
 

                              

 

 

                              ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΠΟΠ-ΟΣΑ  
                            Ε ΕΚΣΑΚΣΗ Γ.. ΚΕΔΕ 1-12-2015 
 
Κύξηε Πξόεδξε, 
Κπξίεο θαη Κύξηνη 
 
Καη΄αξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ  πνπ κνπ δίλεηε ηελ δπλαηόηεηα 
λα απεπζπλζώ ζηα  κέιε ζαο   ζε απηήλ ηελ ηόζν θξίζηκε Έθηαθηε 
Σπλέιεπζε ηνπ νξγάλνπ ζαο. 
 
Τν ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο είλαη θαζνξηζηηθό γηα ην κέιινλ ηεο 
Τ.Α θαη ηνλ ξόιν πνπ έρεη θιεζεί λα παίμεη ηδηαίηεξα ζηα ρξόληα 
ησλ κλεκνλίσλ πνπ ηελ έρνπλ νδεγήζεη λα ιεηηνπξγεί νξηαθά , 
αθνύ είλαη γλσζηέο ζε όινπο καο νη ηεξάζηηεο πεξηθνπέο  πνπ έρεη 
ππνζηεί, ζην όλνκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο  πξνζαξκνγήο πνπ 
επέβαιαλ  ηα κλεκόληα θαη νη δαλεηζηέο. 
 
Η Τ.Α. ζηε ρώξα καο απαμηώλεηαη από ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ 
ηειεπηαίσλ 5εηώλ  κε πξάμεηο  λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ όπσο 
απηή γηα ηελ δέζκεπζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ αιιά θαη κε 
λόκνπο πνπ κόληκα αθαηξνύλ  πόξνπο  θαη αξκνδηόηεηεο  
δεηώληαο απ΄ απηήλ λα έρεη κόληκα πιενλάζκαηα  αληίζεηα κε 
άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ  κόληκα παξάγνπλ ειιείκκαηα. 
 
Τελ ίδηα ζηηγκή όινη μέξνπκε  όηη νη δήκνη είλαη απηνί πνπ 
ζεθώλνπλ ην θνξηίν ηηο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ ππάξρεη ζηε 
ρώξα θαη είλαη απηνί πνπ  δηαηεξνύλ έσο ζήκεξα ηελ θνηλσληθή 
ζπλνρή κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο ,όπσο ηα θνηλσληθά 
παληνπσιεία, ηα θνηλσληθά θαξκαθεία, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, 
θνηλσληθά ηαηξεία,  θαη ηηο  θνηλσληθέο δνκέο  ζην ζύλνιν, ηα νπνία 
αλ θαηαξξεύζνπλ ηόηε ζα δνύκε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή λα 
θαηαξξέεη. 
 
Απηό ζα πξέπεη λα ην ιάβεη ζνβαξά ππόςηλ ηεο ε θπβέξλεζε θαη 
λα κελ αθήζεη λα ζπκβεί. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Γη’ απηό ε Τ.Α. εξγαδόκελνη θαη αηξεηνί ελσκέλνη ζα πξέπεη λα 
απαηηήζνπλ από ηελ Κπβέξλεζε . 
 
Πρώτον.  Να κελ  δερζνύκε θακία αξκνδηόηεηα ρσξίο λα 
ζπλνδεύεηαη από ηνπο αλάινγνπο πόξνπο.  
 
Δεύτερον. Να απαηηήζνπκε όια όζα νθείιεη ην θξάηνο πξνο ηνπο 
δήκνπο  ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη θπζηθά ην 2015. 
 
Τρίτον.  Να κελ δερζνύκε  θακία λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ ζα 
ζηεξεί έζνδα  όπσο απηέο πνπ αθνξνύλ ηνπο παξαρσξηζηνύρνπο 
θαη κηα ζεηξά άιισλ ζεζκνζεηεκέλσλ πόξσλ αιιά  θαη ηειώλ πνπ 
ζέινπλ λα θαηαξγήζνπλ.  
 
Τέταρτον. Να απαηηήζνπκε ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο 
θπβέξλεζεο γηα ην 2016. 
 
Πέμπτον.Να απαηηήζνπκε ηελ ζπκκεηνρή από ην παθέην 
Γηνύλγθεξ. 
 
¨Εκτον. Τελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θόθθηλσλ δήκσλ 
έζησ απηώλ ησλ ιίγσλ πνπ αλέθεξε ν Υθππνπξγόο  ζηελ ΠΔΓΑ 
αλ θαη θαίλεηαη όηη δελ είλαη ηόζν ιίγνη. 
 
΄Δβδνκνλ. Όιεο νη δνκέο  αληηκεηώπηζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο 
θξίζεο λα εληαρζνύλ ζην ΔΣΠΑ αιιά θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ από ηα θύκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη πξνζθύγσλ. 
 
Βέβαηα πέξαλ ηνπ θπξίαξρνπ ζέκαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ ππάξρνπλ 
πιείζηα ζέκαηα κε ηα νπνία πξέπεη λα αζρνιεζνύκε όπσο: 
 

1. Οη αζθαιείο εξγαζηαθέο ζρέζεηο  κε πιήξσο θαηνρπξσκέλα  
εξγαζηαθά  αιιά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα , όρη 5κελα – 
8κελα αιιά κόληκν πξνζσπηθό γηαηί κόληκεο είλαη θαη νη 
αλάγθεο θαη απηό πξνϋπνζέηεη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
απαγόξεπζεο  ησλ πξνζιήςεσλ ζε ΥΔ θαη ΓΔ πξνζσπηθνύ. 

2. Η δηαζθάιηζε ηνπ Γεκόζηνπ  ραξαθηήξα ησλ Υπεξεζηώλ. 
3. Να επελδύζνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 



 
 
 

4. Τελ δεκηνπξγία ζε όινπο ηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο 
νξγαληζκώλ  εζσηεξηθώλ ππεξεζηώλ κε βάζε  ηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο  ηνπ θάζε δήκνπ. 

5. Τελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο  ησλ 
ππεξεζηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πνηνηηθόηεξε παξνρή 
πξνο ηνπο πνιίηεο. 

6. Η δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
7. Γηαζθάιηζε όισλ  ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο θνηλσληθέο 

δνκέο. 
 
Βέβαηα είλαη αιήζεηα όηη, ηα ρξόληα ησλ κλεκνλίσλ, θπξίσο νη 
πξνεγνύκελεο  εγεζίεο ηεο ΚΔΓΔ θξάηεζαλ παζεηηθή ζηάζε.  
 
Πηζηεύνπκε, ε λέα εγεζία, ζα αληαπνθξηζεί επάμηα θαη ζα 
ζηακαηήζεη απηόλ ηνλ θαηήθνξν. 
 
Σήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ θαη εζείο θαη εκείο ρξεηαδόκαζηε 
ηελ ζηήξημή ηεο θνηλσλίαο ηελ νπνία είκαη βέβαηνο όηη ζα ηελ 
έρνπκε , αλ ε θνηλσλία ελεκεξσζεί πιήξσο .  
Δκείο νη εξγαδόκελνη είκαζηε θαη έηνηκνη θαη ελσκέλνη αιιά θαη 
απνθαζηζκέλνη από θνηλνύ λα αγσληζηνύκε κε όπνην ηξόπν 
εζείο απνθαζίζεηε. 
 
Διπίδσ ,ζήκεξα, λα ην θάλεηε .  
Σαο Δύρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο.  
 
                                                                        Δπραξηζηώ! 


