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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  655/2007  

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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Στην αρχή της συζήτησης το λόγο ζητάει και παίρνει ο κ. Κοσµόπουλος και εξελίσσεται 
διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Κύριε Πρόεδρε να πω ότι, εντάξει να το συζητήσουµε το θέµα δεν υπάρχει 
αντίρρηση, αλλά και αυτό το θέµα και το θέµα 15 ήταν κενοί οι φάκελοι την 

Παρασκευή, σήµερα το πρωί συµπληρώθηκαν, προφανώς. Μέχρι τις δυόµιση η ώρα την 
Παρασκευή ήταν κενά. 

 
Οπότε αναβάλλονται… 
 

Έχω παρακαλέσει κατ΄ επανάληψη τους εισηγητάς, γιατί είναι µε ευθύνη του 
εισηγητή η εισήγηση µέσα. Από την ώρα που µπαίνει µέσα, µε ευθύνη του 

εισηγητού είναι υποχρεωµένος να βάλει την εισήγηση. Εγώ ειδοποιώ τους πάντες.  
 
∆ηλαδή εµένα. 
Συνάδελφοι, εγώ έχω την ευθύνη, δεν είχα την πληροφόρηση ότι υπάρχει 

κάποιο ζήτηµα, εάν νοµίζετε ότι πρέπει να αναβληθεί το θέµα να µε αφήσετε όµως να σας πω 
δύο κουβέντες και να αναβληθεί. 
 
Και συνεχίζοντας εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής: 

 
Είπα να το εισηγηθώ το θέµα για να εισπράξω, αν έρθει καµιά µπόρα να την 
εισπράξω εγώ αυτή, Νοµίζω ότι από τον Κανονισµό το µεσηµέρι της 

προηγούµενης ηµέρας γίνεται ένα τσεκάρισµα των θεµάτων µεταξύ µας εάν υπάρχει κάποιο 
ζήτηµα να το βλέποµε, και να το κάνετε σας παρακαλώ, και επί της ουσίας να σας πω αυτό το 
οποίο γνωρίζετε ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας πρέπει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Το πρωινό 
ωράριο τέλος. Πρέπει να εφαρµοστεί το άρθρο 36 του Ν.3584 ευτυχώς µας λύνει τα χέρια 
ώστε να κάνοµε κυλιόµενα ωράρια. ∆εν είναι δυνατόν στις 3 η ώρα να κλείνει ο ∆ήµος και 
αντίο σας και ούτε Σάββατα ούτε Κυριακές ούτε τίποτα. Εξυπακούεται ότι δεν µιλάµε για το 
πολιτικό προσωπικό αλλά ο Γενικός Γραµµατέας που είναι υπάλληλος 24ωρης βάσης ούτε καν 
8ωρης, οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών είναι άνευ ωραρίου, προτείνεται δεν σηµαίνει ότι τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων, θα δούµε πως θα ρυθµίζεται αυτό,  δεν είναι δυνατόν να 
πηγαίνει ο ∆ήµαρχος µόνος του στην Αλαγονία χωρίς να συνοδεύεται από το τεχνικό 
προσωπικό, εποµένως και οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών πρέπει να µπουν πρώτοι σ΄ αυτή την 
κατηγορία, ∆ιευθυντής Υπηρεσίας αν θέλει να είναι ∆ιευθυντής δεν θα έχει ωράριο 7:30 µε 
3:00, ειδάλλως να µην είναι ∆ιευθυντής.  
Λοιπόν, γι΄ αυτό λέω το εισηγούµαι εγώ το συγκεκριµένο θέµα. Αν θέλετε να αναβληθεί να 
αναβληθεί. ∆εν νοείται ∆ιευθυντής που να τελειώνει το ωράριό του τρεις παρά τέταρτο, πρέπει 
να είναι σε ετοιµότητα συνεχή για τις ανάγκες του ∆ήµου. Οι υπάλληλοι του Γραφείου του 
∆ηµάρχου, όλοι όσοι είναι εκεί, του Γραφείου Τύπου και Εθιµοτυπίας, Θα γίνει µία εκδήλωση 
ένα βράδυ τι θα ψάχνοµε για υπερωρίες και το ένα και το άλλο; Θα ρυθµίζονται τα θέµατα µε 
το κυλιόµενο ωράριο. Το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, είναι δυνατόν η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία να σχολά 3:00 η ώρα – τρεις παρά πέντε; 24ωρη βάση. Θα έχουµε 20 αστυνόµους 
σε λίγο. Το ∆ηµοτικό Αστυνοµικό Τµήµα πρέπει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Και το 
προσωπικό της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υδραυλικοί: λόγω των εκτάκτων αναγκών, 
ηλεκτροσυγκολλητές: λόγω των εκτάκτων αναγκών, τεχνίτες κυκλοφοριακού: λόγω 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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κυκλοφοριακών ρυθµίσεων - διαγραµµίσεων - εορταστικών εκδηλώσεων, τεχνίτες επισκευής 
και συντήρησης οχηµάτων: λόγω επειγόντων επισκευών των οχηµάτων. Έτσι είναι και η 
εισήγηση από τον κ. Τζαµουράνη και τον κ. Κισκήρα. Χρειαζόµαστε ένα κόσµο ο οποίος να 
υποστηρίζει τη λειτουργία του ∆ήµου σε 24ωρη βάση. Και ηλεκτρολόγοι: Ξέρετε όλοι σας πως 
γίνεται η συντήρηση του ηλεκτρολογικού υλικού. Είναι δυνατόν ο ηλεκτρολόγος να σχολάει 
στις 3 η ώρα το µεσηµέρι και ο πολίτης να βλέπει το φως το οποίο έχει σβήσει και αν το δει και 
να παίρνει τηλέφωνο και να δίνουµε χαρτάκια το πρωί που να πάµε! Πρέπει να υπάρχει 
υπηρεσία ηλεκτρολόγων οπωσδήποτε το βράδυ, να γυρίζει την πόλη να παρακολουθεί που 
είναι τα σβηστά φώτα, να την τσεκάρει και να πηγαίνει αύριο το πρωί και να την διορθώνει. 
Και όλα αυτά χωρίς να θιγούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο ζήτηµα του ωραρίου. 
Πόσες ώρες είναι; Επτάµιση; Επτάµιση, αλλά όχι να  επτάµιση µε τρεις παρά πέντε, οι ανάγκες 
του ∆ήµου είναι σε 24ωρη βάση. Γι΄ αυτό το φέρνω το θέµα εγώ, αν υπάρξει και οποιοδήποτε 
πρόβληµα να επικεντρωθεί προς το πρόσωπό µου. ∆εν λειτουργεί ο ∆ήµος όµως επτάµιση µε 
τρεις παρά τέταρτο. 
 
Η παραπάνω αναφερόµενη από τον κ. ∆ήµαρχο εισήγηση των κ.κ. Τζαµουράνη και Κισκήρα, η 
οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
¨(αριθµ. πρωτ. 25863/8-11-2007) 
 
ΘΕΜΑ: ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν.3584 δίνεται η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε προσωπικό 
εκτός τακτικού ωραρίου, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος 
και τη µορφή της υπηρεσίας ή της εργασίας. 
 
Στο τµήµα Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού διαθέτουµε προσωπικό που απαιτείται 
ορισµένες φορές η εργασίας τους εκτός τακτικού ωραρίου, όπως:  
α) Ηλεκτρολόγοι: λόγω εορταστικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκτάκτων 
περιστατικών (π.χ. Ατύχηµα σε ιστούς δηµοτικού φωτισµού, αποκατάσταση βλαβών δηµοτικού 
φωτισµού) κ.τ.λ.)    
β) Υδραυλικοί: λόγω εκτάκτων βλαβών   
γ) Ηλεκτροσυγκολλητές: λόγω εκτάκτων αναγκών 
δ) Τεχνίτες Κυκλοφοριακού: λόγω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, διαγραµµίσεων, εορταστικών 
εκδηλώσεων κ.τ.λ. 
ε) Τεχνίτες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων: λόγω επειγόντων επισκευών οχηµάτων κ.τ.λ.  
 
Εισηγούµεθα την εφαρµογή του άρθρου 36, παρ. 6 του Ν. 3584 στις παραπάνω ειδικότητες, 
δηλαδή να δοθεί άδεια απασχόλησης του παραπάνω προσωπικού σε βάρδιες, σε περιπτώσεις 
που κρίνεται από την υπηρεσία αναγκαίο. 
 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 
  
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. ∆ηµάρχου η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής:  

 
Ερωτήσεις.  
Κύριε Μπάκα. 

 
Φωνή: Συζητείται το θέµα;  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να συζητηθεί, επειδή θέλω τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία αµέσως, δεν είναι δυνατόν, δεν λειτουργούµε.  
 
Κύριε Μπάκα. 

 
Είναι λογικό να λειτουργούν και οι διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου, όταν ο 
άλλος θέλει να πάει να βγάλει ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση να 

µην φεύγει από τη δουλειά του να µην κλείνει το µαγαζί, να µπορεί να έρθει και το µεσηµέρι 
και το απόγευµα και να το πάρει από το ∆ήµο. Μήπως όµως είναι  λογικό για την καλλίτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη να λειτουργούν και τα γραφεία των Αντιδηµάρχων; Αυτό να µας το 
πει ο κ. ∆ήµαρχος µια και είναι ο εισηγητής του θέµατος. 

 
Ευχαριστώ κ. Μπάκα. 
Κύριε Κοσµόπουλε. 

 
Χωρίς να είµαστε αρνητικοί στην προτεινόµενη λύση, θα πρέπει πρώτον να 
έχουµε την απόλυτη διαβεβαίωση του κ. ∆ηµάρχου και νοµίζω ότι την 

έχουµε ότι δεν θα καταπατηθεί κανένα δικαίωµα εργαζοµένου, δηλαδή πιθανές υπερωρίες ή 
πιθανά ένα ωράριο Σαββατοκύριακα θα πληρωθούν. Και επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει εκ των 
προτέρων να ληφθεί υπόψη ότι µιλάµε για συνεχόµενο ωράριο και νοµίζω ότι θα πρέπει να 
τονιστεί αυτό ότι θα µιλάµε για συνεχόµενο ωράριο για να µην  γίνει καταστρατήγηση. 2 ώρες 
το πρωί - 2 ώρες το µεσηµέρι  - 2 ώρες το βράδυ είναι δύσκολες καταστάσεις και δεν 
µπορούµε να διαλύσουνε οικογένειες µέσα από αυτή τη λογική. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει 
ένα κυλιόµενο ωράριο, εκτός από τους εθελοντές, εναλλασσόµενο  όσον αφορά από εβδοµάδα 
σε εβδοµάδα ή από µήνα σε µήνα και βέβαια σε συνεχόµενη βάση. Υποθέτω ότι συµφωνεί και 
ο κ. ∆ήµαρχος µε αυτές τις παρατηρήσεις και σε αυτό το πνεύµα νοµίζω ότι συµφωνούµε και 
εµείς. 

 
Κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε τα πιστοποιητικά που αναφέρθηκε ο 
συνάδελφος ο Μπάκας, ας µην ξεχνάµε ότι υπάρχει το ΚΕΠ το οποίο 

εξυπηρετεί και δεν χρειάζεται να ’ρθει κανένας στο ∆ήµο και θα πρέπει να το τονίσουµε αυτό 
το πράγµα  και να λέµε ότι το ΚΕΠ µπορείς από την Αθήνα να κάνεις αίτηση και να πάρεις το 
πιστοποιητικό που θέλεις και να το πάρεις στη ∆ιεύθυνση που θέλεις. Είναι ταχεία εξυπηρέτηση 
και είναι η καλλίτερη λύση για τον οποιοδήποτε εργαζόµενο να µην έρχεται στο ∆ήµο.  

 
Ο κ. Αλευράς.  
 

Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι µία λογική που λέει ότι ο ∆ήµος όλο και πιο 
ενεργός µε τις υπηρεσίες του, µε το προσωπικό του σε διαθεσιµότητα και 

ετοιµότητα προκειµένου οι αξιώσεις οι νόµιµες, οι εύλογες του πολίτη να ικανοποιούνται κατά 
τον πληρέστερο τρόπο, είναι µία παραδοχή που µας βρίσκει απολύτως σύµφωνη και νοµίζω ότι 
πρέπει ν ισχύει και ως δηµοτική δράση.   
Άκουσα από την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου µία επιδιωκόµενη θα την έλεγα όπως την 
αντιλήφθηκα ανατροπή ενός status που λίγο µε φόβισε διότι υπάρχουν, όπως και από άλλους 
συναδέλφους εθίγη, και δικαιώµατα και τρόπος λειτουργίας των υπαλλήλων του ∆ήµου που 
αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν.  
Κύριε ∆ήµαρχε, αναφερθήκατε σε συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων και είπατε ότι 
¨Εισηγούµαι να υπάρχει ετοιµότητα…¨.  Άκουσα, παράδειγµα, για τους ∆ιευθυντές Υπηρεσιών. 
∆ιευκρινίστε, εισηγείστε ότι ο συγκεκριµένος ή όλοι οι διευθυντές Υπηρεσιών εργασιακά θα 
υπερβαίνουν το από νόµο προβλεπόµενο ωράριό τους; Με ή χωρίς αποδοχές; Παρακαλώ να 
γίνετε πιο συγκεκριµένος αν µπορείτε σήµερα, για να τοποθετηθούµε και εµείς επί της 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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πρότασης αξιολογώντας την αν επιχειρεί να ανατρέψει ή όχι πάγια δικαιώµατα των 
εργαζοµένων.        

 
Κύριε ∆ήµαρχε. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι ήµουνα αρκετά σαφής.  ∆εν διανοούµαι να 
εισηγηθώ τίποτα προς το Σώµα το οποίο να µην είναι απολύτως σύννοµο. Σας 

εξέφρασα την ανάγκη που έχει ο ∆ήµος Καλαµάτας ώστε συγκεκριµένες κατηγορίες 
εργαζοµένων να έχουν κυκλικά ωράρια, ασφαλώς ολόκληρα ωράρια. ∆εν πρόκειται να 
χτυπήσουµε την εργασιακή σχέση, να κάνουµε σπαστά ωράρια, να βάλουµε τον κόσµο να 
δουλεύει χωρίς αµοιβή µετά τη 10η βραδινή, να χρησιµοποιήσουµε τον κόσµο τις Κυριακές. 
Ακούστε, ότι επιτάσσει ο νόµος ακριβώς. Από εκεί και πάρε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων 
θα γίνουν απολύτως σεβαστά. Όποιος πρέπει να λάβει υπερωρίες τις οποίες πραγµατοποιεί 
αποδεδειγµένα, θα τις λάβει στον υπερθετικό βαθµό. Όλα θα γίνουν απολύτως σύµφωνα µε το 
νόµο, µε ενηµέρωση των εργαζοµένων και µε συζήτηση. Υπάρχει συνείδηση στους 
εργαζόµενους για τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στο ∆ήµο. Έχει έρθει µέχρι τώρα και το 
ζήτηµα των εργαζοµένων στην καθαριότητα. ∆εν µπορεί να λειτουργήσει ο ∆ήµος µε 
ηλεκτρολόγους το πρωί.   Πάντοτε όµως µε απόλυτο σεβασµό. Εδώ είµαστε,  δεν θα θιγεί 
κανένα δικαίωµα. Για τους ∆ιευθυντές ιδιαίτερα, δεν νοείται ∆ιευθυντής στο ∆ήµος, υπηρεσίας, 
να µην είναι σε διαρκή ετοιµότητα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι  αν χρειαστεί να έρθει σε κάποια 
φάση 2 ώρες εδώ να συζητήσουµε ένα έκτακτο θέµα… Χθες ας πούµε αποµονώθηκε η 
Αλαγονία, χθες Κυριακή η Αλαγονία ήταν αποµονωµένη 5 ή 6 ώρες, είχε εγκλωβιστεί κόσµος ο 
οποίος είχε κατέβει από την Αθήνα δεν µπορούσε να φύγει, δεν πρέπει να έχεις τη θεσµική 
δυνατότητα να κινητοποιήσεις το ανθρώπινο δυναµικό για παρέµβεις; Τι θα ψάχνεις εκείνη την 
ώρα; Γι΄ αυτό θέλοµε να µας λύσετε θεσµικά τα χέρια, πάντοτε µε σεβασµό, το λέω για τρίτη 
φορά,  στα εργασιακά δικαιώµατα, ώστε να µπορούµε  να παρεµβαίνοµε σε δύσκολες ώρες 
διαφορετικά αυτός ο ∆ήµος που όλο µεγαλώνει και όλο αυξάνουν τα προβλήµατα δεν θα 
µπορεί να λειτουργήσει. Ή αύριο οι υπάλληλοι του Κοινωνικού Φορέα, όταν θα µετεξελιχθεί και 
θα πάνε υπάλληλοι από άλλες Επιχειρήσεις, δεν θα χρειαστεί… Και αυτό είναι ένα µήνυµα και 
προς όλες τις Επιχειρήσεις, ένα µήνυµα µε τροποποίηση των Κανονισµών τους, προς όλες τις 
Επιχειρήσεις. Πρέπει το βήµα µας να είναι πολύ περισσότερες ώρες εργασίας, πολύ 
περισσότερες ώρες ικανοποίησης των αναγκών από τις ώρες τις οποίες έχοµε σήµερα, 7 ½ µε 
3, πάντοτε µε σεβασµό στα δικαιώµατα, απόλυτο κ. Κοσµόπουλε.  

 
Κύριε Νταγιόπουλε.  

 
Επειδή ο κ. ∆ήµαρχος δεν αναφέρθηκε στο κόστος αυτής της αλλαγής που 
ζητάει, πόσο θα είναι το κόστος στο ∆ήµο;  

 
Ο ∆ήµος θα έχει ωφέλεια οικονοµική. Τι κόστος θα έχει;   

 
Όταν παίρνει κάποιος υπερωρίες … 
 

∆εν πρόκειται για υπερωρίες. Απλά ένα συνεργείο ηλεκτρολόγων θα βγαίνει και 
το απόγευµα, θα έχει απογευµατινό ωράριο.   

        
Μόνο αυτό. 
 

Για ποιο κόστος; Η ∆ηµοτική Αστυνοµία, οι 20 δηµοτικοί αστυνόµοι κάποιοι θα 
έχουν ωράριο το πρωί κάποιοι θα έχουν το βράδυ. Ωράριο, 7ωρο ολόκληρο, 

ωράριο όχι σπαστό. Θα έχει παρουσία ο ∆ήµος σε 10 υπηρεσίες, όπως το ΚΕΠ, µέχρι τις 10 η 
ώρα το βράδυ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Άλλη ερώτηση; 
Ορίστε κ. Μπασακίδη. 

 
Ήθελα να πω διευκρινιστικά ότι το διακεκοµµένο ωράριο … 

 
Τα γραφεία των Αντιδηµάρχων; 
 

Θα σας πω για τα γραφεία των Αντιδηµάρχων. Επειδή  έχετε διατελέσει 
Αντιδήµαρχος. Κοιτάξτε για τους Αντιδηµάρχους, νοµίζω ότι όλοι αγωνίζονται για 

να προσφέρουν.  
Χθες ο Θανάσης ο Ηλιόπουλος, για να σου πω ένα παράδειγµα,  πήγα και τον βρήκα στην 
περιοχή της Αλαγονίας, αγωνιζόταν ο άνθρωπος έσουρνε πέτρες από το πρωί. Και ο καθένας 
κάνει ότι µπορεί. Ότι µπορεί. Και πολλοί Αντιδήµαρχοι επειδή εγώ λόγω των προβληµάτων 
είµαι υποχρεωµένος κάθε βράδυ να είµαι εδώ από τις 7 µέχρι τις 10 περίπου, οι περισσότεροι 
είναι στα γραφεία τους  ή περνάνε από εδώ. Μάχεται ο καθένας κατά τις δυνάµεις που έχει. 
Ότι µπορεί κάνει. Έτσι δεν είναι; ∆εν νοµίζω ότι µπαίνει κάποιο ζήτηµα. Όχι µόνοι οι 
Αντιδήµαρχοι και οι Πρόεδροι των Επιχειρήσεων. ∆εν έχω εγώ κάποιο συγκεκριµένο παράπονο 
ότι δεν προσπαθούν. Εξυπακούεται ότι και ο Αντιδήµαρχος πρέπει να κάνει απογευµατινή 
εργασία, έτσι; Εγώ γι΄ αυτό βάζω µέσα, όταν λέω ότι και η γραµµατεία του ∆ηµάρχου εννοώ 
και η γραµµατεία και των Αντιδηµάρχων.  
Καλά το ∆ηµαρχείο δουλεύει, το ξέρετε µέχρι τις 10 το βράδυ, είναι ανοιχτά. Αλλά να είναι και 
οι υπηρεσίες να µην … 

 
Κύριε Μπασακίδη. 

 
Ήθελα να πω ότι στη σηµερινή µας απόφαση θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα διακεκοµµένου ωραρίου διότι το διακεκοµµένο ωράριο 

χρησιµοποιείται στο δηµόσιο όταν υπάρχει νυχτερινή βάρδια σε υπηρεσίες όπως είναι το 
νοσοκοµείο. 
Το 7 ½ Χ 3 κάνει 22 ½, η 1 ½ ώρα είθισται να κόβεται από την πρωινή βάρδια και να πηγαίνει 
την νυχτερινή, στο νοσοκοµείο που ξέρω πάρα πολύ καλά, και γι΄ αυτό ίσως, όχι ότι θα 
υπάρξει καταστρατήγηση. Προσπαθούµε να θωρακίσουµε µία απόφαση … 

 
Παρακαλώ πάρα πολύ τελείωσε το θέµα, ως η εισήγηση. Παρακαλώ πάρα πολύ.  
 
Όπως το εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος χωρίς την παρατήρηση του κ. Μπασακίδη. 
 
Χωρίς  διακεκοµµένα ωράρια. Τελείωσε, πλήρες ωράριο.  
 
Οµόφωνα; 
 

Όχι. Επειδή ο στόχος, κατά την εκτίµησή µας, της επίτευξης µεγαλύτερης 
αποδοτικότητας  επιχειρείται να υπηρετηθεί µε ασαφή, γενική και αόριστη 

προσέγγιση, εµείς θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ. 
 
     
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του, την εισήγηση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, όπως αυτή διατυπώνεται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/07 («Κώδικας 
κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων»), µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     

 
Εγκρίνει τα εξής:  
 
I. Οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικού του ∆ήµου Καλαµάτας να µπορούν να 

απασχολούνται, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, όλες τις ηµέρες του 
µήνα, µε την παρεµβολή των νόµιµων ηµερών ανάπαυσης: 

1.  ο Γενικός Γραµµατέας, 

2.  οι ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών, 

3.  οι υπάλληλοι του Γραφείου ∆ηµάρχου, των Γραφείων των Αντιδηµάρχων και 
του Γραφείου Τύπου &  Εθιµοτυπίας, 

4.  το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 

 5.  το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας 
όπως αυτό αναφέρεται στο υπ’  αριθ. πρωτ. 25863/8-11-2007 έγγραφό της, 
ήτοι: 

- Ηλεκτρολόγοι 

- Υδραυλικοί 

- Ηλεκτροσυγκολλητές  

- Τεχνίτες Κυκλοφοριακού 

- Τεχνίτες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων 
 

II. Το καθηµερινό ωράριο εργασίας όλου του ανωτέρω προσωπικού να µπορεί να 
πραγµατοποιείται συνεχόµενο οποτεδήποτε µέσα στο εικοσιτετράωρο.  

 
 

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 
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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 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Ράλλης Γεώργιος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 19 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


