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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  438/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 26η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-10-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 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’ αριθ. 440 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 
20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 438 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3)  
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 5) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν 
λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
 
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 ειδικοτήτων των θέσεων µερικής απασχόλησης  που εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΣ, 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ΤΤ52201/24-8-2009 έγγραφό του, βάσει του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. 24363/19-
10-2009 εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου, η οποία 
έχει ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ:    Μερική απασχόληση. 

 

Με την υπ’ αριθµ. 1/2009/30-07-2009 απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 
5 του Νόµου 3250/2004 εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο είχε υποβληθεί από το 
∆ήµο Καλαµάτας προς το ΥΠ.ΕΣ. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση στο ∆ήµο Καλαµάτας έχουν εγκριθεί 80 θέσεις 
µερικής απασχόλησης. 

Οι ειδικότητες που προτείνεται να προκηρυχθούν, είναι σύµφωνες µε το εγκριθέν 
επιχειρησιακό σχέδιο, αφορούν τις πιο κάτω υπηρεσίες και καθορίζονται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 

ΦΑΡΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Νοσηλευτών ΤΕ/∆Ε 2 

  Καθαριστριών  2 

 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ψυχολόγος ΠΕ  1 

  ΠΕ Κοινωνιολόγων  1 

  Νοσηλευτών ∆Ε  1 

  Οικογενειακοί Βοηθοί  3 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Μ.Ε.Α Νοσηλευτών ∆Ε  2 

 Σύνολο θέσεων  12 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 2 

  ∆Ε Βοηθοί Βρεφοκόµων 12 

  ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3 

 Σύνολο θέσεων 17 

Α΄  ΚΑΠΗ  ΥΕ Καθαριστριών 2 

Β΄  ΚΑΠΗ  ΥΕ Καθαριστριών 2 

 Σύνολο θέσεων 4 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε Τεχνικών Ηλεκτρολόγων 2 
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  ΥΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 2 

  ∆Ε Υδραυλικών 1 

  ∆Ε Ελαιοχρωµατιστών 2 

 Σύνολο θέσεων 7 

∆ΗΜΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2 

  ∆Ε Πληροφορικής 2 

 Σύνολο θέσεων  4 

∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 32 

  ΥΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 1 

  ΥΕ Εργάτες Νεκροταφείου 3 

 Σύνολο θέσεων  36 

Γενικό Σύνολο θέσεων  80 

 

Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

                                                                                              Νίκος Μπασακίδης» 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης, αναφέρει τα εξής: 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι η µερική απασχόληση είναι µία έννοια που δεν µπήκε πέρυσι στη ζωή, 
στην καθηµερινότητά µας, µέσα στους ∆ήµους, έχει µπει από το 2004 µε νόµο και είχε και 
προηγηθεί από το 2003 η µερική απασχόληση. Τη µερική απασχόληση την ξέρουµε στο ∆ήµο 
γιατί έχουµε ξαναεφαρµόσει αυτό το πρόγραµµα για 75 θέσεις, είναι θέσεις ατόµων που 
προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και ικανοποιούν ανάγκες των ∆ήµων που 
σχετίζονται µε νέες υπηρεσίες που σήµερα οι ∆ήµοι αναπτύσσουν. Τέτοιες υπηρεσίες και την 
προηγούµενη φορά αλλά και τώρα εµείς προτείνουµε να υποστηρίξουµε.  
 
Οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν: 

Με το πρόγραµµα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Το πρόγραµµα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ τι είναι; Είναι µια 
προσπάθεια για να υποστηρίξουµε κοινωνικά αδύναµους ανθρώπους, µιλάµε για το πρόγραµµα 
µερικής απασχόλησης, που όλο και αυξάνει ο αριθµός τους µέσα στην πόλη. Άρα λοιπόν είναι 
µια µεγάλη ανάγκη να µπορέσουµε να υποστηρίξουµε µε προσωπικό αυτό το πρόγραµµα. 

Το πρόγραµµα λειτουργίας του ∆ηµοτικού Ιατρείου. Είναι µια καινοτοµία στην πόλη όπου εµείς 
δηµιουργήσαµε ως ∆ηµοτική αρχή το ∆ηµοτικό Ιατρείο που στις επόµενες ηµέρες την 
ερχόµενη εβδοµάδα εάν δεν κάνω λάθος ξεκινά την λειτουργία του. 

Η υπηρεσία µεταφοράς ΑΜΕΑ. Όπως γνωρίζετε µε τη συνδροµή των ΑΧΕΠΑ και την 
παραχώρηση του λεωφορείου που έχουν κάνει στο ∆ήµο µετακινούνται ΑΜΕΑ, άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες προς διάφορες υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή τους. Ο ∆ήµος µε 
προγραµµατική σύµβαση έχει αναλάβει την υποστήριξη της λειτουργίας αυτού του 
προγράµµατος. Και γι’  αυτό λοιπόν το πρόγραµµα πάλι εµείς προτείνουµε ειδικότητες για να 
το υποστηρίξουµε.  

Ειδικότητες για τη λειτουργία των παιδικών σταθµών για να καλύψουµε την µεγάλη ανάγκη 
που υπάρχει στους παιδικούς σταθµούς να έχουν περισσότερα άτοµα. Γι’  αυτό λοιπόν και θα 



Συνεδρίαση :26/2009                                 Πέµπτη 22/10/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  438/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

δείτε τους παιδικούς σταθµούς θέλουµε βοηθούς βρεφοκόµους και ΤΕ βρεφονηπιοκόµους για 
να µπορέσουµε να έχουµε περισσότερα τµήµατα για να µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε µε τη 
ζήτηση που υπάρχει για την πλήρωση θέσεων στους παιδικούς σταθµούς.  

Η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας µε ειδικότητες που καλύπτουν ανάγκες που υπάγονται σ’  
αυτόν τον τοµέα.  
 
Αυτές τις νέες υπηρεσίες που τώρα δειλά – δειλά στους ∆ήµους έχουν περάσει ως αρµοδιότητα 
και η πολιτεία η ίδια ενώ έχει µεταθέσει την αρµοδιότητα δεν έρχεται να τις χρηµατοδοτήσει 
αυτές τις υπηρεσίες απευθείας έτσι όπως όλοι θέλουµε. ∆ηλαδή τι θέλουµε όλοι εµείς ως 
∆ηµοτική αρχή και ως τοπική αυτοδιοίκηση; Όλες οι αρµοδιότητες που έρχονται στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, ταυτόχρονα να χρηµατοδοτούνται για την λειτουργία τους για την άσκησή τους 
και από την πολιτεία. Με µεγάλη µας χαρά εάν η πολιτεία µας έδινε τα χρήµατα για να 
προσλάβουµε σε µόνιµες θέσεις όλα αυτά τα άτοµα, θα το κάναµε. Όµως αυτό δεν γίνεται και 
έρχεται ένα άλλο πρόγραµµα, το πρόγραµµα µερικής απασχόλησης που όπως είπα υποστηρίζει 
αφενός µεν τη λειτουργία των ∆ήµων αλλά αφετέρου ικανοποιεί και κάποιες ανάγκες κοινωνικά 
ευπαθών οµάδων όπως είναι οι άνεργοι που θέλουν να φτάσουν στη σύνταξη, όπως είναι 
άνεργες µητέρες ανήλικων παιδιών, όπως είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτά τα άτοµα 
έρχονται µέσα από το πρόγραµµα της µερικής απασχόλησης όχι µόνο στην τοπική 
αυτοδιοίκηση αλλά και αλλού. 
 
Να θυµίσω, θα το ξέρετε βέβαια, ότι οι εργαζόµενοι είναι 4ωρης απασχόλησης µε πλήρη 
ασφαλιστικά δικαιώµατα, ότι η πρόσληψη των 80 αυτών υποψηφίων θα γίνει µε διαδικασίες 
ΑΣΕΠ όπως έγινε και την προηγούµενη φορά από 3µελή επιτροπή που θα καταρτισθεί από 
διοικητικούς υπαλλήλους διευθυντές του ∆ήµου µε απόφαση του ∆ηµάρχου. Άρα λοιπόν τα 
κριτήρια είναι καθαρά αξιοκρατικά όπως ήταν και την προηγούµενη φορά, δεν είναι 
προσλήψεις στο ∆ήµο από το παράθυρο. Γίνονται µέσω αυτού του προγράµµατος προσλήψεις 
στο ∆ήµο µε κριτήρια αυστηρά ΑΣΕΠ, µέσω ενός προγράµµατος που χρηµατοδοτείται 
αποκλειστικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή ο ∆ήµος δεν πληρώνει δραχµή, δεν 
πληρώνει ευρώ για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος. Και βέβαια αυτό το πρόγραµµα 
έρχεται και δίνει προτεραιότητα στους συµπολίτες µας, συνδηµότες µας, άρα 80 άνεργοι της 
πόλης θα µπορέσουν να απασχοληθούν έστω και µε αυτό το πρόγραµµα για να καλύψουν 
κάποιες από τις πολύ µεγάλες ανάγκες τους.  
 
Στην εισήγησή µου θα ήθελα µία τροποποίηση να γίνει και το πλήθος των οικογενειακών 
βοηθών του προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από 3 να γίνει 5 µε ταυτόχρονα µείωση της 
ειδικότητας των εργατών γενικών καθηκόντων και από 32 να γίνουν 30. 
 
Εµείς υποβάλαµε το επιχειρησιακό σχέδιο στη λογική που είχαµε υποβάλει και το προηγούµενο 
που λειτούργησε το πρόγραµµα το προηγούµενο 18µηνο. Η υποβολή του σχεδίου αυτού έγινε 
το Φεβρουάριο, αφορούσε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα εξυπηρέτησης του πολίτη, 
υπηρεσίας περιβάλλοντος. Εµείς καλύψαµε µε το υπηρεσιακό µας σχέδιο όλες αυτές τις 
υπηρεσίες και καταγράψαµε και τις ειδικότητες και µετά έρχεται το Υπουργείο και εγκρίνει τον 
αριθµό των θέσεων. Μετά την έγκριση του αριθµού των θέσεων το Υπουργείο προτρέπει στον 
καθορισµό των ειδικοτήτων µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αυτή είναι η σειρά η 
λογική. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του 
Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, το υπ’  αριθµ. πρωτ. ΤΤ52201/24-8-2009 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία: 

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ο κ. Μπάκας Ιωάννης  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ µόνο ως προς το κοινωνικό µέρος του προγράµµατος και ΚΑΤΑ ως προς τα 
υπόλοιπα και 

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ 
κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι. Καθορίζει τις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν για την κάλυψη των ογδόντα 
(80) θέσεων µερικής απασχόλησης, εγκεκριµένων από το Υπουργείου 
Εσωτερικών βάσει επιχειρησιακού σχεδίου που είχε υποβληθεί από το ∆ήµο 
Καλαµάτας και για τις παρακάτω υπηρεσίες, ως εξής:  
 
ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 

ΦΑΡΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Νοσηλευτών ΤΕ/∆Ε 2 

  Καθαριστριών  2 

 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ψυχολόγος ΠΕ  1 

  ΠΕ Κοινωνιολόγων  1 

  Νοσηλευτών ∆Ε  1 

  Οικογενειακοί Βοηθοί  5 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Μ.Ε.Α Νοσηλευτών ∆Ε  2 

 Σύνολο θέσεων  14 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 2 

  ∆Ε Βοηθοί Βρεφοκόµων 12 

  ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3 

 Σύνολο θέσεων 17 

Α΄  ΚΑΠΗ  ΥΕ Καθαριστριών 2 

Β΄  ΚΑΠΗ  ΥΕ Καθαριστριών 2 

 Σύνολο θέσεων 4 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε Τεχνικών Ηλεκτρολόγων 2 

  ΥΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 2 

  ∆Ε Υδραυλικών 1 

  ∆Ε Ελαιοχρωµατιστών 2 

 Σύνολο θέσεων 7 
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∆ΗΜΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2 

  ∆Ε Πληροφορικής 2 

 Σύνολο θέσεων  4 

∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 30 

  ΥΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 1 

  ΥΕ Εργάτες Νεκροταφείου 3 

 Σύνολο θέσεων  34 

Γενικό Σύνολο θέσεων  80 

 
 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 26 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


