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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΕ  
 

 
Συνάδελφοι, 
                   Την Δευτέρα 16 του μήνα ο σύλλογος είχε καλέσει συναδέλφους από 

τα ΚΕΠ για να συζητήσει ορισμένα συγκεκριμένα θέματα τα οποία τους αφορούσαν 

άμεσα, ώστε να συνδιαμορφώσουν άποψη ενόψει της συνάντησης η οποία 

ακολουθούσε την ίδια μέρα με τον πρόεδρο και το προεδρείο της ΚΕΔΕ. 

                   Η συνάντηση είχε οριστεί στο νεκρό ουσιαστικά διάστημα της 

αλλαγής βάρδιας των ΚΕΠ στις 2 περίπου το μεσημέρι. 

                   Η Δ/νση Προσωπικού (βλέπε Αντώνιος Κουτάντος ) στις 1:30 με 

2:00, εντελώς συμπτωματικά, έστειλε έλεγχο παρουσίας στο ΚΕΠ της 

Ακαδημίας. Επειδή βεβαίως ο επικεφαλής της Δ/νσης  από νεκροταφεία ξέρει αλλά 

από ΚΕΠ δεν έχει ιδέα για μία ακόμη φορά εκτέθηκε δείχνοντας την αντίληψη, την 

νοοτροπία και την πρακτική που έχει υιοθετήσει η κλειστή ομάδα εξουσίας του 

Δήμου απέναντι στο σύλλογο. Οτιδήποτε και να πούμε θα είναι πλεονασμός. Αν 

όμως πιστεύουν ότι θα κάνουμε πίσω από αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ 

γελασμένοι. 

                   Ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος δεν γνωρίζει 

τίποτα για αυτές τις πρακτικές διότι διαφορετικά θα ήταν ολέθριο για έναν 

άνθρωπο ο οποίος θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία ενός πολιτικού χώρου και να 

παίξει βασικό ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή να γνωρίζει αυτές τις πρακτικές 

και να τις αποδέχεται. 

                   Πέραν αυτών, όσον αφορά τα σοβαρά θέματα, η συνάντηση της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ με την ΚΕΔΕ ήταν ουσιαστική και παρήγαγε αποτελέσματα. 

 



 

 

                  Συζητήθηκε το θέμα των συναδέλφων οι οποίοι δεν εντάσσονται στα 

ΒΑΕ (πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες , ειδικές υπηρεσίες κλπ) και ο τρόπος επέκτασης 

της  ειδικής συλλογικής σύμβασης ώστε να συμπεριλάβει τους συναδέλφους των 

ανωτέρω υπηρεσιών. 

                   Τέθηκε το ζήτημα της κινητικότατος , το θέμα της εξέλιξης των 

συναδέλφων στα ΚΕΠ αλλά και τα γενικότερα προβλήματα (προσλήψεις, 

μετακινήσεις, συνθήκες εργασίας ) τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα 

ΚΕΠ και συζητήθηκαν λύσεις ή παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν με βασικά 

θέματα αναφοράς την ιεραρχική τους εξέλιξη και τον απεγκλωβισμό τους από τη 

μόνιμη παρουσία τους στη θυρίδα. 

                     Κεντρικό ζήτημα στην όλη συζήτηση παρέμεινε το θέμα της 

αξιολόγησης και  η απόρριψή της από την ΠΟΕ-ΟΤΑ αλλά και από το σύνολο των 

παρατάξεων της ΚΕΔΕ. Η ακύρωσή της και η απόφαση η οποία πάρθηκε για κοινή 

συνάντηση ΠΟΕ-ΟΤΑ & ΚΕΔΕ με την κα Αεροβασία για τα θέματα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης γενικότερα, κυρίως όμως για το ζήτημα της αξιολόγησης είναι μία 

σημαντική εξέλιξη και δίνει μια νέα διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα.  

 

 

 

    

 


