
 
 
  ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Μ. ΔΑΡΔΑΜΑΝH  ΣΟ ΤΝΕΔΡΙΟ             
    ΣΗ ΚΕΔΕ 7-9 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΣΗΝ ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 
Κχξηε Πξφεδξε 
Κχξηνη Βνπιεπηέο 
Κπξίεο θαη θχξηνη Σχλεδξνη, 
 

 Τν 2015 βξίζθεη ηελ Τ.Α κε ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα.Η 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», γεληθφηεξα, δελ 
ππήξμε αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ. Υπήξμαλ ζεζκηθέο αζηνρίεο, 
ειιηπήο πξνεηνηκαζία, αδπλακίεο θαη αγθπιψζεηο, αιιά θαη 
αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζηέξσζε 
ελφο ηέηνηνπ κεγέζνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  
 Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 
δπζιεηηνπξγηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αθνξά αλακθηζβήηεηα ηελ 
δξαζηηθή ζπξξίθλσζε ησλ πφξσλ (πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ) ηεο 

Τ.Α. αιιά θαη ηελ ζπλνιηθή δπζκελή θαη ππνηηκεηηθή 
κεηαρείξηζή ηεο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, κε θχξην πξφζρεκα 
ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο. Η Απηνδηνίθεζε 
ηα ηειεπηαία ρξφληα βίσζε πνιιαπιέο αλαηξνπέο ησλ εσο ηψξα 
θεθηεκέλσλ ηεο, κε αιιεπάιιειεο θαη απξνθάιππηεο 
λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζηφρεπαλ ζηελ 
ππνλφκεπζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ απνηεινχλ ηελ 
πεκπηνπζία ηεο. Τν ρεηξφηεξν δε φισλ είλαη φηη ε ππνλφκεπζε 
απηή αθνξά ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρέο, κε 
απνηέιεζκα νη σο άλσ παξεκβάζεηο λα αγγίδνπλ ζπρλά ηα φξηα 

ηεο ζπληαγκαηηθήο εθηξνπήο. 
 Τα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη νινέλα θαη εκθαλέζηεξν φηη ην 
πνιηηηθφ καο ζχζηεκα, ην νπνίν εδψ θαη θαηξφ, απαμησκέλν απφ 
ηελ θνηλσλία, αιιά θαη ακήραλν κέζα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, αληηκεησπίδεη ηελ Τ.Α. κε κία κίδεξε θαη ζηελφκπαιε 
νπηηθή, δηνιηζζαίλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε επηινγέο πνπ 
φρη κφλνλ απνηεινχλ νπηζζνδξφκεζε, ζε ζρέζε κε ηα έσο ηψξα 
δεδνκέλα, αιιά θαη νδεγνχλ ζε ζπλερείο παξαβηάζεηο ησλ 
Σπληαγκαηηθψλ Αξρψλ πνπ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα θαη ηνλ ξφιν 

ηεο Τ.Α. 
  
 
 



 
 
 

Έηζη ινηπφλ είρακε, θαηάξγεζε ππεξεζηψλ ησλ ΟΤΑ, 
θαηάξγεζε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη 
ζπλαθφινπζε δηαζεζηκφηεηα εξγαδνκέλσλ ρσξίο αξρέο θαη 
θξηηήξηα, ρσξίο νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη 
πξνζψπσλ. Υπνπξγηθά «Φπξκάληα» πνπ θαζηζηνχλ άιινπο 
δήκνπο κε πιενλάδσλ πξνζσπηθφ, άιινπο κε ειιείςεηο, κε βάζε 

αθαηαλφεηνπο αιγφξηζκνπο, θαη ηέινο ε πξφζθαηε ΠΝΠ ε νπνία 
δεζκεχεη ηα ηακεηαθά ηνπο δηαζέζηκα. Καη φια απηά ρσξίο θαλ 
λα δεηείηαη ε γλψκε ησλ θνξέσλ ηεο.(θαη ηελ έθηηαμαλ απηνί 
πνπ ηηο θαηεγνξνχζαλ) 
 Όιεο νη Κπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα θαζηεξψζνπλ ηελ 
ινγηθή ηνπ φηη ζε κία επνρή πνπ ε θξίζε απεηιή ην ζχλνιν 
ζρεδφλ ηεο θνηλσλίαο, νη ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο θηλνχληαη εμ 
νξηζκνχ ζε κηα ηξνρηά ζρεηηθνπνίεζεο, ελδερνκέλσο δε θαη 
πιήξνπο αλαίξεζεο. 

 Καηά ηελ άπνςε απηή ηα πάληα δηέπνληαη, γηα έλα 
κεηαβαηηθφ ζηάδην-πνπ βεβαίσο κέλεη ζθνπίκσο απξνζδηφξηζην-, 
απφ έλα ηδηφηππν «δίθαην ηεο αλάγθεο», ην νπνίν επηηξέπεη, ή 
γηα ηελ αθξίβεηα επηβάιεη, ηελ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ, εξήκελ 
ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ, εξήκελ ηεο νξζνινγηθήο δηνίθεζεο, 
εξήκελ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αμηνπξεπή εξγαζία. 
 Απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ε Τ.Α. έρεη λα επηιέμεη ή 
ηελ αλνρή θαη ηνλ ζηαδηαθφ εζηζκφ ζηηο ελ ιφγσ λννηξνπίεο 
φπσο έπξαμε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ή ηνλ θαζνξηζκφ θαη 
ηελ εμαγγειία ελφο ξεαιηζηηθνχ πιαηζίνπ πξνηάζεσλ ξηδηθήο 

αλαβάζκηζήο ηεο , ην νπνίν πξέπεη λα ην ζσξαθίζεη θαη 
ζπληαγκαηηθά απφ ηελ επφκελε αλαζεσξεηηθή βνπιή. 
 Ξεθηλψληαο απφ ην νηθνλνκηθφ. Θα αξθεζζνχλ νη ΟΤΑ ζην 
ππάξρνλ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, κέζσ ηνλ Κεληξηθψλ 
Απηνηειψλ Πφξσλ, επηδηψθνληαο απιψο πεξαηξέξσ εγγπήζεηο 
γηα ηα απνδηδφκελα πνζά, ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπο θαη ηνλ 
έιεγρν λνκηκφηεηάο ηνπο; Ή ζα δηεθδηθήζνπλ, πιένλ, 
θνξνινγηθή απνθέληξσζε, δειαδή ελεξγφηεξε αλάκεημε θαη 
ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ, επηβνιήο, είζπξαμεο 

θαη θαηαλνκήο ησλ θφξσλ. 
  
 
 



 
 
 
Θα απνδερζεί  ζηστθά ην πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ 
γηα ηηο απηνδηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, πνπ απνηεινχλ ην ηειεπηαίν 
θνηλσληθφ αλάρσκα γηα ηηο επηπηψζεηο ηηο θξίζεο;  

Τηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ αλαδχνληαη ζα ηηο δηαρεηξηζηεί κε 
επνρηθφ πξνζσπηθφ; ή ζα απαηηήζεη  ζηειέρσζε κε ηαθηηθφ 
πξνζσπηθφ, εθπαηδεπκέλν κε πξαγκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

μεθηλψληαο απφ ηνπο αθξηηηθνχο νξεηλνχο θαη λεζησηηθνχο 
δήκνπο; Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο Σθαλδηλαβηθέο Φψξεο νη 
απαζρνινχκελνη ζηνπο ΟΤΑ είλαη πνιιαπιαζίσο  πεξηζζφηεξνη 
απφ απηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηε Κεληξηθή Γηνίθεζε. 
Αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο. 
 Θα ζπλερίζεη λα είλαη εγθισβηζκέλνη ζηελ κηθξνθνκκαηηθή 
ηδηνηέιεηα θιείλνληαο ην κάηη ζηελ εθάζηνηε «δηθή καο» 
Κπβέξλεζε ή ζε «απηνχο πνπ καο ζηήξημαλ» ή ζα αλαδείμεη  
ππαξθηά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο: 

Τν Μεηαλαζηεπηηθφ πνπ ηείλεη λα γίλεη ε κάζηηγα ηνπ 
αηψλα αθνχ ζηελ γεηηνληά καο  ππάξρνπλ ρψξεο  πνπ 
βξίζθνληαη ζε πφιεκν. Δίλαη επηπρήο ζπγθπξία βέβαηα, ην 
γεγνλφο φηη, Δπίηξνπνο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζηελ 
Δπξψπε είλαη  ν θ.  Γ. Αβξακφπνπινο θαη Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ 
είλαη ν θ.Γ. Παηνχιεο ζα πξέπεη ε Τ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
θπβέξλεζε λα ην εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα  απαηηήζνπλ απφ ηελ 
Δ.Δ. αιιαγή   ηεο πνιηηηθήο θαη θπζηθά πφξνπο . 

Γηα  ηελ αλεξγία πνπ εδψ θαη ρξφληα ηα πνζνζηά κέλνπλ 
ζε δπζζεψξαηα χςε 26-28 γηα ηνπο ελήιηθεο θαη ζηνπο λένπο 

55-60 πνην είλαη ην ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ε πξφηαζε 
ηεο Τ.Α., ε νπνία ζα  πξέπεη λα παίμεη ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε 
πνπ είλαη ζπλλπθαζκέλε κε ην ηέινο ηεο χθεζεο ηεο ζθιεξήο 
ιηηφηεηαο,  ηελ ππεξθνξνιφγεζε θαη  ηελ επηζηξνθή ζε  
θνηλσληθέο πνιηηηθέο   νη  φπνηεο  έρνπλ θαηαξγεζεί. 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ  ηη γίλεηαη 20 ρξφληα 
ζρέδηα επί ράξηνπ αιιαγέο επί αιιαγψλ απφ θάζε θπβέξλεζε 
απφ θάζε πεξηθέξεηα θαη ηειηθά απνηειέζκαηα κεδέλ. Ήδε είλαη 
γλσζηά ηα πξνβιήκαηα ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζα έξζεη θαη ε 

ζεηξά  ηεο Αζήλαο. 
 
 
 



 
 Έρνπκε ήδε ην ζρέδην ηεο  Πεξηθέξεηαο ην νπνίν πέξαλ 
ηεο θαηάξγεζεο ησλ 4 εξγνζηαζίσλ κε ηελ νπνία ζα 
ζπκθσλήζνπκε ελ κέξεη, ππάξρνπλ ηεξάζηηα εξσηήκαηα. 
Όπσο: 

 Πνηνο ζα επηβαξπλζεί ην θφζηνο ηεο αιιαγήο. 
 Πφζνο ρξφλνο ζα ρξεηαζηεί  γηα ηελ αδεηνδφηεζε. 
 Πνην είλαη  ην θφζηνο  ηεο επέθηαζεο ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο 

Φπιήο. 

 Πνην ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εγρεηξήκαηνο . 
 Πνπ ζα γίλνπλ νη κεζαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο. 
 Απφ πνχ ζα  ρξεκαηνδνηεζνχλ φια απηά απφ ην ΔΣΠΑ απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα ή κήπσο ζα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ΟΤΑ! 
Καη λνκίδσ  φηη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη 
λα δνζεί ζηνπο ΟΤΑ Α΄Βαζκνχ. 

 
        Δπί ηε επθαηξία  ηεο παξνπζίαο ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 
θ. Βνχηζε εδψ ζέισ λα βάισ κηα ζεηξά  δηθαίσλ  αηηεκάησλ  

πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηνπο ΟΤΑ θαη πνπ θαληάδνκαη φηη 
έρνπκε  ηελ απφιπηε ζηήξημε ησλ αηξεηψλ. Απηά είλαη: 

 
1. Η δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θζη θπζηθά λα απνηειέζεη κφληκε  δνκή φπσο 
ηφζεο άιιεο ηα ΚΓΑΠ ,ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ θαη Βνήζεηα ζην Σπίηη. 

2. Η θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ ζε ΥΔ θαη  
ΓΔ πξνζσπηθφ. 

3. Τα άκεζν μεπάγσκα ηνπ βαζκνινγίνπ. 
4. Τελ απφδνζε ησλ Δηδψλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Γάια 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ κε  δηθή ζαο επζχλε πνιιέο 
θνξέο δελ δίλνληαη. 

5. Τελ θαηάξγεζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο βαζκνιφγεζεο κε 
πνζφζησζε. 

6. Τελ έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ  γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο  ζηνλ Ιδησηηθφ Τνκέα θαη 
ηνπ Κηλήηξνπ Δπίηεπμεο Σηφρσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
Ν.4024/2011. 

7. Τελ δεκηνπξγία Νένπ θαη ζχγρξνλνπ Κψδηθα ν νπνίνο  ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ην Πεηζαξρηθφ  Γίθαην. 
 
Καη ηέινο ζαο εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ 
Σπλεδξίνπ ζαο . Καη επραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή ζαο . 



 
 

 
  
  
   


