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ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Η αντίδραση και η παρέμβαση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α.
στη συνεχιζόμενη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική

TO ΘEMA:

Μόνο στον καθαρισμό του οικείου
Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. απασχολούνται
οι Σχολικές Καθαρίστριες
Κατόπιν ερωτήματος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το Υπουργείο
Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει
τους Δήμους ότι οι εργαζόμενοι καθαριότητας στις σχολικές μονάδες μπορούν να απασχολούνται μετά το κλείσιμο των σχολείων μόνο στον καθαρισμό του οικείου Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και όχι στον καθαρισμό εξωτερικών χώρων, οδών ή κήπων. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το
ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με τα
συνημμένα σχετικά, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε πώς έχει το θέμα, για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες.
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι η διάταξη του
άρθρου 49 παρ. 11α του ν.3943/2011 ορίζει ότι
οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία απασχολούνται στον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή των νομικών του προσώπων και συνεπώς όχι στον καθαρισμό εξωτερικών χώρων, οδών, κήπων κλπ.
Τέλος, σας θέτουμε υπόψη ότι οι καθαρίστριες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποτελούν διακριτές ειδικότητες.
Το έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανέφερε:
Τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μετά το
κλείσιμο των σχολείων, δεχόμαστε καταγγελίες εργαζομένων (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) ότι δέχονται εντολές για την απασχόλησή τους είτε ως εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων, οδοκαθαρισμός) είτε
ως εργάτες καθαρισμού κήπων ή άλλων εξωτερικών χώρων.
Τελευταία φαινόμενα είναι η προσπάθεια
τόσο του Δήμου Καλαμαριάς όσο και του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών να τους απασχολήσουν σε
άλλα καθήκοντα από αυτά που προβλέπει η ειδικότητά τους, αλλά και το άρθρο 49, παρ.11α
του Ν.3943/2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.11α του
Ν.3943/2011 προβλέπεται:
“11α. Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α.ι. του άρθρου 18 του Ν.3870/2010
(Φ.Ε.Κ. 138Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό
διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ.
αυτού».”
Επειδή η διάταξη είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι μπορούν να απασχοληθούν, στο διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, μόνο για τον καθαρισμό υπηρεσιών του
οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, καλείται το Υπουργείο Εσωτερικών-Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α. με εγκύκλιό του στους Δήμους
όλης της χώρας να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες
σημειώνοντας ότι είναι αδύνατη η απασχόλησή τους ως εργάτες καθαριότητας (συνοδοί
απορριμματοφόρων, οδοκαθαρισμό κ.λπ.) και
ως εργάτες κήπων.
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους
οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο καλούνται να παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε
προσπάθεια καταστρατήγησης του Ν.3943/
2011 αλλά και να ενημερώνουν την Ομο
σπονδία.

“
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ανελλαδική σύσκεψη των μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου
2012 στο Ξενοδοχείο «Novus City Hotel». Βασικό θέμα

“

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 συζήτησε και αποφάσισε τον τρόπο αντίδρασης και παρέμβασης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Μετά την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών και την συγκρότηση της νέας τρικομματικής
κυβέρνησης, είναι πλέον ολοφάνερο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την
επιβολή νέων, δυσβάσταχτων μέτρων.
Αυτοί που συνεχίζουν να υλοποιούν και να επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές (κυβέρνηση, τρόικα,
μεγάλο κεφάλαιο κ.λπ.) πρέπει να έχουν την απά-

ήταν ο τρόπος αντίδρασης και παρέμβασης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε σχετική ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία ανέφερε:
ντησή μας σε καθημερινή βάση, με κάθε ευκαιρία
και κάθε γεγονός, σε κάθε εργασιακό και κοινωνικό
χώρο, με τρόπο συλλογικό και οργανωμένα.
Είναι υποχρέωσή μας η συνέχιση του αγώνα για
την ανατροπή αυτών των πολιτικών της μονόπλευρης
λιτότητας, των σκληρών, άδικων και αναποτελεσματικών μέτρων των μνημονίων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε την ιεράρχηση των προβλημάτων που πρέπει
να αντιμετωπισθούν άμεσα αλλά και τον προγραμματισμό δράσης συνολικά του κλάδου, όπως αυτός
ψηφίστηκε από τους συνέδρους-αντιπροσώπους στο
41ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Συνέχεια στη σελίδα ✎
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Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).
Η σύνθεσή της όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ:

ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ IΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα
■
MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH
EΦHMEPIΔA
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
KΩΔIKOΣ EΛ.TA.: 013744
THΛ.: 210 5229512
FAX: 210 5247633
http://www.poeota.gr
e-mail: info@poeota.gr
IΔIOKTHTHΣ:
Π.O.E.-O.T.A.
EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ
Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.
ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή
Tα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.
Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων
και Σωματείων 15.00 € 
2. Δήμων, Περιφερειών
Nομικών Προσώπων κ.λ.π. 25.00 € 
Nα στέλνεται στο όνομα:
Tράκας Nικόλαος
για την εφημερίδα:
“BήMA EPΓAZOMENΩN
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”
στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
Παραγωγή:

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

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Στην εφημερίδα “TO BήMA των
EPΓAZOMENΩN της TOΠIKHΣ
AYTOΔIOIKHΣHΣ” μπορούν να
δημοσιεύονται αποφάσεις και
παρεμβάσεις Σωματείων όπως και
μελέτες -εισηγήσεις φυσικών
προσώπων, αν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α. Tα κείμενα να είναι σύντομα.
β. Nα μην είναι υβριστικά ή χυδαία.
Tα κείμενα θα αποστέλλονται
γραπτά στη διεύθυνση:
Π.O.E.-O.T.A.:
KAPOΛOY 24-104 37-AΘHNA
με την ένδειξη:
Για την εφημερίδα
“BήMA EPΓAZOMENΩN
της AYTOΔIOIKHΣHΣ”
ή να στέλνονται στο
FAX: 210 5247633

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

Αποχή και απεργία στις εκλογές για τον μη καθορισμό
αξιοπρεπούς αποζημίωσης στους εργαζομένους των Ο.Τ.Α.

Σ
“

το μη καθορισμό αξιοπρεπούς εκλογικής αποζημίωσης η Ομοσπονδία αντέδρασε απέχοντας από κάθε
εκλογική εργασία έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 και προκηρύσσοντας 48ωρη απεργία το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιουνίου 2012.

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε, αποχή των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση από κάθε εκλογική εργασία έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 και προκήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, 16 και 17
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, αντιδρώντας στο μη καθορισμό αξιοπρεπούς ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για όσους απασχοληθούν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
Για ακόμη μία φορά, επιχειρείται οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να καταστούν «όμηροι» μιας πολιτικής μεθόδευσης και καταδικαστέας τακτικής εκ μέρους
της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. δηλώνει αποφασισμένη να προασπίσει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθεί τον ευτελισμό
του ρόλου και της προσφοράς του κλάδου στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή της
εκλογικής διαδικασίας.
Πόσο μάλλον, όταν η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έδειξε καλή διάθεση και έγκαιρα έθεσε στον
υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών κ. Αντώνη Μανιτάκη το θέμα της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, καταθέτοντας του συγκεκριμένη πρόταση, ζητώντας άμεσα απάντηση. Η πρόταση ήταν να καθοριστεί μία αξιοπρεπής αμοιβή για όσους συμμετάσχουν
στην εκλογική διαδικασία της 17ης Ιουνίου 2012, αντί της κοροϊδίας των 97,00 ευρώ
μεικτά που δόθηκαν για τρείς (3) ημέρες εργασίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε εκφράσει στον κ. Αντώνη Μανιτάκη την πρόθεση της, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός μιας αξιοπρεπούς εκλογικής αποζημίωσης, να εργασθούν αφιλοκερδώς οι εργαζόμενοι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, με την προϋπόθεση ότι
και οι άλλοι εμπλεκόμενοι κλάδοι θα εργασθούν «τσάμπα» και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να μπουν στο Δημόσιο Ταμείο και να αξιοποιηθούν προς όφελος του δοκιμαζόμενου από την οικονομική κρίση Ελληνικού Λαού.
Παρά την παρέλευση 15θημέρου από τη συνάντηση και την υποβολή της πρότασης στον κ. Μανιτάκη, και ενώ πλησιάζουν οι εκλογές, κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών αδιαφορούν, εμπαίζουν, χρονοτριβούν και κινούνται στα χνάρια της απαράδεκτης τακτικής που ακολουθήθηκε παραμονές των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, κρατώντας «ομήρους» χιλιάδες εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ε, αυτή την φορά δεν θα τους περάσει…
■

”
Για εμπαιγμό κατηγόρησε την υπηρεσιακή ηγεσία του

ΥΠ.ΕΣ. η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσον αφορά το εκλογικό επίδομα

Γ
“

ια απύθμενο θράσος και εμπαιγμό σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με
το θέμα της εκλογικής αποζημίωσης, κατηγόρησε την υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σημειώνει:
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) διαπιστώνει το απύθμενο θράσος και το συνεχιζόμενο εμπαιγμό της
ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών σε βάρος των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. για το
θέμα της εκλογικής αποζημίωσης.
Ο υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών κ. Αντώνης Μανιτάκης μετά την απόφαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για αποχή και απεργία το Σαββατοκύριακο των εκλογών, 16 και
17 Ιουνίου 2012, δήλωσε ότι θα… βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και θα αυξήσει την εκλογική αποζημίωση μόνο για τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. που θα απασχοληθούν στην εκλογική διαδικασία. Ποια είναι η αύξηση αυτή; Το υπέρογκο ποσό
των 28,00 ευρώ. Από 97,00 ευρώ, η εκλογική αποζημίωση θα «εκτιναχθεί» στα
125,00 ευρώ μεικτά για τρεις ημέρες εργασίας.
Προφανώς ο κ. Μανιτάκης, συνεχίζοντας στο δρόμο που χάραξε ο προκάτοχος
του κ. Γιαννίτσης, διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε «πατρίκιους» και «πληβείους».
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται αυτοί που λαμβάνουν εκλογικό επίδομα έως και
1.700 ευρώ, μεταξύ των οποίων και οι υπάλληλοι του Υπουργείου του, ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι σημειωτέων, συμμετέχουν στο μεγαλύτερο βαθμό στις εκλογές.
Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. δεν επαιτούν. Απαιτούν σεβασμό και διεκδικούν την
αξιοπρέπεια τους. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαντά με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο στον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Αντώνη Μανιτάκη. Ή όλοι οι εργαζόμενοι-απασχολούμενοι
στις εκλογές της 17ης Ιουνίου θα λάβουν την ίδια αποζημίωση ή όλοι πάλι θα εργασθούν «ΤΣΑΜΠΑ». Σε διαφορετική περίπτωση, οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. θα απέχουν μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 από κάθε εκλογική διαδικασία και θα
απεργήσουν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιουνίου 2012, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Ομοσπονδία.

”

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 3270400 •
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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

■

Τι ισχύει για τις αποδοχές των
συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων

Γ

ια ενημέρωση των Συλλόγων-Μελών της η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τους κοινοποίησε έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε απάντηση του
Δήμου Γλυφάδας, σχετικά με τις αποδοχές πάσης φύσεως συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων και νομίμων
κληρονόμων αυτών. Το έγγραφο του Γ.Λ.Κ. έχει ως
εξής:
Σας ενημερώνουμε ότι οι αποδοχές
σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους δεν
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ε.Α.Π.
καθώς σύμφωνα με την αριθμ.: 2/37345/
0004/04-6-2010 Κ.Υ.Α., αποστολή της
ΕΑΠ είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών
ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και
με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου
στους ανωτέρω φορείς, καθώς και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α.
Συνεπώς αποδοχές πάσης φύσεως σε
συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους καθώς
και σε νόμιμους κληρονόμους αυτών δεν
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας εφόσον δεν υφίσταται πλέον υπαλληλική σχέση.

“

”

■

«Βοήθεια στο Σπίτι»
παράταση του προγράμματος
έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Π

αρατάθηκε η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2012, συνεπώς και οι συμβάσεις εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που
υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός. Η σχετική πράξη δημοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 135/14-6-2012:

“

Άρθρο 1
Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο
Πρόγραμμα αυτό προσωπικού, όπως η διάρκεια αυτή ορίζεται στις περίπτ. α΄και β΄της
παρ. 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31), παρατείνονται έως τις 30-9-2012.
Άρθρο 2
Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση, κατά
τη διάρκεια της παράτασης, του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό προσωπικού, για
το έτος 2012 και έως την έναρξη εφαρμογής
του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», το οποίο προβλέπεται στο άρθρο
138 του ν. 4052/2012, είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από το λογαριασμό της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
(ΑΚΑΓΕ). Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν
υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταμείων
κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που
ωφελούνται από το ανωτέρω πρόγραμμα. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών προσδιορίζεται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών και της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος
1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

”

Συνέχεια από σελίδα ✎

■

1

Η αντίδραση και η παρέμβαση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α.
στη συνεχιζόμενη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική

1. Η αντιμετώπιση της συνεχούς περικοπής των πόρων των Ο.Τ.Α. που
πλέον από την πολιτική αυτή βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.
2. Η εξαίρεση των Ο.Τ.Α. από την απαγόρευση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα αλλά και τις κοινωνικές, καθώς οι ελλείψεις που υπάρχουν θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση ή στο κλείσιμο υπηρεσιών που είναι αναγκαίες (καθαριότητα, Παιδικοί
Σταθμοί κ.λπ.).
3. Η αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας για την ιδιωτικοποίηση
της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων μέσω των Σ.Δ.Ι.Τ.
4. Να μην επιτρέψουμε την απόλυση κανενός εργαζόμενου στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, να κάνουμε «γράμμα κενό» τις προβλέψεις του μνημονίου ΙΙ για
15.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του 2012.
5. Να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση στο θέμα των Δανείων των εργαζομένων. Να γίνει αποδεκτή η πρότασή μας για «ΚΟΥΡΕΜΑ» των Δανείων των
εργαζομένων όχι μόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και τις Ιδιωτικές Τράπεζες.
Μόνο έτσι θα υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση των εργαζομένων που καθημερινά στενάζουν και οδηγούνται στην απόγνωση από τις πολιτικές που εφαρμόζονται.
6. Άμεση αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Προστασία των αποθεματικών,
που έχουν απομείνει, από την προσπάθεια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να τα καταληστεύσει.
7. Αποτροπή της εφαρμογής του Ν.4052/2012 για την σύσταση του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) που ουσιαστικά οδηγεί
την Επικουρική Ασφάλιση σε συρρίκνωση και προοπτικά σε κατάργηση.
Αντιμετώπιση συνδικαλιστικά και Νομικά της μονομερούς καταλήστευσης των αποθεματικών του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
8. Την άμεση επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην
καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (αναδρομικότητα, δικαιούχοι κ.λπ.).
Για την προετοιμασία του κλάδου αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των
πιο πάνω προβλημάτων αποφασίστηκε:
■ Η πραγματοποίηση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας την
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, στις 9.30 το πρωί, στο Ξενοδοχείο
«NOVUS CITY HOTEL» (Καρόλου 23 – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα).
■ Την εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την προκήρυξη
κάθε μορφής αγωνιστικής κινητοποίησης που θα κριθεί αναγκαία για
την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου (Απεργίες,
Στάσεις Εργασίας, Παραστάσεις Διαμαρτυρίας κ.λπ.).
■ Την αναλυτική ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση για την ένταξη ή όχι στο Ε.Τ.Ε.Α. με κατάληξη την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος.
Συνάδελφοι,
Για να γίνει η οργή και η αγανάκτησή μας δύναμη καθημερινού αγώνα,
ανατροπής και τέλους της καταστροφής που μας οδηγούν, είναι αναγκαίο και
επιτακτικό να εκφραστεί συντονισμένα, οργανωμένα, ενωτικά και αποφασιστικά με μοναδικό στόχο την επίλυση των προβλημάτων μας.
Η ενιαία έκφραση με την αναγκαία και απαραίτητη σύνθεση απόψεων, είναι η μοναδική προϋπόθεση επιτυχίας των αγώνων μας και ανατροπής των
νεοφιλελεύθερων, μνημονιακών πολιτικών τους.

”

Η αντίδραση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις
επιθέσεις της Χρυσής Αυγής κατά
Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Τον αποτροπιασμό της για τις πρωτοφανείς επιθέσεις της Χρυσής Αυγής σε βάρος βουλευτών του Κ.Κ.Ε. και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., εξέφρασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με ανακοίνωσή της η οποία έχει ως εξής:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τον αποτροπιασμό
της για τις πρωτοφανείς, για τα δημοκρατικά ήθη, φασιστικές επιθέσεις
των εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής κατά των βουλευτών του Κ.Κ.Ε. και
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Λιάνας Κανέλλη και Ρένας Δούρου, του υποψηφίου βουλευτή Σερρών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Στ. Κουτμερίδη, καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων, στις οποίες έχει προβεί η συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση το τελευταίο διάστημα.
Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις επιθέσεις, αδιακρίτως κατά βουλευτών, πολιτών, μεταναστών ή άλλων αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Οι συχνές βίαιες επιθέσεις, στις οποίες πρωταγωνιστούν και πρωτοκλασάτα στελέχη αυτής της νεοναζιστικής πολιτικής οργάνωσης, προκαλώντας τα δημοκρατικά αισθήματα και τις παραδόσεις του
λαού μας και επιχειρώντας, ουσιαστικά, να επιβάλουν ένα καθεστώς βίας και
τρόμου.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους και γενικά όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να ενεργοποιηθούν, να αντισταθούν και να απομονώσουν τις φασιστικές ομάδες που και με κοινοβουλευτικό, πλέον, μανδύα
επιχειρούν να επιστρέψουν τη χώρα και το λαό μας στο πιο αντιδημοκρατικό και σκοτεινό παρελθόν. Να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την ενίσχυση
του Κοινωνικού κράτους, για την ισχυροποίηση και διεύρυνση της Δημοκρατίας.

“

”

Τεράστια τα προβλήματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Σε απόγνωση οι ασφαλισμένοι

Τ

α μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμτωπίζουν οι ασφαλισμένοι στον Ενιαίο Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, συζητήθηκαν σε
συνάντηση αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τη Διοίκηση του Οργανισμού:
Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι
στον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), καθώς και οι
εργαζόμενοι σε αυτόν, συζητήθηκαν σε συνάντηση αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τη Διοίκηση του Οργανισμού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέφρασε τη διαμαρτυρία
των ασφαλισμένων, καθώς και των εργαζομένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τη σημερινή κατάσταση του Οργανισμού, ο οποίος μέσα στους πέντε –μόλις- πρώτους μήνες λειτουργίας του αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά, οργανωτικά
και λειτουργικά προβλήματα και ζήτησε την άμεση επίλυσή τους. Επεσήμανε για μία ακόμη φορά τις σοβαρές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Μνημονίου και τις πολιτικές επιλογές των συνεχών περικοπών και περιορισμών σε φάρμακα και παροχές, των μειώσεων στη χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και
της έλλειψης υγειονομικού, ιατρικού και διοικητικού προσωπικού, ως αποτέλεσμα της επιλογής του παγώματος των προσλήψεων σε συνδυασμό με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις των περασμένων ετών και της εφαρμογής των μέτρων της
εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της υποχρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος παρουσιάζει ήδη μεγάλο έλλειμμα και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις αφενός απέναντι στους
ασφαλισμένους και στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. αφετέρου απέναντι σε προμηθευτές και φαρμακοποιούς.
Συζητήθηκαν, επίσης, τα μεγάλα λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα τόσο η Κεντρική Υπηρεσία όσο και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες λειτουργούν από την
αρχή του έτους χωρίς σύστημα μηχανογράφησης και χωρίς επαρκές προσωπικό. Επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρά τις «υπεράνθρωπες», σύμφωνα και με τις παραδοχές της Διοίκησης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσπάθειες που έχουν καταβάλλει για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο Οργανισμός, είναι αδύνατον πολλές φορές να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους εξαιτίας των προαναφερθέντων προβλημάτων.
Επιπρόσθετα τονίστηκαν τα προβλήματα που αφορούν τους ασφαλισμένους τόσο εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί
αρκετά σημεία του όσο και εξαιτίας της έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι ενώ απαιτούνται 22.000 γιατροί, σύμφωνα με τη Διοίκηση
του Οργανισμού, αυτή τη στιγμή εργάζονται για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μόνο 11.000 γιατροί. Από την πλευρά της η Διοίκηση έδωσε τη διαβεβαίωση ότι έχουν ήδη γίνει
οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των κενών, ισχυρίστηκε ότι αυτές δεν
έχουν ολοκληρωθεί λόγω της μακράς προεκλογικής περιόδου και έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί αμέσως μετά τις εκλογές.
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε εκ μέρους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σχετικά με την
ανάγκη άμεσης αποπληρωμής των δαπανών υγείας 1,5 εκατομμυρίου ασφαλισμένων (του Ο.Π.Α.Δ.), οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί έως σήμερα καμία
από τις δαπάνες υγείας που έχουν υποβάλλει τα έτη 2011-2012 (σε πολλές
περιπτώσεις και παλαιότερες). Η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποστήριξε ότι το θέμα
αυτό συνδέεται με τεχνικής φύσης προβλήματα του συστήματος μηχανογράφησης του Οργανισμού, εκφράζοντας τη δέσμευση ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί το
αμέσως προσεχές διάστημα.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους και τους πολίτες να συνεχίσουμε
τους αγώνες για την αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων στο χώρο
της Υγείας, διεκδικώντας ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα Υγείας,
προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς χαράτσια, περιορισμούς και
αποκλεισμούς.

“

”
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα - Ανακο
Τη μη ένταξη του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α. αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.
Με εξώδικο κοινοποίησε την απόφασή της η
Ομοσπονδία προς όλους τους αρμόδιους φορείς
Με εξώδικο που έστειλε προς κάθε αρμόδιο φορέα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κοινοποίησε την απόφασή της
να μην ενταχθεί το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. που είναι Τομέας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., στο Ε.Τ.Ε.Α. και αξίωσε να μην υπάρξει
οποιαδήποτε παρέμβαση στα αποθεματικά του Ταμείου που αποτελούν περιουσία των ασφαλισμένων.
Το εξώδικο έχει ως εξής:

“

Εξώδικη δήλωση
Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία:
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.),
που εδρεύει στην Αθήνα (Καρόλου 24) και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ:
1.	Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ρουπακιώτη Αντώνη που εδρεύει στην
Αθήνα (οδός Σταδίου 29) και εκπροσωπείται νόμιμα.
2.	Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Τ.Ε.Α.), που εδρεύει στην
Αθήνα (οδός Πειραιώς 9-11) και εκπροσωπείται νόμιμα.
3.	Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)
που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 10) και εκπροσωπείται νόμιμα και
4.	Το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., Τομέας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 10) και εκπροσωπείται νόμιμα.
5.	Την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 21) και εκπροσωπείται νόμιμα.
____________________
1.	Είμαστε η αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Μέλη μας είναι τα σωματεία (συνδικαλιστικές οργανώσεις) των
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
2.	Οι υπάλληλοι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, τα μέλη δηλαδή των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία είναι μέλη μας, υπάγονται στον Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ). Λαμβάνουν από αυτό την επικουρική σύνταξή τους.
3.	Με το άρθρο 35 του Ν.4052/2012 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 41/2902-2012) συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης»
(Ε.Τ.Ε.Α.). Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας του ορίστηκε η 1-7-2012.
4.	Με το άρθρο 36 παρ.1 του ίδιου Νόμου εντάσσεται στο Ε.Τ.Ε.Α., «από την έναρξη λειτουργίας του», μεταξύ άλλων, το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. «και οι τομείς αυτού «Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.». Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι μπορούν «τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο Ταμεία, Τομείς και κλάδοι με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε Ταμείου ή Τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την
ανωτέρω ένταξη».
5.	Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012
έλαβε την απόφαση να μην ενταχθεί το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., που είναι Τομέας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., στο
Ε.Τ.Ε.Α. Την απόφαση αυτή την γνωστοποιεί με την παρούσα εξώδικη δήλωση.
6.	Τέλος, εφιστούμε την προσοχή προς πάσα κατεύθυνση, ότι μετά την απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου να μην ενταχθεί το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α., είναι νομικά και ηθικά ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε παρέμβαση στα αποθεματικά του Ταμείου, τα οποία αποτελούν περιουσία
των ασφαλισμένων, που το κράτος δια των οργάνων του δεν δικαιούται να διαθέτει κατά το
δοκούν, ασκώντας πολιτική σε τομείς άσχετους από αυτούς για τους οποίους οι ασφαλισμένοι
έχουν επί σειρά ετών καταβάλει εισφορές. Τονίζουμε δε, ότι επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου
δικαιώματός μας, σε περίπτωση, μιας τέτοιου αυθαιρέτου παρεμβάσεως, που θα απομειώσει τα
αποθεματικά του ως άνω Ταμείου.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Ε.Τ.Ε.Α., το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και τον Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ., αλλά και
στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την στην έκθεσή του επίδοσης.
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Να ζητήσει την εξαίρεση του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. από την
άμεση ένταξή του στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και να
επανεξετάσει το θέμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012, αποφάσισε το Γενικό
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:
Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίασή του,
την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 συζήτησε το θέμα της ένταξης
ή όχι του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο νέο Επικουρικό Ταμείο που δημιουργήθηκε με το Ν.4052/2012 («Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης»). Μετά από αναλυτική συζήτηση αποφάσισε:
Να ζητήσει την εξαίρεση του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. από την ΑΜΕΣΗ ένταξη του στο Ε.Τ.Ε.Α. (Ιούνιος
2012) και να επανεξετάσει το ζήτημα εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2012.
Στο διάστημα αυτό καλούμαστε, αφού μελετήσουμε και
αναλύσουμε καλύτερα όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν
από τις αναλογιστικές-οικονομοτεχνικές μελέτες τις οποίες θα
κάνει κατά κύριο λόγο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε σχέση με τη βιωσιμότητα τόσο του Ε.Τ.Ε.Α. όσο και του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., αλλά και του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εάν μείνουμε εκτός του Ε.Τ.Ε.Α. Για τον Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θα εκτιμηθεί αν υπάρχει η δυνατότητα με τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα η πραγματοποίηση
αναλογιστικής μελέτης από την Ομοσπονδία μας.
Συγχρόνως, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε:
1. Στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι 31-12-2012
να υπάρξει από την Εκτελεστική Επιτροπή η αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων-ασφαλισμένων στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. για τις
διατάξεις του Ν.4052/2012 και τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν συνολικά στην Επικουρική Ασφάλιση.
2. Να καταγραφεί η αναλυτική οικονομική κατάσταση του
Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μετά το κούρεμα (PSI) και
πως διαμορφώνονται τα αποθεματικά του Ταμείου μας στην σημερινή κατάσταση.
3. Να ενημερώσει τόσο το Ταμείο (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) όσο και την
ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ να μην υπάρξει καμία παρέμβαση στα
αποθεματικά του Ταμείου και να παραμείνουν στην αποκλειστική
διαχείριση του Ταμείου, μέχρι να αποφασίσουμε οριστικά.
4. Την οριστική απόφαση (31-12-2012) για την ένταξη ή
όχι του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α. να
πάρει το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
μέσα από τη διαδικασία του Δημοψηφίσματος.
Οι λεπτομέρειες αλλά και η διαδικασία θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.
5. Να υπάρξει συντονισμός τόσο με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και
με άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου (Ο.Λ.Μ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.,
κ.λπ.) που έχουν σύμφωνα με το Ν.4052/2012 ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την ένταξη ή όχι στο Ε.Τ.Ε.Α.
6. Να προσφύγει νομικά κατά παντός υπευθύνου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Υπουργείο Εργασίας, κ.λπ.) που με τις μονομερείς αποφάσεις τους καταλήστευσαν τα αποθεματικά του
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
7. Σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να αναζητηθεί η αναλογιστική μελέτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, για την σύσταση του νέου Ενιαίου Ταμείου Επι-
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
250117984 (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
στις 9-3-2012

568.195.099,24

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΟ PSI 12-3-2012
(Επιστολή ΤτΕ στις 2-4-2012)

324.920.400,28

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ PSI στις 12-3-2012
(Επιστολή ΤτΕ στις 3-5-2012)

291.199.979,35

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στις 12-3-2012

173.757.724,74

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ
στις 30-3-2012

150.493.651,71

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ
στις 30-4-2012

156.379.724,51

οινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι
- Ο.Τ.Α. και αξιώνει να μην επιχειρήσει κανείς παρέμβαση στα αποθεματικά του Ταμείου
κουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) ώστε να εξετασθούν όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν
για τη αναγκαιότητα ίδρυσης του Ταμείου αυτού.
Η κατ’ αρχήν απόφαση του Γενικού Συμβουλίου λήφθηκε αφού αναλύθηκαν και εκτιμήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4052/2012 που
προβλέπουν:
■	Σε περίπτωση που η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφασίσει οριστικά τη μη ένταξη του Τομέα του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο
Ε.Τ.Ε.Α. στις 31-12-2012 από 1 Ιανουαρίου 2013 μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ. Σε διαφορετική απόφαση (ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.)
μετατρέπεται σε Ν.Π.Δ.Δ. και όλη η περιουσία κινητή και ακίνητη καθώς και το προσωπικό και οι υποχρεώσεις μεταφέρονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.
■	Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα οικονομικά
στοιχεία το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (Τομέας Επικουρικής Σύνταξης) βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση και με ανάλογες ρυθμίσεις
μπορεί να έχει βιωσιμότητα για τα επόμενα
χρόνια.
■	Το νέο Ταμείο (Ε.Τ.Ε.Α.) δεν θα επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και
όλες οι Επικουρικές Συντάξεις θα πρέπει να
προσαρμοστούν στην οικονομική κατάσταση του νέου Ταμείου.
■	Σύμφωνα με το Ν.4052/2012 όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2000 στο εξής θα δικαιούνται σύνταξη με βάση την ατομική μερίδα του κάθε εργαζόμενου. Όσοι έχουν
προσληφθεί πριν το 2000 και θα βγουν στη
σύνταξη μετά το 2015, η επικουρική σύνταξή τους θα υπολογίζεται με δύο (2) τρόπους:
Με το ισχύον καθεστώς μέχρι το 2015 και
με ατομικές ημερίδες μετά το 2015. Όσοι
όμως εξέλθουν μέχρι το 2015 συνταξιοδοτούνται με το ισχύον καθεστώς.
■	Τα οικονομικά διαθέσιμα του Τομέα του
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. καταγράφονται
αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες που
σας στέλνουμε.
■	Στο νέο Ταμείο (Ε.Τ.Ε.Α.) δεν υπάρχει η διασφάλιση των ήδη υφιστάμενων πόρων.
■	Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη πως θα καλυφθούν τα ελλείμματα των ελλειμματικών Ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α. καθώς η βούληση τους είναι να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματα από την περιουσία (κινητή και ακίνητη) των πλεονασματικών Ταμείων που θα
αποφασίσουν την ένταξη τους.
■	Η τότε κυβέρνηση με την δημιουργία του
Ε.Τ.Ε.Α. ουσιαστικά επιχειρεί ανακατανομή
πόρων εντός του συστήματος με μεταφορά
πόρων από τα πλεονασματικά στα ελλειμματικά Ταμεία.
■	Θα υπάρξουν οριζόντιες περικοπές των

Επικουρικών Συντάξεων ώστε να γίνει κάλυψη των ελλειμμάτων που θα δημιουργηθούν.
■	Ενοποιούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία
σε ένα «κουμπαρά» με ότι σημαίνει αυτό.
■	Η δυνατότητα εξαίρεσης φορέων από την
ενοποίηση και η μετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ.
ή Επαγγελματικά Ταμεία, σε συνδυασμό με
τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών είναι
το πρώτο και σοβαρότερο βήμα προς την
κατεύθυνση συρρίκνωσης και προοπτικά
κατάργησης της Επικουρικής Ασφάλισης.
■	Δεν υπάρχει καμία δέσμευση από τις κυβερνήσεις που υπήρξαν για την κάλυψη
της ζημιάς που προέκυψε από το «κούρεμα» των ομολόγων (PSI) που ουσιαστικά
θα πλήξει την Επικουρική Ασφάλιση.
■	Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα (Νομικά
και Συνταγματικά) για τη μεταφορά της ακίνητης και κινητής περιουσίας.
■	Ειδικότερα στο δικό μας Ταμείο με την ενοποίηση, αν υπάρξει, θα πρέπει να αλλάξει ο
τρόπος υπολογισμού τόσο του μηνιαίου βοηθήματος (Επικουρική Σύνταξη) όσο και του
εφάπαξ.
■	Η μη εθελοντική ενοποίηση του Τομέα του
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α. θα
οδηγήσει την κυβέρνηση στον εκβιασμό
της κατάργησης της εργοδοτικής εισφοράς
και τη μετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ. ή σε Επαγγελματικό Ταμείο.
■	Προκαλεί εντύπωση η εξαίρεση μεγάλων
κατηγοριών ασφαλισμένων από την ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α. (Αστυνομικοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Γιατροί, Δημοσιογράφοι, Δικηγόροι, Μηχανικοί κ.λπ. ).
■	Δεν καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων στη λειτουργία των
Ν.Π.Ι.Δ.
Συνάδελφοι,
Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το
πιο κρίσιμο για τα ζητήματα συνολικά των
ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Μέσα από τη διαδικασία της ενημέρωσης, του συμμετοχικού διαλόγου θα πρέπει όχι μόνο να υπερασπιστούμε αλλά και να
διευρύνουμε τα δικαιώματα μας στην Επικουρική Σύνταξη. Πρέπει με τις παρεμβάσεις μας
να ακυρώσουμε στην πράξη τις διατάξεις του
Ν.4052/2012 και τη δημιουργία του νέου
Ε.Τ.Ε.Α.
Με τον κατάλληλο συντονισμό και αγωνιστική δράση οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτή τη χρονική περίοδο θα
αναλάβουν τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων μας.
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Οι αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα
προβλήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων

Α

ποφάσεις σχετικά με τα προβλήματα των ασφαλιστικών Ταμείων και του
νέου Οργανισμού Παροχών Υγείας των Δημοσίων Υπαλλήλων
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίασή του
στις 31 Μαΐου 2012. Αυτές είναι:

“

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση του
στις 31 Μαΐου 2012, αφού συζήτησε τα προβλήματα των
Ασφαλιστικών Ταμείων και του νέου Οργανισμού Παροχών
Υγείας των Δημοσίων Υπαλλήλων (του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αποφάσισε:
1. Επαναβεβαιώνει τη θέση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κινήματος, το οποίο τάσσεται σταθερά υπέρ του Δημοσίου και
Κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης και ότι διεκδικεί από
την Ελληνική πολιτεία την κάλυψη των μεγάλων απωλειών
των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων που προέκυψαν, εξαιτίας της υποχρεωτικής συμμετοχής στο PSI, της
πολύχρονης κακοδιαχείρισης και εκμετάλλευσης των αποθεματικών τους, από τις Κυβερνήσεις της χώρας μας (χαριστικά δάνεια, επισφαλείς επενδύσεις στο Χρηματιστήριο και στα
δομημένα ομόλογα κ.α.) και της μη απόδοσης των οφειλόμενων του κράτους προς τα Ταμεία από την εκμετάλλευση των
αποθεματικών τους, για 50 και πλέον χρόνια.
2. Ειδικότερα για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ., μετά την ψήφιση του νόμου
για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, αποφάσισε να ζητήσει την εξαίρεση του εν λόγω
ταμείου από την άμεση ένταξή του στο Ε.Τ.Ε.Α. (τον Ιούνιο του 2012) και να επανεξετάσει το ζήτημα εντός του
δευτέρου εξαμήνου του 2012, αφού μελετήσει καλύτερα όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις αναλογιστικές-οικονομοτεχνικές μελέτες, τις οποίες θα κάνει, σε σχέση
με τη βιωσιμότητα τόσο του Ε.Τ.Ε.Α. όσο και του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.,
εάν το δεύτερο μείνει εκτός του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης. Επίσης, τα αποθεματικά του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., όσα απέμειναν, μετά το «κούρεμα», να παραμείνουν στην αποκλειστική διαχείριση του Ταμείου, μέχρι να αποφασίσουμε οριστικά.
3. Όσον αφορά το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) αποφάσισε:
■ Να διεκδικήσουμε την κάλυψη των απωλειών του, μέσω
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού κράτους
προς τρίτους, δηλαδή το ποσό του 1,2 δις ευρώ που αναλογεί στο Ταμείο Πρόνοιας. (Η πραγματική οφειλή ξεπερνά τα 1,5 δις ευρώ).
■ Να ενισχυθεί οικονομικά το εν λόγω Ταμείο με τη μεταφορά του 2% της εισφοράς αλληλεγγύης του
Ν.3986/2011 και του 50% του ποσού της παρακρατούμενης εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων του
Δημοσίου στο Τ.Π.Δ.Υ.
■ Τέλος, για τα μεγάλα ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να
ενημερωθούμε για την κατάσταση του νέου Οργανισμού
Παροχών Υγείας και να διεκδικήσουμε την επίλυση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο νέος οργανισμός και
οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου.

”

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΠΡΙΝ ΤΟ PSI (28-2-2012)

160.000.000,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΟ PSI

000.000.000,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΜΕΤΑ ΤΟ PSI (30-3-2012)

80.798.950,00

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
στις 30-3-2012

39.939.191,33
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα Καταστρατήγηση του Πρότυπου Κανονισμού
Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών από το Δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών,
κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

“

Τ

ις οργανωμένες προσπάθειες του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Σίμου Δανιηλίδη να καταστρατηγήσει τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, κατήγγειλε η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωση-καταγγελία που εξέδωσε τονίζει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει για μια ακόμη
φορά τις οργανωμένες προσπάθειες του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών
και μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. Σίμου Δανιηλίδη να καταστρατηγήσει
τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Τελευταία προσπάθειά του η απόπειρα να εμπλέξει στην προσφυγή
που έχει κάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., ώστε να έχει σύμμαχο στις παράνομες αποφάσεις
του για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου του το θεσμικόσυλλογικό όργανο των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την Κ.Ε.Δ.Ε.
Η απόφαση όμως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. ήταν κόλαφος στις επιδιώξεις
του, αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, «υβρίζοντας
και απειλώντας» κατά τη συνήθη τακτική του, τα μέλη του Δ.Σ.
Υπενθυμίζουμε ότι, ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών και Πρόεδρος
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Σίμος
Δανιηλίδης πρωτοστατεί:
1. Στην καταστρατήγηση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με την παράνομη λειτουργία τους
την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, χρησιμοποιώντας τις
δυνάμεις καταστολής (Μ.Α.Τ.).
2. Στην παράταση του ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών
έως τις 8.00 το βράδυ, ενέργεια αντιπαιδαγωγική που ενισχύει την
επιδίωξή του για την μετατροπή των Παιδικών Σταθμών σε χώρους
φύλαξης (PARKING).
3. Στην τρομοκράτηση των εργαζομένων στους Παιδικού Σταθμούς
με συνεχής απειλές, μετακινήσεις και πειθαρχικές διώξεις.
4. Στη μη χορήγηση των αδειών που δικαιούται το προσωπικό
των Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με το Ν.3584/2007 (Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και στην παραβίαση
του τρόπου χορήγησης των αναρρωτικών αδειών.
5. Στην πραγματοποίηση παράνομων οικοδομικών εργασιών σε
Παιδικό Σταθμό που λειτουργούσε την περίοδο των Χριστουγέννων
(παράνομα) με την παρουσία μικρών παιδιών, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στατικότητας του κτιρίου.
6. Στην αδιαφορία του για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην
σίτιση των παιδιών λόγω κάκιστης ποιότητας τρόφιμα, με αποτέλεσμα
μετά από έγγραφα των εργαζόμενων να θορυβηθούν και να υπάρξει
παρέμβαση του Ε.Φ.Ε.Τ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την
συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, δηλώνει την
παρέμβασή της στη συζήτηση της προσφυγής του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ των εργαζομένων και
καλεί τόσο το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης όσο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες να σταματήσουν να
δίνουν πολιτική και υπηρεσιακή κάλυψη στις παράνομες αποφάσεις και
ενέργειες του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών.
Σε αντίθετη περίπτωση, η απάντηση των εργαζομένων στους
Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης και όχι μόνο θα είναι ανάλογη των
μεθοδεύσεων και αποφάσεών τους.

“

”

”
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Δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση της
επικουρικής σύνταξης του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
στον υπολογισμό του εφάπαξ

Σ

Σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάσατε πρακτικό της 17/16-5-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ταμείου σας με
το ερώτημα εάν επηρεάζεται ή όχι το

(250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο
συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης
μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200)
ευρώ.
………………………………………………………
………………………………….
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το
ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012
επικουρικής σύνταξης.»
4. Κατόπιν αυτών το ερώτημα που
προκύπτει είναι εάν οι ανωτέρω μειώ-

ύψος του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχει ο Τομέας σας, μετά από την ισχύ
της διάταξης της παρ. 2 του αρθ. 6 του
ν. 4051/12 (40, Α) σύμφωνα με την
οποία μειώθηκε η επικουρική σύνταξη του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ που
αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό
του ανωτέρω βοηθήματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 6, αρθ.
6 του ν.1726/44 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρ. 14 του
Ν.Δ. 3894/1957 προβλέπεται ότι «Το
εφ`άπάξ βοήθημα ορίζεται δι` αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του
Ταμείου εγκρινόμενης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού,
Εσωτερικών και Οικονομικών εις πολλαπλάσιον του μηνιαίου ισοβίου βοηθήματος».
Σύμφωνα δε με την ΥΑ Φ.30102/
10637/482 (616, Β), ¨Αύξηση παρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος από το
Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων¨, το προβλεπόμενο εφάπαξ βοήθημα καθορίστηκε, από
1.1.2005, στο 110πλάσιο του μηνιαίου βοηθήματος.
2. Το μηνιαίο βοήθημα που χορηγείται από τον Τομέα «Τ.Α.Δ.Κ.Υ.» του
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπολογίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού του, ως συνάρτηση του ύψους του
βασικού μισθού του ασφαλισμένου κατά
τον μήνα αποχώρησης από την υπηρεσία του, των ετών ασφάλισης στο Ταμείο
και του ποσοστού καθορισμού του μηνιαίου βοηθήματος, όπως αυτό ορίστηκε
με την Φ.20102/24117/1375/07 Υ.
Α. (1857, Β), ανερχόμενο σε 9/1000,
από 1-7-2007.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθ. 6 του ν. 4051/2012 (40, Α)
προβλέφθηκε ότι: «Τα καταβαλλόμενα
ποσά συντάξεων από ,…, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού
«ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,…, , μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:
Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα

σεις επηρεάζουν το ύψος του καταβαλλόμενου εφάπαξ βοηθήματος.
Επί του τεθέντος ερωτήματος και
επειδή:
α. Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος
συναρτάται άμεσα με το ποσό του μηνιαίου βοηθήματος όπως αυτό προκύπτει
αρχικά με τον υπολογισμό που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Καταστατικού του
Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ (9/1000
x βασικός μισθός x έτη ασφάλισης). Το
ποσό αυτό αναγράφεται στην απόφαση
απονομής της επικουρικής σύνταξης,
β. Οι μειώσεις αναφέρονται ρητά
στις επικουρικές συντάξεις ορισμένων φορέων-τομέων-κλάδων επικουρικής ασφάλισης, μεταξύ των οποίων
και ο Τομέας «ΤΑΔΚΥ» και όχι στα εφάπαξ βοηθήματα. Αλλωστε, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση της εν
λόγω διάταξης πρόθεση του νομοθέτη
ήταν η ορθολογικοποίηση των επικουρικών συντάξεων και η εξοικονόμηση
πόρων λόγω των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων
ασφαλιστικών φορέων. Επομένως δεν
υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
μείωσης στις επικουρικές συντάξεις και
στο εφάπαξ βοήθημα,
γ. Η μείωση στα εφάπαξ βοηθήματα χωρίς ρητή διάταξη νόμου δεν είναι
επιτρεπτή, έχουμε την γνώμη ότι καλώς
το ΔΣ σας αποφάσισε οι μειώσεις των
επικουρικών συντάξεων που προβλέφθηκαν στην παρ. 2 του άρθ. 6 του ν.
4051/2012 να μην επηρεάζουν το χορηγούμενο από τον Τομέα σας εφάπαξ
βοήθημα.
5. Επ’ ευκαιρία, επειδή και στο παρελθόν σας έχει ζητηθεί, θα πρέπει να
μελετηθεί το θέμα της αποσύνδεσης του
υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος
από την επικουρική σύνταξη. Αφού τεθεί το θέμα υπόψη του Διοικητικού σας
Συμβουλίου, πρέπει να υποβληθεί συγκεκριμένη-ολοκληρωμένη πρότασή
του για τη θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που θα
χορηγεί ο Τομέας σας.

ε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρεται πώς για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση που
έγινε στην επικουρική σύνταξη του Τομέα
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Η εγκύκλιος έχει ως
εξής:

“

”

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα Η καθυστέρηση στην εξόφληση των οφειλών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. προς του ασφαλισμένους
συζητήθηκε στη συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. με την Εκτελεστική
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Π.Α.Δ. πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2012 με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα των ασφαλισμένων του
Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. και τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει
στην εξόφληση των οφειλών του Ταμείου προς τους ασφαλισμένους. Σε έγγραφο της Ομοσπονδίας αναφέρεται:

“

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Δ. κ. Μιχάλη
Κούτρα.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του
Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ., αλλά και η μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην εξόφληση των οφειλών
του Ταμείου (Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στους ασφαλισμένους.
Συγχρόνως, υπήρξε και αναλυτική ενημέρωση για την περιουσιακή κατάσταση του Ταμείου μέχρι τις 4-5-2012 μετά την εφαρμογή του
PSI.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ενημέρωσης
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ο.Π.Α.Δ. κ. Μιχάλη Κούτρα είναι:
Α. Οι οφειλές στους ασφαλισμένους του
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
■	Έχουν εκκαθαρισθεί δαπάνες για το 2011
ποσού 740.000 ευρώ. Αναμένεται η έκδοση του Επιτροπικού Εντάλματος από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
■	Βρίσκονται υπό εκκαθάριση δαπάνες για το
2011 ποσού 200.000 ευρώ. Θα γίνει αίτημα για την έκδοση Επιτροπικού Εντάλματος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
■	Εκκρεμούν αιτήματα των ασφαλισμένων
για το 2011 ποσού 1.800.00 ευρώ. Τα
οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί.
■	Εκκρεμούν αιτήματα των ασφαλισμένων
για το 2012 ποσού 1.500.000 ευρώ. Τα
οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί.
Β. Η περιουσιακή κατάσταση του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.Ο.Π.Α.Δ. όπως έχει διαμορφωθεί στις 4 Μαΐ
ου 2012.
■	Αξία Κοινού Κεφαλαίου πριν το PSI
636.303.648,30 ευρώ.
■	Αξία Κοινού Κεφαλαίου μετά το PSI

351.730.608,67 ευρώ.
Κοινού Κεφαλαίου αν ρευστοποιηθεί
σήμερα 195.568.470,44 ευρώ.
■	Αξία Ομολόγων που αγοράστηκαν με εντολή του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. πριν το PSI 60.000.000
ευρώ.
■	Αξία Ομολόγων που αγοράστηκαν με εντολή του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μετά το PSI 32.750.497
ευρώ.
■	Αξία Ομολόγων που αγοράστηκαν με εντολή του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ αν ρευστοποιηθούν σήμερα 15.946.972 ευρώ.
■	Σύνολο αξίας περιουσίας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
348.4814.105 ευρώ.
■	Σύνολο αξίας περιουσίας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
αν ρευστοποιηθεί σήμερα 211.515.262
ευρώ.
Επίσης, ενημερωθήκαμε για την καθημερινή πίεση που ασκείται στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Ταμείου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την καταβολή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
των εισφορών του Ταμείου προκαταβολικά.
Η μόνη δέσμευση που ανέλαβε ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 να έχουν εξοφληθεί οι οφειλές του Ταμείου στους ασφαλισμένους που
σήμερα ανέρχονται στα 4.200.000 ευρώ,
καθώς εγκρίθηκε τον Μάιο ο προϋπολογισμός
του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Η εκκαθάριση των αιτήσεων των ασφαλισμένων προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς και μέσα στον μήνα θα ξεπεραστεί η δυσλειτουργία που προκύπτει από την
αλλαγή της Τράπεζας που εξυπηρετεί το Ταμείο, από την Εθνική στην Τράπεζα Πειραιώς.
Συνάδελφοι,
Πέρα από τις διαπιστώσεις, αυτό που πρέπει να προετοιμάσουμε το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα είναι η δυναμική αντίδρασή μας στην τραγική κατάσταση που έχει οδηγηθεί ο υγειονομικός μας φορέας, αλλά και ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που πριν καν συμπληρωθούν έξι
(6) μήνες από τη λειτουργία του βρίσκεται σε
οικονομική κατάρρευση. Εκτός από το Ταμείο
μας και ορισμένα άλλα, αυτά που εξυπηρετούν
την πλειοψηφία των ασφαλισμένων (Ι.Κ.Α.,
Δημόσιο, Ο.Α.Ε. κ.λπ.) έχουν κηρύξει στάση
■	Αξία

πληρωμών με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε Γιατρούς,
ούτε φάρμακα δηλ. τα στοιχειώδη, ενώ αντίθετα εμείς καταβάλλουμε ανελλιπώς τις εισφορές μας.
Η υγεία μας είναι πολύτιμη και κανείς δεν μπορεί να «παίζει»
με αυτή. Γι’ αυτό πριν μας πεθάνουν αυτοί. Πρέπει εμείς με
τον αγώνα μας να τους κάνουμε να αισθανθούν τη δύναμή
μας. Φτάνουν πια τα παιχνιδάκια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
250399-3

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΤΟ PSI
(9-3-2012)

686.303.648,30

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
META ΤΟ PSI
(12-3-2012)

351.730.608,87

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
(2-7-2012)

188.558.454,37

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΠΡΙΝ ΤΟ PSI (28-2-2012)

60.000.000,00

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΜΕΤΑ ΤΟ PSI (30-3-2012)

32.750.497,00

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)
ΑΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
(9-7-2012)

14.828.930,10

Ανεύθυνη και προβοκατόρικη η στάση του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Δημοτικών
Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης για δικαστική ακύρωση των αρχαιρεσιών του
41ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
Την ανεύθυνη και προβοκατόρικη στάση του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο αγνοώντας ακόμη και τις αποφάσεις του Συνεδρίου, σύρει την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στα Δικαστήρια ζητώντας την
ακύρωση των αρχαιρεσιών του 41ου Τακτικού Συνεδρίου, καταδίκασε και κατήγγειλε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Σε απόφασή του επισημαίνει:
Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταδικάζει και καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο την ανεύθυνη και προβοκατόρικη στάση του
Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο αγνοώντας ακόμη και τις αποφάσεις του Συνεδρίου, σύρει
την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στα «Αστικά Δικαστήρια» ζητώντας την ακύρωση των αρχαιρεσιών του 41ου Τακτικού Συνεδρίου.
Η αγωγή κατατέθηκε την Δευτέρα 28 Μαΐου
2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνεδρίασε για
να αποφασίσει για την προσφυγή το βράδυ της ίδιας
ημέρας και όταν αυτή είχε ήδη κατατεθεί με την
συμμετοχή μόνο των 9 από τα 17 μέλη του.
Μεγάλη επίσης, είναι η ευθύνη που αναλαμβάνουν και τα μέλη που δεν συμμετείχαν στο Διοικη-

“

τικό Συμβούλιο, «διευκολύνοντας» έτσι την λήψη
της σχετικής απόφασης. Είναι ξεκάθαρο πως η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης αποσκοπεί ξεκάθαρα
στην οργανωτική και λειτουργική «παράλυση» της
Ομοσπονδίας και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η παρέμβασή της σε
κρίσιμα ζητήματα.
Ενδιαφέρουσα είναι και η αλλαγή της «στάσης»
τους, που ενώ συμμετείχαν μαζί με τους υπόλοιπους 17 συλλόγους σε μια διαδικασία καταστρατήγησης του καταστατικού υπερασπίζοντας δήθεν
το δικαίωμα για «ίσα δικαιώματα» όλων των εργαζομένων με κάθε σχέση εργασίας στους Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού, με την πρότασή τους για «κούρεμα»
των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν στους εργαζόμενους που παραβιάζοντας το καταστατικό της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ψήφισαν και την αφαίρεσή τους, φαίνεται ξεκάθαρα πόσο γρήγορα εγκαταλείπουν τις
μεγαλόστομες διακηρύξεις. Προτείνουν ουσιαστικά το «κούρεμα ιδεών και αρχών» που τόσο ένθερμα προεκλογικά υποστήριζαν αποδεικνύοντας
ότι μοναδικό στόχο είχαν τη δημιουργία προβλημά-

των στη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την αποδυνάμωση του πιο δυναμικού κλάδου στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Σε αυτή τη θητεία των οργάνων της Ομοσπονδίας θα χρειαστεί να αντιμετωπισθούν προβλήματα
που αφορούν σε απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, την
ένταξη ή μη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τα προβλήματα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πολλά
άλλα. Ζητήματα που απαιτούν την μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση δυνάμεων και συσπείρωση των εργαζομένων.
Η ευθύνη που αναλαμβάνουν είναι τεράστια,
ενώ με τις ενέργειές τους δεν «χτυπούν» πρόσωπα ή παρατάξεις αλλά βάζουν απέναντι έναν ολόκληρο κλάδο που σκληρά αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια και αγωνιά για το μέλλον του.
Τo Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τους
καλεί άμεσα να αποσύρουν την αγωγή αναλογιζόμενοι έστω και αυτή τη στιγμή το βάρος της ευθύνης και των ενεργειών τους. «Χρησιμοποιώντας»
την Ελληνική δικαιοσύνη και ασκώντας «γραφειοκρατικό συνδικαλισμό» ουσιαστικά μπλοκάρουν
την αγωνιστική παρέμβαση του κλάδου σε μια κρίσιμη περίοδο.

”
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Υποχρεωμένοι στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στη
χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων είναι οι
Δήμοι κατά την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου-Βαθμολογίου

Ο

ι υπηρεσίες των Δήμων, θα πρέπει σύμφωνα και με σχετικά έγγραφα των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών να προχωρήσουν στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας
και στη χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων κατά τη διαδικασία εφαρμογής του νέου ΒαθμολογίουΜισθολογίου. Σε περίπτωση που οι Δήμοι επιμείνουν στην άρνησή τους, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως αναφέρει και σε έγγραφό
της, καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της να προσφεύγουν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και να την ενημερώνουν. Το
έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:
Με συνεχή ερωτήματα η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, προσπάθησε να αντιμετωπίσει την άρνηση πολλών Δήμων στη διαδικασία εφαρμογής του
νέου Βαθμολογίου–Μισθολογίου (Ν.4024/2011)
της εφαρμογής των άρθρων 16 και 21 της Σ.Σ.Ε.
του έτους 2010 της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Π.Κ.: 8/31-12011) που αναφέρεται στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στη χορήγηση των πλασματικών
μισθολογικών κλιμακίων (Β.Α.Ε.).
Σύμφωνα με τα έγγραφα που σας στέλνουμε
συνημμένα:
1. Του Υπουργείου Εσωτερικών-Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α. (Αριθμ. Πρωτ.:22102/206-2012).
2. Του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Αριθμ. Πρωτ.:2/
18805/0022/20-6-2012).

“

Προβλέπεται ότι:

■	Με το άρθρο 16 της Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

του έτους 2010, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ.
164/2004. Αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στους Δήμους με
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3491/2006
καθώς και στις όμοιες της παρ.2 του άρθρου
27 του Ν.3613/2007. Καθώς η διάταξη της
Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι μεταγενέστερη
της με αριθμ.:465/2008 γνωμοδότησης του
Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. Ο χρόνος υπηρεσίας
που παρασχέθηκε μετά τη δημοσίευση του Π.Δ.
164/2004 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3205/2003.
■	Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σ.Σ.Ε.
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του έτους 2010, στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
που σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α. υπάγεται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στα Β.Α.Ε. θα αμείβεται με το επόμενο από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών θα
αμείβεται με το επόμενο ημερομίσθιο από το δικαιούμενο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε
(15) ετών θα αμείβεται με το επόμενο από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
■	Τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ.:
2/88840/0022/20-12-2011 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, που συνημμένα σας ξαναστέλνουμε ισχύουν και για το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 21 της Σ.Σ.Ε.
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του έτους 2010. Σημειώνεται ότι όλα τα πιο πάνω ισχύουν για τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που
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είναι μέλη των πρωτοβάθμιων Συλλόγων που
ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-ΟΤ.Α. (άρθρο 1
της Σ.Σ.Ε.).
Με βάση τα αναφερόμενα στα έγγραφα του
Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονο
μικών καλούνται οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. αφού τα κοινοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων να παρέμβουν για την άμεση
εφαρμογή τους. Σε συνέχιση της άρνησης των υπηρεσιών να τα εφαρμόσουν για τη βαθμολογικήμισθολογική κατάταξη των εργαζομένων να προσφύγουν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.
και να ενημερώσουν και την Ομοσπονδία.
Τα σχετικά έγγραφα των υπουργείων Οικονομικών
και Εσωτερικών αντίστοιχα αναφέρουν:
Σε συνέχεια του αριθμ. 2/95326/0022/231-2012 εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε, φωτοαντίγραφα των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της
ΠΟΕ - ΟΤΑ, με τα συνημμένα αυτών, που αφορούν σε βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων με το
Ν. 4024/2011 και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, κοινοποιώντας την
απάντησή σας και στην Υπηρεσία μας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2010 για
το προσωπικό που κατατάσσεται στους Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3320/2005, αναγνωρίζεται για μισθολογική
εξέλιξη το σύνολο της προϋπηρεσίας που παρασχέ-

”

“

θηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. 164/2004
και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των 24
ή 18 μηνών που αναφέρεται στο προαναφερόμενο π.δ. Ο χρόνος υπηρεσίας που παρασχέθηκε μετά
τη δημοσίευση του π.δ. 164/2004 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη μέχρι 31-10-2011
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν.3205/2003. Τα ανωτέρω ισχύον και για τους
υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.
3491/2006 και στις όμοιες της παρ.2 του άρθρου
27 του ν.3613/2007.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 της προαναφερθείσας συλλογικής σύμβασης εργασίας στο
προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
που σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και
■

Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α. υπάγεται στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά θα αμείβεται με το επόμενο
από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, με τη συμπλήρωση δέκα
(10) ετών θα αμείβεται με το επόμενο ημερομίσθιο από το
δικαιούμενο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών
θα αμείβεται με το επόμενο από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε.
Συνεπώς, τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 2/88840/
0022/20-12-2011 έγγραφό μας ισχύουν και για το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 21 της
ανωτέρω συλλογικής σύμβασης.

”

Α

νάλογη ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε
ερώτημα του Δήμου Βέλου-Βόχας σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σ.Σ.Ε. της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του Α.Π.:
8933/29-5-2012 εγγράφου του Δήμου Βέλου –
Βόχας, αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που
μεταφέρθηκε από δημοτική επιχείρηση σε ΟΤΑ με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3491/06 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Συναφώς σας γνωρίζουμε τα εξής:
Μετά την ισχύ του ν.4024/2011 το προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού και τα άλλα ΝΠΔΔ, μισθοδοτείται πλέον με
τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Πριν την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, οι
υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ, αμείβονταν είτε με τις διατάξεις του ν.3205/03, είτε με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠΟΤΑ εφόσον ήταν μέλη των ανωτέρω Ομοσπονδιών.
Με το άρθρο 16 της τελευταίας συλλογικής σύμβασης εργασίας έτους 2010 της ΠΟΕ-ΟΤΑ και για
όσους είναι μέλη της Ομοσπονδίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του
πδ 164/04. Εφόσον η εν λόγω διάταξη της ΣΣΕ της
ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι μεταγενέστερη της αριθ. 465/2008
Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., εφαρμόζεται για το προσωπικό που είναι μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 4024/2011, οι υπάλληλοι που υπηρετούν
κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας
που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο υπηρεσίας
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική εξέλιξη
του υπαλλήλου.
Ως εκ τούτου, για την τρέχουσα βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, βάσει του άρθρου 28 του
ν.4024/11, θα ληφθεί υπόψη κάθε προϋπηρεσία
που έχει αναγνωρισθεί για τη μισθολογική κατάταξή
τους, ακόμη κι αν δεν είχε αναγνωρισθεί βαθμολογικά, εφόσον ο ν.4024/11 προβλέπει τη διαζευκτική
κι όχι τη σωρευτική αναγνώριση της εκάστοτε προϋπηρεσίας.
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Προσαύξηση για τη νυχτερινή εργασία δικαιούνται μόνο
οι Προϊστάμενοι Τμημάτων απάντησε το Γ.Λ. του Κράτους

Μόνο οι Προϊστάμενοι Τμημάτων και όχι Διευθύνσεων
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού δικαιούνται την προσαύξηση για τη νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών σύμφωνα με
απάντηση που έδωσε σε σχετικό ερώτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η απάντηση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους έχει ως εξής:

καιούνται να λαμβάνουν την ως άνω αμοιβή, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Δ/νσης και Γενικής Διεύθυνσης.

Απαντώντας στο ανωτέρω
σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε ότι, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ΟΤΑ Α΄βαθμού δικαιούνται την ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων για εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, καθώς και για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση επίσης της υποχρεωτικής, ενώ οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων δεν δι-
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Το ερώτημα που υπέβαλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν:

Σας ζητούμε να μας γνωρίσετε εάν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων των υπηρεσιών
των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που λειτουργούν σε 12ωρη
ή 24ωρη βάση δικαιούται την προσαύξηση για την
νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, καθώς και για εργασία νυκτερινή
ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται και αυτή για τη συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

”

