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Αγαπητοί Φίλοι, 
 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες 
τους για την πρόσκλησή σας να παραβρεθούμε στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο 
σας και να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και τους προβληματισμούς 
μας για μία σειρά ζητημάτων που χρίζουν συντονισμένης προσπάθειας, μακριά από 
μικροπολιτικές τακτικές και πολιτικές αγκυλώσεις, για την αντιμετώπισή τους. 

Δεν θα σας κουράσω, καθ' ότι γνωρίζετε εν πολλοίς τα προβλήματα που 
έχει προκαλέσει η νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα μνημονιακά μέτρα που 
συνεχίζει να εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. Τα 
βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά. Είναι πρωταρχική ανάγκη όμως να μπει ένα 
τέλος στον «κατήφορο», στην λαίλαπα των μέτρων λιτότητας που πλήττει στο 
σύνολό τους τους πολίτες της χώρας, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικότερα, 
οδηγώντας στην εξαθλίωση, την φτώχεια, την ανεργία και την ολοκληρωτική 
διάλυση του Κοινωνικού κράτους.   

Θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα των εργατικών ατυχημάτων-δυστυχημάτων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχει πάρει τη μορφή μάστιγας τα τελευταία 
χρόνια. Είναι ένα από τα τραγικά παραδείγματα των δεινών που έχει προκαλέσει η 
εφαρμογή των μνημονίων. Έλλειψη προσωπικού, ελαστικές σχέσεις εργασίας, 
δραματική μείωση των κονδυλίων για συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
ανεπαρκείς έλεγχοι και μη εφαρμογή της Νομοθεσίας που στοιχίζουν σε ανθρώπινες 
ζωές.  

Τα μνημόνια όμως δεν πρέπει να αποτελούν άλλοθι για κανέναν. Στο μείζον 
αυτό θέμα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αλλά και ευθύνες των Αιρετών όσον 
αφορά στην τήρηση των Νόμων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού. 
Το έμψυχο δυναμικό είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε και δεν μπορεί και δεν θα 
επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές στο βωμό της αδιαφορίας και της 
ανευθυνότητας. Από το βήμα αυτό λοιπόν καλώ όλους τους αρμοδίους να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους και να προβούν στα δέοντα για να σταματήσει επιτέλους να χύνεται 
αίμα στους χώρους εργασίας.    



Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας του 
Κοινωνικού κράτους. Αντί να προστατευθεί, βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο 
της κεντρικής εξουσίας. Η μείωση των πόρων συνεχίζεται, όπως και οι περικοπές 
στους μισθούς των εργαζομένων με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, η Κοινωνική Ασφάλιση 
είναι στα όρια της οριστικής διάλυσής και παράλληλα ετοιμάζονται νέες 
φοροεπιδρομές. Αυτό που κρύβει η «επίθεση» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η 
μεθόδευση του ξεπουλήματος σημαντικών Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών στα 
μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα. 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πάλεψαν ενάντια σε όσους 
θέλησαν και επιδιώκουν να πλήξουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των 
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., απαξιώνοντας το έμψυχο και άψυχο υλικό τους, με στόχο το 
κέρδος, σε βάρος των πολιτών που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τα νεοφιλελεύθερα 
μέτρα. Θα συνεχίσουν με το ίδιο σθένος να παλεύουν για να ανατραπεί οριστικά η 
μνημονιακή πολιτική που πρεσβεύει η σημερινή συγκυβέρνηση, οι δανειστές και τα 
συμφέροντα που εκπροσωπούν. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σταθήκαμε όρθιοι σε όλες τις επιθέσεις που δεχθήκαμε. Ήμασταν στη πρώτη 
γραμμή του αγώνα και αντιπαλευτήκαμε 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. 

Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε ορισμένα πρόσφατα γεγονότα. 
Καταφέραμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με δυναμικούς και επίμονους αγώνες, 
διαμαρτυρίες, συνεχείς παρεμβάσεις και προτάσεις να κερδίσουμε κάποια από τα 
δίκαια αιτήματά μας, όπως: 

 
• Η επαναφορά του μειωμένου ωραρίου του Παιδαγωγικού Προσωπικού στους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 
• Η υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το 

Δημοσίου Δικαίου προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. 
• Η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό 

Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. 
• Η επέκταση χορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 

Εργασίας και σε άλλους κλάδους των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. 
• Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων 

με όλα τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν για την έκδοση των 
οριστικών πινάκων. 
 

Αγαπητοί φίλοι, σας καλούμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ο καθένας 
από το δικό του μετερίζι, όχι μόνο για το καλό των εργαζομένων, αλλά για το 
καλό των Δημοτικών υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την 



αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, προς όφελος των ταλαιπωρημένων 
Πολιτών αυτής της χώρας από τα συνεχή μνημόνια. 

 
Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα με μεγαλύτερη ένταση για: 
 
• Αύξηση των πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
• Μη κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Κατάργηση των άρθρων 203 και 204 του Ν.4555/2018, όπου οι Προϊστάμενοι 
των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού έχουν την κύρια και 
αποκλειστική ευθύνη για όλα τα Οικονομικά θέματα. 

• Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες 
των Δήμων. Οικονομική ενίσχυση των Δήμων. Κατάργηση των ελαστικών 
σχέσεων εργασίας. Νέα οργανογράμματα υπηρεσιών των Δήμων που θα 
αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ελλείψεις του προσωπικού με μοναδικό 
στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

• Κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 για την παραχώρηση βασικών 
Δημοτικών υπηρεσιών στους Ιδιώτες και του άρθρου 43 του Ν.4257/2014 για 
την εκχώρηση και ενεχυρίαση των Ανταποδοτικών Τελών σε Σ.Δ.Ι.Τ. 
Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους. 

• Κατάργηση του Νόμου με την προσχηματική αξιολόγηση των Δημοσίων και 
Δημοτικών Υπαλλήλων και της απεργοσπαστικής «ντροπολογίας» 
Γεροβασίλη για τον τρόπο προκήρυξης των Απεργιών (άρθρο 36 του 
Ν.4489/2017). Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις 
πραγματικές ανάγκες της Κοινωνίας με αξιοκρατία και αντικειμενικά 
κριτήρια και όχι στις μνημονιακές δεσμεύσεις που επιβάλλουν την 
συρρίκνωση και την κατάργηση Δομών και Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

• Αυξήσεις και όχι νέες μειώσεις στους ήδη πετσοκομμένους μισθούς των 
Δημοτικών Υπαλλήλων. Μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016-2017. 
Επαναφορά του 13ου και 14ου Μισθού. 

• Διατήρηση και διεύρυνση του ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος των 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.). Καμία κατάργηση ή 
περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας από τους 
σημερινούς δικαιούχους. 

• Αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια. Άμεση 
παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.) προκειμένου να μην προστεθούν και άλλα θύματα στον «μαύρο» 
κατάλογο των Εργατικών Ατυχημάτων. Αναγνώριση του Εργατικού 
Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους των 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. 

• Αυτόνομη και Δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 



• Διατήρηση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών. Όχι στην υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4-6 
ετών στα Νηπιαγωγεία. 

• Άμεση τακτοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται για πολλά χρόνια 
μέσω Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. στις 
Κοινωνικές Δομές των Δήμων, (Βοήθεια στο Σπίτι. Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-
Μ.Ε.Α., Παιδικοί Σταθμοί, κ.λπ.). 

 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 

Όλα τα τελευταία χρόνια, από όλες σχεδόν τις ηγεσίες των Αιρετών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Δ.) ακούμε μεγάλα λόγια για το 
δίκαιο των αιτημάτων μας αλλά και την υποστήριξή τους στην επίλυση τους. 
Όταν όμως φτάνει η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων, τότε δυστυχώς η 
πλειοψηφία λειτουργεί αρνητικά, δημιουργώντας εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. 
Ενδεικτικό παράδειγμα η υλοποίηση των πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων για 
την χορήγηση του 13ου και 14ου Μισθού, όπου τότε κάποιοι ξεχνάνε τα ωραία τα 
μεγάλα λόγια και με χίλιες δικαιολογίες στερούν από τους εργαζόμενους μια 
κατάκτησή τους. Εκεί θέλουμε ΟΛΟΙ σας να δείξετε αν πράγματι είσαστε έτοιμοι να 
συμπορευτούμε ΜΑΖΙ, όπως άλλωστε το έχουμε κάνει εμείς στο παρελθόν για το 
καλό του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών που υπηρετούμε. 

Σας καλούμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που 
θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των πολιτών και δεν θα 
είναι δέσμια των πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Πρέπει να 
απομονώσουμε αυτούς που μεθοδεύουν την κατάρρευση των υπηρεσιών με μόνο 
σκοπό το δικό τους κέρδος, σε βάρος ασφαλώς των Δημοτών μας. 

Όπως φαίνεται, έχει ξεκινήσει μία μακρά προεκλογική περίοδος. Δεν 
πρέπει να παρασυρθούμε από εξαγγελίες για δήθεν θετικά μέτρα υπέρ των 
εργαζομένων και της κοινωνίας. Πρόκειται για μία πλειοδοσία χωρίς αντίκρισμα 
πάνω στα συντρίμμια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, με πολλές παγίδες. Θέλουνε να 
δούμε το τυράκι και όχι τη φάκα.  

Έχουμε αναλάβει δέσμευση απέναντι στην κοινωνία πώς θα 
διασφαλίσουμε τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε ενέργεια, κίνηση ή μέτρο ενάντια σε αυτόν τον στόχο, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να μην συμβιβαστούμε για το κοινό 
καλό. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι... 

Με αυτά τα λίγα λόγια σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση σας και 
εύχομαι εκ μέρους όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κάθε 
επιτυχία στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου σας. 


