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Κύριε Πρόεδρε,
 Φίλες , Φίλοι,Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ 
μέρους του διοικητικού Συμβουλίου για την 
πρόσκληση να παρευρεθούμε και να συμμετέχουμε 
στο Συνέδριό σας .

Για μένα προσωπικά είναι ιδιαίτερη χαρά να 
βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε συντοπίτες δεδομένου 
ότι κατάγομαι από ένα ορεινό χωρίο  του Δήμου 
Πρεβέζης .

Γι’αυτό γνωρίζω τα ιδιαίτερα προβλήματα της 
περιοχής μας και τον αγώνα που καταβάλλετε σ’ 
αυτή την φτωχή αλλά περήφανη γωνιά της 
Ελλάδας.

Επίσης είναι αυτονόητο ότι εγώ προσωπικά 
αντιμετωπίζω  με ιδιαίτερη ευαισθησία τα 
προβλήματα των εργαζομένων της περιοχής.

Διανύουμε τις πιο κρίσιμες στιγμές 
μεταπολεμικά στην Ιστορία της Χώρας και της 
Ελληνικής κοινωνίας η οποία έχει ξεπεράσει τα όρια
της αντοχής της και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν 
διαφαίνεται κανένα φως στον ορίζοντα για αλλαγή 
πολιτικής και ανάπτυξη.



Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την Τ.Α. η οποία 
στα χρόνια της κρίσης βρίσκεται εκτοπισμένη από 
την κεντρική εξουσία , όμως νομίζω ότι ήρθε η 
στιγμή την κρίση αυτή να την μετατρέψουμε σε 
ευκαιρία προς όφελος της Τ.Α. και κατ’ επέκταση 
της κοινωνίας μέσα από ένα Νομοθετικό πλαίσιο 
που θα αναβαθμίσει το ρόλο της Τ.Α. και θα την 
τοποθετήσει εκεί που επιβάλλεται  και  που της 
αξίζει. 

Είναι γνωστό ότι η Τ.Α. σήκωσε και σηκώνει το
μεγάλο βάρος της κρίσης με τεράστια περικοπή 
πόρων και τεράστια μείωση προσωπικού και ας 
σταματήσει αυτό το παραμύθι περί μεγάλου 
Δημοσίου όταν όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία 
χρόνια αποχώρησαν από το Δημόσιο 370.000 
εργαζόμενοι.

Η Τ.Α. είναι αυτή που στήριξε την κοινωνία για
να μείνει όρθια δημιουργώντας τις ανάλογες δομές 
στηρίζοντας όλες τις ευπαθείς ομάδες. 

Ταυτόχρονα απορρόφησε πόρους από το ΕΣΠΑ
και κράτησε ανοιχτούς τους Δήμους .

Συγχρόνως διαχειρίστηκε το τεράστιο θέμα του
προσφυγικού και τα προβλήματα που αυτό 
δημιούργησε  .

Εσείς έχετε  καλύτερη εικόνα αφού άλλωστε 
στους Δήμους σας έχετε Δομές φιλοξενίας.

Όλη αυτή η διαχείριση δίνει σήμερα το 
δικαίωμα να απαιτούμε από την Κυβέρνηση και την 
Νομοθετική Εξουσία ένα νέο αναβαθμισμένο ρόλο 
στην Τ.Α. .



Είστε μαχητές της πρώτης γραμμής για την 
κοινωνία ,για την Χώρα και μην επιτρέψετε 
εκπτώσεις στο όνομα μικροσυμφερόντων Τοπικών 
ή κομματικών 

Πάντως το πρόβλημα της Τ.Α. δεν είναι ο 
τρόπος εκλογής των Δημάρχων, αν θα είναι απλή 
αναλογική ή ενισχυμένη, αν θα εκλέγεστε την 
πρώτη ή την δεύτερη Κυριακή γιατί εσείς εκλέγεστε
την δεύτερη Κυριακή με ποσοστά που τρομάζουν τα
κόμματα της Βουλής.

Η μεταρρύθμιση που πρέπει να συντελεστή  
στο Ελληνικό Κράτος είναι βαθιά ,δεν αφορά μόνο 
την Τ.Α. Α’ Βαθμού αλλά το σύνολο του Κράτους  
και των Δομών του, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει 
εδώ και δεκαετίες ,αλλά δυστυχώς το πολιτικό 
προσωπικό της  δεν το τόλμησε .

Χρειαζόμαστε ένα Κράτος ευέλικτο, ένα Κράτος
λιγότερο συγκεντρωτικό καθόλου γραφειοκρατικό 
μια Τ.Α. η οποία θα έχει στα χέρια της όλα εκείνα 
τα εργαλεία που θα την βοηθήσουν ώστε να 
σχεδιάζει και να υλοποιεί αφού το Κράτος θα έχει 
δημιουργήσει το Νομοθετικό πλαίσιο που θα 
διασφαλίζει την διαφάνεια και τον έλεγχο και που 
φυσικά θα εμπιστεύεται τους θεσμούς . 

Δεν είμαστε της λογικής του Δημάρχου που 
μαζεύει σκουπίδια και υπογράφει πιστοποιητικά, 
θέλουμε έναν Δήμαρχο να διαχειρίζεται και να 
επιλύει όλα τα προβλήματα της Τοπικής κοινωνίας.



Αρμοδιότητες όπως η χρήση Γης , το Δάσος ,τα
Λιμάνια , η Υγεία ,η Παιδεία ακόμη και η Αστυνομία 
να περιέλθουν στην Τ.Α. ας πάρουμε παραδείγματα 
από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες που τέτοια θέματα τα
έχουν λύσει προ πολλού .

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την 
μεταφορά και εξασφάλιση των ανάλογων πόρων 
και του απαραίτητου προσωπικού .

Οι εργαζόμενοι της Τ.Α. στο διάστημα της 
κρίσης που διανύει η Χώρα έχουν υποστεί τεράστιες
μειώσεις μισθών , επιδομάτων ενώ έχουν 
επιφορτιστεί ανάλογο όγκο δουλειάς λόγω της 
απαγόρευσης των προσλήψεων και της 
αποχώρησης για την συνταξιοδότηση μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων.

Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε νέα βάση τις 
ανάγκες και τις ειδικότητες που χρειάζονται οι 
Δήμοι με νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας
και την πρόσληψη του αντίστοιχου Μόνιμου 
προσωπικού και την αναβάθμιση του υπάρχοντος 
προσωπικού με συνεχή εκπαίδευση.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια 
προσπάθεια απαξίωσης υπηρεσιών η οποία 
δημιουργεί υποβάθμιση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών προς τους Δημότες με απώτερο στόχο 
και σκοπό την Ιδιωτικοποίηση.

Σας δηλώνουμε ευθαρσώς ότι πάγια θέση της 
Ομοσπονδίας μας είναι η διατήρηση του Δημόσιου 
χαρακτήρα όλων των υπηρεσιών και θα παλέψουμε
γι’ αυτό.



Επίσης τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί 
κατακόρυφα τα εργατικά ατυχήματα αυτό οφείλεται
στην μη τήρηση κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας 
στην εργασία , κάνουμε έκλυση για την τήρηση και 
λήψη μέτρων για την διασφάλιση της Ανθρώπινης 
Ζωής που πιστεύω είναι προτεραιότητα όλων μας .  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΙΣ 
ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.


