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Η μαζική συμμετοχή μισθωτών, ανέργων και συ-
νταξιούχων στα συλλαλητήρια που πραγματοποι-

ήθηκαν τις ημέρες ψήφισης της νέας δανειακής σύμ-
βασης με σκοπό τη συνέχιση της νεοφιλελεύθερης κα-
ταστροφικής πολιτικής του μνημονίου, απέδειξε περί-
τρανα πώς η συγκυβέρνηση δεν έχει τη νομιμοποίηση 
να προβαίνει σε τέτοιου είδους αποφάσεις σε βάρος 

του Ελληνικού λαού και της χώρας. Όλοι μαζί οι απερ-
γοί και διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους και είπαν 
ένα μεγάλο «ΟΧΙ» στη «φτωχοποίηση» και διάλυση 
του κοινωνικού ιστού της χώρας, στους απαράδεκτους 
εκβιασμούς της τρόικας στο βάρβαρο μνημόνιο και τη 
δανειακή σύμβαση τα οποία οδηγούν σε συνθήκες 
εξαθλίωσης όλους τους Έλληνες.
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Χωρίς πολιτική νομιμοποίηση οι αποφάσεις της 
συγκυβέρνησης που μας οδηγούν στη φτώχεια

Στη Θεσσαλονίκη το 41ο Τακτικό Συνέδριο
της Ομοσπονδίας

Ορίσθηκαν με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. οι ημερομηνίες, η πόλη και ο χώρος του Τακτικού Συνε-
δρίου. Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου προ-
βλέπεται ότι:

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύ-
οντος καταστατικού της Ομοσπονδίας και τις από 9 

Νοεμβρίου 2011 και 24 Ιανουαρίου 2012 αποφά-
σεις του Γενικού Συμβουλίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
να λάβουν μέρος:

Στο 41ο  Τακτικό Συνέδριο που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 24, 25, 26 και 27 Απριλίου 2012, στη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.  Διοικητικός Απολογισμός - Οικονομικός Απολο-

γισμός.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Πρόγραμμα Δράσης - Προϋπολογισμός.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5.  Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκ-
προσώπων στα Ταμεία.

Το 41Ο Τακτικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο 
Ξενοδοχείο «GRAND HOTEL PALACE» (Μοναστηρί-
ου 305-307 - Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 549000). 
Με νεότερη ανακοίνωση θα σας γνωστοποιηθεί  το 
αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου.

MHNIAIA EΦHMEPIΔA για την TOΠΙΚΗ AYTOΔIOIKHΣH
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Ξενοδοχείο
“GRAND HOTEL PALACE”

Ξενοδοχείο
“GRAND HOTEL PALACE”

Ομιλία του Προέδρου  
της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε

TO ΘEMA:

Χαιρετισμό στο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. το 
οποίο διεξήχθη στην Κομοτηνή την Παρασκευή 27 Ιανου-
αρίου 2012, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο κ. Θέμης Μπαλασόπουλος 
αναφέρθηκε σε όλα τα ανοιχτά «μέτωπα» για τους εργα-
ζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως τις συνεχό-
μενες περικοπές, την εφεδρεία, τις προωθούμενες απο-
λύσεις, τα προβλήματα με την εφαρμογή του «Καλλικρά-
τη» και την επιχείρηση ανάθεσης της διαχείρισης των 
απορριμμάτων σε ιδιώτες και κάλεσε τους αιρετούς να 
συνταχθούν στον αγώνα των εργαζομένων κατά της νε-
οφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται και παρασύ-
ρει τα πάντα στο πέρασμά της. Ολόκληρη η ομιλία του κ. 
Μπαλασόπουλου έχει ως εξής:

Αγαπητοί Φίλοι,
Θέλω εκ μέρους των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους 
για την πρόσκλησή σας να παραβρεθούμε στο Συνέ-
δριό σας, το πρώτο που πραγματοποιείται μετά την 
εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛ-
ΛΙΚΡΑΤΗΣ» αλλά και την νέα οργανωτική δομή, όχι 
μόνο των Ο.Τ.Α. αλλά και του συλλογικού σας οργά-
νου της Κ.Ε.Δ.Ε.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαι-
ρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονο-
μία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της ερ-
γασίας.

Παρά το γεγονός ότι υπό την πίεση των κοι-
νωνικών αντιδράσεων, όπως αυτές εκδηλώθηκαν 
μέσα από την πρωτοφανή σε έκταση, όγκο και παλ-
μό, πανεργατικές απεργιακές κινητοποιήσεις του 
Οκτωβρίου του 2011, το κυβερνητικό σχήμα άλλα-
ξε, εν τούτοις το μνημονιακό μέτωπο διευρύνθηκε 
και η σκληρή μνημονιακή πολιτική είναι βέβαιο ότι θα 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, πλήττοντας ολοένα 
και περισσότερο τους εργαζόμενους, τους συνταξιού-
χους, τους ανέργους, τους νέους, τα ευρύτερα λαϊκά 
και μεσαία κοινωνικά στρώματα.

Καθώς η νέα, τρικομματικής σύνθεσης κυβέρ-
νηση, καλείται αφενός να υλοποιήσει τους εκτελε-
στικούς Νόμους με όλα τα μέτρα που προβλέπονται 
στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και τον Πολυνόμο 
και αφετέρου να διασφαλίσει τους όρους της συμφω-
νίας της 26ης Οκτωβρίου, ψηφίζοντας και εφαρμόζο-
ντας τη νέα δανειακή σύμβαση και τους όρους που τη 
συνοδεύουν.

Επί της ουσίας καλείται να συνεχίσει μια πολι-
τική που έχει ήδη αποτύχει, καθώς εκτός από άδικη 
αποδείχτηκε εντελώς αναποτελεσματική.

Πρόκειται για την ίδια πολιτική που, αντί να 
βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, τη βύθισε σε ακό-
μη μεγαλύτερη ύφεση, με αποτέλεσμα η οικονομία 
να καταρρέει, το βιοτικό επίπεδο του Λαού μας να επι-
στρέφει δεκαετίες πίσω και η ανεργία να εκτινάσσεται 
σε ανατριχιαστικά ύψη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2009, μέσα σε 
δύο μόλις χρόνια, αυξήθηκε κατά 100% και έφτα-
σε σήμερα να ξεπερνά το 20% στο σύνολο του εργα-
τικού δυναμικού και το 40 - 45% στους νέους ηλικί-
ας έως 24 ετών.

Η νέα κυβέρνηση εφαρμόζει λοιπόν την ίδια 
λανθασμένη συνταγή, με διευρυμένη αυτή τη φορά 
στήριξη εκ μέρους του πολιτικού συστήματος και υπό 
την καθοδήγηση ενός τεχνοκράτη πρωθυπουργού.

Η πραγματικότητα όμως, παρά την απόπειρα 
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και απε-
νεχοποίησης της νέας κυβέρνησης για εκείνα που 
θα ακολουθήσουν, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα 
κληθεί να πάρει πολιτικές αποφάσεις και να υλοποι-
ήσει νέα μέτρα που θα επηρεάσουν σημαντικά, πολύ 
φοβούμαστε δραματικά, τη ζωή και την καθημερινό-
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ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Είμαι εργάτρια καθαριότη-

τας στο Δήμο Γλυφάδας και 

ζητώ αμοιβαία μετάταξη με 

οποιοδήποτε εργάτη καθα-

ριότητας θα ήθελε μετάταξη 

στο Δήμο μου, από Δήμους 

των Δυτικών Προαστείων.

Ελένη Παυλίδου 
Τηλ.: 6982 378963

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα
    

Ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μη καταβολή των δώρων  
στους συνταξιούχους των Β.Α.Ε. κάτω των 60 χρόνων έθεσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

■

Ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μη 
καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και 
Αδείας στους κάτω των 60 χρόνων υπαλλήλους 
που έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς των 
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων έθεσε η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Όπως σας είναι γνωστό το προσωπικό 
που έχει υπαχθεί με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 του Ν.3660/2008 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥ-
ΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 78/7-5-2008) 
στα Β.Α.Ε. και συγκεκριμένα για τις ειδικό-
τητες που αναφέρονται σ’ αυτόν μπορούν 
να αποχωρούν από την υπηρεσία οι μεν 
γυναίκες στο 53ο έτος της ηλικίας τους, οι 
δε άνδρες στο 58ο έτος της ηλικίας τους.

Στην Ομοσπονδία μας περιήλθαν πλη-
ροφορίες ότι στο ανωτέρω προσωπικό 
που συνταξιοδοτήθηκε επειδή είναι κάτω 
των 60 ετών δεν τους καταβάλλονται τα 
επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και 
άδειας.

Επειδή όμως κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου μόνου του Ν. 3847/2010 οι λαμ-
βάνοντες σύνταξη με το καθεστώς των 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 
εξαιρούνται του ως άνω ορίου ηλικίας των 
κάτω των 60 ετών, ζητούμε να μας γνωρί-
σετε σχετικά για τη μη καταβολή των ανω-
τέρω επιδομάτων.
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Το λόγο για τον οποίο καθυστερεί 
σημαντικά η διεκπεραίωση των συντα-
ξιοδοτικών υποθέσεων των Δημοτικών 
Υπαλλήλων ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από 
τον Γενικό Διευθυντή Συντάξεων του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους, τη στιγ-
μή που με Νόμο έχει ορισθεί η επιτά-
χυνση των διαδικασιών. Το έγγραφο της 

Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Κύριε Γενικέ Διευθυντά,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 38 του  Ν.3996/2011, 
(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. 
ΦΥΛΛΟΥ 170/5-8-2011), «Ανα-
μόρφωση του Σώματος Επιθεωρη-
τών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις», ορίζεται η διαδικασία 
επιτάχυνσης απονομής συντάξε-
ων.

Επειδή η Υπηρεσία Συντάξε-
ων καθυστερεί κατά πολύ τη διεκ-
περαίωση των συνταξιοδοτικών 
υποθέσεων με αποτέλεσμα οι υπό 
συνταξιοδότηση Δημοτικοί Υπάλ-
ληλοι να ευρίσκονται σε δεινή οι-
κονομική κατάσταση και να μην 
δύνανται να ανταποκριθούν σε 
βασικές βιοτικές τους ανάγκες, θα 
θέλαμε να μας γνωρίσετε το λόγο 
που δεν εφαρμόζονται μέχρι σή-
μερα οι ως άνω διατάξεις.

Μεγάλες καθυστερήσεις 
στη διεκπεραίωση των 
συνταξιοδοτικών υπο - 
θέ σεων των Δημοτικών 
Υπαλλήλων

Να εγκαταλείψει την πολιτική του περιορισμού των 
οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των απολύσε-
ων προσωπικού, κάλεσε την κυβέρνηση η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
ζητώντας της ταυτόχρονα να καθίσει στο τραπέζι του δι-
αλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να 
δώσουν από κοινού λύση στα κεντρικά θέματα που αφο-
ρούν το Δημόσιο. Σε ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επι-
σημαίνει:

Την εμμονή της κυβέρνησης στην εφαρ-
μογή πολιτικών συρρίκνωσης του Δημοσί-
ου, μέσω της κατάργησης υπηρεσιών και 
της δραστικής μείωσης του αριθμού των 
Δημοσίων Υπαλλήλων, αποκαλύπτουν για 
μία ακόμη φορά οι προχθεσινές δηλώσεις 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Ν.Ε.Τ. 

Η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν αντι-
λαμβάνεται τα πραγματικά προβλήματα της 
Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, αντί να προσα-
νατολίζεται στην εφαρμογή πολιτικών με 
στόχο τη δημιουργία και καθιέρωση μίας 
ισχυρής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα 
διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση του συ-
νόλου των πολιτών σε υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες και θα προάγει το ρόλο των Δη-
μοσίων Λειτουργών στη διαδικασία υλοποί-
ησης του Δημοσίου συμφέροντος, εξακο-
λουθεί να προβάλλει σαν «λύση» τις απο-
λύσεις εργαζομένων και μάλιστα μέσα από 

διαδικασίες και μεθόδους –π.χ. συνέντευ-
ξη- που κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν 
χαρακτηριστεί ως αναξιοκρατικές και υπο-
νομευτικές της ανεξαρτησίας της Δημόσι-
ας Διοίκησης.

Το ζητούμενο στη σημερινή συγκυρία 
θα έπρεπε να είναι η ύπαρξη ενός ολοκλη-
ρωμένου μεταρρυθμιστικού σχεδίου που 
να οδηγεί στον εκδημοκρατισμό, τον εκ-
συγχρονισμό και την αναβάθμιση της λει-
τουργίας της κρατικής μηχανής προς όφε-
λος του λαού και του τόπου και όχι η συρ-
ρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και οι 
απολύσεις εργαζομένων. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να εγκαταλεί-
ψει την πολιτική του περιορισμού των ορ-
γανικών μονάδων του Δημοσίου και των 
απολύσεων του προσωπικού τους, η οποία 
-στο πλαίσιο του μνημονίου που έχει συμ-
φωνηθεί με την Τρόικα- οδηγεί σε υπο-
βάθμιση των Δημόσιων κοινωνικών αγα-
θών, με σοβαρότατες επιπτώσεις για τους 
εργαζόμενους και τους πολίτες.  Να απο-
δεχθεί τις προτάσεις που επανειλημμένως 
έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι μέσω των 
συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων και 
να επιλέξει την πρακτική του ουσιαστικού 
-και όχι του προσχηματικού- διαλόγου με 
τους εργαζόμενους για τα κεντρικά θέματα 
που αφορούν στο Δημόσιο.

    

Τροχοπέδη για ισχυρή Δημόσια Διοίκηση η κατάργηση 
οργανικών μονάδων και οι απολύσεις προσωπικού 
σύμφωνα με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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Ορίσθηκαν από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ο εκπρόσωπος 
και ο αναπληρωτής του στην Επιτροπή για τη σύ-
νταξη του «Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης».
Αυτοί είναι:

1.  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 
ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Χριστόφορου. 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
Υπάλληλος του Δήμου Αιγάλεω.

2.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
Στυλιανού. 
Ταμίας της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων.

Οι εκπρόσωποι της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην 
Επιτροπή του Ενιαίου 
Κώδικα Αυτοδιοίκησης
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XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Π.O.E.-O.T.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

210 5229512 • 210 5247633

A.Δ.E.Δ.Y.

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA

213 1616900  • 210 3246165

Ο.Π.Α.Δ.-T.Y.Δ.K.Y.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

210 8215237 - 210 8217892 • 210 8218129

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-T.A.Δ.K.Y.

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34 - 114 73 - AΘHNA

210 5288655 • 210 5243804

Τ.Π.Δ.Υ.-T.A.Δ.K.Y.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 - 105 59- AΘHNA

210 3228892 • 210 5247019

O.Γ.A.

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA

210 3322100 • 210 3841214

EΛ.Γ.A.

MEΣOΓEIΩN 45 - ΤΑΧ. ΘΥΡ. 14103 - 115 10 - AΘHNA

210 7490577 • 210 7488282

A.Σ.E.Π.

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

213 1319100 • 213 1319187

ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN  
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA

210 3496213 - 210 3496308 • 210 3428530

ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH

XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA

210 7289600 • 210 7292129

KENTPIKH ENΩΣH ΔHMΩN  EΛΛAΔAΣ (K.E.Δ.E.)

Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA

213 2147500 • 210 3820807

EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ  

KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ (EΛ.IN.Y.A.E.)

ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

210 8200100 • 210 8200222

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:  

ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ

ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA

210 3214823 • 210 3214294

INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ THΣ Γ.Σ.E.E.-A.Δ.E.Δ.Y.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24 - 104 34 - AΘHNA

210 8202239 • 210 8202263

MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH 
EΦHMEPIΔA

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA  
KΩΔIKOΣ EΛ.TA.: 3744

THΛ.: 210 5229512

FAX: 210 5247633

http://www.poeota.gr

e-mail: info@poeota.gr

IΔIOKTHTHΣ: 
Π.O.E.-O.T.A.

EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο 
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ 

Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.

ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή

Tα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη  

τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.

Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων 
και Σωματείων 15.00 €  

2. Δήμων, Περιφερειών 
Nομικών Προσώπων κ.λ.π. 25.00 €  

Nα στέλνεται στο όνομα:
Tράκας Nικόλαος 

για την εφημερίδα:

“BήMA EPΓAZOMENΩN 
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”

στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

Παραγωγή:

ΠOΣEIΔΩNOΣ 23 - 144 51 - METAMOPΦΩΣH 
Tηλ.: 210 3804460 - Fax: 210 3847447

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Στην εφημερίδα “TO BήMA των 

EPΓAZO ME   NΩN της TOΠIKHΣ 

AYTOΔIOI KHΣHΣ” μπορούν να 

δημοσιεύονται αποφάσεις και 

παρεμβάσεις Σωμα τείων όπως και 

μελέτες -εισηγήσεις φυσικών 

προσώπων, αν συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Tα κείμενα να είναι σύντομα. 

β. Nα μην είναι υβριστικά ή χυδαία.

Tα κείμενα θα αποστέλλονται 
γραπτά στη διεύθυνση: 

Π.O.E.-O.T.A.:  
KAPOΛOY 24 - 104 37-AΘHNA 

με την ένδειξη:  
Για την εφημερίδα  

“BήMA EPΓAZOMENΩN  
της AYTOΔIOI KHΣHΣ” 

ή να στέλνονται στο

FAX: 210 5247633

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν 
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.
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Τα αιτήματα που χρίζουν άμεσης παρέμβα-
σης και επίλυσης ώστε να μην διογκωθούν αλ-
λά και να μην δημιουργηθεί το επόμενο διάστη-
μα κλίμα έντασης και αντιπαράθεσης απέστει-
λε και εγγράφως στον Υπουργό Εσωτερικών η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ, 
Σε συνέχεια της συνάντησής μας, 

που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
21 Δεκεμβρίου 2011, σας καταθέ-
τουμε και εγγράφως τα αιτήματα που 
χρίζουν άμεσης παρέμβασης και επί-
λυσης ώστε να μη διογκωθούν αλλά 
και να μη δημιουργηθεί το επόμενο 
χρονικό διάστημα κλίμα έντασης και 
αντιπαράθεσης.

Αναλυτικά τα αιτήματα του κλάδου 
μας στα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση 
είναι τα πιο κάτω:

1. Αντιμετώπιση  του προβλή-
ματος που έχει δημιουργηθεί με την 
εφαρμογή του Ν.4024/2011 στους 
εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στα 
Β.Α.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 
4 του Ν.3660/2008 και του άρ-
θρου 21 της Σ.Σ.Ε. έτους 2010 της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Χορήγηση για κάθε πέ-
ντε (5) χρόνια ενός πλασματικού μι-
σθολογικού κλιμακίου. 

Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.: 
1313/28-11-2011 έγγραφό μας.

2. Έκδοση κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών 
και Εσωτερικών, που θα καθορίζει το 
Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιει-
νής Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 
15, παρ.1 του Ν.4024/2011. Η όσο 
το δυνατόν ταχύτερη έκδοση της κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης θα απαλύ-
νει κάπως τη μεγάλη οικονομική επι-
βάρυνση που έχουν υποστεί οι εργα-
ζόμενοι από την πολιτική των περικο-
πών και του μνημονίου.

Συνημμένα σας στέλνουμε και 
αναλυτικό σημείωμα που περιέχει τις 
κατηγορίες των εργαζομένων και το 
ποσό που καταβαλλόταν ως ειδικό 
επίδομα απασχόλησης στους υπαλ-
λήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού κα-
θώς και τι είχε ενταχθεί (εκλογική απο-
ζημίωση, παροχές σε είδος) στα μηνι-
αία κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης των 
Υπαλλήλων  των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

3. Αντιμετώπιση των δαπανών με-
τακίνησης μεγάλου αριθμού εργαζο-
μένων, κυρίως Καλλικρατικών, Νη-
σιωτικών ή Ορεινών Δήμων που ανα-
γκάζονται καθημερινά να μετακινού-
νται δεκάδες χιλιόμετρα για να βρε-
θούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι 
υποχρεωμένοι από 1-1-2011 να πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους.

4. Άμεση έναρξη των διαδικασι-
ών για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. του 
έτους 2011 για το προσωπικού Ιδιω-
τικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού 
που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α.

5. Αντιμετώπιση της άδικης και 
άνισης μεταχείρισης που προβλέ-
πει τη μισθολογική και βαθμολογική 
καθήλωση τρία (3) επιπλέον χρόνια 
σε κάθε βαθμό, όσων εργαζομένων 
έχουν σαν τυπικό προσόν την εμπει-
ρία, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.4 
του Ν.4024/2011.

6. Εφαρμογή του άρθρου 49 
του Ν.3979/2011 που προβλέ-
πει την κατά προτεραιότητα καταβολή 

των αποδοχών του προσωπικού των 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Σχετικό είναι το με 
αριθμ. πρωτ.: 802/23-8-2011 έγ-
γραφό μας.

7. Έκδοση του Προεδρικού Δι-
ατάγματος για την μετατροπή των 
Φο.Δ.Σ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με 
το άρθρο 104 του Ν.3852/2010.

Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.: 
977/29-9-2011και 1324/29-
11-2011 έγγραφά μας.

8. Σαφή προσδιορισμό των αρμο-
διοτήτων και του ρόλου της Δημοτι-
κής Αστυνομίας. Αποφυγή με κάθε 
τρόπο των προτάσεων που ακούγονται 
για την χορήγηση στο ένστολο προσω-
πικό αμυντικών μέσων. Κοινή σύσκε-
ψη Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε. 
και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων που έχουν 
δημιουργηθεί.

Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.: 
527/12-5-2010, 617/8-6-2010, 
82/24-1-2011, 585/27-5-2011 
και 704/8-7-2011 έγγραφά μας.

9. Αποτροπή με κάθε τρόπο της 
εργασιακής εφεδρείας και των απο-
λύσεων στο προσωπικό των Ο.Τ.Α.  
Α΄ Βαθμού. Αντιμετώπιση της έλλει-
ψης προσωπικού σε υπηρεσίες αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα αλλά και τις Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες, πρόβλημα που 
οδηγεί μαθηματικά στην ιδιωτικοποί-
ηση των υπηρεσιών αυτών.

10. Αντιμετώπιση του σοβαρού 
προβλήματος που έχει δημιουργηθεί 
με την πράξη 155/2009 του Ι Τμή-
ματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
όπου οι Επίτροποι δεν θεωρούν τα 
εντάλματα πληρωμής των Ιατρών Ερ-
γασίας και Τεχνικών Ασφαλείας που 
είχαν συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης 
έργου με τους Ο.Τ.Α. 

Αποτέλεσμα είναι να μην είναι δυ-
νατή η πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και 
Τεχνικών Ασφαλείας σήμερα. 

Πρόταση της Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α. είναι 
να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία 
που να δίνει λύση στο αδιέξοδο που 
έχει δημιουργήσει η απόφαση του Ι 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.: 
865/7-9-2011 έγγραφό μας.

11. Επίλυση των προβλημάτων 
που έχουν δημιουργηθεί με την έκ-
δοση του Προεδρικού Διατάγμα-
τος 19/2011 σε εφαρμογή του 
Ν.3801/2009, που καθορίζει τον 
τρόπο επιλογής του προσωπικού Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε θέ-
σης ευθύνης.

Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.: 

606/6-6-2011 και 718/12-7-
2011 έγγραφά μας.

12. Κατάργηση της διάταξης του 
άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπου 
δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. 
Α΄ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων 
Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Κα-
θαριότητας. Διάταξη που επιβεβαιώνει 
τη διάθεση των κυβερνήσεων για την 
κατάργηση του Δημοσίου και Κοινω-
νικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σχετικό είναι με το αριθμ. πρωτ.: 
811/24-8-2011 έγγραφό μας.

13. Κατάργηση της διάταξης του 
άρθρου 30, παρ.4 του Ν.3731/2008 
με την οποία αναδιατυπώθηκε το άρ-
θρο 145, παρ.6 του Ν.3584/2007 
και όρισε ότι, «η προθεσμία για την 
άσκηση ένστασης και η άσκησή της 
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση 
τις πειθαρχικές ποινές της προσωρι-
νής και οριστικής παύσης ή του υπο-
βιβασμού». 

Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.: 
46/21-1-2010 έγγραφό μας.

14. Αναγνώριση βαθμολογικά 
και μισθολογικά της προϋπηρεσίας 
των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που εί-
χαν πριν τον διορισμό τους σε μόνι-
μες θέσεις ύστερα από προκήρυξη του 
Α.Σ.Ε.Π.

Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.: 
1059/5-11-2010 έγγραφό μας.

15. Αναγνώριση συνταξιοδοτι-
κά του χρόνου εκπαίδευσης του έν-
στολου προσωπικού της Δημοτικής 
Αστυνομίας που προσλαμβάνεται σύμ-
φωνα με το Π.Δ. 135/2006. 

Σχετικό είναι με το αριθμ. πρωτ.: 
1060/5-11-2011 έγγραφό μας.

16. Κατάργηση της κράτησης 1% 
υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. που γίνεται στις 
πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων 
των Ο.Τ.Α. καθώς δεν είναι μέτοχοι 
του Ταμείου αυτού. 

Σχετικό είναι με το με αριθμ. 
πρωτ.: 1063/5-11-2010 έγγραφό 
μας.

17. Τροποποίηση του άρθρου 
225 του Ν.3584/2007 με την προ-
σθήκη εδαφίου Β΄ για να εναρμονι-
σθεί με την Σ.Σ.Ε. του έτους 2008 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σχετικά με τον υπο-
λογισμό της αποζημίωσης του άρθρου 
204 του Ν.3584/2007.

Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.: 
1064/5-11-2010 έγγραφό μας.

18. Διόρθωση της διάτα-
ξης του άρθρου 45, παρ. 5 του Ν. 
3979/2011 που αναφέρεται στις 

μετατάξεις του προσωπικού των 
Ο.Τ.Α. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου από ειδικότητα σε άλλη ειδι-
κότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμί-
δας. Σχετικό είναι με το αριθμ. πρωτ.: 
699/6-7-2011 έγγραφό μας.

19. Έκδοση του Προεδρικού Δια-
τάγματος που προβλέπεται από το άρ-
θρο 82, παρ. 6 του Ν.3584/2007, 
που θα καθορίζει τις κατηγορίες, τους 
κλάδους και τα τυπικά προσόντα δι-
ορισμού του προσωπικού των Ο.Τ.Α. 
Α΄ Βαθμού. 

Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.: 
1182/31-8-2009 και 75/26-1-
2010 έγγραφά μας.

20. Συμπλήρωση της κοινής 
Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: 
53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥ-
ΧΟΣ Β΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/ 
11-10-2006), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει, προκειμένου να συ-
μπεριληφθούν ειδικότητες που δεν εί-
χαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω κοι-
νή Υπουργική Απόφαση. 

Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.: 
1065/5-11-2010 και 309/14-3-
2011 έγγραφά μας.

21. Έκδοση της κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 
8, παρ.8 του Ν.3731/2008, που θα 
καθορίζει το επίδομα θέσης ευθύνης 
για το ένστολο προσωπικού της Δημο-
τικής Αστυνομίας . 

Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.: 
20/10-1-2011 έγγραφό μας.

22. Αναγνώριση ασφαλιστικά-
συνταξιοδοτικά της προϋπηρεσίας 
των Σχολικών Φυλάκων που είχαν 
πριν μετατραπεί η σύμβασή τους σε 
Αορίστου Χρόνου με το Προεδρικό Δι-
άταγμα 164/2004.

Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.: 
763/14-7-2008 και 1485/29-
12-2009 έγγραφά μας.

Κύριε Υπουργέ, 
Είναι σαφές πως οι εργαζόμε-

νοι στους Ο.Τ.Α. έχουν πληγεί έντο-
να από την μνημονιακή οικονομική 
πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Είναι επιβεβλημέ-
νο να δοθεί άμεσα διέξοδος και λύ-
σεις σε χρόνια θεσμικά και οικονο-
μικά προβλήματα των εργαζομένων 
που έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο 
θα υποβαθμίζεται δραματικά. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση η αγωνιστική διεκδί-
κηση για την αντιμετώπιση των οξύ-
τατων προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. είναι 
μονόδρομος.

Τα αιτήματα του κλάδου που χρίζουν άμεσης επίλυσης 
κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

“

”
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα -
Σύγχυση και προβλήματα δημιουργεί η γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης 
του Δήμου Αθηναίων βάσει της οποίας η κατάληψη οδοστρώματος αποτελεί 
αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας

Με έγγραφό της προς την Αναπληρωτή Υπουργό Εσω-
τερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε τις απαραίτητες διευκρινί-
σεις, καθώς από την γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της 
Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με 
την οποία η κατάληψη του οδοστρώματος εμπίπτει στις αρ-
μοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, προκαλούνται σο-
βαρά προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του έν-
στολου προσωπικού. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει 
ως εξής:

Κυρία Υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε ότι με γνωμοδότηση του προ-

ϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθη-
ναίων, η οποία υποστηρίζει ότι η κατάληψη οδοστρώ-
ματος κατά το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυ-
νομίας.

Με βάση αυτή την γνωμάτευση έχει δοθεί εντο-
λή στη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας να βεβαιώνονται 
παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ., 
όπως επίσης και σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.2, 
ενέργεια που έχει προκαλέσει την αντίδραση και ανη-
συχία των εργαζομένων επειδή αυτή η αρμοδιότητα 
δεν καθορίζεται από διάταξη Νόμου και κινδυνεύουν 
να βρεθούν κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκο-
ντος σε περίπτωση που κάποιος πολίτης κινηθεί ενα-
ντίον τους.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Αθηναίων είναι ότι η αρμοδιότητα δεν πε-
ριγράφεται μεν σε αυτές που έχουν μεταφερθεί στη 
Δημοτική Αστυνομία, προκύπτει όμως από άλλες αρ-
μοδιότητες.

Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι «η Δημοτική Αστυνο-
μία ασκεί την αρμοδιότητα τήρησης των διατάξεων που 
αφορούν τη στάση και στάθμευση οχημάτων, άρα και 
των διατάξεων που αφορούν ενδεχόμενη παρεμπόδιση 
ή παρακώλυση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων 
ήτοι και των διατάξεων των άρθρων 48 παρ.1 και 12 
παρ.2 του Κ.Ο.Κ.» κ.λ.π. Το σκεπτικό αυτό είναι κατά 
τη γνώμη μας αστήριχτο και άτοπο αφού δεν εξηγεί 
βάσει ποιάς νομολογίας κάποιες υφιστάμενες διατά-
ξεις μπορούν να συνεπάγονται άλλες χωρίς αυτό να 
αναφέρεται ή να επιφυλάσσεται από τον ίδιο το Νόμο.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση λοιπόν η κατάλη-
ψη οδοστρώματος είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής 
Αστυνομίας επειδή εμποδίζει τη στάση – στάθμευ-
ση οχημάτων, που πράγματι εμπίπτει στις αρμοδιότη-
τες της. Εύλογη συνέπεια είναι ότι αν δεν υφίσταται 
παρεμπόδιση της στάσης –στάθμευσης, ενδεχόμενη 
κατάληψη οδοστρώματος δεν εμπίπτει στις αρμοδιό-
τητες της Δημοτικής Αστυνομίας ! Δηλαδή με το πα-
ραπάνω σκεπτικό προκύπτει ότι αυτή η αρμοδιότητα 
δεν ασκείται γενικά από τη Δημοτική Αστυνομία, παρά 
μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις! Γνώμη μας είναι 
ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται μία αρμοδιότητα υπό πε-
ριπτώσεις, αλλά είναι και άτοπο να εφαρμόζεται γενικά 
επειδή εμπίπτει σε μια υποπερίπτωση!

Επιπλέον με το παραπάνω σκεπτικό γεννάται σει-
ρά επαγωγών που δύναται να αποδώσουν στη Δημο-
τική Αστυνομία το μεγαλύτερο μέρος των διατάξε-
ων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας! Για παράδειγ-
μα, ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό και χρησιμοποιώ-
ντας την ίδια ακριβώς φρασεολογία με τη Νομική Δι-
εύθυνση του Δήμου Αθηναίων κάποιος μπορεί εύλογα 
να ισχυριστεί ότι «η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την 
τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφο-
ρία των πεζών (Κ.Ο.Κ. άρθρο 38) άρα και των διατά-
ξεων που αφορούν ενδεχόμενη παρεμπόδιση της κυ-
κλοφορίας πεζών, ήτοι την παραβίαση ερυθρού ση-
ματοδότη από τα οχήματα (άρθρο 6 του Κ.Ο.Κ.), ή την 
παραβίαση προτεραιότητας από οχήματα σε διαβάσεις 
πεζών (άρθρο 39, παρ.2 του Κ.Ο.Κ.)» κ.ο.κ., δηλαδή 
αρμοδιότητες που αναμφισβήτητα δεν ανήκουν στο πε-
δίο δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η άποψη μας είναι ότι οι αρμοδιότητες της Δη-
μοτικής Αστυνομίας περιορίζονται αυστηρά σε αυ-
τές που αναφέρονται ρητά  στο άρθρο 1 του Νόμου 
3731/2008, κάτι που δεν συμβαίνει με την κατά-
ληψη οδοστρώματος με εμπόδια. Ανάλογη άποψη 
έχει εκφράσει και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
στην 448/2010 γνωμοδότηση του όπου διατυπώνε-
ται η θέση «οι αρμοδιότητες που ασκεί το προσωπικό 
της Δημοτικής Αστυνομίας απαριθμούνται εξαντλητι-
κά στο άρθρο 1, παρ.1 του Ν.3731/2008». Επίσης 
θεωρούμε εσφαλμένη τη λογική αρμοδιοτήτων που 

εκπορεύονται από άλλες χωρίς να περιγράφονται στο 
Νόμο, γιατί ο οποιοσδήποτε μπορεί να δώσει όποια 
κατεύθυνση θέλει, χωρίς απαραίτητα να εκφράζει τη 
βούληση του νομοθέτη.

Κατά τη γνώμη μας η μόνη αρμοδιότητα της Δη-
μοτικής Αστυνομίας στο έλεγχο καταλήψεων δεν 
αφορά διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που δεν περιγράφονται 
στο Ν.3731/2008 αλλά περιορίζεται στις κανονιστι-
κές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τους 
κοινόχρηστους χώρους, όπως ρητά αναφέρεται στην 
περίπτωση (2) του άρθρου 1 του Ν.3731/2008: 
«Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην 
κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές απο-
φάσεις που εκδίδουν οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρ-
χές, για την χρήση των αλσών και των κήπων, των πλα-
τειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρη-
στων χώρων». Δηλαδή περιορίζεται στην εφαρμογή 
του εκάστοτε Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων ή 
ενδεχόμενων διατάξεων για τη χρήση αλσών, κήπων, 
πλατειών κ.λ.π. Σχετικές με αυτή τη αρμοδιότητα εί-
ναι οι Εκθέσεις Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου που 
συντάσσει η υπηρεσία για εμπορεύματα, τραπεζοκαθί-
σματα κ.λ.π. και όχι οι κλήσεις του Κ.Ο.Κ.

  Κυρία Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
1. Από συζητήσεις με συναδέλφους από άλλους 

Δήμους έχει προκύψει ότι σε κάποιους Δήμους η κα-
τάληψη οδοστρώματος κατά τον Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται 
ως αρμοδιότητα ενώ σε άλλους δεν είναι αποδεκτή, γε-
γονός που δημιουργεί αμφισβήτηση αν νομιμοποιείται 
η Δημοτική Αστυνομία να την ασκεί.

2. Στο παρελθόν γνωματεύσεις της Νομικής Δι-
εύθυνσης του Δήμου Αθηναίων που αμφισβητούνται 
έντονα από συναδέλφους έχουν καταρρεύσει στα δι-
καστήρια, προκαλώντας ανεπανόρθωτο πλήγμα στο 
κύρος και την αξιοπιστία της Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Αθηναίων και του θεσμού της Δημοτικής 
Αστυνομίας γενικότερα.

3. Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας εί-
ναι συνολικές και καθολικές και δεν πρέπει να εξαρ-
τώνται από γνωματεύσεις των νομικών υπηρεσιών 
των Δήμων που δύνανται να είναι αντιφατικές με-
ταξύ τους, αλλά μόνο τις ερμηνευτικές εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όπου και θα έπρεπε να απευ-
θύνονται οι Δήμοι για θέματα που χρήζουν ερμηνείας, 
ή από τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους που έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουρ-
γό Εσωτερικών.

4. Δεν γνωρίζουμε να υπάρχει ως σήμερα γνωμο-
δότηση που να έχει αποδεχθεί ο Υπουργός Εσωτερι-
κών πάνω στο θέμα της κατάληψης οδοστρώματος με 
εγκαταστάσεις ή εμπόδια.

5. Δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η Υπουργική 
Απόφαση που ορίζεται στο άρθρο 1, παρ.6 του Νό-
μου 3731/2008 με την οποία θα καθορίζεται ο τρό-
πος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυ-
νομίας, η διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των πα-
ραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, γεγο-
νός που η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει επισημάνει στον Υπουρ-
γό Εσωτερικών με σειρά εγγράφων της.

6. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία ερμηνευ-
τική εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών πάνω 
στις αρμοδιότητες του Ν.3731/2008.

7. Γνώμη μας είναι ότι οι αρμοδιότητες που ασκεί 
η Δημοτική Αστυνομία είναι αυτές που ορίζονται ρητά 
στο Νόμο 3731/2008, και όχι αρμοδιότητες που προ-
κύπτουν βάσει άλλων.

8. Στις διατάξεις του Νόμου 3731/2008 δεν 
αναφέρεται ότι «η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει τις δι-
ατάξεις για την κατάληψη οδοστρώματος τμήματος των 
οδών ή πεζοδρόμων με εγκαταστάσεις ή εμπόδια».

9. Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3731/2008 
(άρθρο 1) διευκρινίζεται ότι οι αρμοδιότητες του Νό-
μου είναι αυτές του Π.Δ. 23/2002, στο οποίο όμως 
υπήρχε παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα νόμου για 
την κάθε αρμοδιότητα, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνε-
ται το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. 

10. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην 
448/2010 γνωμοδότηση του που αφορά θέματα 
Δημοτικής Αστυνομίας υποστηρίζει ότι «οι αρμοδι-
ότητες που ασκεί το προσωπικό της Δημοτικής Αστυ-
νομίας απαριθμούνται εξαντλητικά στο άρθρο 1, παρ.1 
του Ν.3731/2008» και ανάμεσα σε όλες αυτές τις αρ-
μοδιότητες που απαριθμούνται εξαντλητικά δεν συμπε-
ριλαμβάνεται η κατάληψη οδοστρώματος με εγκατα-

στάσεις ή εμπόδια.
11. Οι αρμοδιότητες του Ν.3731/2008 αποδί-

δονται αποκλειστικά στη Δημοτική Αστυνομία και 
γίνεται ειδική μνεία σε αυτές που εξακολουθούν να 
ασκούνται από κοινού με την Ελληνική Αστυνομία 
και το Λιμενικό Σώμα, και η κατάληψη οδοστρώμα-
τος δεν εμπίπτει σε αυτές, με συνέπεια να μην μπορεί 
να επέμβει η Ελληνική Αστυνομία σε περιπτώσεις που 
δεν μπορεί να διεξαχθεί η κυκλοφορία λόγω της κατά-
ληψης αυτής, γεγονός γελοίο και παράλογο.

Είναι ξεκάθαρο πως με την παρερμηνεία του άρ-
θρου 48 του Κ.Ο.Κ. δημιουργούνται σοβαρά προβλή-
ματα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 
Αστυνομίας σε όλη τη χώρα σας ζητούμε όπως άμε-
σα οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας να δώσουν τις 
ανάλογες διευκρινίσεις, σε αντίθετη περίπτωση να 
υποβάλλεται σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους καθώς οι γνωμοδοτήσεις των Νομι-
κών Συμβούλων των Δήμων δεν καθιστούν από τους 
υπαλλήλους υποχρεωτική την εφαρμογή τους.

“

Οι αυθαιρεσίες του Διοικητή του 
Ο.Γ.Α. αποτελούν τροχοπέδη στο 
έργο των ανταποκριτών του Ταμείου

Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε την επίλυση 
των προβλημάτων των ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. και να μπει 
επιτέλους ένα τέλος στις αυθαιρεσίες του Διοικητή του Τα-
μείου. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,
Στη διάρκεια της τελευταίας μας συνάντη-

σης με θέμα συζήτησης τις Επικουρικές Συντά-
ξεις και την Υγιεινομική Περίθαλψη των εργαζο-
μένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεσμευτήκατε 
για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Κ.Ε.Δ.Ε. με το Διοικητή του 
Ο.Γ.Α. για την αντιμετώπιση των σοβαρών προ-
βλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την αυ-
θαίρετη απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α. να προ-
χωρήσει στην «αναμόρφωση του τρόπου λειτουρ-
γίας των Ανταποκριτών».

Παρ’ ότι υπήρξαν επανειλημμένες πρσπάθει-
ες τόσο από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και από την 
Κ.Ε.Δ.Ε. για την από κοινού αντιμετώπιση των 
προβλημάτων στη λειτουργία των ανταποκριτών, 
η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. αδιαφορεί συστηματικά και 
προσπαθεί με την πάροδο του χρόνου να επιβάλει 
ντε φάκτο την απόφασή της, αγνοώντας τα προ-
βλήματα που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπι-
κού λόγω του «Καλλικράτη» αλλά και της ακραίας 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής του μνημονίου.
Κύριε Υπουργέ,

Η άμεση πραγματοποίηση αυτής της συνάντη-
σης και η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. θα βάλει τέλος στις 
αυθαιρεσίες του Διοικητή του ο.γ.α. που θεωρεί 
τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. 
παραρτήματα του Οργανισμού.”

“

”
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τητα των ανθρώπων που ανήκουν στα ευρύτερα λαϊκά και 
μεσαία κοινωνικά στρώματα, για την επόμενη, αν όχι τις 
επόμενες, δεκαετίες.

Μέσα σε αυτές τις οικονομικές, κοινωνικές συγκυ-
ρίες έρχεται το Συνέδριό σας να συζητήσει και να αποφα-
σίσει για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συ-
γκεκριμένα:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: 
 Με το Ν. 3852/2010 η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετα-

τρέπεται καθημερινά σε γραφειοκρατικό μηχανισμό, απρό-
σωπο και απόμακρο από τον πολίτη. Ένα χρόνο από την 
εφαρμογή του τα προβλήματα στη λειτουργία των Ο.Τ.Α.  
πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται και οι πολίτες αδυ-
νατούν να εξυπηρετηθούν. Διαπιστώνεται επί της ουσί-
ας ότι η συγκεκριμένη Διοικητική Μεταρρύθμιση ήρθε με 
σκοπό το μεγαλύτερο έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και 
να υπηρετήσει το μνημόνιο, το σύμφωνο σταθερότητας και 
την επιβολή της πιο ακραίας, βάρβαρης νεοφιλελεύθερης 
πολιτικής.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.: 
 Και στα Οικονομικά των Ο.Τ.Α. έχει σταθερή εφαρμο-

γή η πολιτική του μνημονίου και το όχημα για την επιβολή 
και στο χώρο μας νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Τα έσοδα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τρία τελευταία χρόνια έχουν 
μειωθεί σε εκπληκτικό ποσοστό που ξεπερνάει το 50%. 
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η έλλειψη και των 
ελάχιστων πόρων για άσκηση πολιτικής, η αδυναμία κατα-
βολής των λειτουργικών δαπανών, πολιτική που οδηγεί μα-
θηματικά τους Ο.Τ.Α. σε οικονομική κατάρρευση αλλά και 
την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα 
των υπηρεσιών καθαριότητας και της κοινωνικής πολιτικής.

3. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:

 Η προσπάθεια εκχώρησης των υπηρεσιών σε ιδιώ-
τες μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. κατ΄ επιταγή της κυβέρνησης και της τρό-
ικας σε συνδυασμό με το ξεπούλημα της Δημόσιας Περι-
ουσίας είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τις ανάγκες 
της κοινωνίας. Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του «Καλ-
λικράτη» επιχειρούνται συστηματικά πολιτικές άμεσης και 
έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και ανα-
πτυξιακών δραστηριοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
εκποίησης της Δημόσιας Περιουσίας και εμπορευματοποί-
ησης κάθε κοινωνικής δραστηριότητας.

 Οι μαζικές απολύσεις που ετοιμάζονται και στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, οι άγριες περικοπές στους θεσμοθε-
τημένους πόρους είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουν ως αποτέ-
λεσμα τη διάλυση ολόκληρων υπηρεσιών στους πιο ση-
μαντικούς τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καθαριότη-
τα, Πράσινο, Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Ε.Π., Κοινωνικές δομές, 
κ.λ.π.) και βέβαια το κενό αυτών των σημαντικών αρμοδι-
οτήτων και δραστηριοτήτων θα το καλύψουν οι «ιδιώτες-
επενδυτές» που θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος των πολι-
τών και της κοινωνίας.
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: 

 Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εκχωρήσει στα με-
γάλα – επιχειρηματικά συμφέροντα συνολικά το σύστημα 
διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα έχει βρει θερμούς συμπαραστάτες και στους 
αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα αυτής 
της πολιτικής είναι η επιλογή τεχνολογιών που επιβαρύ-

νουν το περιβάλλον και θα αυξήσουν σημαντικά τα δημο-
τικά τέλη που θα κληθούν σε περίοδο οικονομικής κρίσης 
να πληρώσουν οι πολίτες. 

 Η μη αντίδραση στην πρόσφατη νομοθετική πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης στην κατάργηση του άρθρου 12 
του Ν.1650/1986 που καθόριζε ως αποκλειστική αρμο-
διότητα τη διαχείριση των Δημοτικών απορριμμάτων.

 Η καθυστέρηση στην έκδοση του Π.Δ. που προβλέ-
πει ο Ν.3852/2010 για τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. με 
τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.

 Η συνέχιση της ομηρίας και της επιβάρυνσης των 
πολιτών από την στήριξη της σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α.Α. 
Α.Ε. για τα υλικά συσκευασίας (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

 Η έγκριση πλέον των Περιφερειακών Σχεδιασμών 
Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, όχι από τα συλλογι-
κά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακά Συμ-
βούλια) αλλά από όργανα μακριά από τους πολίτες και την 
κοινωνία.

 Οι επιλογές, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια της Αττικής, 
για την κατασκευή φαραωνικού τύπου εργοστασίων που 
θα είναι παντελώς άχρηστα και θα έρχονται σε αντίθεση 
με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την ενί-
σχυση της διαλογής στην πηγή, δείχνουν ξεκάθαρα τις επι-
λογές και κάποιων αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Παντελής έλλειψη πρόβλεψης για τη διαχείριση των 
Ε.Ι.Α. η έκθεση σε καθημερινό κίνδυνο της υγείας των εργα-
ζομένων στην καθαριότητα και τα Νοσοκομεία αλλά και συ-
νολικά των πολιτών από την ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

5. ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΕΦΕΔΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑ-
ΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – Ο.Ε.Υ. – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:

 Η αποτυχία της εφεδρείας και οι εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης για την αξιολόγηση του προσωπικού της Δημό-
σιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανοίγει ου-
σιαστικά το δρόμο για μαζικές απολύσεις και στους Δή-
μους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των δραστηριοτήτων 
των Ο.Τ.Α. 

 Η αποδοχή χωρίς καμιά αντίδραση των Ο.Τ.Α. των 
αποφάσεων της κυβέρνησης για την κατάργηση όλων 
των κενών οργανικών θέσεων ακόμα και αυτών που κε-
νώνονται λόγω συνταξιοδότησης, η μη ψήφιση μέχρι σή-
μερα σύγχρονων λειτουργικών Ο.Ε.Υ. που θα υπηρετούν 
τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και ο περιο-
ρισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ακόμα και στις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες δείχνουν τις πραγματικές διαθέ-
σεις των πολιτικών που θα εφαρμοσθούν και στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με αποτέλεσμα τη διάλυση των υπηρεσιών, 
την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και την επιβά-
ρυνση των πολιτών που θα αναγκαστούν να κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών.

 Κάποιοι στην κατάσταση που δημιουργείται και στα 
αδιέξοδα που θα βρεθούμε ΟΛΟΙ το επόμενο χρονικό διά-
στημα σφυρίζουν αδιάφορα, θεωρώντας ότι κάποιοι άλλοι 
θα τα λύσουν… ή ότι με τις ασπιρίνες της πρόσληψης διμη-
νιτών ή εποχιακού προσωπικού θα καλυφθούν οι οξυμέ-
νες ανάγκες από τις ελλείψεις του προσωπικού.

6. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 Η λάθος συνταγή που ακολουθήθηκε στο παρελ-

θόν για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και της 
ανεργίας συνεχίζεται και αυτή την κρίσιμη περίοδο, ενώ η 
εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι εφήμερες και χωρίς ου-
σιαστικό αποτέλεσμα. Καθώς νέα προγράμματα εργασια-
κής ομηρίας και μαύρης εργασίας προωθούνται μέσω του 
προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασία» ενώ η επαναφο-
ρά… σαν ξαναζεσταμένο φαγητό της πρόσληψης μέσω 
προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. 55.000 ατόμων για την απα-
σχόλησή τους σε έργα αυτεπιστασίας των Δήμων με την 
εκχώρηση θεσμοθετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον των πολιτών 
και των εργαζομένων.
Αγαπητοί φίλοι,

Στο Τακτικό Συνέδριό σας τον Ιανουάριο του 2010 
τονίζαμε ότι η παντελής έλλειψη αναφοράς στο αν-
θρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρό-
λος τους και η πραγματική αναβάθμισή του στις νέες δι-
αμορφωμένες συνθήκες, η αξιοποίηση του υφιστάμε-
νου προσωπικού, η συνεχής επιμόρφωση, η ενίσχυση 
των νέων δομών με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από 
την συνένωση των Δήμων με στόχο την εξυπηρέτηση 
του Δημότη και την ενίσχυση του Δημόσιου και Κοινωνι-
κού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαίωσε 
τις ανησυχίες μας αλλά και την αρνητική θέση μας για το 
πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς όλο αυτό το χρόνο 
έχουμε υποστεί την πιο ακραία βάρβαρη και νεοφιλελεύ-
θερη πολιτική που εξαφάνισε κάθε εργασιακό, συνταξιο-
δοτικό-ασφαλιστικό και θεσμικό δικαίωμα.

Για να βγούμε από το αδιέξοδο που έχει δημιουργη-
θεί, εργαζόμενοι και αιρετοί, πρέπει το επόμενο χρονι-
κό διάστημα από κοινού να συμμετέχουμε σε ένα ευρύ 
κοινωνικό μέτωπο που θα έχει δύο στόχους: Την ανατρο-
πή αυτής της άδικης και αδιέξοδης πολιτικής και την καθη-
μερινή παρέμβασή μας με στόχο η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να παίξει τον πραγματικό ρόλο της, και να διαμορφώσου-
με ένα πλαίσιο διεκδικήσεων για την αντιμετώπιση της κρί-
σης ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την Τοπι-
κή Ανάπτυξη:
■ Απόδοση όλων των οφειλομένων από το κράτος και 

άρνηση μεταφοράς οποιασδήποτε αρμοδιότητας που 
δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων τους αναγκαίους πό-
ρους και το απαραίτητο προσωπικό, καθώς η μείωση 
κατά 50% περίπου των πόρων προς την Τοπική Αυτο-
διοίκηση με δεκάδες νέες αρμοδιότητες αποτελεί το κα-
λύτερο άλλοθι σε όσους επιθυμούν την ιδιωτικοποίηση 
των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

■ Ριζική αναθεώρηση του «Καλλικράτη» που να προ-
βλέπει δημοκρατική, διοικητική και οικονομική μεταρ-
ρύθμιση και πραγματική αποκέντρωση.

■ Αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτι-
κοποίησης κρίσιμων αναπτυξιακών και κοινωνικών αρ-
μοδιοτήτων (απορρίμματα, ενέργεια, κοινωνικές υπηρε-
σίες κ.λ.π.).

■ Υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατα-
κτήσεων και συμπαράσταση στις αγωνιστικές παρεμ-
βάσεις των εργαζομένων στις αποφάσεις της κυβέρ-
νησης για την εργασιακή εφεδρεία, τις απολύσεις, την 
κατάργηση των οργανικών θέσεων και τις συνεχείς μει-
ώσεις των αποδοχών. Αποτροπή της προσπάθειας κινε-
ζοποίησης με την συγκρότηση του μετώπου Αυτοδιοίκη-
σης, κοινωνίας και εργαζομένων.

■ Συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων Κοινωνι-
κών Δομών με τη διατήρηση του Δημόσιου και Κοι-
νωνικού Χαρακτήρα. Διασφάλιση της παραμονής του 
έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού με την ενσω-
μάτωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στις υπηρε-
σίες των Δήμων (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών).

■ Το ξεκαθάρισμα των σχέσεων των Ο.Τ.Α. και υπηρε-
σιών του κράτους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Ο.Γ.Α., ΕΛ.Γ.Α. κ.λ.π.) στην άσκηση αρμοδιοτήτων τους 
χωρίς κανένα μέχρι σήμερα όφελος για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση.

■ Την άμεση ανάγκη επανακαθορισμού των αρμοδιοτή-
των της Δημοτικής Αστυνομίας και αντιμετώπιση των 
σοβαρών προβλημάτων του ένστολου προσωπικού 
στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του.

■ Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καμιά απόλυ-
ση εργαζόμενου, κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, 
όχι στη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας 
και την ομηρία χιλιάδων άνεργων εργαζομένων.

■ Επίλυση βασικών κλαδικών και θεσμικών αιτημάτων 
που απασχολούν τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού. Υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου των Ο.Τ.Α. Αντιμετώπιση των σοβαρών προ-
βλημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας 

Αγαπητοί φίλοι,
Το επόμενο χρονικό διάστημα που η επίθεση της 

κυβέρνησης και της τρόικας θα ενταθεί στους εργαζό-
μενους, στους άνεργους και στην κοινωνία, η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση ως μια μορφή εξουσίας που βρίσκε-
ται κοντά στον πολίτη δεν μπορεί να παρακολουθεί από 
μακριά την οικονομική εξαθλίωσή τους. Η ευθύνη σε 
καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται αλλά αποδίδεται. Η 
αδίστακτη στοχοποίηση της ακραίας νεοφιλελεύθερης 
πολιτικής που εφαρμόζεται τα δυο τελευταία χρόνια κα-
θώς οι επιπτώσεις της στους εργαζόμενους δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μοιρολατρικά και πα-
θητικά από τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Ο ίδιος ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαξιώ-
νεται, αποδομείται, συμβιβάζεται, επαιτεί και δεν διεκ-
δικεί. Οφείλουμε όλοι μας να μην συμβιβαστούμε, να 
αντιδράσουμε.

Ομιλία του Προέδρου  της Ε.Ε. της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε
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Στάση εργασίας από τις 9.00 το πρωί έως τις 12.00 
το μεσημέρι προκήρυξε και πραγματοποίησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 για τους εργαζόμενους 
στους Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης κατά της επιχειρού-
μενης προσπάθειας εκχώρησης της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων σε ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε ανα-

κοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) 
ανακοινώνει την προκήρυξη 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ, από τις 9.00 το πρωί έως τις 12.00 το 
μεσημέρι, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. του Νομού 
Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
αντιδρούν στην πρώτη οργανωμένη προσπάθεια 
που γίνεται στην Κεντρική Μακεδονία για εκχώ-
ρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώ-
τη. Μία τέτοια εξέλιξη σημαίνει κατάργηση του Δη-
μόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα έχει ως συνέ-
πεια απολύσεις εργαζομένων και μεγάλο οικονο-
μικό βάρος για τους πολίτες.

Με την 3ωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα 16 
Ιανουαρίου 2012 και τη συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας που θα πραγματοποιήσουν στις 10.00 το 
πρωί στο Δημαρχείο Λαγκαδά (Ν. Παπαγεωργίου 
2), οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσα-
λονίκης θα δώσουν την πρώτη δυναμική απάντηση 
τους στις επιδιώξεις των αιρετών της περιοχής να 
αναθέσουν σε ιδιώτες-εργολάβους την αρμοδιότη-
τα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Το χορό αυτό πρώτος σέρνει ο Δήμος Λαγκα-
δά, ο οποίος έχει  προγραμματίσει να διεξάγει τη 
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 ανοιχτό διαγωνι-
σμό προκειμένου να εκχωρήσει σε ιδιώτη τις υπη-
ρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου αντί 
7.107.503,43 ευρώ, σε μία περίοδο οικονομι-
κής κρίσης. Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι 
να μην το επιτρέψουν, ενώ το θέμα της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων θα αποτελέσει την πρώτη 
προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος όχι 
μόνο για το Νομό Θεσσαλονίκης αλλά για ολό-
κληρη τη χώρα.

Η κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο Νομό Θεσσαλονί-
κης είχε και τη στήριξη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει 
την αμέριστη συμπαράστασή του στην κινητοποίη-
ση που έχει εξαγγείλει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη Δευ-
τέρα 16 Ιανουαρίου 2012, 3ωρη στάση εργασί-
ας (09.00 το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι), 
στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσ-
σαλονίκης ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίησης των 
υπηρεσιών καθαριότητας που προωθεί ο Δήμος 
Λαγκαδά.

Τέτοιου είδους ενέργειες στρέφονται κατά του 
Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και επιτείνουν το κλίμα ανασφάλει-
ας στους εργαζόμενους, αφού η εκχώρηση σε ιδι-
ώτες συνιστά ευθεία απειλή για τις θέσεις εργασί-
ας τους. Πέραν αυτού όμως, θα έχουν σοβαρές οι-
κονομικές συνέπειες στους δημότες, οι οποίοι θα 
υποχρεωθούν να καλύψουν οικονομικά τις απαιτή-
σεις των ιδιωτών που θα αναλάβουν τις υπηρεσίες 
καθαριότητας.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα 
συνδικαλιστικά της στελέχη στο Δημόσιο να δώ-
σουν μαζικά το παρόν στην κινητοποίηση της Δευ-
τέρας 16 Ιανουαρίου 2012 στο Δήμο Λαγκαδά και 
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 10.00 το πρωί στο Δημαρχείο (Ν. Πα-
παγεωργίου 2) και να στηρίξουν τον αγώνα των ερ-
γαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης.

Με κινητοποίηση απάντησαν οι 
εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. του Νομού 
Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια 
εκχώρησης της αρμοδιότητας της 
διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες

 
   

Οργανωμένη επίθεση από τα συμφέροντα, τους εκ-
φραστές τους και τους «μπράβους» τους που θέλουν να 
περάσει η διαχείριση των απορριμμάτων από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε ιδιώτες, δέχθηκαν έξω από το Δημαρχείο 
Λαγκαδά ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Θέμης Μπαλασό-
πουλος και οι δύο Αντιπρόεδροι κ.κ. Βασίλης Πολυμερό-
πουλος και Γιώργος Χαρίσης. Η Ομοσπονδία κατήγγειλε 
την επίθεση, όπως και τη στάση της αστυνομίας. Σε ανα-

κοίνωσή της αναφέρει:

Οργανωμένη επίθεση από υποκινούμενους 
ακροδεξιούς και πληρωμένους «μπράβους» του 
συστήματος που επιχειρεί να εκχωρήσει την αρ-
μοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων του 
Νομού Θεσσαλονίκης στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά 
συμφέροντα, δέχθηκαν ο Πρόεδρος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θέμης 
Μπαλασόπουλος και οι δύο Αντιπρόεδροι κ.κ. 
Βασίλης Πολυμερόπουλος και Γιώργος Χαρίσης 
σήμερα το πρωί έξω από το Δημαρχείο Λαγκαδά.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την άνανδρη 
επίθεση των  «τραμπούκων» που είχε ως αποτέ-
λεσμα τον τραυματισμό του προέδρου της Ομο-
σπονδίας και στόχο να τρομοκρατήσει τους ερ-
γαζόμενους των Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονί-
κης, οι οποίοι διαδήλωσαν έξω από το Δημαρ-
χείο Λαγκαδά, τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή 

είχε προγραμματίσει να διεξάγει ανοιχτό διαγωνι-
σμό για να εκχωρήσει τις υπηρεσίες διαχείρισης 
των απορριμμάτων του Δήμου σε ιδιώτη.

Καταγγέλλει επίσης, τη στάση της Αστυνομί-
ας που δεν αντέδρασε στην επίθεση που δέχθη-
καν τα μέλη του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
και οι εργαζόμενοι, αντιθέτως έμεινε απαθής 
και έδειξε ανοχή στη δράση των ακροδεξιών και 
«μπράβων», διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό 
την απαγόρευση της εισόδου στο Δημαρχείο 
των συνδικαλιστών προκειμένου να ενημερώ-
σουν τους εργαζόμενους για το σκοπό της κινητο-
ποίησης τους. Τέτοιου είδους συμπεριφορές πα-
ραπέμπουν σε άλλες εποχές, γυρίζοντας τη χώρα 
δεκαετίες πίσω.

Οι εργαζόμενοι στέλνουν μήνυμα πως δεν 
πρόκειται να καμφθούν από τις ενέργειες του 
συστήματος που μεθοδεύει την ανάθεση των 
υπηρεσιών διαχείρισης των απορριμμάτων σε 
ιδιώτες και δηλώνουν αποφασισμένοι να υπε-
ρασπιστούν με κάθε τρόπο το Δημόσιο και Κοι-
νωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 3ωρη Στάση 
Εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα από 
τις 9.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι σε 
όλους τους Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης.
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■ Επίθεση και  τραυματισμοί σε βάρος των συνδικαλιστών της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από μπράβους» των ιδιωτικών συμφερόντων  
που διεκδικούν τη διαχείριση των απορριμμάτων σημειώθηκαν 
εδώ από το Δημαρχείο Λαγκαδά

Το οργανωμένο σχέδιο ξεπουλήματος των Δη-
μοσίων Υπηρεσιών που γίνεται και από τους αι-
ρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξετυλίγεται με 
τον πιο βίαιο τρόπο και τη βαρβαρότητα που εμφα-
νίστηκε σήμερα το πρωί στο Δήμο Λαγκαδά.

Οργανωμένοι και υποκινούμενοι «μπράβοι», 
κατ’ εντολή των «εμπόρων» που επιδιώκουν την 
εκχώρηση των υπηρεσιών διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων σε ιδιώτες, με τραμπουκισμούς επιτέ-
θηκαν άνανδρα κατά του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α., τραυματίζοντας τον Πρόεδρο της Ομοσπο-
νίας κ. Θέμη Μπαλασόπουλο και τους αντιπροέ-
δρους κ.κ. Βασίλη Πολυμερόπουλο και Γιώργο 
Χαρίση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγ-
γέλλει την άνανδρη επίθεση αυτών που σχεδία-
σαν και πραγματοποίησαν τις βιαιότητες σε βά-
ρος των εργαζομένων, που διαδήλωναν έξω από 

το Δημαρχείο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καθώς και 
την «ελλιπή στάση» από τα όργανα που έχουν την 
ευθύνη της προστασίας των πολιτών από τη δρά-
ση και τις βίαιες επιθέσεις οργανωμένων και πλη-
ρωμένων τραμπούκων.

Να γνωρίζουν, όμως, όλοι και κυρίως η Κυ-
βέρνηση ότι με αυτές τις συμπεριφορές δεν πρό-
κειται να κάμψουν τον αγώνα των εργαζομένων 
και την απόφασή τους να διατηρήσουν τις υπη-
ρεσίες κοινωνικού περιεχομένου στο Δημόσιο, 
αλλά επιπλέον, τους αποστέλλεται μήνυμα προ-
ειδοποίησης ότι όχι μόνο οι εργαζόμενοι στις Δη-
μόσιες Υπηρεσίες αλλά και οι πολίτες που θα νιώ-
σουν τη νέα επιβάρυνση, θα ξεσηκωθούν σύσ-
σωμοι εναντίον αυτών των μεθοδεύσεων με δυ-
ναμικούς και ανυποχώρητους αγώνες πολύ σύ-
ντομα.

Την άνανδρη επίθεση σε βάρος του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έξω από το Δημαρχείο Λαγκαδά κατήγγειλε και η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κάνοντας λόγο ταυτόχρονα και για σχέδιο ξεπουλήματος των Δημοσίων Υπηρεσιών. Σε ανακοίνωσή της τονί-
ζει:

”

“

”

“



Στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των 
παροχών υγείας αντέδρασαν οι 
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

“

Η μνημονιακή πολιτική διαλύει το 
Σύστημα Υγείας επισήμανε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η πρόταση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το επίδομα 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Την πρότασή της για τον καθορισμό 
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας στους εργαζόμενους των 
Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού έστειλε στην Αναπληρω-
τή Υπουργό Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Αυτή είναι:

Κυρία Υπουργέ,
Σας στέλνουμε την πρόταση της 

Ομοσπονδίας μας, σύμφωνα με την 
απόφαση  του Γενικού Συμβουλίου, 
στη συνεδρίασή του την Τρίτη 24 Ια-
νουαρίου 2012 για τον καθορισμό 
του επιδόματος επικίνδυνης και Ανθυ-
γιεινής Εργασίας στους εργαζόμενους 
των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σύμφωνα με το 
άρθρο 15, παρ. 1 του Ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο 
Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, εργασια-
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ-
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 
2015», που αναλυτικά προβλέπει:

«1. Εκτός από το βασικό μισθό 
του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας, μέχρι του ποσού των εκα-
τόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι 
δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, 
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις 
χορήγησης του καθορίζονται με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, 
η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική 
προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου».

Η συνολική αποδοχή της πρότα-
σής μας θα επιφέρει μια ανάσα στους 
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση που είδαν τις αποδοχές τους να 
μειώνονται δραματικά και να ξεπερ-
νούν το 50%, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις ειδικές συνθήκες απασχόλη-
σης τους, ιδιαίτερα μετά την εφαρμο-
γή του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπου αναγκάζονται να 
μετακινούνται καθημερινά στις έδρες 
των Δήμων.

Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες 
σας για την ΑΜΕΣΗ έκδοση της κοι-

νής Υπουργικής Απόφασης και την 
ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός 
μας.

Αναλυτικά η πρόταση της Ομοσπονδίας 
έχει ως εξής:

1. Στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. 
Α΄Βαθμού καταβάλλεται επίδομα επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασί-
ας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 
4024/2011 οριζόμενο κατά κατηγο-
ρία ως εξής:

Α. κατηγορία 150,00 ευρώ μηνι-
αίως και περιλαμβάνει το προσωπικό 
που απασχολείται στη συγκομιδή και 
αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επι-
στασία, κατααστροφή απορριμμάτων, 
σε συνεργεία συντήρησης και επι-
σκευής των μέσω καθαριότητας και 
με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι 
οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτη-
ρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώ-
θρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής 
νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι ερ-
γάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, 
οι τοποθετητές μαρμάρων και πλα-
κών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρ-
μάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων 
και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολό-
γοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευ-
σης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών 
και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

Β΄κατηγορία 125,00 ευρώ μη-
νιαίως και περιλαμβάνει το εποπτι-
κό προσωπκό καθαριότητας, εσωτε-
ρικών χώρων, το τεχνικό προσωπικό, 
τους τεχνίτες εν γένει, το υγειονομικό 
προσωπικό, το γεωτεχνικό προσωπι-
κό, τους περιβαλλοντολόγους, τους 
συντηρητές έργων τέχνης, τους μου-
σικούς πνευστών οργάνων, το ένστο-
λο προσωπικό της Δημοτικής Αστυ-
νομίας, τους οδηγούς και όλους τους 
κλάδους της κατγορίας Υ.Ε.

Γ΄κατηγορία 100,00 ευρώ μηνι-
αίως και περιλαμβάνεται όλο το λοι-
πό προσωπικό.

Συνάδελφοι,      
Η τρικομματική συγκυβέρνηση 

συνεχίζει καθημερινά να μας υπο-
βαθμίζει τη ζωή, την Παιδεία, τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες και το Δη-
μόσιο Σύστημα Υγείας. Η νέα επί-
θεση στα δικαιώματά μας έρχεται με 
τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπου 
ο Κανονισμός Παροχών δεν συμ-
βάλει στην αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών αλλά στην κα-
τεύθυνση του περιορισμού των πα-
ροχών προς τους ασφαλισμένους 
και της περικοπής της χρηματοδό-
τησης του κράτους για τη Δημόσια 
Υγεία.

Η στάση πληρωμών και οι περι-
κοπές στην χρηματοδότηση έχουν 
δημιουργήσει εφιαλτικές καταστά-
σεις στην πλειοψηφία των εργαζο-
μένων στο Δημόσιο και την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση όπου καλούμα-
στε μέσα σε μια περίοδο που έχουν 
τσεκουρώσει τις αποδοχές μας κατά 
50% να πληρώνουμε από την τσέ-
πη τα φάρμακα και τους γιατρούς 
και να περιμένουμε… πολλούς μή-
νες ώστε να μας τα επιστρέψει το 
ασφαλιστικό μας Ταμείο.

Ιδιαίτερα όταν πολλοί εργαζό-
μενοι-ασφαλισμένοι, αντιμετωπί-
ζουν σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις 
και αναγκάζονται να καταβάλλουν 
από την τσέπη τους, αν έχουν, χι-
λιάδες ευρώ για να έχουν το δικαί-
ωμα… σήμερα να είναι ζωντανοί.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτε-
ρα εξοργιστικό για τον κλάδο μας 
όταν τα αποθεματικά του Ο.Π.Α.Δ.-
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ξεπερνούν τα 700 
εκατ. ευρώ και δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία για καθυστέρηση στην 
εξόφληση των οφειλομένων των 
συμβεβλημένων  Γιατρών και των 
Φαρμακοποιών. 

Επειδή κάποιοι σχεδιάζουν ένα 
μέλλον εφιαλτικό για μας και τα 
παιδιά μας πρέπει να αντιδράσου-
με… ΤΩΡΑ !!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίασή της 
την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012, 
αποφάσισε να υπάρξει η πρώτη 
οργανωμένη αντίδραση στην προ-
σπάθεια και της συγκυβέρνησης, 
να καταργήσουν κάθε δικαίωμα 
στη ζωή μας.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙ-

ΟΥ 2012, στις 1.00 το μεσημέ-
ρι, θα πραγματοποιηθεί ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ όλων 
των εργαζομένων στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση της Περιφέρειας Αττι-
κής, έξω από το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Σταδίου 29-Αθήνα), όπου με τη 
μαζική και δυναμική παρουσία μας 
θα τους αναγκάσουμε να δώσουν 
λύση στα προβλήματα του Ο.Π.Α.Δ.-
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα λε-
φτά που υπάρχουν να διατεθούν 
ΑΜΕΣΑ, στη βελτίωση των παρο-
χών των ασφαλισμένων και όχι 
να χρησιμοποιούνται για να καλύ-
ψουν τις μαύρες τρύπες και τα ελ-
λείμματα των τοκογλύφων και των 
διαφόρων τρωκτικών.

Αντίστοιχα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ θα πραγματοποιη-
θούν στις πρωτεύουσες όλων των 
Νομών της χώρας και έξω από τα 
γραφεία του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 
ώστε το σύνολο των εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκ-
φράσει την οργή και αγανάκτησή 
του για την συνολική προσπάθεια 
υποβάθμισης των παροχών υγείας 
στους εργαζόμενους και την σχε-
διαζόμενη διάλυση των Κεντρικών 
και Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με την μετακίνηση του 
έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συνάδελφοι,
Με το κλίμα τρομοκρατίας και 

εκφοβισμού που διαμορφώνει το 
τελευταίο χρονικό διάστημα η συ-
γκυβέρνηση θέλει να μας κρα-
τήσει αδύναμους, αμέτοχους και 
έξω από τις εξελίξεις ώστε πιο εύ-
κολα να επιβάλλουν την πολιτική 
των μειώσεων και των περικοπών 
κάθε δικαιώματος των εργαζομέ-
νων.

Δεν πρέπει να ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕ-
ΝΑΣ από τις ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙ-
ΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ που έχει προκη-
ρύξει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε όλη την 
χώρα την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥ-
ΑΡΙΟΥ 2012. ΟΛΟΙ μας με κάθε 
τρόπο και μέσο πρέπει να δώσου-
με ΜΑΖΙΚΟ ΠΑΡΟΝ… για να τους 
αναγκάσουμε να δώσουν ΛΥΣΗ 
ΣΗΜΕΡΑ… γιατί ΑΥΡΙΟ θα είναι 
αργά…

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης πραγματοποίησαν την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ενάντια στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των παροχών 
υγείας. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επισημαίνει:

“

Για υποβάθμιση του Δημοσίου Συστή-
ματος Υγείας εξαιτίας των μνημονιακών 
πολιτικών έκανε λόγο και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε 

ψήφισμά της ανέφερε:

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας 
εξαιτίας των μνημονιακών πολιτι-
κών καθημερινά υποβαθμίζεται.

Οι περικοπές στη χρηματοδό-
τηση των Νοσοκομείων σε συνδυ-
ασμό με τις περικοπές στη χρημα-
τοδότηση του νέου φορέα υγειονο-
μικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ οδη-
γούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας 
να βρίσκεται μπροστά στον κίνδυ-
νο της κατάρρευσης.

Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, ο 
νέος κανονισμός παροχών δεν έρ-
χεται να συμβάλει στην αναβάθμι-
ση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
αντίθετα η δημιουργία του κινείται 
στην κατεύθυνση του περιορισμού 
των παροχών προς τους πολίτες 
και της περικοπής της χρηματοδό-
τησης του κράτους για την υγεία.

Οι περικοπές στη χρηματοδό-
τηση έχουν οδηγήσει σε μια ιδιό-
τυπη στάση πληρωμών με αποτέ-
λεσμα να καλούνται οι ασφαλισμέ-
νοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιού-

χοι να πληρώνουν από την τσέπη 
τους για γιατρούς φάρμακα και πα-
ροχές υγείας.

Ο νέος ΕΟΠΥΥ ξεκινά με ελ-
λείμματα ενώ η χρηματοδότηση με 
1,2 δις ευρώ δεν μπορεί να καλύ-
ψει ούτε το ελάχιστο τις ανάγκες 
για υγειονομική περίθαλψη.

Την ίδια ώρα τα Δημόσια Νο-
σοκομεία στενάζουν από τις ελλεί-
ψεις και την υποστελέχωση ενώ 
υπηρεσίες υγείας καθημερινά οδη-
γούνται στο κλείσιμο. Ταυτόχρονα 
οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ βλέπουν 
τους μισθούς τους να συρρικνώνο-
νται δραματικά ενώ ακόμα και δε-
δουλευμένα δεν καταβάλλονται.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕ-
ΔΥ αγωνίζεται για την ανατροπή 
των πολιτικών του μνημονίου που 
συρρικνώνει δραματικά τις Δημό-
σιες δαπάνες για την υγεία.

Διεκδικεί το δικαίωμα ο κάθε 
εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιού-
χος να έχουν δωρεάν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες υγείας. Απαιτούμε 
όλοι οι εργαζόμενοι οι πολίτες να 
σταματήσουν να πληρώνουν για να 
έχουν πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη και στο ΕΣΥ.

“
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Με έγγραφό της προς τον Υπουργό και την Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημέρωσε για τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το ένστολο προσωπικό της Δημο-
τικής Αστυνομίας στην άσκηση των καθηκόντων του. Το έγγραφο 
έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,      
Ενημερώνουμε και τη νέα Πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής 
Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα όσα 
αναφέρονται στα με αριθμ. πρωτ.: 527/12-5-2010, 
617/8-6-2010, 82/24-1-2011, 585/27-5-
2011 και 704/8-7-2011 έγγραφά μας.

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κρίνουμε σκόπιμο να 
σας επιστήσουμε την προσοχή στα πιο κάτω ζητήμα-
τα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

1. Άμεση ανάγκη τροποποίησης του βασικού Νό-
μου (3731/2008) για τη Δημοτική Αστυνομία, κα-
θώς οι διατάξεις του, συγκρούονται με το νέο Μι-
σθολόγιο – Βαθμολόγιο (Ν.4024/2011). Υπάρχει 
αδυναμία πλήρωσης των θέσεων ιεραρχίας (Γενικών 
Διευθυντών, Διευθυντών, Τμηματαρχών) στη Δημοτι-
κή Αστυνομία, αφού ο Ν.4024/2011 έχει καταστή-
σει ανεφάρμοστο το Ν. 3731/2008 που βασίζεται 
στο προηγούμενο Βαθμολόγιο.

Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις ειδικές θέ-
σεις ιεραρχίας που προέβλεπε ο Ν. 3731/2008 ( 
Υποδιευθυντές, Τμηματάρχες Β΄, Επόπτες κ.λ.π.).

2. Δεν έχει προβλεφθεί  η καταβολή του επιδόμα-
τος θέσης ευθύνης για τις θέσεις ιεραρχίας που προ-
βλέπει το άρθρο 8, παρ. 8 του Ν.3731/2008 για τη 
Δημοτική Αστυνομία.

3. Συμπλήρωση της κοινής Υπουργικής Από-
φασης με αριθμ.:53361/12-10-2006 (Φ.Ε.Κ.-
ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να 
συμπεριληφθεί και το ειδικό ένστολο προσωπικό της 
Δημοτικής Αστυνομίας.

Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.:1065/5-11-
2010 και 309/14-3-2011 έγγραφά μας.

4. Άρση του περιορισμού της οκταετούς παραμο-
νής για τη μετάταξη των Δημοτικών Αστυνόμων σε 

άλλον Ο.Τ.Α. ( άρθρο 14, παρ.1 του Ν.3731/2008). 
Ο περιορισμός είναι άδικος, αδικαιολόγητος και είναι 
πλέον αυθαίρετη διάκριση σε βάρος του προσωπικού 
της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ δεν υφίστανται πλέον 
οι λόγοι ύπαρξης αυτής της διάταξης. Ιδιαίτερα όταν 
υπάρχει η σύμφωνη γνώμη μεταξύ του Ο.Τ.Α. διορι-
σμού και του Ο.Τ.Α. υποδοχής.

5. Ανάγκη επανακαθορισμού των 
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής αστυ-
νομίας, εκ των οποίων χρήζει άμεσης 
επανεξέτασης η αρμοδιότητα του υπαί-
θριου εμπορίου, η οποία είναι η κύρια 
αιτία για τις συνεχείς επιθέσεις κατά 
των Δημοτικών Αστυνομικών. Η άσκη-
ση αυτής της αρμοδιότητας έχει ξεφύ-
γει του πλαισίου του Ν.2323/1995 για 
το υπαίθριο εμπόριο και άπτεται πλέον 
του μεταναστευτικού προβλήματος, κα-
θότι το παραεμπόριο διεξάγεται σχεδόν 
αποκλειστικά από οικονομικούς μετα-
νάστες, συχνά παράνομους. Η Ελληνι-
κή Αστυνομία αρνείται να αναλάβει την 
αντιμετώπισή του κρυβόμενη πίσω από 
την αποκλειστική απόδοση στη Δημο-
τική Αστυνομία της αρμοδιότητας του 
Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 145/13-7-1995).  
Όμως ακόμη και στις περιπτώσεις του 

Ν.2239/1994 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛ-
ΛΟΥ 152/16-9-1994), «Περί σημάτων» και του 
Ν.2121/1993 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛ-
ΛΟΥ 25/4-3-1993), «περί πνευματικής ιδιοκτησί-
ας» που εξακολουθούσαν να ασκούνται θεωρητικά 
από την ΕΛ.ΑΣ. ή άλλες υπηρεσίες,  με τον πρόσφατο 
Νόμο 3982/2011 (άρθρο 74, παρ. 11), αποδίδεται 
αόριστα στη Δημοτική Αστυνομία και στα Κλιμάκια 
Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου, η 
κατάσχεση και καταστροφή όλων των προϊόντων του 
υπαίθριου εμπορίου, επεκτείνοντας το πεδίο δράσης 
της Δημοτικής Αστυνομίας. Η πρότασή μας είναι το 
υπαίθριο εμπόριο να οριστεί ως υποχρεωτική συναρ-
μοδιότητα με την Ελληνική Αστυνομία, με διττούς και 
καθορισμένους ρόλους για την κάθε υπηρεσία. Συ-
γκεκριμένα ο έλεγχος των παραβατών να ανατεθεί 
στην Ελληνική Αστυνομία και η καταγραφή και μετα-
φορά των κατασχεμένων προϊόντων στη Δημοτική 
Αστυνομία. Σημειώνεται ότι τις περισσότερες φορές 
καθίσταται υποχρεωτικό το να επιληφθεί το προσω-
πικό της ΕΛ.ΑΣ. καθώς οι παραβάτες δεν φέρουν νο-
μιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα και 
είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η πιστοποίηση της 
ταυτότητάς τους και η επιβολή κυρώσεων από το προ-
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

6. Αντιμετώπιση του προβλήματος μη χορήγησης 
της στολής στους Δημοτικούς Αστυνόμους. Η νομο-
θεσία προβλέπει τη χορήγηση στολής για τη Δημοτική 
Αστυνομία κάθε δύο (2) χρόνια, η δε στολή συνίσταται 
σε θερινή και χειμερινή, ενώ προβλέπεται τρία (3) είδη 
στολών: η επίσημη, η στολή υπηρεσίας και η στολή ει-
δικών συνθηκών. Σχετικές είναι οι Υπουργικές Απο-
φάσεις αριθμ. οικ.:55572/26-10-2005 (Φ.Ε.Κ.- 
ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1648/29-11-2005), 
αριθμ. οικ.:15945/28-3-2006 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ 
Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 426/7-4-2006) και η καταρ-

γηθείσα αριθμ. οικ.:16687/23-4-2004 (Φ.Ε.Κ.-
ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 637/30-4-2004) του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Η πραγματικότητα στους 
περισσότερους Δήμους είναι να μην έχουν χορηγη-
θεί τα προβλεπόμενα επί σειρά ετών και οι υπάλλη-
λοι να αγοράζουν τη στολή με δικά τους χρήματα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι πρόσφατα ματαιώθη-
κε ο διαγωνισμός για τη χορήγηση στολών του Δή-
μου Αθηναίων που αφορούσε στολές προηγούμενων 
ετών. Επειδή με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 
οι υπάλληλοι αδυνατούν να πληρώνουν από την τσέ-
πη τους τα είδη που όφειλε να τους είχε χορηγήσει 
ο Δήμος χρόνια πριν, και επειδή ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος να δούμε Δημοτικούς Αστυνομικούς να περιφέ-
ρονται με πολιτική περιβολή προκαλώντας καίριο χτύ-
πημα στην εικόνα και στην αξιοπιστία της υπηρεσίας, 
θεωρούμε επιβεβλημένη την έκδοση νέας Υπουργι-
κής Απόφασης που να προβλέπει τη χορήγηση χρη-
ματικής αποζημίωσης αντί για στολή για όσες περι-
όδους δεν έχουν χορηγήσει οι Δήμοι μέχρι τις 31-
12-2010, ως όφειλαν.

Το κόστος αποζημίωσης για κάθε είδος θα πρέ-
πει να οριστεί ρητά στην ίδια απόφαση. Επειδή με τη 
διενέργεια διαγωνισμών η πρακτική έχει δείξει ότι γί-
νεται υπερκοστολόγηση, εκτίμησή μας είναι ότι θα γί-
νει εξοικονόμηση ποσού που αντιστοιχεί στο 50% 
ως 60% σε σχέση με το κόστος των αντίστοιχων ει-
δών μετά από διαγωνισμό. Αν η πιλοτική αυτή από-
φαση κριθεί επιτυχημένη από το Υπουργείο Οικονο-
μικών, θα μπορούσε ακόμη και να παγιωθεί, αντικα-
θιστώντας στο μέλλον τη χορήγηση στολής, με χρη-
ματική αποζημίωση.

7. Να δοθεί άμεσα απάντηση στο ερώτημα (Νο-
μικό Συμβούλιο του Κράτους), αν η κατάληψη οδο-
στρώματος σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδι-
κα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, παρό-
λο που η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν περιγράφε-
ται στο Ν.3731/2008 (και δεν υπήρχε ούτε στο Π.Δ. 
23/2002 που ορίζονταν αναλυτικά οι αρμοδιότητες 
με παραπομπή σε συγκεκριμένα άρθρα). Σε πολλούς 
Δήμους έχει δοθεί αυθαίρετα η εντολή εφαρμογής 
του άρθρου 48 του Κ.Ο.Κ. από τη Δημοτική Αστυ-
νομία, με κίνδυνο την ακύρωση των παραβάσεων και 
την απαξίωση της υπηρεσίας, σε περίπτωση παραπο-
μπής σε δικαστήριο. Ιδιαίτερα για το θέμα αυτό θα 
υπάρξει ξεχωριστό αναλυτικό ερώτημα στις υπηρε-
σίες του Υπουργείου σας.

Κύριοι Υπουργοί, 

Όπως αντιλαμβάνεστε η αντιμετώπιση  των προ-
βλημάτων στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνο-
μίας είναι άμεση και επιτακτική. Γι ’ αυτό κρίνουμε 
σκόπιμη την πραγματοποίηση, το επόμενο χρονικό 
διάστημα, συνάντησης μεταξύ του Υπουργείου Εσω-
τερικών, της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης αντιμετώ-
πισης των σοβαρών προβλημάτων της Δημοτικής 
Αστυνομίας, η Ομοσπονδία μας εξετάζει το ενδεχό-
μενο άρνησης εμπλοκής των εργαζομένων σε αρμο-
διότητες που δεν προβλέπονται από τη σχετική νο-
μοθεσία αλλά και κλιμάκωσης των αντιδράσεών μας 
με αποχή των εργαζομένων από τις εργασίες τους.

Για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενημέρωσε  
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

“

Διευκρινίσεις για το θέμα των κρίσεων στην ιεραρχία της Δημοτικής Αστυνομίας 
ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς ισχύει με τις κρίσεις στην ιε-
ραρχία της Δημοτικής Αστυνομίας, κάλεσε το Υπουργείο Εσω-
τερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε σχετικό ερώτημά της αναφέρει:

Κυρία Υπουργέ,
Με το με αριθμ. πρωτ.: 43783/13-12-2011 

έγγραφο του Υπουργείου σας μας γνωστοποιήθη-
κε ότι η με αριθμ.: 368/2011 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το 
νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει για τις κρίσεις 
στην ιεραρχία της Δημοτικής Αστυνομίας, έγινε 
αποδεκτή από εσάς.

Σύμφωνα με τη με αριθμ.: 368/2011 γνω-
μοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, για τις κρίσεις στην ιεραρ-
χία της Δημοτικής Αστυνομίας δεν έχουν εφαρμο-
γή οι διατάξεις του Ν. 3839/2010 όπως η ισχύς 
αυτών επεκτάθηκε με το άρθρο 51, παρ. ιδ του 
Ν.3905/2010 αλλά μόνο οι σχετικές διατάξεις 
του Ν.3731/2008.

Με την ψήφιση του Ν.4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθ-
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι-

ονομικής στρατηγικής 2012-2015», τροποποι-
ήθηκε όλο το θεσμικό πλαίσιο για τη βαθμολο-
γική και μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση και 
του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο-
μίας.

Λόγω του ότι δημιουργούνται εύλογες απορί-
ες σχετικά με το τι ακριβώς τελικά ισχύει με τις 
κρίσεις στην ιεραρχία της Δημοτικής Αστυνομί-
ας σε σχέση με το νέο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο 
σας ζητούμε να προβείτε στις αναγκαίες διευκρι-
νήσεις.”

”
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Τροποποιήσεις στο σχέδιο 
Νόμου για την αρνησιδικία 
ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Την τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του Νο-

μοσχεδίου «Για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινο-
μένων αρνησιδικίας» ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύ-
νης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Αιτιολογώντας την πρότασή της αυτή 
η Ομοσπονδία αναφέρει στο έγγραφό της:

Κύριε Υπουργέ,
Στο προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δι-

καιοσύνης «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώ-
πιση φαινομένων αρνησιδικίας» υπάρχουν δια-
τάξεις που μπορεί να επηρεάσουν δραστικά την 
απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου των υπαλλήλων 
της Δημοτικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα:

1. Στο άρθρο 24, παρ.2 προβλέπεται η μετα-
τροπή σε πταίσμα παραβάσεων πλημμεληματι-
κού χαρακτήρα του Ποινικού Κώδικα, όπως της 
ελαφριάς σωματικής βλάβης, εξύβρισης, απει-
λής, προσβολής, κ.λ.π. Επειδή οι υπάλληλοι 
της Δημοτικής Αστυνομίας ήδη δέχονται καθη-
μερινά προσβολές και επιθέσεις κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους, είτε από παραβάτες 
είτε από διερχόμενους που αντιδρούν στο έργο 
της επιβολής του Νόμου, εκτιμούμε ότι ενδεχό-
μενη πταισματοποίηση των παραπάνω παραβά-
σεων θα οδηγήσει σε έξαρση της επιθετικότη-
τας κατά των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Ιδιαίτε-
ρα δε, όταν ο παραβάτης θα έχει ως δεδομένο ότι 
δεν θα τιμωρηθεί με φυλάκιση και θα διατηρήσει 
λευκό το ποινικό του μητρώο, γεγονός που μέχρι 
σήμερα δρούσε σε μεγάλο βαθμό αποθαρρυντικά 
έναντι της όποιας επιθετικότητας.

Γι’ αυτό λοιπόν, προτείνεται η απαλοιφή των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 24, 
εκτός από την περίπτωση (η). Σε περίπτωση που 
αυτό κριθεί αδύνατο, προτείνεται εναλλακτικά η 
προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 24 ως εξής:

«3. Αν η πράξη των περιπτώσεων α, β, γ, 
δ, ε, στ, και ζ της προηγούμενης παραγράφου 
στρέφεται κατά προανακριτικού υπαλλήλου – 
γενικού ή ειδικού – στη διάρκεια άσκησης των 
καθηκόντων του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 
ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική 
ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή 
της φυλάκισης.»

2. Στο άρθρο 28, παρ.1 του σχεδίου Νόμου 
τροποποιείται το άρθρο 46 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας και ορίζεται η υποχρέωση κατα-
βολής παραβόλου 100,00 ευρώ για αδικήματα 
που διώκονται κατ’ έγκληση. Λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι η προσφυγή στα δικαστήρια για μια υπηρε-
σία επιβολής του Νόμου, όπως η Δημοτική Αστυ-
νομία αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας 
των υπαλλήλων της, καθώς δέχονται συχνά άδι-
κες επιθέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους και πολλές φορές λαμβάνουν χώρα εις βά-
ρος τους  αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση 
και όχι αυτεπάγγελτα (π.χ. εξύβριση), η υποχρέω-
ση καταβολής παραβόλου θα έχει αναπόφευκτα 
ως συνέπεια είτε την αδυναμία άμυνάς τους, μέ-
νοντας ουσιαστικοί απροστάτευτοι στις επιθέσεις 
που δέχονται, είτε στην απώλεια μέρους του εισο-
δήματός τους σε μια δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία, και για λόγο μάλιστα που ανάγεται στην άσκη-
ση των καθηκόντων τους και δεν αφορά προσω-
πική τους υπόθεση. Συνεπακόλουθα αυτό μπορεί 
να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην ορθή 
άσκηση των καθηκόντων τους και να συμβάλλει 
στη διστακτικότητα εφαρμογής του Νόμου. 

Θεωρούμε λοιπόν επιτακτική την εξαίρεση 
των ανακριτικών υπαλλήλων (όπως είναι και 
οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας) από 
την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου. Γι’ αυτό 
προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 
του άρθρου 28 με την προσθήκη νέου εδαφίου 
μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 
46 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως εξής:

«Δεν υποχρεούνται στην κατάθεση παραβό-
λου οι προανακριτικοί υπάλληλοι (γενικοί και ει-
δικοί) για την υποβολή έγκλησης για αδικήματα 
που διαπράττονται εναντίον τους στη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους». 

“

 

Την προώθηση νομοθετικής διάταξης προκειμένου να αρ-
θεί η αδικία σε βάρος των εργαζομένων με τυπικό προσόν την 
εμπειρία, η οποία συντελείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 
28 του Νόμου 4024/2011, ζήτησε από τον Υφυπουργό Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε έγγραφό της αναφέρει:

Κύριε Υφυπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.4 του Νόμου 

4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ-
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», προ-
βλέπεται ότι:

«4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία 
ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κα-
τατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανή-
κουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, με προσθήκη πλασματικού 
χρόνου για την τελική κατάταξή τους, τρία (3) έτη.»

Η διάταξη αυτή έρχεται να επιτείνει την άδικη και 
άνιση μεταχείριση που προβλέπει συνολικά το άρ-
θρο 28 σε όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους 
και κατατάσσονται με το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
όπου τους καθηλώνει μισθολογικά-βαθμολογικά. Η 
παράγραφος 4 προβλέπει επιπλέον την μισθολογι-
κή και βαθμολογική καθήλωση για τρία (3) χρόνια 

σε κάθε βαθμό, όσων εργαζόμενων έχουν σαν τυπι-
κό προσόν την εμπειρία.

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων αυτών υπηρε-
τούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι κυρίως σε 
Τεχνικές Ειδικότητες (Υδραυλικοί, Οδηγοί, Οικοδό-
μοι, Σιδεράδες, Μπογιατζήδες κ.λ.π.), ενώ η μετά-
ταξή τους γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 77 και 217 του Ν. 3584/2007 και κάλυ-
πταν επιτακτικές ανάγκες για τη λειτουργία των υπη-
ρεσιών των Ο.Τ.Α.

Άλλωστε και στο προσοντολόγιο αναφέρονται 
συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού που μπο-
ρούν να διοριστούν με τίτλο σπουδών άλλης ειδικό-
τητας και ορισμένης ειδίκευσης ή εμπειρίας.

Κύριε Υφυπουργέ,
Επειδή η διάταξη αυτή, το άρθρο 28 συνολικά 

και ειδικά η παρ.4 οδηγεί τους εργαζόμενους που 
έχουν ως τυπικό προσόν την εμπειρία, σε επιπλέ-
ον απώλειες, σας ζητάμε όπως με νομοθετική ρύθ-
μιση που θα προωθήσετε να προβλέπει τη κατάργη-
ση της παρ.4 που είναι άδικη, άνιση και ρατσιστική.

Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν την αντι-
μετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος που 
οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθ-
μού σε επιπλέον μισθολογικές απώλειες.”

Την άρση της αδικίας σε βάρος των εργαζομένων που 
διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν με τυπικό προσόν την εμπειρία 
ζητά η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την κυβέρνηση

“

Ενημερωτικό έγγραφο για τις προσλήψεις προσωπικού με 
σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. έστειλε το Υπουργείο Εσω-
τερικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Το έγ-
γραφο έχει ως εξής:

Όπως είναι γνωστό, λόγω της δυσμενούς δημο-
σιονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η χώρα, 
προκειμένου να τεθούν σε ορθολογικότερο πλαί-
σιο οι, πάσης φύσεως, προσλήψεις και να αποφευ-
χθεί τυχόν αδικαιολόγητη αύξηση των απασχολουμέ-
νων, υπήχθησαν στην υποχρέωση έγκρισης από την 
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αρκετές 
περιπτώσεις προσλήψεων, οι οποίες μέχρι πρότινος 
πραγματοποιούνταν με μόνη την απόφαση των φορέ-
ων της αυτοδιοίκησης. Στις προσλήψεις για τις οποίες 
πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής 
της ΠΥΣ συγκαταλέγονται και εκείνες του προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κά-
λυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριό-
τητα, ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.), σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 49 παρ.8γ του ν.3943/2011.

Επειδή αυτές οι προσλήψεις αφενός μεν αποσκο-
πούν στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών των ΟΤΑ, 
ιδίως στην προστασία της δημόσιας υγείας, αφετέ-
ρου δε το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων δεν 
επιβαρύνει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ούτε 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά καλύπτεται από τα 
τέλη που εισπράττονται από τους δημότες και κατοί-
κους, δεν υπόκεινται στον περιορισμό του πενήντα 
τοις εκατό (50 %) σε σχέση με τις αντίστοιχες προ-
σλήψεις του έτους 2010 και του δέκα τοις εκατό (10 
%) για καθένα από τα επόμενα έτη που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3986/2011.

Έπειτα από τα ανωτέρω, να ενημερώσετε τους 
ΟΤΑ αρμοδιότητάς σας που προσλαμβάνουν προ-
σωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, βάσει των ισχυ-
ουσών διατάξεων (Δήμους και ΦΟΔΣΑ υπό τη μορ-
φή ΝΠΔΔ), εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέ-
τοιο προσωπικό, να αποστείλουν άμεσα τα αιτήματά 
τους δια των υπηρεσιών σας στο Υπουργείο μας, προ-
κειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην Επιτρο-
πή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, χωρίς να ανα-
μένουν την εγκύκλιο ετήσιου προγραμματισμού προ-
σλήψεων, αλλά πάντα βέβαια με την τήρηση της προ-
βλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση δημοτικού/διοι-
κητικού συμβουλίου, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, 
πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας κ.λπ.), όπως είναι γνωστή από προηγούμενες 
εγκυκλίους μας.

Επίσης, να ενημερώσετε τους ανωτέρω ΟΤΑ, εάν 
έχουν ήδη αποστείλει αιτήματα για την έγκριση της 
Επιτροπής της ΠΥΣ, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακό-
μα, έως τη χορήγηση των εγκρίσεων αυτών, και προ-
κειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, στην περί-
πτωση του προσωπικού καθαριότητας κοινοχρήστων 
χώρων, ότι μπορούν να καλύψουν προσωρινά την 
ανάγκη με την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απα-
σχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 
παρ.1 ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες σας, οι οποίες βά-
σει των ισχυουσών διατάξεων είναι αρμόδιες για τον 
έλεγχο νομιμότητας των ως άνω συμβάσεων δίμηνης 
διάρκειας, πρέπει να ελέγξουν εάν συντρέχουν πράγ-
ματι οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγρά-
φου (εάν δηλαδή έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα 
κ.λπ.), πάντα στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονο-
μικής πολιτικής και με γνώμονα τις πραγματικές ανά-
γκες των φορέων σε συνάρτηση με το απασχολούμε-
νο τακτικό προσωπικό των αντίστοιχων ειδικοτήτων.”

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις 
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού

“

”
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Οι Bαριές και Aνθυγιεινές Eργασίες για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.  
όπως ορίσθηκαν από το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

1.  Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, 
Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία.

Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα ερ-
γαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, μέσα 
στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλ-
λευτικών προϊόντων, της καμινείας και του 
εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο 
χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και 
υπαλλήλων γραφείου. 

1A.  Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού 
Ασβέστη.

Οι απασχολούμενοι στη φρύξη, κονιοποίηση 
του Ξηρού Ασβέστη.

2. Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες. Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 
35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ 
εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού.

3. Τσιμεντοβιομηχανίες. Όλο το απασχολούμενο εντός του εργοστασι-
ακού χώρου προσωπικό εκτός των υπαλλή-
λων γραφείου.

4. Κατεργασία μαρμάρων. Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρ-
μάρων καθώς και οι απασχολούμενοι στην 
παραγωγή - παρασκευή μαρμαροψηφίδων & 
μαρμαρόσκονης.

5.  Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης 
-Τάλκ-Θηραϊκής γης.

Τριβείς - ψήστες-μυλωνάδες - τροφοδότες.

6.  Κεραμοποιεία-πλινθοποιεία-
αγγειοπλαστεία.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό.

7. Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας. Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την 
άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχα-
νικών μέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοί-
βαγμα και ταξινόμηση αυτών.

8. Βυρσοδεψία. Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, 
συντηρ ήσεως,δεματοποιήσεως & κατεργασί-
ας των ακατέργαστων δερμάτων.

9. Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών. Εργάτες σφαγής, εκδοράς, καθαρισμού εντέ-
ρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώ-
ρου των σφαγείων, εργάτες καθαρισμού των 
χώρων σφαγής.

10. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής 
και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, 
χάλυβος και λοιπών μετάλλων.

Καμινευτές - λεβητοποιοί - πασαδόροι-
πυρωτές - κοντραδόροι - καρφωτές - καλα-
φάτες - οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλη-
τές, συγκολλητές δι’ αργιλοθερμικής μεθόδου 
-πελεκητές - αναμεταλλωτές - αμμοβολητές - 
χύτες - τήκτες - επιμεταλλωτές - γαλβανοπλα-
στες - χειριστές καμίνων ανατήξεως Ζήμενς - 
Μαρτέν, αναγωγέων Μπεσεμέρ ή Τόμας, ηλε-
κτρικών καμίνων αναγωγής-χειριστές μηχα-
νικής σφύρας - βαφείς - σκληρυντές μετάλ-
λων δι’ εμβαπτίσεως, δε’ ενανθρακώσεως, 
διά κυανιώσεως, δι’ εναζωτώσεως, δι’ επι-
φανειακής χαλυβδίνης επιστρώσεως - ανο-
πτητές μετάλλων - χειριστές κλιβάνων ανο-
πτήσεως - χειριστές ελάστρων - σιδηρουργοί 
- σφυρηλάτες - κατασκευαστές μολύβδινων 
σφαιριδίων και σωλήνων, κατασκευαστές τυ-
πογραφικών στοιχείων - μολυβδουργοί - ερ-
γατοτεχνικό προσωπικό εξυπηρέτησης υψικα-
μίνων (πλατφόρμας - ψύξεως - μεταλλάκτες 
- χύτες χελωνών χάλυβος) - εργάτες κονιο-
ποιήσεως σμύριδος.

10 Α.  Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, 
χάλυβος, χυτοσιδήρου κ.λ.π μετάλλων.

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού 
χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.

10 Β.  Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα 
ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα 
ή σύρματα από χάλυβα θερμής 
ελάσεως.

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού 
χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.

11. Υαλουργία. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από 
διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και κα-
θαριστές σχηματοδοτικών μηχανών.

12.  Βιομηχανία Παραγωγής 
Απορρυπαντικών.

Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού 
μίγματος.

13. Παραγωγή διθειούχου άνθρακος. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι 
χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.

14. Παραγωγή ανόργανων οξέων. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι 
χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.

15.  Χημική Βιομηχανία και βιοτεχνία 
παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου 
και των παραγώγων αυτού.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην ερ-
γατών αυλής) και οι χημικοί που εργάζονται 
στην παραγωγή.

16.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής 
και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός 
του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλή-
λων γραφείου.

17.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής 
γεωργικών φαρμάκων.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους 
χώρους παραγωγής και συσκευασίας,εκτός 
των υπαλλήλων γραφείου.

18.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής 
φαρμάκων και θειικού αργιλίου, 
καλλυντικών, αρωμάτων και 
κτηνιατρικών φαρμάκων.

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους 
χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός 
των υπαλλήλων γραφείου.

19.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
επεξεργασίας οστών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, 
διαλογής και μεταφοράς οστών.

20.  Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής 
Οργανικών Χρωμάτων, βερνικιών και 
μελανών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απα-
σχολείται στην παραγωγή και παρασκευή - 
εκτός των πα- κεταριστών - τεχνικοί και χη-
μικοί.

21.  Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς ερ-
γασίες. 

α. Εκκοκκιστήρια βάμβακος.

Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ.

β. Κλωστήρια. α.  Εργατοτεχνίτες σκούτσερ-χαρτζίων-συρτών- 
κτενιστριών και προγνεστριών, κλώ στριες 
και μπομπινούδες.

β.  Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση 
και την επεξεργασία των συνθετικών ινών. 

γ. Υφαντήρια. Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών, μαλλίνων, 
ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).

δ. Βαφεία. Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή 
και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων.

ε. Φινιριστήρια. Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα, οι απα-
σχολούμενοι στα μηχανήματα ΡΑΜΜΑ (κολ-
λάρισμα, στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα 
του υφάσματος).

στ. Σχοινοποιία. Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες 
των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και 
οι απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση και 
λεύκανση.

ζ. Καναβουργία. Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, 
αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση.

22.  Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των 
οικεια- κού τύπου χωρητικότητας εκά-
στου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν 
αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστο- ϋφα-
ντουργίων.

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους 
πλύσης και λεύκανσης.Σιδερώτριες και δια-
λογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεω-
τικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 
της απασχόλησής τους κατά μισθολογική πε-
ρίοδο.

23.  Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες παραγωγής 
ανοργάνων χρωμάτων.

Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται απο-
κλειστικά σε τριβεία.

24.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσ-
σωρευτών μολύβδου.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό.

25.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής 
πυριμάχων και οξυμάχων υλικών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απα-
σχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλι-
βάνων και οι κτίστες.

26.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών 
υλών και πυριτίδων.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό - χημικοί.

26 Α.  Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της 
ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου.

Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμε-
νοι εντός του χώρου των τμημάτων Οβιδουρ-
γείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας, Αυτο-
μάτων Μηχανημάτων,Πριονίων,ΠΕΨ (πίεσης 
εν ψυχρώ).

27.  Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία, Ποτοποι-
ία, Ζυθοποιία.

Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών 
και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος.

28.  Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολού-
μενο σε αερολιμένες.

Εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερο-
λιμένων.

29.  Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστι-
κή- επισκευαστική).

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού 
χώρου, εξαιρουμένων υπαλλήλων γραφείου, 
θυρωρών, φυλάκων, επιστατών.

30. Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί. Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση 
κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί με φο-
ρητές κάμερες.

31.  Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικρο-
βιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, 
Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών 
Οργανισμών.

Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και 
βοηθοί αυτών, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νο- 
σοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειρα- 
ματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, πα- 
ρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι ερ-
γαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κα-
θώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργα-
ζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρί-
στριες.

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,

ρυθμίσεις στς εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 17

Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταρτίζε-
ται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη 

της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 
3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄), Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων 
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγι-
εινών Επαγγελμάτων εφαρμόζεται από 1-7-2011, για όλους τους ερ-
γαζόμενους Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία 
εξαιρούνται από τον πίνακα των ΒΑΕ, εφόσον συμπληρώνουν τις ελά-
χιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως 31-12-2015, εξακολου-

θούν να υπάγονται στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ. Οι λοι-
ποί εργαζόμενοι που εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ, λαμβάνουν την 
προσαύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 32 του ν. 1902/1990 
(ΦΕΚ 138 Α΄) για τις ημέρες ασφάλισής τους στα ΒΑΕ.
2. Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με 
την ίδια διαδικασία, σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των τριών (3) 
ετών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης της πρώτης πα-
ραγράφου.
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Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίσθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. - Τεύχος Β΄ - Αριθμ. Φύλλου 2778/2-2-2011 οι Βαριές και Ανθυγιεινές εργα-
σίες. Η Υπουργική Απόφαση αναφέρεται στους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. και εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 3863/2010.
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32.  Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά 
εργαστήρια.

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινο-
λογικούς θαλάμους και εμφανίσεις.

33. Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων. Σταυλίτες, νοσοκόμοι κτηνών, καθαρίστριες 
των σταθμών αναπαραγωγής ζώων, παρα-
σκευαστές, επιμελητές πειραμάτων απασχο-
λούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς ανα-
παραγωγής, απεντομωτές, σπερματολήπτες 
και σπερματεγχύτες.

34.  Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών 
υλών και πλαστικών ειδών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απα-
σχολείται στην παραγωγή, πολυμερισμό πρώ-
της ύλης, αναμίξεως και μορφοποιήσεως 
πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και 
πολυουρεθάνης, τανυσμού πολυπροπυλενί-
ου.

35. Καπναποθήκες. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους 
χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαι-
ρουμένων των εμπειρογνωμόνων καπνού.

36. Καπνοβιομηχανίες. Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού 
χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουμένων εμπει-
ρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλή-
λων γραφείου.

37.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
επεξεργασίας θείου.

Οι εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διο-
ξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές.

38. Εταιρείες πετρελαιοειδών. Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο, 
εκτός από υπαλλήλους γραφείου, διακίνησης 
και διάθεσης καυσίμων.

39. Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων. Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσε-
ων εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων, 
θυρωρών και επιστατών.

40. Διυλιστήρια πετρελαίων. Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασια-
κού χώρου εκτός των υπαλλήλων που απα-
σχολούνται αποκλειστικά στους χώρους των 
γραφείων.

41. Λιμενικοί χώροι. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλ-
λήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών.

42. Ναυπηγεία. Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή 
επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία 
και γενικότερα εντός των χώρων των μονί-
μων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγι-
κών κλινών.

43. Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε. Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Κέ-
ντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

44. Ιχθυόσκαλες. Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός 
του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός Διευθυντών 
και Διοικητικών Υπαλλήλων.

45. Ιχθυοκαλλιέργειες-Ιχθυοτροφεία. Δύτες και απασχολούμενοι στη συντήρηση 
ιχθυοκλωβών.

46. Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί-
ται στους χώρους ψύξης προϊόντων.

47. Τυροκομεία. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απα-
σχολείται στο χώρο παραγωγής.

48. Αλλαντοποιία. Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην παρα-
σκευή,στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού 
και καπνίσματος, καθώς και στα ψυγεία για τη 
φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντο-
ποιίας.

49. Παραγωγή υαλοβάμβακα. Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος, 
βακελίτη, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL 
παραγωγής.

50.  Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης 
αμιαντούχων υλικών.

Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης 
και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που περι-
έχουν αμίαντο.

51.  Επιβατικές και εμπορευματικές 
μεταφορές.

Οδηγοί βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους 
άνω των 3.5 τόνων, λεωφορείων, πούλμαν, 
οχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγοί ταξί νο-
μού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και βο-
ηθοί ασθενοφόρων-διασώστες, καθαριστές 
λεωφορείων.

52.  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων 
και συναφών ειδών.

Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλά-
μους ψύξης προϊόντων.

53. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Χειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοη-
θοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτή-
ρα μεταφοράς σκυροδέματος, εργάτες πρέ-
σας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυ-
ροδέματος.

54. Αμαξοποιία. Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγω-
γής, εξαιρουμένων των απασχολούμενων 
στο σέρβις αυτοκινήτων.

55. Στρατιωτικές Υπηρεσίες. Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές.

56.  Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών 
αντικειμένων.

Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των 
σπαστήρων.

57. Βιομηχανία κρέατος. Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός 
των ψυκτικών θαλάμων καθώς και εντός των 
θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού 
κ.λπ.).

58. Χημική Βιομηχανία. Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εκτός 
των απασχολούμενων στην αποθήκευση 
πρώτων υλών και διαλυτών των χημικών βι-
ομηχανιών.

59. Υπηρεσίες Υγιεινής. Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντή-
ρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακα-
θάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και 
α ντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες 
αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας, μεταφο-
ράς και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένω-
σης βόθρων, οδοκαθαριστές, χειριστές μηχα-
νικών σαρώθρων, εργαζόμενοι αποκλειστι-
κά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισμού 
αυτοκινήτων και μέσων καθαριότητας, εργά-
τες ψεκασμού εστιών μόλυνσης,εργάτες αφο-
δευτηρίων, νεκροπομποί, ταφείς και εκταφείς 
νεκρών, καθαριστές οστών, σταυλίτες, εργο-
δηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης 
των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμε-
νοι στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της 
Ψυτάλλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και 
εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου, οι 
απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων 
βιολογικών καθαρισμών.

60. Παρασκευή αλιπάστων. Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή ερ-
γατοτεχνικό προσωπικό.

61.  Βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, 
ελαιουργίας και σαπουνοποιίας.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απα-
σχολείται στα τμήματα παραγωγής.

1.  Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και 
υγρών καυσίμων.

2. Ματσακονιστές.
3. Υφαλοχρωματιστές.
4.  Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων 

και συγκροτήματος λεβητοστασίων.
5. Eργάτες αλιείας θαλάσσης.
6.  Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και 

ισοπεδωτικών μηχανημάτων.
7.  Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους 

θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών 
Κελσίου.

8.  Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών 
εργαστηρίων) και εργοδηγοί χημικοί και 
βιοχημικοί απασχολούμενοι σε χώρους 
παραγωγής και εργαστήρια.

9. Νυχτοφύλακες.
10. Λιθοξόοι.
11. Δύτες - Σπογγαλιείς.
12. Εργάτες φορτηγίδων.
13.  Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσι-

μεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλα-
κών από τσιμέντο.

14. Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων.
15. Υποδηματοποιοί-Υποδηματεργάτες.
16. Ψήστες.
17. Λατζέρηδες.
18.  Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση 

(απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες 
μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης 
πρωινής της επόμενης μέρας).

19.  Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι 
πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές βιο-
μηχανικών εγκαταστάσεων και εργασι-
ών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφό-
σον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις 
διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιππο-
δύναμη άνω των 40 ίππων.

20.  Καθαριστές των διπυθμένων και των 
δεξαμενών των πλοίων.

21.  Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια 
μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς 
(ντουκαδόροι).

22.  Αρτεργάτες-Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλά - 
στες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, 
πασαδόροι)-Μυλωθροί.

23.  Καθαριστές-Καθαρίστριες με πλήρη α- 
πασχόληση, πλην εκείνων που απασχο-
λούνται σε:

 α.  γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, 
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις 
επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανή-
κουν στο Κράτος, καθώς και στις δη-
μόσιες επιχειρήσεις,οργανισμούς και 
Α.Ε που υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
μογής των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Α’ και Β’ του ν.3429/2005 όπως 
ισχύουν και έχουν εργοδότες τους 
ως άνω αναφερόμενους φορείς.

 β.  γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα.

24.  Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργα-

σίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρ-
τωσης δασικών προϊόντων)-Ρητινοσυλ-
λέκτες.

25.  Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχο-
λούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία 
επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και 
Ο.Α.Σ.Θ.

26.  Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώ-
σεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με 
την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλι-
κών, υγιεινής και θερμάνσεως των οι-
κοδομών καθώς και των υπογείων δι-
κτύων.

27.  Νεκροπομποί. 
28.  Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουρ-

γοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.
29.  Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και 

αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικρι-
ωμάτων.

30. Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου.
31.  Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι 

άδειας που απασχολούνται σε εργοστά-
σια και μονάδες παραγωγής.

32.α.  Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε 
εργασίες τοποθέτησης και συντήρη-
σης των εναέριων και υπόγειων δι-
κτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής 
τάσης (άνω των 66000 VOLT), γο-
μωτές -πυροδότες.

 β.  Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ 

(εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας 
Τ4Α).

 γ.  Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εται-
ρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων 
(μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών ε -
ται ρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

 δ.  Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών 
Μονάδων που απασχολούνται στο 
αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο.

33.  Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελ-
μα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και οι εργαζόμενοι κατά κύ-
ριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων.

34.  Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα 
κατασκευής του οδικού δικτύου και 
στις οικονομικές μονάδες παραγωγής 
ασφάλτου.

35.  Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλ-
τοδιανομής.

36.  Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού.
37.  Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συ-

γκροτημάτων.
38.  Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργι-

κών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κα-
τασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρ-
κετών και λοιπών ειδών από ξύλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2012.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
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Ερώτημα της Π.Ο.Ε-Ο.ΤΑ 
στο Γ.Λ.Κ. για τον υπολογισμό 
του επιδόματος θέσης ευθύνης 
στις συντάξιμες αποδοχές

Με έγγραφό του προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης απάντησε στο ερώτημα για τη βαθμολογική κατάτα-
ξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Η απάντηση έχει ως εξής:

 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορι-
κά με τον τρόπο χορήγησης των πλασματικών μι-
σθολογικών κλιμακίων που προβλέπει η παρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 για το προσω-
πικό των Ο.Τ.Α., που έχει επιλέξει το συγκεκριμέ-
νο συνταξιοδοτικό καθεστώς (Β.Α.Ε.) στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015», θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 28 του ν. 4024/2011 : «Οι υπάλληλοι, που 
υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της 
κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση το συνολικό 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφω-
να με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 98 του Υ.Κ. και το χρόνο υπηρεσίας στο 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωρι-
στεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάτα-
ξη και εξέλιξη του υπαλλήλου …». 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 
του ν. 3660/2008 «Το προσωπικό που υπάγεται 
στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου αυτού, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών 
πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμά-
κιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) 
ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση 
δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό 
κλιμάκιο». 

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω δι-
άταξης του ν. 4024/2011 συνάγεται ότι, κατά την 
τρέχουσα βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων 
θα ληφθεί υπόψη κάθε προϋπηρεσία, που έχει ήδη 
αναγνωρισθεί  για τη μισθολογική κατάταξη κι εξέ-
λιξη αυτών, ακόμη κι αν η εν λόγω προϋπηρεσία 
δεν έχει αναγνωρισθεί  βαθμολογικά και τούτο δι-
ότι ο νόμος ρητά προβλέπει τη διαζευκτική κι όχι 
τη σωρευτική αναγνώριση της εκάστοτε προϋπη-
ρεσίας.   

Εν προκειμένω για την εφαρμογή της ανωτέρω 
ειδικής διάταξης, βάσει της οποίας χορηγούνται μι-
σθολογικά κλιμάκια με τη συμπλήρωση συγκεκρι-
μένου αριθμού ετών πραγματικής υπηρεσίας στα 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μετά τη θέση 
σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4024/2011, το Γε-
νικό Λογιστήριο του Κράτους, ως καθ’ ύλη αρμό-
δια υπηρεσία, έχει διευκρινίσει σχετικώς στο υπ’ 
αριθμ. 2/88840/0022/20-12-2011  έγγραφό 
του, το οποίο επισυνάπτεται, ότι :

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 
5 παρ. 1 (β) του ν. 3205/2003 που ίσχυε μέχρι 
31-10-2011, κάθε μισθολογικό κλιμάκιο απονε-
μόταν μετά από υπηρεσία δύο (2) ετών, θεωρούμε 
ότι όσοι υπάλληλοι, βάσει της διάταξης  της παρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 3660/2008, είχαν λάβει μέ-
χρι την 1η Νοεμβρίου 2011 ένα, δύο ή τρία μισθο-
λογικά κλιμάκια, τότε κατά την αρχική τους κατάτα-
ξη σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011, 
θα πρέπει να συνυπολογισθεί σ’ αυτούς επιπλέ-
ον χρόνος δύο, τεσσάρων ή έξι ετών αντιστοίχως. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα προαναφερθέντα 
σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη αυτών … 
των υπαλλήλων μπορούν να εφαρμοστούν μόνο 
για την αρχική κατάταξή τους κατά την 1-11-
2011. Ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις … του ν. 
3660/2008 δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής 
σε υπαλλήλους…. που θα συμπληρώσουν από 
1-11-2011 και εφεξής πέντε (5), δέκα (10) ή δε-
καπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας που ορίζει το άρ-
θρο 4 του ν. 3660/2008, λόγω της δομής του 
νέου βαθμολογίου – μισθολογίου, το οποίο συν-
δέει εφεξής το βαθμό με το μισθό του υπαλλήλου. 
Για αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πλέον ανάλο-

γη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων».  
Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας συμφωνεί 

με τις θέσεις που διατυπώνονται από την καθ’ ύλη 
αρμόδια Υπηρεσία. 

Στο ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. Το σχετικό έγγραφο 
του Γ.Λ.Κ. έχει ως εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού σας 
εγγράφου, με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της 
Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα 
στο πρώτο και δεύτερο ερώτημα του (β) όμοιου, 
σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) οι υπάλληλοι, που 
υπηρετούν κατά την 1-11-2011, κατατάσσονται 
αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που 
υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγμα-
τικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του 
Υπαλληλικού Κώδικα και το χρόνο προϋπηρεσίας 
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει ανα-
γνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική 
κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 34§9 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18§8 του 
Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210Α), οι Έλληνες Παρα-
ολυμπιονίκες που υπηρετούν στη Γενική Γραμμα-
τεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τους εποπτευόμενους 
από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης Α` και Β` βαθμού κατατάσσονται στο κατα-
ληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους 
με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α` και 
Β` βαθμού.

Κατόπιν αυτών, η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι οι 
Παραολυμπιονίκες κατηγορίας ΔΕ, που υπηρε-
τούσαν την 1-11-2011 στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και 
Ν.Π.Δ.Δ. και είχαν καταταγεί στο καταληκτικό μι-
σθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τρια-
κονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο, σύμφωνα 
με τα ως άνω, θα πρέπει να καταταγούν στο βαθμό 
Β της οικείας κατηγορίας με 35 χρόνια υπηρεσίας. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ. 3 του Ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78Α), το προ-
σωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου και του νόμου αυτού, 
μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής 
υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 
λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συ-
μπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθο-
λογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε 
(15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 
5 παρ. 1(β) του Ν. 3205/2003 που ίσχυε μέχρι 
31-10-2011, κάθε μισθολογικό κλιμάκιο απο-
νέμονταν μετά από υπηρεσία δύο (2) ετών, θεω-
ρούμε ότι όσοι υπάλληλοι, βάσει της προηγούμε-
νης διάταξης, είχαν λάβει μέχρι την 1-11-2011, 
ένα, δύο ή τρία μισθολογικά κλιμάκια, τότε κατά 
την αρχική τους κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 
28 του Ν. 4024/2011, θα πρέπει να συνυπολο-
γιστεί σε αυτούς επιπλέον χρόνος δύο, τεσσάρων 
ή έξι ετών αντιστοίχως. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα προαναφερθέντα 
σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη αυτών των 
δύο κατηγοριών υπαλλήλων μπορούν να εφαρ-
μοστούν μόνο για την αρχική κατάταξή τους κατά 
την 1-11-2011. Ειδικότερα, οι σχετικές διατάξεις 
των Ν. 2725/1999 και Ν. 3660/2008 δε δύνα-
ται να τύχουν εφαρμογής σε Παραολυπιονίκες που 
θα διοριστούν μετά την 1-11-2011 ή σε υπαλ-
λήλους που θα συμπληρώσουν από 1-11-2011 
και εφεξής πέντε (5), δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) 
χρόνια υπηρεσίας που ορίζει το άρθρο 4 του Ν. 
3660/2008, λόγω της δομής του νέου βαθμο-
λογίου - μισθολογίου, το οποίο συνδέει εφεξής το 
βαθμό με το μισθό του υπαλλήλου. Για αυτές τις 
περιπτώσεις απαιτείται πλέον ανάλογη τροποποί-
ηση των σχετικών διατάξεων.

“

”

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με έγγραφό του προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών και κατόπιν πολλών ερωτημάτων από τους 
Ο.Τ.Α. αποσαφήνισε σε ποιον καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύ-
νης. Το έγγραφο του Γ.Λ.Κ. αναφέρει:

Ύστερα από πληθώρα σχετικών ερωτημάτων από Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού, αναφορικά με την καταβολή επιδόματος θέσης 
ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), σας ενημερώνουμε ότι:

Σε Δήμους που έχουν συνενωθεί σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», το επίδομα θέσης ευθύ-
νης που προβλέπεται ανά οργανική μονάδα στο άρθρο 18 
του Ν. 4024/2011 καταβάλλεται από 1-11-2011 μόνο 
στον υπάλληλο ο οποίος έχει οριστεί με Απόφαση Δημάρ-
χου προϊστάμενος Διεύθυνσης όλων των ομοειδών οργα-
νικών μονάδων (π.χ. Διοικητικού, Οικονομικού κλπ) και για 
όσο χρόνο ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα ή στο νόμιμο 
αναπληρωτή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 18 του Ν. 4024/2011.

Το εν λόγω επίδομα δε καταβάλλεται στους λοιπούς 
προϊσταμένους των ομοειδών Διευθύνσεων, οι οποί-
οι διατηρούν την αρμοδιότητα συνυπογραφής με τελικό 
υπογράφοντα τον οριζόμενο από το Δήμαρχο προϊστάμε-
νο Διεύθυνσης, σύμφωνα με την αριθμ 48 (αριθμ. πρωτ. 
74571/28-12-2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όλα τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους 
προϊσταμένους Τμημάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Το Υπουργείο σας παρακαλείται όπως κοινοποιήσει το 
παρόν σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για άμεση και ομοι-
όμορφη εφαρμογή των ανωτέρω.

“

”

Έγγραφο του Γ.Λ.Κ. για το ποιος 
δικαιούται το επίδομα θέσης ευθύνης

Ενημέρωση ως προς μέχρι ποια ηλικίας μπορούν τα τέκνα 
των ασφαλισμένων στον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. να έχουν Υγειονο-
μική περίθαλψη από το Ταμείο παρείχε στους Συλλόγους-Μέλη 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της επισημαίνει:

Συνάδελφοι,
Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα στην Ομο-

σπονδία που αναφέρονται μέχρι ποιο έτος ηλικί-
ας μπορούν να είναι ασφαλισμένοι για υγειονομι-
κή περίθαλψη στον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τα τέκνα 
των ασφαλισμένων του Ταμείου, σας γνωρίζουμε ότι 
ισχύει η διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 1539/1985 
(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 64/5-4-
1985), όπου αναλυτικά αναφέρει:

Άρθρο 51

1. Η περιπτ. δ’, της παρ. 1, του άρθρου 33 του Α.Ν. 
1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179/1951), όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 825/1978 
(Φ.Ε.Κ. 189/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 «δ. Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νο-
μιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί ή προγο-
νοί) και τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξι-
ούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή επιδοματού-
χου λόγω αναπροσαρμογής μέχρι τη συμπλήρωση 
του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι 
άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της 
ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές για 2 
έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους. Εφόσον είναι 
άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 
26ου έτους της ηλικίας τους».

2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και στους 
λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας 
Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Δηλαδή τα άγαμα τέκνα μέχρι και την συμπλήρω-

ση του 18ου έτους, ενώ εάν σπουδάζουν μέχρι και το 
24ο έτος. Εάν σταματήσουν να σπουδάζουν και εφό-
σον δεν εργάζονται η ασφάλισή τους μπορεί να παρα-
ταθεί μέχρι και το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ ενημέρωση τόσο 
των ενδιαφερομένων συναδέλφων όσων και των 
αρμοδίων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται 
παρερμηνείες στην εφαρμογή των σχετικών διατά-
ξεων.

Τι ισχύει για τη βαθμολογική κατάταξη του 
προσωπικού των Ο.Τ.Α. που έχει ενταχθεί στα Β.Α.Ε.

Το όριο ηλικίας παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης 
στα τέκνα των ασφαλισμένων 
στον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
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Λύση στο πρόβλημα με την 
κατάταξη των μουσικών στην 
κατηγορία Τ.Ε. ζητά η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

........................................

Εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 68 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4002/2011 και του Νόμου 
4024/2011 που αφορούν στη μετάταξη και μεταφορά προσω-
πικού με γενικές και ειδικές διατάξεις εξέδωσε το Υπουργείο Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 
εγκύκλιος έχει ως εξής:

Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο 68 του Ν. 
4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) και τα άρ-
θρα 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 
Α΄/27.10.2011) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα 
μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων με γενικές ή ειδι-
κές διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξε-
ων θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Όσον αφορά τη μετάταξη μονίμων υπαλλήλων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ-

θρου 68 του Ν. 4002/2011 «Για την πλήρωση θέσε-
ων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενι-
κές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκρι-
ση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 
33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μετα-
φορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς 
των περιπτώσεων στ’ έως και θ’ του άρθρου 14 του Ν. 
2190/1994 (Α’ 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν 
έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπι-
κού».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 
παρ. 1α του Ν. 4024 /2011 «Οι κενές, κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πο-
λιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. 
πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου καταργούνται…». Στην 
ίδια παράγραφο αναφέρονται οι εξαιρέσεις με αποκλει-
στική απαρίθμηση των περιπτώσεων: έγκριση πρόσλη-
ψης, προκήρυξη, κενές θέσεις νοσηλευτικού/παραϊατρι-
κού προσωπικού νοσοκομείων, ιατροί Ε.Σ.Υ., εκπαιδευ-
τικό προσωπικό ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, κενές 
οργανικές θέσεις που υπερβαίνουν το 60% των θέσε-
ων που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό κλπ.

Επιπλέον, στον ίδιο νόμο (άρθρο 35 παρ. 5) προ-
βλέπεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
μου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, επιτρέπεται η 
μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων 
των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ΥΚ και 
χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, 
τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλ-
ληλος».

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων: α) των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, β) της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 και της παρ. 
5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 προκύπτουν τα 
εξής:

Όσες αιτήσεις μετατάξεων ή μεταφοράς προσωπι-
κού με γενικές ή ειδικές διατάξεις υποβάλλονται μετά 
την έναρξη ισχύος του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 
(22.8.2011), πρέπει να κινηθεί η διαδικασία με έγγρα-
φο του Υπουργού στις υπηρεσίες του οποίου ζητά να με-
ταταγεί ο υπάλληλος (για τη σχετική διαδικασία βλ. στην 
παρούσα εγκύκλιο κεφ. Β).

Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ίδιου 
Νόμου προκύπτει ότι τέτοια έγκριση δεν απαιτείται για 
τις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 ρυθμί-
ζεται με ρητή διάταξη ότι δεν ολοκληρώνονται εκκρεμείς 
κατά την 22.8.2011 μεταφορές ή μετατάξεις προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσε-
ων στ’ έως και θ’ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 σε 
δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι 
οι εκκρεμείς μετατάξεις κατά την 22.8.2011 οι οποίες 
δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 ολοκληρώ-

νονται χωρίς τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006.
Συνεπώς, αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη σε υπη-

ρεσίες του Δημόσιου τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρ-
ξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) δεν υπο-
βάλλονται για προηγούμενη έγκριση από την Τετραμε-
λή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) 
και η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και εφόσον 
δεν υπάρχει κενή θέση με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχουν. Αιτήσεις υπαλλήλων για μετάτα-
ξη που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του 
Ν. 4002/2011(22.8.2011) υποβάλλονται σε έγκρι-
ση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 
33/2006, η δε μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και 
εφόσον δεν υπάρχει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχουν. Επισημαίνουμε ότι για την ολοκλήρωση 
εκκρεμών -έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 
(22.8.2011)- μετατάξεων με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης του υπαλλήλου δεν απαιτείται να επαναληφθούν 
οι απαιτούμενες –κατά νόμο-διαδικασίες (π.χ. γνώμη 
υπηρεσιακών συμβουλίων).

Αντιστοίχως, διαδικασίες μετάταξης κατόπιν ανακοί-
νωσης-πρόσκλησης για την πλήρωση κενών θέσεων με 
μετάταξη (άρθρο 71 παρ. 1 ΥΚ - Ν. 3528/2007 - ή 
άλλες ειδικές διατάξεις) που έχει εκδοθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) ολο-
κληρώνονται χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Τε-
τραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006. 
Έγκριση- σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006- απαιτείται για 
κάθε υπάλληλο που επιλέγεται από την υπηρεσία υποδο-
χής για να μεταταγεί κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης 
που εκδίδεται μετά τις 22.8.2011. Επισημαίνεται ότι και 
στις δύο περιπτώσεις (ανακοίνωση-πρόσκληση πριν ή 
μετά την 22.8.2011) η μετάταξη μπορεί να διενεργη-
θεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, 
εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

Ειδικότερα όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων 
εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώ-
τερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ), από το σκο-
πό των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν. 
4002/2011, που είναι ο έλεγχος του συνολικού αριθ-
μού του προσωπικού του κάθε φορέα, προκύπτει ότι δεν 
απαιτείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφω-
να με την ΠΥΣ 33/2006 γιατί από την εν λόγω μετά-
ταξη δεν προκύπτει αύξηση του προσωπικού του οικεί-
ου φορέα εντός του οποίου πραγματοποιείται η μετάτα-
ξη. Για τον ίδιο λόγο δεν απαιτείται προηγούμενη έγκρι-
ση ούτε στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλή-
λων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε 
Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και 
αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με γενικές (άρθρ. 19 παρ. 
3 Ν. 3801/2009) ή ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων 
μετατάξεων.

Μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που 
κατέχει ο υπάλληλος -εφόσον δεν υπάρχει κενή ορ-
γανική θέση- προβλέπεται ρητά (άρθρο 35 παρ. 5 ν. 
4024/2011) για τη μετάταξη εντός της ίδιας υπηρεσί-
ας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 
69,70 του ΥΚ) και για τη μετάταξη σε υπηρεσίες παρα-
μεθόριων περιοχών (άρθρ. 72 του ΥΚ). Η εν λόγω διά-
ταξη αφορά εν γένει στις μετατάξεις που διενεργούνται 
είτε με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις. Αντίστοιχη δυ-
νατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς της θέσης που κατέ-
χει ο υπάλληλος προβλέπεται και για τη διενέργεια με-
ταθέσεων (άρθρ. 67 του Υ.Κ.).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αποφάσεις μετα-
τάξεων σε κενές οργανικές θέσεις που έχουν δημο-
σιευθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011 
(27.10.2011) θα πρέπει να τροποποιηθούν αναφορικά 
με τη θέση στην οποία διενεργούνται (μετάταξη με ταυ-
τόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου), εφόσον 
δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική απαρίθμηση των εξαι-
ρέσεων του άρθρου 33 παρ. 1 α (κατάργηση των κε-
νών οργανικών θέσεων) ή δεν αποδεικνύεται ότι η κενή 
θέση προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Β. Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης για μετά-
ταξη ή μεταφορά προσωπικού σύμφωνα με την ΠΥΣ 
33/06: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 
4002/11 η Υπηρεσία/φορέας υποδοχής αφού θα έχει 
ολοκληρώσει τη διαδικασία της λήψης απόφασης (υπη-
ρεσιακό συμβούλιο) και πάντως πριν από την έκδοση 
της σχετικής απόφασης μετάταξης-μεταφοράς, θα πρέ-
πει να αποστείλει στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση πλή-
ρωσης θέσεων με μετάταξη/μεταφορά από την Τετραμε-
λή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.

Όσον αφορά τη διαδικασία και τον τύπο υποβολής 
του σχετικού αιτήματος ισχύουν τα οριζόμενα στις διατά-
ξεις της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει. Τα υποβαλλόμενα αι-
τήματα πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις αναγκαι-
ότητας, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν απαραί-
τητη τη μετάταξη του προσωπικού, που υπογράφονται 
από τον Υπουργό (ή Υφυπουργό) που υπέβαλε το σχε-
τικό αίτημα και να προσκομίζεται έγκαιρα στη Διεύθυν-
ση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί καθυστέρηση στην έκδο-
ση της εγκριτικής απόφασης και κατά συνέπεια στην ικα-
νοποίηση των αιτημάτων.

Τα ανωτέρω αιτήματα πρέπει αποστέλλονται και στη 
Δ/νση 20η Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση 
ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων.

Παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα 
εγκύκλιο τα Υπουργεία στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν 
και οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για την εφαρμογή  
των διατάξεων του Ν. 4002/2011  
για τις μετατάξεις του προσωπικού 

“

”

Με έγγραφό της προς το Υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. ζητά τις απόψεις της αρμόδιας αρχής για την επί-
λυση του σοβαρού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί 
με την κατάταξη των μουσικών στην κατηγορία Τ.Ε. Το 
έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής;

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της επανα-
κατάταξης του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ 
βαθμού σύμφωνα το Ν. 4024/2011, «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγι-
ο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ-
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 
– 2015», ( Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛ-
ΛΟΥ 226/ 27-10-2011) έχει δημιουργηθεί 
σοβαρό πρόβλημα με την βαθμολογική κατά-
ταξη των Μουσικών (Πτυχιούχων Ωδείων), κα-
θώς πολλοί Ο.Τ.Α. αρνούνται να τους κατατά-
ξουν στην κατηγορία Τ.Ε.

Σύμφωνα με την πράξη 109 Συνεδρίαση 
16η /22-6-2010 του Ι Τμήματος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, οι Μουσικοί που είναι πτυ-
χιούχοι ή διπλωματούχοι στην ειδικότητά τους, 
Ωδείων αναγνωρισμένων από το Κράτος, κατα-
τάσσονται στην κατηγορία Τ.Ε.

Σχετικές με το θέμα αυτό είναι και οι διατά-
ξεις του Ν.1597/1986 (άρθρο 48, παρ.1) και 
του Ν.3475/2006 (άρθρο 20, παρ.3).

Ζητάμε όπως ΑΜΕΣΑ έχουμε τις απόψεις 
σας για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού 
προβλήματος, που οδηγεί σε μισθολογική και 
βαθμολογική καθήλωση εκατοντάδες εργαζό-
μενους σε μια περίοδο που οι αποδοχές έχουν 
περικοπεί κατά 50%.

”

“
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Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασί-
ας έδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης με εγκύκλιο που εξέδωσε. Ολόκλη-
ρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Με το άρθρο 41 του ν.3979/2011 (Α΄138), 

όπως γνωρίζετε, αυξήθηκαν σε σαράντα (40) οι 
εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, του μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και όσων 
κατηγοριών προσωπικού των υπηρεσιών και φο-
ρέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν 
το ωράριο αυτών. Με την ίδια ως άνω ρύθμιση αυ-
ξήθηκαν και οι ώρες εργασίας συγκεκριμένων κα-
τηγοριών προσωπικού, π.χ. κλάδων ή ειδικοτήτων 
πληροφορικής.

Στο πλαίσιο του νέου, κατά τα ανωτέρω, εβδο-
μαδιαίου ωραρίου εργασίας, με την αριθ. πρωτ. ΔΙ-
ΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 ( Β΄1659) από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τροποποιήθη-
κε η ισχύουσα παλαιότερη απόφαση ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 (Β’769) και αυξήθηκαν, με-
ταξύ άλλων, οι επιλογές ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπη-
ρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ και καθορίστη-
καν οι ώρες εισόδου του κοινού στις Δημόσιες Υπη-
ρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 41 του ν.3979/2011 και της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης, το Υπουργείο Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, εξέδωσε την με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/
Φ.Β.1/15884/10.8.2011 εγκύκλιο «Καθορισμός 
ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και 
ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσί-
ες», με την οποία δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και 
διευκρινίσεις προς όλους τους υπόχρεους φορείς.

Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπη-
ρεσία μας, διαπιστώσαμε την ανάγκη πρόσθετων δι-
ευκρινίσεων για την εφαρμογή του νέου ωραρίου 
εργασίας. Κατόπιν τούτου, παρέχονται οι ακόλου-
θες διευκρινίσεις:

2. Ειδικά ζητήματα εφαρμογής του νέου 
ωραρίου εργασίας.

α. Ειδικά ωράρια εργασίας.
Εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικά ωράρια ερ-

γασίας, τα οποία καθορίζονται με ειδικές διατάξεις 
και προβλέπουν διαφορετικό, μεγαλύτερο ή μικρό-
τερο, ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για 
ορισμένες κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, 
των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, περιλαμβανομέ-
νων και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο δημόσιο ή ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα, κατά παρέκκλιση των κεί-
μενων με γενική ισχύ διατάξεων, εκτός από εκείνα 
που ρητά ορίζονται στο άρθρο

41 του ν.3979/2011 ότι καταργούνται.(Βλ. πε-
ριπτώσεις γ΄ και ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του 
ν.1157/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
41 του ν.3979/20011). 

Σημειώνεται ότι στην έννοια των ειδικών διατάξε-
ων, δεδομένου ότι το άρθρο 41 του ν.3979/2011 
δεν διακρίνει, περιλαμβάνονται, πέραν των ρυθμί-
σεων των νόμων, οι ρυθμίσεις των κανονιστικών 
πράξεων και οι ρυθμίσεις των συλλογικών συμβά-
σεων εργασίας, καθώς και των εσωτερικών κανονι-
σμών εργασίας που έχουν εκδοθεί μετά από σχετική 
εξουσιοδότηση. Κατά συνέπεια, ειδικά ωράρια ερ-
γασίας που προβλέπονται, τόσο από ρυθμίσεις νό-
μων, όσο όμως και από

ρυθμίσεις προεδρικών διαταγμάτων, υπουργι-
κών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων ή εσω-
τερικών κανονισμών εργασίας, συνεχίζουν να ισχύ-
ουν για όσο διάστημα το αρμόδιο για την τροποποίη-
σή τους όργανο δεν τις τροποποιεί.

β.  Ωράριο εργασίας προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου.
Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου εργάζονται με το ωράριο, το οποίο προβλέ-

πεται από τους όρους της σύμβασης που έχουν συ-
νάψει με τον εργοδότη (υπηρεσία ή φορέα του δη-
μοσίου) έως ότου λήξει η σύμβασή τους, εκτός εάν 
ρητά στη σύμβαση καθορίζεται το ημερήσιο ωράριο 
εργασίας τους σε συνάρτηση με το εκάστοτε γενικά 
ισχύον ωράριο.

γ.  Μειωμένο ωράριο εργασίας για ειδικές κα-
τηγορίες προσωπικού, ΑμεΑ κ.λ.π.

Το μειωμένο ωράριο εργασίας των πιο κάτω κα-
τηγοριών προσωπικού: 

■  κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού, οι οποίοι είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-
τετραπληγικοί, νεφροπαθείς τελικού σταδί-
ου, καθώς και οι έχοντες αναπηρία σε ποσο-
στό 67% και άνω,

■  κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
οι οποίοι έχουν:

■  παιδιά με ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, 
ψυχικής ή σωματικής) 67% και άνω ή

■  σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100% τον 
οποίο συντηρούν,

■  κατά δύο (2) ώρες την ημέρα στους τακτι-
κούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημο-
σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού, οι οποίοι είναι τυφλοί τηλεφωνητές, 

συνεχίζει να ισχύει με την ανάλογη προσαύξηση, 
με βάση το νέο ωράριο εργασίας των σαράντα (40) 
ωρών την εβδομάδα. Για παράδειγμα, ενώ προηγου-
μένως ο υπάλληλος που είχε δικαίωμα να εργάζε-
ται μία (1) ώρα την ημέρα λιγότερο από το ισχύον 
ημερήσιο κανονικό ωράριο των 7,5 ωρών, δηλ. ερ-
γαζόταν 6,5 ώρες ημερησίως, μετά την καθιέρωση 
των οκτώ (8) ωρών ημερήσιου ωραρίου, πρέπει να 
εργάζεται επτά (7) ώρες ημερησίως.

δ.  Ωράριο εργασίας των εργαζομένων στα 
Κ.Ε.Π. και ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

Στα ΚΕΠ, στα οποία υπηρετούν έως δύο (2) 
υπάλληλοι, και ένας προϊστάμενος, οι οποίοι δύνα-
ται να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπε-
ραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου 
κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου ή απασχολούμενοι 
με σύμβαση, την οποία έχει εγκρίνει το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων 
και του προϊσταμένου είναι 07.30 – 15.30, χωρίς 
δυνατότητα επιλογής ωραρίου και το οποίο παράλ-

ληλα είναι και το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ.
Στα ΚΕΠ στα οποία υπηρετούν τρεις (3) και πε-

ρισσότεροι υπάλληλοι, ο προϊστάμενος και ο υπάλ-
ληλος που τον αναπληρώνει, εργάζονται και αυ-
τοί εκ περιτροπής σε βάρδια πρωινή ή απογευματι-
νή, καθώς και το Σάββατο, όπως και όλοι οι υπό-
λοιποι εργαζόμενοι του ΚΕΠ. Στόχος είναι ο προϊ-
στάμενος και ο αναπληρωτής του να ακολουθούν 
το πρόγραμμα εργασίας όλων των υπολοίπων εργα-
ζομένων στο ΚΕΠ για να υποστηρίζουν αποτελεσμα-
τικότερα τη λειτουργία του και κατά τις απογευματι-
νές ώρες και, ταυτόχρονα, για να μη δημιουργούνται 
θέματα ασφαλείας για το προσωπικό, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις, όπου στην απογευματινή βάρδια απα-
σχολείται μόνο ένας εργαζόμενος. Σχετική για το ζή-
τημα αυτό (της ασφάλειας) είναι και η αριθ. πρωτ. 
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/22/2963/9.4.2010 εγκύκλιος.

Τονίζεται ότι, το ωράριο εργασίας των εργαζομέ-
νων, οι οποίοι εργάζονται σε βάρδιες εκ περιτροπής, 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή, είναι ως εξής:

(α) Πρωινή βάρδια: 07.30 – 14.00.
(β) Απογευματινή βάρδια: 13.30 – 20.00.
Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή, το ωράριο λει-

τουργίας του ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού 
(πολιτών και επιχειρήσεων) παραμένει: 08.00 – 
20.00.

Διευκρινίζεται ότι το Σάββατο, το ωράριο εργα-
σίας του προσωπικού των ΚΕΠ και το ωράριο λει-
τουργίας των ΚΕΠ ταυτίζονται και είναι: 08.00 – 
14.00.

3. Δυνατότητα επιλογής ωρών προσέλευ-
σης και αποχώρησης.

Η δήλωση επιλογής του ωρών προσέλευ-
σης στην εργασία και αποχώρησης από αυ-
τήν, υποβάλλεται σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/
Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφαση 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης κατά το δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, και όχι 
κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, όπως 
εκ παραδρομής αναφέρεται στη με αριθ. πρωτ. ΔΙ-
ΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10.8.2011 εγκύκλιο.

Σημειώνουμε ότι η δυνατότητα επιλογής διαφο-
ρετικού ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης 
των υπαλλήλων ίσχυε από το 2006, σύμφωνα με 
την ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β’ 769) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης. Η δυνατότητα όμως 
αυτή για το προσωπικό ορισμένων υπουργείων, 
ΟΤΑ και άλλων φορέων είχε καταργηθεί με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων (Υπουργών κ.λπ.), 
στην περίπτωση που δεν διευκόλυνε την εύρυθμη 
λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση του κοινού.

Με την νέα απόφαση του Υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης αυξήθηκαν οι επιλογές ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης για τους υπαλλήλους, μεταξύ άλ-

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ωράριο εργασίας στο Δημόσιο. Εγκύκλιος του                       Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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λων και για την διευκόλυνσή τους, με την προϋπόθε-
ση όμως ότι με τις επιλογές αυτές δεν θίγεται η εύ-
ρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση 
του πολίτη.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που 
η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ωρών προσέ-
λευσης και αποχώρησης δυσχεραίνει την εύρυθμη 
λειτουργία της υπηρεσίας ή του φορέα, τότε ο αρμό-
διος υπουργός μπορεί να ζητήσει, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, την 
εξουσιοδότηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε 
στη συνέχεια να εκδώσει απόφαση εξαίρεσης του 
Υπουργείου του ή των φορέων που εποπτεύει από τις 
ρυθμίσεις της ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 
(Β’ 1659) απόφασης που παρέχουν τη δυνατότη-
τα επιλογής.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να περιορισθεί η δυνα-
τότητα επιλογής ή και να εξαλειφθεί, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
όπως εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, καλύτε-
ρης εξυπηρέτησης του κοινού, ασφάλειας των εγκα-
ταστάσεων, εξοικονόμησης πόρων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτό, π.χ. υπάλ-
ληλοι να επιλέγουν ωράριο που δεν καλύπτει όλες τις 
ώρες που πρέπει να λειτουργεί, σύμφωνα με το θε-
σμικό πλαίσιο που διέπει, μια υπηρεσία, ή μια υπηρε-
σιακή μονάδα, ένα βρεφικό-παιδικό σταθμό κ.λπ. 

Πρέπει για παράδειγμα να διασφαλίζεται ότι τα 
γραφεία υποδοχής κοινού, όπου αυτά υπάρχουν, και 
το πρωτόκολλο, λειτουργούν τουλάχιστον από τις 
7.30 έως τις 15.30.,όπως προβλέπει η αριθ.πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α΄284), τα 
Διοικητικά Συμβούλια των Παιδικών-Βρεφικών Σταθ-
μών των ΟΤΑ ορίζουν κάθε φορά με απόφασή τους το 
ωράριο εργασίας του προσωπικού των κλάδων Νηπι-
αγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλά-
δων, με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτεται το ωράριο 
λειτουργίας των πιο πάνω σταθμών.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά 
ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέ-
ντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Πε-
ριφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσο-
κομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Ορ-
γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και οι λοι-
ποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέο-
νται με το ΕΣΥ, καθώς και τα ιδρύματα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, τα σχολεία των λοιπών βαθμίδων της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδας, εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιλογής 
ωραρίου και δίδεται πάγια εξουσιοδότηση στον οικείο 
Υπουργό για τον καθορισμό των ωρών έναρξης εργα-
σίας του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών.

Ο περιορισμός της δυνατότητας επιλογής διαφο-
ρετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης και 
γενικότερα ο κατά παρέκκλιση καθορισμός τους, 
όσον αφορά το προσωπικό των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ της χωρι-
κής τους αρμοδιότητας γίνεται με απόφαση του οι-
κείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης. Κατ’ επέκταση, ο οικείος Γενικός Γραμματέ-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται με απόφα-
σή του να καθορίζει διαφορετικό ωράριο εισόδου 
κοινού από τα οριζόμενα στην παρ.6 της ΔΙΑΔΠ/
ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) υπουργικής 
απόφασης.

4. Ώρες εισόδου κοινού.
Οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τις ώρες εισόδου του 

κοινού τροποποιήθηκαν, για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των πολιτών, σε τρεις μόνο περιπτώσεις, με την 
επιμήκυνσή τους κατά μισή ώρα, ως εξής:

-Η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες που ίσχυε 
περιορισμένο ωράριο εισόδου (12.00-14.30) θα γί-
νεται κάθε εργάσιμη ημέρα 12.00-15.00.

-Για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 
και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου κοι-
νού ορίσθηκε αντί στις 14.00 στις 14.30. Σε περί-
πτωση όμως που υπάρχει συνεργασία, (π.χ. υποχρέ-
ωση κατάθεσης χρημάτων μετά το πέρας των συ-
ναλλαγών), με πιστωτικά ιδρύματα και αυτή καθί-
σταται δυσχερής, λόγω της διεύρυνσης του ωραρί-

ου, η ώρα εισόδου του κοινού παραμένει ως είχε.
-Η είσοδος του κοινού στα γραφεία υποδοχής πολι-

τών και στα γραφεία πρωτοκόλλου αντί 07.30-15.00 
θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα 07.30-15.30.

Κατά τα λοιπά, δεν εθίγησαν οι ισχύουσες ώρες ει-
σόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών στις δημόσιες 
υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς του 
Δημοσίου, ειδικά μάλιστα όσες είχαν ορισθεί κατά πα-
ρέκκλιση με ειδικές διατάξεις, ή με αποφάσεις Υπουρ-
γών κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
ν.1157/1981. Με την έννοια αυτή, δεν καθιερώθη-
κε για όλες τις υπηρεσίες ωράριο εισόδου και εξυ-
πηρέτησης πολιτών από 09.00-15.00, όπως λαν-
θασμένα θεωρήθηκε από ορισμένους φορείς, δεδο-
μένου ότι, όπως σημειώνουμε αμέσως πιο πάνω, 
διατηρήθηκαν σε ισχύ οι ειδικές ρυθμίσεις για τις 
ώρες εισόδου του κοινού.

Επειδή το ζήτημα του ωραρίου εισόδου του κοινού 
στις υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου έχει άμεση 
σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει πά-
ντα να διευθετείται, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δια-
σφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην εξυπη-
ρέτηση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι επιτρεπτό υπηρεσί-
ες και φορείς να ρυθμίζουν το ωράριο εισόδου του 
κοινού χωρίς, πρώτα απ’ όλα, να εξετάζουν αν η συ-
γκεκριμένη ρύθμιση εξυπηρετεί τους συναλλασσό-
μενους πολίτες.

Επίσης, δεν είναι επιτρεπτό υπηρεσίες και φο-
ρείς του Δημοσίου να τροποποιούν το ωράριο υπο-
δοχής των πολιτών αιφνιδίως, ανατρέποντας πρα-
κτικές που ακολουθούνται επί μακρόν, δεδομένου 
ότι με τον τρόπο αυτό προκαλείται ανεπίτρεπτα με-
γάλη ταλαιπωρία στο κοινό. Πριν από οποιαδήποτε 
τροποποίηση των ωρών εισόδου του κοινού θα πρέ-
πει να ενημερώνεται το κοινό αυτό συστηματικά και 
με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς έχουν πάντα τη δυνατό-
τητα ρύθμισης και διεύρυνσης του ωραρίου υποδοχής 
των συναλλασσομένων για την καλύτερη εξυπηρέτη-
σή τους. Για τη ρύθμιση των ωρών υποδοχής του κοι-
νού, κατά παρέκκλιση από αυτές που ισχύουν, σύμ-
φωνα με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1157/1981 
και ιδίως αυτές της παραγράφου 6 του άρθρου 1.

5. Υποχρέωση ελέγχου τήρησης του ωραρί-
ου εργασίας.

(α) Επειδή το φαινόμενο της μη τήρησης του ωρα-
ρίου εργασίας, πέραν του ότι αποτελεί πειθαρχικό πα-
ράπτωμα, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθ-
μη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών, γεγονός που δημιουργεί αρνητική ει-
κόνα για το Δημόσιο, πρέπει, όπου παρατηρείται, να 
αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, 
όλες οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Δ/νσεις Δι-
οικητικού/Προσωπικού) των δημοσίων υπηρεσιών 

και των φορέων του δημοσίου πρέπει να φροντίζουν 
για την αυστηρή τήρηση του νέου ωραρίου εργασίας 
του προσωπικού της αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα.

(β) Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τις δη-
λώσεις των υπαλλήλων, υπάρχει διαφοροποίηση 
ως προς την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των 
προϊσταμένων και υφισταμένων των οργανικών μο-
νάδων, με την έννοια ότι έχουν επιλέξει διαφορετι-
κό ωράριο προσέλευσης - αποχώρησης, επισημαίνε-
ται η υποχρέωση των προϊσταμένων των οργανικών 
μονάδων, τόσο των άμεσων όσο και των υπερκείμε-
νων, ως αυτονόητη ευθύνη της θέσης που κατέχουν, 
να ελέγχουν καθημερινώς την παροχή εργασίας από 
τους υφισταμένους τους και ιδίως για το χρονικό δι-
άστημα που το ωράριο προϊσταμένων και υφισταμέ-
νων δεν συμπίπτει.

Συνεπώς οι προϊστάμενοι, στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων τους, θα πρέπει να ελέγχουν την απόδοση 
των υφισταμένων τους, ιδίως κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα, είτε με προγραμματισμό εργασίας, στοχο-
θεσία ή άλλες κατάλληλες οδηγίες για συγκεκριμέ-
νες εργασίες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υπηρεσία μας, σύμφωνα 
με πάγια θέση της, η οποία αναφέρεται σε σειρά εγκυ-
κλίων της, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, με πρωτογενή έρευνα της υπό-
θεσης. Ειδικότερα, επιλαμβάνεται μόνο των ερωτημά-
των εκείνων που, αφού τύχουν προηγούμενης επε-
ξεργασίας από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία από 
άποψη θεσμικού, πραγματικού πλαισίου και λοιπών 
προϋποθέσεων, δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
αρμοδίως. Επιπλέον, η Υπηρεσία μας δεν απαντά σε 
ερωτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων και πολιτών.

Παρακαλούνται να μεριμνήσουν:
α) οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των 

Υπουργείων για την ενημέρωση όλων των Υπηρεσι-
ών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν

β) οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους 
αρμοδιότητας. 

Επισυνάπτεται παράρτημα με την κωδικοποίη-
ση της αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 
(Β’769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευ-
σης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθη-
κε με την αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 
(Β΄1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr 
στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/Συνθήκες 
εργασίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω δι-
ευκρινίσεις και συνεργασία.

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο ωράριο εργασίας στο Δημόσιο. Εγκύκλιος του                       Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

”
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Κωδικοποίηση της με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β’769) απόφασης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης 
των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ.ΔΙ-
ΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφα-
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 1
«1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 

3979/2011 (Α’138 ) αυξάνονται σε σαράντα (40) 
από τριάντα επτά και μισή (37 και ½) οι εβδομαδιαίες 
ώρες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
μού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προ-
σωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωρά-
ριο αυτών και η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, 
κατ΄επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής:

α. Ώρα προσέλευσης: 07.00
 Ώρα αποχώρησης: 15.00
β. Ώρα προσέλευσης: 07.30
 Ώρα αποχώρησης: 15.30
γ. Ώρα προσέλευσης: 08.00
 Ώρα αποχώρησης: 16.00
δ. Ώρα προσέλευσης: 08.30
 Ώρα αποχώρησης: 16.30
ε. Ώρα προσέλευσης: 09.00
 Ώρα αποχώρησης: 17.00
Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλω-

ση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οι-
κείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δε-
καπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλω-
ση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέ-
χρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη 
εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα

υποβληθεί από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
και 8 Αυγούστου 2011.»

2. Από το ανωτέρω ωράριο εξαιρούνται:
«(α) Το Εθνικό Τυπογραφείο για όλο το προσωπικό 

της πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας) που απα-
σχολείται από 07.00 έως 14.30, το προσωπικό της 
απογευματινής φυλακής εργασίας του μικτού κλιμακί-
ου σύνθεσης του Τμήματος Στοιχειοθεσίας και το προ-
σωπικό όλων των κλιμακίων του Τμήματος Πιεστηρί-
ων που απασχολείται από 14.30 έως 22.00».

(β) Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών για το προσωπικό που απασχολείται σε 
φυλακές εργασίας (βάρδιες).

(γ) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τους 
υπαλλήλους του Κλάδου οδηγών αυτοκινήτων που 
απασχολούνται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) από 
05.30΄μέχρι 16.00΄και μέσα στα όρια του νόμιμου 
ωραρίου.

(δ) Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερι-
κά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά 
Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Πε-
ριφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσο-
κομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Ορ-
γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοι-
ποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέο-
νται με το ΕΣΥ.

(ε) Τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα 
σχολεία των λοιπών βαθμίδων της δημόσιας εκπαί-
δευσης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

«(στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των 
Δήμων στα οποία υπηρετούν τρεις (3) και περισσό-
τεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίω-
σης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου 
ή ειδικότητας του Δήμου, ή με συμβάσεις τις οποίες 
εγκρίνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργούν για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από 
Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 8.00 
μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.

Το προσωπικό των ΚΕΠ αυτών απασχολείται από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 
και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια 
του ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου 
εδαφίου γίνεται ως εξής:

Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07.30 
έως 14.00.

Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε απογευματινή 
βάρδια από 13.30 έως 20.00.

Το Σάββατο εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 
08.00 έως 14.00.»

3. Εξουσιοδοτούμε:
α) Τους οικείους Υπουργούς να καθορίζουν με 

απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προ-
σωπικού των υπηρεσιών των περ. β΄, δ΄ και ε΄ της 

προηγούμενης παραγράφου.
β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με 

απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προ-
σωπικού των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
τους και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, λόγω 
της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους:

(αα) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το προσω-
πικό των Στρατιωτικών Μονάδων.

(ββ) Τον Υπουργό Ανάπτυξης (νυν Υπουργό Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) για το προ-
σωπικό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών που απασχολεί-
ται στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

(γγ) Τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνι-
κής Προστασίας (νυν Υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης) για το προσωπικό των εκπαιδευτι-
κών μονάδων του ΟΑΕΔ και το προσωπικό του Ταμεί-
ου Ασφαλίσεως Προσωπικού της Εμπορικής Τράπε-
ζας της Ελλάδος, προκειμένου το ωράριό του να εναρ-
μονιστεί με το ωράριο των Τραπεζών λόγω ειδικών

συνθηκών εργασίας του. Επίσης απογευματινό 
ωράριο εργασίας, εκ περιτροπής, για πέντε (5) ελε-
γκτές ιατρούς των Αθηνών, δύο (2) Θεσσαλονίκης και 
ένα (1) Πειραιώς του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελ-
ματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) λόγω ει-
δικών καθηκόντων των ελεγκτών-ιατρών του Ταμεί-
ου αυτού.

(δδ) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαι-
δευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Βοηθού Νο-
σηλευτή.

(εε) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων για το προσωπικό του Ινστιτούτου Α.Τ.Σ.Α., κα-
θώς και απογευματινό ωράριο για έναν (1) υπάλληλο 
του Κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, έναν (1) υπάλληλο του 
Κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού και δύο (2) υπαλλήλους 
του Κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού.

(στστ) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, (νυν Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων) για το προσωπικό των Ιατροδικαστικών Υπη-
ρεσιών, των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών 
Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών 
Καταστημάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυ-
λακών, των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και των Δι-
καστηρίων και λοιπών Δικαστικών Υπηρεσιών.

(ζζ) Τον Υπουργό Πολιτισμού (νυν Υπουργό Πολιτι-
σμού και Τουρισμού), για το προσωπικό των Μουσεί-
ων και Αρχαιολογικών χώρων.

(ηη) Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
(νυν Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) 
για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας (Κεντρικής και Περιφερειακών).

(θθ) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, (νυν Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη) για το προσωπικό της Διεύ-
θυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου 
αυτού.

γ) Τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών (νυν 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), για τον καθορισμό 
με απόφασή τους των ωρών έναρξης εργασίας των 
υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων από την Περι-
φέρεια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς 
και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και 
β΄ βαθμού της περιφέρειάς τους πλην των σχολικών 
μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

«4. Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμε-
ρη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέ-
ρα ανέρχονται σε οκτώ (8) και, συνολικά, σε σαρά-
ντα (40) την εβδομάδα. Για το προσωπικό που εξαι-
ρείται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδι-
αίας εργασίας, οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζο-
νται σε έξι ώρες και σαράντα λεπτά (6 ώρες και 40’) 

και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα. Ειδικά 
ωράρια εργασίας που καθορίζονται από ειδικές διατά-
ξεις και ορίζουν ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργα-
σίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού κατά πα-
ρέκκλιση εξακολουθούν να ισχύουν.»

5. (Η παράγραφος αυτή καταργήθηκε)
«6. Από την ισχύ της παρούσας απόφασης η εί-

σοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ 
και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για τις οποίες δεν ίσχυε 
περιορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού (12.00 – 
14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 
– 15.00. Η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες που 
ίσχυε περιορισμένο ωράριο (12.00-14.30) θα γί-
νεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 12.00-15.00. Ειδι-
κότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες 
ώρες εισόδου του κοινού την ημέρα εξακολουθούν 
να ισχύουν. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπη-
ρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέ-
ρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς 
να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του 
κοινού. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλ-
λου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται 
από 07.30-15.30. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής 
δεν ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουρ-
γών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικη-
τών και Υποδιοικητών ΝΠΔΔ, καθώς και για την Κε-
ντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και 
Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζό-
μενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοι-
νού»

Άρθρο 2
1. (Η παράγραφος αυτή καταργήθηκε με την παρ. 

7 της με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 
(Β΄1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

2. (Η παράγραφος αυτή καταργήθηκε με την παρ. 
7 της με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 
(Β΄1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) ) 

3. (Η παράγραφος αυτή καταργήθηκε με την παρ. 
7 της με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 
(Β΄1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

«4. Στις υπηρεσίες στις οποίες, λόγω ιδιαιτερό-
τητας των συνθηκών λειτουργίας τους ή του είδους 
και της μορφής εργασίας τους, έχει καθορισθεί ωρά-
ριο σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), αυτό εξακολου-
θεί να ισχύει».

Άρθρο 3
(Το άρθρο αυτό καταργήθηκε με την παράγραφο 8 
της με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 

(Β΄1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

9. (Με την παρ. αυτή διατηρήθηκαν σε ισχύ οι 
λοιπές ρυθμίσεις της με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 (Β’769) απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης).

10. Η παράγραφος Ι της αρ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ.22055/27.8.2007 «Καθορισμός του ωραρί-
ου λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ)» (Β΄1669) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κα-
ταργείται. Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω.”
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