
        
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΚΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Κ.Ε.Δ.Ε. 

ΑΘΗΝΑ – 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 
Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, εκ μέρους των εργαζομένων 

στη Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω 

χαιρετισμό στη Γενική σας Συνέλευση. 

Έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές από τη τελευταία φορά που βρεθήκαμε στην 

έκτακτη Γενική σας Συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2015. Αλλαγές που αφορούν στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους σε αυτή. Έχουμε πια ένα νέο 

Μισθολόγιο-Φτωχολόγιο όπως το ονομάζουμε εμείς οι εργαζόμενοι, νέο τρόπο 

αξιολόγησης, βαθμολόγησης και επιλογής Προϊσταμένων, καθώς και νέο 

«αντιασφαλιστικό» και φορολογικό νόμο. 

Αυτό που φυσικά δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι η πιστή και 

συνεχιζόμενη εφαρμογή από τη συγκυβέρνηση των μνημονιακών πολιτικών σκληρής 

λιτότητας που πλήττουν στο σύνολό τους τους Πολίτες αυτής της Χώρας αλλά και την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα. 

Η συνεχιζόμενη και αυξανόμενη μείωση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

μέχρι την ολική τους εξάλειψη, οι επιπλέον μειώσεις μισθών των εργαζομένων με 

έμμεσο ή άμεσο τρόπο, η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης, η νέα φοροεπιδρομή 

που επιβλήθηκε και οι τραγικές ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και σε υλικοτεχνικά 

μέσα, αποδυναμώνει συνεχώς τον σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη 

Κοινωνία και οδηγεί τους Δήμους σε πλήρη Οικονομική, Θεσμική και Λειτουργική 

κατάρρευση. 

Παρά τις διθυραμβικές, πρόσφατες σχετικά, ανακοινώσεις της σημερινής 

συγκυβέρνησης ότι έλυσε το πρόβλημα με τη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 

τουλάχιστον στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και μπορούν πια οι Δήμοι να 

προχωρήσουν σε προσλήψεις ανάλογα με τις ανάγκες τους, στην αλήθεια συμβαίνει 

ακριβώς το αντίθετο! Οι Δήμοι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε προκηρύξεις 

πρόσληψης μόνιμου προσωπικού καθώς δεν υπάρχουν κενές Οργανικές Θέσεις ικανές 

να καλύψουν τις πραγματικές και τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργήσει οι 

Πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στη Χώρα μας. 

Άλλο ένα «κενό γράμμα» από τη συγκυβέρνηση!!! 

Αυτές λοιπόν οι Πολιτικές που εφαρμόζονται πια στη Χώρα μας έχουν ως σκοπό 

την πλήρη απαξίωση και αποδυνάμωση των Υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ο.Τ.Α. με 



μοναδικό τελικό στόχο… την εκχώρηση βασικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και 

εργολαβικά συμφέροντα. 

Η Ομοσπονδία μας, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., από την πρώτη στιγμή ήταν στη πρώτη 

γραμμή του αγώνα και αντιπαλεύτηκε αυτές τις πολιτικές με Δυναμικό και Μαζικό 

τρόπο. 

Το ίδιο ακούραστα και δυναμικά συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μια Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αυτόνομη, ενισχυμένη, αποδοτική και οργανωμένη με Δημόσιο και 

Κοινωνικό χαρακτήρα. 

Την ύστατη αυτή στιγμή και πριν πούμε ότι είναι ήδη αργά και δεν υπάρχει πλέον 

κανένα περιθώριο αντίδρασης, σας καλούμε να αγωνιστούμε για αυτή τη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, που είμαι σίγουρος, ότι θέλουμε και ονειρευόμαστε. 

Είναι επιτακτική ανάγκη πια για ουσιαστική συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ 

εργαζομένων και αιρετών για να το καταφέρουμε. Απομονώνοντας εκείνους που 

μεθοδεύουν την κατάρρευση των Υπηρεσιών σε όφελος όσων καιροφυλακτούν με 

μόνο σκοπό το κέρδος, αδιαφορώντας για το εάν το κόστος θα μετακυλιστεί στον 

δημότη. 

Τελειώνοντας θέλω να πω δυο λόγια για το πολυδιαφημιζόμενο Πολυνομοσχέδιο 

«σκούπα» του Υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους 

εργαζόμενους που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. 

Αν και εμπεριέχει ζητήματα τα οποία πολλές φορές έχουμε θέσει στην πολιτική 

ηγεσία, το αποτέλεσμα δεν θα είναι θετικό εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες 

νομοτεχνικές βελτιώσεις, αφού σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ασάφειες και μεγάλα 

κενά που θα δημιουργήσουν παρά θα λύσουν προβλήματα και εάν δεν 

συμπεριληφθούν και ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης όπως π.χ. η επαναλειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που με 

παρέμβαση της Συγκυβέρνησης δεν λειτουργούν από την αρχή του έτους. Ζητήματα 

για τα οποία στο σύνολό τους και αναλυτικά έχουμε αναφερθεί στο αρμόδιο 

Υπουργείο με σχετικό υπόμνημά μας και παρά τις αλλεπάλληλες επισημάνσεις και 

διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας μας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά δεν έχουν 

εισακουστεί. 

«Ασπιρίνη στον καρκινοπαθή» λοιπόν χαρακτηρίζουμε το συγκεκριμένο 

πολυνομοσχέδιο αφού η Αυτοδιοίκηση συνεχίζει να υπονομεύεται από τις 

μνημονιακές πολιτικές που ακάθεκτα συνεχίζονται. 

Ευελπιστούμε να υπάρξουν τροποποιήσεις και αλλαγές έστω και την τελευταία 

στιγμή και φυσικά να φτάσει και να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης έρχονται στο άμεσο μέλλον κι άλλες σημαντικές αλλαγές στη 

λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Θα έχουνε νέο σύστημα μόνιμης κινητικότητας, νέο τρόπο αξιολόγησης των 

Δομών των Ο.Τ.Α. και πιθανές αλλαγές στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας. 



Τελειώνοντας, θέλω να σας ζητήσω και να σας καλέσω να στηρίξετε έμπρακτα 

τα αιτήματά μας για: 

 

 Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. 

 Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και άμεση ενίσχυση 

Προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες και ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές και 

κοινωνικές. 

 Αύξηση των πόρων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. 

 Διατήρηση και διεύρυνση του ειδικού καθεστώτος των Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων. 

 Αυτόνομη και Δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας γαι τους εργαζόμενους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

 

Οι εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλουν, μπορούν και θα είναι όπως 

πάντα, στη πρώτη γραμμή του αγώνα και των διεκδικήσεων!!! 

Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε στο πλάι μας!!! 

 

Σας ευχαριστώ. 


