το δικό µας ενδιαφέρον δηµιουργεί και στην επόµενη 
∆ηµοτική αρχή ευθύνες για το θέµα. 

 
 
Είναι ένα ζήτηµα που ταλανίζει όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στη χώρα. Οι 
εξελίξεις είναι τέτοιες που εντείνουν τα ταξικά κριτήρια στην εκπαίδευση. 

Ενισχύεται η λογική της ευελιξίας, της κατάρτισης και της µισής γνώσης. Οδηγούν στη 
δραστική µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, στην επιβολή διδάκτρων, στην εισαγωγή 
managers κλπ. Προτείνω το εξής δικό µου ψήφισµα : 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διεκδικεί: 

• Παιδεία δηµόσια και δωρεάν στην υπηρεσία των αναγκών του λαού,  
• Κατάργηση κάθε ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην παιδεία 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΟΥΜΠΛΗΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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• Καθιέρωση ενιαίου δωδεκάχρονου βασικού σχολείου ώστε να αποκτούν όλοι 
ανεξάρτητα οι νέοι ένα υψηλό επίπεδο γενικής µόρφωσης απαραίτητο υπόβαθρο για 
οποιαδήποτε µετέπειτα επιλογή της ζωής τους που θα διαµορφώνει πρώτα απ΄ όλα 
ανθρώπους ικανούς να παίρνουν την τύχη στα χέρια τους. 

• Απεξάρτηση του σχολείου από την πρόσβαση ΑΕΙ – ΤΕΙ 
• Κατάργηση των ιδιωτικοποιηµένων ΙΕΚ – ΚΕΚ και δηµιουργία υψηλού επιπέδου 

δηµοσίων µεταλυκειακών επαγγελµατικών σχολών µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
• Αναδιαµόρφωση µιας πραγµατικά ενιαίας ανώτατης εκπαίδευσης αποκλειστικά δηµόσιας 

και δωρεάν που θα παρέχει πλήρη επιστηµονική και επαγγελµατική επάρκεια στους 
αποφοίτους της και δεν θα είναι παραµάγαζο των επιχειρήσεων µε πτυχία διαβατήρια 
για την ανεργία.  

• ∆ωρεάν στέγαση, σίτιση, φθηνό εισιτήριο στα µέσα µαζικής µεταφοράς για όλους τους 
φοιτητές σπουδαστές  

• Απόσυρση του νόµου πλαισίου 
• Καµιά αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγµατος. 
• Και εξασφάλιση για όλους σταθερής εργασίας µε πενθήµερο, 35ωρο 

 
 
Συµφωνώ µε το περιεχόµενο της εισήγησης του κ. Κοσµόπουλου. Ιδιαίτερη 
έννοια για το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο άρχισε να 

αποδυναµώνεται όταν δηµιουργήθηκε η αντίστοιχη σχολή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αν δεν 
γίνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις σήµερα στο µέλλον τα ΤΕΙ θα φτάσουν στο πάτο του 
βαρελιού. 
 

 
Συµφωνούµε µε το ψήφισµα του κ. Κοσµόπουλου. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης ψηφίσµατος του κ. Κοσµπόπουλου  
από τον κ.  ∆ιασάκο και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Ζαφειρόπουλου, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:  

 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, στη συνεδρίαση της 14ης ∆εκεµβρίου 2006,  
 

Α) Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η ύπαρξη και η οµαλή λειτουργία του ΤΕΙ 
Καλαµάτας αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα για την πνευµατική, πολιτιστική, οικονοµική και 
κοινωνική ζωή της πόλης µας και της ευρύτερης περιοχής        και  

Β) Εκτιµώντας το σοβαρότατο πρόβληµα επιβίωσής του το οποίο, παρά το γεγονός ότι 
αυτή τη στιγµή εκτελούνται σε αυτό σοβαρά κτιριακά έργα υποδοµής προϋπολογισµού 
περίπου 15 εκ. ευρω, έχει ανακύψει µε τη δραστική µείωση του αριθµού των εισαγοµένων 
φοιτητών στις Σχολές του µετά την εφαρµογή του 10 ως βάσης εισαγωγής των αποφοίτων της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι             
 

ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 

τις αποφάσεις  τις οποίες έλαβε στις 22-11-2006 η Συνέλευση του ΤΕΙ Καλαµάτας µε στόχο 
την ανάσχεση της περαιτέρω συρρίκνωσής του και την αναβάθµισή του µε την άµεση 
ανανέωση της εκπαιδευτικής του βάσης και την επέκτασή της σε άλλα ελκυστικότερα γνωστικά 
πεδία. 

Οι αποφάσεις  αυτές ειδικότερα είναι:  
1. Η µετονοµασία του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σ∆Ο σε Τµήµα ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε την Α.Π. 3669/16-11-06 πρόταση 
του Τµήµατος.   

2. Η µετονοµασία του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ σε Τµήµα Τεχνολόγων 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής σύµφωνα µε την Α.Π. 3866/16-11-06 πρόταση του 
Τµήµατος, Τµήµα που θα εξακολουθήσει να ανήκει στη ΣΤΕΓ. 

3. Η µετονοµασία του Τµήµατος ΘΕΚΑ της ΣΤΕΓ σε Τµήµα «Βιολογικών και 
Ολοκληρωµένων Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας» σύµφωνα µε την Α.Π. 
3867/16-11-06 πρόταση του Τµήµατος, Τµήµα που θα εξακολουθήσει να ανήκει στη 
ΣΤΕΓ. 

4. Η µετονοµασία του Τµήµατος Τεχνολογίας ΤΕΓΕΠ της ΣΤΕΓ σε Τµήµα «Τεχνολογίας 
Τροφίµων» που θα ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής που 
δηµιουργείται στο ΤΕΙ-Κ. 

5. Ίδρυση Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής στην Καλαµάτα µε δυο Τµήµατα: 
α) Το εκ µετονοµασίας και απόσχισης από τη Σχολή ΣΤΕΓ Τµήµα «Τεχνολογίας 
Τροφίµων» και β) Το Τµήµα «∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας». 

6. Ίδρυση νέας Σχολής ΣΕΥΠ µε ένα πρώτο «Τµήµα Λογοθεραπείας». 
7. ∆ηµιουργία νέου Τµήµατος µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Πληροφορική και Πολυµέσα» στο 

πλαίσιο της ΣΤΕΦ (λειτουργεί ήδη άλλο ένα Τµήµα ΣΤΕΦ στο ΤΕΙ-Κ) στη Σπάρτη.     
 
Τέλος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συµπαριστάµενο στη Συνέλευση του ΤΕΙ Καλαµάτας, ζητά από 
την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει σε: 

α) Αποτελεσµατική ανακατανοµή των εισερχοµένων φοιτητών στη βάση  ολόκληρης της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

β)   Άµεση δυνατότητα δηµιουργίας αυτόνοµων µεταπτυχιακών από τα ΤΕΙ     και 
γ) Επαναφορά της ποσόστωσης για συµµετοχή χωρίς εξετάσεις στη Σχολή ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης των αποφοίτων του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ.   
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Βασιλάκη Γεωργία 
  2. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  3. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  4. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 
  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  8. Κουδούνης Αργύριος 
  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  11. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  12. Μαλαπάνης Χρήστος  
  13. Μασούρας Γρηγόριος 
  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  15. Μαυρέα Αικατερίνη 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας Ιωάννης 
  18. Μπαστακός Παναγιώτης 
  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  20. Πασχάλης Γεώργιος 
  21. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  22. Σούµπλης Μιχαήλ 
  23. Σπίνος Γεώργιος 
  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  25. Τσώλης Πέτρος 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


