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TO ΘEMA:

ΑΚΡΑΙΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν εφησυχάζουν
Συνεχίζουν τον αγώνα τους κατά των απολύσεων,
των ιδιωτικοποιήσεων και των νέων μέτρων λιτότητας

Πότε και πώς θα εκλεγούν
οι αντιπρόσωποι στο
Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Έγγραφο στο οποίο εμπεριέχονται οδηγίες για τον
τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας έστειλε στους Συλλόγους-Μέλη της η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα αναφέρει:

“

Σ

υνέχιση του αγώνα κατά της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση και
συνεχίζει η κυβέρνηση συνεργασίας κατ’ επιταγήν της
τρόικας με νέα αντιλαϊκά μέτρα, αποφάσισε το Γενικό
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Έχοντας ως βάση τις
μεγαλειώδεις και πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου και με αρχή την ημέρα εξέγερσης
του Πολυτεχνείου, όπου και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έλαβαν μέρος στις επετειακές εορταστικές εκδηλώσεις, το Γενικό Συμβούλιο της Ομο-

σπονδίας αποφάσισε συνέχιση των πολύμορφων
αγωνιστικών δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή για προκήρυξη
απεργιακών κινητοποιήσεων και έδωσε το σύνθημα
για μη εφησυχασμό, αλλά για αγώνα κατά της εργασιακής εφεδρείας, της κατάργησης των οργανικών θέσεων, των χαρατσιών και των κεφαλικών φόρων, των
απολύσεων συμβασιούχων και των ιδιωτικοποιήσεων
στον τομέα της καθαριότητας. Σε ανακοίνωσή της η
Ομοσπονδία αναφέρει:
Συνέχεια στη σελίδα ✎ 5

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμπαραστέκεται στους
εργαζόμενους της «Ελευθεροτυπίας»
Σε δήλωση συμπαράστασης των εργαζομένων της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο της ανεργίας λόγω της μη
χρηματοδότησης της εφημερίδας,
προχώρησε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Θέμης Μπαλασόπουλος. Στη δήλωσή του σημειώνει:

“

Εκφράζουμε την ειλικρινή συμπαράστασή μας
στους εργαζόμενους της «Ελευθεροτυπίας» που
αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον, το οποίο
τίθεται εν αμφιβόλω εξ αιτίας των οικονομικών
δυσκολιών της εφημερίδας.
Θεωρούμε πως η συνέχιση της έκδοσης της
«Ελευθεροτυπίας» συμβάλλει στην ελευθερία του
λόγου, μιας εκ των θεμελιωδών αρχών της
Δημοκρατίας. Καλούμε την εργοδοσία, όπως και
κάθε άλλο εμπλεκόμενο,να πράξουν ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση
της εφημερίδας και να διατηρηθούν στο ακέραιο οι
θέσεις εργασίας.

Πιθανή αναστολή της έκδοσής της θα πυροδοτούσε την εξάπλωση της κρίσης σε πολλά ακόμη
Μ.Μ.Ε.
Στην κρίσιμη τούτη οικονομική συγκυρία, με την
ανεργία να καλπάζει και να πλήττει όλες τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και τα Μ.Μ.Ε., καταδικάζουμε κάθε σχέδιο απολύσεων και απομακρύνσεων
εργαζομένων.
Είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ μας η συμπαράσταση
στις πρωτοβουλίες των εργαζομένων ώστε η
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» να μείνει ζωντανή, μαχητική και
στην πρώτη γραμμή της αντικειμενικής ενημέρωσης.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που
για 21 ημέρες αντιστέκονταν στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας,
και η οργανωμένη κυβερνητική προπαγάνδασυκοφάντηση του δίκαιου αγώνα μας ήταν καθημερινό φαινόμενο, η ανεξάρτητη, μαχητική γραμμή της
«Ελευθεροτυπίας» στην αντιμετώπιση και προβολή
του αγώνα μας ήταν αντικειμενική, αμερόληπτη
τιμώντας την ελευθερία του τύπου μέσα στην όαση
των χειραφετημένων Μ.Μ.Ε.

”

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 215/182-2011 εγγράφου μας, όπου σας δίναμε
οδηγίες για τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας και το
οποίο σας ξαναστέλνουμε, εφιστούμε την προσοχή σας στα πιο κάτω:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντoς
καταστατικού της Ομοσπονδίας: «Για την διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη γνήσια αποτύπωση της πραγματικότητας, η εκλογή
για τη συγκρότηση των σωμάτων των οργανώσεων που εκλέγουν αντιπροσώπους για την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση
τα Τακτικά της Συνέδρια.
Η εκλογή των αντιπροσώπων-συνέδρων της
Ομοσπονδίας, πραγματοποιείται την χρονική
περίοδο από το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διεξαγωγής του Τακτικού Συνεδρίου
μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του Τακτικού Συνεδρίου της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. …………».
Οι διαδικασίες για την εκλογή των αντιπροσώπων ξεκινούν από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου
2011 και ολοκληρώνονται μέχρι δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Απρίλιος 2012), Συνέδριο που
θα προκηρυχθεί στην Τακτική Συνεδρίαση του
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας το Δεκέμβριο του 2011.
2. Πολλοί Σύλλογοι-Μέλη λόγω της εφαρμογής του Ν.3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχουν προχωρήσει σε συγχωνεύσεις ή αλλαγή του τίτλου του Συλλόγου
χωρίς όμως να έχει ενημερωθεί μέχρι σήμερα
η Ομοσπονδία. Αποτέλεσμα είναι να μην καταβάλλονται εισφορές από τα παλιά σωματεία
αλλά και να γίνεται άσκοπα αποστολή αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας, επιβαρύνοντας την
οικονομικά. Γι’ αυτό ΑΜΕΣΑ θα πρέπει να ενημερωθεί η Ομοσπονδία για τις αλλαγές αυτές.
Εννοείται ότι καθολικός διάδοχος της καταβολής των εισφορών των εργαζομένων
στην Ομοσπονδία και κατ’ επέκταση στην
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ο νέος συγχωνευμένος σύλλογος. Επίσης θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην
Ομοσπονδία κάθε αλλαγή στο καταστατικό που
έχει πραγματοποιηθεί (επικυρωμένο αντίγραφο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο).
3. Λόγω των συνεχών απεργιακών κινητοποιήσεων η Ομοσπονδία αντιμετωπίζει σοβαρό
οικονομικά πρόβλημα και γι’ αυτό θα πρέπει να
υπάρξει ΑΜΕΣΑ η συνεννόηση με το λογιστήριο
της Ομοσπονδίας για το ύψος των οφειλόμενων εισφορών και να προγραμματιστεί η καταβολή τους ώστε να μπορέσει η Ομοσπονδία να
ανταπεξέλθει στα λειτουργικά της έξοδα.
Συνάδελφοι,
Η άμεση ανταπόκρισή σας στα πιο πάνω θα
βοηθήσει όλους μας στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην
καλή λειτουργία της Ομοσπονδίας.

”

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα
■
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, Nομαρχιών κ.λπ.
Nομικών Προσώπων 50.00 
Nα στέλνεται στο όνομα:
Tράκας Nικόλαος
για την εφημερίδα:
“BήMA EPΓAZOMENΩN
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”
στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
Παραγωγή:

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

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Στην εφημερίδα “TO BήMA των
EPΓAZOMENΩN της TOΠIKHΣ
AYTOΔIOIKHΣHΣ” μπορούν να
δημοσιεύονται αποφάσεις και
παρεμβάσεις Σωματείων όπως και
μελέτες -εισηγήσεις φυσικών
προσώπων, αν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:

Οι θέσεις-προτάσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
για τη συγχώνευση των Φο.Δ.Σ.Α.

Τις απόψεις της αναφορικά με το σχέδιο του
Προεδρικού Διατάγματος για τη «Συγχώνευση
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» κατέθεσε στον Υφυπουργό Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. Στο έγγραφό της αναφέρει τα εξής:

“

Κύριε Υφυπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι, οι απόψεις μας
για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος «Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε ένα νέο
ενιαίο ανά Περιφέρεια, Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», είναι οι πιο
κάτω:
1. Οι νέοι Φο.Δ.Σ.Α. ανά Περιφέρεια
ή Περιφερειακή Ενότητα, να έχουν τη
μορφή Συνδέσμου (Ν.Π.Δ.Δ.) και να
μην υπάρξει καμιά τροποποίηση στο
άρθρο 104 του Ν. 3852/2010 για
την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία ΦΟ.Δ.Σ.Α.
■

με τη μορφή Α.Ε., καθώς είναι αναγκαίο
να κινηθεί σε μια ενιαία πολιτική διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα.
2. Στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Φο.Δ.Σ.Α. είναι
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
με τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα.
Αντιθέτως η πλειοψηφία των Φο.Δ.Σ.Α.
που λειτούργησαν στη χώρα μας ως Α.Ε.
προβλήματα και κακή διαχείριση στο
σύνολο των αρμοδιοτήτων τους είχαν.
Κύριε Υφυπουργέ,
Η άμεση έκδοση του Π.Δ. για τους
Φο.Δ.Σ.Α. με τη μορφή που καθορίζει
ο Ν. 3852/2010 ως Ν.Π.Δ.Δ. είναι
προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
στη χώρα μας.

”

Διογκώνονται τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας να ενσκήψουν και να δώσουν λύση στα καθημερινά
προβλήματα των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
εξαιτίας της ελλείψεως προσωπικού κάλεσε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε σχετικό έγγραφό της αναφέρει:

“

Κύριοι Υπουργοί,
Σας μεταφέρουμε την οργή και
αγανάκτηση χιλιάδων ασφαλισμένων
του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω έλλειψης προσωπικού, (ένας και μοναδικός
υπάλληλος εξυπηρετεί χιλιάδες ασφαλισμένους στο Νομό Δωδεκανήσου), ενώ
από σήμερα ήρθε να προστεθεί και η
Απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη μη χορήγηση φαρμάκων.
Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού σας είναι γνωστό, καθώς με

δικές σας αποφάσεις επιτρέψατε σε
υπάλληλο της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. να μεταταγεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο αφήνοντας στην
τύχη τους χιλιάδες ασφαλισμένους.
Μας προκαλεί δε έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι, ενώ το Ταμείο μας
(Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) δεν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα η πολιτική
που ακολουθείτε στο Τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης μας οδηγεί σε
καθημερινό κίνδυνο την υγεία των οικογενειών μας, ιδιαίτερα στα ακριτικά
νησιά του Νομού Δωδεκανήσου.
Τουλάχιστον ασχοληθείτε με τα
μικρά αλλά καθημερινά προβλήματα
γιατί στα υπόλοιπα είδαμε τα αποτελέσματα της ακραίας νεοφιλελεύθερης,
μνημονιακής πολιτικής σας…

”

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 AYTOΔIOIKHΣHΣ”
ή να στέλνονται στο
FAX: 210 5247633

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

■

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών
κλιμακίων ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από το Υπουργείο Οικονομικών

Με έγγραφό της προς το Υπουργείο Οικονομικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης των πλασματικών μισθολογικών
κλιμακίων στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
που έχουν ενταχθεί στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως
εξής:

“

Με την με αριθμ. πρωτ.: οικ.2/ 78400
/0022/14-11-2011 εγκύκλιό σας που

δίνεται οδηγίες για την εφαρμογή των
διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του
Ν. 4024/2011, (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ –
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 226/ 27-10-2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012 - 2015», εκ παραδρομής δεν αναφέρεστε καθόλου στο πως

XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Π.O.E.-O.T.A.

O.Γ.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
210 5229512 •

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

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA
210 3322100 •

210 5247633

A.Δ.E.Δ.Y.

Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA

210 3841214

213 2147500 •

210 3820807

EΛ.Γ.A.
MEΣOΓEIΩN 45 - ΤΑΧ. ΘΥΡ. 14103 - 115 10 - AΘHNA

EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ
KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ (EΛ.IN.Y.A.E.)
ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

Ο.Π.Α.Δ.-T.Y.Δ.K.Y.

210 7490577 •
A.Σ.E.Π.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA
213 1616900 •

210 3246165

210 8215237 - 210 8217892 •
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 •

2

210 5247019

210 8218129

210 7488282

210 8200100 •

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:
ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ

213 1319100 •
213 1319187
ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA
210 3496213 - 210 3496308 •
ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH
XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA
210 7289600 •

210 7292129

210 8200222

ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA
210 3214823 •
210 3428530

210 3214294

INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ THΣ Γ.Σ.E.E.-A.Δ.E.Δ.Y.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24 - 104 34 - AΘHNA
210 8202239 •

210 8202263

■

Η αύξηση του ταχυδρομικού
τέλους «απειλεί» τα έντυπα
των Συλλόγων και Φορέων

Την κατάργηση του άρθρου 48 του Νόμου
3986/2011 βάσει του οποίου καταργείται το μειωμένο ταχυδρομικό τέλος στην αποστολή εφημερίδων συλλόγων και άλλων φορέων ζήτησε με
επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η επιστολή έχει ως εξής:

“

Κύριε Υπουργέ,
Η κατάργηση του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους που επιβάλλεται με το
άρθρο 48 του Ν.3986/2011 (Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 152/17-2011) στην αποστολή των εφημερίδων
συλλόγων αλλά και άλλων φορέων, θα
σημάνει το τέλος της κυκλοφορίας τους.
Ανάμεσα στα έντυπα αυτά, είναι και η
μηνιαία εφημερίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με
τίτλο «ΒΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» που εκδίδεται από το
1998 με μοναδικό στόχο την ενημέρωση
όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε κάθε Δήμο της χώρας.
Η υπέρογκη δαπάνη για την αποστολή
ταχυδρομικά της εφημερίδας μας, καθιστά αδύνατη πλέον την έκδοσή της που
αποτελεί μία μικρή αχτίδα στην ενημέρωση των συναδέλφων μας.
Η έκδοση της εφημερίδας μας δεν έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διακίνηση της το
Ταχυδρομείο. Με την απόφασή σας την
οδηγείται στο κλείσιμο.
Κύριε Υπουργέ,
Αν πραγματικά θέλετε να υπερασπιστείτε την απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία κάθε συλλογικού εντύπου με
μοναδικό στόχο την ελεύθερη διακίνηση
των ιδεών, σας ζητούμε την κατάργηση
του άρθρου 48 του Ν. 3986/2011 που
καταργεί τα μειωμένα ταχυδρομικά τέλη
στις εφημερίδες (Συλλόγων, Φορέων,
κ.λ.π.) ώστε αυτές να συνεχίσουν απρόσκοπτα την κυκλοφορία τους.
Στους φορείς που κοινοποιείται η
παρούσα επιστολή καλούνται και για τη
δική τους παρέμβαση για την κατάργηση
του άρθρου 46 του Ν. 3986/2011.

”

θα χορηγηθούν τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από το
άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 3660/2008 στο
προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που έχει
ενταχθεί στα Β.Α.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι, η αρμόδια 47η
Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Ενστάσεων του Υπουργείου σας,
μας ενημέρωσε ότι η διάταξη δεν έχει καταργηθεί, καθώς είναι ειδική (συνταξιοδοτική) και εξακολουθεί να ισχύει.
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε, ότι
οι εργαζόμενοι που επέλεξαν την ένταξη τους στα Β.Α.Ε. έχουν επιβαρυνθεί με
χιλιάδες ευρώ για την εξαγορά της προϋπηρεσίας τους για να τύχουν εφαρμογής των διατάξεων αυτών. Οποιαδήποτε
προσπάθεια αλλοίωσής της θα αντιμετωπισθεί δυναμικά και αγωνιστικά από το
σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν
τις οδηγίες σας προς τις υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού για την χορήγηση των
πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων
του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.3660/2008
σε συνδυασμό με το Ν. 4024/2011 που
ισοπεδώνει τις αποδοχές και τα δικαιώματά μας.

”

Παρέμβαση του Υπουργού
Εσωτερικών ζήτησε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την
αντιμετώπιση του προβλήματος
πληρωμής των Ιατρών Εργασίας
και Τεχνικών Ασφαλείας
Τη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργού
Εσωτερικών για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της θεώρησης των ενταλμάτων πληρωμής των Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών
ασφαλείας οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσεις έργου με τους Ο.Τ.Α. ζήτησε
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στο έγγραφο της προς τον
Υπουργό Εσωτερικών επισημαίνει:

“

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.:
14110/11-10-2010 έγγραφο του
Υπουργείου σας, που συνημμένα σας
στέλνουμε, ζητούσατε από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου την
ΑΜΕΣΗ αντιμετώπιση του σοβαρού
προβλήματος που είχε δημιουργηθεί με την πράξη 155/2009 του Ι
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (17η Συνεδρίαση/1-7-2009).
Με την πράξη αυτή οι Επίτροποι δεν
θεωρούσαν τα εντάλματα πληρωμής
των Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών
Ασφαλείας οι οποίοι είχαν συνάψει
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με τους
Ο.Τ.Α.
Όπως σας είναι γνωστό οι Ο.Τ.Α.
είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας
των οποίων οι ώρες απασχόλησης
καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων και τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση
του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και
την Ασφάλεια των Εργαζομένων»,
(Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 84/2-6-2010).
Με έγγραφο των υπηρεσιών του
Υπουργείου σας (αριθμ. πρωτ.: οικ.
50985/13-12-2001) είχε συστηθεί στους Ο.Τ.Α. να συνάπτουν Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή μέχρι σήμερα το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει πάρει καμιά
πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση
του σοβαρού αυτού προβλήματος
που θέτει σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο την
Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων θα πρέπει ή να ζητήσετε επανεξέταση του ζητήματος ή να προχωρήσετε σε νομοθετική πρωτοβουλία
που να δίνει λύση στο αδιέξοδο που
έχει δημιουργήσει η απόφαση του Ι
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

”

Αυξάνονται τα θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα Δημοτικούς Υπαλλήλους
λόγω παραλείψεων και μη εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων από τους Δήμους
Με αφορμή την αύξηση των θανατηφόρων
ατυχημάτων που καταγράφεται το 2011 στους
Ο.Τ.Α., η Ομοσπονδία κάλεσε τόσο τους Δήμους όσο και το Υπουργείο Εργασίας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ή να μεριμνήσουν
για την πιστή εφαρμογή των υφισταμένων
προκειμένου να ανασχεθεί το ανησυχητικό
φαινόμενο. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
αναφέρει:

“

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στους Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν αύξηση κατά το 2011 σε σχέση με τα δύο
προηγούμενα έτη, ενώ εντείνονται
φαινόμενα που αφορούν σε κυκλοφορία ανασφάλιστων Δημοτικών οχημάτων, χωρίς να έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο.
ή που οδηγούνται από αναρμόδιους.
Φαινόμενα που αυξάνουν τον κίνδυνο
πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων,
απειλώντας τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έκρουσε εγκαίρως
τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας
τόσο από τους Δήμους όσο και από
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να λάβουν άμεσα μέτρα
ή να μεριμνήσουν για την εφαρμογή
των υφιστάμενων διατάξεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, να αποτραπούν νέα θανατηφόρα
και να μειωθούν συνολικά τα εργατικά
ατυχήματα. Η τελευταία παρέμβαση της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έγινε μετά το δυστύχημα
στο Δήμο Ναυπλίου. Το τρίτο κατά σειρά εντός του 2011, όταν το 2010 καταγράφηκε ένα και το 2009 δύο. Από
στοιχεία δε του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) προκύπτει
ότι, εντός του πρώτου 5μηνου του
τρέχοντος έτους γνωστοποιήθηκαν
55 εργατικά ατυχήματα στους Ο.Τ.Α.,
ενώ τα προηγούμενα χρόνια, 143 και
167 αντίστοιχα.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Σ.ΕΠ.Ε., έστειλε εγκύκλιο σε
όλους τους Ο.Τ.Α., υπογραμμίζοντας
την αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και καλώντας
τους να συμμορφωθούν άμεσα με τις
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να λάβουν προληπτικά
μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων. Επέστησε δε την
προσοχή στον τομέα της καθαριότητας, αφού όπως υπογραμμίζει και το
Σ.ΕΠ.Ε., στη διάρκεια των εργασιών
συλλογής απορριμμάτων οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε ιδιαίτερες συνθήκες,
αλλά και σε πλήθος επικίνδυνων παραγόντων, όπως φυσικούς, χημικούς
και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου.
«Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων
πρόληψης οδηγεί στην πρόκληση σοβαρών ή και θανατηφόρων εργατικών
ατυχημάτων, καθώς και στην εκδήλωση επαγγελματικών ασθενειών»,
τονίζει στην εγκύκλιο του το Σώμα
Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

καθαριότητας των Δήμων, αλλά και
τον αυξημένο αριθμό εργατικών ατυχημάτων που αναγγέλλονται από τους
Δήμους στις περιφερειακές υπηρεσίες
του Σ.ΕΠ.Ε., θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα άμεσης
συμμόρφωσης των Δήμων προς τις
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και λήψης προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων.
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι
εντός του πρώτου 5μήνου του 2011
από τους Ο.Τ.Α. αναγγέλθηκαν στο
ΣΕ.Π.Ε., πέραν των προαναφερομένων
θανατηφόρων, 55 εργατικά ατυχήματα, ενώ για το 2010 και 2009 αυτά
ανήλθαν στα 143 και 167 αντίστοιχα.
Επιπλέον για τα έτη αυτά αναγγέλθηκαν 1 και 2 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα αντίστοιχα.
Είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι
στον τομέα καθαριότητας των Δήμων,
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και
συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εργασιών συλλογής απορριμμάτων εκτίθενται σε ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και
σε πλήθος επικίνδυνων παραγόντων
όπως φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες κινδύνου. Η μη λήψη
των κατάλληλων μέτρων πρόληψης
οδηγεί στην πρόκληση σοβαρών ή και
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων
καθώς και στην εκδήλωση επαγγελματικών ασθενειών.
Από την έρευνα που διενεργούν
οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας
μετά από κάθε σοβαρό ή θανατηφόρο εργατικό ατύχημα προκύπτει ότι τα
περισσότερα ατυχήματα στον τομέα
καθαριότητας συμβαίνουν κυρίως:
α. κατά τη διάρκεια αδειάσματος των
κάδων συλλογής απορριμμάτων στα
απορριμματοφόρα β. κατά τη διάρκεια
μεταφόρτωσης των απορριμμάτων από
τα απορριμματοφόρα σε φορτηγά οχήματα στους σταθμούς μεταφόρτωσης
απορριμμάτων και γ. κατά τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων στα
δημοτικά αμαξοστάσια.
Τα παραπάνω στοιχεία, και ειδικά τα
τρία θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα
του 2011, σε μια εποχή μάλιστα που
καταγράφεται σημαντική μείωση των
θανατηφόρων ατυχημάτων σε άλλου
τομείς δραστηριοτήτων, καθιστούν
επιτακτική τη λήψη των απαραίτητων
μέτρων κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εργασιών και επιβάλλουν την
αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού
πλαισίου για την ασφάλεια και υγεία
των εργαζομένων.
Μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθε-

σία είναι οι εξής:
1. Υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού
Εργασίας (ΙΕ), (άρθρο 8 του Ν.
3850/2010).
2. Τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων του ΤΑ και του ΙΕ (αρ. 14, Ν.
3850/2010).
3. Τήρηση ειδικού βιβλίου εργατικών
ατυχημάτων (αρ. 43, παρ. 2β, Ν.
3850/2010).
4. Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των
υφιστάμενων κατά την εργασία
κινδύνων για την ασφάλεια και την
υγεία, από τον ΤΑ και τον ΙΕ., (αρ
43, παρ. 1α, του Ν. 3850/2010).
5. Τήρηση καταλόγων με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες - φυσικούς,
χημικούς και βιολογικούς (αρ. 38,
παρ. 3ε, Ν.3850/2010).
6. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και διενέργεια ιατρικού
έλεγχου των εργαζομένων που
εκτίθενται σε παράγοντες (αρ.
18 & 39 Ν.3850/2010 και ΥΑ
53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β/1110-2006).
7. Ενημέρωση, κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
για θέματα ασφάλειας και υγείας
(αρ. 47 & 48, Ν. 3850/2010).
8. Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (άρθρο 38, παρ. 2δ του
Ν. 3850/2010 και ΥΑ 53361/
2006) και επίβλεψη της ορθής
εφαρμογής τους (αρ. 42, παρ.6γ,
Ν. 3850/2010).
9. Συντήρηση και παρακολούθηση
της ασφαλούς λειτουργίας μέσων
και εγκαταστάσεων (αρ. 42, παρ.
6στ, Ν 3850/2010).
10.Τήρηση βιβλιαρίου προληπτικού
ελέγχου και συντήρησης κάθε
εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο (αρ. 4α, παρ. Ι, παρ. 2.20,
Π.Δ 395/94, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 89/99 και το Π.Δ
304/2000).
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο
πλαίσιο της ελεγκτικής του δράσης, το
Σ.ΕΠ.Ε. διενεργεί τακτικούς ελέγχους
στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., ενώ κατά
την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε
εξέλιξη στοχευμένο πρόγραμμα ελέγχων τήρησης και εφαρμογής της σχετικής με την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων νομοθεσίας, στις υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Μετά
την ολοκλήρωση του ανωτέρου προγράμματος, θεωρούμε σκόπιμο να σας
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά του.

”

”

Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζει στους
Δήμους τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να
προστατεύεται η Ασφάλεια και η Υγεία των
εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας
εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Γιάννη
Κουτσούκο. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:
Με αφορμή τρία θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν το τρέχον έτος έως και σήμερα και τα οποία
αφορούσαν εργαζομένους στον τομέα

“

3

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Πέλλας ανέτρεψαν τα σχέδια εκχώρησης
και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών σε ιδιώτες υπερασπιζόμενοι
το δικαίωμά τους στην εργασία και το συμφέρον των Δημοτών
Ενωμένοι και με πείσμα οι εργαζόμενοι του Δήμου Πέλλας κατάφεραν να ανατρέψουν τα
σχέδια εκχώρησης της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών σε ιδιώτες. Έχοντας στο πλευρό τους
την κοινωνία, την οποία ενημέρωσαν για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα είχε για τους ιδίους
μία τέτοια εξέλιξη, καθώς επίσης και άλλους φορείς, έδωσαν αγώνα και κατάφεραν να αναλάβει
ο Δήμος Πέλλας τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. αντί ιδιωτών. Το πώς οι εργαζόμενοι υπερασπίστηκαν
τα δικαιώματά τους στην εργασία, περιγράφεται σε επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Πέλλας προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η επιστολή έχει ως εξής:

“

Εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι του Δήμου Πέλλας διεξάγουμε αγώνα ενάντια
στην εκχώρηση της λειτουργίας του πρόσφατα κατασκευασμένου Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών σε ιδιώτη. Ο πόλεμος με συμφέροντα και τους μικροπολιτικούς συμπαραστάτες τους διεξάγεται με πείσμα. Το δυσκολότερο κομμάτι του αγώνα όμως ήταν να
πεισθούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ότι οι αγώνες δίνουν προοπτική και ότι η «λαίλαπα» της ιδιωτικοποίησης δεν είναι ανίκητη.
Είχαμε σαφείς ενδείξεις ότι η εκχώρηση μεθοδεύονταν ώστε ο Χ.Υ.Τ.Α. να περιέλθει για λειτουργία σε συγκεκριμένο ιδιώτη. Από τον Ιανουάριο βγήκαμε στην
κοινωνία αναδείξαμε το θέμα πραγματοποιώντας συναντήσεις φορέων, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις στο δημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση των Δ.Σ. του Χ.Υ.Τ.Α. και
Δ.Σ. του Δήμου οδηγούσε στην εκχώρηση σε εργολάβο χωρίς να εξεταστεί η δυνατότητα της δημόσιας λειτουργίας. Τα συμφέροντα έδειχναν ισχυρά και η απόφαση ειλημμένη.
Η εκχώρηση όμως πια έρχονταν σε αντίθεση όχι μόνο με την άποψη του συλλόγου μας, αλλά και με την εκφρασμένη άποψη συνδικαλιστικών, κοινωνικών και
επιστημονικών συλλογικοτήτων (Ψήφισμα φορέων της πόλης 16-3-2011 Εργατικό Κέντρο Γιαννιτσών, Εμπορικός Σύλ. Γιαννιτσών, ΕΛΜΕ Πέλλας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών, Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον, ΕΜΔΥΔΑΣ/Κεντρ. Μακεδονίας
10/5/11, ΠΟΕ-ΟΤΑ-16/3/11, ΠΑΜΕ). Στο διάστημα που ακολούθησε η κοινωνία συνειδητοποιούσε όλο και περισσότερο το δίκαιο του αγώνα και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ακόμη και γραπτώς υπέρ των θέσεων μας. Σύμμαχός μας υπήρξε αδιάλειπτα ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης.
Η σύγκρουση άρχισε να κορυφώνεται από τις 2-8-2011 όταν ενεκρίθησαν τα
τεύχη δημοπράτησης για λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών και ορίστηκε δημοπρασία στις 25-10-2011. Άμεσα ως Διοικητικό Συμβούλιο και εργαζόμενοι αποφασίσαμε ότι πρέπει να δώσουμε τον αγάνα με κάθε μέσο. Αυτός ο αγώνας έπρεπε
να ξεπεράσει το επίπεδο του Συλλόγου μας και έπρεπε να αναχθεί σε αγώνα της
ίδιας της κοινωνίας. Υποβάλλαμε προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα. Αποφασίσαμε
κατάληψη του χώρου της δημοπρασίας όπου καλέσαμε φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις να μας συμπαρασταθούν. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξέφρασε την απόλυτη
συμπαράσταση της στους αγώνες μας με παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της.
Η δημοπρασία ήταν διάτρητη και η εκχώρηση επιζήμια αλλά ο στρουθοκαμηλισμός
συνεχίζονταν. Οι «σωματοφύλακες» της εκχώρησης από το Σύνδεσμο πανικοβλήθηκαν, μας ζητούσανε να επανέλθουμε στην τάξη αφού «δεν είναι δουλειά μας
αυτά τα πράγματα» και ζήτησαν αστυνομική και εισαγγελική συνδρομή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο πρόεδρος του Χ.Υ.Τ.Α. κατήγγειλε τον Πρόεδρο του Συλλόγου, Αβραμίδη Λευτέρη, στην Εισαγγελία για παρακώλυση της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Οι εργαζόμενοι όμως παρά τις διασπαστικές
προσπάθειες παρέμεναν ενωμένοι και αποφασισμένοι για σύγκρουση σε όλα τα

επίπεδα. Ο αγώνας αυτός δεν αφορά τις δουλειές μας μόνον, αφορά τις ζωές των
παιδιών μας και δεν επιτρέπεται να τον χάσουμε. Δείγμα της αποφασιστικότητας
μας ήταν και η καθολική συμμετοχή στις πανεργατικές απεργίες.
Στις 19-10-2011 ημέρα απεργίας, συνεδρίασε αιφνιδιάστηκα το Δ.Σ. του
Χ.Υ.Τ.Α. Οι εργαζόμενοι βρισκόταν εκείνη την στιγμή σε απεργιακή συγκέντρωση. Άμεσα αποχώρησαν από την συγκέντρωση ώστε να παραβρεθούν μαζί με συναδέλφους της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Χρήστο
Σίσκο, στην έκτακτη συνεδρίαση του συνδέσμου του Χ.Υ.Τ.Α. Στην ιδιαίτερα φορτισμένη συνεδρίαση παρουσία των εργαζομένων ο Δήμαρχος Πέλλας, Γρηγόρης
Στάμκος, ξεκάθαρα και συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, ζήτησε α. ακύρωση της
δημοπρασίας, β. ανάληψη της λειτουργίας από το Δήμο Πέλλας μέσω προγραμματικής συμβάσεως. Όλο το συμβούλιο του Χ.Υ.Τ.Α. τελικά υιοθέτησε την ίδια άποψη. Είχαμε ΝΙΚΗΣΕΙ. Την απόφαση που επικυρώθηκε και από το Δ.Σ. του Δήμου
(πλην ενός συμβούλου) υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα οι εργαζόμενοι.
Την 25-10-2011 βρεθήκαμε απέναντι στην πρώτη πρόκληση οι εργαζόμενοι
του εργολάβου που λειτουργούσαν το Χ.Υ.Τ.Α. αποχώρησαν αιφνιδιαστικά με κίνδυνο ο Δήμος να καθυστερήσει να ανταποκριθεί και να εκτεθεί. Άμεσα ο Σύλλογος
μεταβατικά αυτοργάνωσε τους εργαζόμενους για να ανταποκριθούμε στις βασικές
λειτουργίες που με εθελοντική εργασία επιπροσθέτως του ωραρίου μας κρατήσαμε τον Χ.Υ.Τ.Α. ανοικτό σε αυτήν την κρίσιμη μεταβατική περίοδο.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μία νίκη όλης της κοινωνίας. Μοναδικός ηττημένος είναι η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Μας έλεγαν για τους πανίσχυρους
ομίλους που εποφθαλμιούν τα κέρδη της διαχείρισης απορριμμάτων ότι είναι
ανίκητοι. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Στέλνουμε το μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους ότι
οι αγώνες οφείλουν όταν δίνονται με πείσμα και μπορούν να δημιουργήσουν τις
αναγκαίες ανατροπές.

”

■

Προκλητικός ο Δήμαρχος Λαγκαδά αρνήθηκε συνάντηση με
την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων

Τέλος στην επιδότηση αγοράς
ή ανέργεσης κατοικίας σε
προβληματικές περιοχές

να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου θα ενημερώνονταν για το θέμα της καθαριότητας, τις επιπτώσεις της ανάθεσης της αρμοδιότητας σε ιδιώτες, καθώς επίσης και για άλλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί το Δήμαρχο Λαγκαδά, για ακόμη μία φορά, να
μην προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου του
για την εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες και
τον προειδοποιεί πώς εκείνος επέλεξε το δρόμο της
μετωπικής σύγκρουσης αντί αυτού του διαλόγου. Η
απάντηση στις μεθοδεύσεις του θα έρθει σύντομα
και μάλιστα από το σύνολο των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καταργήθηκε
η χορήγηση της επιδότησης για αγορά ή ανέργεση κατοικίας
σε προβληματικές περιοχές της χώρας. Η σχετική εγκύκλιος
αναφέρει:

Για αυταρχική και αλαζονική συμπεριφορά κατήγγειλε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το Δήμαρχο Λαγκαδά, ο οποίος αρνήθηκε να
συναντηθεί με τον Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει το Δήμαρχο Λαγκαδά κ. Ιωάννη Αναστασιάδη για αυταρχική και αλαζονική συμπεριφορά,
την οποία επέδειξε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011,
στις 1.30 το μεσημέρι, όταν χωρίς καμία ουσιαστική
δικαιολογία αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας
κ. Θέμη Μπαλασόπουλο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ.
Βασίλη Πολυμερόπουλο.
Τα δύο μέλη του Προεδρείου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
με αντιπροσωπεία του νεοσύστατου Συλλόγου στο
Δήμο Λαγκαδά, επιχείρησαν να συναντήσουν τον
Δήμαρχο και να του εκφράσουν την αντίθεση τους
στη προσπάθεια εκχώρησης της καθαριότητας σε
ιδιώτες. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά αρνήθηκε τη συνάντηση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει
επιχειρήματα να στηρίξει την απόφαση του, αλλά επιχειρεί να προωθήσει επιχειρηματικά συμφέροντα,
σε βάρος αυτών των Δημοτών που τον εξέλεξαν.
Σε μία επίδειξη αυταρχισμού, ο Δήμαρχος προσπάθησε με προκλητικό τρόπο να εμποδίσει και να
αποτρέψει τους εργαζομένους του Δήμου Λαγκαδά
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”

“

1. Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του ΔημοσίουΡυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική
εξυγίανση- Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 180/22.8.2011, καταργήθηκε
η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του άρθρου 64 του
ν.1943/1991 (Α’ 50), όπως ίσχυε μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, και παύει εφεξής η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές
επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας.
2. Η καταβολή της προαναφερόμενης επιδότησης διακόπτεται ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου στην
υπηρεσία της προβληματικής περιοχής, όπου υπηρετεί.
3. Αιτήσεις, που είχαν υποβληθεί από τους δικαιούχους μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία
(22.8.2011), θα κριθούν, για λόγους χρηστής διοίκησης, με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε
κατά την υποβολή τους.

”

Την ανάκληση της παράνομης και καταχρηστικής απόφασης καθιέρωσης ωραρίου
εργασίας σε βάρδιες και 24ωρη εβδομαδιαία εργασία στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών
ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τον Υπουργό Εσωτερικών

Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών προκειμένου
να ανακληθεί η παράνομη και καταχρηστική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την οποία καθιερώνει το ωράριο εργασίας σε βάρδιες και 24ωρη εβδομαδιαία εργασία
σε υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, ζήτησε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών έχει ως εξής:

“

Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από το Σύλλογο
Εργαζομένων Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (αριθμ.
πρωτ.: 42291/4-7-2011) να καθιερώσει το
ωράριο εργασίας σε βάρδιες, καθώς και 24ωρη
εβδομαδιαία εργασία σε υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Απόφαση που συνιστά τροποποίηση της Σ.Σ.Ε. και Ειδικής Σ.Σ.Ε. που αφορά
το ωράριο εργασίας σε ειδικές υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α. αλλά και τη διεύρυνση του ωραρίου εργασίας (πρωί-απόγευμα) σε υπηρεσίες γενικότερου ενδιαφέροντος (Δημοτολόγιο-Αλλοδαποί
κ.λ.π.). Δικαίωμα και δυνατότητα που δεν έχει ο

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
Ειδικότερα με την πιο πάνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης προβλέπεται:
1. Για την υπηρεσία καθαριότητας οι βάρδιες εργασίας ορίζονται τρεις (3) και σε κάθε βάρδια οι
ώρες απασχόλησης του προσωπικού ορίζονται
σε οκτώ (8), όταν με δική σας εγκύκλιο (αριθμ.
πρωτ.: 32218/4-8-2011) ενημερώσατε τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ότι το ωράριο ειδικών
κατηγοριών προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
που προβλέπεται από το άρθρο 10 της Σ.Σ.Ε. της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2010 αλλά και την Ειδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ
Β’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1632/6-8-2009) παραμένει στις τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως
καθώς δεν τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 41 του Ν. 3979/2011.
2. Για τις υπηρεσίες Δημοτολογίων και της εξυπηρέτησης Αλλοδαπών οι βάρδιες εργασίας ορίζονται σε δύο (2) με την πρώτη βάρδια να έχει
ωράριο εργασίας 7.30 – 15.00 και τη δεύτερη

ΑΚΡΑΙΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

βάρδια 13.30 – 21.00.
Η παράταση λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών ξεφεύγει από τα όρια διεύρυνσης του
ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες καθώς
δεν δίνεται η δυνατότητα από την Υπουργική
Απόφαση (Αριθμ.: ΔΙΑΔΠ/ΦΒΙ/14757/25-72011) όπου ορίζει το ωράριο έναρξης και λήξης
λειτουργίας των υπηρεσιών και η επιλογή του
ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση του υπαλλήλου.
Ειδικότερα το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007
δεν προβλέπει την απογευματινή λειτουργία για
τις υπηρεσίες Διοικητικού Χαρακτήρα (Υπηρεσία
Δημοτολογίου και Αλλοδαπών) καθώς έχει καθιερωθεί ως κανόνας η εβδομάδα της πενθήμερης
πρωινής εργασίας. Εξαιρέσεις από τον κανόνα
εφαρμόζονται εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω
της ιδιοτυπίας των συνθηκών της λειτουργίας
του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή της
εργασίας.
Τέτοιες ιδιότυπες συνθήκες λειτουργίας δεν
μπορούν να υπάρχουν μόνο για το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, καθώς σε ολόκληρη την χώρα
όλες αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούν στο κανονικό ωράριο, ενώ συγχρόνως υπάρχει παράλληλα η λειτουργία των Κ.Ε.Π. για την εξυπηρέτηση
των πολιτών.
Άλλωστε πουθενά στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν δικαιολογεί τους ειδικούς λόγους για την κατά παράβαση των Νόμων και διατάξεων λειτουργίας τους το απόγευμα.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης είναι παράνομη και καταχρηστική,
ζητούμε την ΑΜΕΣΗ παρέμβασή σας για την
ανάκλησή της και την επαναφορά στη νόμιμη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση η αντίδρασή μας στις μεθοδεύσεις του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών και του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης θα είναι δυναμικές και
απρόβλεπτες.

”

Συνέχεια από σελίδα ✎ 1

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν εφησυχάζουν. Συνεχίζουν τον αγώνα τους
κατά των ιδιωτικοποιήσεων, των απολύσεων και των νέων μέτρων λιτότητας

“

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, στη
συνεδρίασή του την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2011, αφού αποτίμησε την μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου που στόχο είχε
την αποτροπή της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου
(Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο – Απολύσεις – Εφεδρεία
κ.λ.π.) αλλά και την έκφραση της αγανάκτησης των
εργαζομένων για την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας, και με βάση
τις πολιτικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν, αποφάσισε τα πιο κάτω:
1. Να εκφράζει καθημερινά, αγωνιστικά και δυναμικά την αντίθεσή της στη νέα αντιλαϊκή
συγκυβέρνηση που υπεβλήθη από την τρόικα
και φέρνει νέα πιο σκληρά, βάρβαρα και επώδυνα μέτρα.
2. Να συνεχιστούν οι πολύμορφες αγωνιστικές
δράσεις από όλους τους Συλλόγους-Μέλη
και την Ομοσπονδία για την αποτροπή εφαρμογής των νέων μέτρων που πρόσφατα ψήφισε η κυβέρνηση.
• Την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας
και του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
• Την κατάργηση των Οργανικών Θέσεων.
• Τα χαράτσια και τους κεφαλικούς φόρους.
• Τις απολύσεις των Συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
• Τις ιδιωτικοποιήσεις και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες με πρώτη προτεραιότητα
την καθαριότητα.
3. Την πραγματοποίηση μαζικών αγωνιστικών
πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλους τους

Ο.Τ.Α. της χώρας στο πλαίσιο του 3ήμερου
εορτασμού της εξέγερσης το Πολυτεχνείου
(Καταλήψεις, Στάσεις Εργασίας, Συγκεντρώσεις, Εκδηλώσεις κ.λ.π.), ώστε να αποτελέσει
νέα αφετηρία του διαρκή αγώνα μας για την
ανατροπή της ακραίας βάρβαρης, νεοφιλελεύθερης πολιτικής της συγκυβέρνησης και της
τρόικας.
Μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση-πορεία
του Πολυτεχνείου.
Προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 3.00 το μεσημέρι στα
γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα).
4. Εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ομοσπονδίας για την προκήρυξη διάφορων-πολύμορφων δράσεων και απεργιακών
κινητοποιήσεων, ενάντια στον προϋπολογισμό που επιβάλει νέα μέτρα και οδηγεί τους
εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια
και την ανεργία.
5. Την πρόταση στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε.) αλλά
και Ομοσπονδίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα για την προκήρυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να παλέψουμε για την
αποτροπή της ψήφισης-κύρωσης της νέας
δανειακής σύμβασης και των μέτρων που επιφέρει, υποθηκεύοντας τους εργαζόμενους και
την πατρίδα μας σε ένα πολύχρονο, διαρκές
πρόγραμμα λιτότητας και υποδούλωσης.
6. Την πραγματοποίηση Περιφερειακών Συσκέ-

ψεων των εργαζομένων σε όλη τη χώρα για
την ενημέρωση των εργαζομένων σε σχέση με
τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις, την
ανασύνταξη των δυνάμεων του κλάδου με στόχο τη διεύρυνση του αγωνιστικού μετώπου όχι
μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά σε όλη την
Ελλάδα, με συμμετοχή όλων των εργαζομένων,
αλλά και το συντονισμό και προετοιμασία τους,
προκειμένου να αποτρέψουμε στη πράξη τα μέτρα που πρόσφατα ψήφισε η Κυβέρνηση.
7. Την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων,
συγκεντρώσεων στους χώρους δουλειάς,
ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης των
Δημοτών καθώς και συντονισμού με άλλους
φορείς, με στόχο την συσπείρωση όλο και περισσότερων στο μέτωπο αντίστασης και ανατροπής της αδιέξοδης ακραίας και βάρβαρης
νεοφιλελεύθερης πολιτικής που βιώνουμε.
Συνάδελφοι,
Η πρόσφατη πολυήμερη κινητοποίηση του
κλάδου, αλλά και οι προηγούμενες, μας δείχνουν
ένα και μοναδικό δρόμο διεξόδου. Το ΔΡΟΜΟ του
ΑΓΩΝΑ με συντονισμό, οργάνωση, ενότητα, δυναμική, αλληλεγγύη και την καθολική συμμετοχή ΟΛΩΝ ΜΑΣ στις κινητοποιήσεις αλλά και στις
αποφάσεις μας για αυτές.
Ο αγώνας μας για να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο πολυνόμος (Ν. 4024/2011), η υπεράσπιση
των θέσεων εργασίας, ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και
η μη εφαρμογή της εφεδρείας είναι καθημερινός,
διαρκής και Μαραθώνιος.

”
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Με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Παροχών Υγείας στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σημειώνει την ξεκάθαρη υποβάθμιση των παροχών υγείας στους ασφαλισμένους του
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και χαρακτηρίζει αδιανόητο να υπάρχουν ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων σε εισφορές αλλά με ενιαίες παροχές.
Στο έγγραφό της η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Κύριε Υπουργέ,
Μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’
– ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2456/3-11-2011 του «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).» και το συνημμένο πίνακα (Α) που σας
στέλνουμε φαίνεται ξεκάθαρα η υποβάθμιση των
παροχών υγείας των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
και είναι αδιανόητο πλέον να υπάρχουν ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων σε εισφορές αλλά με ενιαίες παροχές.
Καθώς ο ασφαλισμένος του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έχει εισφορά 2,55% και 1% για κάθε μέλος, ενώ ο ασφα-

λισμένος του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) 2,55%, όσα
μέλη και αν ασφαλίζει, επισημαίνοντας επίσης ότι το
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι ο μόνος φορέας από τους εντασσόμενους που δεν επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Για την ΑΜΕΣΗ αντιμετώπιση της υποβάθμισης
των Παροχών Υγείας αλλά και την προάσπιση των
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων αλλά και των εργαζομένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. απαιτείται η επίλυση και προώθηση κατά προτεραιότητα των πιο κάτω αιτημάτων
μας:
Α. Να δοθούν στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. επιπρόσθετα οι παρακάτω παροχές:
1. Επιδόματα Λουτροθεραπείας - Εισπνευσιοθεραπείας - Αεροθεραπείας.
2. Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και έξοδα μετακίνησης - μεταφοράς ασθενών (π.χ. νεφροπαθών).
3. Δαπάνη Κατασκηνώσεων.
4. Επίδομα Τοκετού.

5. Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά όπως:
n Μετρητές σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης, βελόνες, συστήματα Pen, ταινίες για μέτρηση σακχάρου στο αίμα και στα ούρα.
n Επιδεσμικό υλικό, προϊόντα παραφύση στομίων
μαζί με τα παρακολουθήματά τους, καθετήρες, ουροσυλλέκτες, τραχειοσωλήνες κ.λ.π. μέσα.
n Όλα τα ιατρικά μέσα ή φαρμακευτικά διαλύματα
που απαιτούνται στους υποβαλλόμενους σε αιμοκάθαρση και μεταγγίσεις σε χρονίως πάσχοντες.
6. Πρόσθετη Περίθαλψη:
n Χορήγηση γυαλιών (κρύσταλλα και σκελετός).
Φακοί Επαφής. Συντηρητικά υγρών φακών επαφής. Δαπάνη συντήρησης φακών επαφής.
n Ειδικά θεραπευτικά μέσα: Ακουστικά βαρηκοΐας, τεχνητά μέλη, τεχνητούς οφθαλμούς, αναπνευστικές συσκευές C PAP N-CPAP Bi-CPAP,
νεφελοποιητές, ζώνες, ορθοπεδικά υποδήματα,
αναπηρικά αμαξίδια, ορθοπεδικοί κηδεμόνες,
ορθοστάτες, μηχάνημα ορθοστάτησης και βάδι-

Οι προτάσεις που κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
για τη εφαρμογή του «Καλλικράτη» και τη σύσταση Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική

Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. κοινοποιεί τις προτάσεις της που αφορούν στην εφαρμογή του «Καλλικράτη», την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος
για την συγχώνευση των Φο.Δ.Σ.Α. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τη σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησής μας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 σας
στέλνουμε και εγγράφως τις προτάσεις μας για την
εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) για
την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει οι Φο.Δ.Σ.Α. να
συγχωνευτούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων
στην Αττική, καθολικού διαδόχου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
Βασικό κριτήριο της πρότασής μας είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων όπως
άλλωστε προβλέπει και ο Ν. 3852/2010 αλλά και
η διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας που θα
μπουν σε αμφισβήτηση με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
Αναλυτικά οι προτάσεις μας είναι:
Α. Εφαρμογή του Νόμου, σύμφωνα με τα σχέδια
Π.Δ. και Υπουργικής Απόφασης που έχουν διαβιβαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1. Στο άρθρο 104, του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), για τους Συνδέσμους των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται, προβλέπεται ότι οι Σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες Εταιρείες
που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο
Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι
Δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμφωνεί με το σχέδιο Π.Δ. που
διαβιβάστηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Πάρι Κουκουλόπουλο που προβλέπει τους
Φο.Δ.Σ.Α. ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Σχετικό είναι το με αριθμ. πρωτ.:977/29-9-2011
έγγραφό μας που συνημμένα σας στέλνουμε.
2. Στο άρθρο 211 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), για τη «Διαχείριση στερεών αποβλήτων της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας», για την Αττική, προβλέπεται:
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«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος, ως Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον
οποίο μετέχουν η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής
και υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι του Νομού Αττικής.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία
σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός
της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
5. Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος καθίσταται καθολικός
διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του
και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένων και
τυχόν συμβάσεων έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική
πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
Το μόνιμο προσωπικό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς και
εκείνο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου.»
Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μας διαβιβάστηκε από το Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών κ.
Πάρι Κουκουλόπουλου σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Αττικής για τη Διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής,
καθολικού διαδόχου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. σε εφαρμογή
του προαναφερθέντος άρθρου 211 του Καλλικράτη.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το με αριθμ πρωτ.: 957/27-92011 έγγραφό της, έχει διατυπώσει εγγράφως την
σύμφωνη γνώμη της επί του σχεδίου, με μία μόνο
παρατήρηση - πρόταση συμπλήρωσης του άρθρου 1,
παρ.2:
«Άρθρο1:
Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου-Σκοπός
1.…………………………………………………
2. Σκοπός του συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση-μεταφόρτωση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση
και η εν γένει ….».
Η προσθήκη γίνεται επειδή ο όρος «μεταφόρτωση»
δεν περιλαμβάνεται διακεκριμένα στα πρόσφατα νομοθετήματα που διέπουν τη διαχείριση απορριμμάτων και προς αποφυγή συγχύσεων –παρερμηνειών
που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση το
αντικείμενο εργασίας των άνω των 100 απασχολούμενων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στο Σ.Μ.Α. Σχιστού και τους
Τ.Σ.Μ.Α., κρίνουμε απαραίτητο και ζητούμε να συμπληρωθεί στο Άρθρο 1, παρ. 2 για το σκοπό του
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου ο όρος «μεταφόρτωση».
Β. Οι θέσεις μας για την διατήρηση του Δημόσιου
Χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.
• Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι συνταγ-

ματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος,
την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος των
πολιτών.
• Η προστασία των πολιτών από την υπέρμετρη
οικονομική επιβάρυνση και η προστασία της
Δημόσιας Περιουσίας που είναι οι υπάρχουσες
σήμερα υποδομές επιβάλλει την διατήρηση του
Δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.
• Ο οφειλόμενος έλεγχος σε όλα τα στάδια διαχείρισης απορριμμάτων για την προστασία του
περιβάλλοντος, για την υγιεινή και ασφάλεια της
εργασίας και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και εν τέλει του συμφέροντος των πολιτών
επιβάλλει την διατήρηση και στήριξη του Δημόσιου
χαρακτήρα των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
• Οι υπηρεσίες και το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συμβάλλει καθοριστικά για
την εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιώσιμης
ανάπτυξης και στηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση με
γνώση και εμπειρία που πρέπει να αξιοποιηθεί.
• Η Διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί και
δεν πρέπει να είναι συνειφασμένη ή αλληλοεξαρτώμενη με το κέρδος του εκάστοτε εργολάβου, που ούτως ή άλλως επωμίζεται ο πολίτης.
Το «κέρδος» συνδέεται άμεσα με το «λειτουργικό
κόστος» και είμαστε πεπεισμένοι και εμείς όπως
και η πλειοψηφία της κοινωνίας πως μια υπηρεσία
που οφείλει να προσφέρει το κράτος στον πολίτη
και συνδέεται άμεσα με την υγεία του και το περιβάλλον δεν μπορεί να εμπλέκεται στη λογική
της «μεγιστοποίησης του κέρδους» που είναι το
κύριο αν όχι το μόνο μέλημα των «φιλόδοξων
αρπακτικών-επενδυτών».
Κύριε Υπουργέ,
Οι προτάσεις μας εκφράζουν και την αγωνία
των εκατοντάδων εργαζομένων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
που ανησυχούν για την καθυστέρηση έκδοσης της
Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει το άρθρο
211 του Ν. 3852/2010 καθώς ο Σύνδεσμος οδηγείται αυτοδίκαια στη διάλυση και οι εργαζόμενοι
στην απόλυση.
Αναμένουμε μετά την κατάθεση και των προτάσεών μας τον ορισμό της νέας συνάντησής μας όπου
θα μας γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας, όπου θα
συζητηθούν και τα επείγοντα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για ενημέρωσή σας, σας στέλνουμε την ολοκληρωμένη πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τη
Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια
Αττικής, πρόταση που δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα
που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες
με ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

”

δημιουργούνται ασφαλιζόμενοι δύο ταχυτήτων
σης, στρώματα κατακλίσεων, ειδικά ηλεκτρονικά ποδήλατα
T.MOTOMED.
7. Ειδική Περίθαλψη:
n Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Αγωγή Λόγου
κ.λ.π.
8. Οδοντιατρική Περίθαλψη:
n Θεραπευτική Δαπάνη.
n Προσθετική Δαπάνη.
n Ορθοδοντική Δαπάνη.
Β. Να μην φύγουν από την Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
έξη (6) έμπειροι υπάλληλοι για να στελεχώσουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
καθώς αν φύγουν το προσωπικό που απομένει ανέρχεται στους
τριάντα οκτώ (38) και θα προκύψει καθημερινό και σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία του Ταμείου και στην εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων.
Γ. Να στελεχωθούν τα Περιφερειακά Γραφεία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με
μετακίνηση υπαλλήλων από τις Υ.Π.Α.Δ. ώστε η στελέχωση του
κάθε Περιφερειακού Γραφείου να έχει ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων τρεις (3). Καθώς σήμερα σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα
(Β) έχουμε εννέα (9) γραφεία με ένα (1) υπάλληλο και είκοσι
ένα (21) γραφεία με δύο (2) υπαλλήλους.
Δ. Να παραμείνουν οι Ελεγκτές Γιατροί του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ, Πανελλαδικά, ώστε να ελέγχουν τις παροχές που θα παραμείνουν.
Ε. Να συνεχιστεί η λειτουργία των δύο (2) Υγειονομικών Επιτροπών με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με αντικείμενο:
n Την γνωμάτευση για την χορήγηση αναρρωτικών αδειών
στους υπαλλήλους.
n Την γνωμάτευση για την χορήγηση των ειδικών μέσων
πρόσθετης περίθαλψης και την έγκριση της ειδικής και πρόσθετης περίθαλψης.
Με δεδομένο ότι αντικείμενο του νέου Ο.Π.Α.Δ. είναι:
α. Η θεώρηση και ο έλεγχος των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων
του Δημοσίου και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
β. Τα έσοδα του Δημοσίου και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
γ. Η χορήγηση των Εξόδων Κηδείας.
Απαιτείται ενίσχυση του νέου Ο.Π.Α.Δ. η οποία μπορεί να γίνει
με μεταφορά προσωπικού από τις Υ.Π.Α.Δ. κάτι που προβλέπει
ο Ν. 3984/2011 όπου αναφέρει ότι το προσωπικό του Ο.Π.Α.Δ.
διανέμεται μεταξύ Ο.Π.Α.Δ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η ελλιπής στελέχωση του Ταμείου θα δημιουργήσει τεράστιο
λειτουργικό πρόβλημα.
Κύριε Υπουργέ,
Η άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων των
ασφαλισμένων αλλά και των εργαζομένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. θα
τους ανακουφίσει σημαντικά, καθώς σε περίοδο οικονομικής
κρίσης και καθημερινό περιορισμό των αποδοχών και δικαιωμάτων τους να μην μπορούν να διασφαλίσουν το στοιχειώδες
δικαίωμα της προστασίας της υγείας τους και ιδιαίτερα όταν
ανήκουν σε ένα ασφαλιστικό οργανισμό όπως το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
που δεν αντιμετωπίζει κανένα οικονομικό πρόβλημα.

”

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΚΑΙ Ο.Π.Α.Δ.

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Ο.Π.Α.Δ.

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ο.Π.Α.Δ. & Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ-ΒΑΛΤΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

53.500
1.460
1.129
1.556
980
4.052
1.725
630
1.397
5.176
1.992
3.372
486
512
1.836
1.561
3.984
19.537
632
2.750
2.109
1.590
855
1.241
711
886
1.927
2.199
2.290
1.311
3.732
2.140
1.482
425
2.983
2.600
1.243
1.611
1.594
935
1.130
1.086
711
2.467
2.057
1.545
1.909
672
630
1.037
1.842
854
158.071

521.274
8.540
11.580
12.461
13.563
53.007
9.858
5.868
14.138
24.656
25.183
20.760
3.021
5.144
18.386
17.261
40.056
145.458
6.467
34.791
15.675
17.145
7.363
15.179
4.435
8.985
17.337
14.507
9.159
11.020
45.619
10.886
16.673
3.812
27.122
20.379
15.662
15.339
14.947
9.568
13.336
15.974
5.535
21.954
22.278
16.332
20.798
8.726
5.635
9.140
26.350
6.978
1.465.920

574.774
10.000
12.709
14.017
14.543
57.059
11.583
6.498
15.535
29.832
27.175
24.132
3.507
5.656
20.222
18.822
44.040
164.995
7.099
37.541
17.784
18.735
8.218
16.420
5.146
9.871
19.264
16.706
11.449
12.331
49.351
13.026
18.155
4.237
30.105
22.979
16.905
16.950
16.541
10.503
14.466
17.060
6.246
24.421
24.335
17.877
22.707
9.398
6.265
10.177
28.192
7.832
1.623.391

45
2
2
3
1
4
4
3
2
1
3
2
2
4
2
2
7
13
2
7
4
4
1
3
1
2
3
2
3
1
5
3
1
3
4
1
2
2
1
2
2
3
2
2
5
3
2
2
2
2
1
2
187

60
4
4
4
4
8
4
3
4
5
5
5
3
4
4
4
8
18
3
8
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
8
4
4
3
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5
4
4
4
3
4
4
3
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ΠΙΝΑΚΑΣ (B) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. - ΤΙ ΧΑΝΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με συμμετοχή 15%, όταν πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα ιδιωτικά
εργαστήρια και όχι σε κρατικά Νοσοκομεία. Μπαίνει όριο σε κάποιες
εξετάσεις π.χ. χοληστερίνη και τριγλυκερίδια κάθε τρία (3) χρόνια.

Χωρίς συμμετοχή.

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Έως 250,00 ευρώ και μετά από έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής
του ασφαλιστικού φορέα ή γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Χορηγείται επίδομα 1.500 ευρώ.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρέχονται έως οκτώ (8) ανά μήνα και η αποζημίωση είναι 10,00 ευρώ
ανά συνεδρία. Δηλ. το μέγιστο είναι 80,00 ευρώ ανά μήνα.

Παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες τους, συνήθως δώδεκα (12) ανά μήνα.
Η πρώτη συνεδρία 30,00 ευρώ και οι υπόλοιπες 15,00 ευρώ ανά συνεδρία.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προσδιορίζονται οι παθήσεις όπου χορηγείται. Καθιερώνεται ποσοστό
συμμετοχής 10%. Με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα καθιερώνονται
ανώτατες τιμές.

Χορηγείται χωρίς πλαφόν, σε διαφορετικές ποσότητες και χωρίς συμμετοχή.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

Δικαιολογείται μόνο στα Δημόσια Νοσοκομεία μέχρι οκτώ (8) νύχτες, στο ποσό
των 32,00 ευρώ τις καθημερινές και 40,00 ευρώ τις αργίες.

Δικαιολογείται μέχρι είκοσι πέντε (25) νύχτες, στο ποσό των 59,64 ευρώ
τις καθημερινές και 95,42 ευρώ τις αργίες.

ΓΥΑΛΙΑ

Κάθε δύο (2) χρόνια. Στους άνω των 40 ετών χορηγούνται έως δυο (2)
ζευγάρια, ένα (1) μυωπίας και ένα (1) πρεσβυωπίας, αντίστοιχα έως 80,00
και 60,00 ευρώ. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τα 140,00 ευρώ.

Κάθε δύο (2) χρόνια. Δίνονται 74,00 ευρώ για σκελετό και επιπλέον
η αξία κρυστάλλων χωρίς όριο για κοντά και μακριά.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ
(Τεχνητά μέλη, Αναπηρικά καρότσια,
Στρώματα ορθοπεδικά κ.λ.π.).

Συμμετοχή 25% σε άμεσα και έμμεσα μέλη εκτός από τα θεραπευτικά μέσα
που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις αποθήκες του φορέα.

Χωρίς συμμετοχή.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Χορηγούνται 900,00 ευρώ για ένα παιδί, 1.200,00 ευρώ
για δίδυμη κύηση, 1.600,00 ευρώ για τρίδυμη κύηση.

Χορηγείται το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη,
σήμερα 2.014,00 ευρώ, ανεξαρτήτως παιδιών.

ΦΑΡΜΑΚΑ

Χορηγούνται φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν μόνο από
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατρούς.

Χορηγούνται όλα τα φάρμακα εντός λίστας.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Χορηγείται με ανώτατο όριο π.χ. για σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ με χάπια,
χορηγούνται έως 50 ταινίες μέτρησης ανά δίμηνο.

Χορηγούνται γενικά χωρίς όριο.

ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για συγκεκριμένες παθήσεις 200,00 ευρώ.

Χορηγείται επίδομα 500,00 ευρώ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Παρέχεται μόνο από μονάδες του Οργανισμού ή μετά από απόφαση του Δ.Σ.,
από συμβεβλημένους οδοντίατρους και σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.

Παρέχεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο και από μη συμβεβλημένους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ο ασφαλισμένος του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έχει εισφορά 2,55% και 1% για κάθε μέλος, ενώ ο ασφαλισμένος του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) 2,55%, όσα μέλη κι αν ασφαλίζει.
Το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι ο μόνος φορέας από τους εντασσόμενους που δεν επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων σε εισφορές, αλλά με ενιαίες παροχές.
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Στην πραγματοποίηση των απαιτούμενων αρχαιρεσιών κάλεσε τους Συλλόγους-Μέλη της
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εν' όψει του 41ου Τακτικού Συνεδρίου στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2012
Στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2012 θα πραγματοποιηθεί το
41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η πόλη και ο χώρος δεν
έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Η Ομοσπονδία κάλεσε τους Συλλόγους - Μέλη της να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων, ενώ τους κοινοποίησε την
γνωμοδότηση της δικηγόρου Αθηνών κας Ελένης Παπαθεοδώρου σχετικά με το ποιες διατάξεις ρυθμίζουν τη χορήγηση δικαιώματος συμμετοχής στην ψηφοφορία για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει
ως εξής:

“

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 1298/23-112011 εγγράφου μας όπου σας ενημερώναμε για
την Προκήρυξη του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 15,16 και 17
του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας και που
θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου
2012 επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 48ο: Μεταβατική Διάταξη,
προβλέπεται ότι:
«Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη
γνήσια αποτύπωση της πραγματικότητας, η εκλογή για
τη συγκρότηση των σωμάτων των οργανώσεων που
εκλέγουν αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας των οργάνων
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τα Τακτικά της Συνέδρια.
Η εκλογή των αντιπροσώπων-συνέδρων της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται την χρονική περίοδο από
το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διεξαγωγής του Τακτικού Συνεδρίου μέχρι δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του Τακτικού
Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.».
2. Σύμφωνα με την προκήρυξη του 41ου Τακτικού
Συνεδρίου της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. και τις ημερομηνίες που καθορίστηκαν για την πραγματοποίησή του
(24, 25 και 26 Απριλίου 2012), οι ημέρες έναρξης
πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών για την εκλογή
αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία είναι αυτή της 1η
Δεκεμβρίου 2011 και καταληκτική η Κυριακή 8
Απριλίου 2012.
Κατόπιν των πιο πάνω καμιά εκλογή αντιπροσώπων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και της 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.
Για την εκλογή των αντιπροσώπων θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν τα σχέδια των εντύπων που σας
εστάλησαν αλλά και να εφαρμοστεί το άρθρο 1 του
Καταστατικού της Ομοσπονδίας όπου ορίζει ποιοι
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

”

Η γνωμοδότηση της Δικηγόρου Αθηνών είναι:
Η εσωτερική αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλαδή το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να αυτοδιοικούνται, να εκπονούν
τα καταστατικά τους και να καθορίζουν ελεύθερα
τους κανόνες για την εσωτερική οργάνωση, λειτουργία και δράση τους προστατεύεται τόσο στα πλαίσια
του Συντάγματος ως εκδήλωση του δικαιώματος του
συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής ελευθερίας
(αρθρ. 12 § 1, 23 § 1 του Συντάγματος), αλλά και στα
πλαίσια των διεθνών συμβάσεων εργασίας 87/1948
(άρθ. 3) και 98/1949 (άρθ. 2) που έχουν αυξημένη
τυπική ισχύ (άρθ. 28 § 1 του Συντάγματος).
Κατά παγία θεωρία και νομολογία «Το καταστατικό του σωματείου δεσμεύει όλα τα μέλη του σωμα-

“
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τείου, καθώς επίσης και τα όργανα της διοίκησης του,
συμπεριλαμβανομένης και της γενικής συνελεύσεως αυτού, των οποίων οι αποφάσεις και η εν γένει
δραστηριότητα πρέπει να είναι σύμφωνες προς το
περιεχόμενο του. Οποιαδήποτε παρέκκλιση απ’ αυτό
μπορεί νομίμως να γίνει μέσω τροποποιήσεως του
(Α.Κ. 84), τυχόν δε παρέκκλιση από τον μέσω αυτού
τεθέντα σκοπό του σωματείου αποτελεί λόγο διαλύσεως του, κατ’ άρθρο 105 παρ. 1 εδ. 3 του Α.Κ.» (Σ.
Βλαστού Αστικά Σωματεία Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, έκδοση τρίτη, παρ. 100.)
Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)», αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που διέπεται από τις διατάξεις του
Ν. 1264/1982 καθώς και από εκείνες του καταστατικού της, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.:
430/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
1. Στο άρθρο 4 του καταστατικού της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.)» προβλέπεται:
«Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συγκροτείται από τους αναγνωρισμένους συλλόγους του άρθρου 1 του παρόντος καταστατικού.
Οι παραπάνω σύλλογοι-μέλη της αποδέχονται πλήρως τις αρχές της και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από το καταστατικό.»
Εξάλλου, στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, υπό
τον τίτλο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ αναγράφεται:
«2. Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και να δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται ή συντηρούνται με οποιοδήποτε τρόπο από
τους Ο.Τ.Α., και των εργαζόμενων γενικότερα, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των συνεδρίων ή του Γενικού
Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α»
Τέλος, το άρθρο 47 αναφέρει: «…Η Επιτροπή νομιμοποίησης εποπτεύει και ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία δικαστικού, τη λειτουργία
Εφορευτικής Επιτροπής, τον έλεγχο για την εφαρμογή
του Καταστατικού της Ομοσπονδίας (άρθρο 1), τον
έλεγχο για την αποφυγή διπλοψηφιών, τον έλεγχο
διαδικασιών ψήφου δια αλληλογραφίας και φροντίζει
με ιδιαίτερη επιμέλεια για την ορθή σύνταξη των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων (άρθρο 15).»
Από τα παραπάνω, με σαφήνεια συνάγεται, ότι τα
σωματεία - μέλη της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)», οφείλουν να τηρούν
τις διατάξεις του καταστατικού της.
Ειδικότερα, επί του θέματος της ανάδειξης αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων-μελών στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ισχύουν τα ακόλουθα:
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του καταστατικού της,
η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.)» συνιστά ένωση όλων των αναγνωρισμένων
στην Ελλάδα πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Σύλλογοι, Σωματεία, Σύνδεσμοι, Ενώσεις
κ.λ.π.), μέλη των οποίων είναι το με σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι στους παραπάνω οργανισμούς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-

ου, που κατέχουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το
άρθρο 30 του Ν. 1264/82 καθώς και οι εργαζόμενοι
στις Αμιγείς Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις
με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου.
Συνεπώς, στο καταστατικό της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)», κατά τρόπο αναλυτικό και περιοριστικό, αναφέρονται τόσο οι
εργοδότες των δικαιουμένων να είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων-μελών της
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.)», όσο και τα είδη της εργασιακής σχέσης, που
τους συνδέουν με αυτούς.
Ως εκ τούτου, από το συνδυασμό των άρθρων 1, 4,
9 παρ. 2 και 47 του καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
χωρίς αμφισβήτηση, προκύπτει ότι μόνο όσα μέλη
σωματείων-μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους σε Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
που κατέχουν οργανικές θέσεις κατ’ άρθρο 30 του Ν.
1264/1982 και όσοι εργάζονται σε αμιγείς Δημοτικές
και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στη
διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)».
Διαφορετική ρύθμιση, πέρα από την καταστρατήγηση του περιεχομένου του καταστατικού της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., θα οδηγούσε και σε διάρρηξη της
ομοιογένειας της Ομοσπονδίας και στην αλλοίωση
του σκοπού της, με την συμμετοχή εργαζομένων, οι
οποίοι δεν έχουν εδραιώσει μία πάγια εργασιακή σχέση με σταθερό εργοδότη, όπως όσοι προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, πολλώ δε μάλλον όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με Σύμβαση Έργου.
Άλλωστε, για την τελευταία κατηγορία, τίθεται
ζήτημα παράβασης της διάταξης αναγκαστικού δικαίου του άρθρου 1 του Ν. 1264/1982 «για τον
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και
την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών
των εργαζομένων» σύμφωνα με την οποία «……..
Για την εφαρμογή του Νόμου αυτού εργαζόμενοι είναι όσοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (μισθωτοί), στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α….»
Από την νομολογία, η ίδια θέση βρίσκεται ρητά
εκπεφρασμένη στην υπ’ αριθμ.: 2178/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. Το
Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων, έκρινε ότι για την ανάδειξη αντιπροσώπων
στην «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.)» μόνο οι εργαζόμενοι-μέλη πρωτοβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης, με εργασιακή σχέση
το είδος της οποίας ορίζεται περιοριστικά στο άρθρο 1 του καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., έχουν
δικαίωμα να ψηφίσουν για την ανάδειξη αντιπροσώπων τους για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση και όχι οι εργαζόμενοι που συνδέονται
με τους Ο.Τ.Α. ή τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεως έργου.
Θεωρώ ότι η χορήγηση δικαιώματος συμμετοχής
στην ψηφοφορία για την ανάδειξη αντιπροσώπων
των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
στις δευτεροβάθμιες, διέπεται από τις διατάξεις του
καταστατικού της υπερκείμενης οργάνωσης.

”

Όλες οι διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την
αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης διαμονής των αλλοδαπών στη χώρα
Έγγραφο με το οποίο ενημερώνει τους Συλλόγους-Μέλη της
για τις διατάξεις του Νόμου περί «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους
αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών» που αφορούν τους εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη
Βουλή περιέχονται διατάξεις που αφορούν και τους
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Αναλυτικά οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο
Ν. 4018/2011 είναι:
Άρθρο 9 – παρ. 1 και 2:
«1. Για τις προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Παιδιών με Αναπηρία
(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.), Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.), που λειτουργούν από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων
και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄1397/2001), «Προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα» (Β΄1397), «Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄1397) και,
αντίστοιχα, «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές
Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές
Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και
φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄1519/2002), όπως ισχύουν.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφιστάμενη δομή
Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κ.Η.Φ.Η. και Β.Σ.Ο.Φ. που
είχε ιδρυθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο επιχείρησης
Ο.Τ.Α. μεταφέρεται στον οικείο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, συνεχίζει να λειτουργεί από τους φορείς αυτούς, βάσει της άδειας που είχε
εκδοθεί για τη συγκεκριμένη δομή που μεταφέρεται
στο δήμο ή στο νομικό του πρόσωπο δημοσίου δικαίου
που αναλαμβάνει τη λειτουργία της.
Με την παρ. 1 δίνεται λύση στο πρόβλημα των
αδειών ίδρυσης και λειτουργών των Δομών Κοινωνικής Προστασίας, όπως Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.,
Κ.Η.Φ.Η., Βρεφονηπιακών Σταθμών κ.λ.π., καθώς και
στην υλοποίηση των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία εκτελούνταν από Επιχείρηση του Ο.Τ.Α. και τώρα μεταφέρθηκαν σε Δήμους ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών.
«2. Η παρ. 6α του άρθρου 41 του Ν. 3801/2009
αντικαθίστανται ως εξής:
6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου των Δήμων ή μεταφέρθηκαν στους Δήμους,
και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013,
θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η
συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού ή Βρεφονηπιακού
Σταθμού από Δήμο μετά την κατάργηση του οικείου

Ν.Π.Δ.Δ.
β. Οι ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και επί
Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
που λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. και η
λειτουργία τους μεταφέρεται σε υπηρεσία του Δήμου ή
σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού».
Με την παρ. 2 παρατείνεται μέχρι τις 31Δεκεμβρίου 2013 η προβλεπόμενη στο άρθρο 41, παρ.6α
του Ν. 3801/2009 προθεσμία για την έκδοση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των υφιστάμενων
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ορίζεται ότι θέση άδειας υπέχει, έως τότε, η
συστατική τους πράξη.
Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση
της λειτουργίας Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού
από Δήμο μετά την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.
Επίσης, προβλέπεται ότι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
που λειτουργούσαν από Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. και
είχαν λάβει άδεια ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όταν μεταφέρονται σε Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού, λειτουργούν βάσει της
άδειας που είχαν λάβει.
Άρθρο 10 – παρ. 2:
«2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του Ν.
3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δημοτικοί σύμβουλοι Δήμων που είναι υπάλληλοι
του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα και υπηρετούν ή
κατοικούν σε Δημοτικές Κοινότητες που εκτείνονται
στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού».
Με την παρ. 2 παρέχεται το δικαίωμα σε Δημοτικούς Συμβούλους που εργάζονται ή κατοικούν σε
νησιά να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο
(2) ημέρες, ώστε να διευκολύνονται στη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 11 – παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6:
«1. Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών
κτιρίων καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων των Δήμων και
των Νομικών τους Προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά
ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. Τη σχετική βεβαίωση εκδίδει ο Διευθυντής του σχολείου».
Με την ρύθμιση της παρ. 1 είναι δυνατή η ανάθεση στους Φύλακες Σχολικών Κτιρίων καθηκόντων
φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων των Δήμων και των Νομικών τους
Προσώπων, μόνο στη περίπτωση που πλεονάζει το
προσωπικό αυτό.
«2. Η παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011(Α΄
138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όπου στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α΄143)

αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται
η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος.
Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά
τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη
σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) Δημοτικοί
Σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».
Με την παρ. 2 αναδιατυπώνεται η παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, με την οποία προσδιοριζόταν ως αρμόδιο όργανο που επιλαμβάνεται
θεμάτων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η Εκτελεστική Επιτροπή.
Στην ουσία πρόκειται για επανάληψη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011
(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-62011). Επειδή, όμως τα θέματα για τα οποία αποφαίνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, αφορούν κυρίως
πειθαρχικά ζητήματα υπαλλήλων, κρίθηκε στις περιπτώσεις αυτές αναγκαία η συμμετοχή, με δικαίωμα
ψήφου, και δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, ώστε το όργανο αυτό να διαθέτει περισσότερα εχέγγυα αντικειμενικής κρίσης.
Σε Δήμους που δεν διαθέτουν Εκτελεστική Επιτροπή, όπως συμβαίνει σε πολύ λίγους Νησιώτικους
Δήμους, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο ο Δήμαρχος.
«3. Αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή
από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τη θέση ισχύ του
παρόντος έγκυρες».
Με την παρ. 3 καλύπτεται το διάστημα που η Οικονομική Επιτροπή είχε επιληφθεί σχετικών ζητημάτων
πριν την ισχύ του Ν. 3979/2011.
«4. Στις παραγράφους 1α και 4 του άρθρου 246
του Ν. 3852/2010, καθώς και στις παραγράφους 1
του άρθρου 45 και του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011
διαγράφονται οι λέξεις «αντίστοιχες» ή «αντίστοιχη».
Στην παρ. 1β του άρθρου 246 του Ν. 3852/2010
και στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται».
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία η μετάταξη υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού διενεργείται σε
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις. Πολλοί φορείς
υποδοχής αν και έχουν ανάγκη για κάλυψη θέσεων
υπαλλήλων από μετάταξη, δεν ικανοποιούν τις ανάγκες τους γιατί η αντιστοιχία της θέσης, κατά κλάδο και
ειδικότητα, αποτελεί τροχοπέδη, δεδομένου ότι μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση
σε αυτούς.
Για το λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη με την παρ.
4 η διαγραφή της λέξης «αντίστοιχες», από τις σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα κάλυψης με μετάταξη θέσεων φορέων από υπαλλήλους, οι
οποίοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην
οποία ζητούν να μεταταγούν.
«5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 159 του Ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

Συνέχεια στη σελίδα ✎
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Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι
(6) μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35)
ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία
έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση
κατ΄ανώτατο όριο του 65ου έτους ηλικίας.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η αίτηση
υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.
Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος
έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης
Ιουνίου 2011».
Με την παρ. 5 παρέχεται και στου υπαλλήλους
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού η δυνατότητα παραμονής στην
υπηρεσία πέραν του 60ου έτους της ηλικίας τους,
έως τρία (3) επιπλέον έτη και μέχρι την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου του 65ου έτους της ηλικίας
τους. Με την ανωτέρω ρύθμιση η σχετική διάταξη που
έχει περιληφθεί στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
και εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής αύξησης των
ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων
όλων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλληλα προβλέπεται μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση,
κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, για να μην
αποκλειστούν εργαζόμενοι, οι οποίοι συμπληρώνουν
ή συμπλήρωσαν τα 35 έτη υπηρεσίας πρόσφατα και
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν ή έχουν τη
δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησής τους απέχει εξαιρετικά λίγο από το χρόνο έναρξης ισχύος της εν

λόγω διάταξης, (η διάταξη αυτή με το Ν.4024/2011
καταργήθηκε).
«6. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης του Ν. 3250/2004, όπως
ισχύει, που συνήφθησαν κατόπιν των με αριθμούς
1/2009 και 2/2009 αποφάσεων της Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν. 3250/2004 και ήταν ενεργές την
30η Απριλίου 2011 παρατείνονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης δεκαοχτώ (18)
μηνών. Σε περίπτωση λύσης των συμβάσεων αυτών
την 30η Απριλίου 2011 ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συμβάσεις δύνανται να επανασυναφθούν με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει
μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχόλησης δεκαοχτώ (18) μηνών».
Με την παρ. 6 νομοθετήθηκε η 18μηνη διάρκεια
για όλες τις συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου Μερικής
Απασχόλησης, για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν. 3250/2004, σε
8.334 εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με καταληκτική ημερομηνία λήξης των Συμβάσεων την 30-42011. Η διάταξη κρίθηκε αναγκαία, διότι σε ορισμένους Ο.Τ.Α. λόγω καθυστερημένης υπογραφής τους
εξαιτίας της απαγόρευσης των διαδικασιών των προσλήψεων που επήλθε με την προκήρυξη των Εθνικών
Εκλογών του 2009, δεν συμπλήρωσαν το 18μηνο
μέσα στην ως άνω καταληκτική ημερομηνία.
Άρθρο 12 – παρ. 1:
«1. Επιτρέπεται η τμηματική πληρωμή υποχρέωσης Δήμου ή Περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της
οποίας έχει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο, με

περισσότερα του ενός χρηματικά εντάλματα.
Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα και
στα επόμενα σημειώνεται παραπομπή στα στοιχεία του
εντάλματος, στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
Εάν τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε χρηματικό ένταλμα προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν
γίνεται παραπομπή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά επισυνάπτονται στο ένταλμα
φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών, πάνω στα οποία
σημειώνονται τα στοιχεία του εντάλματος, όπου έχουν
επισυναφθεί τα πρωτότυπα αυτών».
Με την παρ. 1 καθίσταται δυνατή από το Νόμο η
τμηματική πληρωμή υποχρέωσης (μερική ενταλματοποίηση) Δήμου, για το συνολικό ποσό της οποίας
έχει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο (όπως τιμολόγιο προμηθευτή), με περισσότερα του ενός χρηματικά εντάλματα. Η παροχή αυτής της δυνατότητας
κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω και της δυσχερής οικονομικής συγκυρίας των Δήμων, όσο και στην οικονομική κατάσταση των προμηθευτών.
Συνάδελφοι,
Παρακαλείστε για την ενημέρωση των συναδέλφων αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου σας για τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω. Το πλήρες κείμενο του Νόμου
4018/2011 μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (http:www.poeota.gr) και
στην κατεύθυνση ΝΟΜΟΘΕΣΙΑàΝΟΜΟΙ.

”

Η εγκύκλιος του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την
άδεια άνευ αποδοχών έως πέντε χρόνια
και τη μείωση των ωρών εργασίας
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά στην αποστολή στοιχείων για την άδεια άνευ αποδοχών έως πέντε χρόνια και την μείωση των ωρών εργασίας σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Η
εγκύκλιος έχει ως εξής:

“

Όπως είναι γνωστό με το ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/01.07.2011) «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» εισήχθησαν ρυθμίσεις που καθιστούν πιο ευέλικτη
την απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007
(Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) και
επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους που
εμπίπτουν στις διατάξεις του Υ.Κ. η χορήγηση
άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας
έως πέντε (5) έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς
λόγους.
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 παρέχεται
η δυνατότητα στο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού να ζητήσει με αίτησή

του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι
και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών
του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
Κάνοντας χρήση της ως άνω διευκόλυνσης οι
υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα, με την αίτησή
τους, να επιλέγουν τη μείωση είτε της ημερήσιας απασχόλησης (δηλ. μείωση των ωρών εργασίας σε ημερήσια βάση), είτε των εργάσιμων
ημερών (δηλ. μείωση των ωρών εργασίας σε
εβδομαδιαία βάση).
Προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
που έχει την ευθύνη για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης να γνωρίζει τον αριθμό των
υπαλλήλων που έκαναν χρήση των ως άνω διατάξεων παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες
Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων,
των Γενικών & Ειδικών Γραμματειών και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να αποστείλουν
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού – Διεύθυνση
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων, στο email:
hrm@ypes.gov.gr ή στο FAX: 2103389143,
το αργότερο έως τις 26/10/2011, συμπληρωμένες τις συνημμένες καταστάσεις παρέχοντας στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων
σας που έχει αιτηθεί να λάβει ή λαμβάνει τις
συγκεκριμένες διευκολύνσεις, όπως αυτές
προβλέπονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
των Υπουργείων ή οι Δ/νσεις Εποπτείας των
ΝΠΔΔ παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την
παρούσα εγκύκλιο στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν
και να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση όλων
των στοιχείων και την αποστολή τους στην
υπηρεσία μας. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται
να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και να μεριμνήσουν για
τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και την
αποστολή τους στην υπηρεσία μας.

”
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Οι παρατηρήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στο σχέδιο σύστασης του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου στην Αττική
Τις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την
σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής κοινιποίησε με έγγραφό
της στον Υφυπουργό Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο έχει ως εξής:

“

Κύριε Υφυπουργέ,
Σε απάντηση του εγγράφου σας που μας αποστείλατε το
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι οι
παρατηρήσεις μας στο σχέδιο είναι οι πιο κάτω:
Στο αντικείμενο που υλοποιεί ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθολικός
διάδοχος του οποίου προβλέπεται ο υπό σύσταση Ειδικός
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Σ.), συμπεριλαμβάνεται «η
μεταφόρτωση» των Δημοτικών Απορριμμάτων, στα πλαίσια
του οποίου ενεργούνται με εξοπλισμό και προσωπικό του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
α. Η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σ.Μ.Α. Σχιστού και
β. Οι υπηρεσίες μεταφοράς Δημοτικών απορριμμάτων και
λειοτεμαχισμού – μεταφοράς ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων μέσω Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης των Ο.Τ.Α. μελών του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
Επειδή ο όρος «μεταφόρτωση» δεν περιλαμβάνεται διακεκριμένα στα πρόσφατα νομοθετήματα που διέπουν τη διαχείριση απορριμμάτων και προς αποφυγή συγχύσεων – παρερμηνειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση
το αντικείμενο εργασίας των άνω των 100 απασχολούμενων
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στο Σ.Μ.Α. Σχιστού και τους Τοπικούς Σ.Μ.Α.,
κρίνουμε απαραίτητο και ζητάμε να συμπληρωθεί στο άρθρο
1, παρ. 2 για το σκοπό του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου ο όρος
«μεταφόρτωση».
Πρόταση συμπλήρωσης του άρθρου 1, παρ.2 της Υπουργικής Απόφασης:
« Άρθρο 1:
Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου – Σκοπός
1. Συνίσταται Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Σ.), ως
Νομικό Πρόσωπο….
2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευσημεταφόρτωση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει……»

”

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης τάσσεται κατά των
τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων
που προωθούν Κυβέρνηση και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
Την αναβολή της διαδικασίας που προωθούν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την κατασκευή
τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην
Αττική ζήτησε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης τασσόμενη
ταυτόχρονα υπέρ της μεθόδου επεξεργασίας της διαλογής στην
πηγή, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Μέθοδο την
οποία προκρίνει και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως και τέσσερις ακόμη
περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η
Εταιρεία αναφέρει τα εξής:

“

Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον κυκλώνα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης της ιστορίας
της με τεράστιες και οδυνηρές συνέπειες -άμεσες,
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες-, επιβάλλεται η
επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων να στοχεύει καθοριστικά στο μικρότερο δυνατό κόστος και στη
μεγαλύτερη συναίνεση της κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με τη μεγιστοποίηση
της Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ) των Αποβλήτων. Άρα
τα έργα Διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική και
αλλού, θα πρέπει να υιοθετήσουν σαφέστατα τη Διαλογή στη Πηγή, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την
οδηγία 98/2008.
Η κομποστοποίηση των βιο-αποδομήσιμων, προδιαλεγμένων στη πηγή, έχει κόστος κατασκευής λιγότερο από το ένα τρίτο του προϋπολογισμού των 440
εκατομμυρίων, που προβλέπονται μόνο για την Αττική
(Διαθέσιμα στοιχεία με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία είναι στη διάθεση του ΥΠΕΚΑ). Γιατί να
μην εξοικονομήσουμε περισσότερα από 300 εκατομμύρια; Γιατί να μην κάνουμε τα έργα στην Αττική
με τους οικονομικούς πόρους, που ήδη δηλώνει ότι
θα συμμετέχει το δημόσιο και να επανεξετάσουμε
την παραχώρηση λειτουργίας για 25 χρόνια σε ιδιώτες; Την ίδια εκτίμηση κόστους για την Αττική έχουν
καταθέσει και οι 4 περιβαλλοντικές ΜΚΟ (Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF Δίκτυο Μεσόγειος SOS).
Η διαχείριση των απορριμμάτων με ΔσΠ, ανακύκλωση, κομποστοποίηση δεν εξετάσθηκε καν σαν σενάριο εφαρμογής από τον ΕΣΔΚΝΑ ή την αποκεντρωμένη διοίκηση, στις μελέτες διερεύνησης και κοστολόγησης των διαφόρων τεχνολογιών, που έκαναν. Αντίθετα, διερεύνησαν μόνο επιλεγμένες τεχνολογικές
δυνατότητες, που εμπεριέχουν και την θερμική επεξεργασία και που είναι φυσικά οι πιο ακριβές, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα.

ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να ανακληθεί η παρούσα διαδικασία του διαγωνισμού και να προκηρυχθεί νέος, που να καθορίζει
ως επιλεγείσα μέθοδο επεξεργασίας τη Διαλογή στη
Πηγή, την Ανακύκλωση και την Κομποστοποίηση.
Έτσι ο νέος διαγωνισμός θα είναι απολύτως σύμφωνος με τα σημερινά ασφυκτικά πρωτοφανή οικονομικά δεδομένα στη χώρα μας και θα εναρμονίζεται
αποτελεσματικότερα με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ή
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Σε σχέση με τον υπάρχοντα (ή μελλοντικό) διαγωνισμό για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, που βρίσκεται σε διαβούλευση, κατατίθενται οι
εξής θέσεις:
• Η διαδικασία των διαγωνισμών, οι οποίοι είναι ήδη
σε δημόσια διαβούλευση, για τα Απόβλητα της Περιφέρειας Αττικής, πρέπει να εξασφαλίζει συνθήκες
υγιούς ανταγωνισμού και να διασφαλίζει συνθήκες
για τη συμμετοχή των κατά το δυνατό περισσότερων
υποψηφίων. Θεωρούμε αναγκαίο οι προδιαγραφές
των διαγωνισμών να μη προσδιορίζουν αποκλειστικά παραλαβή σύμμικτων αποβλήτων, ώστε να
επιτρέπει στους Δήμους την έναρξη προγραμμάτων
διαλογής στην πηγή. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαλογή στη πηγή, τόσο περισσότερο μειώνεται το κόστος
εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων τελικής
επεξεργασίας.
• Να γίνει άμεσα έναρξη προγραμμάτων ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Διαλογή στη
Πηγή. Το κόστος να καλυφθεί από την προβλεπόμενη
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου έως ποσοστό
10% αυτής. Κόστος προγραμμάτων ενημέρωσης

έως 13 εκατομμύρια €.
• Να υλοποιηθεί άμεσα η εγκατάσταση των αναγκαίων
υποδομών (Κάδος οργανικών) και να υιοθετηθούν
αντικίνητρα για όσους Δήμους και κατοίκους δεν συμμετέχουν ενεργά στη Διαλογή στη Πηγή των οργανικών, αλλά και των άλλων ανακυκλώσιμων υλικών.
• O Δημόσιος Τομέας να αναλάβει την υπόδειξη των
απαραίτητων χώρων για τη κομποστοποίηση των
προδιαλεγμένων υλικών (Παράδειγμα είτε τα αποκατεστημένα 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 προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος σε
10 στρέμματα.
• Η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να γίνει με τη διενέργεια περισσότερων του ενός διαγωνισμού (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 εξασφαλίζει τη συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων.
• Η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να εξασφαλίζει
τις θέσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να προβλέπει τη δημιουργία νέων. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να πριμοδοτείται
στη βαθμολόγηση των προτάσεων.
• Η επιλογή αναδόχου θα πρέπει να έχει ως κριτήρια αξιολόγησης και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα με βάση την ιεράρχηση της Ε.Ε. (ΠρόληψηΕπαναχρησιμοποίηση - Διαλογή στη Πηγή - Ανακύ-

κλωση - Κομποστοποίηση - Καύση - Εδαφική διάθεση)
• Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεται η έμμεση πριμοδότηση της ενεργειακής αξιοποίησης - καύσης,
μέσω του ειδικού τέλους ΑΠΕ, το οποίο πληρώνουν
όλοι οι πολίτες. Η όποια επιδότηση πρέπει να υπολογίζεται στο επιπλέον της προσφερόμενης τιμής καθ’
όσον επιβαρύνει όλους τους πολίτες και επιμερίζεται
σε όλη την Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση νοθεύει
τον ανταγωνισμό.
• Επίσης η διαδικασία των διαγωνισμών πρέπει να
προβλέπει και να επιδιώκει την μείωση των ποσοτήτων των εισερχόμενων αποβλήτων στις μονάδες
επεξεργασίας. Η μείωση αυτή είναι αναμενόμενη
και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και με βάση
τις κατευθύνσεις της οδηγίας 98/2008. Δεν είναι
λογικό το δημόσιο να εγγυάται την ποσότητα των
1.350.000 τόνων ετησίως για 20- 25 χρόνια και
με ενδεχόμενο να πληρώνεται και ποινική ρήτρα εάν
δεν παραδίδεται στις μονάδες αυτή η ποσότητα. Τονίζουμε ότι η κομποστοποίηση παρέχει την μεγαλύτερη
δυνατή ευελιξία σε τυχόν αυξομείωση των ποσοτήτων και δεν απαιτεί καμία εγγυημένη ποσότητα.
• Επισημαίνουμε την ανάγκη για τα έργα διαχείρισης
αποβλήτων να έχουν την δυνατότητα παραλαβής και
άλλων διακριτών ρευμάτων - έναντι Gate Fee - όπως
ληγμένα τρόφιμα, ιλύες βιολογικών καθαρισμών,
απόβλητα σφαγείων κ.λπ. και έτσι να αντιμετωπισθούν παράλληλα και άλλα σοβαρά προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων.

”

Η ανεξέλεγκτη διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων συνιστά σοβαρό
κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων καθαριότητας των Δήμων
Την ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών με
σκοπό να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη διαχείριση
των Ιατρικών Αποβλήτων που θέτει σε κίνδυνο την Υγεία
και την Ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα
των Δήμων ζήτησε από την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στο
έγγραφό της σημειώνει:

“

Κυρία Ειδική Γραμματέα,
Όπως πολύ καλά γνωρίζεται, σύμφωνα με
την κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ.: Η.Π.
37591/2031/30-9-2003), Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1419/1-10-2003,
καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για τη διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες. Όμως παρότι έχουν περάσει
οχτώ (8) χρόνια από τη δημοσίευσή της δεν έχει
εφαρμοσθεί στο σύνολό της.
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι μέχρι
σήμερα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που απασχολούνται στη διαχείριση των
απορριμμάτων να βρίσκονται σε καθημερινό
κίνδυνο και οι οικογένειές τους να αγωνιούν
μαζί τους.
Τον ίδιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία αλλά και οι πολίτες
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής από την ανεξέλεγκτη διάθεση των Ε.Ι.Α. Παρά τις παρεμβάσεις
μας για την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων
της κοινής Υπουργικής Απόφασης, τόσο εντός
των Υγειονομικών μονάδων, όσο και εκτός αυτών οι αρμόδιοι φορείς αδιαφορούν σε βάρος
των εργαζομένων και των πολιτών.
Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, καθώς με
χρήματα του Ελληνικού Λαού έχει κατασκευ-

ασθεί Αποτεφρωτήρας των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στα Άνω Λιόσια ο οποίος λειτουργεί με το 1/3 των παραγομένων.
Με την ανοχή δε της πολιτείας και των αρμόδιων Υπουργείων κανένας δεν γνωρίζει… που
πηγαίνουν τα Ε.Ι.Α.
Επειδή το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και
δεν δικαιολογείται άλλη αδράνεια τόσο από
εμάς όσο και από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η
Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους Τοπικούς
Συλλόγους των εργαζομένων σε κάθε Δήμο, θα
σας ενημερώνει με συγκεκριμένα στοιχεία για
την ανεξέλεγκτη διάθεση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.)
Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων και
πολιτών στο Δήμο Αμαρουσίου συγκεκριμένα
κοντέινερ (ΙΒΧ -6471, ΥΜΟ-1677, ΖΗΙ-9650
και ΙΕΙ-8249), μαζί με τα κοινά απορρίμματα,
συλλέγουν Ε.Ι.Α. από τα Νοσοκομεία ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ, ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ, ΜΗΤΕΡΑ και ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ενώ πέρα από τα πιο πάνω οχήματα
χρησιμοποιούνται εκτάκτως και άλλα οχήματα
(απορριμματοφόρα – μύλοι) τα οποία κάθε φορά
αλλάζουν.
Κυρία Ειδική Γραμματέα,
Επειδή η κατάσταση στη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.) πηγαίνει προς το χειρότερο και βάζει σε καθημερινό
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στη Διαχείριση των απορριμμάτων,
ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση των Ελεγκτικών μηχανισμών σας ώστε να μπει ένα τέλος
στην ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

”
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Κυβέρνηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κάνουν τα πάντα για να εκχωρήσουν τη διαχείριση των
απορριμμάτων σε ιδιώτες. Το Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε πως
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν είχε έννομο συμφέρον να παρέμβει κατά της προγραμματικής σύμβασης
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο της κυβέρνησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να αναθέσουν σε ιδιώτες τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων επιβαρύνοντας τους πολίτες
με επιπλέον κόστος σε καιρούς ανέχειας και φτώχειας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα το Τμήμα ΜείζονοςΕπταμελούς Σύνθεσης έκρινε πώς πρέπει να αναθεωρηθεί η
απόφαση του VI Τμήματος που απέρριπτε λόγω πλημμελειών την
προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική
κόστους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Το βασικό επιχείρημα ήταν
πώς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν είχε έννομο συμφέρον να προσφύγει
κατά της προγραμματικής σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Σχετικά με την εξέλιξη αυτή η Ομοσπονδία αναφέρει σε έγγραφό της:

“

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα το Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης με την απόφαση
2491/2011, κρίνει πώς πρέπει να αναθεωρηθεί η
2095/2011 απόφαση του VI Τμήματος που απέρριπτε λόγω πλημμελειών την προγραμματική σύμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την κατασκευή τεσσάρων μονάδων
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική κόστους 350 εκατομμυρίων ευρώ.
Η νέα αυτή απόφαση βασίζεται στο ότι, η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. δεν είχε «σοβαρό έννομο συμφέρον» να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να ζητήσει την
ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1/2011 πράξης του Ε’
Κλιμακίου, βάσει της οποίας δεν υπήρχε κώλυμα στην
υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
που είχε υποβληθεί για έλεγχο. Από την προσφυγή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προέκυψε η απόφαση 2095/2011.
Το Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης μονοπωλεί στο αν είχε ή όχι έννομο συμφέρον η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. να προσφύγει και παραγνωρίζει βασικά στοιχεία της αποφάσεως του VI Τμήματος που αφορού-

σαν στο ότι, οι όροι της επίμαχης προγραμματικής
σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της είναι αόριστοι και δεν εξειδικεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 100
του Νόμου 3852/2010. Αντιθέτως θεωρεί ότι στην
προγραμματική σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστούν εξαντλητικά όλα τα θέμα, αλλά χαράσσονται
μόνο οι γενικές κατευθύνσεις και ρήτρες, οι οποίες
θα εξειδικευθούν με την υπογραφή των επιμέρους
συμβάσεων.
Δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του επίσης τους
ισχυρισμούς των συμβούλων του VI Τμήματος, που
αποφάνθηκαν στην απόφαση 2095/2011 τους ότι,
δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς σε αυτήν συμμετείχαν αναπληρωματικά αντί των τακτικών μελών της, η
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εκδόθηκε κατά
παράβαση της 11/30-3-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας
για τη διενέργεια διαγωνισμών στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής.
Είναι προφανές πώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής και η κυβέρνηση «καίγονται» να προωθήσουν τα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα στη
διαχείριση των απορριμμάτων. Η άμεση διεκπεραίωση
του αιτήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για αναθεώρηση της αποφάσεως 2095/2011, ήταν άλλωστε
και ο λόγος για τον οποίο προχώρησε η σύσταση του
νέου αυτού τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σαφώς και έχει έννομο συμφέρον
να προσφύγει κατά μίας προγραμματικής σύμβασης
που θεωρεί ότι είναι επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και σε βάρος του περιβάλλοντος. Ειδικά όταν η
προγραμματική αυτή σύμβαση προβλέπει κατασκευή

μονάδων για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων κόστους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει λοιπόν κάθε συμφέρον να υπερασπίζεται τη διαφάνεια
(κάτι που είχε δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα πράξει η
κυβέρνηση αλλά μάταια) και ασφαλώς να αντιστρατεύεται τη διαπλοκή εκεί όπου θεωρεί ότι υπάρχει.
Με κάθε τρόπο και μέσο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα παλέψει για την προάσπιση των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοτών της. Πέραν
μάλιστα των συνδικαλιστικών, κοινωνικών και νομικών πρωτοβουλιών, εξετάζει και το ενδεχόμενο να
καταγγείλει τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτή προωθείται, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

”

Δαπανηρός, αντιπεριβαλλοντικός και χρονοβόρος είναι ο προωθούμενος συνδυασμός παραγωγής και
καύσης δευτερογενών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με ανάλυση του Πολυτεχνείου Κρήτης
Την προκαταρκτική παρέμβαση του Πολυτεχνείου Κρήτης
που αφορά στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
έστειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους Συλλόγους-Μέλη της στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανάλυση
του Πολυτεχνείου Κρήτης ο προωθούμενος στη Θεσσαλονίκη
συνδυασμός παραγωγής και καύσης δευτερογενών καυσίμων
είναι εξαιρετικά δαπανηρός, καθόλου φιλικός προς το περιβάλλον και χρονοβόρος διαδικασία. Η Ομοσπονδία σε έγγραφό της
που συνοδεύει την αποστολή της ανάλυσης αναφέρει:

“

Σας στέλνουμε αντίγραφο της από 19 Ιουλίου
2011 προκαταρκτικής παρέμβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Καθηγητής Οικονομόπουλος Αλέξανδρος)
για την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
της Ν.Α Ενότητας του Νομού Θεσσαλονίκης.
Τα συμπεράσματα από την επισυναπτόμενη ανάλυση είναι ότι, ο προωθούμενος συνδυασμός παραγωγής και καύσης δευτερογενών καυσίμων είναι
έντονα προβληματικός μιας και:
1. Δεν μπορεί να επιτύχει, με οικονομικά εφικτό
τρόπο, ολικό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερο του 0,65 έτσι ώστε να είναι συμβατός με την
Οδηγία 2008/1998.

2. Είναι εξαιρετικά δαπανηρός μια και, σε σύγκριση με το σύστημα που προκύπτει από τις μελέτες του
Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.), για μεν τα έργα της Α΄
Φάσης απαιτεί πενταπλάσιες επενδύσεις (επιπλέον
149 εκατ. ευρώ) και επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. 7 φορές
περισσότερο (με επιπλέον 29 εκατ. ευρώ ετησίως),
ενώ για τα έργα της Β΄ Φάσης απαιτεί επταπλάσιες
επενδύσεις ( επιπλέον 308 εκατ. ευρώ) και επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. 9,5 φορές περισσότερο (με επιπλέον
59 εκατ. ευρώ ετησίως).
Αναλυτικότερα, το προωθούμενο σύστημα επεξεργασίας θα επιβαρύνει (δίχως δημόσια χρηματοδότηση)
τους Ο.Τ.Α. με 189 ευρώ/t απορριμμάτων και κάθε
εξυπηρετούμενο δημότη με 90 ευρώ ετησίως, ενώ το
σύστημα επεξεργασίας που προκύπτει από μελέτες του
Πολυτεχνείου Κρήτης θα επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. στη
μεν Α΄ Φάση με 29 ευρώ/t απορριμμάτων και κάθε
εξυπηρετούμενο δημότη με 14 ευρώ ετησίως, στη δε
Β΄ Φάση με 20 ευρώ/t απορριμμάτων και κάθε εξυπηρετούμενο δημότη με 9 ευρώ ετησίως.
3. Δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και σίγουρα
δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό.
4. Απαιτεί αυξημένο χρόνο εφαρμογής μιας και το
είδος των προβλεπόμενων μονάδων (κυρίως η καύση των απορριμμάτων) προκαλεί εντονότατες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπλέον τα σχετικά έργα είναι
μεγαλύτερα και τεχνολογικά πολυπλοκότερα από τα
προτεινόμενα (απαιτούν επταπλάσιες επενδύσεις).
5. Καθιστά μονόδρομο τη χρήση Σ.Δ.Ι.Τ., αποκλείοντας τη δυνατότητα υλοποίησης από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Συνάδελφοι,
Όπως θα ήταν αναμενόμενο, από τα προαναφερθέντα, η καθολική σχεδόν προ-επεξεργασία των
απορριμμάτων με βιολογική ξήρανση για παραγωγή
δευτερογενών καυσίμων, η οποία προωθείται με προτεραιότητα στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας,
δεν έχει προηγούμενο σε κανένα άλλο μέρος τους κόσμου. Μόνο στην Ν.Α. Ενότητα του Νομού Θεσσαλονίκης, η προωθούμενη χρήση της βιολογικής ξήρανσης
στην Α΄ Φάση ανέρχεται στο 9% και στη Β΄ Φάση
στο 18% της παγκόσμιας σημερινής χρήσης της !!!
Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι οι σημερινές οικο-
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νομικές συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια για συνέχιση των πρακτικών, που οδήγησαν τη χώρα στη διεθνή απαξίωση και ουσιαστική χρεοκοπία. Για το λόγο
αυτό η παρούσα παρέμβαση έχει ως βασικό σκοπό την
ανάδειξη των υφιστάμενων σοβαρών προβλημάτων
στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και την παρουσίαση ορθολογικών εναλλακτικών προτάσεων
που επιτρέπουν τη λήψη σωστών αποφάσεων.
Συνάδελφοι,
Σε συνδυασμό με την απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που ακύρωσε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά από προσφυγή της Ομοσπονδίας, θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα
μετά και την ενημέρωση που θα κάνουμε σε όλους
τους κοινωνικούς φορείς στους οποίους κοινοποιείται η προμελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης να είμαστε σε ετοιμότητα για να αποτρέψουμε κάθε νέα προσπάθεια της κυβέρνησης για την εκχώρηση μέσω
Σ.Δ.Ι.Τ. της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων
στους εργολάβους-επιχειρηματίες, αλλά και της εισαγωγής της περιβαλλοντοκτόνας και καρκινογόνας
καύσης.

”

