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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  23/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  683/2006 

 
 
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 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Προµήθεια αντιτύπων του βιβλίου της κας Μακροπούλου Ελένης, πρώην 
Προϊσταµένης του Τµήµατος Προσωπικού Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., που εξέδωσε η 

Κ.Ε.∆.Κ.Ε., µε θέµα «Το ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ των 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ των Ο.Τ.Α.». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται σε δύο επιστολές που αφορούν στο βιβλίο 

µε τίτλο «Το ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ των ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ των Ο.Τ.Α.»         
του οποίου συγγραφέας είναι η κα Ελένη Μακροπούλου, πρώην Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προσωπικού Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και ειδική σύµβουλος επί θεµάτων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.  Η µία εκ των δύο επιστολών προέρχεται από την Κ.Ε.∆.Κ.Ε. 
και απευθύνεται στους ∆ήµους και τις Τ.Ε.∆.Κ. της χώρας, η δε άλλη προέρχεται από την 
συγγραφέα του βιβλίου και απευθύνεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου  
των εργαζοµένων.  
 

Αναλυτικά, η πρώτη επιστολή, δηλαδή της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., έχει ως εξής : 

«ΚΕ∆ΚΕ 

   ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ∆ΗΜΩΝ  

   ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Προς 

τους ∆ήµους και 

τις ΤΕ∆Κ της χώρας. 

 
                         
                           ΑΘΗΝΑ  1 - 11 - 2006 

 
Σας αποστέλλουµε την πρόσφατη έκδοση της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. µε θέµα «ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ των Ο.Τ.Α.». 

Ελπίζουµε να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στα στελέχη της οικονοµικής υπηρεσίας του 
∆ήµου ή της Τοπικής σας ένωσης. 
 
 Ο  Γενικός  ∆ιευθυντής  της  ΚΕ∆ΚΕ 

Παναγιώτης  Βασιλείου 
 
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 8  και ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 10678 ΑΘΗΝΑ  –    ΤΗΛ. :  210 - 3899600,   FAX :  210 - 3820807,  210 - 3302044,  

Email :  info@kedke.gr» 
 
 

Η δεύτερη επιστολή,  δηλαδή της κας Ελένης Μακροπούλου,  αναλυτικά έχει ως εξής : 

 «Προς 
   Τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων 

Αγαπητέ Πρόεδρε και µέλη του ∆.Σ., 

Πιστεύω ότι έχει φτάσει στα χέρια σας το βιβλίο που συνέγραψα και αναφέρεται στο 
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.  Το βιβλίο εξέδωσε η 
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και στάλθηκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ ένα (1) αντίτυπό του σε κάθε σύλλογο-µέλος της. 
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Με το βιβλίο, που αποτελεί προσωπική µου εργασία, προσπάθησα να καταγράψω σε γενικές 
γραµµές το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., 
παρουσιάζοντας στοιχεία από τη σχετική νοµοθεσία, τη νοµολογία και τις εγκυκλίους.  Επίσης, 
προσπάθησα να κατανείµω την ύλη µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στη χρήση 
του όλοι οι εργαζόµενοι στους Ο.Τ.Α., προκειµένου να γνωρίζουν πότε θεµελιώνουν δικαίωµα 
σύνταξης, τι είναι διαδοχική ασφάλιση, ποιοι είναι οι φορείς ασφάλισης και σε ποιους 
υπάγονται. 

Επειδή πιστεύω ότι το ενδιαφέρον των εργαζοµένων για το βιβλίο θα είναι αρκετά µεγάλο και 
ότι το ένα αντίτυπο που έχει σταλεί σε κάθε σύλλογο δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των 
εργαζοµένων, έκρινα σκόπιµο να προβώ σε δεύτερη έκδοσή του µε σκοπό την απόκτησή του 
από όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζοµένους. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επειδή γνωρίζετε τη µακρόχρονη πορεία και ενασχόλησή µου µε τα θέµατα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, τη σχέση µου µε τους εργαζόµενους σ’ 
αυτήν, µε την ιδιότητά µου ως επιστηµονικού συµβούλου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, παίρνω το θάρρος να 
απευθυνθώ σε εσάς προσωπικά και να σας ζητήσω να ενηµερώσετε τους εργαζόµενους του 
συλλόγου σας για τη χρησιµότητα και τη βοήθεια που µπορεί να προσφέρει το βιβλίο σ’ 
αυτούς, σε θέµατα που σχετίζονται µε τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα.  
Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω, αν αναγνωρίζετε τη χρησιµότητα του βιβλίου, να 
προχωρήσετε ως σύλλογος στην προµήθεια αντιτύπων του για να τα διανείµετε στους 
εργαζοµένους – µέλη σας. 

Το βιβλίο διατίθεται στην τιµή των 40 €,  µε Φ.Π.Α. συµπεριλαµβανοµένων των ταχυδροµικών 
εξόδων και αποστέλλεται µε αντικαταβολή.  Σε περίπτωση συγκεντρωτικής παραγγελίας 
παρέχεται ειδική έκπτωση. 
 
Τηλέφωνα  επικοινωνίας : 210 - 5229512 210 - 6777643 6948 / 577955 

 210 - 8037277 210 - 6812171 6972 / 091101 

 210 - 6701275 210 - 6040589 6948 / 824121 
 

Αθήνα  6 - 12 - 2006  

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Ελένη Μακροπούλου» 
 
 
Το ∆ηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

I. Εγκρίνει την προµήθεια τριών (3) αντιτύπων του βιβλίου µε τίτλο «Το 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ των ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ των Ο.Τ.Α.» 
της κας Ελένης Μακροπούλου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Το εν λόγω βιβλίο διατίθεται αντί του ποσού των σαράντα Ευρώ 
(40 €) ανά αντίτυπο, συµπεριλαµβανοµένου στο ποσόν αυτό του νοµίµου 
Φ.Π.Α. 

Το συνολικό ποσόν που απαιτείται για την εν λόγω προµήθεια, αναλυτικά έχει 
ως εξής :        3  αντίτυπα   Χ   40 € / αντίτυπο  =  120 € 
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II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν είκοσι Ευρώ (120 €),  η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 10.6611 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
οικονοµικού έτους 2006, για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την 
παραπάνω αναφεροµένη προµήθεια. 

 
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 
  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. 
Μαρία  Ηλία 

 


