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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  654/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 32/07-11-2007 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 (προσέλευση στην υπ’ αρ. 653 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αρ. 
652 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 659 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος, 24)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 
659 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και  5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση 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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. 25118/30-
10-2007 εισήγηση του τµήµατος προσωπικού του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)  η  

πρόσληψη όλων των κατηγοριών και κλάδων του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ βαθµού θα γίνεται 

σύµφωνα µε την διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 ,όπως ισχύει 

σήµερα , χωρίς να απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 και η όλη διαδικασία θα ενεργείται  

από τον οικείο ΟΤΑ . 

 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ζητά την  κάλυψη των  παρακάτω   

κενών θέσεων  : 

 

1.  ∆ύο  (2) θέσεων   κατηγορίας / κλάδου    ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

2.  Μία  (1) θέση  Κατηγορίας /Κλάδου    ΠΕ4  Αρχιτεκτόνων 

3.  Μία  (1)  θέση  Κατηγορίας /Κλαδου  ΠΕ6  Τοπογράφων  Μηχανικών 

4.  Μία  (1)  θέση  Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ16  Συγκοινωνιολόγων  

5.  ∆ύο  (2)  θέσεων Κατηγορίας /Κλάδου ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

Τυπικά Προσόντα . 

 

Για  τις θέσεις της Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)  ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής  ( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 

ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας . 

 

Άδεια  άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών . 

Γνώση χειρισµού  Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων  β) υπολογιστικών φύλλων 

και υπηρεσιών διαδικτύου  

 

Για  την θέση  της Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ4  Αρχιτεκτόνων  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Πτυχίο ή δίπλωµα Αρχιτέκτονα  Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)  ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής  ( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 

ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας . 

 

Άδεια  άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών . 

 

Γνώση χειρισµού  Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων  β) υπολογιστικών φύλλων 

και υπηρεσιών διαδικτύου  
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Για  την θέση  της Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Πτυχίο ή δίπλωµα Τοπογράφου  Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)  ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής  ( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 

ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας . 

 

Άδεια  άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών . 

Γνώση χειρισµού  Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων  β) υπολογιστικών 

 

 

Για  την θέση  της Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ16  Συγκοινωνιολόγων     

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Πτυχίο ή δίπλωµα Συγκοινωνιολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού µε κατεύθυνση: 

Συγκοινωνιολόγου ή Μεταφορών, Συγκοινωνιακής υποδοµής, ∆ιαχείρισης Εργων και 

Ανάπτυξης ή Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών   ή Συγκοινωνιακών Εργων ή 

Συγκοινωνιακού ΑΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

(Ε.Α.Π.)  ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής  ( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά 

περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας . 

 

Άδεια  άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών . 

Γνώση χειρισµού  Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων  β) υπολογιστικών φύλλων 

 

Για  την θέση  της Κατηγορίας /Κλάδου TΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 

δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

Γνώση χειρισµού  Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων  β) υπολογιστικών φύλλων 

και υπηρεσιών διαδικτύου  

 

 

Στην απόφαση αυτή θα πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 

3345/2005,  να οριστεί και το αιρετό µέλος της Τριµελής Επιτροπής . 

 

 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος                           

             Προσωπικού 

 

      Α.ΑΛΕΒΙΖΟΥ                                                   

 

 

Η  ∆/ντρια  ∆ιοικ.-Οικ/µίας 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 

 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 
 
Όπως έχει σηµειωθεί κε Πρόεδρε εδώ και µικρό χρονικό διάστηµα που έχουµε ξεκινήσει τη 
διαδικασία καταγραφής ελλείψεων γενικά η τεχνική υπηρεσία αλλά και του έµψυχου δυναµικού 
και όπως έχει σηµειωθεί και εδώ πέρα στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπάρχει 
πρόβληµα τόσο σε συντάξεις µελετών αλλά και στο κοµµάτι επίβλεψης των έργων και 
γενικότερα υπάρχει ένα δυναµικό που έχει να ανανεωθεί στη τεχνική υπηρεσία εδώ και αρκετά 
χρόνια, ίσως δεκαετίες. Έτσι επειδή πιστεύουµε και θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο καταρχήν 
το επιστηµονικό προσωπικό και σε έναν ικανοποιητικό αριθµό να ξεκινήσουµε την πρόσληψη, 
φέρνουµε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προσλήψεις δύο πολιτικών µηχανικών – 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης όλους αυτούς που θα πω – µία θέση αρχιτέκτονα µηχανικού, 
ενός τοπογράφου, µία θέση µε ειδικότητα συγκοινωνιολόγου, όλοι γνωρίζουµε και δεν 
χρειάζεται να αναλύσω για ποιο λόγο. Εµείς έχουµε καταφέρει και έχουµε δηµιουργήσει το 
τµήµα κυκλοφοριακό όσον αφορά το συγκοινωνιακό της Καλαµάτας αλλά δυστυχώς επειδή 
δεν υπάρχει ειδικευµένος µηχανικός, αυτή τη στιγµή ο προϊστάµενος είναι µία τοπογράφος 
µηχανικός και δύο θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι τεχνολόγοι πολιτικοί µηχανικοί. 
Η πρόβλεψη είναι στις καλλίτερες συνθήκες, να έχουµε αυτό το δυναµικό περίπου το Πάσχα,  
δηλαδή τον τέταρτο – πέµπτο µήνα του 2008. Ήδη έχουµε χάσει αρκετό διάστηµα. Η έλλειψη 
αυτή είναι εµφανής σε πολλά θέµατα όπως τρέχουν µέσα από την τεχνική υπηρεσία, αλλά 
θεωρώ έστω και τώρα ότι θα το πιέσουµε, είναι απαραίτητοι, είναι αναγκαίοι για να βγάλουµε 
όσο µπορούµε περισσότερο έργο µέσα στην πόλη της Καλαµάτας και γενικότερα να έχουµε 
περισσότερη έτσι υλοποίηση και απορρόφηση του εκάστοτε τεχνικού προγράµµατος που θα 
έρχεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση στην αρχή του χρόνου. Είναι θέσεις, είναι προσλήψεις που 
από δω και πέρα, θεωρώ για κάθε ∆ηµοτική αρχή, θα φέρουν εις πέρας αρκετά θέµατα που 
δυστυχώς χρονοτριβούν και καθυστερούν στην υλοποίησή τους εδώ και αρκετά χρόνια. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Η ανακινούµενη εκδοχή αυτών των προσλήψεων 
που περιέγραψε ο κ. Σπίνος, εάν προκύπτει από µία εκλογικευµένη στάθµιση των 

αναγκών των λειτουργικών και ευρύτερων άλλων του συγκεκριµένου χώρου και αν ο ∆ήµος µε 
αφορµή αυτή την πραγµατικότητα που ανακοινώνετε, έχει προβεί στη µελέτη και στάθµιση και 
άλλων τέτοιων αναγκαιοτήτων προσλήψεων σε διαφορετικούς τοµείς του δηµοτικού 
οργανισµού. 
 

 
Κε Αλευρά απλώς θεωρώ ότι και εσείς εάν ήσασταν στη θέση του αντιδηµάρχου, 
όταν δεν έχει θέµα κάποιου συντονισµού ή κάποιας σκέψης ή οτιδήποτε 

προγραµµατισµού, γιατί απλά το τµήµα µελετών έχει έναν µηχανικό. Έχει τµηµατάρχη έναν 
αρχιτέκτονα και έναν πολιτικό µηχανικό που κάνει µελέτες οδοποιίας. Σκεφτείτε όταν έχουµε 
έναν προϋπολογισµό περίπου στα 28.000.000 ευρώ, να έχεις δύο µηχανικούς στο τµήµα 
µελετών. Τι να προλάβουν;  
Είναι πάλι δεδοµένο ότι πρέπει να ανανεωθεί και να προσληφθούν µηχανικοί έστω και που 
πιστεύω ότι είναι µικρός αυτός ο αριθµός, όταν στο τµήµα αυτεπιστασίας που είναι όλα αυτά 
τα έργα που βλέπουµε ακόµα και στα δηµοτικά διαµερίσµατα αλλά και στο ∆ήµο, από το 
µικρότερο µέχρι το µεγαλύτερο έργο, αποτελείται από έναν τµηµατάρχη ένα αρχιτέκτονα 
µηχανικό.  
Όταν το σχέδιο πόλης που τόση ιστορία γίνεται για την υλοποίησή του εδώ και αρκετά χρόνια, 
έχει τµηµατάρχη έναν πολιτικό µηχανικό.  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Σκεφτείτε, οπότε θεωρώ ότι έτσι απαντάω στην ερώτησή σας, ότι είναι αναγκαίοι. ∆εν είναι 
θέµα να κοιτάξουµε τι έχουµε και τι µας λείπει. Μας λείπουν και αρκετοί περισσότεροι ακόµα 
µηχανικοί. 
 

 
Μια κουβέντα µόνο κε Πρόεδρε για να συνυπολογίσει και ο ∆ήµαρχος την 
απάντησή του, επειδή έχει διατυπωθεί επανειληµµένως σε αυτήν την αίθουσα για 

έναν υπερβολικό αριθµό λειτουργούντων προσώπων στο ∆ήµο ως υπαλλήλων και νοµίζω ότι 
έχει προσδιορισθεί στον αριθµό 700 εάν δεν κάνω λάθος. Αυτή µου η παρατήρηση και 
αναφορά δεν υπαινίσσεται σε καµία περίπτωση εναντίωση σε αναγκαίες προσλήψεις, απλά 
θέλαµε να έχουµε ένα µέτρο στάθµισης του υπηρεσιακού στάτους. 
 

 
Εάν προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό οι προσλήψεις 
 

 
Υπάρχουν και αρκετές άλλες θέσεις. 
 

 
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η πρόταση είναι ενταγµένη στον σχεδιασµό να έρθει 
και η πολεοδοµία στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

Και µία επισήµανση. Άκουσα στο τέλος για δύο τεχνολόγους νοµίζω. ∆εν υπάρχει ειδικότητα 
πολυτεχνολόγοι πολιτικοί µηχανικοί, είναι πολιτικών έργων υποδοµής. Πρέπει να µπει στην 
προκήρυξη δηλαδή για να µην γίνει σύγχυση. 
 

 
Κε Πρόεδρε η αίσθηση που επικρατεί και µέσα σ΄ αυτή την αίθουσα και 
εκτός αυτής της αιθούσης, είναι ότι το προσωπικό στις τεχνικές υπηρεσίες 

είναι πλεονάζον. Απορροφήθηκαν οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΑΚ, εδώ και τα τελευταία 6 χρόνια 
έχουν έρθει µε µετατάξεις από άλλους ΟΤΑ ένα σωρό µηχανικοί που αρχικά είχαν διορισθεί 
στους νεοσύστατους τότε ΟΤΑ. Σήµερα έρχεται ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Σπίνος και µας λέει 
ότι υπάρχουν κενά. Αναφέρθηκε µάλιστα στο γραφείο µελετών. Μήπως κύριοι συνάδελφοι 
είναι προτιµότερο εάν υπάρχει φόρτος εργασίας να ανατίθεται και καµία µελέτη έξω σε 
µελετητικά γραφεία παρά να προσληφθεί ένα προσωπικό το οποίο θα το πληρώνει ο 
Καλαµατιανός για τα επόµενο 30 – 35 χρόνια; Και µη ξεχνάτε ότι η περίοδος των παχιών 
αγελάδων τελειώνει το 2013. Μπορεί να υπάρχει ένας φόρτος εργασιών αυτή την περίοδο 
αλλά δεν θα είναι για πάντα. Το 2013 τελειώνει το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ας του 
δώσουν και δύο χρόνια παράτασης. Μετά τι γίνεται; Τι έργα θα έχει να εκτελέσει ο ∆ήµος; 
Μήπως τότε θα µπορεί να τα βγάλει πέρα απορροφώντας και ένα τµήµα του προσωπικού της 
∆ΕΥΑΚ, δεν ξέρω κι εγώ κάποιας άλλης δηµοτικής επιχείρησης; ∆ηλαδή µήπως µπορούν να 
καλυφθούν αλλιώς τα κενά; Και πόσοι πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 
υπηρετούν στην τεχνική υπηρεσία αυτή τη στιγµή; Μπορείτε να µας δώσετε έναν αριθµό; 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι τέθηκαν ερωτήµατα σοβαρότατα σε αυτήν την αίθουσα. 
Αλλά σ΄ αυτά τα σοβαρότατα ερωτήµατα δεν είναι δύσκολες οι απαντήσεις. Πως 

είναι δυνατόν ένας ∆ήµος ο οποίος αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα τα οποία έχουν 
ενταθεί και λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς, να ζητεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει 
προσλήψεις. Μιλάµε για προσλήψεις µε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, δεν µπαίνει από κανέναν 
ζήτηµα όσον αφορά την αξιοκρατική επιλογή επιστηµονικού προσωπικού, έτσι γίνεται από τον 
νόµο. Και το δεύτερο ερώτηµα που τίθεται, πως είναι δυνατόν ένας ∆ήµος µε περίπου 700 
άτοµα προσωπικό, όταν µάλιστα σε λίγο θα έχουµε συρρίκνωση, µετεξέλιξη, κατάργηση, 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ενοποίηση των δηµοτικών επιχειρήσεων και πρέπει κάτι να τους κάνουµε τους υπαλλήλους, θα 
έρθουν και θα ενταχθούν στο µισθολόγιο του ∆ήµου, πως είναι δυνατόν να φέρνουµε θέµα 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόσληψης 6 ατόµων; Λοιπόν αυτά είναι ερωτήµατα εύλογα αλλά η 
απάντηση όπως σας είπα δεν είναι δύσκολη.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει επιστηµονικό προσωπικό. Η σχέση µεταξύ 
υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, ∆Ε και πτυχιούχων, είναι τέτοια - εννοώ πανεπιστηµιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης  - είναι τέτοια που δεν µπορεί ο ∆ήµος να διοικηθεί σωστά και να 
κάνει δουλειές επιστηµονικού επιπέδου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και η διάθεση της 
∆ηµοτικής αρχής είναι η εξής: Όσο επιστηµονικό προσωπικό χρειάζεται, προσέξτε αυτό το 
οποίο λέω, πρέπει να προχωρήσουµε στην πρόσληψή του, και το χρειάζεται, προσδιορίζεται 
από τον οργανισµό. Υπάρχουν κενά στον οργανισµό. Μη λέµε τώρα πόσοι υπηρετούν ή δεν 
υπηρετούν, ο µπούσουλας είναι ο οργανισµός που έχει συγκεκριµένα κενά.  
 
Και να απαντήσω στο συνάδελφο που είπε προηγουµένως να τα δώσουµε έξω. Το «έξω» 
σηµαίνει επίβλεψη. Ποιος θα κάνει την επίβλεψη της µελέτης; Ποιος θα κάνει την επίβλεψη της 
εργολαβίας όταν δεν έχεις επιστηµονικό προσωπικό; Αυτή η σχέση που υπάρχει στο 
προσωπικού του ∆ήµου πρέπει να αλλάξει. Ο ∆ήµος Καλαµάτας χρειάζεται επιστηµονικό 
προσωπικό το οποίο θα µπορέσει να κάνει εποπτεία και να δόσει κατευθύνσεις. Είναι δραµατική 
η σχέση επαναλαµβάνω µεταξύ των υπαλλήλων ΥΕ και ∆Ε, τεχνολογικής και πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης και αυτό πρέπει να µεταβληθεί. 
 
Όσον αφορά το θέµα της πολεοδοµίας. Πράγµατι ένας ∆ήµος όπως εξελίσσεται, ο δικός µας ο 
∆ήµος, πρέπει να προχωρήσει στα ζητήµατα και της πολεοδοµίας. ∆εν σηµαίνει ότι θα 
καταργηθεί η πολεοδοµία της Νοµαρχίας η οποία έχει την ευθύνη ενός ολόκληρου νοµού. ∆εν 
σηµαίνει αυτό ή ότι θα µετακινηθούν οι υπάλληλοι της Νοµαρχίας στο ∆ήµο. Απλά αν θα 
προχωρήσουµε και πρέπει να προχωρήσουµε µε προσεκτικά βήµατα, µε σιγά – σιγά τα 
αντικείµενα είναι ένα θέµα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ µελέτη, η ευθύνη η δική µας θα σε 
κάποιους τοµείς εντός του ∆ήµου της Καλαµάτας. Αυτό όµως θα το κουβεντιάσουµε µε τον 
νέο οργανισµό ο οποίος θα έρθει προς συζήτηση εδώ µετά την ολοκλήρωση της µελέτης για το 
ISO, την πιστοποίηση η οποία είναι αναγκαία για να µπορούµε να παίρνουµε έργα της 4ης 
προγραµµατικής περιόδου. Σας παρακαλώ λοιπόν, αυτή είναι η αξιολόγηση, χρειαζόµαστε 
επιστηµονικό προσωπικό, γι΄ αυτό έρχεται το θέµα εδώ. 
 
Νοµίζω κε Μπάκα εσείς είπατε κυρίως «τόσο προσωπικό». Χρειαζόµαστε επιστηµονικό 
προσωπικό. Και µία µελέτη να δώσεις έξω, χρειάζεσαι κάποιον να εποπτεύσει, να δώσει 
κατευθύνσεις. Ποιος θα τις δώσει; 
Πέρα δε απ΄ αυτό να σας πω και κάτι άλλο. . .  
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

 
Κε Μπάκα ακούστε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο δηµόσιος τοµέας είναι αυτός ο 
οποίος είναι. Όµως εύκολα µπορείς να πεις κάποια πράγµατα. Χθες ήµουν στην 

περιοχή της Αλαγονίας, Κυριακή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι; Λέµε για ιδιώτη και ιδιώτη και 
εγώ µε τον ιδιώτη είµαι διότι πράγµατι εξυπηρετούµαστε. Εάν δεν έχεις όµως έναν µηχανισµό 
ως ∆ήµος, στη δύσκολη στιγµή να τον κινητοποιήσεις, δεν έχεις ένα αριθµό χωµατουργικών 
µηχανηµάτων για την ώρα εκείνη τη δύσκολη για να µπορέσεις να αντιδράσεις, τα πράγµατα 
θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Άντε να βρεις την Κυριακή το µεσηµέρι χωµατουργικό µηχάνηµα 
να το κινητοποιήσεις και να το ανεβάσεις στην Αλαγονία. Γι΄ αυτές τις στιγµές χρειαζόµαστε να 
έχουµε ευέλικτα σχήµατα. Σε λίγο θα έχει ο ∆ήµος Καλαµάτας 4 – 5 πυροσβεστικά οχήµατα. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ποιος θα τα διαχειριστεί αυτά τα οχήµατα; Και είναι αναγκαίο να µπορούµε να τα 
διαχειριζόµαστε. Για τη δύσκολη ώρα. Άλλο αυτό και άλλο να έχεις ένα γιγάντιο µηχανισµό µε 
ανθρώπους που δεν µπορούν στοιχειωδώς να χειριστούν ή τις νέες τεχνολογίες ή να ασκήσουν 
εποπτεία και να δώσουν κατευθύνσεις. Χωρίς να ευθύνονται αυτοί. Ένας υπάλληλος ΥΕ τι 
µπορεί να σου κάνει το 2007 αλήθεια στο πεδίο των κατευθύνσεως και της εποπτείας πάντα; 
 

 
Έχω υποβάλει ένα ερώτηµα κε Πρόεδρε. Πόσοι απασχολούνται στην τεχνική 
υπηρεσία. 

 
 
Με ακρίβεια θα σας δώσει ο κ. Σπίνος ένα σηµείωµα. Κε Σπίνο µην κάνετε 
κανένα λάθος, σας παρακαλώ ρωτήστε και δώστε. 

 
 
Πανεπιστηµιακής; ∆εν καταλαβαίνω όµως την αξία. Γιατί; Θέλετε να σας πω ένα 
νούµερο; Είναι 12 – 13. Πέστε µου τώρα την ερώτηση πάνω σ΄ αυτό. Ή 15, δεν το 

θυµάµαι. Πέστε µου την ερώτηση. Όχι γιατί µε κατηγορείται επειδή δεν θυµάµαι το νούµερο. 
 

 
Θέλω να πληροφορηθώ τον αριθµό. Έρχεστε και µας λέτε ότι υπάρχουν 
κενά. Και δεν µας λέτε τον ακριβή αριθµό που υπηρετεί, που απασχολείται. 

 
 
∆εν είπα θέµα κενού αριθµού προς το προσωπικό. Κενό όσον αφορά την υλοποίηση 
του τεχνικού προγράµµατος. Αυτό είπα κε Μπάκα. 

 
 
Μπορείτε να µου δώσετε το νούµερο; 
 

 
Όταν σας είπα και πάλι. . . Το νούµερο σας ενδιαφέρει; Όταν σας λέω ότι το τµήµα 
µελετών έχει έναν µηχανικό, αυτό δεν σας ενδιαφέρει; Εξάλλου δεν γνωρίζουν το 

αντικείµενο. 
 

 
Για να σας πω κε Σπίνο να κάνετε καλλίτερη αξιοποίηση του προσωπικού 
αυτού, γιατί ενδεχοµένως δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά. 

 
 
Μελέτες δεν κάνουν οι διοικητικοί κε Μπάκα που δεν ξέρω πόσοι έχουν προσληφθεί 
και. . . 

 
∆εν σας είπα για τους διοικητικούς. Μιλάµε για τεχνικούς, ΠΕ και ΤΕ. 
 

Σας λέω ξανά κε Μπάκα ότι το τµήµα µελετών έχει . . .  
 

 
Μήπως δεν έχει αξιοποιηθεί καλά το προσωπικό; 
 

 
Κε Μπάκα το τµήµα µελετών έχει ένα µηχανικό. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Μπορείτε να µου πείτε τον αριθµό, τον έχετε κατά νου; 
 

Έχει περίπου 8 µε 9 πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µηχανικούς. Μηχανικούς 
εννοούµε όλων των ειδικοτήτων.  

 
Και τεχνολογικής εκπαίδευσης; 
 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης άλλοι 6 – 7. 
 

 
Που είναι όλοι στο ∆ήµο; 15 περίπου; 
 

Κάπου εκεί. Στην τεχνική υπηρεσία. 
 

 
Πραγµατικά πιστεύω κε Πρόεδρε ότι ο ∆ήµος µας χρειάζεται εξειδικευµένο 
προσωπικό. Είµαστε στο 2007 και λόγω έλλειψης επιστηµονικού προσωπικού 

χάνουµε και πολλά προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου δίνεται όµως η δυνατότητα 
µέσα απ΄ αυτή την παρέµβαση να υπενθυµίσω στον κ. ∆ήµαρχο ότι έχουµε το Τµήµα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και λυπάµαι πολύ που µέχρι τώρα πολλοί δήµαρχοι στην περιφέρειά µας, στο 
νοµό µας δεν προσλαµβάνουν ή δεν ζητούν από το Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στελέχη. 
∆ηλαδή γίνονται µε το ΣΤΕΙΤΣ, µε ΑΣΕΠ κλπ και παίρνουν µόνον λογιστικής. Κε ∆ήµαρχε θα 
σας παρακαλέσω. . . 
 

 
∆εν χρειάζεται να µας παρακαλέσετε, εγώ και στον οργανισµό που είχα την 
ευθύνη στη Νοµαρχία, και τώρα που θα αλλάξει ο οργανισµός, να µειώσουµε 

µέχρι εξαφάνισης την κατηγορία ∆Ε και να βάλουµε τον κόσµο από τα ΤΕΙ να λειτουργήσουν 
σ΄ αυτή την κατηγορία.  

 
Γιατί µέχρι τώρα ούτε µία θέση στο νοµό µας το Τµήµα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

 
Πέστε τα σ΄ αυτούς που έφτιαξαν τον οργανισµό που ισχύει στο ∆ήµο, µη τα 
λέτε σε µένα. Το Ιανουάριο που θα έρθει ο οργανισµός, θα δείτε τι αριθµός θα 

υπάρχει για τους αποφοίτους του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-
2007) και του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει σήµερα, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ 
ψήφου του κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Ι. Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των παρακάτω 

κενών οργανικών θέσεων  στο ∆ήµο Καλαµάτας: 
 

1.  ∆ύο  (2) θέσεων   κατηγορίας / κλάδου    ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
2.  Μία  (1) θέση  Κατηγορίας /Κλάδου    ΠΕ4  Αρχιτεκτόνων 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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3.  Μία  (1)  θέση  Κατηγορίας /Κλαδου  ΠΕ6  Τοπογράφων  Μηχανικών 
4.  Μία  (1)  θέση  Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ16  Συγκοινωνιολόγων  
5. ∆ύο (2) θέσεων Κατηγορίας /Κλάδου ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

 

 

ΙΙ. Ορίζει τον δηµοτικό σύµβουλο και αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Νικόλαο 
Μπασακίδη ως µέλος 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. Γουρδέας Ανδρέας  

5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Μπασακίδης Νικόλαος 

17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
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20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Ράλλης Γεώργιος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  28 Νοεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


