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Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες Διατάξεις »

Κυρίες και κύριοι, Κύριε Πρόεδρε,

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό 
συναντιόμαστε  πολύ  τακτικά  και  μακάρι  αυτό  να 
οφείλονταν σε ευτυχής συγκυρίες.

Δυστυχώς  το  επιβάλουν  οι  επιλογές  των 
Κυβερνήσεων και τα συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία 
φορτώνονται  πολύ συχνά στις πλάτες της Τ.Α.,  (για την 
οικονομία  του χρόνου δεν  θα  αναφερθώ στα  εργασιακά 
γιατί έτσι και αλλιώς με κάλυψε πλήρως ο κ. Τράκας).

Είτε Νομοθετώντας  με  Π.Ν.Π.  που  τις  μαθαίνουμε 
από τον Τύπο.

Είτε Νομοθετώντας για αυτήν χωρίς αυτήν. 
Είτε αφαιρώντας πόρους που της ανήκουν. 
Είτε φτιάχνοντας  τον  Καποδίστρια  και  τον 

Καλλικράτη . 
Είτε φορτώνοντας  πράγματα  που δεν  της  ανήκουν 

όπως το Προσφυγικό και άλλα τα οποία θα  αποφύγω να 
απαριθμήσω για την οικονομία του χρόνου .

Νομίζω πως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στην 
Τ.Α. είναι η στάση μας απέναντι στην εκάστοτε Κυβέρνηση 
και να επιβάλουμε την τάξη προς κάθε κατεύθυνση. 

Πρέπει  οι Κυβερνήσεις να καταλάβουν το ρόλο της 
Τ.Α. και πόσο σοβαρός είναι για την Χώρα την οικονομία 
και την κοινωνία κάτι που έχουμε αποδείξει πολλές φορές, 
αιρετοί  και  εργαζόμενοι  κάθε  φορά  που  καλούμαστε  να 
διαχειριστούμε  θέματα  όπως  η  οικονομική  κρίση  ή  το 
προσφυγικό ή φυσικές καταστροφές και άλλα.



Η Τ.Α. είναι αυτός ο θεσμός που στα χρόνια της 
δημοσιονομικής  και  ανθρωπιστικής  κρίσης  κράτησε  την 
κοινωνία όρθια , με τις Δομές που δημιούργησε και αυτό 
έγινε  ενώ  η  κεντρική  Κυβέρνηση  έκανε  τεράστιες 
περικοπές  από  τα  ΚΑΠ  ,  την  ΣΑΤΑ  και  κάθε  είδους 
χρηματοδότηση.
Γι’ αυτό κύριοι  αιρετοί της Τ.Α. πρέπει να επιβάλουμε :

Ότι τίποτε δεν θα γίνεται χωρίς να ερωτάται η Τ.Α. 
και τα όργανα της . 

Ότι δεν  θα  υπάρξει  από  εδώ  και  στο  εξής  η 
παραμικρή μείωση της χρηματοδότησης προς την Τ.Α.

Ότι δεν θα μας αιφνιδιάζουν κάθε φορά και τέλος ότι 
η Τ.Α. είναι και θα παραμείνει Αυτοδιοίκητη.

Όσον  αφορά  το  Νομοσχέδιο  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών  και  τα  θέματα  που  αφορούν  τους 
εργαζόμενους  θέλω  να  πω  ότι  πραγματικά  λύνει 
προβλήματα που προϋπήρχαν ή που δημιουργήθηκαν από 
Διατάξεις των Μνημονίων.

Βέβαια  υπάρχουν  θέματα  όπως  ο  ιματισμός  των 
εργαζομένων,  επίσης  το  θέμα  της  αντιμισθίας  των 
αντιδημάρχων  που  υπάρχει  στο  άρθρο  59  και  που 
προβλέπει  αμοιβή  600,00  700,00€  ευρώ  κάτι  που  θα 
δημιουργήσει φυγή στελεχών και δεν θα θέλει να αναλάβει 
κανένας αφού πρόκειται για καθήκοντα υψηλής ευθύνης.

Να  σας  πω  μόνο  ότι  ένας  ανειδίκευτος  εργάτης 
πρωτοδιοριζόμενος παίρνει 780,00€ ευρώ μικτά.

Σήμερα είδα στο διαδίκτυο ότι αυτό το θέμα θα λυθεί 
ελπίζω να είναι έτσι.

Επίσης  ελπίζουμε  στο  μέλλον  ότι  θα  λυθούν  και 
προβλήματα  τα  οποία  είναι  αναγκαία  για  την  εύρυθμη 
λειτουργία των Δήμων .   
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