
 

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

ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

του 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σας 

καλωσορίζουμε στην έναρξη των εργασιών του 46ου Τακτικού Συνεδρίου που 

πραγματοποιείται στην όμορφη και ιστορική πόλη των Ιωαννίνων και σας ευχαριστούμε 

που μας τιμάτε με την παρουσία σας. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, τον Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Θωμά Μπέγκα 

και τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου κ. Ιωάννη Λώλο, 

Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, για την φιλοξενία, αλλά και την βοήθεια που μας προσέφεραν 

για τη διοργάνωση και την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου μας. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, 

Το Τακτικό μας Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια πολύ δύσκολη και 

κρίσιμη χρονική περίοδο όχι μόνο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την χώρα 

μας αλλά και για το διεθνές περιβάλλον. Η φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και ο 

αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων υπέρ της καπιταλιστικής ηγεμονίας απειλούν ευθέως 

την παγκόσμια Ειρήνη, την Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και φέρνουν νέο 

κύμα επιθέσεων κατά του βιοτικού επιπέδου και των κατακτήσεων των εργαζομένων. 

Είναι φανερό ότι και στη χώρα μας καλούνται να πληρώσουν και πάλι, 

εκείνοι που δεν ευθύνονται, για την κρίση που άλλοι δημιούργησαν. 

Να πληρώσουν με απολύσεις, με μειώσεις μισθών και συντάξεων, με την 

καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Να πληρώσουν 

για τις σπατάλες, την εισφοροδιαφυγή, την παραοικονομία, το δανεισμό στις τράπεζες, 

την ασυδοσία των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των καρτέλ που διογκώνουν τεχνητά 

τις τιμές για κερδοσκοπικούς λόγους. 

Αυτή η πολιτική ακούει στο όνομα ακραίος νεοφιλελευθερισμός που 

συρρικνώνει το κοινωνικό κράτος και που ο ανταγωνισμός, το κέρδος και οι 

ιδιωτικοποιήσεις δεν έχουν όρια, ενώ η αγορά αυτορυθμίζεται. 

Οι δήθεν «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει προεκλογικά η σημερινή 

Ελληνική συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. ξεθώριασαν πολύ σύντομα και 



υιοθέτησε και αυτή πλήρως την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού από τα πρώτα 

βήματα της θητείας της. Με την ψήφιση και του 3ου Μνημονίου υλοποίησε πρόθυμα 

ότι δεν είχαν τελειώσει οι προηγούμενοι προσωρινοί «διαχειριστές» της εξουσίας. Γι΄ 

αυτό και φέρει εξίσου με αυτούς τεράστιο μερίδιο ευθύνης γι΄ αυτή την εξέλιξη. 

Βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές: Ανεργία, 

ιδιωτικοποιήσεις, «μαύρη» και αδήλωτη εργασία, νέα μειωμένα μισθολόγια και 

ελαστικές σχέσεις εργασίας με μισθούς πείνας στο Δημόσιο και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, διάλυση της Υγείας και της Παιδείας, κατασχέσεις σπιτιών, 

υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, αναξιοκρατία και υποταγή της κρατικής 

μηχανής στη βούληση των ημετέρων. 

Το Κοινωνικό κράτος διαλύεται, ο Δημόσιος και Δημοτικός πλούτος της 

χώρας μας εκποιείται, ενώ τα δάνεια που είμαστε υπόχρεοι οι περισσότεροι γίνονται 

«κόκκινα» και περνούν σε κερδοσκοπικά ξένα συμφέροντα. 

Βιώνουμε μια σύγκρουση των δυνάμεων της εργασίας με τις δυνάμεις της 

αγοράς. Των μισθωτών που προσπαθούν να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους και του 

κεφαλαίου, εγχώριου και ξένου, που επιδιώκει να αυξήσει τα κέρδη του πατώντας επί 

πτωμάτων. 

Ειδικότερα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα προβλήματα είναι τραγικά. 

Μειωμένο και γερασμένο προσωπικό, έλλειψη σύγχρονων υποδομών και 

απαρχαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, εντατικοποίηση της εργασίας, πλήθος 

εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών αλλά και θανάτων, πολιτική ομηρία των 

εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, προσχηματική αξιολόγηση με σκοπό τις 

απολύσεις, περικοπή των πόρων και εκχώρηση των αρμοδιοτήτων στα εργολαβικά 

συμφέροντα. 

Σε όλα αυτά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε δυναμικά. Δεν 

μπορούμε να κάνουμε πίσω. Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση οφείλει να δώσει απαντήσεις, όπως έκανε διαχρονικά, χαράζοντας μια 

στρατηγική ανατροπής της κατάστασης, σφυρηλάτησης της ενότητας στη δράση και 

καθορίζοντας μια πορεία πολιτικής αυτονομίας και ταξικού αγώνα για το σύνολο των 

προβλημάτων και στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο των εργαζομένων. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αφυπνιστεί. Επιβάλλεται άμεση 

κοινωνική αντίσταση για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Διαφορετικά, το μέλλον 

θα είναι δυσοίωνο με ανατροπή του συνόλου των κοινωνικών κατακτήσεων. 

Πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε αποστομωτική-καταλυτική απάντηση σε 

όσους εκτίμησαν ότι το εργατικό κίνημα δεν μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την επίθεση 

που δεχόμαστε συνολικά οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σήμερα, μέσα από τις εργασίες του 46ου Τακτικού Συνεδρίου 

της πρέπει να βάλει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή του σκηνικού και να θέσει 

τους στόχους και τις προτεραιότητες των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

για το επόμενο χρονικό διάστημα που αναλυτικά είναι: 

 



- Άμεση καταγραφή των ελλείψεων προσωπικού σε όλους τους Δήμους και 

απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και τις 

δομές των Ο.Τ.Α. Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας. 

- Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011. Καμιά 

ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και εφαρμογή των Σ.Δ.Ι.Τ. 

- Οικονομικά αυτοδύναμους Ο.Τ.Α. και αποτροπή της επερχόμενης οικονομικής 

κατάρρευσης τους, καθώς μεθοδεύεται η συστηματική αφαίρεση πόρων και 

αρμοδιοτήτων τους. Οικονομική ενίσχυση των Ο.Τ.Α. και επιστροφή των 

παρακρατηθέντων πόρων. 

- Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια. Άμεση παρέμβαση 

των ελεγκτικών μηχανισμών και του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις 

υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μην προστεθούν και άλλα 

θύματα στον μακρύ κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων και θανάτων. Νομοθετική 

αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους 

εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

- Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων που μέσω της απαξίωσης 

του αποτελεί σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και δημότες. 

- Άμεση υπογραφή Σ.Σ.Ε. και για το προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. 

- Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές 

δεσμεύσεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών-υπηρεσιών 

των Δήμων. 

- Άμεση ρύθμιση των δανείων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που 

έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το πρώην 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 

- Τακτοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Μονιμοποίηση των Αορίστου Χρόνου, για ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο 

Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. 

- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Επαναφορά του 13ου και 

14ου μισθού. Υπολογισμός της διετίας 2016-2107 για τη μισθολογική εξέλιξη.  

- Υπεράσπιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Κατάργηση του 

Νόμου Κατρούγκαλου  (3687/2016) για το ασφαλιστικό που μειώνει τις συντάξεις 

ως 40%. 

- Υπεράσπιση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού ρόλου των Δημοτικών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών. Λέμε όχι στην  υποβάθμιση τους και στην μετατροπή 

τους σε «παρκινγκ παιδιών». Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας. Μη εφαρμογή του Νόμου Γαβρόγλου για τη 

δίχρονη υποχρεωτική ένταξη των νηπίων στα Νηπιαγωγεία. Καθολική πρόσβαση 

όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας στις δομές προσχολικής αγωγής. 



Τακτοποίηση του προσωπικού που εργάζεται με συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου για 

πολλά χρόνια. 

- Καμιά περικοπή των δικαιούχων των Β.Α.Ε. αλλά και του αντίστοιχου επιδόματος 

στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της συγκυβέρνησης. Επέκτασή του και σε άλλες 

κατηγορίες εργαζομένων. 

- Συνεχή επιμόρφωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

- Αποτροπή κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

και υποχρεωτική μετατροπή όλων των Φο.Δ.Σ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. από Ανώνυμες 

Εταιρείες. Επιστροφή της ανακύκλωσης στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. 

- Επαναφορά του 37 1/2ωρου χωρίς αποκοπές στις αποδοχές. 

- Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών που επιβλήθηκαν σε 

μισθωτούς και συνταξιούχους. 

- Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Να βάλουμε τέλος στην φοροληστεία. Μείωση των 

συντελεστών του Φ.Π.Α. 

- Κατάργηση της διάταξης για την λήψη απόφασης για την προκήρυξη απεργίας. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, 

Από το βήμα του 46ου Τακτικού Συνεδρίου μας, απευθύνω κάλεσμα ενότητας 

και αγώνα σε όλους. 

Διότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ταξική ενότητα, ο αγώνας και η μαζική 

συμμετοχή όλων των δυνάμεων της εργασίας είναι ο μοναδικός δρόμος για την άμεση 

ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. 

Η μέχρι τώρα ιστορία, μας έχει δείξει ότι, μόνο όταν αγωνιζόμαστε και 

διεκδικούμε έχουμε και κατακτήσεις. 

Με σύνθημα ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ ας γίνει το 46ο 

Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αφετηρία νέων δυναμικών αγώνων, για να 

πάρουμε πίσω ότι μας ανήκει. Για την χάραξη μιας νικηφόρας πορείας μακριά από 

μικροπαραταξιακά οφέλη που θα δίνει οριστικές λύσεις στα προβλήματα των 

εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε. 

 

 

 

 


