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                 14 έως 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Με  χαρά  δεχθήκαμε  την  πρόσκληση  να
παραστούμε  και  να  χαιρετίσουμε  το  Συνέδριο  σας
αφού τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας
ήταν  αδύνατη  η  πραγματοποίησή  του  και  η
αυτοπρόσωπη παρουσία μας. 

 Ας  ελπίσουμε  ότι  σύντομα  αυτό  θα  γίνει
παρελθόν και θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα πιο
πάνω και την Τ.Α. και την Ελλάδα μας. 

   Τα θέματα του Συνεδρίου σας είναι σημαντικά!!!

Η  συζήτηση  γύρω  από  τις  αρμοδιότητες  της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  η  διατύπωση  προσδοκιών
και η αναπαραγωγή βεβαιοτήτων γύρω από το ρόλο
που  θα  μπορούσαν  να  διαδραματίσουν  οι
αυτοδιοικητικοί  θεσμοί  στον  εκσυγχρονισμό  του
διοικητικού και αναπτυξιακού προτύπου της χώρας,
αποτελεί βέβαια τον κοινό τόπο σε κάθε συζήτηση,
σε κάθε θεσμικό forum διαλόγου που πραγματεύεται
το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης.

 Πόσο λυσιτελής όμως μπορεί να είναι μία τέτοια
συζήτηση,  όταν  εξαντλείται  στην  παραδοχή  της
ανάγκης ενίσχυσης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων
των αυτοδιοικητικών θεσμών;
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 Πόσο  χρήσιμες  μπορεί  να  είναι  οι  αέναες
διαβεβαιώσεις  των  εκάστοτε  Κυβερνήσεων  ότι
σχεδιάζουν ριζικές ανακατανομές των αρμοδιοτήτων
και των δημόσιων πολιτικών σε όφελος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση της κοινωνίας, όταν
αυτές,  όχι  μόνο  δεν  συνοδεύονται  από  ουσιαστικό
σχεδιασμό  και  γενναία  μεταβίβαση  πόρων,  αλλά
-πολύ  περισσότερο-  διατυπώνονται  εν  αγνοία  των
βασικών  μεθοδολογικών  (πέραν  των  νομικών  και
συνταγματικών)  προβλημάτων  που  συνεπάγεται  το
εγχείρημα;     

Εμείς  ως  ΠΟΠ-ΟΤΑ θέλουμε να είμαστε  ξεκάθαροι:
Ασφαλώς και οι εργαζόμενοι στους αυτοδιοικητικούς
οργανισμούς,  μπορούμε  με  αυτοπεποίθηση  να
δηλώσουμε  παρόντες  σε  κάθε  πρόκληση
μεγαλύτερης συμμετοχής  και  μεγαλύτερης ευθύνης
στο διοικητικό, οργανωτικό και αναπτυξιακό μοντέλο
της  χώρας∙  γνωρίζουμε  όμως  ότι  καμία  ριζική
ανακατανομή αρμοδιοτήτων και  ρόλων μεταξύ  των
διαφόρων επιπέδων διοίκησης  δεν  μπορεί  να  γίνει
χωρίς σχέδιο. 

Μακριά από εμάς ο κομματισμός και η πρόσδεση
σε  σκοπιμότητες  ανάδειξης  εξαγγελιών  ή
πεπραγμένων  προηγούμενων  ή  της  παρούσας  ή
οποιασδήποτε Κυβέρνησης. 

Έχοντας,  όμως,  παρακολουθήσει  διαδοχικά
σχέδια  μεταρρύθμισης  του  θεσμικού  πλαισίου  της
Τ.Α. αναρωτιόμαστε, πόσο αξιοποιούνται κάθε φορά
τα  δειλά  ή  θαρραλέα  βήματα  θεσμικού
εκσυγχρονισμού; 

Το  παράδειγμα  της  τελευταίας  δεκαετίας  είναι
χαρακτηριστικό: Μετά από μια εκτεταμένη 
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ανακατανομή  αρμοδιοτήτων  με  το  πρόγραμμα
«Καλλικράτης»,  που  δοκιμάστηκε  στην  πράξη
εισφέροντας  ουσιαστικές  βελτιώσεις  αλλά  και
αναδεικνύοντας  σοβαρές  αδυναμίες,  με  το
πρόγραμμα  «Κλεισθένης»  (πέρα  από  τις  όποιες
αλλαγές  στο  εκλογικό  σύστημα  και  στο  σύστημα
διοίκησης των δήμων) νομοθετήθηκαν (και μάλιστα
μετά  από  εκτεταμένη  διαβούλευση  με  τους
αυτοδιοικητικούς  θεσμούς)  συγκεκριμένα  βήματα
και διαδικασίες.  

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  ανακατανομή
αρμοδιοτήτων  αποτελεί  ένα  εγχείρημα  εξαιρετικά
σύνθετο  και  σοβαρό  για  να  εκφυλιστεί  σε  ένα
πρόχειρο  μοίρασμα  τιμαρίων  εξουσίας.  Απαιτεί
σχέδιο και βαθιά γνώση των θεσμικών δεδομένων.

Παράλληλα,  ενώ  είναι  χρήσιμος  ο  διάλογος
γύρω  από  τα  «νέα  αναπτυξιακά  εργαλεία»  της
Αυτοδιοίκησης, εξίσου αναγκαίος είναι και ο έλεγχος
του βαθμού αξιοποίησης των προηγούμενων τέτοιων,
αλλά  και  η  συμμετοχή  των  θεσμικών  εκπροσώπων
της  Αυτοδιοίκησης  σε  κάθε  «ανασχεδιασμό»  των
εργαλείων αυτών. 

Μην  έχετε  αμφιβολία  ότι  οι  εργαζόμενοι  στην
Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  πιστεύουν  βαθιά  και  θα
στηρίξουν  με  όλες  τους  τις  δυνάμεις  κάθε
προσπάθεια  αναβάθμισης  του  ρόλου  των
αυτοδιοικητικών θεσμών. Αποτελεί  άλλωστε  κάτι
τέτοιο συνθήκη εμβάθυνσης της δημοκρατίας, αφού
μέσω  της  αυτοδιοίκησης  τα  κέντρα  λήψης  των
αποφάσεων έρχονται  πιο κοντά στον πολίτη και  οι
τοπικές κοινωνίες αποκτούν φωνή και ρόλο. 
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Οποιοδήποτε  όμως  εγχείρημα  θεσμικής
αναβάθμισης των αυτοδιοικητικών οργανισμών, για
να  μην  παραμένει  κούφια  εξαγγελία  ή  -ακόμα
χειρότερα- για να μην εκφυλίζεται σε νομή μεριδίων
εξουσίας ή ρόλων ή πόρων, θα πρέπει να στηρίζεται
σε άρτιες επεξεργασίες και κυρίως θα πρέπει να τελεί
υπό  δημοκρατικό  έλεγχο  και  να  ευνοεί  την
ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, αλλά
και  των  εργαζομένων  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  

Ένας τέτοιος δημοκρατικός έλεγχος, μια τέτοια
ουσιαστική συμμετοχή του προσωπικού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,  ασφαλώς  και  δεν  ευνοείται  από
συγκεντρωτικά  σχήματα  και  από  την  ενίσχυση
-ενίοτε μέχρι υδροκεφαλισμού- του ρόλου οργάνων
και  θεσμών  που  στερούνται  δημοκρατικής
νομιμοποίησης.   

Όλα τα  παραπάνω ζητήματα,  που αφορούν το
ρόλο και τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αλλά και σειρά ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με
τις προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη εποχή, όπως η
πολιτική προστασία στο πλαίσιο που διαμορφώνει η
κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός  και
των  αυτοδιοικητικών  οργανισμών,  δεν  είναι
ασύνδετα με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που
θα  αναφερθούμε  στην  συνέχεια,  αναφορικά  με  το
τοπίο  των  εργασιακών  σχέσεων  στην  Τοπική
Αυτοδιοίκηση. 

Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, όποιες και αν είναι
οι θεσμικές δυνατότητες που θα προσφερθούν στους
αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, όσοι και αν είναι οι
πόροι  που  θα  τεθούν  στη  διάθεση  του  όποιου
αποκεντρωτικού και αποσυγκεντρωτικού 
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αναπτυξιακού  προτύπου,  βασικοί  επιτελεστικοί
παράγοντες  του  αυτοδιοικητικού  εγχειρήματος  θα
είναι πάντα οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, δηλαδή
κυρίως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Με  την  έννοια  αυτή  η  διαμόρφωση  ενός
πλαισίου  όρων  εργασίας  που  θα  εγγυάται  την
ασφάλεια  και  την  προοπτική  του  ανθρώπινου
δυναμικού  των  αυτοδιοικητικών  θεσμών,  αποτελεί
αναγκαία  συνθήκη  για  την  επιτυχία  και  την
προοπτική  του  ίδιου  του  αυτοδιοικητικού
εγχειρήματος.

Και να αναφερθώ τώρα στους  εργαζόμενους τα
θέματα  είναι  πολλά  και  θα  πρέπει  να  υπάρξει  το
ανάλογο ενδιαφέρον και από μέρους σας και από τον
Υπουργό όπου και τα έχουμε καταθέσει.

Καταρχήν θα πρέπει να  δούμε :την υπογραφή
των Συλλογικών Συμβάσεων όσον αφορά τα θεσμικά
θέματα.

• Την  πρόσληψη  μόνιμου  Επιστημονικού
και  Εργατοτεχνικού  προσωπικού  στους
ΟΤΑ, 

• Το  θέμα  των  Σχολικών  Καθαριστριών
την  συνεχή  επαναπρόσληψη  τους,  τα
εργασιακά,  την αμοιβή τους,  τον αριθμό
τους και άλλα.

• Την  αλλαγή  του  αρ.36  του  Νόμου
3584/2007  σχετικά  με  το  ωράριο
εργασίας .

• Την  κατάργηση  του  Φόρου
Αλληλεγγύης  σε  όλες  τις  αποδοχές  και
βέβαια το Επίδομα Επικίνδυνης και 
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• Ανθυγιεινής εργασίας μιας και η Επιτροπή
ουδέποτε  έβγαλε  αποτέλεσμα  άλλωστε
δεν  εξέληψε  ποτέ  κανένας  από  τους
λόγους που δίνεται να μην κάνει κανείς το
λάθος να το περικόψει.

• Την  παράταση  της  Θητείας   των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

• Την μονιμοποίηση της 3Κ,  οι  οποίοι  δεν
μπορούν  να  μονιμοποιηθούν  γιατί  δεν
γίνεται  η  αξιολόγηση  και  καλούμε  τον
Υπουργό να επιλύσει το θέμα.

• Να  ξεκινήσουν  άμεσα  οι  επιλογές
προϊσταμένων  και  Τμημάτων
Διευθύνσεων (αφού οι τελευταίες έγιναν
το 2013).

• Να  δοθεί  η  δυνατότητα  και  στο  μόνιμο
προσωπικό  να  αιτήται  σύνταξη  και  να
συνεχίζει  να  εργάζεται  έως  την  έκδοση
της,  όπως και  στους ασφαλισμένους του
πρώην ΙΚΑ.  

Και επί τη ευκαιρία να ζητήσω να είμαστε λίγο
περισσότερο  προσεκτικοί  ως  προς  τις  νόμιμες
παροχές προς τους εργαζόμενους όπως Γάλα, Μέσα
Ατομικής  Προστασίας  ,  εμβόλια,  εξετάσεις  και
Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας ( κάτι που πολλές
φορές δεν γίνεται σε πολλούς Δήμους) και ιδιαίτερα
αυτήν την περίοδο της Υγειονομικής κρίσης. 

 

                                       6



Κυρίως αυτά και σας ζητώ να είστε αρωγοί στην
επίλυση  αυτών  των  θεμάτων  που  αφορούν  τους
εργαζόμενους στους ΟΤΑ.

                                

Με  τις  σκέψεις  αυτές,  εύχομαι  ειλικρινά  καλή
επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 

                                    

                                               Σας ευχαριστώ!
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