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Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλή σας μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε που 

είσαστε παρόντες σήμερα στη Συνέντευξη Τύπου που γίνεται με αφορμή την 

έναρξη των εργασιών του 43ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που 

ξεκινάει το απόγευμα στις 5.00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στις 30 

Απριλίου 2015 με την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για τα όργανα της 

Ομοσπονδίας και Αντιπροσώπους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

  Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο Συνέδριο, καθώς 

μέσα από την διαδικασία πρώτα θα έλεγα της κριτικής και μετά ενός 

καλόπιστου και δημιουργικού διαλόγου, οι εργαζόμενοι στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση θα μπορέσουν αυτές τις τρεις μέρες να κάνουν μια αποτίμηση 

των δράσεων που είχαν όλη την προηγούμενη τριετία, αλλά συγχρόνως να 

προετοιμάσουν και τον κλάδο για την επόμενη χρονική περίοδο. Κι αυτό διότι 

απ’ ό,τι φαίνεται, παρά την αλλαγή που έχει υπάρξει στη χώρα μας σε 

πολιτικό επίπεδο, οι πιέσεις και οι εκβιασμοί συνεχίζονται και ο χειρότερός 

μας σύμμαχος σε αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους, είναι ο 

εφησυχασμός. 

  Είμαστε και λίγες μέρες μετά την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου που ψήφισε η κυβέρνηση και ήδη κυρώθηκε με Νόμο. Μια 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δεν διέφερε από τις προηγούμενες. Κι 

γι’ αυτό εκφράστηκε η αντίθεσή μας, μια αντίθεση που εξέφραζε σχεδόν το 

σύνολο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά και του Γενικού 

Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες.  
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  Ήταν μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ήταν 

αποτέλεσμα της πίεσης, των «θεσμών», ώστε να υπάρχει μια δέσμευση των 

οικονομικών διαθέσιμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διαφαίνεται ότι μέσα 

από μια διαδικασία πάλι εκβιασμών, πιέσεων, πιθανότατα να οδηγηθούμε σε 

ένα νέο μνημόνιο το οποίο θα έχει νέα επώδυνα μέτρα εις βάρος των 

εργαζομένων  και της κοινωνίας. Και γι’ αυτό ήταν η αντίδρασή μας.  

  Στο 43ο Τακτικό Συνέδριο θα γίνει μία αποτίμηση που θα 

επικεντρωθεί σε τέσσερα βασικά σημεία της πάλης που κάναμε την 

προηγούμενη τριετία. Το πρώτο ήταν περίπου 40 μέρες απεργιακές 

κινητοποιήσεις το 2012, θα έλεγα ουσιαστικά από το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 

μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου με τον πρώτο Νόμο για τη διαθεσιμότητα του κ. 

Μανιτάκη. 

  Το δεύτερο ήταν το 2013 με τις διαθεσιμότητες, απολύσεις και 

την κατάργηση βασικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της 

Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών Φυλάκων.  

  Το τρίτο ήταν τα ζητήματα της αξιολόγησης, όχι μόνο του 

ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η 

αποτροπή τους. 

  Το τέταρτο είναι η ουσιαστική κατάργηση στην πράξη του 

άρθρου 42 του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων που για μας 

ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προετοίμαζε χιλιάδες απολύσεις. 

Νομίζουμε ότι είναι τέσσερα σημεία σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που 

υπήρξαν για μικρά και μεγάλα ζητήματα, βάλανε τις βάσεις, ώστε η 

Ομοσπονδία μας να θεωρείται ότι ήταν μία από τις πιο αγωνιστικές και 

δυναμικές Ομοσπονδίες στο Δημόσιο, αλλά θα έλεγα και στον ιδιωτικό τομέα. 

  Άρα, με αυτή την αποτίμηση δεν θα πρέπει μόνο να είμαστε 

υπερήφανοι, αλλά θα πρέπει μέσα και από την κριτική που θα δεχτούμε, να 

προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους για το επόμενο χρονικό διάστημα, 

τουλάχιστον να υπάρξει μια σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών που έχουν 

υπάρξει όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο. Θεωρούμε και για να μην υπάρχουν 

παρεξηγήσεις, ότι το σχέδιο Νόμου που επαναφέρει τους απολυμένους, που 

τροποποιεί το πειθαρχικό δίκαιο, που καταργεί το άρθρο 42, είναι σε μια πολύ 

θετική κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ μακριά από όλες τις προεκλογικές 

δεσμεύσεις που είχε δώσει η κυβέρνηση όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες για 
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γενικότερα ζητήματα, αλλά και για τους εργαζόμενους του Δημόσιου και την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

  Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που έχουν να κάνουν με το 

μισθολόγιο. Είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης. Είναι το πρόβλημα το μεγάλο 

που υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την έλλειψη προσωπικού, με 

αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι υπηρεσίες να διαλυθούν και να μεταφερθούν 

βασικές υπηρεσίες στους ιδιώτες. Είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν 

το επόμενο χρονικό διάστημα.  

  Και επειδή άφησα στη μέση και την τοποθέτησή μου για την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και επειδή υπήρξαν συναντήσεις, εμάς δεν 

μας εκπλήσσει η στάση της Κ.Ε.Δ.Ε. Ήταν μια εκτίμηση που είχαμε κάνει εδώ 

πριν ξεκινήσουμε τις κινητοποιήσεις, την περιμέναμε, αλλά οχι τόσο γρήγορα.  

  Έχουμε την εμπειρία του παρελθόντος και θα πω κάτι που είπε 

ένας συνάδελφος από την Εκτελεστική Επιτροπή. Ξεκινήσανε για 

επανάσταση, την μετατρέψανε στη διαδρομή σε στάση και καταλήξαμε σε μια 

σιωπηρή διαμαρτυρία. Κι αυτό τη στιγμή που κανένας δεν έδωσε δεσμεύσεις 

ότι τα χρήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που η πλειοψηφία 

από αυτούς είναι σε οικονομική κατάρρευση, όταν από την 1η Γενάρη δεν 

έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτά που έπρεπε να έχουν πάρει, θα 

μπορέσουν να τα πάρουν πίσω και βέβαια η κυβέρνηση επικαλείται μια εθνική 

και έκτακτη ανάγκη. Νομίζω, και το είπα και στην αρχή, ότι δεν μπορεί να 

υπάρχει έκτακτη εθνική ανάγκη, όταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα 

στεγνώνεις τα ταμεία του κράτους, προκειμένου να δώσεις τις δόσεις στο 

Δ.Ν.Τ. και ξαφνικά με την επίκληση ότι δεν μπορείς να πληρώσεις μισθούς και 

συντάξεις, δεσμεύεις τα οικονομικά διαθέσιμα των Οργανισμών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

  Εμείς εδώ είμαστε. Θα είναι και νομίζω έντονος ο 

προβληματισμός στο Συνέδριο που θα ξεκινήσει σήμερα. Εδώ θα είμαστε, 

αλλά πλέον από εδώ και πέρα σε αυτούς που θα κατανείμουμε ευθύνες είναι 

και οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διότι πολύ εύκολα ανακάλεσαν τις 

αποφάσεις που ήταν και δική μας πρόταση, ώστε τα Δημοτικά Συμβούλια να 

μην μεταφέρουν ούτε ένα ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε την 

εμπειρία του παρελθόντος, η δική μας εκτίμηση είναι ότι πιθανότατα αν βρεθεί 

η χώρα σε ένα οικονομικό αδιέξοδο, θα υπάρξει κούρεμα στα διαθέσιμα των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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  Άρα, αυτό εμείς που θα ζητήσουμε από τους εργαζόμενους στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι να είναι σε μια αγωνιστική εγρήγορση για να μην 

έρθουν τα χειρότερα.  

  Δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς το 

υλικό που σας έχουμε δώσει μέσα έχει και τον απολογισμό δράσης. Μόνο αν 

κάποιος διαβάσει τις σελίδες με τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς. Και ο πιο δύσπιστος 

θα καταλάβει το τι έκανε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την κριτική που της ασκήθηκε, με 

τη συκοφαντία που μας ασκήθηκε από τα μεγάλα οικονομικά και εργολαβικά 

συμφέροντα, με την απαξίωση που υπήρχε και από το εσωτερικό, αλλά και 

από έξωθεν παράγοντες. Νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε καλόπιστος θα κρίνει το 

έργο της απερχόμενης διοίκησης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πάρα πολύ θετικό. 

  Να σας δώσω και κάποια στοιχεία για να δείτε πόσοι θα 

συμμετέχουν στο Τακτικό μας Συνέδριο. Από την Περιφέρεια Αττικής στους 

συλλόγους ψήφισαν 17.808 εργαζόμενοι. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι 

253. Μέχρι σήμερα το απόγευμα θα ξέρουμε ποιοι έχουν νομιμοποιηθεί, γιατί 

υπάρχουν και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιολογητικά των 

Συλλόγων αυτών. 

  Από την Περιφέρεια οι ψηφίσαντες είναι 20.202. Οι εκλεγμένοι 

είναι 292. Συγκεντρωτικά στοιχεία είναι ότι ψηφίσανε 38.010 και οι εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποι είναι 545.  

  Εδώ να σας πω, για να σας βοηθήσω, ότι στο προηγούμενο 

Συνέδριο αυτοί που είχαν ψηφίσει ήταν 40.042 εργαζόμενοι. Εμείς θα 

περιμέναμε ιδιαίτερα με την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα να αυξηθεί ο αριθμός. Αλλά μην μας διαφεύγει και το 

γεγονός ότι είμαστε από τους κλάδους που την προηγούμενη 3ετία πέρα από 

τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, είχαμε  και αποχωρήσεις, απολύσεις 

και διαθεσιμότητες χιλιάδων εργαζομένων. Μόνο η Δημοτική Αστυνομία είναι 

περίπου 3.500. 

  Υπολογίστε από τους 2.500 Σχολικούς Φύλακες ότι περίπου 600 

πήγαν στα νοσοκομεία και 400 απολύθηκαν. Άρα λοιπόν εάν θέλουμε να το 

δούμε έτσι και αριθμητικά, είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός εργαζομένων 

που συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες και αυτό μας δίνει το κουράγιο να 

συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη, προκειμένου πλέον να ανατρέψουμε 
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στην πράξη τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους, να έχουμε άμεσα 

διαγραφή του χρέους και να  υπάρξει άμεση αποκατάσταση των αδικιών, των 

εργαζομένων όχι μόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και στο Δημόσιο. 

  Εκλογές κάνανε από τους 212 ενεργούς συλλόγους 176. 

Υπήρχαν και σύλλογοι που και για οικονομικούς και λειτουργικούς λόγους 

περίπου 38, δεν κάνανε αρχαιρεσίες. Εκεί είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο για την ενοποίηση του κλάδου, 

καθώς τις τελευταίες μέρες γράφτηκε στη δύναμη της Ομοσπονδίας, ένα από 

τα σωματεία και πιο μαζικά της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. που εκπροσωπεί την 

καθαριότητα στο Δήμο της Αθήνας που ήταν πάντοτε ένα πρόβλημα για τις 

κινητοποιήσεις μας. 

  Περίπου 1.500 εργαζόμενοι από την καθαριότητα του Δήμου 

Αθηναίων που ήταν γραμμένοι στην Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α., από το τέλος Μαρτίου 

ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και αυτό μας δίνει το κουράγιο ότι 

βασική αιτία που μεταφέρθηκαν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν και οι αγώνες που 

δώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

  Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είμαι στην διάθεσή σας εάν 

θέλετε κάτι να ρωτήσετε σχετικά με τα ζητήματα που θα απασχολήσουν το 

συνέδριο.  

Σ. ΖΙΑΜΠΑΚΑΣ: Ερώτηση εκτός μικροφώνου. 

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κάναμε μια συνάντηση με τον κ. Κατρούγκαλο και 

δυο συναντήσεις με τον κ. Βούτση και μια συνάντηση με τον Γενικό 

Γραμματέα την Παρασκευή. Πράγματι εμείς είχαμε ένα κατάλογο περίπου 37 

αιτημάτων, όπου πιστεύαμε και διεκδικούσαμε, δεν λέω απαιτούμε, γιατί είναι 

μια φράση που δεν την χρησιμοποιούμε. 

  Διεκδικούσαμε από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Εσωτερικών, πέρα από αυτόν που προβλέπεται στο σχέδιο Νόμου του κ. 

Κατρούγκαλου που αυτά αναφέρουν ότι λύνουν, ότι θα υπήρχε η επίλυση σε 

τρία-τέσσερα ζητήματα πολύ θεσμικού χαρακτήρα. Και το ένα ήταν η 

κατάργηση του Νόμου 3979 που μιλάει ότι δίνει τη δυνατότητα να αναθέτουν 

σε ιδιώτες την αποκομιδή των απορριμμάτων. 

  Το δεύτερο έχει να κάνει με την επαναφορά, δηλαδή τη μείωση 

του ωραρίου από τις 40 ώρες, σε 32 του παιδαγωγικού προσωπικού των 

Παιδικών Σταθμών.  
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  Το τρίτο ήταν η άμεση άρση της αναστολής των προσλήψεων 

στο προσωπικό, κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα με προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού και βέβαια η επαναφορά όλων των φορέων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων που ενώ προέβλεπε ο Καλλικράτης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου και μετατρέπονται σιγά-σιγά σε Ανώνυμες Εταιρείες, να μπορέσουν 

να ξαναγίνουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

  Βασικές - και γι’ αυτό επιλέξαμε αυτά τα αιτήματα-θέσεις της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η σημερινή 

κυβέρνηση, τότε αξιωματική αντιπολίτευση, μας έλεγε ότι ήταν από τα πρώτα 

ζητήματα που θα λύσει όταν θα αναλάβει την εξουσία.  

  Και δεν λέω βέβαια την άρση της μισθολογικής-βαθμολογικής 

καθήλωσης. Όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν και ένα οικονομικό κόστος, αλλά 

τουλάχιστον η νέα κυβέρνηση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την 

υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα έπρεπε να τα έχει περάσει, να τα έχει ψηφίσει. 

  Από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή.  Η νέα διοίκηση της 

Ομοσπονδίας έχει πλέον την εμπειρία. Ξέρει τι διεκδικεί. Θα αναβαθμιστεί 

μέσα από το Συνέδριο και με καλύτερες προϋποθέσεις και δυνάμεις θα 

διεκδικήσει τα δίκαια και ώριμα αιτήματα των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής, σε σχέση με τον 

«Καλλικράτη», με το διάλογο που ξεκινάει τώρα και που θα πάει μέχρι το 

τέλος του 2015 από ότι είδα, εσείς έχετε έτσι κάποια σημεία βάλει στα οποία 

θα ζητάτε αναθεώρηση; Γενικώς όμως λέω, όχι μόνο στα θέματα των 

εργαζομένων, αλλά γενικά για το Δήμο, για τη θωράκισή του και λοιπά.  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και νομίζω όλοι το ξέρουν 

αυτό, βασικές θέσεις.  

  Κατ΄ αρχήν να λύσουμε και μια παρεξήγηση γιατί κάποιοι 

διαρρέουν και διαδίδουν, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν αντίθετη στον «Καλλικράτη» 

και ήταν αντίθετη από την πρώτη στιγμή διότι είχε ενταχθεί στις μνημονιακές 

υποχρεώσεις και το πρώτο που προέβλεπε ήταν η εξοικονόμηση τότε των 

πόρων για κάθε χρόνο και αναφερόταν σε 500 εκατομμύρια.  

Εμείς δε μιλάμε μόνο για τα ζητήματα που αφορούν στους 

εργαζόμενους, μιλάμε για τις αρμοδιότητες, μιλάμε για τα ζητήματα που 
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αφορούν στην οικονομική διαχείριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιλάμε για 

τους ελεγκτικούς οργανισμούς, μιλάμε για τους Δήμους που συγκροτήθηκαν 

που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Και βέβαια εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια άλλη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που θα έρχεται να υπηρετεί τους πολίτες, δε θα επιτρέπει μέσω 

Κοιν.Σ.Επ. τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και κυρίως στην ενίσχυση 

του κοινωνικού ρόλου που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση το τελευταίο χρονικό 

διάστημα, είτε με τις κοινωνικές δομές, είτε με τις υπηρεσίες που προσφέρει 

σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τη 

μεριά της Κεντρικής Διοίκησης.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εκτιμάτε λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα 

οικονομικά του κράτους ότι θα υπάρχει κατάργηση των Κοινωνικών Δομών 

των Δήμων;  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι μόνον αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η 

πλειοψηφία των Δήμων και νομίζω ότι όσοι παρακολουθήσανε προχθές και τη 

συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ.Ε,. από τη στιγμή που δεν έχουν πάρει κάποιους 

συγκεκριμένους πόρους, πέρα από τους Κ.Α.Π., τους οποίους τους 

περίμεναν, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να βρεθούν στο Οικονομικό 

Παρατηρητήριο εξ αιτίας αυτής της προσπάθειας που γίνεται από τη μεριά της 

Κεντρικής Κυβέρνησης.  

Αν πάρουμε υπόψιν μας ότι έχουν μειωθεί οι πόροι 65%, ότι 

σχεδιάζεται και δεν μπορούν να το σταματήσουν να μεταφερθούν και οι 

υπόλοιπες αρμοδιότητες που προβλέπει ο «Καλλικράτης» χωρίς ανθρώπινο 

δυναμικό και χωρίς πόρους, αντιλαμβάνεστε ότι οι Δήμοι θα αντιμετωπίσουν 

σοβαρό πρόβλημα και όταν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου οι Δήμοι 

είναι υποχρεωμένοι να προβλέπουν τις ανάγκες τους κάθε 15θήμερο.  

Εσείς ξέρετε εκτός από καμιά 10αριά Δήμους, υπάρχει κανένας 

Δήμος που έχει πλεόνασμα; Μην κοροϊδευόμαστε, είναι όλα συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις, συμβατικές υποχρεώσεις-συμφωνίες που έχουν να κάνουν με 

συμβόλαια, έργα, προμήθειες. 

Τα οποία αντιλαμβάνεστε, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο δε λέω εδώ 

στο λεκανοπέδιο ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά στην περιφέρεια και στις 

αγορές τις τοπικές, που όταν ο άλλος ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνος να μην πάρει 

τα λεφτά του. Η οικονομία είναι ψυχολογία.  
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Δηλαδή το λέμε αυτό το παράδειγμα και κανένας δεν το 

διαψεύδει, υπάρχει περίπτωση κάποιος να δώσει καύσιμα σε ένα Δήμο όταν 

ξέρει ότι θα κινδυνεύει να μην τα πάρει τα χρήματα του ή θα καθυστερήσει;  

Και για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ακούσαμε 

διάφορα, η πλειοψηφία των Δήμων πρέπει να ξέρετε, κυρίως των 

περιφερειακών, στηρίζεται στις συνεταιριστικές τράπεζες. Λοιπόν από τη 

στιγμή που τα διαθέσιμα των Δήμων φεύγουν και πάνε στην Τράπεζα της 

Ελλάδος αυτές κατέρρευσαν. Κατέρρευσαν οι τράπεζες, πρέπει να το 

πάρουμε υπόψιν μας όλο αυτό το πράγμα.  

Λοιπόν είναι σοβαρά προβλήματα, τα οποία φοβάμαι ότι η 

Κυβέρνηση αν δεν ξεκαθαρίσει τι έχει αποφασίσει θα μας βρει απέναντι της. 

Εμείς είμαστε μαζί της και θα τη στηρίξουμε κι όχι μόνο δε μας ενδιαφέρει αν 

θα χάσουμε το μισθό μας που είναι το τελευταίο στα ζητήματα, αλλά αν είναι 

να δώσουμε και την ίδια μας τη ζωή θα μας βρει δίπλα της.  

Αν είναι όμως να χρησιμοποιεί την ίδια τακτική που 

χρησιμοποιούσαν και οι προηγούμενοι, τον εκβιασμό και δεν έχουμε να 

πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, θα μας βρει απέναντι, όπως ήμασταν τα 

προηγούμενα πέντε χρόνια.  

Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Σήμερα παρουσιάζει ο κ. Βούτσης με τον κ. Κατρούγκαλο το 

νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση. Αυτό από ότι μαθαίνουμε έχει σε σχέση 

με το αρχικό κείμενο κάποιες διαφορές, δηλαδή σε ότι αφορά τις συλλογικές 

συμβάσεις, σε ότι αφορά τη μονιμοποίηση των εργαζομένων με συμβάσεις 

αορίστου χρόνου και την κάρτα του πολίτη. Η τοποθέτησή σας σε σχέση με 

αυτές τις αλλαγές ποια είναι;  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς κατ΄ αρχήν όταν το σχέδιο νόμου είχε βγει στη 

διαβούλευση κι είχε μέσα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη 

μετατροπή, δηλαδή τη μονιμοποίηση των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

είχαμε πει ότι μας βρίσκει σύμφωνους και μάλιστα ήμαστε αυτοί που το 

θέσαμε στην πρώτη συζήτηση και της Α.Δ.Ε.ΔΥ.  

Πρώτον η διάταξη για συλλογικές διαπραγματεύσεις μας βρίσκει 

σύμφωνους διότι θεωρούμε ότι σε μια τέτοια περίοδο η επαναφορά των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας, 

ιδιαίτερα για το χώρο το δικό μας, όταν έχουμε και μια κουλτούρα συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και νομίζουμε ότι όταν πας να κάνεις διαπραγμάτευση δεν 
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είναι ή όλα ή τίποτα, μπορείς να πάρεις οτιδήποτε που θα βελτιώνει τις 

κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Για το ζήτημα των Ι.Δ.Α.Χ., εδώ υπάρχει ένα θολό τοπίο. Ο 

Υπουργός μας είπε ότι το απέσυρε προκειμένου να το προετοιμάσει 

καλύτερα. Διαρροές που υπήρξαν ήταν ότι το ζήτησαν και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις.  

Εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά είναι σίγουρο και αυτό 

το ξεκαθαρίσαμε στην τελευταία συνάντηση που είχα πάει μαζί με την 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στον κ. Κατρούγκαλο, συνταγματικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Το 

είπε και ο ίδιος. Αυτά που επικαλούνται για την αποζημίωση των 15 χιλιάδων 

ευρώ ή για ασφαλιστικά ούτε αυτά υπάρχουν, άρα λοιπόν αν το επαναφέρει 

θα δούμε τις διατάξεις και θα τοποθετηθούμε.  

Θεωρούμε όμως ότι αν γίνει αυτό είναι μία σημαντική κατάκτηση 

του συνδικαλιστικού κινήματος για ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας και μην 

ξεχνάμε ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κυρίως οι Ι.Δ.Α.Χ. ήταν τα 

πρώτα θύματα στις διαθεσιμότητες και στις απολύσεις των προηγούμενων 

κυβερνήσεων και θα είναι μία θωράκιση προκειμένου να μη βρεθούν το 

επόμενο χρονικό διάστημα κάτω πάλι από την απαίτηση των θεσμών όπως 

ονομάζεται σήμερα στη διαδικασία της διαθεσιμότητας και της απόλυσης.  

Θα δούμε τις διατάξεις και θα τοποθετηθούμε.  

Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Και για την κάρτα του πολίτη;  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα δεν έχουμε τοποθετηθεί, δεν το έχουμε δει το 

ζήτημα.  

  Είναι κάτι που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο ξεφεύγει από τις 

δυνατότητες να το αναλύσουμε. Και βέβαια έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα 

φέρει νέο Νόμο για την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και οργανικών 

δομών, εμείς έχουμε ζητήσει να πάρει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης γιατί έχουμε ξεχωριστό Κώδικα.  

  Και βέβαια ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που θα είναι πάλι 

ενταγμένο στο μισθολόγιο της προηγούμενης Κυβέρνησης, οδηγείται σε 

αποτυχία και πάλι σε κλίμα έντασης, διότι το προηγούμενο μισθολόγιο συνδέει 

το μισθό με τη βαθμολογική εξέλιξη του εργαζόμενου, κάτι στο οποίο είμαστε 

αντίθετοι.  



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ –  27/4/2015 

 10 

Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί, να σας 

ευχαριστήσουμε γιατί κοιτάζω αυτούς που ήρθαν και είναι δια ζώσης εδώ για 

την πολύτιμη βοήθεια που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην 

προβολή των κινητοποιήσεων.  

Πιστεύω να συνεχίσετε και το επόμενο χρονικό διάστημα, 

άσχετα αν έχουμε αλλάξει πολιτική ηγεσία. Δεχόμαστε την κριτική και πιστεύω 

ότι τα ραντεβού που δίναμε μόνιμα στους δρόμους πιθανότατα να 

συνεχιστούν αρχής γενομένης από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Περιμένουμε και το Συνέδριο και την ψήφιση ενός νέου προγράμματος 

δράσης. Είμαστε λίγο ανήσυχοι για τις εξελίξεις.  

Επίσης δεν είπα ότι στο Συνέδριο θα χαιρετήσει εκπρόσωπος 

της Κ.Ε.Δ.Ε. Έχουμε καλέσει τον Πρόεδρο, που δεν ξέρω αν θα είναι εδώ, 

αλλά από ότι έμαθα έχουν Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι άρα, θα έρθει. Θα 

είναι εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θα είναι και 

εκπρόσωπος των Κυπριακών Συνδικάτων που έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση 

που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τους μεταφέραμε και την εμπειρία 

μας από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.  

Μάλιστα θυμάμαι ότι όταν πήγα την πρώτη φορά που ήταν 

έτοιμοι να μπουν στα μνημόνια και τους έλεγα το τι θα συμβεί, τότε μου 

λέγανε επειδή είναι συνδικάτο της Π.Ε.Ο. που ανήκει στο ΑΚΕΛ -εκεί τα 

Συνδικάτα είναι κομματικά- "αποκλείεται να συμβούν αυτά εμείς έχουμε 

αριστερή Κυβέρνηση".  

Όταν βέβαια μπήκαν στα μνημόνια και τους τα ξαναείπαμε μετά 

τότε κατάλαβαν. Τώρα θα έρθουν να μας μεταφέρουν αυτοί τη δικιά τους 

εμπειρία. Δεδομένου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο 

χρόνια με την ένταξή τους και αυτοί στα μνημόνια νομίζω ότι η ανταλλαγή 

απόψεων θα ήταν χρήσιμη. 

Θα έλεγα άσχετα αν εκεί τα συνδικάτα είναι κομματικά είναι το 

μόνο Συνδικάτο που έχουμε αδελφικές σχέσεις και μάλιστα έχουν και πολύ 

καλές σχέσεις με τα Συνδικάτα των Δημοτικών Υπαλλήλων στα κατεχόμενα, 

δηλαδή τους Τουρκοκύπριους και μπορούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις. 

Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι 

πάρα πολύ ωφέλιμη όχι μόνο για το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας της 

Κύπρου, αλλά και για το τι απασχολεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε στην 
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ελεύθερη Κύπρο, είτε στην κατεχόμενη και αυτή η ανταλλαγή απόψεων μας 

βοηθάει κι εμάς.  

Τους περιμένουμε να ακούσουμε την εμπειρία τη δικιά τους και 

αυτό θα είναι κι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δική μας συνέχεια των αγώνων.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με τον κ. Φούχτελ τι γίνεται;  

Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τον κ. Φούχτελ τον αναζητούμε κι εμείς.  

  Από ότι φαίνεται, από ότι κατάλαβα σε μια συνάντηση που 

υπήρξε, οι δηλώσεις της κας Μέρκελ σήμαιναν ότι κάτι προετοιμάζουν, μια 

επαναφορά του Φούχτελ. Εμείς πάντοτε θα τον υποδεχόμαστε όπως πρέπει 

κατάλληλα.  

  Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

 

 

 
 
  


