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Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Κατ’ αρχήν θέλω εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους δημοσιογράφους που έχετε έρθει 
σήμερα για να ενημερωθείτε και παρακολουθήσετε το 46ο Τακτικό Συνέδριο μας. 

Το Συνέδριο γίνεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλον τον κόσμο. Ένα 
Συνέδριο ισχυρό, όπου πραγματικά φαίνεται και από τα αποτελέσματα και από την 
εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι εργαζόμενοι, μιας που έχουν ψηφίσει γύρω στις 
10.000 περισσότεροι από την προηγούμενη φορά. 

Και θέλω να σας ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία, αλλά και για την εκτίμηση 
που έχετε για την Ομοσπονδία μας. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Εργαζομένων των 
Ο.Τ.Α. του Νομού Ιωαννίνων και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου  που ό,τι 
ζητήσαμε για την Ομοσπονδία και για το Συνέδριο αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο 
τρόπο. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ιωαννιτών που και αυτοί σαν Δήμος 
ανταποκρίθηκαν σε ό,τι δυσκολία βρέθηκε και είχαμε για το Συνέδριο αυτό. 

Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία επέλεξε μετά από 19 χρόνια να 
έρθει στα Ιωάννινα να κάνει αυτό το Συνέδριο, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ 
σημαντικό σε αυτή την περιοχή να «χτυπήσει» για άλλη μια φορά η καρδιά της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και να πάρουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των 
εργαζομένων και όχι μόνο. 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ουσιαστικά η Ομοσπονδία πάλεψε και παλεύει με 
όλες τις δυνάμεις της για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις πιο δύσκολες 
συνθήκες που υπάρχουν, λόγω των μνημονίων. 
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Είναι σίγουρο ότι η διασφάλιση του Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Η διασφάλιση των 
εργασιακών θέσεων είναι πάλι πολύ σοβαρό θέμα και βέβαια το πολύ μεγάλο και 
σημαντικό ζήτημα είναι η ιδιωτικοποίηση που κάποιοι προσπαθούν με τον έναν ή με 
τον άλλο τρόπο να οδηγήσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι, θα έλεγα, πρόσφατο το 
γεγονός ότι στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. ακούσαμε και ακούσατε την άποψη της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, να καλεί τους Δημάρχους να ιδιωτικοποιήσουν τις 
υπηρεσίες καθαριότητας καλώντας μάλιστα να ρωτήσουν τους Δημάρχους αυτούς που 
έχουν ιδιωτικοποιήσει την καθαριότητα πόσο καλά γίνεται και πόσο ικανοποιημένοι 
είναι.  

Γι’ αυτό σε αυτό το Συνέδριο είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν θέσεις, θα υπάρχουν 
προτάσεις. Είναι ένα Συνέδριο και θα ακούσουμε τους εργαζόμενους και θα μας 
ακούσουν για να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που θα υπερασπίσουν τα συμφέροντα 
των εργαζομένων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο μεγάλος στόχος είναι να σταματήσει η απαγόρευση των προσλήψεων. Ξέρετε 
πολύ καλά ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τις μνημονιακές διαδικασίες, γύρω στο 
50% με 60% από πολύ καλό έμψυχο υλικό έφυγε για να προλάβει να συνταξιοδοτηθεί 
και βέβαια οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν είναι τόσο σημαντικές, όπου ουσιαστικά 
στην Περιφέρεια και ειδικά στα νησιά, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει 
να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, νομίζουμε ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να 
ανοίξει ο δρόμος των προσλήψεων. Θέλουμε μία Τοπική Αυτοδιοίκηση που  ο κάθε 
Δήμος ανάλογα και με τις οικονομικές του δυνατότητες να μπορεί να προσλαμβάνει 
προσωπικό για να εξυπηρετήσει τους πολίτες και την κοινωνία. 

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παρ’ όλο τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε 
σαν Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταφέραμε κάποια πράγματα σε εποχές μνημονίων να τα 
κερδίσουμε και να δώσουμε και την ελπίδα και σε άλλες Ομοσπονδίες να διεκδικήσουν 
αυτά που εμείς κατακτήσαμε. 

Υπογράψαμε την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του μόνιμου προσωπικού. 
Ήδη, ετοιμαζόμαστε και έγινε η πρώτη κουβέντα να υπογραφεί και η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου. Μετά από πολύ μεγάλο 
αγώνα και μάχη, είμαστε αυτή η Ομοσπονδία που πάλεψε να γίνουν 9.000 προσλήψεις 
στην Καθαριότητα και στο εργατοτεχνικό προσωπικό γιατί ουσιαστικά εκεί ήταν ένα 
πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους Δήμους και το έβρισκαν ορισμένοι επιτήδειοι ως 
αφορμή για να θέσουν θέμα ιδιωτικοποιήσεων.  

Και βέβαια επειδή ξέρω τι θα με ρωτήσετε σε λίγο, είμαστε και αυτή η 
Ομοσπονδία όμως που διαφώνησε με το Νόμο της κυβέρνησης όσον αφορά στους 
συμβασιούχους. Εμείς είμαστε αυτοί που διαφωνήσαμε διότι θεωρούσαμε και ήταν 
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ξεκάθαρο ότι δεν θα πιάσει ούτε το 10% από τους συμβασιούχους αυτούς που 
υπηρετούσαν. Δεν κοροϊδέψαμε τους συμβασιούχους και δεν κρυφτήκαμε απ’ αυτούς. 

Εμείς είπαμε καθαρά την αλήθεια. Την είπαμε και στο Μέγαρο Μαξίμου όπου 
είμαστε η μοναδική Ομοσπονδία που αναγκάσαμε την κυβέρνηση να μας δεχτεί ο ίδιος 
ο Πρωθυπουργός και είμαστε και η μοναδική Ομοσπονδία που διαφώνησε επί αυτού 
του Νόμου, γιατί ξέραμε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι δεν θα 
μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να μονιμοποιηθούν. 

Είναι σίγουρο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί τεράστια 
προβλήματα και βέβαια είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε το Παιδαγωγικό 
Προσωπικό όπου διαφωνήσαμε με την κυβέρνηση σε ένα Νόμο που για μας, χωρίς 
εμάς, αποφάσισε ο κ. Γαβρόγλου, κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα των εργαζομένων 
στους Παιδικούς Σταθμούς. Έναν Νόμο έκτρωμα που δεν ικανοποιεί ούτε τους γονείς 
των παιδιών που θα πάνε στα Νηπιαγωγεία, καθώς σήμερα δεν υπάρχουν αρκετοί 
δάσκαλοι, δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν υποδομές. Είμαστε αποφασισμένοι 
και στο Συνέδριο να μπει το θέμα, ότι ουσιαστικά δεν θα επιτρέψουμε καμία 
κατάργηση των Παιδικών Σταθμών και καμία απόλυση, διότι σας θυμίζω ότι και την 
εποχή που και οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα ανανεωνόντουσαν οι συμβάσεις, 
τότε μας λέγανε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα μονιμοποιηθούν. 

Εμείς λέγαμε ότι μακάρι να μονιμοποιηθούν. Όμως δεν έγινε. Όπως δεν έγιναν και 
οι μονιμοποιήσεις στις Κοινωνικές Δομές όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα 
κάνει μέχρι το 2017.  

Εμείς λέμε ότι δεν θα υπάρξουν μονιμοποιήσεις. Και ότι αυτοί οι εργαζόμενοι για 
άλλη μια φορά θα αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Να απολυθούν. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να υλοποιήσει τη 
δέσμευσή της σε αυτό που μας έλεγε το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και 8 μήνες, ότι θα 
είχε λύσει το πρόβλημα αυτών των εργαζομένων. 

Έχουμε σοβαρά ζητήματα και με τα εργατικά ατυχήματα. Παρακολουθείτε το 
τελευταίο διάστημα ότι στα εργατικά ατυχήματα είμαστε πρώτοι στο Δημόσιο και 
νομίζω ότι η Ομοσπονδία καλά έκανε και κατήγγειλε το γεγονός στην Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να αναλάβουν όλοι οι Δήμαρχοι τις 
ευθύνες τους και να υπάρχουν τα είδη ατομικής προστασίας στους εργαζομένους αλλά 
και βέβαια να υπάρχουν και οι  υποδομές για το εργατοτεχνικό προσωπικό, να μη 
γίνονται ατυχήματα. Έχουμε 40 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες. 

Αν ένας εργαζόμενος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατηγορηθεί μέσα σε δυο μήνες 
θα έχουν γίνει ενέργειες και θα έχει υπάρξει απόφαση. Εννέα μήνες τώρα η 
Ομοσπονδία έχει προσφύγει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αποτέλεσμα δεν 
υπάρχει. Πηγαίνουμε στη διαδικασία που μας καλούν ανά Δήμο για να πάρουν τις 
αποφάσεις τους και να δουν ποια είναι τα αίτια των ατυχημάτων. 
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Τα αίτια των ατυχημάτων είναι η απαξίωση εκ μέρους κάποιων Δημάρχων όπου δε 
φροντίζουν ουσιαστικά να έχουν τα είδη ατομικής προστασίας οι εργαζόμενοι. Και 
βέβαια εγκαλέσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών να τηρηθεί αυστηρά η νομοθεσία για να 
μη θρηνούμε συνεχώς θύματα. 

Εμείς θα εξακολουθήσουμε να διεκδικούμε την επαναφορά και τη διερεύνηση των 
δικαιωμάτων που χάθηκαν από τις πολιτικές των μνημονίων. Δηλώνουμε ότι θα 
συνεχίσουμε ν’ αγωνιζόμαστε για ν’ ανατραπούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 
επέβαλλαν τα μνημόνια και εφάρμοσαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και βέβαια είναι 
σίγουρο ότι σε αυτό  το Συνέδριο οι εργαζόμενοι περιμένουν πάρα πολλά από μας. 

Εμείς είμαστε έτοιμοι με θέσεις και με προτάσεις, με ψηφίσματα που θα τα 
κατοχυρώσουμε στο Συνέδριό μας, να δώσουμε τη μάχη για το επόμενο διάστημα, που 
θα είναι πολύ δύσκολο μια που, κι εσείς το βλέπετε και όλοι μας,  το 2019 θα είναι η 
πιο σκληρή εφαρμογή των μνημονίων και για τους πολίτες αλλά και για τους 
εργαζομένους. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το βλέπουμε όλοι μας, προσπαθεί να ανοίξει διάλογο με την 
κοινωνία. Διότι εάν δε συζητάς με την κοινωνία, τότε είναι σίγουρο ότι θ’ αποτύχεις. 
Αυτή τη στιγμή ο πολίτης με τρία μνημόνια είναι εξαιρετικά απογοητευμένος. Εμείς 
είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπίσουμε τους εργαζομένους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, να δώσουμε μάχη για να μπορέσουμε να έχουμε υπηρεσίες που 
ουσιαστικά θα εξυπηρετούν τον πολίτη στις πιο κρίσιμες φάσεις αυτής της περιόδου. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω, να δώσω το λόγο στο Βασίλη Πετρόπουλο, Γενικό 
Γραμματέα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχάς να σας ευχαριστήσω κι εγώ απ’ την πλευρά μου για 
τη σημερινή σας παρουσία. Είναι, θεωρούμε, ένα γεγονός σημαντικό  και για την πόλη 
των Ιωαννίνων αλλά είναι ένα γεγονός σημαντικό και για έναν πολύ μεγάλο κλάδο 
όπως είναι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που όπως καλά γνωρίζετε ότι 
βρίσκεται σε μεγάλη, καθημερινή και ουσιαστική σχέση  με τις τοπικές κοινωνίες, τους 
δημότες, προσφέροντας υπηρεσίες και έργο το οποίο φαίνεται καθημερινά. 

Και γι’ αυτό, όπως αναφέρθηκε εισηγητικά και ο Νίκος Τράκας, είμαστε ένας 
κλάδος εργαζομένων που η σχέση μας με την κοινωνία είναι άμεσος και όσον αφορά 
την εξυπηρέτησή της, αλλά όσον αφορά και τις γενικότερες αγωνίες. Τις γενικότερες 
επιπτώσεις από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
δημότης, αντιμετωπίζει και ο εργαζόμενος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Θέλω να πω, σε σχέση με το συνέδριο που θα διεξαχθεί στις επόμενες μέρες, ότι 
για μας δεν είναι μια απλή διαδικασία συζήτησης. Στην πραγματικότητα κι επί τη 
ουσίας  καλούνται 645 αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί από πρωτοβάθμια Σωματεία σε 
όλη την Ελλάδα, να χαράξουν τη γραμμή πάλης για τα επόμενα τρία χρόνια. Και να 
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εκλέξουν και τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας που θα κινηθεί στην κατεύθυνση αυτών 
των αποφάσεων για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Κι αυτά τα τρία χρόνια έχει φροντίσει η κυβέρνηση ήδη να έχει προδιαγράψει ότι 
θα είναι χρόνια δύσκολα. Γιατί για τον κλάδο μας έχει ανοίξει το ζήτημα του 
ανθυγιεινού επιδόματος και των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Για τον κλάδο 
μας και για το Δημόσιο γενικότερα βέβαια έχει ανοίξει το ζήτημα της αξιολόγησης. 
Γιατί για τον κλάδο μας είναι στην επόμενη τριετία ανοιχτό μια σειρά από κατηγορίες 
εργαζομένων να βρεθούν στο δρόμο. 

Διότι το 2019 τελειώνει το «Βοήθεια στο σπίτι» και το 2020 ολοκληρώνεται το 
Ε.Σ.Π.Α., όπου μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα χιλιάδες εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή 
απασχολούνται κυρίως στους Παιδικούς Σταθμούς. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τ’ 
αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή η Διοίκηση που θα εκλεγεί απ’ αυτό εδώ το Συνέδριο που 
γίνεται στην πόλη των Ιωαννίνων. Συν τα γενικότερα ζητήματα που έχουμε ν’ 
αντιμετωπίσουμε όχι μόνο εμείς, η κοινωνία, που έχει να κάνει με τα χαράτσια, με τους 
φόρους, με τη συνέχιση της λιτότητας, η οποία προδιαγράφεται επισήμως και για τα 
επόμενα χρόνια όπως τα έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα. 

Απ’ αυτή τη σκοπιά λοιπόν, θέλουμε να δείτε το Συνέδριο σαν ένα Συνέδριο μάχης 
που δίνουν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ν’ ασχοληθείτε μαζί του και 
με τις αποφάσεις του. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι μαζί με τις ευχαριστίες στο Σύλλογο 
Εργαζομένων σίγουρα που βοήθησε εδώ στη διοργάνωση, μαζί με τις ευχαριστίες του 
Δήμου Ιωαννίνων ο οποίος έδειξε μια καλή διάθεση, δε μπορούμε να μην πούμε ότι σε 
μια επίσκεψη που κάναμε πριν από λίγες μέρες και συναντηθήκαμε με το Δήμαρχο, 
υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε ότι θα συμπαρασταθεί ουσιαστικά στους συναδέλφους 
συμβασιούχους που απολύθηκαν από το Δήμο του. Πράγμα το οποίο δεν έκανε. 

Και όχι μόνο δεν έκανε, επιχείρησε μέσα από δηλώσεις και Δελτία Τύπου, να 
ισχυριστεί ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα εμφανίζαμε εμείς. Εμείς στην 
επίσκεψη που κάναμε και στη συνάντηση  με το Δήμαρχο, ήμαστε πολύ καθαροί και 
του ζητήσαμε να σταθεί ουσιαστικά και στο πλάι των εργαζομένων, κάτι το οποίο όμως 
δεν το έπραξε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Β. ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Θα ήθελα κι εγώ από τη μεριά μου 
να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου και 
βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι γεγονός ότι οι εργασίες του 46ου Συνεδρίου της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που ξεκινάνε τη Δευτέρα στις 23 Απριλίου και τελειώνουν την Πέμπτη 
στις 26  με την εκλογή μελών στα όργανα της Ομοσπονδίας, γίνεται σε μια περίοδο που 
δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να μην το καταγράψουμε, που 
θα έλεγα υπάρχει μια κορύφωση της επιθετικότητας των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 6 

στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Και βέβαια τα σύννεφα του πολέμου αρχίζουν και μαζεύονται και στην περιοχή τη 
δική μας με την πολιτική που ακολουθεί η Ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι από το 
Συνέδριο θα πρέπει να βγει ένα ψήφισμα, μια απόφαση που να καταδικάζει και τους 
βομβαρδισμούς στη Συρία και όπου αλλού γίνονται και να βγει ένα ψήφισμα που θα 
λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να απόσχει από κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον του λαού 
της Συρίας ή οποιουδήποτε άλλου λαού και να μην χρησιμοποιούνται τα εδάφη της 
χώρας μας για τη διευκόλυνση επιθετικών ενεργειών. 

Η καταγραφή και η περιγραφή των προβλημάτων που έχουμε από την όλη αυτή τη 
μνημονιακή περίοδο που και αυτή η κυβέρνηση για όγδοη συνεχή χρονιά συνεχίζει την 
ίδια πολιτική της λιτότητας και της εξαθλίωσης των εργαζομένων και της κοινωνίας, 
από μόνη της δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. 

Δεν μπορεί να μένουμε μόνο στην περιγραφή και στην καταγραφή. Θεωρούμε ότι 
πρέπει πλέον το συνδικαλιστικό κίνημα να αφήσει την αμυντική τακτική, την τακτική 
που λέει ότι όταν έρχεται ένας νόμος, όπως ήταν το αντιασφαλιστικό για παράδειγμα ή 
οποιοσδήποτε άλλος αντεργατικός νόμος ή την τροπολογία που πέρασαν ουσιαστικά 
για την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, να βγαίνει στο δρόμο και να κάνει 
μια μέρα απεργία. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουμε επιθετικοί απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα των 
Μνημονίων, σε αυτή την πολιτική και αυτής της κυβέρνησης και να διεκδικήσουμε ό,τι 
χάσαμε το περασμένο διάστημα και να διευρύνουμε ακόμη και τα δικαιώματα που 
έχουν απομείνει. 

Νομίζω ότι η συζήτηση για το συντονισμό όλων των δυνάμεων και την οργάνωση 
του αγώνα για το επόμενο διάστημα, με στόχο την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης 
μνημονιακής πολιτικής που ασκείται, πρέπει να κυριαρχήσει μέσα στο Συνέδριο και 
μέσα από αυτές τις αποφάσεις και μέσα από τη συζήτηση να δείξουμε ότι δεν υπάρχει 
αυτό που προσπαθεί και επιχειρεί και αυτή η κυβέρνηση να δώσει στον Ελληνικό λαό 
και στους εργαζόμενους ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. 

Υπάρχει άλλος δρόμος και το αποδείξαμε νομίζω και με τις κινητοποιήσεις που 
έκανε ο κλάδος το  περασμένο καλοκαίρι ότι με μαζικούς αγώνες, με οργανωμένους 
αγώνες μπορούν να έρθουν αποτελέσματα. Και αυτό πρέπει να εμπνεύσουμε τους 
εργαζόμενους για το επόμενο διάστημα, ώστε να έχουμε τη δυνατότερη συμμετοχή και 
μαζικότητα στους αγώνες που έρχονται για να κερδίσουμε επιτέλους αυτό που λέμε: 
Ζωή με αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ πολύ. 
Χ. ΜΕΝΤΗΣ: Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων. Από 
μέρος του Συλλόγου καλωσορίζουμε τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. στο Συνέδριο στα Γιάννενα, ένα Συνέδριο που γίνεται σε μια περίοδο όξυνσης 
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της κρίσης στη χώρα μας, που τα πληρώνουν αυτά οι εργαζόμενοι είτε με απλήρωτη 
εργασία, είτε με απολύσεις, είτε με τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Πιστεύουμε ότι το Συνέδριο θα απασχολήσει αυτό το ζήτημα σοβαρά ώστε να 
βγουν αποφάσεις που θα δώσουν στίγμα, θα δώσουν προοπτική για τους εργαζόμενους 
του κλάδου, για τους εργαζόμενους γενικότερα, αλλά και γενικότερα για την εργατική 
Τάξη της χώρας μας. 

Μετά από δεκαεννιά χρόνια ξαναγίνεται Συνέδριο στα Γιάννενα. Εκείνη την 
περίοδο που γινόταν το Συνέδριο αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας ήταν στη 
Γιουγκοσλαβία που βομβαρδιζόταν από τους ιμπεριαλιστές, από το ΝΑΤΟ και δεν ήταν 
μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά ήταν για να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας 
στο λαό της Γιουγκοσλαβίας. 

Δεκαεννιά χρόνια μετά αυτοί που έκαναν αυτό τον πόλεμο, τον έχουν μεταφέρει 
στις άλλες πλευρές της γειτονιάς μας και ο λαός λέει ότι «ό,τι γίνεται στη γειτονιά σου, 
καρτέρα το και στη γωνία σου» και δεν αποκλείεται να επέμβουν και στα κυριαρχικά 
δικαιώματα της χώρας μας και με πόλεμο. 

Άρα πιστεύουμε ότι το Συνέδριο πρέπει να είναι ένα Συνέδριο ευθύνης και 
προοπτικής. Και έτσι ευχόμαστε το Συνέδριο να έχει εκείνα τα αποτελέσματα που να 
δώσουν εκείνη την κατεύθυνση την ταξική για την επίλυση αυτών των σοβαρών 
προβλημάτων που απασχολούν όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά γενικότερα όλους τους 
εργαζόμενους της χώρα μας. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πετρόπουλε να ρωτήσω εσάς, μια που εσείς 
αναφερθήκατε στο θέμα με το Δήμο Ιωαννιτών. Βγήκε μια ανακοίνωση, επειδή δεν 
απαντήσατε επί της ουσίας σε αυτά που ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος στη συνέχεια με 
ανακοίνωσή του και με δηλώσεις του. 

Είπε ο Δήμαρχος ότι ουδέποτε συμφώνησε να μην αντιδικήσει στα ασφαλιστικά 
μέτρα αλλά γενικώς θα διερευνούσε την πιθανότητα μιας λύσης, που μέσα στα χρονικά 
περιθώρια δεν υπήρχε η δυνατότητα να βρεθεί η λύση και πρότεινε να υπάρχει κάποια 
κατά προτεραιότητα πρόσληψη των εργαζομένων αυτών στις δίμηνες συμβάσεις. Εσείς 
τι λέτε ως προς αυτό; 
Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ήμασταν μια μεγάλη αντιπροσωπεία και από την 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και από τον Σύλλογο Εργαζομένων, αυτό που όλοι καταλάβαμε από τη 
συνάντηση και τα λεγόμενα του κ. Δημάρχου, ήταν ότι σαφώς και θα έρθει να 
συνηγορήσει υπέρ των εργαζομένων στο Δικαστήριο που είχαν προγραμματίσει λίγες 
μέρες μετά, και θα διερευνούσε τα οικονομικά του Δήμου για την περίπτωση που 
άνοιγε ζήτημα ότι αυτοί οι εργαζόμενοι υπήρχε περίπτωση να μονιμοποιηθούν μέσα 
από  μια δικαστική απόφαση. 

Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε. Όμως σε πρώτο χρόνο η δέσμευση ήταν ότι 
θα σταθεί θετικά στο Δικαστήριο που θα γινόταν τις αμέσως επόμενες μέρες. Και αυτό 



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 8 

δεν είναι η προσωπική εκτίμηση η δική μου, ήταν αυτό που καταλάβαμε όλοι όσοι 
συμμετείχαμε μέσα στην κουβέντα αυτή. Κάτι, το οποίο δεν έγινε πράξη. Τουναντίον 
είχαμε αυτή την απάντηση, που ανέτρεπε ακόμη και τον χαρακτήρα της συζήτησης που 
είχαμε. 
Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Σας ευχαριστούμε. 
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