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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  23/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  665/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η ∆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. 23/15-12-2006 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 674 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 
12) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας Ιωάννης, 
19) Μπαστακός Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 672 απόφαση), 20) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πασχάλης Γεώργιος, 23) Πουλόπουλος 
∆ηµήτριος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 664 απόφαση), 25) 
Τσώλης Πέτρος ( αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 670 απόφαση)  και   26) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 4) Λαφαζάνος Γεώργιος,  5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 8) Σούµπλης 
Μιχαήλ και 9) Σπίνος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος,   Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος ∆ηµοτικής Αγωνιστικής Κίνησης Καλαµάτας για την έκδοση ψηφισµάτων: 
α) για τη νοµιµοποίηση όλων των συµβασιούχων 

β) συµπαράστασης στους διωκόµενους συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος υπάρχουν τα εξής έγγραφα: α) το 
υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 24916/28-11-2006 της ∆ηµοτικής Αγωνιστικής Κίνησης Καλαµάτας 
σχετικό µε την νοµιµοποίηση όλων των συµβασιούχων και β) το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
25388/5-12-2006 ψήφισµα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τµήµα ΓΣΕΕ, 
σχετικό µε τις δικαστικές διώξεις σε βάρος των συνδικαλιστικών της ΠΟΕΕΠ, τα οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
α) το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 24916/28-11-2006 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αγωνιστικής 

Κίνησης Καλαµάτας σχετικό µε την νοµιµοποίηση όλων των συµβασιούχων έχει ως εξής: 
 
«Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σας παρακαλούµε να ενταχθεί σαν τακτικό θέµα στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας 
το ζήτηµα των συµβασιούχων του ∆ήµου και των Επιχειρήσεων. 
 
Είναι ένα σοβαρό πρόβληµα που δεν αφορά µόνο το ∆ήµο Καλαµάτας, αλλά είναι 
πανελλαδικού χαρακτήρα. 
 
Ζητάµε από το ∆.Σ. Καλαµάτας µε απόφασή του να ασκηθεί πίεση στην Κυβέρνηση να 
νοµοθετήσει (ενόψει και της αναθεώρησης του Συντάγµατος) για να λήξει η οµηρία των 
συµβασιούχων, όπως άλλωστε έχει δεσµευτεί και ο Πρωθυπουργός. 
 
Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να είναι παρακάτω: ¨Το ∆.Σ. Καλαµάτας απαιτεί από 
την Κυβέρνηση να νοµοθετήσει για: 
 

- να µονιµοποιηθούν όλοι οι συµβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
- να απαγορευτούν στο εξής οι προσλήψεις εργαζοµένων µε τέτοιου είδους συµβάσεις 

και να προσλαµβάνεται µόνο µόνιµο προσωπικό¨. 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΙΑΣΑΚΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» 

 
 
β) το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 25388/5-12-2006 ψήφισµα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης, τµήµα ΓΣΕΕ, σχετικό µε τις δικαστικές διώξεις σε βάρος των συνδικαλιστικών 
της ΠΟΕΕΠ έχει ως εξής: 
 
«Εµείς οι αντιπρόσωποι του 29ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που 
συνήλθε στη Θεσσαλονίκη στις 9-10-11 Νοεµβρίου 2006, µε βαθιά συναίσθηση ευθύνης 
απέναντι στα συµφέροντα των εργαζοµένων και απέναντι στην ηθική της εργατικής τάξης για 
µια ακόµη φορά 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΟΤΙ: 
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Συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση η προσπάθεια της εργοδοσίας να ποινικοποιήσει και να 
στιγµατίσει κοινωνικά τους εργατικούς αγώνες. 
 
Ειδικότερα οι εργαζόµενοι και το συνδικαλιστικό κίνηµα στις επιχειρήσεις Εµφιαλωµένων 
Ποτών δέχονται µια ύπουλη και βάρβαρη επίθεση της εργοδοσίας µε την απαράδεκτη 
µέθοδο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΧΩΝ. 
 
Ηγετικά στελέχη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος στα Εµφιαλωµένα Ποτά 
οδηγούνται στα δικαστήρια µε µεθοδευµένες, κατασκευασµένες και ψεύτικες 
κατηγορίες σαν εγκληµατίες του κοινού ποινικού δικαίου, ενώ υποχρεώνονται µε 
δικαστικό βούλευµα να δίνουν το «παρών» στην αστυνοµία κάθε µήνα, και, 
επιπλέον υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν και εγγύηση 40.000 ευρώ. Στα διωκόµενα 
από την εργοδοσία συνδικαλιστικά στελέχη συγκαταλέγονται πρόεδροι και γραµµατείς 
πρωτοβάθµιων σωµατείων, µέλη δευτεροβάθµιων οργανώσεων (ΠΟΕΕΠ, ΕΚΘ και της ΓΣΕΕ). 
 
Η πασιφανής, ύπουλη και ύποπτη αντιµετώπιση εκλεγµένων συνδικαλιστών, µε τις 
απαράδεκτες αυτές µεθοδεύσεις της εργοδοσίας έχει ως στόχο να τροµοκρατήσει και να 
καθυποτάξει το αγωνιστικό φρόνηµα των εργαζοµένων στα Εµφιαλωµένα Ποτά, µε απώτερο 
σκοπό τη διαµόρφωση συνθηκών άγριας και άδικης εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης. 
 
Η επίθεση αυτή έχει επικεντρωθεί στο πρόσωπο του προέδρου της ΠΟΕΕΠ, µέλους 
της διοίκησης της ΓΣΕΕ και προέδρου των Ευρωπαϊκών Εργατικών Συµβουλίων στην 
COCA COLA HBC και καταξιωµένου ιστορικού στελέχους του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος της Θεσσαλονίκης, συναδέλφου Κώστα Αρτεµίου. 
 

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: 
 
Οι προσπάθειες ποινικοποίησης των εργατικών αγώνων, της σπίλωσης της δράσης αγωνιστών 
συνδικαλιστών, θα πέσουν στο κενό και ότι δεν θα επιτρέψουµε στην εργοδοσία να κάµψει το 
αγωνιστικό φρόνηµα των εργαζοµένων µε τις εγκληµατικές µεθοδεύσεις και να εµποδίσει τις 
κοινωνικές διεργασίες και τους κοινωνικούς αγώνες στον τόπο µας. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 
Να παύσουν επιτέλους οι απαράδεκτες µεθοδεύσεις δικαστικής κατατροµοκράτησης του 
συνδικαλιστικού κινήµατος των εργαζοµένων στα Εµφιαλωµένα Ποτά.   
 
Να ανακληθούν ΤΩΡΑ τα περιοριστικά µέτρα, οι ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ και οι άδικες καταδίκες 
συνδικαλιστών µε ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ και τα θεσµικά όργανα και οι φορείς του Κράτους 
να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ισχύ τα Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και οι 
συνδικαλιστικές τους ελευθερίες. 
 
Απαιτούµε και την παραδειγµατική τιµωρία των σκευωρών και συκοφαντών του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος στα Εµφιαλωµένα Ποτά.» 
 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ιασάκος αναφέρει τα εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι σήµερα χιλιάδες συµβασιούχοι όχι µόνο στους οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στις ∆ΕΚΟ, στο δηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και 
τον ιδιωτικό έχουν υποστεί µια πολύχρονη ταλαιπωρία από τη µακροχρόνια πολιτική της 
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ανασφάλειας και της ανεργίας και τη συνεχιζόµενη οµηρία τους µε ευθύνη τόσο της σηµερινής 
όσο και της προηγούµενης κυβέρνησης. Το προεδρικό διάταγµα το 164/2004 της σηµερινής 
κυβέρνησης σε συνθήκες γενίκευσης της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και της 
εµπορευµατοποίησης, καθώς και της γενικότερης ανατροπής στις εργασιακές σχέσεις άφησε 
εκτός µονιµοποίησης τη µεγάλη πλειοψηφία των συµβασιούχων. Η λογική των πάγιων και 
διαρκών αναγκών χρησιµοποιείται σαν πρόσχηµα για να συνεχισθεί αυτή η απαράδεκτη 
κατάσταση και να διαιωνίζεται το πρόβληµα των εκτάκτων, των συµβασιούχων. Η κυβέρνηση 
δεν µπορεί να καλύπτεται πίσω από τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ και των δικαστικών οργάνων. Το 
πρόβληµα είναι πολιτικό και πολιτική είναι η λύση η οποία πρέπει να δοθεί άµεσα. Το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνηµα µε τους αγώνες του οι οποίες είναι αντίστοιχες µε τη θέληση των 
εργαζοµένων, απαιτεί πλήρη σταθερή εργασία για όλους µε εργασιακά µισθολογικά και 
ασφαλιστικά δικαιώµατα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. ∆ιεκδικεί δηλαδή τη 
µετατροπή όλων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου και τη µονιµοποίηση όλων 
των συµβασιούχων. Αφετηρία γι΄ αυτή τη θέση µας, για τη µονιµοποίηση όλων των 
συµβασιούχων, είναι ότι υπάρχει πάγια και διαρκής ανάγκη για δουλειά για όλους, για 
εξασφάλιση του µέλλοντός τους µε σταθερή δουλειά και σταθερές αποδοχές. Αυτή είναι πριν 
απ΄ όλα η πρώτη πάγια και διαρκής ανάγκη για τους εργαζόµενους σε µια περίοδο που η 
ανεργία αυξάνεται και η εργασία αποκαθίσταται µε τη µερική και προσωρινή απασχόληση.  
 
Παίρνουνε επίσης σαν αφετηρία την υπόσχεση που είχε δώσει η Νέα ∆ηµοκρατία και 
προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεκλογικά γνωρίζοντας βέβαια τα οποιοδήποτε 
δηµοσιονοµικά ή άλλα νοµικά εµπόδια, εποµένως όφειλαν να είχαν µελετήσει ολοκληρωµένα 
το θέµα και αυτή η υπόσχεση να ήταν µετρηµένη τότε.  
 
Επίσης είναι γνωστό το πώς και το γιατί έγιναν και γίνονται οι προσλήψεις. Είναι γνωστό ότι 
χρησιµοποιήθηκε ένα µεγάλο µέρος των προσλαµβανόµενων ως όµηροι, υπήρξε δηλαδή το 
στοιχείο της ρουσφετολογίας, υπήρξε και υπάρχει µια σάπια κατάσταση. Θεωρούµε λοιπόν ότι 
πρέπει να προσληφθούν όλοι. Αν θέλετε είναι ένας τρόπος να αποφευχθεί και να σταµατήσει 
αυτή η γάγγραινα και να µην έχουµε επανάληψη αυτών των φαινοµένων.  
 
Υπάρχει και το εξής ζήτηµα: Σήµερα όσον αφορά την έννοια «πάγιες και διαρκείς ανάγκες», 
αυτή η έννοια έχει διευρυνθεί, ιδιαίτερα σε τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών όπως είναι η παιδεία, 
η υγεία, σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στο πρόγραµµα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και αλλού. 
Ενώ δηλαδή ο όρος «πάγιες και διαρκείς ανάγκες» φαίνεται λογικός, στην πραγµατικότητα 
χρησιµοποιείται ακριβώς µέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια της ταξικής πολιτικής και αυτής και της 
προηγούµενης κυβέρνησης για να συρρικνώνει τις προσλήψεις σε τοµείς που υπάρχουν 
πραγµατικές ανάγκες.  
 
Όσον αφορά τη συνταγµατική νοµιµότητα, είναι µια ευκαιρία µε το καινούργιο σύνταγµα η 
αναθεώρηση του οποίου έρχεται, να αλλάξει ότι εµποδίζει την απόδοση πραγµατικής 
δικαιοσύνης απέναντι σ΄ αυτούς τους ανθρώπους. Εµείς ζητάµε τη µονιµοποίηση όλων και 
βεβαίως από δω και µπρος πρέπει να σταµατήσει κάθε αναπαραγωγή αυτής της κατάστασης. Κι 
αυτό το λέµε ξέροντας πολύ καλά ότι αυτή η θέση µας θα βρει αντίθετους και µέσα στο ίδιο το 
λαό εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι η µονιµοποίηση όλων αυτών έρχεται και τους δηµιουργεί 
εµπόδιο στο να διεκδικήσουν όπως κι αυτοί έχουν κάθε δικαίωµα, θέσεις εργασίας. Αλλά εµείς 
τουλάχιστον εντάσσουµε αυτή τη θέση που είναι δικαιοσύνη γι΄ αυτούς που κοροϊδεύτηκαν 
τόσα χρόνια, µέσα σε µια πολιτική πάλη για πλήρη και σταθερή απασχόληση σε όλους και στο 
παραγωγικό τοµέα και στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών. ∆εν λύνεται το ζήτηµα έτσι µε 
αντιπαραθέσεις µέσα στο χώρο των εργαζοµένων, αλλά µε κοινή δράση για δουλειά για όλους, 
για δηµιουργία προϋποθέσεων αλλαγής της σηµερινής κατάστασης.  
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Ζητάµε λοιπόν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει θετικά για ένα ψήφισµα µε το οποίο 
να ασκεί πίεση στη κυβέρνηση να νοµοθετήσει ενόψει και της αναθεώρησης του συντάγµατος 
για να λήξει η οµηρία των συµβασιούχων. Να µονιµοποιηθούν όλοι οι συµβασιούχοι χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις και να απαγορευτούν οι προσλήψεις εργαζοµένων µε τέτοιου είδους 
συµβάσεις και να προσλαµβάνεται µόνο µόνιµο προσωπικό. 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Πρόεδρε δεν δεσµεύω κανέναν, δεν δεσµεύεται κανένας, δεν εκθέτω 
κανέναν, είναι απόψεις οι οποίες εκφράζουν τον εαυτό µου, τη δική µου 

φιλοσοφία. Κατά συνέπεια στα όσα ελέχθησαν από τη µια πλευρά συµφωνώ εις το ότι οι 
συµβασιούχοι οι οποίοι διαχρονικά. . .  
(αλλαγή ταινίας) 
. . . πρέπει να τύχουν µιας θετικής αντιµετωποιήσεως. Από την άλλη πλευρά στην αίθουσα 
αυτή απέφυγα επί τόσες δεκαετίες επιµελώς να ασχοληθώ µε οτιδήποτε δεν έχει σχέση µε τα 
της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Όµως είµαι υποχρεωµένος σε ορισµένες αιχµές πολιτικές να 
δώσω την απάντηση που πρέπει εις το ότι συλλήβδην όλοι φταίνε, συλλήβδην όλοι δεν 
φταίνε, συλλήβδην όλοι να νοµιµοποιηθούν, συλλήβδην όλοι, όλοι, όλοι, υπό την έννοια 
αποκοµίσεως ενδεχοµένως κάποιων οφειλών εντός παρενθέσεως, δεν µε βρίσκει σύµφωνο και 
αυτό βεβαίως δεν βοηθάει και το συγκεκριµένο θέµα. ∆ιότι από την µια πλευρά ως εργαζόµενοι 
σωστά έχουν δίκιο και πρέπει να τύχουν κάποιας αντιµετωποιήσεως θετικής αλλά από την άλλη 
πλευρά αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει και µια µερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν βρεθεί στο 
περιθώριο υπό την έννοια του ότι δεν είχαν το σχοινί εκείνου κάποιοι ο οποίος θα τον έδενε να 
τον ανεβάσει στην επιφάνεια και να του δώσει µια θέση, προσκρούει στις διατάξεις του 
συντάγµατος διότι οι πολίτες έναντι του νόµου και της αντιµετωπίσεώς του είναι ίσοι έναντι. 
Κατά συνέπεια να µην µας λούζει και όλους κε Πρόεδρε.  
 
Και απευθυνόµενος στον κ. ∆ιασάκο, δεν νοµίζω ότι βοηθάει το συγκεκριµένο θέµα ο τρόπος 
που έτσι τίθεται για να είµαστε αρεστοί σε όλους και οι άλλοι να είναι κακοί προς όλους. Και 
εµείς έχουµε ευαισθησίες εργασιακές και εµείς προερχόµεθα από εργατικές οικογένειες και 
εµείς εργαζόµεθα. Κατά συνέπεια όχι όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί και εµείς είµαστε οι καλοί, δεν 
βοηθάει το συγκεκριµένο θέµα. ∆εν διαφωνώ µε το ψήφισµα, διότι πρέπει να τελειώσει η 
οµηρία των εργαζοµένων, από την άλλη πλευρά διαφωνώ µε το πνεύµα και το νόηµα ότι οι 
άλλοι είναι οι κακοί και εµείς είµαστε οι καλοί. ∆ιότι και ο κ. ∆ιασάκος αν ήταν να διαχειρισθεί 
τις τύχες της χώρας και αντιµετώπιζε ένα τέτοιο πρόβληµα, νοµίζω αυτό θα έπραττε 
σκεπτόµενος ότι πίσω απ΄ αυτούς υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν τύχει αδικίας από την 
πολιτεία γενικότερα γιατί δεν είχαν αυτό που είχαν ορισµένοι. 
 

 
Κε Αθανασόπουλε για να βοηθήσω λίγο.  
Ο κ. ∆ιασάκος αυτά που είπε είναι εκτός ψηφίσµατος. Στο ψήφισµα ζητάει : 

 
- να µονιµοποιηθούν όλοι οι συµβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
- να απαγορευτούν στο εξής οι προσλήψεις εργαζοµένων µε τέτοιου είδους συµβάσεις 

και να προσλαµβάνεται µόνο µόνιµο προσωπικό. 
 
∆ύο προτάσεις έχει. Ως προς το ψήφισµα πείτε τι ψηφίζετε. 
 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Άρα ψηφίζετε το ψήφισµα. 
 

 
Να ρωτήσω τον κ. ∆ιασάκο κάτι.  
Στο ∆ήµο Καλαµάτας υπάρχει καµία τέτοια περίπτωση; 

 
 
Στο ∆ήµο Καλαµάτας υπάρχουν στην καθαριότητα. Είναι 15 εργάτες 
καθαριότητας . . . . 

 
 
Οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν µόνιµοι και τους αρέσει να είναι αορίστου. 
Είναι δική τους επιλογή αυτό. 

 
 
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι το ζήτηµα. 
 

 
Έτσι είναι, γιατί παίρνουν περισσότερα.  
 

 
Κε αντιδήµαρχε γιατί δεν προκηρύσσετε µόνιµες θέσεις εσείς; 
 

 
Κε ∆ιασάκο το θέµα δεν είναι να προκηρύξει ο κάθε ∆ήµος µόνιµες θέσεις. 
Είµαι υπέρ να προκηρύξει, απόδειξη ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας διατηρώντας 

µια νοικοκυρεµένη κατάσταση δεν πήρε κάποιους να τους ρίξει σ΄ αυτή την κατάσταση. . . 
 

 
Σαράντα πέντε άτοµα ήταν. 
 

 
Μη µε διακόπτετε, µου απαντήσατε και θα τοποθετηθώ.  
Ο ∆ήµος Καλαµάτας νοικοκυρευµένος σ΄ αυτό το τοµέα, δεν έχει 

παγιδεύσει κανέναν, δεν έχει αιχµαλωτήσει κανέναν. Μόνοι τους κάποιοι εργαζόµενοι επειδή 
παίρνουν περισσότερα έχουν µείνει αορίστου. Αν κάποιοι άλλοι δήµαρχοι θέλανε να κάνουν 
την µικροπολιτική τους, να πάνε οι εργαζόµενοι να τους πλακώσουν. Εµείς δεν δώσαµε 
υποσχέσεις, δεν θρέψαµε όνειρα θερινής νυκτός σε κανέναν εδώ µέσα. Ας παραδειγµατίζονται 
από τους καλούς δήµους οι κακοί δήµαρχοι. 
 

 
Το ψήφισµα το ψηφίζετε όπως είναι διατυπωµένο κε Νταγιόπουλε; 
 

 
Αφού δεν έχω άµεση γνώση του αντικειµένου από το ∆ήµο Καλαµάτας, 
γιατί να πω µπράβο στους δηµάρχους οι οποίοι αφού έκαναν µικροπολιτική 

κορόιδευαν την φτωχολογιά; ∆εν κατάλαβα, να τους λύσω το πρόβληµα; Ας τόχουν µέσα στη 
συνείδησή τους. 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Εγώ ήθελα κε Πρόεδρε να πληροφορηθώ ποιες περιπτώσεις αφορούν, σε 
ποιους δήµους, ποιοί είναι οι συµβασιούχοι και γιατί αυτοί οι συµβασιούχοι 

έγιναν όµηροι αυτής της κατάστασης; Γιατί αν παραβίασαν τη νοµοθεσία οι αιρετοί των 
συγκεκριµένων δήµων, ε τότε να υποστούν και τις συνέπειες. 
 

 
Να απαντήσω σ΄ αυτά που λέγονται. Πρώτα απ΄ όλα είναι η δέσµευση του 
κυρίου Πρωθυπουργού είπα που µίλαγε για 250.000 συµβασιούχους. Μέχρι τώρα 

έχουν γίνει αορίστου οι 30.000. Οι υπόλοιποι 220.000 προσκρούουν στη νοµοθεσία. Έτσι λέει 
τώρα ο κ. Πρωθυπουργός. Όταν το έλεγε δεν το ήξερε; Και εµείς τι ζητάµε τώρα: Με 
συνταγµατική αναθεώρηση να γίνει µια τέτοια ρύθµιση και για τους υπόλοιπους. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και την δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Μπάκα Ιωάν., κατά 
πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει την έκδοση των παρακάτω ψηφισµάτων: 
 
Α) Για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας στην συνεδρίασή του της 21ης ∆εκεµβρίου 2006 
κατά τη συζήτηση του θέµατος για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στους 
∆ήµους και στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω 
ψηφίσµατος: 
 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας απαιτεί από την Κυβέρνηση να νοµοθετήσει για: 
 

- να µονιµοποιηθούν όλοι οι συµβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
- να απαγορευτούν στο εξής οι προσλήψεις εργαζοµένων µε τέτοιου είδους 

συµβάσεις και να προσλαµβάνεται µόνο µόνιµο προσωπικό. 
 
 
Β) Για τη συµπαράσταση στους διωκόµενους συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας στην συνεδρίασή του της 21ης ∆εκεµβρίου 2006 
κατά τη συζήτηση του θέµατος για τη συµπαράσταση στους διωκόµενους 
συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε την έκδοση του 
παρακάτω ψηφίσµατος: 
 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας ζητάει να παύσουν επιτέλους οι απαράδεκτες 
µεθοδεύσεις δικαστικής κατατροµοκράτησης του συνδικαλιστικού κινήµατος των 
εργαζοµένων στα Εµφιαλωµένα Ποτά.   
 
Να ανακληθούν ΤΩΡΑ τα περιοριστικά µέτρα, οι ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ και οι άδικες 
καταδίκες συνδικαλιστών µε ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ και τα θεσµικά όργανα και οι 
φορείς του Κράτους να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ισχύ τα Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα 
των εργαζοµένων και οι συνδικαλιστικές τους ελευθερίες. 
 
Απαιτούµε και την παραδειγµατική τιµωρία των σκευωρών και συκοφαντών του 
εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος στα Εµφιαλωµένα Ποτά. 
 
 
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. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  10. Κουδούνης Αργύριος 

  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  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. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  21. Πασχάλης Γεώργιος 

  22. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
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  23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  24. Τσώλης Πέτρος 

  25. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 

 


