
 
 

ΟΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΚΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
Αγαπητοί Φίλοι, 

Θέλω εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλά και των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους για την πρόσκλησή σας 
να παραβρεθούμε στο Συνέδριό σας. 

Ξεκινώντας την σύντομη ομιλία μου, θέλω να τονίσω ότι ο «κατήφορος» που έχει 
πάρει η χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία επτά (7) χρόνια, δυστυχώς συνεχίζεται και 
από ότι δείχνει θα είναι μακρύς!!! Αυτό βέβαια που παραμένει σταθερό και ακλόνητο 
μέχρι και σήμερα που μιλάμε, είναι η πιστή και συνεχιζόμενη εφαρμογή των 
μνημονιακών πολιτικών σκληρής λιτότητας που πλήττουν στο σύνολό τους τους 
Πολίτες αυτής της χώρας αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα. 

Συνεχίζουν ακάθεκτοι να μειώνουν τους πόρους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
μέχρι την ολική εξάλειψή τους, συνεχίζουν να μειώνουν τους μισθούς των 
εργαζομένων με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, οδηγούν την Κοινωνική Ασφάλιση στα όρια 
της οριστικής διάλυσής της, ετοιμάζουν νέες φοροεπιδρομές και μεθοδεύουν με κάθε 
τρόπο το ξεπούλημα σημαντικών Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών στα μεγάλα ή 
μικρά Ιδιωτικά εργολαβικά συμφέροντα, αφού πρώτα έχουν απαξιώσει πλήρως τόσο το 
έμψυχο όσο και το άψυχο υλικό τους.  

Σας είναι γνωστό, πιστεύω, ποιοι είναι αυτοί. Είναι όλοι αυτοί που σχεδιάζουν και 
εφαρμόζουν ευλαβικά τις πολιτικές λιτότητας και εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού, τις 
πολιτικές αποδυνάμωσης του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
κατάργησης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους με μοναδικό σκοπό και 
στόχο την αισχροκέρδεια των δανειστών αυτής της χώρας. 

Παρόλα αυτά, εμείς, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α., σταθήκαμε όρθιοι σε όλες τις επιθέσεις που δεχθήκαμε από όλες τις πλευρές. 
Από την πρώτη στιγμή είμασταν 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 χωρίς να θέλω να 
σας κουράσω. Καταφέραμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με δυναμικούς 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 νέας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το 

Δημοσίου 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. 
 

Σε κάποιες από τις πρόσφατες διεκδικήσεις μας, σταθήκατε αρωγοί και 
συμπαραστάτες. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται και έχει δρόμο ακόμη.  

Για αυτό το λόγο, 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, για το καλό 
των ταλαιπωρημένων Πολιτών αυτής της χώρας. 
 
Συνεχίζουμε τον αγώνα για: 
• Αύξηση των πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
• Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες 

των Δήμων. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 
• Κατάργηση του Νόμου Ραγκούση και της παραχώρησης Δημοτικών 

Υπηρεσιών στους Ιδιώτες. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού 
χαρακτήρα τους. 

• Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου των Ο.Τ.Α. 

• Κατάργηση του Νόμου με την προσχηματική αξιολόγηση των Δημοσίων και 
Δημοτικών Υπαλλήλων. 

• Αυξήσεις και όχι νέες μειώσεις στους ήδη πετσοκομμένους μισθούς των 
Δημοτικών Υπαλλήλων. 

• Διατήρηση και διεύρυνση του ειδικού καθεστώτος των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.). 

• 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 κατάρτιση νέων σύγχρονων και λειτουργικών Οργανισμών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) με σύσταση νέων κενών οργανικών θέσεων. 



Αγαπητοί Φίλοι, 
Πριν λοιπόν να είναι αργά, σας καλούμε να αγωνιστούμε για μια Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που είμαι σίγουρος ότι θέλουμε και ονειρευόμαστε. Απομονώνοντας 
εκείνους που μεθοδεύουν την κατάρρευση των Υπηρεσιών σε όφελος όσων 
καιροφυλακτούν με μόνο σκοπό το κέρδος, αδιαφορώντας για το εάν το κόστος θα 
μετακυλήσει στους Δημότες μας. 

Δεν έχουμε το δικαίωμα να καθόμαστε άπραγοι ως απλοί παρατηρητές και να 
παρακολουθούμε την διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι επιθέσεις που θα 
δεχθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν παρά τις αντίθετες υποσχέσεις 
της κυβέρνησης. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να μη συμβιβαστούμε. Εμείς 
είμαστε έτοιμοι…!!! 

 
 

 
 
 


