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  Θα είμαι σύντομος ,άλλωστε όπως είπε και ο 
« Ουίνστον Τσώρτσιλ » « Μία καλή Ομιλία 
πρέπει να εξαντλεί το θέμα και ΟΧΙ το 
ακροατήριο » .                          

Παναγιώτατε Κύριε Υπουργέ ,Κύριε Πρόεδρε 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ,
Κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων, 
Κύριε Πρόεδρε,
Φίλες ,Φίλοι Σύνεδροι,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας , σας 
ευχαριστώ για την Πρόσκληση να παραστώ και να 
απευθύνω χαιρετισμό στο Συνέδριό σας.

Κυρίες και Κύριοι,
Η Οικονομική κρίση των τελευταίων ετών 

ανέδειξε την ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος 
και του πολιτικού προσωπικού, δημιουργώντας την 
χειρότερη μεταπολεμική κρίση στην Χώρα η οποία 
έχει μετατραπεί σε Ανθρωπιστική, αφού ο μισός 
πληθυσμός της Χώρας ζει κάτω από το όριο της 
φτώχειας και ο άλλος μισός αδυνατεί να πληρώσει 
τις υποχρεώσεις του.

Διανύουμε τον 6χρόνο αυτής της κρίσης  και 
δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα σοβαρό σχέδιο από 
μια Κυβέρνηση ή ένα Ελληνικό κόμμα που να 
μπορεί να βγάλει την Χώρα από αυτόν τον φαύλο 
κύκλο της ύφεσης.



Η Μεταρρύθμιση που χρειάζεται το Ελληνικό 
Κράτος είναι βαθιά ,δεν αφορά μόνο την Τ.Α. αλλά 
στο σύνολο του Κράτους και των Δομών του όπως 
στην Δικαιοσύνη ,στην Παιδεία, στην Υγεία, στην 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, και της 
Φοροδιαφυγής, την Φορολογική Πολιτική ,την 
είσπραξη των Φόρων και ΦΠΑ και φυσικά  στον 
πρωτογενή τομέα όπου οι δυνατότητες είναι 
τεράστιες .

 Νομίζω ότι η Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού που δεν 
βρίσκεται  έξω από αυτή την διαδικασία είναι αυτή 
που μπορεί να πάει την Χώρα μπροστά με ένα νέο 
Καλλικράτη που μετά από 7χρόνια γνωρίζουμε όλοι
ότι επιβάλλονται σοβαρές αλλαγές  που θα δώσουν 
όλα τα εργαλεία και τις αρμοδιότητες μαζί με τους 
πόρους στην Τ.Α. έτσι ώστε να γίνει φορέας 
ανάπτυξης και αρωγός μέσα από σαφείς διαδικασίες
όπως:

 Τη Διαχείριση των απορριμμάτων 
 Το περιβάλλον,
 Την Αγροτική Ανάπτυξη 
 Την Απασχόληση 
 Την Διαχείριση του ΕΣΠΑ
 Τα θέματα της Ισότητας 
 Της Υγείας  – Παιδείας – Πολιτισμού
 Της Κοινωνικής Πολιτικής 
 Το Μεταναστευτικό – Προσφυγικό

Η Τ.Α. αιρετοί και εργαζόμενοι όλα αυτά τα 
χρόνια της κρίσης δείξαμε και αποδείξαμε ότι και 
ικανοί είμαστε και μπορούμε να τα καταφέρουμε 
αφού διαχειριστήκαμε και δημιουργήσαμε όλες 
αυτές τις Δομές για την στήριξη της κοινωνίας και 
μάλιστα χωρίς πόρους .



Επίσης και στο άλλο τεράστιο Εθνικό  Θέμα, το
Μεταναστευτικό-Προσφυγικό όπου όλοι εμείς  
ανταποκριθήκαμε πλήρως, αλλά και οι Ελληνική 
κοινωνία  έδωσε μαθήματα Ανθρωπιάς .

Αποδείξαμε Κύριοι,  ότι είμαστε μαχητές της 
πρώτης γραμμής για την Χώρα για την κοινωνία και
τώρα πρέπει όλοι μαζί αιρετοί και εργαζόμενοι και 
πάλι να απαιτήσουμε από την Κεντρική Εξουσία την
αναβάθμιση του ρόλου της Τ.Α.  με ένα γενναίο 
Νομοθετικό πλαίσιο που θα μας τοποθετήσει εκεί 
που επιβάλλεται και που αξίζει ως θεσμός .

Η Τ.Α. επιβάλλεται  σήμερα  να είναι αυτοτελής
Διοικητικά και οικονομικά να είναι ευέλικτη,  να 
εξασφαλίσει την  πάγια χρηματοδότηση να 
ασχολείται και να επιλύει  όλα τα τοπικά θέματα με 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Εξουσία
με γενναιότητα. 
‘’Αρκεί να την εμπιστευθεί η κεντρική Εξουσία’’ 

Η Τ.Α. όμως πρέπει πάνω απ΄όλα να στηριχτεί 
στο εργατοϋπαλληλικό της δυναμικό το οποίο έχει 
πληγεί οικονομικά με τεράστιες μειώσεις μισθών και
επιδομάτων που φτάνει το 45% ενώ ταυτόχρονα 
έχει επιφορτιστεί με τον ανάλογο όγκο δουλειάς 
λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων και της 
αποχώρησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων για 
συνταξιοδότηση. 

Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε νέα βάση τις 
ανάγκες και τις ειδικότητες που χρειάζονται οι 
Δήμοι με νέους ολοκληρωμένους Οργανισμούς 
Εσωτερικής Υπηρεσίας , την καταγραφή του 
αναγκαίου και απαραίτητου προσωπικού τις 
ανάλογες  προσλήψεις για την κάλυψη των κενών 
Οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό και την 



τακτική μετεκπαίδευση του υπάρχοντος  
προσωπικού .

Με την κατάργηση των ελαστικών μορφών 
εργασίας ώστε να πάψει η μόνιμη ομηρία των 
συμβασιούχων, την υπεράσπιση του κοινωνικού και
Δημόσιου χαρακτήρα όλων των υπηρεσιών, γιατί 
είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα 
παρατηρούμε από κάποιους Δήμους μια προσπάθεια
απαξίωσης  υπηρεσιών η οποία δημιουργεί 
υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς 
τους Δημότες με απώτερο στόχο και σκοπό την 
Ιδιωτικοποίηση.

Το σεβασμό στην Υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων με σχολαστική τήρηση των 
προβλεπόμενων κανόνων και μέτρων έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιήσουμε τα ατυχήματα που τον 
τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί . 

Τέλος  να γνωρίζετε ότι εμείς οι εργαζόμενοι 
είμαστε μαζί σας και θα στηρίξουμε τις όποιες 
αποφάσεις σας αρκεί να είναι προς την κατεύθυνση
της αναβάθμισης του ρόλου της Τ.Α. για να 
χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή όπως λέει και 
το λογότυπο της ΚΕΔΕ.
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