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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΠΕ 23-11-2021 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ 

Αρχικά εκ μέρους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στις Περιφέρειες ευχαριστούμε για την 

πρόσκληση. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι μας εκπλήξατε με αυτήν σας την πρόσκληση, που ήρθε 2 χρόνια μετά 

την εκλογή σας, μέσα σε χρόνια όξυνσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και αρνητικών 

παρεμβάσεων πολλών Περιφερειακών Αρχών στο συνδικαλιστικό μας κίνημα και αρνητικών εξελίξεων 

με την νομοθέτηση του αντεργατικού εκτρώματος του νόμου Χατζηδάκη, που χτυπά την συλλογική 

δράση και προσπαθεί να βάλει τα συνδικάτα στα μέτρα του. 

Η  συνέχιση της τραγικής υποστελέχωσης, παρά το γεγονός ότι αρκετές υπηρεσίες μας με τους 

ελεγκτικούς τους μηχανισμούς βρίσκονται στη πρώτη γραμμή και όλο τον καιρό της πανδημίας, 

συνεχίζεται. Οι ελάχιστες προσλήψεις που συνεχώς εξαγγέλλονται ότι έρχονται δεν μπορούν ούτε και 

λίγο να αμβλύνουν το πρόβλημα. Οι λύσεις που προτάσσετε και εφαρμόζετε ως κυβέρνηση και 

Περιφερειακές Αρχές, όχι μόνο δεν είναι λύσεις αλλά πολλές φορές δημιουργούν πρόσθετα ζητήματα 

στους εργαζόμενους. 

Βεβαίως για εσάς οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί πχ και τα συνακόλουθά τους (πλαίσιο δημόσιων 

συμβάσεων, μητρώα ιδιωτών μελετητών, επιβλεπόντων κ.λπ…..) είναι εργαλεία γρήγορης 

χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων, απορρόφησης των δις ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης 

κλπ και προώθησης της προσαρμογής του αστικού κράτους και των υπηρεσιών του στον ρόλο που 

θέλετε να επιτελέσουν σήμερα, ως μεσάζοντες μοιράσματος των δις, για την στήριξη της κερδοφορίας 

και της ανταγωνιστικότητας. 

Για τους εργαζόμενους όμως οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και τα συνακόλουθά τους είναι εργαλεία 

μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς, και μεγαλύτερης υποβάθμισης των αντίστοιχων 

υπηρεσιών των Περιφερειών, εργαλεία προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων και του «Γιάννης κερνάει, 

Γιάννης πίνει» με τις ανεξέλεγκτες διαδικασίες, προώθησης της πολιτικής που για άλλη μια φορά λέει 

στο λαό, περιμένετε να μεγαλώσει «η πίττα» για να δείτε κάποια αύξηση-ψίχουλο στο μισθό, στο 

μεροκάματο, τη σύνταξη, που λέει περιμένετε μήπως και δείτε κανένα επικουρικό γιατρό στο δημόσιο 

σύστημα υγείας, κανένα λεωφορείο στις δημοσιες συγκοινωνιες κλπ. 

Αντί να καλυφθούν οι υπηρεσίες με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό προσλαμβάνετε 

συμβασιούχους και μάλιστα ως επί το πλείστον μέσα από λίστες υπουργών, περιφερειαρχών κ.α., τους 

οποίους θέλετε οιονεί να χρησιμοποιείτε ως μηχανισμό στήριξής σας και γι αυτό δεν τους εξασφαλίζετε 

ούτε την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, αλλά ούτε καν την αναγκαία 

μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους για να μετάσχουν με αυξημένες πιθανότητες στις όποιες 

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ακολουθήσουν στους φορείς μας, ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία 

τους και να μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά οι υπηρεσίες μας. 

Καταλαβαίνουμε ότι η κριτική που συχνά σας ασκούμε είναι για εσάς «δύσκολη»…  
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Όμως από αυτό μέχρι του να παρεμβαίνετε στα σωματεία μας, να στήνετε και να «μανατζάρετε» 

ψηφοδέλτια, και επ’ ευκαιρια…κ. Πατουλη μαθατε ότι το ψηφοδελτιο που στηριξατε στην Αττικη 

«εχασε» χθες…, να στηρίζετε τις «προτάσεις» παραμάγαζων κι όχι τα αιτήματα, τις προτάσεις και τις 

αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων, απέχει παρασάγγας, ακόμα και από όσα ορίζει το θεσμικό 

πλαίσιο, που κι εσείς φραστικα υιοθετείτε.  

Αναφερόμαστε σε πληθώρα ζητημάτων και ενεργειών σας και βέβαια και στην απόφαση Πατούλη για 

ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους αιρετούς για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, την οποία με την σιωπή σας 

όλοι στηρίξατε, παρά το ότι υπήρχε ομόφωνη απόφαση ενάντια στην επιλογή αυτή, όλων των 

συνδικαλιστικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα (Συλλόγου, Ομοσπονδίας και ΑΔΕΔΥ). 

Αναρωτιόμαστε πολλές φορές εάν πράγματι σας ενδιαφέρει να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν 

οι υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούν να επιτελούν αρμοδιότητες που έχουν. Αν σας ενδιαφέρει η 

πρόληψη ή σας εξυπηρετεί η καταστολή και η υποτυπώδης αποκατάσταση, που γίνεται εκ των 

υστέρων… 

Και έχουμε πλείστα παραδείγματα για να το πούμε αυτό, με πιο χαρακτηριστικό ότι αφορά την πολιτική 

προστασία και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτή. 

Ποιος λογικός άνθρωπος θα απαντούσε ότι είναι ορθή πολιτική επιλογή το να δίνετε εκατομμύρια 

σε εργολαβίες για μίσθωση φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου, υδροφόρων κ.α. αντί να 

εξοπλίζετε υπηρεσίες με όλο το απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και να τις στελεχώστε με το 

αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, ώστε να προσφέρουν όλο το καιρό με πολύ λιγότερα χρήματα και 

προληπτικά σε όλους τους σχετικούς τομείς δράσης; Γιατί πρέπει σε κάθε κακοκαιρία, σε κάθε καύσωνα, 

σε κάθε φωτιά, σε κάθε σεισμό, σε κάθε καταστροφή κάποιοι «να τρίβουν τα χέρια τους»;  

Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ορθή πρακτική διαχείρισης των εργαζομένων, των ανέργων, 

του εργατικού δυναμικού της χώρας, όταν επιλέγετε να προωθείτε τις εργολαβίες και τις 

ιδιωτικοποιήσεις με εργαζόμενους κακοπληρωμένους, που τη μια έχουν μεροκάματο και την άλλη δεν 

έχουν, όταν επιλέγετε να προωθείτε τις ακριβοπληρωμένες εργολαβίες και αναθέσεις για να στηρίζετε 

την κερδοφορία της λεγόμενης ιδιωτικής οικονομίας; 

Σίγουρα κανείς εργαζόμενος, όσο κι αν η λογική «κόστους – οφέλους» βάζει τη σφραγίδα της 

στις δαπάνες και την επιλεξιμότητα των χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ, όσο κι αν όλες οι Περιφερειακές 

Αρχές «πίνετε νερό» στην Ε.Ε. και την πολιτική της. 

Θέλουμε να σταθούμε και σε ορισμένα άλλα ζητήματα, τα οποία ταλανίζουν τους εργαζόμενους. 

 Με την ρύθμιση για την «Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και 

αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ν. 4674/2020 άρθρο 52, όπως ισχύει) χειροτέρεψε το ζήτημα της 

νομικής μας κάλυψης. Και μπορεί οι αιρετοί των Περιφερειακών Αρχών να μην την έχουν ανάγκη, 

μπορεί στο υπόλοιπο δημόσιο να είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εργαζομένων, που χρειάζονται νομική 

στήριξη, όμως σε εμάς στις Περιφέρειες, καθημερινά δεκάδες συνάδελφοι τη χρειάζονται, δεδομένου 

ότι είναι πλήθος οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που ανήκουν στις Περιφέρειες. Είναι λοιπόν ανεπίτρεπτη η 
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προβλεπόμενη εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων για την νομική υποστήριξη, αφού εξαναγκάζει 

τους συναδέλφους, να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουν οι ίδιοι για την νομική 

καταγγελία εκ μέρους οποιουδηποτε. Είναι ανεπίτρεπτο να αναγκάζονται να περιμένουν αρκετά χρόνια 

για να τους καταβληθούν οι συγκεκριμένες δαπάνες, δεδομένου ότι με την υπάρχουσα ρύθμιση τα 

έξοδα για την νομική υποστήριξη καταβάλλονται όπως είπαμε εκ των υστέρων, αφού απαιτείται να 

εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση απαλλαγής των κατηγοριών ή  τελεσίδικο βούλευμα ή να έχει τεθεί η 

υπόθεση στο αρχείο. Απαίτησή μας είναι να ρυθμιστεί άμεσα. 

Θεωρούμε πως είναι σε όλους σας γνωστή η απόφαση πριν 1 ½ χρόνο, της ΟΣΥΑΠΕ και του 

Συλλόγου της Αττικής προκήρυξης αποχής των Εποπτών Δημόσιας Υγείας από την εξωτερική εργασία, 

διεκδικώντας τη χορήγηση μηνιαίου ποσού ως πάγια οδοιπορικά, τη χορήγηση του ανθυγιεινού 

επιδόματος, τη χορήγηση «ελεγκτικού επιδόματος», προσλήψεις και απόσυρση του προτεινόμενου 

σχεδίου νόμου για δημιουργία Γενικής Δ/νσης Επιθεώρησης σε κάθε Περιφέρεια.  

1 ½ χρόνο μετά, τι έχουμε εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη για να βγει παράνομη τοτε, η 

απεργιακή κινητοποίηση με το πρόσχημα της πανδημίας; 

Τι έχουμε; Τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Κανένα ζήτημα δεν λύθηκε, κανένα αίτημα δεν ικανοποιήθηκε,  

Και βέβαια τα αιτήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τους Επόπτες, ούτε μόνο την Αττική, αφορούν όλους 

σχεδόν τους κλάδους και ειδικότητες, αφορούν όλες τις Περιφέρειες. Τα αιτήματα αυτά καθρεφτίζουν 

και έχουν αντιστοίχιση με αιτήματα κλάδων και ειδικοτήτων, που μετέχουν στους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς των Περιφερειών των υπηρεσιών των ΔΑΟΚ, της υγείας, της Μέριμνας, της ανάπτυξης, 

καθρεφτίζουν αιτήματα κλάδων και ειδικοτήτων των Οικονομικών υπηρεσιών, των τεχνικών, των 

μεταφορών, των διάφορων υποστηρικτικών δομών. Κανείς σας – κυβέρνηση & περιφερειάρχες - δεν 

ενδιαφέρθηκε για το πως δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι, αφού δεν τους εξασφαλίζετε τα απαραίτητα, 

κανείς σας δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για τα «μάτια του κόσμου» ότι δεν μπορεί να πληρώνουν από 

τη τσέπη τους οι εργαζόμενοι που μετακινούνται για να εκτελέσουν την υπηρεσία τους ακόμα και την 

περίοδο της πανδημίας που ήταν την πρώτη γραμμή για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της 

πανδημίας του κορονοϊου, κανείς σας δεν απαίτησε, ούτε έβγαλε μια ανακοίνωση ότι επιτέλους πρέπει 

να δοθεί το ανθυγιεινό επίδομα  σε όλες τις ειδικότητες και τους εργαζόμενους, που αντιμετωπίζουν 

ανθυγιεινότητα στη δουλειά τους, κανείς σας δεν προώθησε την ικανοποίηση του αιτήματος για 

χορήγηση «ελεγκτικού επιδόματος» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες 

των Περιφερειών.   

Και επειδή πολλοί μπορεί να βγείτε μετά και να πείτε το γνωστό, «δεν φταίμε εμείς, αυτά η 

κυβέρνηση πρέπει να τα λύσει», ευθύνη που ως μπαλάκι εύκολα πετιέται προβάλλοντας μάλιστα ότι οι 

περιφερειάρχες είναι αυτοδιοικητικοί…, δεν έχουν σχέση με κυβερνήσεις, κόμματα και άλλα παρόμοια, 

προσθέτουμε κι αυτά. 

Είναι ή δεν είναι ευθύνη κάθε Περιφερειακής Αρχής η επιλογή για τις θέσεις ευθύνης σε όλα τα 

επίπεδα, η απαίτηση και η κατάθεση σχετική αιτήματος στο ΥΠΕΣ για τους Γενικούς, η εκκίνηση και η 

πραγματοποίηση της όλης διαδικασίας για τις υπόλοιπες θέσεις; Με δικιά σας ευθύνη δεν προωθούνται 

οι αναθέσεις των δικών σας παιδιών αντί της επιλογής,  για να έχετε πιο εξαρτημένο όλο το στελεχικό 
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δυναμικό, να επιβραβεύετε ή και να «τιμωρείτε» κατά το δοκούν; Με δικιά σας ευθύνη δεν υλοποιείται 

ακόμα κι αυτή η επιλογή για την εφαρμογή της οποίας προβλέπονται αρκετά σημαδεμένα χαρτιά;  

Είναι ή δεν είναι ευθύνη κάθε Περιφερειακής Αρχής η χορήγηση των αναγκαίων μέσων ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών σε όλους τους 

δικαιούχους εργαζόμενους, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων με συνθήκες υγείας και ασφάλειας; 

Είναι ή δεν είναι ευθύνη κάθε Περιφερειακής Αρχής η αποδοχή του αιτήματος αποτίμησης σε χρήμα 

των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που δεν δόθηκαν στους δικαιούχους εργαζόμενους τα έτη 

2019 – 2020 σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ και η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους 

εργαζόμενους;  

Δεν έχει μήπως την δικιά της  ευθύνη κάθε Περιφερειακή Αρχή όταν πηγαίνει στα δικαστήρια και 

καταθέτει ενάντια στις δίκες των εργαζομένων για την διεκδίκηση των απωλειών του 13ου και 14ου 

μισθού ή εναντια  στην μετατροπή των συμβάσεων των ΙΔΟΧ σε αορίστου χρόνου; 

Δεν έχει την δικιά της  ευθύνη η Περιφερειακή Αρχή που αρνείται να εφαρμόσει την Συλλογική 

Σύμβαση, στους εργαζόμενους που αφορά, όπως κάνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου; 

Είναι ή δεν είναι ευθύνη κάθε Περιφερειακής Αρχής ο αυταρχισμός και η αυθαιρεσία που 

ξεδιπλώνεται;  

Ή μήπως δεν έχει ευθύνη κάθε Περιφερειακή Αρχή, που αξιοποίησε την πανδημία για να 

προωθήσει την κυβερνητική πολιτική εργαλειοποίησής της, προώθησης της εμπορευματοποίησης και 

των ΣΔΙΤ στο δημόσιο σύστημα υγείας, προώθησης εκατομμυρίων με κάθε τρόπο και μέσω αναθέσεων 

σε κάθε επιχειρηματία, που «χώθηκε» για να κάνει περιουσία, στις πλάτες μας, ή μήπως δεν έχει ευθύνη 

που παίζει το ρόλο του ντίλερ στη προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων σε κάθε περιοχή και 

τομέα δράσης; 

  Θα μπορούσαμε κι άλλα πολλά να πούμε για να αναδείξουμε την ευθυγράμμισή σας με την 

αντεργατική πολιτική. 

 Γιατί εμείς ως Ομοσπονδία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε χειροκροτητές πολιτικών επιλογών, 

που χτυπάνε τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, τα λαϊκά εισοδήματα, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να 

συμφωνήσουμε οι Περιφέρειες και οι ΟΤΑ γενικότερα να αποτελούν ιμάντα μεταφοράς των βαρών της 

κρίσης, της ύφεσης ή της ανάπτυξης στις πλάτες των μόνιμων υποζυγίων, των εργαζομένων, των 

μισθοσυντήρητων, των ανέργων, των επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών. 

Γιατί ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων από αυτά των επιχειρηματικών ομίλων, 

του κράτους και των θεσμικών τους οργάνων. 

Αυτά τα συμφέροντα των εργαζομένων θα εξακολουθήσουμε να προβάλλουμε, σε αυτό το δρόμο θα 

συνεχίσουμε να καταθέτουμε τις δυνάμεις μας, να απαιτούμε και να αγωνιζόμαστε για την ικανοποίησή 

τους ανεξάρτητα από ποιος κυβερνά και ποιος διοικεί. 

Από αυτή τη σκοπιά θα συνεχίσουμε να σας κρίνουμε. 


