
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έ τος κλιμάκωσης των αγώνων των εργαζομένων 
για τη συνολική ανατροπή της ακραίας, βάρβαρης 

νεοφλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζει εδώ και 
δύο χρόνια η κυβέρνηση και ανανέωσης των δυνάμε-
ων ώστε με πνοή, δύναμη και αισιοδοξία να καταστεί 
εφικτός ο στόχος, χαρακτήρισε με ανακοίνωσή της το 
2012 η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το 
2011 έκλεισε με τη συνάντηση που είχε η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Εσω-

τερικών κ. Τάσο Γιαννίτση χωρίς όμως αποτέλεσμα, 
αφού δεν δεσμεύθηκε για την αντιμετώπιση κανενός 
από τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδοίκηση. Καθίσταται λοιπόν ξεκάθαρο 
ότι, αν το επόμενο χρονικό διάστημα δεν υπάρξει συ-
νολική πίεση από το συνδικαλιστικό κίνημα των ερ-
γαζομένων στους Ο.Τ.Α. η κυβέρνηση δεν προτίθεται 
να δώσει λύση ούτε στα απλά, καθημερινά προβλή-
ματα του κλάδου.

Ημέρα δράσης για τους 
εργαζόμενους στο Δημόσιο  
η 15η Δεκεμβρίου 2011

TO ΘEMA:

Σε ημέρα δράσης των εργαζομένων στο Δημόσιο κατά των 
βάρβαρων και εξοντωτικών μέτρων του μνημονίου που προω-
θεί η κυβέρνηση, κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 15 Δεκεμβρί-
ου 2011 και προχώρησε σε 3ωρη στάση εργασίας. Σε ανακοί-
νωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει:

Οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης φανερώνουν με τον πιο σαφή και απροκάλυ-
πτο τρόπο τα αντιλαϊκά σχέδια του χρηματοπιστωτι-
κού κεφαλαίου, των τραπεζιτών και των δανειστών, οι 
οποίοι με πρόσχημα το χρέος, επιδιώκουν να αφαι-
ρέσουν από τους εργαζόμενους και τους λαούς κάθε 
κατάκτηση και δικαίωμα που έχει κερδηθεί με αγώ-
νες τον τελευταίο αιώνα. 

Αποκαλύπτεται, πλέον, ότι το πρόβλημα δεν είναι 
Ελληνικό, παρά τις έντονες ιδιαιτερότητες που πα-
ρουσιάζει στην Ελλάδα εξαιτίας του πελατειακού πο-
λιτικού συστήματος και δεν οφείλεται στο υποτιθέ-
μενο «τεράστιο» Δημόσιο ή στους δήθεν «τεμπέλη-
δες Έλληνες». 

Παρ’ όλα αυτά, αγνοώντας τις πραγματικές αιτίες 
των προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας, η νέα 
συγκυβέρνηση,  υποταγμένη πλήρως στις απαιτήσεις 
των τροϊκανών, υλοποιεί τα πιο βάρβαρα μέτρα σε 
βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας, αφήνο-
ντας στο απυρόβλητο τους υπεύθυνους για την κρί-
ση.

Στο πλαίσιο αυτό, καταργεί τη μονιμότητα στο 
Δημόσιο, απολύει Δημοσίους Υπαλλήλους και τους 
οδηγεί στην ανεργία και τη φτώχεια, εξαναγκάζει ερ-
γαζόμενους σε παραίτηση, διαλύει τη Δημόσια Διοί-
κηση και τις Δημόσιες Υπηρεσίες και στερεί από τον 
Ελληνικό λαό το όποιο Κοινωνικό Κράτος έχει απο-
μείνει.

Ήδη, ψήφισε τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό του 
2012, στον οποίο προβλέπονται νέες μειώσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις και νέα φορολογικά χαράτσια.

■  Οι μισθοί μας πλέον μέσα και από τις μειώσεις 
του νέου μισθολόγιου – φτωχολόγιου, τα απανω-
τά φορολογικά χαράτσια, τη μείωση του αφορο-
λόγητου και την ακρίβεια, μετατρέπονται σε προ-
νοιακά επιδόματα. 

■  Την ίδια στιγμή σχεδιάζονται νέες περικοπές στις 
κύριες και επικουρικές συντάξεις με πρόσχημα 
τις αναλογιστικές μελέτες και τα προβλήματα 
που παρουσιάζουν οι ασφαλιστικοί φορείς εξαι-
τίας της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. 

■  Προωθείται η ενοποίηση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. με τα 
άλλα Επικουρικά Ταμεία, με στόχο την υφαρπαγή 
των αποθεματικών του, η μετατροπή του Μ.Τ.Π.Υ. 
σε κεφαλοποιητικό-ανταποδοτικό και σχεδιάζο-
νται νέες περικοπές σε κύριες, σε επικουρικές 
συντάξεις και στο εφάπαξ. 

■  Τα προβλήματα των εργαζομένων στα Β.Α.Ε δεν 
αντιμετωπίζονται. 

■  Περιορίζονται οι πόροι για τον Ο.Π.Α.Δ., οι για-
τροί και οι φαρμακοποιοί καταγγέλλουν τις συμ-
βάσεις, με αποτέλεσμα η υγειονομική μας περί-
θαλψη να υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο.
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Η ανατροπή της ακραίας, βάρβαρης νεοφιλελεύθερης 
κυβερνητικής πολιτικής στόχος όλων μας για το 2012

OXI της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συμμετοχή εργαζομένων στις επιτροπές 
εξέτασης των αιτήσεων εξαίρεσης από το τέλος ακινήτου

Την αντίθεσή της στη συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στις επιτροπές εξέτασης των αιτήσεων εξαίρεσης 
από την πληρωμή του τέλους ακινήτου μέσω των λογαριασμών της 
Δ.Ε.Η. διατύπωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της τονίζει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώ-
νει κάθετα αντίθετη στη συμμετοχή εργαζομένων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις επιτροπές εξέτασης των 
αιτήσεων εξαίρεσης από την πληρωμή του τέλους ακι-
νήτου μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν δέχεται να νομιμοποιήσει την 
επιβολή του «χαρατσιού» στους πολίτες, συμμετέχο-
ντας με Κοινωνικούς Λειτουργούς ή με άλλους εργα-
ζόμενους στις επιτροπές που η κυβέρνηση αποφάσισε 
να συστήσει δήθεν για να εξαιρέσει όσους δεν μπο-
ρούν να καταβάλλουν το φόρο. Επί της ουσίας το ακρι-
βώς αντίθετο επιδιώκει, σπρώχνοντας ακόμη περισσό-
τερο στην εξαθλίωση την κοινωνία με την απάνθρωπη 
απειλή της διακοπής του ρεύματος.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά να καταργηθεί το χαράτσι στα 
ακίνητα που συνιστά βάναυση τιμωρία των πολιτών 
οι οποίοι με κόπο, ιδρώτα και αίμα δεκαετιών κατά-

φεραν να αποκτήσουν το δικό τους… κεραμίδι. Πόσο 
μάλλον, όταν χρησιμοποιείται εκβιαστικά το κοινωνικό 
αγαθό της ηλεκτροδότησης για την είσπραξη του. Αν η 
κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει τα έσοδα του κράτους, 
ας φορολογήσει όσους έχουν στην κατοχή τους δεκά-
δες ακίνητα μη δηλωθέντα ή σε «off shore» εταιρείες. 
Ας εισπράξει τους φόρους από όσους δεν τους αποδί-
δουν εδώ και χρόνια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί 
τους Συλλόγους-Μέλη της να ενημερώσουν τους ερ-
γαζόμενους να μην συμμετάσχουν στις τριμελείς επι-
τροπές και να λάβουν μέτρα προστασίας από κάθε αυ-
θαίρετη πίεση που θα ασκηθεί από τους Δημάρχους. 
Οι αιρετοί αν συμφωνούν και συντάσσονται με την 
απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε. να στηρίξει τις επιτροπές και 
το έργο τους, ας συμμετάσχουν οι ίδιοι για να διαπι-
στώσουν ιδίοις όμμασι την εξαθλίωση που βιώνουν 
οι πολίτες, ως αποτέλεσμα της ακραίας, βάρβαρης νε-
οφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνη-
ση και που δυστυχώς πολλοί από τους αιρετούς την 
ασπάζονται.
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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

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα

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.

 
   

 
   

 
   

■

Με έγγραφό της προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε την 
ένταξη των ψυκτικών στην Ειδική Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασίας του 2009, η οποία 
προβλέπει ειδικό ωράριο εργασίας και επι-
πλέον ημέρες κανονικής άδειας. Το έγγρα-
φο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 1 τις Ειδικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2002 
(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ ΦΥΛ-
ΛΟΥ 1633/31-12-2002), όπως 
αυτή συμπληρώθηκε από την ανά-
λογη Ε.Σ.Σ.Ε. έτους 2009 (Φ.Ε.Κ.-
ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 
1632/6-8-2009), με την οποία 
καθορίστηκε ειδικό ωράριο εργα-
σίας και επιπλέον ημέρες κανονι-
κής αδείας σε συγκεκριμένες κα-
τηγορίες του προσωπικού των 
Ο.Τ.Α. και την εγκύκλιο 9, αριθμ. 
πρωτ.:6843/14-02-2003, του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με 
την οποία διευκρινίστηκαν οι ειδι-
κότητες και οι χώροι εργασίας που 
εμπίπτουν σ’ αυτές τις διατάξεις, 
θέλουμε να σας γνωστοποιήσου-
με το εξής:

Στο Δήμο Πειραιά υπάρχουν 
τρεις - και ίσως οι μοναδικοί σ’ 
όλους τους Ο.Τ.Α. της χώρας – ερ-
γαζόμενοι, με την ειδικότητα του 
ψυκτικού. Οι εργασίες με τις οι 
οποίες ασχολούνται οι συγκεκριμέ-
νοι εργαζόμενοι είναι: 

1. Η συντήρηση και επισκευή 
των κλιματιστικών μονάδων των 
απορριμματοφόρων και των άλ-
λων οχημάτων, των ψυκτικών μο-
νάδων των νεκροθαλάμων των νε-
κροταφείων, καθώς και η επισκευή 
και η συντήρηση των ψυγείων και 
των κλιματιστικών μονάδων όλων 
των Δημοτικών κτιρίων (Κ.Α.Π.Η., 
Κ.Ε.Π., Δημαρχεία, Παιδικοί Σταθ-
μοί, Σχολεία κ.λ.π).

2. Η επαφή κατά τη διάρκεια 
του καθαρισμού ή της επισκευής 
των ψυκτικών μονάδων με τις αν-
θυγιεινές σκόνες που συγκεντρώ-
νονται στα ψυκτικά σώματα είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνες και μολυσμα-
τικές (πνευμονολογικές λοιμώξεις 
και αλλεργίες) για την υγεία των ερ-
γαζομένων. 

3. Η χρήση, για την εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης και επι-
σκευής των ψυκτικών και κλιματι-
στικών μονάδων, διαφόρων χημι-
κών και ψυκτικών υγρών (Freon), 
επιβαρύνουν επίσης ιδιαίτερα την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-
μένων.

Με βάσει τα παραπάνω, αλλά 
και με δεδομένο ότι όλες οι άλλες 
ειδικότητες που ασχολούνται με τις 
παραπάνω εργασίες (εργαζόμενοι 
στα συνεργεία συντήρησης οχη-
μάτων καθαριότητας, εργαζόμενοι 
στα νεκροταφεία, στις οικοδομικές 
εργασίες κ.λ.π.) εμπίπτουν στις ευ-
νοϊκές διατάξεις των ανωτέρω 
Ε.Σ.Σ.Ε., προτείνουμε ότι οι εργα-
ζόμενοι με την ειδικότητα του ψυ-
κτικού πρέπει να τύχουν των ανά-
λογων ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Αίτημα της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για ένταξη 
των ψυκτικών στην 
Ε.Σ.Σ.Ε. του 2009

“

Την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτι-
κού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαί-
ου αφορά εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών η 
οποία αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ. 21732/31-10 -2011 
εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και 
ζητάμε να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α’ και 
β’ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, για 
την άμεση και πιστή εφαρμογή των οριζομέ-
νων σε αυτή, με ρητή μνεία, οι υπάλληλοι των 
ΟΤΑ να λάβουν ενυπόγραφα γνώση των δια-
λαμβανομένων στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Ειδικότερα, εφιστούμε την προσοχή σας 
για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 
αριθμ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ. 21732 /31-10-
2011,  όλοι οι φορείς πρέπει να συμπληρώ-
σουν και να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύ-
θυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προ-
γραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Αξιολόγησης Θέσεων, Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσ-
σης Σοφίας 15, ΑΘΗΝΑ) τη διαπιστωτική πρά-
ξη για την αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργα-

νικών θέσεων του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας δημοσίου δικαίου, με συμπληρωμέ-
νους τους σχετικούς πίνακες (ΠΙΝΑΚΑ Α και 
ΠΙΝΑΚΑ Β).

Όταν σε κάποιο φορέα, οι κενές οργα νι κές 
θέσεις υπερβαίνουν, ανά κατηγορία και κλάδο 
το 60% των θέσεων που προ βλέπονται από 
τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων 
που καταργείται α νά κατηγορία και κλάδο, ορί-
ζεται με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού, 
εν προκειμένω του Υπουργού Εσωτερικών, και 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντός δύο μη-
νών από τη δημοσίευση του ν. 4024/2011, 
δηλαδή έως 27 Δεκεμβρίου 2011. 

Προς τούτο, σε περίπτωση που κρίνεται 
απαραίτητη από το όργανο διοίκησης του φο-
ρέα η διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 
ανά κατηγορία και κλάδο, πρέπει να αποστα-
λεί και στην υπηρεσία μας (Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργί-
ας ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ, Ταχ. Σταδί-
ου 27, ΑΘΗΝΑ) η διαπιστωτική πράξη με συ-
μπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ Β, καθώς επίσης και 
έγγραφο του ίδιου οργάνου με ειδική και εμπε-
ριστατωμένη αιτιολόγηση, προκειμένου η υπη-
ρεσία μας να προβεί στη σύνταξη του σχεδίου 
της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. 

    
Καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις του 
προσωπικού Δημόσιου Δικαίου των Ο.Τ.Α.

■

“

”
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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατήγγειλε το Δήμαρχο Συκεών-Νεάπολης για 
καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς

■

Για καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων 
κατήγγειλε τους Δημάρχους Συκεών-Νεάπολης και 
Θέρμης Θεσσαλονίκης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνω-
σή της σημειώνει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α 
καταγγέλλει τους Δημάρχους Συκεών-
Νεά πολης και Θέρμης Θεσσαλονίκης για-
τί συνεχίζουν να καταπατούν τα εργασιακά 
δικαιώματα των εργαζομένων στους Παιδι-
κούς Σταθμούς.

Το περιοδικό κλείσιμο των Παιδικών 
Σταθμών και οι διακοπές των παιδιών δεν 
γίνονται ούτε για να «κάθονται» οι εργαζό-
μενοί τους, ούτε απλά γιατί προβλέπεται από 
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γίνεται 
γιατί όλες παιδαγωγικές μελέτες και οι ει-
δικοί λένε ότι αποτελούν μέρος της φυσι-
ολογικής παιδαγωγικής αγωγής, ιδιαίτερα 
των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν είναι και δεν 
πρέπει να γίνουν χώροι απλής φύλαξης 
των παιδιών. Δεν πρέπει να μετατραπούν 
σε parking  και αποθήκες παιδικών ψυχών, 
πράγμα που η κυβέρνηση με την αύξηση του 
εβδομαδιαίου ωραρίου από 30 σε 40 ώρες, 
την απαγόρευση των προσλήψεων, τις απο-
λύσεις και την εργασιακή εφεδρεία, επιδιώ-
κει και αν κάτι γίνεται από παιδαγωγικής 
άποψης οφείλεται στην πρωτοβουλία και 

αυτοθυσία του προσωπικού όλων των κα-
τηγοριών και κλάδων που εργάζεται σ’ αυ-
τούς τους τομείς.

Οι εργαζόμενοι αυτοί, σύμφωνα με τον 
Κώ δικα των Δημοτικών Υπαλλήλων δεν 
δικαιούνται άδεια, γιατί απουσιάζουν όταν 
κλείνουν οι σταθμοί, δηλαδή τα Χριστού-
γεννα, το Πάσχα και τον Αύγουστο και επι-
πλέον δεν είναι στην αρμοδιότητα του κάθε 
Δημάρχου η ρύθμιση των όρων εργασίας 
και των ημερών αδείας. Οι σκοπιμότητες 
του κάθε Δημάρχου δεν μπορούν να γίνο-
νται στις πλάτες των εργαζομένων.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επανειλημμένα έχει 
κάνει προτάσεις για να δημιουργηθούν σε 
όλους τους Δήμους χώροι φύλαξης των 
παιδιών για την διευκόλυνση των γονιών 
που εργάζονται, ακόμη και για τις μητέρες 
που έχουν την ανάγκη ελεύθερου χρόνου 
για την προσωπική τους ζωή και τη συμμετο-
χή τους στην κοινωνική δραστηριότητα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους και τους 
Συλλόγους-Μέλη να υπερασπίσουν τα δι-
καιώματά τους και να παραμείνουν κλειστοί 
οι Παιδικοί Σταθμοί, ιδιαίτερα στο Νομό 
Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν σε κάθε 
κινητοποίηση για την περιφρούρηση του 
κλεισίματος του Παιδικού Σταθμού Επτα-
πυργίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

“

”
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Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση εγκυ-
κλίου για την εφαρμογή του προγράμματος της μερικής απα-
σχόλησης (Νόμος 3250/2004). Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι την 30π-9-2011 δημοσι-
εύθηκε ο ν.4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συ-
στήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών 
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμί-
σεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’/215). Με την παρ. 6 του άρθρου 
11 του νόμου αυτού ρυθμίζονται θέματα εφαρμο-
γής του προγράμματος της μερικής απασχόλησης 
ν.3250/2004, όπως ισχύει.

Πρόκειται για τα προγράμματα μερικής απασχό-
λησης που υλοποιήθηκαν από πρωτοβάθμιους ΟΤΑ 
έπειτα από τις αριθμ. 1/2009 και 2/2009 αποφά-
σεις της Επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004, 
και για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση 
της διάρκειάς τους, δηλαδή η εξάντληση των δεκα-
οκτώ μηνών για τους οποίους είχε δοθεί έγκριση.

Ειδικότερα, από την παρ.6 του άρθρου 11 του 
ν.4018/2011 προβλέπεται ότι οι συμβάσεις ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχό-
λησης του ν.3250/2004 όπως ισχύει, που συ-
νήφθησαν κατόπιν των ως άνω Αποφάσεων της 
Επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 και ήταν 
ενεργές την 30π Απριλίου του 2011, παρατείνο-
νται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απα-
σχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών.

Σε περίπτωση που οι ΟΤΑ προχώρησαν στη 
λύση των συμβάσεων με τους μερικώς απασχο-
λουμένους στις 30-4-2011 ή σε ημερομηνία με-
ταγενέστερη αυτής, έχουν τη δυνατότητα επανασύ-
ναψης των συμβάσεων αυτών, με διάρκεια ίση με 
το χρόνο που απομένει μέχρι τη  συμπλήρωση συ-
νολικής απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών. Εάν, 
π.χ. είχαν υλοποιήσει το πρόγραμμα για δεκαπέντε 

μήνες, οι συμβάσεις θα συναφθούν για διάστημα 
τριών μηνών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή η ολο-
κλήρωση του προγράμματος είναι δυνητική και όχι 
υποχρεωτική για το φορέα, και θα πρέπει να απο-
φασιστεί από το οικείο δημοτικό (ή διοικητικό, εφό-
σον πρόκειται για ΝΠΔΔ) συμβούλιο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του ΟΤΑ, σε συ-
νάρτηση βέβαια και με την οικονομική του κατάστα-
ση, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει το υπόλοιπο 
της απαιτούμενης δαπάνης, πέραν της προβλεπό-
μενης επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ.

Οι συμβάσεις θα συναφθούν με τους ίδιους 
συμβασιούχους οι οποίοι αποχώρησαν την 30π-
4-2011 (ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, 
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα). Εάν όμως τα άτομα 
αυτά για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμούν τη σύ-
ναψη νέας σύμβασης με τον ΟΤΑ, θα το δηλώνουν 
εγγράφως και οι ΟΤΑ θα αναζητούν τον επόμενο 
υποψήφιο της ίδιας ειδικότητας, βάσει των τελικών 
πινάκων κατάταξης που είχαν συνταχθεί κατά τη 
διαδικασία επιλογής του προσωπικού αυτού, σύμ-
φωνα με τη διαδικασία της αναπλήρωσης για την 
οποία σας έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς με 
σχετικές εγκυκλίους μας.

Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώ-
σετε άμεσα τους ΟΤΑ α’ βαθμού αρμοδιότητάς σας. 
Επισημαίνεται ότι μεμονωμένα σχετικά ερωτήμα-
τα-αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους φορείς 
για παράταση του προγράμματος θα αρχειοθετη-
θούν από την υπηρεσία μας.

Σας γνωρίζουμε επιπλέον ότι το παρόν έχει 
αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου 
www.ypes.gr, στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι- Αποφάσεις-Συχνές 
Ερωτήσεις-ΟΤΑ α’ βαθμού/Προσλήψεις/Εγκύκλιοι.

Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για 
κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Εγκύκλιο για την εφαρμογή του προγράμματος Μερικής 
Απασχόλησης εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

Όρισε τους εκπροσώπους της στην Επιτροπή του Ενιαίου Κώδικα Κατά-
στασης Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθ-
μού η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Απαντώντας σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών αναφέρει σχετικά:

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ.: οικ. 51145/5-12-2011 
εγγράφου σας, όπου μας ζητούσατε τον ορισμό ενός εκπροσώ-
που της Ομοσπονδίας μας με τον αναπληρωτή του στην Επιτρο-
πή για την σύνταξη του «Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλή-
λων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθ-
μού», σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 4018/2011 
(Φ.Ε.Κ.–ΤΕΥΧΟΣ Α’–ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), σας 
γνωρίζουμε ότι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας ορίζονται οι:
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  
 ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Χαραλάμπους.
  Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Υπάλληλος του Δήμου Γλυφάδας.
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 
 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Κωνσταντίνου.
  Α’ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) Η θητεία του λήγει στις 13 Δε-
κεμβρίου 2014. Η σύνθεσή του είναι η εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΗ:  ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
 ΣΙΑΛΑΚΑ-ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ.  (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
 ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)
 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
 ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
 ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.)
 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.)
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

”

Επιτροπή Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης 
Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Ά  και Β΄ βαθμού

Οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
σε Επιτροπές και Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Ημέρα μνήμης, τιμής και αγώνα 

Με ανακοινώσεις τους Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρηκαν στην επέτειο του Πο-
λυτεχνείου. Ημέρα μνήμης, τιμής και αγώνα με 
σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

Τριανταοκτώ χρόνια μετά την εξέ-
γερση της φοιτητικής νεολαίας που 
οδήγησε στην ανατροπή της 7χρο-
νης δικτατορίας, το κεντρικό σύν-
θημα «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
που σφράγισε τους αγώνες του λαού 
μας, για Δημοκρατία-Ελευθερία-
Κοινωνική Δικαιοσύνη είναι σήμερα 
εξαιρετικά επίκαιρο.

 Σε μια εποχή, γενικευμένης πλέον 
οικονομικής κρίσης,  την οποία προ-
κάλεσε  ένα παγκοσμιοποιημένο και 
απολύτως ελεγχόμενο από τις τρά-
πεζες και τις αγορές, Σύστημα Δια-
κυβέρνησης, αιχμαλωτίζοντας κυβερ-
νήσεις και χώρες, το κεντρικό σύνθη-
μα του Πολυτεχνείου αποτελεί  αφε-
τηρία για νέους αγώνες των εργαζο-
μένων και του λαού μας με σκοπό την 
ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολι-
τικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Είναι το σύνθημα-έναυσμα για την 
αποτροπή παγίωσης της λιτότητας και 
της ύφεσης που οδηγούν στην ανερ-
γία και στην οικονομική εξαθλίω-
ση εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμε-
νους στη χώρα μας. Είναι το σύνθημα-
απαίτηση για την υπεράσπιση των Δη-
μοσίων αγαθών της Παιδείας, της Υγεί-
ας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, για 

την υπεράσπιση της Δημόσιας Περιου-
σίας. 

Είναι  το σύνθημα για την υπερά-
σπιση των στοιχειωδών εργασιακών 
δικαιωμάτων  και των συνδικαλιστι-
κών ελευθεριών, για την υπεράσπι-
ση εν τέλει της ίδιας της Δημοκρατίας 
στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

 Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζοντας το 
υψηλό αγωνιστικό φρόνιμα του λαού 
μας, καλεί τους εργαζόμενους στο 
Δημόσιο να συνεχίσουν ανυποχώ-
ρητοι τον αγώνα ενάντια στις κοινω-
νικά βάρβαρες πολιτικές, ανεξάρτη-
τα από το χαρακτήρα της κυβέρνη-
σης που τις εφαρμόζει. Καλεί τους ερ-
γαζόμενους στο Δημόσιο να συνεχί-
σουν να αγωνίζονται ενάντια στις κα-
ταστροφικές πολιτικές του Μνημονίου, 
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
και του Πολυνομοσχεδίου, που οδη-
γούν στην απόλυση χιλιάδων εργαζο-
μένων και στο Δημόσιο μέσω της εφε-
δρείας, στη διάλυση των Δημοσίων 
Υπηρεσιών και στην περαιτέρω φτω-
χοποίηση όσων θα εξακολουθήσουν 
να εργάζονται υπό το βάρος των περι-
κοπών που εμπεριέχονται στο νέο Μι-
σθολόγιο-Φτωχολόγιο, των νέων δυ-
σβάσταχτων φορολογικών μέτρων και 
χαρατσιών.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμε-
νους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν 
μαζικά στις εκδηλώσεις τιμής και 
μνήμης για τους ηρωικούς αγωνιστές 

της εξέγερσης του Πολυτεχνείου της 
17ης Νοεμβρίου 1973 και στην πο-
ρεία, που θα πραγματοποιηθεί την Πέ-
μπτη 17 Νοεμβρίου 2011, προς την 
Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επισημαίνει στη δική της 
ανακοίνωση:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα-
ζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) συμμετέ-
χει στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής 
που πραγματοποιούνται από τη νεολαία 
και τους κοινωνικούς φορείς της χώ-
ρας για την επέτειο της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου.

Ο εορτασμός της επετείου της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου πρέπει να 
αποτελέσει τη νέα αφετηρία των ερ-
γαζομένων, των νέων, των ανέργων 
που απεμπλεκόμενοι από τις «κραυ-
γές σωτηρίας» δεν εφησυχάζουν, συ-
νεχίζουν και κλιμακώνουν τους αγώ-
νες τους για να ανατρέψουν τις ακραί-
ες, βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές.

Η εργασιακή εφεδρεία (απολύ-
σεις), η ανεργία, τα συνεχή μέτρα λι-
τότητας, οι περικοπές, οι ανατροπές 
σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-
ώματα, οι εντολές και απαιτήσεις της 
τρόικας και των «αγορών» είναι πλέ-
ον καθημερινό φαινόμενο γι’ αυτό 
και το διαχρονικό αίτημα για «ΨΩΜΙ-
ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» καθίστανται 
επιτακτικό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμε-
νους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
πάρουν μαζικά μέρος στις εκδηλώ-
σεις μνήμης και τιμής του αγώνα του 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και στην πορεία δι-
αμαρτυρίας που θα γίνει στην Αθήνα, 
στις 17 Νοεμβρίου 2011, προς την 
Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Προσυγκέντρωση των εργαζομέ-
νων στους Ο.Τ.Α. θα γίνει στις 3.00 
το μεσημέρι στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Κα-
ραϊσκάκη-Αθήνα). 
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Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έβγαλε 
εγκύκλιο αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 34, παράγραφος 3 και 4 του Νόμου 4024/2011 και η 
οποία σχετίζεται με θέματα εργασιακά. Συγκεκριμένα η εγκύκλι-
ος του Υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υ πουρ - 
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλου-
θα:

Σύμφωνα  με το άρθρο  34 (παρ. 3,4και 8) του 
Ν.4024/2011:

«3. Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς της 
προηγούμενης παραγράφου λύεται αυτοδικαίως εκ 
του νόμου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους 
σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) 
χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό απο-
κτάται σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και 
την 31.12.2013.

4.Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγρά-
φου τίθενται αυτοδικαίως, με την παρέλευση εντός 
μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την κατά την προ-
ηγούμενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας 
τους.

8. Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες, προκειμένου για εργαζόμενους της πα-
ραγράφου 4.»

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙ-
ΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 (ΑΔΑ: 457ΒΧ-
Ν1Κ), στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής 
εμπίπτουν.  

α. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,
β. Το μόνιμο προσωπικό, που υπάγεται στο κοινό 

ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (π.χ. πρώην Τ.Α.Π.-ΟΤ.Ε.)  και οι οποί-
οι συνταξιοδοτούνται όχι με βάση τις διατάξεις του 
Δημοσίου αλλά με βάση τις διατάξεις  του οικείου 
ασφαλιστικού τους φορέα, το οποίο προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31-12-2013 με πλήρη σύ-
νταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παρα-
πάνω), υπολείπεται από αυτήν (την πλήρη συνταξιο-
δότηση) το μέγιστο 2 έτη τόσο για τη συμπλήρωση 
των κατά περίπτωση απαιτούμενων ετών ασφάλι-
σης όσο και για τη συμπλήρωση του κατά περίπτω-
ση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται).

   Διευκρινίζουμε εδώ ότι με βάση τη βούληση του 
νομοθέτη για άμεση-πλήρη συνταξιοδότηση με 35 
(ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αμέσως μετά την αυ-
τοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ή της υπαλλη-
λικής σχέσης, απαιτείται κατά τη λύση της να έχουν 
συμπληρώσει τα ανωτέρω πρόσωπα αθροιστικά 
τόσο το όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται), όσο 
και τον χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται για άμε-
ση λήψη πλήρους σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35  
χρόνια ασφάλισης μέχρι και την 31-12-2013.

Αντίστροφα, για να τεθεί το ανωτέρω προσωπι-
κό σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπο-
λείπονται  μέχρι 31-12-2013 maximum δύο (2) 
έτη τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση 
απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συντα-
ξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή 
παραπάνω) όσο και για τη συμπλήρωση του απαι-
τούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιο-
δότησης (όπου αυτό απαιτείται).

Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση προσώ-
πων εκ των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν συ-
μπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότη-
σης (ήτοι χρόνος ασφάλισης, που δεν υπολείπεται 
των 35 ετών ασφάλισης και όριο ηλικίας, αν αυτό 
απαιτείτο), κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του 
Ν.4024/2011, η σχέση εργασίας τους ή η υπαλλη-
λική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως.

Για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προ-
βλέψεων παραθέτουμε τις προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης [(χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν μπο-
ρεί να είναι λιγότερος από 35 έτη ασφάλισης) και 
όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται) ανά ασφαλιστι-
κό φορέα], όπως αυτές έχουν καθορισθεί με βάση 
το Ν.3863/2010 και διαμορφώνονται μεταβατικά 
μέχρι το έτος 2013. Επιπλέον, παραθέτουμε ενδει-

κτικά παραδείγματα για την μεγαλύτερη κατανόηση 
και ορθή εφαρμογή τους. 

A.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ στο κοινό καθεστώς του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
1. Οι συνταξιοδοτούμενοι (Άνδρες και Γυναί-

κες) λόγω 35ετίας στην μικτή ασφάλιση του Ιδρύ-
ματος (παρ.1. άρθρου 10 του Ν.3863/2010). 
Λόγω της αύξησης από 1-1-2011 του χρόνου 
ασφάλισης η σύνταξη θα αντιστοιχεί σε περισσότε-
ρα από 35 έτη ασφάλισης.  

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι 
ημέρες ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται για τα 
έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
10.500 Η.Ε. (*)

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

2011 10.800 58

2012 11.100 59

2013 11.400 60

(*) Όταν ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις 
10.500 ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις 
προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφά-
λισης και όριο ηλικίας) του έτους συμπλήρω-
σης των 10.500 ημερών ασφάλισης. Παράδειγ-
μα: Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.500 
ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προ-
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 
10.800 και 58ο έτος).

Για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται ο 
ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τόσο το 
χρόνο ασφάλισης όσο και να έχει συμπληρώσει 
ημερολογιακά το όριο ηλικίας.

Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαμ-
βάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγ-
ματικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε 
σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, όσο και 
οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος έχει ανα-
γνωρισθεί ή συνυπολογίζεται ως συντάξιμος μέχρι 
την τη θέση του εργαζόμενου σε εφεδρεία με βάση 
τις διατάξεις του Ν. 4024/2011.

Παραδείγματα: 
α. Εργαζόμενος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που 

την 31-10-2010  έχει συμπηρώσει 10.500 ημέ-
ρες πραγματικής ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του 
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  και κατά την ίδια ημερομηνία είναι 
57 ετών. 

Με δεδομένο ότι εντός του 2011 έχει συμπλη-
ρώσει και το απαιτούμενο όριο ηλικίας (δηλαδή 
58ο), η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω λύεται αυ-
τοδικαίως.

β. Εργαζόμενος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 
που την 27η-10-2011 έχει συμπληρώσει 10.500 
ημέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.  και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών.

Ο ανωτέρω, με δεδομένο ότι συμπληρώνει τις 
απαιτούμενες για κατοχύρωση 10.500 ημέρες 
ασφάλισης εντός του 2011 έχει κατοχυρώσει τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2011 
(ως ο πίνακας ανωτέρω). Δεδομένου ότι συμπλη-
ρώνει αυτές αθροιστικά μέχρι 31-12-2013, τίθεται 
σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την αθροιστική συ-
μπλήρωσή τους (στο παράδειγμά μας μέχρι 27-10-
2013, όταν συμπληρώνει το απαιτούμενο 58ο έτος).

γ. Εργαζόμενος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που 
την 27-10-2011 έχει 10.500 ημέρες ασφάλισης 
και είναι 54 ετών.

Με δεδομένα ότι : α. σύμφωνα με τον ανωτέρω 
πίνακα  το έτος 2011 απαιτούνται 10.500 ημέρες 
ασφάλισης και 58ο έτος της ηλικίας και β. ο ανωτέ-
ρω μέχρι 31-12-2013 δεν συμπληρώνει το απαι-
τούμενο όριο ηλικίας (58ο) δεν τίθεται σε εργασια-
κή εφεδρεία.

δ. Εργαζόμενη με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που 
την 27-10-2011 έχει συμπληρώσει 10.000 
ημέρες εργασίας (και κατά τη συμπλήρωση των 
5.500 ημερών ασφάλισης είχε ανήλικο παιδί) και 
είναι 54 ετών. Επειδή έχει κατοχυρώσει δικαίωμα 
συνταξιοδότησης ως μητέρα ανήλικου τέκνου (δη-
λαδή στο 55ο έτος της ηλικίας), ενώ παραλληλα μέ-
χρι 31-12.-013 συμπληρώνει και τα 10.500 ημέ-

ρες ασφάλισης (σύμφωνα με το άρθρο 34 η σύνταξη 
πρέπει να αντισοιχεί στα 35 έτη), η εργαζόμενη αυτή 
τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρω-
ση των 10.500 ημερών ασφάλισης και αμέσως μετά 
λύεται αυτοδικαίως η σχέση Ι.Δ.Α.Χ. συνταξιοδοτού-
μενη από το κοινό καθεστώς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με 
35 έτη ασφάλισης.

  2. Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω 35ετίας που 
έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέ-
ρες εργασίας στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγι-
εινών Επαγγελμάτων. 

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι 
ημέρες ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται για τα 
έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
10.500 Η.Ε. (*)

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟ- 
ΔΟΤΗΣΗΣ

2011

10.500 
ΕΚ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ 

7500 ΣΤΟΝ 
Κ.Β.Α.Ε.

55 & 9μήνες

2012

10.500 
ΕΚ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ 

7.500 ΣΤΟΝ 
Κ.Β.Α.Ε.

56 & 6 μήνες

2013

10.500 
ΕΚ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ 

7.500 ΣΤΟΝ 
Κ.Β.Α.Ε.

57 & 3 μήνες

(*) Όταν ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις 
10.500 ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις 
προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλι-
σης και όριο ηλικίας) του έτους συμπλήρωσης των 
10.500 ημερών ασφάλισης. 

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 
τις 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυ-
ρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 
αυτού (ήτοι 10.500 και 55ο  έτος και 9 μήνες).

Επισημαίνουμε ότι για τη λήψη πλήρους σύ-
νταξης με τις ανωτέρω διατάξεις απαιτείται πέ-
ραν της ημερολογιακής συμπλήρωσης του κατά πε-
ρίπτωση ορίου ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται 
κατ’ έτος σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, πρέπει 
να έχουν πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε και μέχρι 
τη θέση των εργαζόμενων σε εφεδρεία οι 7.500 
ημέρες ασφάλισης στον Κ.Β.Α.Ε. Η ασφάλιση στον 
Κ.Β.Α.Ε. μπορεί να χωρήσει μόνο κατόπιν πραγματι-
κής απασχόλησης στον Κ.Β.Α.Ε. και επομένως μόνο 
ο χρόνος που υπολείπεται από τα 7.500 έως και 
τα 10.500 ημερομίσθια μπορεί να συμπληρωθεί 
με το χρόνο της εφεδρείας ή με οποιαδήποτε άλλο 
πραγματικό χρόνο ή χρόνο προαιρετικής ασφάλι-
σης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήπο-
τε ασφαλιστικού οργανισμού ή με  πλασματικό χρό-
νο που έχει κατά την έναρξη της εφεδρείας αναγνω-
ρισθεί ως συντάξιμος.

3. Γυναίκες ασφαλισμένες στο κοινό καθεστώς 
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες συμπληρώνουν τις 
προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης του πα-
ρακάτω πίνακα: 

 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
10.000 Η.Ε. (*)

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ

2010 10.000 57

2011 10.400 58

2012 10.800 58,5

2013 11.200 59

(*) Όταν η εργαζόμενη συμπληρώνει τις 10.000 
ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνει τις προυποθέσεις 
συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλισης και όριο ηλι-
κίας) του έτους συμπλήρωσης των 10.000 ημε-
ρών ασφάλισης. 

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για                          την ισχύ του Ν. 4024/2011 που αφορά εργασιακά-συνταξιοδοτικά θέματα

44

“



55

Παράδειγμα: 
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 

ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προ-
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 
10.400 και 58ο έτος).

Παράδειγμα: 

α. Γυναίκα με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ασφαλι-
σμένη στο κοινό  καθεστώς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που 
την 27η-10-2011 έχει συμπληρώσει 10.000 ημέ-
ρες ασφάλισης και κατά το ίδιο έτος είναι 57 ετών. 

Η ανωτέρω έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συντα-
ξιοδότησης με τις προϋποθέσεις του 2011 (ως ο 
ανωτέρω πίνακας). Επειδή συμπληρώνει αθροιστι-
κά τόσο το χρόνο ασφάλισης (10.400) όσο και την 
ηλικία (58ο) που απαιτούνται το έτος 2011 μέχρι 
31-12-2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι 
τη συμπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Επισημαίνεται και στο σημείο αυτό ότι για την 
πλήρη συνταξιοδότηση απαιτείται τόσο να έχει συ-
μπληρωθεί ημερολογιακά το όριο ηλικίας συνταξι-
οδότησης, όπως αυτό διαμορφώνεται στο αντίστοι-
χο έτος όσο και να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαι-
τούμενες στο αντίστοιχο ίδιο έτος ημέρες ασφάλι-
σης.

Για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών 
ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος 
ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης 
σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και 
κάθε πλασματικός χρόνος που έχει  αναγνωρισθεί  
ως συντάξιμος  μέχρι τη θέση των εργαζόμενων σε 
εφεδρεία.  

Σε όλες τις ανωτέρω 1, 2 και 3 περιπτώσεις 
εξυπακούεται ότι η τυχόν αναγνώριση πλασματι-
κού χρόνου ασφάλισης μετά την έναρξη ισχύος του 
Ν.4024/2011 συνυπολογίζεται, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, για τη συμπλήρωση των απαι-
τούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότη-
σης. 

Παράδειγμα: 
Εργαζόμενος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που 

την 27η-11-2011 έχει συμπληρώσει 9.500 ημέ-
ρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.  και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών.

Ο ανωτέρω – με δεδομένο ότι συμπληρώνει τις 
απαιτούμενες για κατοχύρωση  10.500 ημέρες 
ασφάλισης πέραν του 2013 δεν καταλαμβάνεται 
από τις διατάξεις της εργασιακής εφεδρείας. 

Εφόσον όμως ο ίδιος έχει αναγνωρίσει εντός 
του 2011όπως δικαιούται σύμφωνα με το 
Ν.3863/2010 και Ν.3996/2011 χρόνο ασφάλι-
σης 4 ετών ή 1.200 ημερών, τότε, δεδομένου ότι 
συνυπολογιζόμενων και αυτών των ημερών ασφά-
λισης θα έχει συμπληρώσει 10.700 ημέρες, θα έχει 
κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
του έτους 2011 ( ήτοι 58 ετών και 10.800 ημέρες 
ασφάλισης, ως ο σχετικός πίνακας ανωτέρω). Δε-
δομένου ότι συμπληρώνει αυτές αθροιστικά μέχρι 
31-12-2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και 
μέχρι την αθροιστική συμπλήρωσή τους (στο πα-
ράδειγμά μας μέχρι 15-11-2013, όταν συμπλη-
ρώνει το απαιτούμενο 58ο έτος).

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ  τ. ΕΙΔΙΚA  ΤΑΜΕΙΑ
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των τ. Ειδι-

κών Ταμείων (του άρθρου 2 του Ν.3029/2002) 
για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη 
ασφάλισης είναι οι παρακάτω:

1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1982

Έτη ασφάλισης Όριο ηλικίας

35 χωρίς όριο ηλικίας

2. Ασφαλισμένοι από 1-1-1983  

μέχρι 31-12-1992

Έτος 
συμπλήρωσης 

35 ετών

Απαιτούμενα
έτη ασφάλισης

για λήψη 
πλήρους 
σύνταξης

Απαιτούμενο 
όριο ηλικίας 

για λήψη 
πλήρους 
σύνταξης

2011 36 58

2012 37 59

2013 38 60

Παράδειγμα: Μόνιμος υπάλληλος του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. (προερχόμενος από το συγχωνευθέν 
Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) ηλικίας 53 ετών, ασφαλισμένος για 
πρώτη φορά την 30-11-1978 και με ασφάλιση στο 
πρώην Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

Δεδομένου ότι η ανωτέρω κατηγορία εργαζο-
μένων συνταξιοδοτούνται με βάση τις προϋποθέ-
σεις του (πρώην) Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. (ήτοι, σύμφωνα 
με τον ανωτέρω πίνακα), ο ασφαλισμένος του πα-
ραδείγματός μας συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρω-
ση 35 ετών ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Κατά 
συνέπεια, εφόσον του υπολείπονται λιγότερα από 
2 έτη ασφάλισης για τη συμπλήρωση των απαιτού-
μενων 35 ετών ασφάλισης έως την 31-12-2013 
(την 30-11-2011 έχει 33 έτη ασφάλισης), τίθεται 
σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση αυ-
τών και αμέσως μετά λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη-
λική του σχέση συνταξιοδοτούμενος άμεσα για 35 
έτη ασφάλισης.

Γ.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
Ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Προσωπι-

κού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών & Θεσσαλο-
νίκης καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, 
Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε., υπό τις παρακά-
τω σωρευτικά εφαρμοζόμενες προϋποθέσεις:

i.  Απασχολούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού και τις Επιχειρήσεις τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανή-
κουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., όπως 
αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του  άρθρου 
34 του  Ν.4024/2011 και 

ii. Συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους 
συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-
12-2013, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει 
τον κάθε φορέα, ως εξής: 

Ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Προσωπι-
κού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών & Θεσσαλο-
νίκης θεμελιώνουν δικαίωμα, ως εξής:

Υπαγωγή στην 
ασφάλιση μέχρι  
31-12-1982

Υπαγωγή στην 
ασφάλιση

 από την 1-1-1983
μέχρι 31-12-1992

Έτος 
συμπλή- 
ρωσης 

35 ετών

Συντά- 
ξιμος 

χρόνος

Όριο 
ηλι- 
κίας

Συντά- 
ξιμος 

χρόνος

Όριο 
ηλικίας

2011 35 Α.Ο.Η. 36 58

2012 35 Α.Ο.Η. 37 59

2013 35 Α.Ο.Η. 38 60

Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτη-
τών, Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου.

Υπαγωγή στην 
ασφάλιση μέχρι 
31-12-1982

Υπαγωγή στην 
ασφάλιση από 
την 1-1-1983
μέχρι 31-12-

1992

Έτος 
συμπλή- 
ρωσης 

35 ετών 

Συντά- 
ξιμος  

χρόνος

Όριο 
ηλικίας

Συντά- 
ξιμος  

χρόνος

Όριο 
ηλι- 
κίας

2011 35 58 36 58

2012 35 58 37 59

2013 35 58 38 60

Δ. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ)
Ασφαλισμένοι στους Τομείς Σύνταξης Μη-

χανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Ασφάλισης Υγειονομικών 
(Τ.Σ.Α.Υ.) του Ε.Τ.Α.Α. (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί 
κ.λ.π. που είναι μέλη του Τ.Ε.Ε.-Ιατροί, Φαρμακο-
ποιοί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι).

Δεδομένου ότι από 1-1-2011 οι προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35ετίας 
για τους ανωτέρω Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. έχουν μετα-
βληθεί, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντα-
χθούν σε καθεστώς εφεδρείας, θα πρέπει να πλη-
ρούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τις κατά περί-
πτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες εί-
ναι οι εξής:

1. Άνδρες:

Έτος 
συμπλήρωσης 

35 ετών

Απαιτούμενα
έτη ασφάλισης

για λήψη 
πλήρους 
σύνταξης

Απαιτούμενο 
όριο ηλικίας 

για λήψη 
πλήρους 
σύνταξης

2011 36 60

2012 37 60

2013 38 60

Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν 
συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-
2010, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 
60ου έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξη-
μένες προϋποθέσεις.

2. Γυναίκες:

Έτος 
συμπλήρωσης 

35 ετών 

Απαιτούμενα
έτη ασφάλισης

για λήψη 
πλήρους 
σύνταξης

Απαιτούμενο 
όριο ηλικίας 

για λήψη 
πλήρους 
σύνταξης

2011 36 58

2012 37 59

2013 38 60

Όπως και στην περίπτωση των ανδρών, οι ασφα-
λισμένες που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλι-
σης μέχρι 31-12-2010, συνταξιοδοτούνται με τη 
συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας, χωρίς να 
απαιτούνται αυξημένες προϋποθέσεις.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για τα έτη 2011-
2013, οι ασφαλισμένοι ακολουθούν τις προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το έτος κατά 
το οποίο συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.

Για παράδειγμα, γυναίκα η οποία συμπληρώνει 
35ετία το 2011 θα συνταξιοδοτηθεί με τις προϋ-
ποθέσεις που ισχύουν το 2011 (36 έτη ασφάλισης 
και ηλικία 58 ετών), ακόμη και εάν οι προϋποθέσεις 
πληρούνται το 2012 ή το 2013.

 Στο χρόνο ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται ο 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας – ασφάλισης στον 
οικείο φορέα, χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε 
άλλο φορέα και το Δημόσιο, καθώς και χρόνος που 
έχει αναγνωριστεί (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, πλα-
σματικός κ.λ.π.).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλισμένοι του 
Ε.Τ.Α.Α. (Μηχανικοί και Υγειονομικοί που δεν εξαι-
ρούνται από το καθεστώς της εφεδρείας), θα πρέ-
πει να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2011 το 
58ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 56ο οι 
γυναίκες, και 35 έτη ασφάλισης, προκειμένου να 
εφαρμοστούν σε αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 
34 του Ν.4024/2011.

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για                          την ισχύ του Ν. 4024/2011 που αφορά εργασιακά-συνταξιοδοτικά θέματα

”



Βίαιη και βάρβαρη χαρακτήρισε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την παρέμβαση των δυνάμεων 
της Αστυνομίας στο Μηχανογραφικό Κέντρο της Δ.Ε.Η.

Καταδίκασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τη βίαιη και βάρβαρη παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής κατά 
των εργαζομένων στο μηχανογραφικό κέντρο της Δ.Ε.Η. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: 

Η σημερινή βίαιη και βάρβαρη παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής, κατά 
των εργαζόμενων στο μηχανογραφικό κέντρο της Δ.Ε.Η., οι οποίοι με απόφα-
ση της Ομοσπονδίας τους αρνούνται να εφαρμόσουν την παράνομη και κατάφο-
ρα άδικη εντολή της κυβέρνησης, για την είσπραξη πρόσθετων χαρατσιών, μέσω 
των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, από τα νοικοκυριά που εί-
ναι πλέον σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης, μας γυρίζει σε άλλες εποχές. 

Η σκόπιμη και συνειδητή απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
«Προστασίας του Πολίτη» να συλλάβει τον Πρόεδρο της ΓΕΝ.Ο.Π.-Δ.Ε.Η. και 
πολλούς εργαζόμενους, αποτελεί πρόκληση για την Κοινωνία και τον Ελληνικό 
λαό.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Καταγγέλλει την πολιτική της μνημονιακής συγκυβέρνησης, η οποία αφού 
έκανε χρήση της ρύθμισης για κατάργηση του Ασύλου από την πρώτη κιόλας στιγ-
μή που ανέλαβε τα καθήκοντά της, προχώρησε σήμερα σε επέμβαση για τη διά-
λυση της αγωνιστικής κινητοποίησης των εργαζομένων στη Δ.Ε.Η. και σε συλλή-
ψεις συνδικαλιστών. 

Είναι σαφές ότι η συγκυβέρνηση, με αυτή της την απόφαση θέλει να στείλει 
ένα καθαρό μήνυμα σε κάθε αγωνιζόμενο, σε κάθε πολίτη, σε κάθε αδύναμο οι-
κονομικά να ανταπεξέλθει στην ακραία, άδικη, προκλητική φοροεισπρακτική επι-
δρομή, ότι:

1. Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει αδιακρίτως και αδιαπραγμάτευτα.
2. Κάθε αντίσταση θα τσακιστεί με κάθε μέσο, αυταρχισμό και σκληρότητα.
Απέναντι στο μήνυμα «μη μιλάτε», «μην κινητοποιήστε», «σκύψτε και πει-

θαρχήστε» 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ:
Καταδικάζουμε την αστυνομική, αυταρχική επέμβαση της κυβέρνησης, μαζι-

κοποιούμε και στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. 
Καταγγέλλουμε τις πρακτικές της αντισυνδικαλιστικής εκστρατείας και επί-

θεσης που έχουν στόχο των αποδυνάμωση κάθε οργανωμένης, δυναμικής αντί-
στασης.

Όλοι και όλες συμμετέχουμε καθολικά στη Γενική Απεργία της 1ης Δεκεμ-
βρίου και υποστηρίζουμε δυναμικά τις απεργιακές συγκεντρώσεις.

“

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για υπαλλήλους φορέων 
του Δημοσίου που έχουν εκλεγεί σε Δήμους, Περιφέρειες και στα Συμβούλιά τους

”

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά στην απόσπαση υπαλλήλων φορέων 
του Δημοσίου που έχουν εκλεγεί σε Δήμους, Περιφέρειες και στα Συμβούλιά τους. Η εγκύκλιος έχει 
ως εξής:

Με τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.7 και 182 παρ.10 του ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», παρέχεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους του Δημοσίου 
Τομέα λόγω της ιδιότητάς τους ως αιρετών, να αποσπώνται ή να μετατίθενται σε 
υπηρεσία που εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Περιφέρειας 
που έχουν εκλεγεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη άσκηση των κα-
θηκόντων τους, εφόσον δεν δικαιούνται την ειδική άδεια των άρθρων 93 παρ.1 
και 182 παρ.1 του ν.3852/2010 από τους φορείς της οργανικής τους θέσης για 
το διάστημα της θητείας τους.

Αναλυτικότερα:

1. Α.  Υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί σε δήμους και τα συμβούλια τους 
(άρθρο 93, παρ.7 του ν.3852/2010)

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 93 προβλέπονται τα εξής: «Δημόσιοι 
υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς 
και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτή-
των, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των 
διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφό-
σον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθε-
νται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντί-
στοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία 
προς το δήμο όπου εξελέγησαν».

Β.  Υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί αιρετοί εκπρόσωποι Περιφερειών 
(άρθρο 182, παρ.10 του ν.3852/2010)
Με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 182 προβλέπονται τα εξής: «Δημόσιοι 

υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκού-
σης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής πε-
ριφέρειας στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοικητι-
κά όρια άλλης περιφέρειας. Μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί 
όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, 
μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περι-
φέρεια όπου εξελέγησαν».

Η απόσπαση των παραπάνω υπαλλήλων διενεργείται αποκλειστικά σύμφωνα 
με τις εν λόγω διατάξεις. Γι’ αυτό, δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλί-
ων, συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, κλπ.

Εξαιρούνται, σύμφωνα με την με αριθμό 271/2007 γνωμοδότηση του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υπάλληλοι, οι οποίοι 
υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και υπέχουν δεκαετή υποχρέωση παρα-
μονής στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

2. Στην περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων φορέων του δημο-

σίου τομέα που υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Περιφέρειας, μετά 
από αίτησή τους μετατίθενται σε περιφερειακή υπηρεσία του φορέα τους, όπου 
έχουν εκλεγεί.

Όταν δεν υπάρχει περιφερειακή υπηρεσία του φορέα τους, αποσπώνται σε άλ-
λες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, καθώς και σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με εξαίρεση 
το Δήμο, όπου έχουν εκλεγεί.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης απόσπασης είναι οι καθ’ ύλην αρ-
μόδιοι Υπουργοί, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα.

Αν πρόκειται για υπάλληλο ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχει ζητήσει να αποσπασθεί σε 
άλλον ΟΤΑ α΄ βαθμού, η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όρ-
γανο του ΟΤΑ υποδοχής.

Αν πρόκειται για υπάλληλο ΟΤΑ β΄ βαθμού που έχει ζητήσει να αποσπασθεί σε 
ΟΤΑ β΄ βαθμού, η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, με ανάλογη 
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

Αν πρόκειται για υπάλληλο ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχει ζητήσει να αποσπασθεί σε 
ΟΤΑ β΄ βαθμού, και το αντίστροφο, η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών, με ανάλογη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

Η διάρκεια των εν λόγω αποσπάσεων, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές 
τόσο για το φορέα προέλευσης όσο και για το φορέα υποδοχής, αφορά το χρο-
νικό διάστημα κατά το οποίο οι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους ως αιρε-
τοί σε δήμους ή σε περιφέρειες. Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, λήγει αυ-
τοδίκαια η απόσπασή τους και υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα στην οργανι-
κή τους θέση.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει το φορέα προέλευσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας προς τις 

οποίες απευθύνεται η παρούσα να την κοινοποιήσουν στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
μού της χωρικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση 
όλοι οι υπάλληλοι.

“

”

6666



7777

“

”

Συνάδελφοι,
Οι µαζικές και πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις του 

Οκτωβρίου 2011 ενάντια στα αντιλαϊκά µέτρα και τη 
µνηµονιακή πολιτική αποτελούν παρακαταθήκη και 
εφαλτήριο για τους νέους αγώνες µας.

Οι εµπνευστές της αδιέξοδης µνηµονιακής πολι-
τικής, προκειµένου να κερδίσουν πολιτικό χρόνο και 
να εκτονώσουν τη λαϊκή οργή, κατέφυγαν, ερήµην 
του λαού, σε πολιτικές επιλογές που θεωρούν ότι τους 
επιτρέπουν να υλοποιούν σήµερα, αλλά και να συνε-
χίσουν αύριο την ίδια µνηµονιακή αντιλαϊκή πολιτική.

Οι «µνηµονιακές» πολιτικές δυνάµεις της χώ-
ρας, σε µια απεγνωσµένη προσπάθεια να επιβιώ-
σουν, συσπειρώθηκαν σε ένα ενιαίο κυβερνητικό 
σχήµα, κατ’ εντολή της Τρόικα, προκειµένου να συνε-
χίσουν το καταστροφικό, για την κοινωνία, έργο τους.

Οι  εργαζόµενοι, η Ελληνική κοινωνία, δεν πρέ-
πει να παγιδευτούν, να αποπροσανατολιστούν και να 
εφησυχάσουν.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς 
και στην  Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά 
ακόµη και στη Γαλλία, επιβεβαιώνουν την εκτίµησή 
µας ότι το πρόβληµα του χρέους αξιοποιείται από τους 
οικονοµικά ισχυρούς, ως πρόσχηµα για την κατάργη-
ση των κατακτήσεων και των δικαιωµάτων των εργα-
ζοµένων και των λαών.

Η Ελλάδα, οι εργαζόµενοι στη χώρα µας, χρη-
σιµοποιούνται ως µέρος ενός «πειράµατος» που ήδη 
επεκτείνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Συνάδελφοι,
Ο κρατικός Προϋπολογισµός, που κατέθεσε στη 

Βουλή για ψήφιση η µνηµονιακή συγκυβέρνηση, 
συνεχίζει και εντείνει τη βάρβαρη πολιτική σε βάρος 
των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων της 
Κοινωνίας.

Υλοποιεί -και µάλιστα µε αυταρχικό τρόπο- όλες 
τις αντιλαϊκές επιλογές του τελευταίου µνηµονιακού 
Νόµου.

Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται η µονιµότητα και 
απολύονται δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι από το 
Δηµόσιο, µέσω της εργασιακής εφεδρείας και της 
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας.

Νέες, επίσης, απολύσεις προετοιµάζονται και 
λόγω της κατάργησης των Οργανικών Μονάδων και 
της -κατ’ επίφαση- αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι οδηγούνται στην 
ανεργία, στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Εκδίδονται καθηµερινά αµφίβολης νοµιµότητας 
εγκύκλιοι, ενώ ο αυταρχισµός και η αυθαιρεσία απο-
τελούν το νέο τρόπο άσκησης της Διοίκησης.

Οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών είναι δραµα-
τικές τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για ολό-
κληρη την Ελληνική κοινωνία. Δηµόσιες Υπηρεσίες 
διαλύονται, Δηµόσια-κοινωνικά αγαθά υποβαθµίζο-
νται και καταργούνται.

Αφαιρούνται δικαιώµατα από τους εργαζόµενους 
µέσα από τον περιορισµό της λίστας των Β.Α.Ε., ενώ 
για ακόµη µία φορά δεν αντιµετωπίζονται στο σύνολό 
τους τα προβλήµατα των εργαζοµένων στο Δηµόσιο. 

Με το νέο µισθολόγιο - φτωχολόγιο κατακρεουρ-
γούνται, για µια ακόµη φορά, τα εισοδήµατά µας. Οι 
µειώσεις κυµαίνονται από 7% έως 55%. Καταργού-
νται τα γενικά και κλαδικά επιδόµατα, ακόµη και το 
οικογενειακό, ενώ ταυτόχρονα µειώνονται οι βασι-
κές αποδοχές µας. Συνδέεται ο µισθός µε το βαθµό 
και την αξιολόγηση µε συνέπεια η πλειοψηφία των 
υπαλλήλων να καταδικάζεται σε µισθολογική καθή-
λωση. Περιορίζονται οι συντάξιµες αποδοχές.

Επιπλέον, η µείωση του αφορολόγητου, η κατάρ-
γηση των φοροαπαλλαγών και τα νέα φορολογικά 
χαράτσια θα οδηγήσουν στην παραπέρα συρρίκνωση 
των λεηλατηµένων εισοδηµάτων µας.

Ο αγώνας των εργαζοµένων στη Δ.Ε.Η., για να 
µην περάσει το βάρβαρο και απάνθρωπο µέτρο δι-
ακοπής του ρεύµατος, αντιµετωπίστηκε µε συλλή-
ψεις συνδικαλιστών και ποινικοποίηση της συνδικα-
λιστικής δράσης, αποκαλύπτοντας το αυταρχικό πρό-
σωπο της συγκυβέρνησης. Ο αγώνας ενάντια στα νέα 
χαράτσια πρέπει να συνεχιστεί. 

Δεν έχουµε, δεν µπορούµε να πληρώσουµε !!!
Ταυτόχρονα, οι νέες περικοπές στις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ οδηγούν τους 
συνταξιούχους στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Οι µειώσεις, όµως, δεν θα σταµατήσουν εδώ. Η 
διάλυση των Ασφαλιστικών Ταµείων, που επιχει-
ρείται µε τη µνηµονιακή πολιτική, θα έχει ως αποτέ-
λεσµα νέες αρνητικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα, στις επικουρικές συ-
ντάξεις στην κύρια σύνταξη.

Οι Δηµόσιες Υπηρεσίες και η Δηµόσια Περιου-
σία ξεπουλούνται έναντι πινακίου φακής, µε κατα-
στροφικές επιπτώσεις στην κοινωνία, βάζοντας ταυ-
τόχρονα φραγµό σε κάθε αναπτυξιακή πορεία της χώ-
ρας µας.

Οι δανειστές, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις 
απαιτούν την υποτίµηση, µέχρι ευτελισµού, της αξί-
ας της εργασίας µας, της περιουσίας και κάθε παρα-
γωγικής µονάδας της χώρας µας, προκειµένου να αυ-
ξηθούν τα υπερκέρδη τους.

Αυτή η µνηµονιακή πολιτική είναι καταστροφική 
για τους εργαζόµενους, το λαό και τη χώρα µας και 
πρέπει να ανατραπεί.

Ο αγώνας µας, ο αγώνας όλης της Ελληνικής κοι-
νωνίας, που οδήγησε στην «πτώση» της προηγούµε-
νης κυβέρνησης, θα είναι διαρκής και έντονος ενάντια 
σε κάθε εκδοχή µνηµονιακής πολιτικής.

Οι εργαζόµενοι της χώρας µας θα συνεχίσουµε 
και θα κλιµακώσουµε τον αγώνα µας για την ανα-
τροπή αυτών των αντιλαϊκών  µνηµονιακών πολι-
τικών,  που ανεξάρτητα από το µονοκοµµατικό ή δι-
ακοµµατικό µανδύα διακυβέρνησης, καταστρέφουν 
τους εργαζόµενους, το λαό και τη χώρα.

Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και της κοι-
νωνίας, η ζωή η δική µας και των παιδιών µας δεν 
µπορούν να γίνονται θυσία στα συµφέροντα των δα-
νειστών, των τραπεζιτών και των κερδοσκόπων.

Η ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την 24ωρη Γενική Απεργία της 1ης Δεκεμβρίου 2011

“

Ενάντια στην εργασιακή εφεδρεία, που κα-
ταργεί επί της ουσίας τη μονιμότητα στο Δημό-
σιο και στέλνει χιλιάδες εργαζόμενους στα... 
σπίτια τους και στην ανεργία, αλλά και στα μέ-
τρα εξόντωσης της κυβέρνησης η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
και η Γ.Σ.Ε.Ε. πραγματοποίησαν την Πέμπτη 1 
Δεκεμβρίου 24ωρη απεργία και συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας. Σε ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
αναφέρει:

Αποφράδα ημέρα  για  το Δημό-
σιο και τους Δημοσίους Υπαλλήλους 
είναι  η  σημερινή, καθώς η μνημονι-
ακή συγκυβέρνηση θέτει σε εφαρμο-
γή τις διατάξεις  για ένταξη σε «προσυ-
νταξιοδοτικό καθεστώς» και «εργασια-
κή εφεδρεία», οδηγώντας σε έμμεση 
απόλυση δεκάδες χιλιάδες Δημοσί-
ους Υπαλλήλους.

Με τις παραπάνω διατάξεις, χωρίς 
να υπολογίζεται το βαρύ ανθρώπινο 
κόστος, καταργείται η μονιμότητα των 
Δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη 
φορά από την ίδρυση του Ελληνικού 
κράτους κι έπειτα από έναν ολόκλη-
ρο αιώνα καθιέρωσής της. Ταυτόχρο-

να, προσβάλλονται η νομιμότητα και το 
ίδιο το Σύνταγμα της χώρας !!! 

Η αποχώρηση 20.000 μονίμων 
υπαλλήλων και ο προγραμματισμός 
τρόικας και συγκυβέρνησης, να ακο-
λουθήσουν δεκάδες χιλιάδες απο-
λύσεις την επόμενη διετία, θα έχουν 
δραματικές επιπτώσεις και για πολ-
λούς άλλους εργαζόμενους που οδη-
γούνται σε βίαιη αποχώρηση και σε κα-
θεστώς ημιανεργίας. Δραματικές, επί-
σης, θα είναι οι συνέπειες και για τις 
Δημόσιες υπηρεσίες που ήδη αντιμε-
τωπίζουν σημαντικά λειτουργικά προ-
βλήματα, λόγω έλλειψης προσωπι-
κού. Σοβαρός θα είναι ο αντίκτυπος και 
στα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες και 
βέβαια στην κάλυψη των στοιχειωδών 
αναγκών των πολιτών.  

Είναι σαφές ότι, μέσα από τις συ-
γκεκριμένες πολιτικές   επιλογές,  το 
κράτος οδηγείται σε διάλυση, η  Δη-
μόσια Διοίκηση σε πλήρη απορρύθμι-
ση, το όποιο Κοινωνικό κράτος σε κα-
τεδάφιση, οι εργαζόμενοι σε απόγνω-
ση, η κοινωνία σε εξαθλίωση, καθώς 

οι απολύσεις των εργαζομένων στο 
Δημόσιο γίνονται με μοναδικό γνώ-
μονα την περιστολή δαπανών και χω-
ρίς να εξετάζονται ούτε οι πραγματικές 
ανάγκες των Δημοσίων υπηρεσιών 
σε ανθρώπινο δυναμικό ούτε το τερά-
στιο κοινωνικό κόστος που θα προκλη-
θεί, πλήττοντας κυρίως τα ευρύτερα, 
φτωχά και μεσαία λαϊκά στρώματα, τα 
οποία θα στερούνται πλέον  στοιχειώ-
δους πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά 
και υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι  στο Δημόσιο, μαζί 
με ολόκληρη την   κοινωνία, δηλώ-
νουμε αποφασισμένοι  να αγωνιστού-

με και να ανατρέψουμε  τις βάρβαρες 
αυτές πολιτικές επιλογές, με σκοπό 
την προάσπιση των θέσεων εργασίας, 
των κοινωνικών αγαθών και της κοι-
νωνικής συνοχής. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της   
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί  τους εργαζόμενους 
να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενι-
κή Απεργία που έχουν εξαγγείλει από 
κοινού οι  δύο τριτοβάθμιες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
και Γ.Σ.Ε.Ε. την Πέμπτη 1η Δεκεμβρί-
ου 2011 και στην προγραμματισμέ-
νη συγκέντρωση στο Πεδίον του Άρε-
ως  στις 11.00 π.μ.

”

Κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. 
ενάντια στην εργασιακή εφεδρεία της πολιτικής  
του μνημονίου και της εξοντωτικής λιτότητας
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Τα καταστροφικά αποτελέσματα της πολιτικής του μνημονίου ανέδειξε σε ομιλία του  
ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Βασίλης Πολυμερόπουλος

Στα καταστροφικά αποτελέσματα της εφαρμογής της πολιτι-
κής του μνημονίου αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Βασίλης Πολυμερόπουλος κατά 
την απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποίησαν την Πέμπτη 
1 Δεκεμβρίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. Ολόκληρη η ομιλία του 
Βασίλη Πολυμερόπουλου έχει ως εξής:

Φίλες και φίλοι,
Είμαστε σήμερα και πάλι εδώ μαζί, Γ.Σ.Ε.Ε. και 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όχι μόνον να εκφράσουμε την αντίθεσή 
μας, την διαμαρτυρία μας και την άρνησή μας απένα-
ντι σε όλους αυτούς της τέως κυβέρνησης και της νυν 
συγκυβέρνησης, οι οποίοι μας κόβουν τους μισθούς, 
τις συντάξεις και μας απολύουν, αλλά κυρίως για να 
τους πούμε ότι εμείς είμαστε και παραμένουμε εδώ 
όρθιοι, παραμένουμε μαχητικά, δυναμικά και σταθε-
ρά απέναντί τους. 

Να τους πούμε  ότι μπορεί να μας πήραν πολλά και 
ίσως πάρουν και άλλα.

Ένα όμως πράγμα δεν μπορούν να μας πάρουν: 
Την προσωπική και εργασιακή αξιοπρέπειά μας.

Είμαστε εδώ για να πούμε στους ανίκανους σωτή-
ρες μας, πρώην και νυν, σε Τροϊκανούς και εγχώρι-
ους :  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! 

Μας σώσατε με το Μνημόνιο, με το μεσοπρόθε-
σμο, με τις συμφωνίες του Ιουλίου και του Οκτωβρί-
ου και ακόμη συνεχίζετε να μας σώζετε!!!

Οι κυβερνητικοί σωτήρες μπορεί να άλλαξαν αλλά 
η πολιτική παραμένει η ίδια.

‘Έκοψαν τα επιδόματα, τους μισθούς, τις συντά-
ξεις, έβαλαν φόρους και έκτακτες εισφορές και ξα-
νακάνουν το ίδιο, γιατί είναι ανίκανοι να κάνουν οτι-
δήποτε άλλο.

Ωραιοποίησαν τις προαναγγελθείσες απολύσεις 
ως εφεδρείες και προσυνταξιοδοτικές περιόδους  
στέλνοντας στο σπίτι τους και στην ανεργία με τον 
πλέον εμπαθή και απεχθή τρόπο χιλιάδες συναδέλ-
φους.

Πετάνε σαν στυμμένες λεμονόκουπες ανθρώ-
πους, βλέποντας μόνο αριθμούς και στατιστικά στοι-
χεία χωρίς ουσιαστικά κανένα κέρδος, με μόνο γνώ-
μονα την διάλυση του Δημοσίου, των Δημοσίων Υπη-
ρεσιών και την πειθήνια υποταγή στην Τρόικα.

Υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν ή υπολειτουρ-
γούν, το Δημόσιο διαλύεται, η μονιμότητα καταργεί-
ται, η ανεργία αυξάνεται και οι άνεργοι ξεπέρασαν το 
ένα εκατομμύριο χωρίς να υπάρχει ελπίδα για εξεύ-
ρεση εργασίας.

Οικογένειες είναι σε απόγνωση.
Ο κοινωνικός ιστός της χώρας διαλύεται.
Η κοινωνία είναι σε αδιέξοδο αλλά οι σωτήρες 

μας έχουν αναγάγει ως μοναδική εθνική επιδίωξη 
την 6η και 7η δόση, τα χρήματα των οποίων θα πάνε 
κατά βάση στους διεθνείς τοκογλύφους, κερδοσκό-

πους και απατεώνες, ανακυκλώνοντας ένα φαύλο 
κύκλο που δεν έχει τελειωμό.

Τα μόνιμα υποζύγια, εργαζόμενοι, μισθωτοί, επαγ-
γελματίες και συνταξιούχοι συνεχίζουν να πληρώ-
νουν αυτά που δεν έφαγαν μαζί με τους καλοταϊσμέ-
νους καρεκλοκένταυρος των κυβερνητικών θέσεων 
και τους κρατικοδίαιτους αλλά ανύπαρκτους μεγαλο-
σχήμονες του Σ.Ε.Β. 

Η Τρόικα και το Δ.Ν.Τ. επιτάσσουν και οι κυβερ-
νήσεις πειθήνια υπακούουν κάνοντας την Ελλάδα οι-
κονομικό πειραματόζωο και πρότυπο προτεκτοράτου 
του 21ου αιώνα Οι προηγούμενες  κυβερνήσεις και η 
σημερινή περίεργη συγκυβέρνηση συνεχίζει την ίδια 
καταστροφική πολιτική των περικοπών, της ύφεσης, 
των ελλειμμάτων χωρίς να εμφανίζεται πουθενά ανα-
πτυξιακή προοπτική.

Οι συντάξεις εξανεμίζονται, τα ασφαλιστικά ταμεία 
διαλύονται και ο πρώην συνάδελφος μας υπουργός  
ασφαλίσεων κ. Κουτρουμάνης (λαλίστατος κατά το 
παρελθόν επί παντός επιστητού) έχει αναλάβει εργο-
λαβικά να ισοπεδώσει ότι έχει απομείνει από την κυ-
ρία και την επικουρική ασφάλιση. Ο κατά παραγγελία 
της Τρόικας και του Δ.Ν.Τ. προϋπολογισμός που απλά 
θα επικυρωθεί από την Βουλή έρχεται να επισημο-
ποιήσει μια θλιβερή και αδιέξοδο πολιτική χωρίς κα-
μία προοπτική. Ούτε για το σήμερα, ούτε για το αύριο.

Μιλάνε για ανάκαμψη της οικονομίας 2014-
2015 ή το 2020 και λένε ψέματα. 

Μιλάνε για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας 
και ξαναλένε ψέματα, διότι επενδύσεις δεν εμφανί-
ζονται πουθενά.

Μας λένε ότι θα πατάξουν την φοροδιαφυγή και 
την εισφοροδιαφυγή και είναι ανίκανοι να το κάνουν.

Μιλάνε για μείωση των ελλειμμάτων και αυτά διο-
γκώνονται και αυξάνονται σε καθημερινή βάση. Κου-
ρεύουν το χρέος και αυτό ξαναφουντώνει μέσα από 
τα τοκογλυφικά επιτόκια του δανεισμού.

Μας λένε ότι σώζουν την Ελλάδα οι υπεύθυνοι 
για το σημερινό κατάντημα και αυτό είναι μια απάτη.  
Το μόνο που επιδιώκουν είναι να σώσουν ένα σα-
θρό πολιτικό σύστημα και τα προνόμια τους.  Να σώ-
σουν τις τράπεζες και  να διασφαλίσουν τους διεθνείς 
τοκογλύφους και μέσα σε όλο αυτό το κύκλωμα κε-
ντρικό ρόλο έχει ο πρώην υπάλληλος της ευρωπαϊ-
κής κεντρικής τράπεζας και των μεγάλων οικονομι-
κών συμφερόντων. Ο σημερινός πρωθυπουργός της 
Ελλάδος. 

Επί τέλους δεν θέλουμε άλλους σωτήρες. Θέλου-
με όμως κάτι πολύ απλό και ξεκάθαρο. Να αλλάξουν 
πολιτική ή να φύγουν. Είπαμε στην προηγούμενη κυ-
βέρνηση ή ν’ αλλάξει πολιτική ή να φύγει και αυτή 
προτίμησε να καταρρεύσει. Σήμερα τους λέμε ευθαρ-
σώς: Ή αλλάξτε ή φύγετε και επειδή δεν μπορείτε  να 
αλλάξετε για αυτό σας λέμε σηκωθείτε και φύγετε.  
Δεν σας θέλουμε, δεν σας αντέχουμε άλλο.  

Ζητάμε πίσω την ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας, 
την εθνική μας τιμή και υπόσταση.  Εσείς είστε ανί-
κανοι να μας  δώσετε οτιδήποτε και να κάνετε οτιδή-
ποτε, για αυτό κάντε το μόνο που μπορείτε: ΦΥΓΕΤΕ.

Είναι η μοναδική υπηρεσία που μπορείτε να προ-
σφέρετε στον λαό, την κοινωνία και στην Ελλάδα.

“

”

Εγκύκλιο αναφορικά με τη μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερο κλάδο με 
εμπειρία εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου μας, 
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλου-
με φωτοαντίγραφο του αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5180/18955 
εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ενημέρωσή σας.

Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι στις πε-
ριπτώσεις μετάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 77 του ΚΚΔΚΥ όπου προβλέπεται ρητώς ότι για 
μετάταξη σε συγκεκριμένη κατηγορία αντί του οικείου τίτλου 
σπουδών αρκεί συγκεκριμένη εμπειρία ή αντί του οικείου τίτ-
λου σπουδών αρκεί τίτλος σπουδών άλλης ειδικότητας και 
ορισμένη ειδίκευση ή εμπειρία στην ειδικότητα της θέσης, τα 
προσόντα αυτά ισχύουν και για την κάλυψη των θέσεων με 
μετάταξη, κατά τις κείμενες διατάξεις. Συνεπώς, δεδομένου 
ότι οι κείμενες διατάξεις αναφέρουν ρητώς ότι απαιτείται η 
παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλή-
λου, προκειμένου για μετάταξη, σας γνωρίζουμε ότι για μετά-
ταξη υπαλλήλων σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία, 
δεν τίθεται ως προϋπόθεση η παρέλευση οκταετίας.

“

Τι χρειάζεται για μετάταξη υπαλλήλων 
σε ανώτερο κλάδο με εμπειρία

Ημέρα δράσης για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο  
η 15η Δεκεμβρίου 2011

Η συνέχιση του αγώνα για την ανατροπή όλων αυ-
τών των αντιλαϊκών μέτρων που ήδη υλοποιούνται 
αλλά και εκείνων που θα έρθουν σε εφαρμογή της 
νέας δανειακής σύμβασης, είναι υποχρέωση όλων μας. 

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δηλώνουμε αποφασι-
σμένοι να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας παρεμβά-
σεις.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να ορίσει την ΠΕ-
ΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ως ημέρα δράσης των 
εργαζομένων στο Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό κηρύσσει 3ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ-
ΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  από τις 12.00 π.μ. ως τη λήξη 
του ωραρίου και καλεί τις Ομοσπονδίες και τους Συλ-
λόγους-Μέλη της, να πραγματοποιήσουν Γενικές Συ-
νελεύσεις, Συσκέψεις, Παραστάσεις Διαμαρτυρίας 
και συγκεντρώσεις,  αλλά και κάθε άλλη μορφή δρά-
σης που θεωρούν κατάλληλη, με σκοπό την ενημέρω-
ση των εργαζομένων, την οργάνωση και συνέχιση του 
αγώνα.

✎ 1Συνέχεια από τη σελίδα
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Τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της 
εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους 
εργαζόμενους στα Δημόσια Μέσα 
Ενημέρωσης και τα Δημοτικά Ραδιόφωνα

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. : Ψήφισμα συμπαράστασης 
στον αγώνα των εργαζομένων 
της Ελληνικής Χαλυβουργίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη συμπα-
ράστασή της και την αλληλεγγύη 
της στον ηρωικό και δίκαιο αγώνα 
των εργαζομένων στην Χαλυβουρ-
γία Ασπροπύργου, που αντιστέκο-
νται στις μεθοδεύσεις της εργοδοσί-
ας για την απασχόλησή τους εκ πε-
ριτροπής, στη μείωση των μισθών 
τους, στην τροποποίηση της Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας και στις 
απολύσεις μεγάλου αριθμού εργα-
ζομένων.

Η Εταιρεία προσπαθεί μέσα από 
την κρίση να περιφρουρήσει και 
να αυξήσει την κερδοφορία της 
με εντατικοποίηση των συνθηκών 
εργασίας και πετώντας στο δρόμο 
πολλούς εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, με την σκληρή και 
αδιάλλακτη στάση της δείχνει την 
κατεύθυνση για να χτυπηθεί παρα-
δειγματικά κάθε συλλογική, αγωνι-
στική αντίσταση.

Ο αγώνας των εργαζομένων 
στην Χαλυβουργία Ασπροπύργου, 

πρέπει να γίνει και δικός μας αγώ-
νας, εκδηλώνοντας με κάθε τρόπο 
την συμπαράστασή μας στα δίκαια 
αιτήματά τους για δουλειά και αξιο-
πρέπεια.

Η οργανωμένη επίθεση στους 
εργαζόμενους της Χαλυβουργίας 
είναι επίθεση σε όλους μας, εργα-
ζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιω-
τικό Τομέα. Δεν πρέπει με κανένα 
τρόπο να υποταχθούμε και να σκύ-
ψουμε το κεφάλι. Να μην πληρώ-
σουμε εμείς την κρίση τους για την 
οποία δεν φέρουμε καμιά ευθύνη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους 
Συλλόγους-Μέλη της αλλά και το 
σύνολο των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση να προασπί-
σουμε τις κατακτήσεις της εργατι-
κής τάξης και της πλειοψηφίας της 
κοινωνίας, εκφράζοντας με κάθε 
τρόπο την αγωνιστική συμπαρά-
στασή μας και αλληλεγγύη στον 
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων 
στην Χαλυβουργία Ασπροπύργου.

Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων της Ελληνικής Χαλυβουργίας, 
που αντιστέκονται στις απολύσες και στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας για αλλαγές στα ερ-
γασιακά τους δικαιώματα, εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα επισημαίνει:

“

Η συμπαράσταση και αλληλεγγύη της 
στους εργαζόμενους των Δημοσίων Μέ-
σων Ενημέρωσης, των Δημοτικών Ρα-
διοφώνων, του τηλεοπτικού σταθμού 
«Alter» και της εφημερίδας «Ελευθερο-
τυπίας» εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ξε-
χωριστές ανακοινώσεις της η Ομοσπον-
δία σημειώνει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη συμπα-
ράσταση και αλληλεγγύη της στο 
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων 
στα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης 
(Ν.Ε.Τ., Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.) και στα Δη-
μοτικά Ραδιόφωνα, οι οποίοι βρί-
σκονται σε απεργιακές κινητοποιή-
σεις εδώ και αρκετό καιρό.

Ο αγώνας που δίνουν οι εργα-
ζόμενοι είναι για τη διατήρηση του 
Δημόσιου χαρακτήρα της ενημέ-
ρωσης, την προστασία του πλου-
ραλισμού στην πληροφόρηση, 
την αποτροπή της συρρίκνωσης 
και ιδιωτικοποίησης των Δημόσι-
ων Μέσων Ενημέρωσης καθώς και 
στις προσπάθειες συρρίκνωσης και 
καταστρατήγησης εργασιακών δι-
καιωμάτων.

Συγχρόνως, αγωνίζονται για 
να σταματήσει η «ομηρία» των 
εργαζομένων με συμβάσεις Ορι-
σμένου Χρόνου στην Ε.Ρ.Τ. που 
ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες αντιμετωπίζουν το 
φάσμα της απόλυσης.

“
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Α.Δ.Ε.Δ.Υ. : Μεθοδεύονται από την κυβέρνηση 
χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο

Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνη-
σης για απολύσεις εκατοντάδων χι-
λιάδων υπαλλήλων μέσω εφεδρεί-
ας ή προσυνταξιοδοτικής διαθεσι-
μότητας συνεχίζονται. Μέσα σε αυτά 
τα πλαίσια είναι η σχετική εγκύκλιος 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

Καταγγέλλουμε τη νέα πολιτική 
της τρομοκρατίας και των απειλών 
του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, που εκβιάζει και πανι-
κοβάλει τους εργαζόμενους να ανα-
γνωρίσουν, εδώ και τώρα, όποια ερ-
γασιακή προϋπηρεσία έχει ο καθέ-
νας, προκειμένου να τους εντάξουν 
άμεσα και πρόωρα σε προσυνταξιο-
δοτική διαθεσιμότητα.

Προκαλείται και πάλι ο σεβα-
σμός και η τήρηση της συνταγματι-
κής και νομοθετικής νομιμότητας.

Αυτός ο εκβιασμός που επιχει-
ρεί το Υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-

ακυβέρνησης είναι απόλυτα παρά-
νομος, αφού η όποια εγκύκλιος κυ-
κλοφορεί στις υπηρεσίες και κα-
λεί τους υπαλλήλους να αναγνωρί-
σουν την προϋπηρεσία τους τώρα, 
διαφορετικά δεν θα υπάρξει δικαί-
ωμα αναγνώρισης στο μέλλον, δεν 
νομιμοποιείται από καμία νομοθετι-
κή ρύθμιση.

Απεναντίας ο κάθε εργαζόμενος 
όπως και νομοθετικά ισχύει, έχει 
το αποκλειστικό δικαίωμά να ανα-
γνωρίσει ή όχι την προϋπηρεσία του, 
όποτε αυτός εκτιμήσει και όσο χρόνο 
θέλει ο ίδιος.

Μετά από αυτό καλούμε τον κ. 
Υπουργό να αποσύρει αμέσως αυτή 
την παράνομη εγκύκλιο και να στα-
ματήσουν οι απαιτήσεις των υπηρε-
σιών για την υποχρεωτική αναγνώ-
ριση της προϋπηρεσίας.

Ενημερώνουμε επίσης τους συ-
ναδέλφους ότι δεν υποχρεούνται να 
υπακούσουν σε παράνομες, προφο-
ρικές ή γραπτές εντολές, όπως η πα-
ραπάνω αναφερθείσα εγκύκλιος.

Ως πολιτική εκβιασμού και τρομοκρατίας των υπαλλήλων στο Δημόσιο κατήγγειλε η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για απολύσεις εκατοντάδων χιλιάδων εργαζο-
μένων μέσω εφεδρείας ή προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας. Η ανακοίνωση-καταγγελίας 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ως εξής:

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους
του «ALTER»

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη συ-
μπαράστασή της στο δίκαιο αγώ-
να των εργαζομένων στον Τηλε-
οπτικό Σταθμό «ALTER» οι οποί-
οι παραμένουν για πολλούς μήνες 
απλήρωτοι διεκδικώντας την κατα-
βολή των δεδουλευμένων τους.

Οι 650 εργαζόμενοι στον τη-
λεοπτικό σταθμό «ALTER» συνε-
χίζουν τον αγώνα τους με ΕΠΙΣ-
ΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, απαιτώντας από 
την εργοδοσία να σταματήσει ο 

εμπαιγμός τους για την πλήρη εξό-
φλησή τους.

Ο αγώνας των εργαζομέ-
νων στον τηλεοπτικό σταθμό 
«ALTER» είναι αγώνας έντιμος 
και αξιοπρεπής για τη διεκδίκη-
ση των αυτονόητων. Του δικαι-
ώματος στην εργασία, στην αμοι-
βή και στην ασφάλιση που κατα-
στρατηγείται από τους εργοδό-
τες-ιδιόκτητες, καθώς και από αυ-
τούς που θέλουν σε περίοδο μνη-
μονίου, να καθιερώσουν ως πρα-
κτική την απλήρωτη εργασία.

“
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη συ-
μπαράσταση και αλληλεγγύη της 
στους απλήρωτους εδώ και μή-
νες εργαζόμενους της εφημερί-
δας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», οι οποί-
οι συνεχίζουν να δουλεύουν άμι-
σθοι από τον Ιούλιο.

Την ίδια στιγμή, η εργοδοσί-
α-ιδιοκτησία της εφημερίδας προ-
ωθεί ερήμην των εργαζομένων 
«σχέδιο εξυγίανσης» που προ-
βλέπει μαζικές «συναινετικές απο-
λύσεις», διασφαλίζοντας μόνο την 
καταβολή της αποζημίωσης των 
εργαζομένων.

Συγχρόνως, η εργοδοσία-
ιδιοκτησία της εφημερίδας χρη-
σιμοποιεί τους απλήρωτους ερ-
γαζόμενους σαν ασπίδα για την 
αναζήτηση δανείου στην τραπεζική 

αγορά, οδηγώντας στην απόλυση 
τουλάχιστον 350 από αυτούς.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην κρίσιμη τούτη 
οικονομική συγκυρία με την ανερ-
γία να καλπάζει και να πλήττει 
όλες τις επιχειρήσεις, μεταξύ των 
οποίων και τα Μ.Μ.Ε. καταδικάζει 
κάθε σχέδιο αλλά και προσπάθεια 
απόλυσης εργαζομένων.

Γι΄ αυτό πρέπει ΟΛΟΙ μας να 
εκφράσουμε την συμπαράστα-
σή μας στις πρωτοβουλίες και κι-
νητοποιήσεις των εργαζομένων 
στην εφημερίδα ώστε να τους 
καταβληθούν τα δεδουλευμένα 
και να μείνει η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ-
ΠΙΑ» ζωντανή, μαχητική και στην 
πρώτη γραμμή της αντικειμενικής 
ενημέρωσης.

“
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Στη συνέχιση των απολύσεων στο Δημόσιο και στη διάλυση του όποιου κοινωνι-
κού κράτους έχει απομείνει στοχεύει σύμφωνα με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η μνημονιακή πολι-
τική που εξακολουθούν να εφαρμόζουν κυβέρνηση και τρόικα. Σε ανακοίνωσή της η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνει:

Οι ανακοινώσεις της τρικομματικής κυβέρνησης και της τρόικα, για 
την πορεία του προγράμματος και της συμφωνίας για τις αναδιαρθρώ-
σεις στο Δημόσιο, αποκαλύπτουν, για μια ακόμη φορά, ότι τα μέτρα 
που έχουν συμφωνηθεί και προωθούνται στα πλαίσια της μνημονιακής 
πολιτικής, στοχεύουν στη συνέχιση των απολύσεων στο Δημόσιο και 
στη διάλυση του όποιου Κοινωνικού Κράτους έχει απομείνει.

Ειδικότερα, οι αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στο Δημόσιο, 
χωρίς εναλλακτικό - ορθολογικό μοντέλο στην πράξη και με βάση 
τους στόχους της κυβέρνησης και τις προτάσεις του Ο.Ο.Σ.Α., θα οδη-
γήσουν στην κατάργηση και συγχώνευση πολλών Υπηρεσιών και Ορ-
γανικών Μονάδων, στην παραπέρα επιβάρυνση των πολιτών για Δημό-
σια και κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες καθώς και σε επιπλέον απολύ-
σεις προσωπικού.

Ταυτόχρονα, η δέσμευση της κυβέρνησης στην τρόικα, για έξοδο 
150.000 εργαζομένων από το Δημόσιο μέχρι το 2015, θα έχει ως 
αποτέλεσμα νέες, δεκάδες χιλιάδες, απολύσεις από το Δημόσιο. Εί-
ναι αποκαλυπτικό ότι η τρικομματική κυβέρνηση, πέρα από τις αντιλαϊ-
κές και διαλυτικές για τις Δημόσιες Υπηρεσίες πολιτικές της, αδυνατεί 
να διαχειριστεί ακόμη και τα μέτρα που αποφασίζει, όπως έγινε με την 
εφεδρεία!

Την στιγμή, επίσης, που με την απειλή της συνταξιοδοτικής διαθε-
σιμότητας και της εφεδρείας η κυβέρνηση οδήγησε σε αναγκαστικές 
παραιτήσεις χιλιάδες υπαλλήλους, με δραματικές επιπτώσεις για τους 
πολίτες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους εργαζόμενους.

Είναι φανερό ότι η ενδοτική προς στην τρόικα πολιτική της κυβέρ-
νησης, τόσο για την εφεδρεία, όσο και για τον αριθμό των εργαζομέ-
νων που πρέπει να «αποχωρήσουν» μέχρι το 2015, δεν έχει ισορρο-
πία, είναι ένα εκκρεμές χωρίς αρχή, τέλος και λογική. Συνεπώς είναι 
αυτονόητο ότι δρομολογείται ένα ακόμη κύμα επιθέσεων στα λαϊκά Δη-
μόσια και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Είναι πλέον, εδώ και καιρό, αντιληπτό απ’ όλους, ότι αυτή η πολι-
τική της κατάργησης των Δημοσίων Υπηρεσιών, των απολύσεων, της 
μείωσης μισθών και συντάξεων, της φορολογικής λαίλαπας οδηγούν 
την κοινωνία, το σύνολο των μισθωτών και των συνταξιούχων στο 
Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, στη φτώχια και στην ανέχεια, ενώ 
ταυτόχρονα καταστρέφει κάθε παραγωγική προοπτική της χώρας. Η 
μνημονιακή αυτή πολιτική πρέπει να ανατραπεί.

Συνέχιση των απολύσεων στο 
Δημόσιο και διάλυση του κοινωνικού 
κράτους, καταγγέλλει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

“
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Την αγανάκτηση και την έντονη αντίδραση της στις πρακτικές του εκφοβισμού και του 
εκβιασμού των εργαζομένων από την κυβέρνηση, εξέφρασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε ανακοίνωση-
καταγγελία της σημειώνει:

Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για απολύσεις δεκάδων χιλιάδων 
υπαλλήλων μέσω εφεδρείας ή προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, συνε-
χίζονται και εντείνονται, με  αποτέλεσμα να δοκιμάζεται για μία ακόμα φορά 
ο σεβασμός και η τήρηση της συνταγματικής και νομοθετικής νομιμότητας. 

Τις πρόσφατες εγκύκλιους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν ως στόχο να εκφοβί-
σουν και να προκαλέσουν πανικό στους εργαζόμενους, ώστε να σπεύσουν 
να αναγνωρίσουν την όποια εργασιακή προϋπηρεσία διαθέτει ο καθένας, 
προκειμένου να ενταχθούν άμεσα στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής δι-
αθεσιμότητας, ακολούθησε, χθες, νέα «εκβιαστική» εγκύκλιος εκ μέρους 
του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, οι εργαζόμενοι, αυτή τη φορά εκβι-
άζονται ότι σε περίπτωση που «υπάλληλος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τεθεί 
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, κατά τη συνταξιοδότησή του, θα διενεργήσει αυτεπάγγελτα 
τον ανωτέρω έλεγχο και θα προβεί σε συνεννόηση με τον εκκαθαριστή απο-
δοχών της Υπηρεσίας του υπαλλήλου, σε παρακράτηση από τη σύνταξή του 
των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών κατά τη διάρκεια που ο υπάλληλος 
θα έπρεπε να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα». 

Πρόκειται για μία ακόμη εγκύκλιο, η οποία αντίκειται στη Νομοθεσία και 
τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, δεδομένου ότι βάσει της σχετικής Νομο-
λογίας, ποσά τα οποία καταβάλλονται ως αμοιβή για εργασία που έχει παρα-
σχεθεί δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αγανάκτηση και 
την έντονη αντίδρασή της σε αυτές τις πρακτικές του εκφοβισμού και εκβι-
ασμού των εργαζομένων, που επιχειρούνται τόσο από την πλευράς κυβέρνη-
σης μέσω των αρμοδίων Υπουργών, δεδομένου ότι το περιεχόμενο των εν 
λόγω εγκυκλίων δεν στηρίζεται σε καμία νομοθετική ρύθμιση. 

Μετά από τα παραπάνω καλούμε τόσο τον Υπουργό Οικονομικών όσο 
και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, να αποσύρουν αμέσως αυτές τις εγκυκλίους και να σταματήσουν να 
αυθαιρετούν κατάφορα εις βάρος των υπαλλήλων.

Ανακοίνωση – καταγγελία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  
για τον εκφοβισμό και εκβιασμό των 
εργαζομένων από την κυβέρνηση

    

     
■ 48ωρη απεργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

για τους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι»

”

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» προχώρησαν σε 48ωρη απεργία, 
με την κάλυψη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με αίτημα τη 
δέσμευση της κυβέρνησης για την εξασφά-
λιση του μέλλοντος των προνοιακών δομών 
και των απασχολούμενων σε αυτές. Μέχρι 
στιγμής πάντως η κυβέρνηση αγνοεί το αίτη-
μα και εμπαίζει τους εργαζόμενους. Σχετικά 
με την κινητοποίηση η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξέδω-
σε την εξής ανακοίνωση:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αφορμή το ότι η 
κυβέρνηση μέχρι σήμερα και καθώς 
απομένουν λιγότερο από δυο (2) μή-
νες για την λήξη των Προγραμμά-
των δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευ-
ση σχετικά με το μέλλον των Προνοι-
ακών Δομών αλλά και με το εργασι-
ακό μέλλον των εργαζομένων σε αυ-
τές, αποφάσισε να καλύψει συνδικα-
λιστικά την 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων στο πρό-
γραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που 
θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 1 
και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2011.

Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζό-
μενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:

1.  Την προώθηση ΑΜΕΣΑ νομο-
θετικής ρύθμισης για την κατο-
χύρωση όλων των θέσεων ερ-
γασίας και την μετατροπή των 
συμβάσεων τους σε Αορίστου 

Χρόνου, καθώς παρέχουν έργο  
μόνιμο και αναγκαίο για την 
κοινωνία.

2.  Δημιουργία μόνιμων δομών 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών στους 
Ο.Τ.Α. με την στελέχωση των 
υπηρεσιών αυτών από το έμπει-
ρο και εξειδικευμένο προσω-
πικό που υπηρετεί πάνω από 
οκτώ (8) χρόνια προκειμένου 
να υπάρξει η διασφάλιση της 
συνέχισης λειτουργίας τους.

3.  Εξασφάλιση του κόστους μι-
σθοδοσίας όλων των εργαζο-
μένων στις Προνοιακές Δομές 
με σχετική πρόβλεψη στον κρα-
τικό προϋπολογισμό και άμεση 
καταβολή των δεδουλευμένων 
στους εργαζομένους στο πρό-
γραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
που παραμένουν απλήρωτοι 
για περισσότερο από τέσσερις 
(4) μήνες.

“
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Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. - Τεύχος Β΄- Αριθμ. Φύλλου 
2854/16-12-2011 η Υπουργική Απόφαση που προβλέπει 
τη σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη δι-
αχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής. 
Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σημειώνει:

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. 
ΦΥΛΛΟΥ 2854/16-12-2011 η Υπουργική Από-
φαση που προβλέπει την σύσταση του Ειδικού Δι-
αβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση των Στε-
ρεών Αποβλήτων στην Μητροπολιτική Περιφέ-
ρεια Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν. 
3852/2010 «Καλλικράτης».

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση συνί-
σταται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νο-
μού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» που αποτελεί καθολικό 
διάδοχο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και ο νέος Σύνδεσμος 
θα αποτελεί τον φορέα Διαχείρισης των Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής.

Η ίδρυση του νέου Νομικού Προσώπου Δημο-
σίου Δικαίου αποτελεί μια πρώτη νίκη του οργα-
νωμένου συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζο-
μένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υπερά-
σπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της διαχείρισης 
των Στερεών Αποβλήτων, παρ΄ όλα αυτά ο δρόμος 

είναι μακρύς και κόντρα στην απαισιοδοξία που προ-
σπαθούν κάποιοι να περάσουν στον κλάδο αποσιω-
πώντας τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν σε ση-
μαντικά ζητήματα.

Είναι σίγουρο ότι ο αγώνας για την μετατροπή 
όλων των Φο.Δ.Σ.Α. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσί-
ου Δικαίου είναι μακρύς και επίπονος και για να εί-
ναι νικηφόρος χρειάζεται την συμμετοχή ΟΛΩΝ μας.

Γι’ αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα συντο-
νισμένα και οργανωμένα μέσα από τα συλλογικά 
μας όργανα να αναγκάσουμε κυβέρνηση και αιρε-
τούς να κάνουν αποδεχτές στο σύνολο τις προτά-
σεις μας.

Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση σύστασης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 
για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής

“

“
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Άρθρο 1:
Σύσταση - Σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με 
την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νο-
μού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» και έδρα την Αθήνα, στον 
οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και 
οι δήμοι που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 της πα-
ρούσας. Ο Σύνδεσμος αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του νομού Αττικής.
2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευ-
ση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η, εν γένει, α ξι- 
οποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία 
σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επε-
ξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση 
υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της 
χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 2: 
Διοίκηση 

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από τον Πρόεδρο και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο.
2. Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο Περιφερειάρχης 
Αττικής ή ο Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυ-
τόν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρό-
εδρο και εξήντα  (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκο-
σι τέσσερα (24) ορίζονται από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο και εκπροσωπούν την Περιφέρεια Αττικής και 
τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την Πε-
ριφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και εκπροσωπούν 
τους Δήμους.

Άρθρο 3: 
Ετήσιες Εισφορές

1. Για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών των 
Δήμων που είναι μέλη του  Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ισχύουν οι δι-
ατάξεις του άρθρου 9 του ν.3854/2010. Ειδικά για 
το 2012, οι ετήσιες εισφορές των Δήμων μελών του 
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. καθορίζονται ως ακολούθως: 

/Α ΔΗΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

1 Δ. Αθηναίων 16.539.246,90

2
Δ. Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος

886.436,55

3 Δ. Γαλατσίου 1.110.030,75

4 Δ. Ζωγράφου 1.385.134,65

5 Δ. Καισαριανής 578.987,55

6 Δ. Βύρωνα 1.253.566,80

7 Δ. Ηλιούπολης 1.672.537,95

8 Δ. Δάφνης-Υμηττού 766.547,10

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

9 Δ. Γλυφάδας 2.113.926,75

10
Δ. Ελληνικού-
Αργυρούπολης

1.597.720,50

11 Δ. Αλίμου 808.791,30

12 Δ. Ν. Σμύρνης 1.531.694,25

13 Δ. Μοσχάτου-Ταύρου 1.245.670,20

14 Δ. Καλλιθέας 2.189.871,90

15 Δ. Παλ. Φαλήρου 1.489.137,66

16 Δ. Αγίου Δημητρίου 1.462.599,45

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

17 Δ. Ηρακλείου 1.148.428,35

18 Δ. Πεντέλης 953.173,80

19 Δ. Κηφισιάς 2.832.308,55

20 Δ. Μεταμόρφωσης 914.874,75

21 Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης 608.564,25

22 Δ. Αμαρουσίου 2.304.310,50

23 Δ. Φιλοθέης-Ψυχικού 856.197,45

24 Δ. Παπάγου-Χολαργού 1.045.944,00

25 Δ. Ν. Ιωνίας 1.466.241,30

26 Δ. Βριλησσίων 798.166,35

27 Δ. Αγίας Παρασκευής 1.316.383,20

28 Δ. Χαλανδρίου 1.749.973,95

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

29 Δ. Αιγάλεω 1.904.663,25

30 Δ. Περιστερίου 4.272.215,40

31 Δ. Πετρούπολης 1.130.117,40

32 Δ. Χαϊδαρίου 1.118.926,80

33 Δ. Αγίας Βαρβάρας 583.468,20

34 Δ. Ιλίου 1.906.855,65

35
Δ. Αγίων Αναργύρων-
Καματερού

1.484.409,60

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

36 Δ. Πειραιά 4.056.410,25

37 Δ. Κορυδαλλού 1.361.371,50

38
Δ. Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη 
Ρέντη

2.697.145,20

39
Δ. Κερατσινίου-
Δραπετσώνας

2.119.621,95

40 Δ. Περάματος 459.872,10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

41 Δ. Αίγινας 515.565,90

42 Δ. Τροιζηνίας 170.546,94

43 Δ. Αγκιστρίου 30.070,89

44 Δ. Σαλαμίνας 1.327.611,15

45 Δ. Σπετσών 127.997,40

46 Δ. Ύδρας 88.872,55

47 Δ. Πόρου 102.544,65

48 Δ. Κυθήρων 0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

49 Δ. Ασπροπύργου 2.285.875,35

50 Δ. Ελευσίνας 1.192.324,95

51 Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας 497.857,85

52 Δ. Μεγαρέων 1.410.553,54

53 Δ. Φυλής 1.313.032,05

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

54 Δ. Διονύσου 1.243.456,65

55 Δ. Ωρωπού 1.140.071,03

56 Δ. Μαραθώνος 1.402.937,59

57 Δ. Ραφήνας-Πικερμίου 600.834,15

58 Δ. Αχαρνών 2.962.922,85

59 Δ. Παλλήνης 1.456.436,70

60 Δ. Παιανίας 616.583,25

61 Δ. Σπάτων-Αρτέμιδος 1.285.647,30

62 Δ. Λαυρεωτικής 802.271,73

63 Δ. Σαρωνικού 850.699,49

64
Δ. Βάρης-Βούλας- 
Βουλιαγμένης

1.926.486,00

65 Δ. Κρωπίας 579.797,10

66
Δ. Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας

770.564,25

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΑ 100.423.105,32

2. Μέχρι την αναλυτική κοστολόγηση των υπηρεσιών  
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με την οποία θα καθορισθεί η οριστική 
τιμή, ορίζεται τιμή σαράντα πέντε (45) ΕΥΡΩ ανά τόνο 
απορριμμάτων, ανεξάρτητα από τις εγκαταστάσεις 
στις οποίες αποθέτουν τα απόβλητα οι Δήμοι του Νο-
μού Αττικής. Στο τέλος του 2012, ανάλογα με τα φορ-
τία που θα μεταφέρουν οι δήμοι έως τις 31.12.2012, 
εκκαθαρίζονται, για καθέναν από τους παραπάνω δή-
μους, οι οφειλές ή τα δικαιώματα επιστροφής, με ανά-
λογη χρέωση ή πίστωση των εισφορών που αναλο-
γούν σε αυτούς για το έτος 2013.  

Άρθρο 4:
Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Η αποτίμηση  των περιουσιακών στοιχείων του ΕΣ-
ΔΚΝΑ διενεργείται από Ελεγκτές του Σώματος Ορ-
κωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ.), οι οποίοι περαιώνουν 
το έργο τους εντός τριών (3) μηνών από τον ορισμό 
τους. Οι ως άνω ελεγκτές ορίζονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΚΝΑ εντός πέντε 
(5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ο  ΕΣ-
ΔΚΝΑ εξακολουθεί να λειτουργεί έως τη συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Διαβαθμιδι-
κού Συνδέσμου κατά την παρ. 2 του άρθρου 211 του 
ν. 3852/2010. 

Άρθρο 5:
Υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη 

Οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να επιβάλλονται 
τέλη στους δήμους, που είναι μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., εί-
ναι οι εξής:
1. Η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η εν γέ-
νει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η 
ανακύκλωση. 
2. Η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποί-
ησης.
3. Η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης 
(Χ.Α.Δ.Α.).

Άρθρο 6:
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. -  

Τιμολογιακή Πολιτική 

Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εκπονεί: α) επιχειρησιακό σχέδιο τε-
τραετούς διάρκειας, το οποίο εγκρίνεται από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρ-
θρο 4 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ-
γων και Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, με αριθμό 
2527/2009 (Β΄83), και β) μελέτη αναλυτικής κο-
στολόγησης, προκειμένου να οριστεί η τιμολογιακή 
πολιτική των υπηρεσιών του Συνδέσμου.

Άρθρο 7:
Έναρξη λειτουργίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

To Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Ένω-
ση Δήμων Αττικής, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
τη συγκρότησή τους, ορίζουν τους εκπροσώπους τους 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδι-
κού Συνδέσμου Νομού Αττικής, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από τον ορισμό των κατά τα άνω εκπροσώπων συγκα-
λείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής στην έδρα του 
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και συγκροτείται σε σώμα. Η κατά τα άνω 
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, 
συνιστά και την έναρξη λειτουργίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.   
Ειδικά, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περι-
όδου, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερεια-
κή Ένωση Δήμων Αττικής ορίζουν τους εκπροσώπους 
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθ-
μιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010, 
εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας και το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) 
ημερών από τον ορισμό των κατά τα άνω εκπροσώ-
πων συγκαλείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής στην 
έδρα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και συγκροτείται σε σώμα.
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Για άμεση αναπροσαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής κάνει 
λόγο η Οικολογική Εταρεία Ανακύκλωσης εκτιμώντας πώς η οι-
κονομική κρίση έχει φέρει μείωση των παραγόμενων απορριμ-
μάτων άραγε και αυτών προς επεξεργασίας. Σε δελτίο τύπου 
της αναφέρει:

Η οικονομική κρίση μειώνει συνεχώς τα 
παραγόμενα απορρίμματα.

Πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η οικονομική 
κρίση αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διαχείριση των απορριμμά-
των στη χώρα μας. Η μείωση των παραγόμενων απορριμμά-
των είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό της ύφεσης και 
οι μέχρι τώρα μετρήσεις του ΕΣΔΚΝΑ δείχνουν ότι το 2010 
η μείωση ήταν περίπου 4%, ενώ το 2011 μπορεί να φθά-
σει και σε διψήφιο ποσοστό. Με δεδομένο ότι η οικονομι-
κή κρίση θα μας επηρεάζει για πολλά ακόμη χρόνια, θα έχει 
ως αποτέλεσμα μία σημαντική χρονική υστέρηση στην παρα-
γωγή απορριμμάτων κατά τουλάχιστον μια 15ετία, δηλαδή οι 
παραγόμενες ποσότητες του 2010 θα ξαναπαραχθούν στην 
Αττική μετά το 2025.

Εάν γίνουν τα έργα του ΠΕ.Σ.Δ.Α. δεν θα 
έχουν υλικό να επεξεργαστούν.

Εάν στη μεγάλη μείωση των απορριμμάτων, που συντε-
λείται λόγω κρίσης, προσθέσουμε και κάποια αυτονόητα και 
οικονομικά μέτρα, που μπορεί να παρθούν άμεσα από την 
πολιτεία και τους Ο.Τ.Α. και να μειώσουν ακόμη περισσό-

τερο τα προς διαχείριση - διάθεση απορρίμματα (παρουσιά-
ζονται ακολούθως), τότε το 2015-2016, που θα είναι έτοι-
μα προς λειτουργία τα 4 μεγάλα έργα του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττι-
κής συνολικής δυναμικότητας 1.350.000 τόνους ετησίως, 
τα προς επεξεργασία απορρίμματα μπορεί να είναι της τάξης 
των 650.000 τόνων ετησίως με συνεχώς μειούμενο ρυθ-
μό!!! Αυτό σημαίνει ότι από την πρώτη ημέρα της έναρξης 
λειτουργίας των 4 έργων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής θα λείπουν 
περίπου 700.000 τόνοι απορρίμματα και τα έργα θα υπο-
λειτουργούν με κίνδυνο μάλιστα να πληρώνονται και ποινι-
κές ρήτρες για μη παράδοση υλικού προς επεξεργασία στους 
αναδόχους των μονάδων.

Ας κάνουμε άμεσα το αυτονόητο.
Η κρισιμότητα της περιόδου για τη χώρα μας και η απλή 

λογική υπαγορεύουν να παρθούν έστω και την ύστατη ώρα 
τα παρακάτω άμεσα μέτρα:

• Πλήρη λειτουργία του ΕΜΑΚ: Την πλήρη λειτουργία 
του ΕΜΑΚ και από τη σημερινή υπολειτουργία των 100.000 
t/y μπορεί να φθάσει, με κάποια επιπλέον συμπληρωματικά 
έργα, στους 400.000-450.000 t/y και με αξιοποίηση του 
RDF σαν εναλλακτικό καύσιμο σε υπάρχοντες αδειοδοτημέ-
νες βιομηχανίες.

• Σταθερή αύξηση της ανακύκλωσης: Η σταθερή αύξη-
ση της ανακύκλωσης θα επιτευχθεί με: α) την επέκταση της 
λειτουργίας των υπαρχόντων Συστημάτων Εναλλακτικής Δι-
αχείρισης (ΣΕΔ), β) τη δημιουργία νέων ΣΕΔ για έντυπο χαρ-

τί, τα οργανικά υλικά, τα έπιπλα, τα επικίνδυνα οικιακά, το 
ρουχισμό, τα φάρμακα κ.ά. και γ) τη συνεχή υλοποίηση προ-
γραμμάτων ενημέρωσης.

• Δημιουργία 20-25 Πράσινων Σημείων στην Αττική: 
Για να μπορούν και μόνοι τους πολλά υλικά, που σήμερα εί-
ναι δύσκολη η διαχείρισή τους. Άλλωστε, προβλέπεται η δη-
μιουργία τους από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α., το κόστος τους είναι ελά-
χιστο μπροστά στο κόστος των μεγάλων μονάδων και ταυτό-
χρονα μπορούν να κατασκευασθούν άμεσα.

• Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης: Προβλέπεται 
από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. η δημιουργία των τριών πρώτων μονάδων 
κομποστοποίησης στην Αττική, που είναι πολύ οικονομική η 
κατασκευή τους. Για αυτό θα πρέπει να προηγηθούν για κατα-
σκευή πριν από απόφαση των όποιων άλλων έργων. Επίσης, 
θα πρέπει να επιτραπεί και η σταδιακή δημιουργία και άλλων 
μονάδων κομποστοποίησης στην Αττική.

• Καθιέρωση του καφέ κάδου για τα οργανικά σε όλη 
την Αττική: Με τη διαλογή στην πηγή των οργανικών θα 
εκτρέπεται ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος των απορριμμά-
των και θα οδηγούνται για κομποστοποίηση είτε άμεσα στο 
ΕΜΑΚ, που έχει μεγάλη δυνατότητα, είτε στις νέες μονάδες 
κομποστοποίησης, που θα δημιουργούνται τα επόμενα έτη. 
Παράλληλα με την τοποθέτηση του καφέ κάδου για τα οργα-
νικά, μπορεί συμπληρωματικά να προωθηθεί και η οικιακή 
κομποστοποίηση σε όσους πολίτες το επιθυμούν.

• Άμεση αναβολή των 4 μεγάλων έργων του ΠΕ.Σ.Δ.Α.: 
Είναι σαφές, ότι θα πρέπει να αναβληθούν τα 4 μεγάλα έργα 
δυναμικότητας 1.350.000 t/y και υπό το φως των νέων 
δεδομένων να επανεξετασθεί το ποια έργα είναι αναγκαία. 
Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, εκτιμάται, ότι θα μπορού-
σαν να γίνουν τα 2 από τα 4 έργα και συγκεκριμένα δύο μο-
νάδες κομποστοποίησης με προδιαλογή, συνολικής δυναμι-
κότητας 255.000 t/y (όπως προβλέπεται στα πλαίσια του 
ΠΕ.Σ.Δ.Α.), που μπορούν να δεχθούν είτε σύμμεικτα είτε 
προδιαλεγμένα απορρίμματα. Αυτές οι δύο μονάδες είναι 
απόλυτα επαρκείς για την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση της 
Αττικής, ενώ οι άλλες δύο και ακριβές μονάδες, που προβλέ-
πονται στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. των 400.000 t/y και των 700.000 
t/y δεν χρειάζονται να γίνουν στο χώρο της Φυλής και μάλι-
στα θα απελευθερώσουν και πολύτιμο χώρο στο ΧΥΤΥ.

Ο χρόνος, που υπάρχει είναι ελάχιστος. Οι υπεύθυνοι στα 
αρμόδια υπουργεία, στην περιφέρεια και στους δήμους θα 
πρέπει να διεκδικήσουν βιώσιμες λύσεις για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, αλλιώς άλλες πολύ ακριβές τεχνολογίες 
θα καλύψουν το κενό ανεβάζοντας στα ύψη τα σημερινά δη-
μοτικά τέλη και καλώντας τους δημότες για άλλη μια φορά να 
καλύψουν το έλλειμμα της βιώσιμης πολιτικής και της λογι-
κής των πολιτικών μας.

Ανάλογες προτάσεις για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων 
στην Αττική κατέθεσε και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομπο-
στοποίησης (Σ.Ε.Κ.)

Σε αναλυτικό Δελτίο τύπου αναφέρει:

Προτάσεις του Σ.Ε.Κ. για τα έργα της Αττικής.
1.  Στη παρούσα συγκυρία κατατίθεται η πρόταση: «Να 

ανακληθεί η παρούσα διαδικασία του διαγωνισμού και 
να προκηρυχθεί νέος, που να καθορίζει ως επιλεγείσα 
μέθοδο επεξεργασίας τη Διαλογή στη Πηγή , την Ανα-
κύκλωση και τη Κομποστοποίηση προδιαλεγμένου ορ-
γανικού ή και σύμμικτου». 

Συντελεστές βαρύτητας για την αποδοχή της πρότασης:
■  Τα οικονομικά δεδομένα. Εξοικονομούμε έως και 

300 εκατομμύρια ευρώ.
■  Η συμβατότητα με τν Ευρωπαϊκή και Ελληνική νο-

μοθεσία.
■  Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
■  Η αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων.

2.  Κλαδέματα , υπολείμματα ξύλου και γεωργικά υπολείμ-
ματα.
■  Άμεση έναρξη προγραμμάτων συλλογής και κο-

μποστοποίησης των κλαδεμάτων και υπολειμμά-
των ξύλου (ξυλουργεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες 
επίπλων κλπ.)

■  Κομποστοποίηση σε ανοικτά σειράδια για τη πα-
ραγωγή κόμποστ με προστιθέμενη αξία, σε αγρο-

τική γη για μονάδες δυναμικότητας έως και 
10.000 τόνους.

3. Διαλογή στη πηγή.
α.   Άμεση έναρξη χωριστής συλλογής των υπολειμ-

μάτων λαχανικών και φρούτων από:
■  Λαϊκές αγορές
■  Κεντρική λαχαναγορά
■  Super Markets
■  Βιοτεχνίες –βιομηχανίες επεξεργασίας και τυπο-

ποίησης φρούτων και λαχανικών.
β.   Άμεση έναρξη διαλογής στη πηγή των βιοαποδο-

μήσιμων και των ανακυκλώσιμων από:
■  Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα
■  Νοσοκομεία
■  Αεροδρόμιο
■  Στρατόπεδα
■  Κατασκηνώσεις
■  Σχολεία-Πανεπιστήμια-Φοιτητικές εστίες

Στόχος: Η μείωση των αποβλήτων που θα οδεύουν 
προς επεξεργασία στη κεντρική μονάδα και διάθεση.

Τα ανωτέρω οργανικά των παραγράφων 2 και 3-εύκο-
λα στη συλλογή, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση για 
μείωση του κόστους-αντιπροσωπεύουν το 30-35% του 
οργανικού κλάσματος. Αυτό για την Αττική ισοδυναμεί με 
180.000-200.000 τόνους ετησίως. Στη συνέχεια αυτό 
σημαίνει εξοικονόμηση 2,0-2,5 εκατομμύρια ετησίως.

Ο Σ.Ε.Κ. μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην 

οργάνωση προγραμμάτων, την ενημέρωση, την ευ-
αισθητοποίηση καθορισμένων κοινωνικών ομάδων, 
την υιοθέτηση κινήτρων και αντικινήτρων, την ειδι-
κή σήμανση, με βάση την εμπειρία και άλλων χωρών.

4. Να γίνει άμεσα έναρξη προγραμμάτων ενημέ-
ρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Δια-
λογή στη Πηγή των αστικών οργανικών με καφέ κάδο. 
Το κόστος να καλυφθεί από την προβλεπόμενη συμ-
μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου έως ποσοστό 10% 
αυτής. Κόστος προγραμμάτων ενημέρωσης έως 13 
εκατομμύρια € για 5 χρόνια σε όλη την Αττική.

5. Να υλοποιηθεί άμεσα η εγκατάσταση των ανα-
γκαίων υποδομών (Καφέ κάδος οργανικών) και να υιο-
θετηθούν αντικίνητρα για όσους Δήμους και κατοίκους 
δεν συμμετέχουν ενεργά στη Διαλογή στη Πηγή των 
οργανικών, αλλά και των άλλων ανακυκλώσιμων υλι-
κών.Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στη χώρα μας 
αλλαγή στο τρόπο χρέωσης των Δημοτικών τελών 
εφαρμόζοντας συστήματα <<Πληρώνω όσο πετάω>>.

6. O Δημόσιος Τομέας να αναλάβει την υπόδειξη 
των απαραίτητων χώρων για τη κομποστοποίηση των 
προδιαλεγμένων υλικών (Παράδειγμα είτε τα αποκα-
τεστημένα κύτταρα των ΧΥΤΑ Φυλής και Άνω Λιοσίων 
είτε και άλλων παλαιών αποκατεστημένων ΧΑΔΑ της 
Αττικής). Η τεχνολογία της κομποστοποίησης επιτρέπει 
την επεξεργασία έως και 120.000 τόνων ανά έτος, προ-
διαλεγμένου οργανικού κλάσματος σε 10 μόνο στρέμματα.

7. Η συνεχής μείωση των παραγόμενων αποβλή-

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης:  Άμεση αναπροσαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

“

            Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση συστήνει         ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης
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των λόγω και της οικονομικής κρίσης και ταυ-
τόχρονα η υποχρέωση της χώρας μας για Πρό-
ληψη-Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση με βάση 
την ιεράρχηση της Ε.Ε. για τη διαχείριση, επιβάλ-
λουν την άμεση αναβολή των τεσσάρων έργων του 
ΠΕ.Σ.Δ.Α.. Επιβάλλουν τη διερεύνηση του σεναρί-
ου κόστους οφέλους για την Κομποστοποίηση η 
οποία απουσιάζει-επειδή είναι η πλέον οικονομι-
κή ??? - από τη μελέτη την οποία ανέθεσε η Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η οποία διε-
ρεύνησε μόνο τις πλέον ακριβές μεθόδους δια-
χείρισης (Τριπλάσιο και άνω κόστος από τη Κο-
μποστοποίηση).

Εάν αποφασισθεί η υλοποίηση……….
8. Εάν αποφασισθεί η υλοποίηση και των τεσ-

σάρων έργων θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει με 
τη διενέργεια περισσότερων του ενός διαγωνι-
σμού (ένας διαγωνισμός ανά έργο για τα έργα της 
Αττικής), ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος από την 
όποια ενδεχόμενη αποτυχία του ενός αναδόχου 
στη πορεία των 20-25 χρόνων και να εξασφαλί-
ζει τη συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων.

9. Η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να εξα-
σφαλίζει τις θέσεις των εργαζομένων στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και να προβλέπει τη δημιουργία 
νέων. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να πριμο-
δοτείται στη βαθμολόγηση των προτάσεων.

10. Η επιλογή αναδόχου θα πρέπει να έχει ως 

κριτήρια αξιολόγησης και το περιβαλλοντολογικό 
αποτύπωμα με βάση την ιεράρχηση της Ε.Ε. (Πρό-
ληψη-Επαναχρησιμοποίηση - Διαλογή στη Πηγή - 
Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση – Καύση - Εδα-
φική διάθεση). Επίσης είναι σημαντικό να συγκρι-
θούν καθαρές τιμές. Δηλαδή να συγκριθεί το κα-
θαρό κόστος της κάθε προσφερόμενης τεχνολο-
γίας. Η οποία επιδότηση (ΑΠΕ ή άλλη ) θα πρέπει να 
προστίθεται στη τελική προσφορά, ώστε να αποφεύ-
γεται νόθευση του ανταγωνισμού.

11. Να εφαρμοσθεί άμεσα ο νόμος 
3854/6ος/2010 που προβλέπει χρέωση στο 
ΧΥΤΑ με βάση το τονάζ των εισερχομένων. 
Ποιους εξυπηρετεί η μη εφαρμογή?

12. Στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. προβλέπονται τρείς μικρές 
μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένου ορ-
γανικού σε Φυλή, Κερατέα, Γραμματικό.

Ως Σ.Ε.Κ. γνωρίζουμε ότι αυτές οι μονάδες εί-
ναι πολύ μικρού λειτουργικού και επενδυτικού 
κόστους σε σχέση με τα τέσσερα προγραμματιζό-
μενα μεγάλα έργα. Θεωρούμε αυτονόητο ότι σα-
φώς πρέπει να κατασκευαστούν πριν οποιουδή-
ποτε μεγάλου έργου.

13. Εάν αποφασισθεί η υλοποίηση ορισμένων από 
τα τέσσερα μεγάλα έργα εκτιμούμε ως Σ.Ε.Κ. ότι με 
την υλοποίηση των δύο μικρότερων έργων δυναμικό-
τητας 255.000 τόνων, η Αττική είναι ασφαλής για τα 
επόμενα 20 χρόνια.

“

Καταγγελία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε βάρος 
όσων ευθύνονται για τη μη καταβολή  
των δεδουλευμένων στο Δήμο Aρταίων

Όσους ευθύνονται για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων των 

εργαζομένων στο Δήμο Αρταίων κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανα-

κοίνωσή της αναφέρει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγ-
γέλλει κάθε υπεύθυνο-ανεύθυνο που με τις ενέργειες 
του ή με τις παραλήψεις του οδηγεί σε αδιέξοδο τους ερ-
γαζόμενους του Δήμου Αρταίων, αφήνοντας τους απλή-
ρωτους.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που αλύ-
πητα θίγονται από τα αλλεπάλληλα μέτρα της Συγκυ-
βέρνησης-Τρόικας, δεν μπορούν να ανεχθούν από αβλε-
ψία, ανευθυνότητα και επιπολαιότητα να μην λαμβάνουν 
ούτε καν τις αποδοχές που πλέον δικαιούνται. Δεν είναι 
υποχρεωμένοι και ούτε θα ακολουθήσουν «το μπαλάκι 
των ευθυνών» !!!

Απαιτούν άμεσα την καταβολή των αποδοχών τους.
Καλούμε τη Διοίκηση του Δήμου Αρταίων να προβεί 

σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να κατα-
βληθούν στους εργαζόμενους οι αποδοχές τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση και αν οι εργαζόμενοι του 
Δήμου Αρταίων προχωρήσουν σε αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις, θα έχουν την αμέριστη στήριξη και συμπαρά-
σταση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ”

“

            Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση συστήνει         ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης

”

Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
Θέμη Μπαλασόπουλου στο περιοδικό της Κ.Ε.Δ.Ε. 
για το θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων

Την άποψή του για το θέμα της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων εξέφρασε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος στη 
στήλη «Οι Απέναντι», του περιοδικού της Κ.Ε.Δ.Ε. «Επιθε-
ώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Οι τρεις ερωτοαπαντήσεις 
έχουν ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούν να υπάρξουν οφέλη αναφο-
ρικά με το κόστος στην αποκομιδή, σε περίπτωση 
ιδιωτικοποίησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως εργαζόμενοι εμμένουμε στη θέση 
μας υπέρ της διατήρησης του Δημόσιου και Κοι-
νωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ιδίως δε του λεγόμενου «σκληρού 
πυρήνα», όπως είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας 
των Δήμων. Η θέση μας αυτή υπαγορεύεται από 
τη διαφύλαξη του Δημόσιου συμφέροντος και αι-
τιολογείται πλήρως από την ακολουθούμενη πολι-
τική δεκαετιών με γνώμονα την επένδυση σε ειδι-
κευμένο προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Αντιθέτως, όσοι θέλουν την εκχώρηση σε ιδιώτες 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με προε-
ξάρχουσα αυτή της αποκομιδής των απορριμμά-
των, είναι προφανές ότι προσβλέπουν στην «αρ-

παχτή» και το εύκολο κέρδος. Σε αυτό το παιχνίδι, 
που εμείς έχουμε κατ’ επανάληψη και σε έντονο 
ύφος καταγγείλει, φαίνεται να «παίζουν» πολιτι-
κοί, αιρετοί και επιχειρηματίες, αδιαφορώντας επι-
δεικτικά για τη μεταβίβαση των οικονομικών βα-
ρών στις πλάτες των πολιτών που ήδη δεινοπα-
θούν από την εφαρμογή της πολιτικής του μνημο-
νίου. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της κατασκευ-
ής των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας στε-
ρεών αποβλήτων στην Αττική, που τα συμφέρο-
ντα εδώ και χρόνια μεθοδεύουν και λυσσομανούν 
τώρα για την υλοποίηση του έργου. Πρόσφατα με-
λέτη Δήμου της Περιφέρειας Αττικής έδειξε ότι η 
ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε 
Ιδιωτική Εταιρεία θα τριπλασιάσει το κόστος.
Όποιος πιστεύει ότι οι επιχειρηματίες και οι μπρο-
στάρηδές τους κόπτονται για τους πολίτες και ότι 
η ανάθεση της καθαριότητας στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία θα ελαφρύνει το κόστος της αποκομιδής, 
είναι τουλάχιστον αφελής. Μία τέτοια εξέλιξη θα 
οδηγούσε, το πρώτο χρονικό διάστημα, σε απαξί-
ωση τον τεράστιο μηχανολογικό εξοπλισμό στον 
οποίο έχουν επενδύσει οι Δήμοι με χρήματα των 
δημοτών τους, όπως και τα ακίνητα που αγοράστη-
καν για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας της απο-
κομιδής (Δημοτικά Γκαράζ, Σταθμοί Μεταφόρτω-

σης, κ.λ.π.), ενώ είναι βέβαιο ότι σταδιακά θα κατέληγε 
σε σημαντική επιβάρυνση των Δημοτικών Τελών. Οι πο-
λίτες, θα καθίσταντο έρμαια των επιχειρηματικών συμ-
φερόντων τα οποία δεν έχουν κοινωνικές ευαισθησίες 
αλλά διακατέχονται από την μανία του κέρδους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το μέλλον του 
προσωπικού της καθαριότητας σε μια τέτοια εξέλιξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι σαφές επίσης πως η εκχώρηση υπη-
ρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες θα επέφερε χιλιάδες 
απολύσεις εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που απασχολούνται στον τομέα αυτόν. Συνεπώς και σο-
βαρή επιδείνωση των κοινωνικών προβλημάτων από 
την ανεργία, που αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς 
τους τελευταίους μήνες, όπως προκύπτει από την κατα-
γραφή των στοιχείων και αναμένεται να καταρρίψει κάθε 
ρεκόρ σε Ευρωπαϊκή χώρα αν υλοποιηθεί το σχέδιο κυ-
βέρνησης και τρόικας για την «εργασιακή εφεδρεία» στο 
Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Αντί του ει-
δικευμένου και έμπειρου προσωπικού της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, οι ιδιώτες θα προσελάμβαναν μετανάστες, 
ανασφάλιστους, με ημερομίσθια που αρμόζουν σε τριτο-
κοσμική χώρα. Αποδείχθηκε αυτό στην πρόσφατη απερ-
γία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όταν ανατέθηκε από την κυβέρνη-
ση σε ιδιωτικές εταιρείες η προσωρινή αποκομιδή των 
απορριμμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε χώρες το εξωτερικού ήδη συμβαίνει αυτό 
είτε από Ιδιωτικές Εταιρίες, είτε με συνεργασία Δήμου-
Ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσον αφορά αυτούς που επικαλούνται 
αποτελεσματικότητα και οφέλη σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες από την εμπλοκή ιδιωτών στην αποκομιδή των 
απορριμμάτων, είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς όταν αυτό 
εφαρμόστηκε παλαιότερα σε πρωτεύουσες όπως η Μα-
δρίτη και το Παρίσι, ανέβηκαν πολλές θέσεις στη λίστα 
των πιο βρώμικων πόλεων της Ευρώπης. Αποτέλεσμα 
ήταν να αναθεωρήσουν την πολιτική τους και να αναθέ-
σουν ξανά την καθαριότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή 
σε Δημοτικές Επιχειρήσεις με περιορισμένη τη συμμε-
τοχή ιδιωτών στον τομέα της ανακύκλωσης. Μόνο στην 
Ιταλία υπάρχει διευρυμένη παρουσία «ιδιωτών επενδυ-
τών», οι οποίοι ωστόσο διατηρούν στενότατες σχέσεις 
με τη μαφία.



Στα ζητήματα εκλογής αντιπροσώπων εφι-
στά την προσοχή των Συλλόγων-Μελών της η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εν’όψει του 41ου Τακτικού Συ-
νεδρίου της που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 
2012. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην συνεδρίαση της, 
την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011, 
και μετά από μεμονωμένα φαινόμε-
να καταστρατήγησης του Καταστατι-
κού της Ομοσπονδίας στα ζητήματα της 
εκλογής αντιπροσώπων, εφιστά την 
προσοχή στους Συλλόγους-Μέλη της 
Ομοσπονδίας και επισημαίνει:

1. Στο 40ο Ενδιάμεσο Καταστα-
τικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας που 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2010 συζητήθηκαν όλες οι προ-
τάσεις για την τροποποίηση του Κα-
ταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χω-
ρίς όμως καμία από αυτές να συγκε-
ντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψή-
φων. Το σώμα του Συνεδρίου που εί-
ναι και το μοναδικό όργανο που δύνα-
ται να τροποποιήσει το Καταστατικό, 
αποφάσισε τη μη τροποποίηση του άρ-
θρου 1 που αφορά στο ποιοι έχουν δι-
καίωμα ψήφου στις εκλογές αντιπρο-
σώπων για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Οποια-
δήποτε πρόταση, άποψη, θέση ο καθέ-
νας έχει δικαίωμα να έχει, με σεβασμό 
όμως και στις απόψεις των άλλων. Το 
ποιοι συμμετέχουν στις εκλογές των 
αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία, 
το μέτρο εκλογής των αντιπροσώπων 
καθώς και η χρονική περίοδος πραγ-

ματοποίησης των εκλογών είναι ΚΟΙ-
ΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για όλους τους Συλ-
λόγους που διασφαλίζουν αντικειμε-
νική εκπροσώπηση και συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ΕΝΟΤΗΤΑ, με σε-
βασμό πάντα στη διαφορετική άποψη. 
Οι κοινοί αυτοί κανόνες δεν δύναται 
να τροποποιούνται με αποφάσεις Γενι-
κών Συνελεύσεων και με βάση ευκαι-
ριακές πλειοψηφίες ή συσχετισμούς, 
τορπιλίζοντας ουσιαστικά την λειτουρ-
γία της Ομοσπονδίας αλλά και των ερ-
γαζομένων σε μια κρίσιμη συγκυρία για 
τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

2. Εσκεμμένα και σκοπίμως «κά-
ποιοι» ψευδώς διαρρέουν πως η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πήρε απόφαση εγγραφής, 
στις Ομοσπονδίες μέλη της, όλων των 
εργαζομένων ανεξαρτήτως σχέσης 
εργασίας. Η απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέ-
ρει πως το αίτημα για συμμετοχή στις 
εκλογές αντιπροσώπων όλων των 
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας, θα εξετασθεί στο επόμε-
νο Καταστατικό Συνέδριο της. Μέχρι 
τότε εφαρμόζεται το ισχύον καταστατι-
κό της, που προβλέπει συμμετοχή μόνο 
των Μονίμων και Αορίστου Χρόνου ερ-
γαζομένων. Απόφαση που δεν διαφο-
ροποιείται από την απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

3. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δή-
μου Κορυδαλλού με απόφαση της Γε-
νικής του Συνέλευσης αποφάσισε να 
ψηφίσουν όλοι οι εργαζόμενοι ανε-
ξαρτήτου σχέσης εργασίας για την 

εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α., σε αντίθεση με τα όσα προ-
βλέπει το καταστατικό της Ομοσπον-
δίας αλλά και του ίδιου του Συλλόγου 
Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού. Η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α προσέφυγε ενώπιον του 
Δικαστηρίου προκειμένου να εκδοθεί 
προσωρινή διαταγή για να τηρηθούν τα  
όσα το Καταστατικό της προβλέπει  και 
μέχρι την εκδίκαση απόφασης ασφαλι-
στικών μέτρων. Απορρίφθηκε το αίτη-
μα προσωρινής διαταγής και μόνο με 
το σκεπτικό ότι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει 
τον μηχανισμό ελέγχου της τήρησης 
των διαδικασιών που προβλέπει το 
Καταστατικό, ήτοι την Επιτροπή Νο-
μιμοποίησης των Αντιπροσώπων. Η 
οποία μπορεί να αποκλείσει τη συμ-
μετοχή στο Συνέδριο όσων Συλλόγων 
δεν δρουν σύμφωνα με το Καταστατι-
κό. Δεν εκδόθηκε δηλαδή προσωρινή 
διαταγή, με το σκεπτικό ότι «η νόθευ-
ση» του αποτελέσματος των εκλογών 

για τους αντιπροσώπους θα αποτραπεί 
αφού η Επιτροπή Νομιμοποίησης έχει 
τη δυνατότητα ελέγχου και μη νομιμο-
ποίησης όσων καταστρατηγούν το Κα-
ταστατικό της Ομοσπονδίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α αποφάσι-
σε:

1. Εκλογές αντιπροσώπων, που 
πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματο-
ποιηθούν εκτός της περιόδου 1 Δε-
κεμβρίου 2011 έως  9 Απριλίου 
2012, δεν συνάδουν με τα όσα το κα-
ταστατικό προβλέπει, συνεπώς είναι 
άκυρες. Προκειμένου οι Σύλλογοι αυ-
τοί να εκπροσωπηθούν στο 41ο Τακτι-
κό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα πρέ-
πει να επαναλάβουν τις εκλογές αντι-
προσώπων, με βάση το Καταστατικό 
της Ομοσπονδίας.

2. Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. θα πρέπει για την εκλογή αντι-
προσώπων να χρησιμοποιούν τα έντυ-
πα της Ομοσπονδίας, δίνοντας ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην άρτια συμπλήρω-
ση της  «Βεβαίωσης του Δικαστικού 
Αντιπροσώπου», καθώς και της Κατά-
στασης Ψηφισάντων, όπου υποχρεω-
τικά θα αναγράφεται ο αριθμός βιβλια-
ρίου καθώς και η σχέση εργασίας των 
ψηφισάντων (Μόνιμοι, Αορίστου Χρό-
νου). Η Επιτροπή Νομιμοποίησης δεν 
θα προχωρά στην νομιμοποίηση Συλ-
λόγων, που θα αποστέλλουν ελλιπή   
στοιχεία.

3. Τέλος, ενημερώνουμε ξεκά-
θαρα και με σαφήνεια πώς Σύλλο-
γοι που δεν θα νομιμοποιηθούν από 
την Επιτροπή Νομιμοποίησης έως και 
την Τετάρτη 18 Απριλίου 2012, συ-
νέπεια καταστρατήγησης του Καταστα-
τικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜ-
ΜΕΤΕΧΟΥΝ στο 41ο Τακτικό Συνέ-

δριο της Ομοσπονδίας, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Απρι-
λίου 2012.

Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε μια εξαιρετικά 
δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμε-
νους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
«προστατέψουν» την εκπροσώπησή 
τους στην Ομοσπονδία, τηρώντας το 
καταστατικό της, μιας και στόχος είναι 
στο 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. να συζητήσουμε τα οξυμένα 
προβλήματα των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν θα αναλωθούμε σε «πα-
ζάρια» νομιμοποίησης Συλλόγων, 
που ουσιαστικά προωθούν την «διά-
σπαση» μη τηρώντας ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΚΟΙ-
ΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.

“ 

Aνακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών στην εκλογή 
αντιπροσώπων από τους Συλλόγους-Μέλη της εν όψει του 41ου Τακτικού Συνεδρίου
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”

Όσον αφορά τη συμμετοχή της στις εκλογικές διαδικασίες αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Απαντώντας στο ερώτημα αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο τελευταίο Συνέδριο αποφά-
σισε τη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες αντιπροσώπων όλων των εργαζο-
μένων ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας σε Συλλόγους και Ομοσπονδίες-Μέλη, σας 
αναφέρουμε τα εξής:

Στο τελευταίο συνέδριο της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προβληματίστηκε και αποφάσισε 
πως το αίτημα για συμμετοχή στις εκλογές αντιπροσώπων πρωτοβάθμιων και 
ομοσπονδιών όλων των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας θα εξετα-
σθεί στο επόμενο ενδιάμεσο καταστατικό Συνέδριο της.

Ως εκ τούτου μέχρι την πραγματοποίηση του καταστατικού Συνεδρίου, ισχύ-
ει το υπάρχον καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η επιτροπή πιστοποίησης θα λει-
τουργεί βάση αυτού.

Διευκρινήσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις διαδικασίες 
εκλογής των αντιπροσώπων

“

”
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Σχέδια εντύπων για την απλούστευση των διαδικασιών στις 
αρχαιρεσίες του έστειλε στους Συλλόγους η Ομοσπονδία

Σε συμβολική κατάληψη του γραφείου του 
Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλό-
πουλου προχώρησε η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αντιδρώντας στην προωθού-
μενη από την κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση της 
διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε ανακοίνω-
σή της η Ομοσπονδία αναφέρει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αντιδρώντας στην από-
φαση της Κυβέρνησης και του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών να προχωρήσει ου-
σιαστικά στην ιδιωτικοποίηση της δι-
αχείρισης των Στερεών Αποβλήτων 
προχώρησε στην συμβολική κατάλη-
ψη του γραφείου του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλου.

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μνη-
μονιακών πολιτικών, συνεχίζοντας τα 
βάρβαρα αντεργατικά μέτρα, βάζει στο 
στόχο και τα Δημόσια κοινωνικά αγα-
θά αλλά και τις θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και 
η απόφαση του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών να μετατρέψει σε Ανώνυμες 
Εταιρίες τους φορείς διαχείρισης, των 
απορριμμάτων (Φο.Δ.Σ.Α.) με στόχο 
την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους και την 
παράδοσή τους στα μεγάλα επιχειρη-
ματικά-εργολαβικά  συμφέροντα.

Η απόφαση αυτή θα σημάνει νέα 
βάρη στους Δημότες ενώ παράλλη-
λα θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους 
στην ανεργία.

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους 
όλης της χώρας, είναι αποφασισμένοι 
να μην επιτρέψουν την υλοποίηση αυ-
τών των αντικοινωνικών και αντεργα-
τικών επιλογών.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙ-
ΟΥ 2011 στις 9.45 π.μ. το πρωί, 
θα πραγματοποιηθεί τελικά συνάντη-
ση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Υπουργό Εσω-
τερικών κ. Τάσο Γιαννίτση, με αντικεί-
μενο τα φλέγοντα ζητήματα που απα-
σχολούν τους εργαζόμενους στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση (εργασιακή εφε-
δρεία, ιδιωτικοποίηση της Διαχείρισης 
των Στερεών Αποβλήτων, εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου-φτωχολογίου, 
κ.λ.π.).

Την ίδια ώρα καλούμε όλους τους 
εργαζόμενους του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., κα-
θώς και τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβούλων των Συλλόγων στην Πε-
ριφέρεια Αττικής, σε παράσταση δι-
αμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο 
Εσωτερικών (Σταδίου 27- Αθήνα). 
Με τους αγώνες τους, οι εργαζόμε-
νοι όπως και στο παρελθόν θα μπουν 
εμπόδιο και θα αποτρέψουν την υλο-
ποίηση αυτών των αποφάσεων.

Επίσης οι εργαζόμενοι στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση συμμετέχουν ενερ-
γά στην συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας-συμπαράστασης που θα πραγμα-
τοποιηθεί αύριο Τετάρτη 23 Νοεμβρί-
ου 2011 στις 1.00  μ.μ. που οργα-
νώνει η ομάδα πρωτοβουλίας Δήμων 
της Αττικής στο Μηχανογραφικό Τμή-
μα της Δ.Ε.Η. (Μεσογείων 190-194) 
και που αφορά στην έμπρακτη συ-
μπαράσταση στους υπαλλήλους της 
Δ.Ε.Η. που διαμαρτύρονται για το ει-
δικό τέλος ακινήτων μέσω των λογα-
ριασμών της Δ.Ε.Η., το οποίο πολλοί 
πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν.

“

    

■     Συμβολική κατάληψη  
στο γραφείο του 
Υφυπουργού Εσωτερικών  
κ. Πάρι Κουκουλόπουλου 
από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

“

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 215/18-2-

2011 εγγράφου μας, το οποίο σας κοινοποιούμε 
και πάλι, σας στέλνουμε σε ηλεκτρονική και έντυ-
πη μορφή τα σχέδια των εντύπων για την απλού-
στευση των διαδικασιών για τις αρχαιρεσίες 
των συλλόγων σας, καθώς και αντίγραφο του 
ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Τα σχέδια των εντύπων που σας στέλνου-
με είναι:

1.   Σχέδιο Πρακτικού Εκ λογής Εφορευτικής 
Επιτροπής για ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, όπου 
δεν κατεβαίνουν συνδυασμοί (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
1).

2.   Σχέδιο Πρακτικού Εκλογής Εφορευτικής Επι-
τροπής με ξεχωριστά ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ, συνδυα-
σμών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

3.   Κατάσταση ψηφισάντων για την Εκλογή της 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3).

4.   Σχέδιο Πρακτικού Εκλογής Διοικητικού Συμ-
βουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπρο-
σώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ-
ΔΕΛΤΙΟ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4).

5.   Σχέδιο Πρακτικού Εκλογής Διοικητικού Συμ-
βουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώ-
πων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ συν-
δυασμών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5).

6.    Κατάσταση ψηφισάντων για την Εκλογή Δι-
οικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής 
και Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (ΥΠΟ-
ΔΕΙΓΜΑ 6).

7.    Κατάσταση ψηφισάντων (ξεχωριστή) για την 
εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7).

8.    Σχέδιο Βεβαίωσης του Δικαστικού Αντιπρο-
σώπου για την εκλογή αντιπροσώπων στην 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8).

9.    Σχέδια σφραγίδας για το Βιβλιάριο Υγείας για την 
εκλογή οργάνων με διετή ή τριετή θητεία (ΥΠΟ-
ΔΕΙΓΜΑ 9).

10.  Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της 
Ομοσπονδίας.

Τα σχέδια των εντύπων θα 
υπάρχουν και στην ιστοσελίδα 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: http://www.
poeota.gr

Όσοι σύλλογοι πραγμα-
τοποιούν αρχαιρεσίες πρέ-
πει να ακολουθούν τις οδηγίες 
που αναφέρονται στο με αριθμ. 
πρωτ.:215/18-2-2011 έγγρα-
φό μας και να χρησιμοποιούν 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα έντυπα που 
σας στέλνουμε.

Ήδη, με απόφαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής έχει συγκρο-
τηθεί μόνιμη Επιτροπή Νομιμο-
ποίησης Αντιπροσώπων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 47 του κατα-
στατικού, που θα ελέγχει τα πρα-
κτικά αρχαιρεσιών, καθώς και τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα 
αποστέλλονται.

Όσοι Σύλλογοι-Μέλη της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλουν 
τα δικαιολογητικά, όπως αναφέ-
ρεται στα πιο πάνω έγγραφα οι 
αντιπρόσωποι τους δεν θα νομι-
μοποιούνται και θα τους επιστρέ-
φονται τα δικαιολογητικά προ-
κειμένου να προσαρμοστούν 
στις πιο πάνω οδηγίες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αρχαι-
ρεσίες χωρίς την παρουσία ΔΙ-
ΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
δεν θεωρούνται ΝΟΜΙΜΕΣ.

Συνάδελφοι,
Η αυστηρή εφαρμογή των 

πιο πάνω οδηγιών θα διευκο-
λύνει ΟΛΟΥΣ μας στην γρήγο-
ρη και ορθή νομιμοποίηση των 
αντιπροσώπων και την αποφυ-
γή προβλημάτων στις εργασίες 
των συνεδρίων μας.

“

”

Τα σχέδια των εντύπων για την απλούστευση των διαδικασιών και τις αρχαιρεσίες των Συλλόγων, καθώς και αντίγραφο του ισχύο-
ντος καταστατικού της Ομοσπονδίας, έστειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους Συλλόγους-Μέλη της εν όψει του 41ου Τακτικού Συνεδρίου.



Ημερίδα και... κλεισμένων των θυρών πραγματοποι-
ήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με θέμα τα έργα δι-
αχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Παρόντες ήταν 
ενδιαφερόμενοι εργολάβοι ή εκπρόσωποί τους και υπη-
ρεσιακά στελέχη της κυβέρνησης που μεθοδεύουν την 
εκχώρηση της αρμοδιότητας της καθαριότητας σε ιδιώ-
τες. Φρόντισαν μάλιστα να αποκρύψουν τόσο από την 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και από την Κ.Ε.Δ.Ε. την ημερίδα αυτή, 
η οποία, όπως και τα αποτελέσματά της δεν δημοσιοποι-
ήθηκαν ποτέ. Σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει 
ως εξής:

Ο παραμένων Υφυπουργός Εσωτερικών Πά-
ρις Κουκουλόπουλος «ως επιτυχημένος ΜΑ-
ΝΑΤΖΕΡ» αφού διευθέτησε και υπηρέτησε τα 
συμφέροντα των επιχειρηματιών-εργολάβων 
στο Νομό Κοζάνης, μέσω της «ΔΙ.Α.ΔΥ.Μ.Α.» 
Α.Ε. προχωρά στην επέκταση του σχεδίου του και 
σε Εθνικό Επίπεδο, αδιαφορώντας για το συμφέ-
ρον των πολιτών και προασπίζοντας το συμφέρον 
των μεγαλοεργολάβων οι οποίοι έχουν καταλά-
βει περίοπτη θέση προνομιακού συνομιλητή, αν 
όχι «συνεργάτη». Στο πλαίσιο αυτό, την περα-
σμένη Τετάρτη (16-11-2011), πραγματοποιή-
θηκε «κλειστή» Ημερίδα στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος που αφορούσε στα έργα Διαχείρισης 
των Απορριμμάτων της Αττικής όπου κλήθηκαν 
να πάρουν μέρος «ενδιαφερόμενοι εργολάβοι» 
ή εκπρόσωποί τους, όχι όμως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., 
αλλά και η Κ.Ε.Δ.Ε. ενώ επιμελώς φρόντισαν για 
τη μη ευρεία δημοσιότητά της.

Στην Ημερίδα, αποκαλυπτική ήταν η παραδο-
χή από τους εκπροσώπους των ιδιωτικών συμ-
φερόντων ότι το σημερινό κόστος της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων – 45 ευρώ/τόνος – εί-
ναι απαγορευτικό για την συμμετοχή των ιδιω-
τών. Εξαιρετικά σημαντική παραδοχή για τους πο-
λίτες του Λεκανοπεδίου, αδιάφορη όμως για τον 
«ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» Πάρι Κουκουλό-
πουλο!!!

Στα ίδιο πλαίσιο προώθησης ιδιωτικών συμ-
φερόντων, εντάσσονται και οι εσκεμμένες διαρ-
ροές του Πάρι Κουκουλόπουλου, προς τον ηλε-
κτρονικό τύπο και που αφορούν σε δύο ζητήμα-
τα:

α. Διαρρέει πως οι Δήμοι θα πραγματοποι-
ούν Επιχειρησιακές Συμβάσεις με τους εργα-
ζόμενους στους Τομείς Καθαριότητας, όπου θα 
καθορίζονται οι αποδοχές τους. Ξεχνά ο Πάρις 
Κουκουλόπουλος (εάν γνωρίζει τι ψηφίζει) ότι 

και με δική του ψήφο καταργήθηκε η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (όσο αφορά 
οικονομικά ζητήματα) και εντάχθηκαν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι στο «Νέο Μισθολόγιο-Φτωχολόγιο». 
Ξεχνά επίσης ότι τα Σωματεία στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση είναι ΚΛΑΔΙΚΑ και όχι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ-
ΑΚΑ, προκειμένου να «προωθήσει Επιχειρησι-
ακές Συμβάσεις» και στους εργαζόμενους του 
Δημοσίου.

β. Προωθεί την μετατροπή των Φορέων Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) από 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που προ-
βλέπει ο Ν.3852/2010 (όπως είχε συμφωνη-
θεί με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και 
όπως ισχύει σε όλες τις ανεπτυγμένες Ευρωπαϊ-
κές χώρες) σε Ανώνυμες Εταιρίες, «πετάγοντας» 
έξω από το φορέα υλοποίησης (Φο.Δ.Σ.Α.) τους 
Δήμους, προκειμένου ανενόχλητοι να εκτινά-
ξουν το κόστος διαχείρισης ανά τόνο, επιβαρύ-
νοντας υπέρογκα τους Δημότες και λειτουργώ-
ντας κατά τα πρότυπα της «Δ.Ι.Α.ΔΥ.Μ.Α. Α.Ε.» 
μοιράζοντας έργα σε «φίλους» και «συνεργά-
τες» και οδηγώντας σε απόλυση χιλιάδες εργα-
ζόμενους που απασχολούνται στους φορείς Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Τέλος καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Τάσο Γιαννίτση να ανταποκριθεί στο αίτημα της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για άμεση συνάντηση μαζί του, 
ώστε με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ενό-
ψει των Χριστουγέννων, να αντιμετωπιστούν τα 
φλέγοντα προβλήματα των εργαζομένων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν στην ιδιωτι-
κοποίηση της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, 
τις απολύσεις μέσω εφεδρείας, το νέο μισθολό-
γιο-φτωχολόγιο, βαθμολόγιο κ.λ.π. παραμερίζο-
ντας τα όποια προσχήματα εσκεμμένα κάποιοι 
καλλιεργούν, μέσω εμπρηστικών δηλώσεων 
και ενεργειών. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι 
υπεύθυνος για όποια προβλήματα δημιουργη-
θούν από τις αντιδράσεις των εργαζομένων…

Είναι πλέον σαφές πως όταν ο Πρόεδρος 
του Σ.Ε.Β. κ. Δ. Δασκαλόπουλος (που ουσιαστι-
κά κατηγορήθηκε για «παρασκηνιακές» επαφές 
με την Τρόικα) ζήτησε την ιδιωτικοποίηση της 
Διαχείρισης των απορριμμάτων δεν ήταν μό-
νος του. Ήταν εκφραστής ομάδας συμφερόντων 
(που θεσμικά εκπροσωπεί) μέλη της οποίας εί-
ναι και «εκπρόσωποι του λαού» που απροκάλυ-
πτα πλέον λειτουργούν εναντίον της κοινωνίας 
και των πολιτών…!!!

“

”

”

Καταγγελία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την «κλειστή» 
ημερίδα της κυβέρνησης για τα έργα Διαχείρισης 
των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής

    

    

■

Απάντηση έδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ανακοίνωση της Εται-
ρείας ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. σχετικά με την εμπλοκή της στην αποκο-
μιδή των απορριμμάτων από ιδιωτικά-εργολαβικά συμφέροντα 
τα οποία συμπλέουν με πολιτικές σκοπιμότητες. Η ανακοίνωση 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν:

Η Εταιρεία ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνω-
ση, την οποία υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος 
και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημοσθένης Μαυρί-
δης, προκειμένου να απαντήσει στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η 
οποία ενέπλεξε το όνομα της ιδιωτικής Επιχείρησης με 
τα πολιτικά «παιχνίδια» της κυβέρνησης και του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλου στον 
τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων, που δια-
καώς επιχειρούν να παραδώσουν σε επιχειρηματι-
κά-εργολαβικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση της η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. μιλά 
για διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. απαντά πώς ουδέποτε έπραξε κάτι τέτοιο υπο-
στηρίζοντας ότι ο κ. Κουκουλόπουλος διετέλεσε 
Πρόεδρος ή Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Μάλλον η 
Επιχείρηση διολισθαίνει σε αυτή την κατεύθυνση προ-
φανώς για να στηρίξει τον Υφυπουργό Εσωτερικών 
(γιατί άραγε;). Παραδέχεται δε πώς η «γέννησή» της 
ήταν έμπνευση του τότε Δημάρχου Κοζάνης, η οποία 
έτυχε δήθεν της αποδοχής των κατοίκων.

Δεν εξηγεί η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. πώς διασφαλί-
ζεται το Κοινωνικό και Δημόσιο συμφέρον και πώς 
εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας, όπως η ίδια υπο-
στηρίζει στην ανακοίνωσή της. Η πραγματικότητα εί-
ναι πώς το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων από 
ιδιωτικές Επιχειρήσεις επιβαρύνει σημαντικά τους πο-
λίτες. Αποκαλυπτική ήταν η παραδοχή από εκπροσώ-
πους ιδιωτικών συμφερόντων σε πρόσφατη «κλει-
στή» ημερίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι το 
σημερινό κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων 
(45,00 ευρώ ανά τόνο, στην Αττική) είναι απαγο-
ρευτικό για τη συμμετοχή τους.

Όσον αφορά την προσφορά θέσεων εργασίας από 
τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. αξίζει να σημειωθεί πώς αυτές 
περιορίζονται σε μονοψήφιο αριθμό. Κι αυτό γιατί 
η επιχείρηση συνεργάζεται με υπεργολάβους ιδιώ-
τες. Στο κέρδος τους και μόνο σε αυτό αποσκοπεί και 
στην απορρόφηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από 
τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Καλό θα ήταν επίσης η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και οι 
υποστηρικτές της να μην παίζουν το ρόλο «τιμητή». 
Δεν τους ταιριάζει. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και οι πολίτες της χώρας ξέρουν ποιοι 
και πώς χρησιμοποιούνται ως «δούρειοι ίπποι» για 
να παραδοθεί στους ιδιώτες η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν ακόμη πιο 
σκληρά για να διατηρηθεί ο Δημόσιος και Κοινωνι-
κός χαρακτήρας της.

“

”

“

Η απάντηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. A.E.

Η Εταιρεία «ΔΙ.Α.ΔΥ.Μ.Α. Α.Ε.» εξέδωσε ανακοίνω-
ση στην οποία αναφέρει:

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να διαστρεβλώνει 
κατά τρόπο απαράδεκτο την πραγματικότητα, καταγ-
γέλλοντας με αναλήθειες και ψεύδη γεγονότα που 
δεν έχουν καμία σχέση με τη ΔΙ.Α.ΔΥ.Μ.Α. ΑΕ. Στην 
αναφορά περί ‘εξυπηρέτησης συμφερόντων’ επιχει-
ρηματιών - εργολάβων στο νομό Κοζάνης από τον κ. 
Κουκουλόπουλο, μέσω της ΔΙ.Α.ΔΥ.Μ.Α., θέλουμε 
να σας γνωρίσουμε ότι ποτέ δεν υπήρξε Πρόεδρος 
αυτής (της ΔΙ.Α.ΔΥ.Μ.Α. ) ούτε καν μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της.

Η πρωτοβουλία του ως τότε Δημάρχου Κοζάνης, 
με τη συναίνεση όλων των Δημάρχων της Δυτικής 
Μακεδονίας και όχι μόνον αλλά και των κατοίκων 
της, δημιούργησε ένα πρωτοποριακό περιφερειακό 
σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που όμοιό του 
δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Τη λειτουργία του Συστήματος υπηρέτησαν και 
υπηρετούν μέσα από Δημοκρατικά εκλογικές διαδι-

κασίες το σύνολο των Δημάρχων της Δυτικής Μα-
κεδονίας, είτε ως Πρόεδροι είτε ως μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, με επιτυχία και σήμερα αποτε-
λεί παράδειγμα προς μίμηση για τους Φορείς Διαχεί-
ρισης Στερών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) όλης της Ελ-
λάδας. Τη ΔΙ.Α.ΔΥ.Μ.Α. ΑΕ επισκέφθηκαν και συ-
νεχίζουν να την επισκέπτονται πλειάδα Δημάρχων, 
Δημοσίων Λειτουργών κλπ όχι μόνο της Ελλάδας 
αλλά και του Εξωτερικού, για τον υποδειγματικό τρό-
πο λειτουργίας της και την πετυχημένη πορεία της. 
Όσον αφορά τα έργα, πράγματι η ΔΙ.Α.ΔΥ.Μ.Α. απορ-
ρόφησε δεκάδες εκατομμύρια από Εθνικά και Ευρω-
παϊκά προγράμματα τηρώντας πάντοτε τη νομοθεσία 
σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας των διεθνών δια-
γωνισμών. Η τήρηση της νομιμότητας για κάθε έργο 
που δημοπρατεί η εταιρία, από την ίδρυσή της έως και 
σήμερα, είναι ένας απαράβατος κανόνας, δεν είναι 
στην ‘διακριτική της ευχέρεια’, αλλά υποχρέωσή της.

Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση του κοινωνικού 
και δημόσιου συμφέροντος είναι αυτό που επιδιώκει 

(εξασφάλιση εργασίας για σημαντικό αριθμό εργα-
ζομένων, χαμηλό κόστος για τους πολίτες της Δυτι-
κής Μακεδονίας, άρτια αποτελέσματα της λειτουργί-
ας της). Η επιτυχία της και η ανάδειξή της ως Φορέα 
προτύπου για την ελληνική πραγματικότητα, βασίστη-
κε ακριβώς στο γεγονός αυτό και δεν αναλώθηκε σε 
μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Η πρόκληση είναι σαφής.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει σελίδα 

στο βιβλίο της διαχείρισης των απορριμμάτων Πρέπει 
να προχωρήσει στην δημιουργία βιώσιμων φορέων 
διαχείρισης και η νομική μορφή αυτών των φορέων 
δεν μπορεί παρά να είναι αυτή της Ανώνυμης Εται-
ρίας ΟΤΑ. Άλλωστε την ίδια θέση περί της παραπά-
νω νομικής μορφής έχει και το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α., 
το συλλογικό όργανο πενήντα (50) Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων της Ελλάδος.

Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Μαυρίδης Δημοσθένης

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.» που απαντά στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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