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Κύξηε Πξόεδξε, 
Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

 
Καη΄αξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξόζθιεζε. 
Όπσο ήδε γλσξίδεηε ε Τ.Α. έρεη ππνζηεί ηελ ηειεπηαία 
5εηία θαίξηα πιήγκαηα. Τόζν ζηα νηθνλνκηθά ηεο όζν θαη 
ζην πξνζσπηθό  ζε ηέηνην βαζκό πνπ κπνξνύκε λα κηιάκε 
γηα δίσμε ηεο Τ.Α. ε νπνία έρεη ήδε ράζεη ην 60% ησλ ΚΑΠ 
θαη ηεο ΣΑΤΑ θαη πέξαλ ησλ 7.ννν εξγαδνκέλσλ. 
 
Η έσο ηώξα κείσζε ησλ ΚΑΠ θαη ηεο ΣΑΤΑ αιιά θαη ε 

απώιεηα ζεκαληηθώλ ππεξεζηώλ όπσο ε Γεκνηηθή 
Αζηπλνκία από ηελ νπνία νη Γήκνη είραλ κόλν έζνδα. Η δε 
αξκνδηόηεηα πνπ ηεο πήξαλ είλαη ηεξάζηην ζέκα, πνπ 
αθνξά ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο ηελ 
παξανηθνλνκία  ηελ θνξνδηαθπγή ηα  ηξαπεδνθαζίζκαηα 
αιιά θαη ην παξάλνκν παξθάξηζκα. Δκείο πηζηεύνπκε όηη 
ηα επόκελα δηάζηεκα ζα δεκηνπξγεζεί επηηαθηηθή αλάγθε  
γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο αθνύ αθόκε θαη νη 
αξκνδηόηεηεο πνπ έκεηλαλ δελ κπνξεί λα θαιπθζνύλ κε 
πξνζσπηθό  από άιιεο ππεξεζίεο  απνδπλακώλνληάο ηεο 

αθνύ μέξεηε δελ πεξηζζεύεη θαλείο. 
 
Τη ζα γίλεη κε ηελ απνξξόθεζε ησλ 226 δεκνηηθώλ 
αζηπλνκηθώλ θαη θπξίσο ηη ζα γίλεη κε απηνύο πνπ είλαη 
πάλσ  από 50 ρξόλσλ; 
 
Οη ζρνιηθνί θύιαθεο έλα ζεζκόο πεηπρεκέλνο,πνπ από 
κειέηεο είρε απνδεηρζεί όηη ην θόζηνο ζπληήξεζεο ησλ 
ζρνιείσλ κεηά από ηελ πξόζιεςε ηνπο είρε κεησζεί θαηά 

70% απηό ην θόζηνο ζήκεξα πνηνο ζα ην επσκηζζεί. Θα 
απαηηήζεηε ηελ επηζηξνθή ηνπο θαη ηελ αξκνδηόηεηα ζηνπο 
δήκνπο; 



Τη ζα γίλεη κε ηελ αλαγλώξηζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο 
ππεξεζίαο αθνύ όπσο μέξεηε πνιινί εμ απηώλ κπνξνύλ λα 
βγνύλ ζε ζύληαμε. 
 
 
Κύξηνη Γήκαξρνη, 
Καιείζηε ηελ επόκελε 5εηία λα αλαθνπθίζεηε κε κέηξα 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηνπο δεκόηεο πνπ έρνπλ 
θησρνπνηεζεί πνπ βξίζθνληαη ζε απόιπηε αλέρεηα. 

 
Τνπο άζηεγνπο πνπ θαζεκεξηλά απμάλνπλ. 
Τα παηδηά ζηα ζρνιεία πνπ ππνζηηίδνληαη αιιά παξάιιεια 
ζα έρεηε λα ππνζηεξίμεηε ηα Κνηλσληθά Παληνπσιεία, ηα 
Κνηλσληθά Φαξκαθεία θαη άιια. 
 
Όια απηά ρσξίο πόξνπο θαη ρσξίο  θακία ζηήξημε από ην 
Κξάηνο. Τη ζα θάλεηε; Θα θνξνινγήζεηε ηνπο  πνιίηεο πνπ 
αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ; Θα γίλεηε Μάλαληδεξ όπσο 

ιέλε θάπνηνη Υπνπξγνί ηεο θπβέξλεζεο. 
Καη εδώ ηίζεληαη πνιιά εξσηήκαηα. 
 
Δίζηε απηνδηνίθεηνη; Έρεηε απηνηέιεηα; 
 
Τη ζα θάλεηε κε ηελ απηνηειή ππεξεζία επνπηείαο πνπ έρεη 
ην δηθαίσκα λα αθπξώλεη απηεπάγγειηα θάζε απόθαζε 
ζπιινγηθνύ ή κνλνκεινύο νξγάλνπ, αθπξώλνληάο ζαο 
 
Τη ζα θάλεηε κε ηελ εζεινληηθή δηαδεκνηηθή θηλεηηθόηεηα; 

Τη ζα θάλεηε κε ηελ απαγόξεπζε πξνζιήςεσλ ζε ΥΔ θαη ΓΔ 
πξνζσπηθνύ πνπ είλαη απηό πνπ ηξαβάεη ην θάξν γηαηί 
πξέπεη λα μέξεηε όηη ζηνπο ΟΤΑ ην 70% ηνπ πξνζσπηθνύ 
είλαη ΥΔ θαη ΓΔ. 
 
Δδώ αλνίγεη ε κεγαιύηεξε θεξθόπνξηα γηα απνιύζεηο. Με 
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ πνπ 
πξνζθέξεη ε Τ.Α. 
 

Τη πξνηίζεζηε λα θάλεηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ; Θα δερζείηε απηόλ ηνλ επαίζρπλην λόκν πνπ 
πξνβιέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνζόζησζε ρσξίο θακία 
επηζηεκνληθή κειέηε; Αθνύ πξόθεηηαη γηα παγθόζκηα 



πξσηνηππία, όζν γηα ηελ ζπληαγκαηηθόηεηά ηνπ θηάλεη 
θαλείο λα δηαβάζεη ηελ Έθζεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο 
Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο. 
 
Δκείο λα ην μεθαζαξίζνπκε, είκαζηε ππέξ ηεο αμηνιόγεζεο 
αιιά όπσο ιέεη θαη ε ΚΔΓΔ κε αληηθεηκεληθό, δίθαην, 
αμηνθξαηηθό θαη όρη απζαίξεην ηξόπν. 
 
Τη ζα θάλεηε κε ην Πεηζαξρηθό Γίθαην; Πνπ κόιηο ν 

ππάιιεινο ζηξαβνθνηηάμεη ηίζεηαη ζε ππνρξεσηηθή αξγία. 
 
Τη ζα θάλεηε κε ηηο λέεο κεηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
Μεζνπξόζεζκν πνπ κεηώλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ 
ΚΑΠ θαηά 50 εθαη. επξώ γηα ην 2014 θαη θαηά 110 εθαη. 
επξώ γηα ηελ ΣΑΤΑ; 
 
Τη ζα θάλεηε κε ηελ κείσζε ηνπ ΚΑΠ γηα ηα Πξνλνηαθά 
Δπηδόκαηα πνπ κεηώλνληαη θαηά 36 εθαη.επξώ γηα ην 

2014,θαηά 37 εθαη.επξώ ην 2015 θαη άιια 37 ην 2016.  
 
Τη ζα θάλεηε κε ηα 30.000 παηδηά πνπ δελ ζα 
απνξξνθεζνύλ θέηνο από ην ΔΣΠΑ αιιά θαη ηνπο 1500 
εξγαδόκελνπο πνπ θηλδπλεύνπλ λα απνιπζνύλ. 
 
Τη ζα θάλεηε  κε ην πιεόλαζκα  πνπ απαηηεί ην 
Μεζνπξόζεζκν από ην 2015 έσο ην2018; 
 
Τη ζα θάλεηε  κε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

πνπ επίζεο  πξνβιέπεηε από ην Μεζνπξόζεζκν; 
 
Τη ζα θάλεηε κε ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 
Παζεηηθό ηα 3 ηειεπηαία ρξόληα; 
 
Τη ζα θάλεηε κε ην λέν Μηζζνιόγην πνπ πξνηίζεηαη λα θέξεη 
ε Κπβέξλεζε  πνπ ζα κεηώλεη ηνπο κηζζνύο  ζε ΥΔ  ΓΔ 
πξνζσπηθό; 
 

Όια απηά ηα ιέσ γηαηί μέξσ όηη είζηε λενεθιεγκέλνη θαη 
θαληάδνκαη ζα έρεηε ζρέδηα  - θηινδνμίεο  θαη όξεμε  λα 
παξάμεηε έξγν ζηελ Τ.Α. Πώο όκσο ζα ην θάλεηε απηό κε 
όζα ζαο πξναλέθεξα; 



 
Τη ζα θάλεηε κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπεία; 
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη, απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα. Απηήλ ζα 
αληηκεησπίζεηε από ηελ 1ε Σεπηέκβξε. 
 
Σαο θαινύκε ινηπόλ θάζε έλαλ από εζάο πξνζσπηθά αιιά 
θαη ην λέν Γ.Σ. ηεο ΚΔΓΔ πνπ ζα εθιεγεί ην επόκελν 
δηάζηεκα λα αληηζηαζνύκε καδί  ζε όια απηά πνπ 

ζρεδηάδνπλ γηα εκάο ρσξίο εκάο. 
 
Καη θιείλνληαο λα επρεζώ θαιή επηηπρία ζε παιαηνύο θαη 
λένπο πξνζβιέπνληαο ζηελ θαιή ζπλεξγαζία  κε ηνπο 
εξγαδόκελνπο ζηνπο δήκνπο ζαο αιιά θαη ηελ ππνζηήξημή 
ζαο ζην Σπλδηθαιηζηηθό Κίλεκα ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ 
Τ.Α. ζηνλ Γίθαην αγώλα πνπ θάλνπλ  γηα αμηνπξέπεηα θαη  
δηθαηνζύλε. Καη αληηιακβάλεζζε όρη δηθαηνζύλε αιά θαξη. 

 


