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MAZIKH HTAN H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012:

Με δυναμικές κινητοποιήσεις απαντούν
οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στα μέτρα εξόντωσης της κοινωνίας

Μ

ε απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
χαιρέτησε τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους, νέους και ανέργους που συμμετείχαν μαζικά, δυναμικά και ενωτικά στην 24ωρη απεργία και τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 26
Σεπτεμβρίου 2012. Στην απόφασή της η Ομοσπονδία αναφέρει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους,
νέους και άνεργους που συμμετείχαν μαζικά, δυναμικά
και ενωτικά στην 24ώρη Γενική Πανελλαδική Απεργία
και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.
Η 24ωρη Γενική Απεργία και οι μεγαλειώδης μαζικές συγκεντρώσεις αποτελούν τον πρώτο αγωνιστικό
σταθμό για την ανατροπή των νέων αντεργατικών και
αντιλαϊκών μέτρων που προωθεί η τρικομματική συγκυβέρνηση και η τρόικα και μας οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωση και την φτώχεια.
Το μήνυμα που δόθηκε ήτανε πολύ ξεκάθαρο. Μόνο
με την ανάπτυξη συντονισμένων, αποτελεσματικών και
πολύμορφων αγωνιστικών κινητοποιήσεων τα μέτρα
δεν θα περάσουν.
Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναλαμβάνοντας για μια ακόμη φορά
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αποφάσισε:

Συνέχεια στη σελίδα ✎

Από τον Οκτώβριο αντικαθίσταται από «Ηλεκτρονικό Φύλλο»
ετά από περίπου 15 χρόνια και 165 τεύχη, σταματάει η έντυπη έδοση του «Βήματος Εργαζομένων της
Αυτοδιοίκησης». Όχι όμως και η ενημέρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είναι πολύτιμο αγαθό, ιδίως στην εξαιρετικά δύσκολη εποχή που διανύουε.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δυστυχώς, αποφάσισε την αναστολή της
εφημερίδας, καθώς το κόστος της έκδοσης και της ταχυδρομικής αποστολής της, είναι πλέον δυσβάσταχτο σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Το φύλλο με αριθμό 165, του
Σεπτεμβρίου του 2012, είναι το τελευταίο σε έντυπη μορφή που θα κυκλοφορήσει. Με αίσθημα ευθύνης και επίγνωση του τι σημαίνει ενημέρωση, η Ομοσπονδία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί ακόμη περισσότερο την τεχνολογία
και να δημοσιεύει ανανεωμένο το μηνιαίο «Βήμα Εργαζομένων της Αυτοδιοίκησης» στην ηλεκτρονική της σελίδα.
Το πρώτο «ηλεκτρονικό φύλλο» θα είναι αυτό του Οκτωβρίου.

Προσφυγή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στο Σ.τΕ. για το «κούρεμα» των
ομολόγων των Ασφαλιστικών
Ταμείων
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων που απώλεσαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία από το
μονομερές «κούρεμα» των ομολόγων που αποφάσισαν κυβέρνηση και τρόικα. Η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων που απώλεσαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία από το μονομερές «κούρεμα»
των ομολόγων που αποφάσισαν κυβέρνηση
και τρόικα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του
χρέους (PSI).
Η Ομοσπονδία, έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών της, αλλά και των υποχρεώσεων της απέναντι στα μέλη της, αποφάσισε
πέραν της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας να προβεί και σε κάθε άλλη νόμιμη
ενέργεια για την αναζήτηση των ποσών που
χάνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Στρασβούργου, καθώς επίσης και στα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δραστική απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που αποφασίσθηκε μονομερώς, επέφερε σοβαρές μειώσεις στα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα
της Ελλάδος και είχαν «επενδυθεί», χωρίς πάντα τη σύμφωνη γνώμη των Ταμείων, σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Μεταξύ των
ασφαλιστικών φορέων που υπέστησαν δραστικό περιορισμό των αποθεματικών τους είναι, ως γνωστόν, τα Τ.Π.Δ.Υ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και
Ο.Π.Α.Δ., στα οποία είναι ασφαλισμένοι όλοι οι
εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α.
Η ενέργεια αυτή, της κυβέρνησης και της
τρόικας για την αναδιάρθρωση του χρέους,
αποτελεί μία ευθεία επίθεση στην περιουσία
των χαμηλόμισθων εργαζομένων, η οποία παραβιάζει κατάφωρα όχι μόνο την αίσθηση περί
δικαίου, αλλά και βασικούς κανόνες που αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του Ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, όπως είναι η αρχή
του κράτους δικαίου και το δικαίωμα στην περιουσία.
Μάλιστα, κατά την άποψη έγκριτων νομικών, στους οποίους η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απευθύνθηκε, ο μονομερής και δραστικός περιορισμός στα περιουσιακά δικαιώματα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., όπως είναι οι εισφορές που επί χρόνια καταβάλλουν αντίκειται σε βασικούς κανόνες του Συντάγματος και
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να
προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, με σκοπό να
αναζητήσει τα ποσά που χάθηκαν με το «κούρεμα» των ομολόγων. Την υπόθεση εκ μέρους της Ομοσπονδίας θα χειρισθούν οι συνταγματολόγοι Απόστολος Παπακωνσταντίνου και Νικόλαος Χλέπας και η Δικηγορική
τους Εταιρεία (Α. Παπακωνσταντίνου-Γ. Κατρούγκαλος-Ν. Χλέπας και Συνεργάτες).

“

Αναστολή της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας
το «Βήμα Εργαζομένων της Αυτοδιοίκησης»
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TO ΘEMA:
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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 € 

Καταδίκασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τη βία που ασκήθηκε σε βάρος
των απλήρωτων εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Τ
“

ην απρόκλητη βία που δέχθηκαν οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τις δυνάμεις καταστολής, κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε έγγραφο που εξέδωσε επισημαίνει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την απρόκλητη βία
που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σήμερα, Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 από τις δυνάμεις καταστολής καθώς και τις συλλήψεις που αδικαιολόγητα έγιναν σε βάρος τους.
Η τρομοκρατία της συγκυβέρνησης, που με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, δεν μας πτοεί.
Το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα ξέρει να απαντά
αποφασιστικά και ενωμένα σε τέτοιου είδους μεθόδους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων της σημερινής κινητοποίησης εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που το αίτημά τους ήταν η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους και το δικαίωμα στην εργασία.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα βρίσκουν διαρκώς μπροστά τους ολόκληρο το
εργατικό κίνημα που ούτως ή άλλως είναι αποφασισμένο να αποτρέψει τα νέα
αντεργατικά μέτρα που σχεδιάζει η μνημονιακή συγκυβέρνηση με την τρόικα και
να ανατρέψει την νεοφιλελεύθερη πολιτική που ευθύνεται για την φτώχεια και
την εξαθλίωση του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας.

”

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.

■

Συνδικαλιστική στήριξη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους
Φυσικοθεραπευτές των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Σ
“

υνδικαλιστική κάλυψη στους φυσικοθεραπευτές που εργάζονται στους Δήμους και τα
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στις κινητοποιήσεις του κλάδου τους, προσέφερε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία επισημαίνει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά τη συμμετοχή των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού στις κινητοποιήσεις του
κλάδου τους, με την προκήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ την ΤΡΙΤΗ 25 και την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Απεργία που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Οι Φυσικοθεραπευτές διεκδικούν εκτός των άλλων:
■ Την άμεση καταβολή των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
■ Την απόδοση των παλαιών χρεών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία χωρίς «κούρεμα».
■ Τον συμψηφισμό των οφειλών.
■ Απόδοση του ανθυγιεινού επιδόματος.
Την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, στις 12.00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17-Αθήνα).

”

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 •

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

■

Επιχείρηση
τρομοκράτησης των
εργαζομένων από το
Δήμαρχο Ελευσίνας

Ω

ς προσπάθεια τρομοκράτησης
των εργαζομένων, κατήγγειλε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την ενέργεια του Δημάρχου Ελευσίνας να ζητήσει τα ονόματα
όσων συμμετείχαν στην κατάληψη του
Δημαρχείου την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012. Σε Δελτίο Τύπου που
εξέδωσε η Ομοσπονδία υποστηρίζει:
Κύριε Δήμαρχε,
Με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.:
22059/20-9-2012 έγγραφό
σας που απευθύνεται στο Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ελευσίνας και ζητάτε να σας γνωρίσει
ποιοι εργαζόμενοι του Δήμου σας
συμμετείχαν στην 3ωρη κατάληψη
του Δημαρχείου την ΤΕΤΑΡΤΗ 19
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:
1. Το Σωματείο είναι αναρμόδιο για την χορήγηση τέτοιων
στοιχείων αλλά και αντιδεοντολογικό ένας συνδικαλιστικός φορέας να τα χορηγεί, όταν για αυτά
υπάρχουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
2. Μας προξενεί κατάπληξη
όταν ένας Δήμος που και αυτός
στενάζει από τις πολιτικές των
μνημονίων και της τρόικα και βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης, να προσπαθεί
με τέτοιες ενέργειες να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει τους
εργαζόμενους που συμμετείχαν
σε προγραμματισμένη αγωνιστική
δράση της Ομοσπονδίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την
προσπάθεια εκφοβισμού των
εργαζομένων από τη Δημοτική
Αρχή Ελευσίνας, την καλεί να
ανακαλέσει το έγγραφο και μαζί
με τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντισταθεί
στα νέα «βάρβαρα» μέτρα της τρικομματικής συγκυβέρνησης και
τρόικα που μας οδηγούν όλους
στην κοινωνική καταστροφή.

“

”

■

Τ

Ο εκπρόσωπος
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στο Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.

ον εκπρόσωπό της στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Δ. όρισε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όπως και αναπληρωματικό μέλος. Συγκεκριμένα:
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.:
Φ.90390/οικ. 202265/1411/
13/9/2012 εγγράφου σας για τον
ορισμό εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α.στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
σύμφωνα με το άρθρο 130 του
Ν.3655/2008, σας γνωρίζουμε ότι
ορίζουμε τους:
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του Κωνσταντίνου.
Υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων.
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη.
Υπάλληλος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Πιλοτικό πρόγραμμα «έξυπνων καρτών»
για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
στην Κόρινθο

Π

ρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των λεγόμενων «έξυπνων καρτών», με
στόχο την επικαιροποίση του Μητρώου Ασφαλισμένων που θα συμβάλλει στη σωστή και ασφαλή διακίνηση των ιατρικών πληροφοριών, αλλά και
στην αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, θέτει σε λειτουργία ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ
Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανέφερε:
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των λεγόμενων «έξυπνων καρτών», με στόχο την επικαιροποίηση του Μητρώου Ασφαλισμένων που
θα συμβάλλει στη σωστή και ασφαλή διακίνηση των ιατρικών πληροφοριών, αλλά και στην αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, θέτει σε λειτουργία
ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Η πιλοτική εφαρμογή των «έξυπνων καρτών» ξεκινά αυτές τις
ημέρες από τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. του Νομού Κορινθίας και θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους Νομούς της
χώρας. Η «έξυπνη κάρτα» θα περιέχει προσωπικά δεδομένα, όπως τα
στοιχεία ταυτότητας, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον νέο 13ψήφιο αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΕΜΑΤ), ενώ στο μέλλον θα αντικαταστήσει το ασφαλιστικό βιβλιάριο ώστε να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να προσέρχεται στα γραφεία του Οργανισμού για τη θεώρηση του. Θα μπορεί επίσης
να τροφοδοτείται με ιατρικές πληροφορίες, εφόσον ο ασφαλισμένος
δώσει τη συγκατάθεσή του.
Οι «έξυπνες κάρτες» εφαρμόζονται σήμερα σε πολλές χώρες του
αναπτυγμένου κόσμου και σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ασφάλεια,
την πιστότητα και την ταχύτητα στη διακίνηση ιατρικών πληροφοριών
και πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να περιστείλουν
την απάτη. Ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μελέτησε και αξιοποίησε την εμπειρία της χρήσης της κάρτας σε μια σειρά από χώρες, όπως η Γερμανία, η
Γαλλία, η Μ. Βρετανία και οι Η.Π.Α. και αποφάσισε την εφαρμογή της και
στη χώρα μας.
Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στον Οργανισμό υποστηρίζουν το
πιλοτικό πρόγραμμα και κάθε άλλη πρωτοβουλία που προάγει την
κοινωνική ασφάλιση, στη βάση της ωφέλειας και της εξυπηρέτησης
των ασφαλισμένων. Η επιτυχής εφαρμογή των «έξυπνων καρτών»
από τον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και η πιθανή υιοθέτηση τους και από άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα.
Η παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί
σήμερα, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012, στις 7.00 το απόγευμα, στο
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου (Κολοκοτρώνη και Δαμασκηνού - κτίριο
Πανεπιστημίου).

“

”

Σε αναστολή λειτουργίας οι υπηρεσίες του Δήμου
Αχαρνών ελλείψει ρευστότητας και αδυναμίας
καταβολής των μισθών και των λειτουργικών δαπανών

Σ

ε αναστολή λειτουργίας τέθηκαν με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών οι υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας καθώς οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανέφερε:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών τέθηκαν πριν λίγες
ημέρες σε αναστολή λειτουργίας οι Υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες και λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας. Tο σύνολο
των εργαζομένων του Δήμου συνεχίζουν
να παραμένουν απλήρωτοι χωρίς να υπάρχει καν δέσμευση από τους αρμόδιους για
την επίλυση του μείζονος αυτού προβλήματος. Την πορεία του Δήμου Αχαρνών μπορεί
να ακολουθήσει η συντριπτική πλειοψηφία
των Δήμων, καθώς μέρα με τη μέρα, μήνα
με το μήνα οδηγούνται σε οικονομική κατάρρευση.
Τα μέτρα που υποσχέθηκε η ηγεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως η επιμήκυνση των Δανείων και η προκαταβολή των Κ.Α.Π., δεν επιλύουν το πρόβλημα. Διαφαίνεται δε, πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ρηξικέλευθες αποφάσεις
που θα βγάλουν τους Δήμους από το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν από την νεοφιλελεύθερη πολιτική των μνημονίων των τελευταίων δυόμιση ετών. Την ίδια στιγμή έχει
οξυνθεί το φαινόμενο κατάσχεσης των λογαριασμών των Δήμων που αφορούν στην
καταβολή των αποδοχών των Δημοτικών
Υπαλλήλων.
Είναι επιτακτική ανάγκη τώρα η Κεντρική Διοίκηση να εξασφαλίσει τη μισθοδοσία του προσωπικού και των λειτουργικών
εξόδων των Δήμων προκειμένου να έχουν

“

δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες
που οι Δημότες έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ (Παιδικοί Σταθμοί, Καθαριότητα, Πράσινο, Κοινωνικά Προγράμματα κ.λπ.).
Η Κ.Ε.Δ.Ε. θα πρέπει να παρέμβει στην κατεύθυνση αυτή και να αναλάβει πρωτοβουλίες αντί να στέκεται απλός θεατής στις εξελίξεις και να πετάει πυροτεχνήματα. Έχει ευθύνη άλλωστε για τη σημερινή κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι Δήμοι και σύντομα, αν
συνεχίσει στην ίδια πορεία, θα πέσει στο…
λάκκο που και η ίδια συνέβαλε να ανοιχθεί.
Ας διαψεύσουν έστω και την τελευταία
στιγμή όσους πιστεύουν πως η οικονομική
κατάρρευση των Δήμων είναι απλά ο στόχος προκειμένου να «ξεπουληθούν» το σύνολο των ανταποδοτικών Υπηρεσιών στους
φίλους-εργολάβους μεταβιβάζοντας το κόστος στους Δημότες.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει τη συνεχή
αγωνιστική παρουσία και παρέμβασή της,
συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών που αγωνίζονται πλέον για το αυτονόητο … να εργάζονται και να πληρώνονται !!!

”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

Απάντηση σε ερώτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών

Ε

γκύκλιο που αφορά στις συνδικαλιστικές άδειες έδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην απάντηση αναφέρεται:

“

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με το αντικείμενο
του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η συνδικαλιστική δράση προστατεύεται
συνταγματικά στο πλαίσιο των διατάξεων
περί συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο
23, παρ. 1 Σ). Οι συνταγματικές διατάξεις
υποχρεώνουν την πολιτεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση και ανεμπόδιστη άσκηση της συνδικαλιστικής
ελευθερίας.
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 1264/1982 θεσπίζει την υποχρέωση
του εργοδότη να διευκολύνει τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών
επιτροπών και τους αντιπροσώπους των
συνδικαλιστικών οργανώσεων στις υπερκείμενες οργανώσεις κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Από τη γενική ως άνω
διάταξη προκύπτει η υποχρέωση του εργοδότη να ασκεί την αξίωση για παροχή εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο υπάλληλος στην εκτέλεση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων (Γ. Λεβέντη,
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα 2007).
Οι διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης που επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982, οι οποίες,
όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη της παρ.

1 του άρθρου 18 του νόμου αυτού, αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα,
ανταποκρίνονται στο πνεύμα της παρ. 1 του
άρθρου 23 του Συντάγματος.
Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις
της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 1264/1982 ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων άδεια
απουσίας έως εννέα (9) μέρες το μήνα και
στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία έως δεκαπέντε (15) ημέρες
το μήνα.
Ακολούθως σύμφωνα με τις διατάξεις
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
1264/1982 ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια
απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν
τα μέλη τους είναι 500 και πάνω και έως
τρεις (3) ημέρες το μήνα, εάν τα μέλη τους
είναι λιγότερα από 500.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
1264/1982 στους αντιπροσώπους στις
δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη
διάρκεια συνεδρίων, στα οποία συμμετέχουν.
Όσον αφορά την ενεργοποίηση της
υποχρέωσης της δημόσιας υπηρεσίας να
διευκολύνει την άσκηση των συνδικαλιστι-

κών καθηκόντων, θέτουμε υπόψη σας ότι,
σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 997/1996,
ΔΕΑ 1475/2004) και το αριθμ. 433/84
πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Δημόσιας Διοίκησης, η οικεία υπηρεσία
υποχρεούται να χορηγεί την αιτούμενη συνδικαλιστική άδεια μέσα στο πλαίσιο του
αριθμού ημερών που ο νόμος προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. Ο δε υπάλληλος συνδικαλιστής πρέπει να υποβάλει έγκαιρα
στην υπηρεσία αίτηση – δήλωση για τις ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει ώστε η
απουσία του να μην πραγματοποιείται επί
βλάβη της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, τουτέστιν επί βλάβη του δημοσίου
συμφέροντος.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το αριθμ.
534/89 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, αν στο πρόσωπο του ιδίου συνδικαλιστή συντρέχουν
οι ιδιότητες του συνδικαλιστικού στελέχους
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης οι συνδικαλιστικές
άδειες χορηγούνται αθροιστικά.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του δήμου Ν. Ιωνίας
(πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση)
που είναι ταυτόχρονα και μέλος του Γενικού
Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση) δικαιούται αθροιστικά τις οριζόμενες στις ως
άνω διατάξεις άδειες για τις ιδιότητες του
συνδικαλιστικού στελέχους που συντρέ-

χουν στο πρόσωπό του.
Όσον αφορά το ερώτημά σας σχετικά
με την ταυτόχρονη χορήγηση της συνδικαλιστικής άδειας στους δύο αντιπροέδρους
της αυτής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης θέτουμε υπόψη σας ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη, εφόσον κατέχουν νόμιμα τη θέση τους, δικαιούνται να λάβουν
συνδικαλιστική άδεια απουσίας την ημέρα
που εκείνα επιλέγουν με την προϋπόθεση
να αιτούνται τούτο έγκαιρα.

”

”
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Εργασιακός μεσαίωνας στους Δήμους
«Ενοικίαση» εργαζομένων μέσω Μ.Κ.Ο.

Τ
“

ην εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία», όπου μέσω των Μ.Κ.Ο. «ενοικιάζονται» εργαζόμενοι στους Δήμους, καυτηρίασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της
επισημαίνει:
Το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνεται η «επίθεση» της τρικομματικής συγκυβέρνησης και της τρόικα στα εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων, οι
Ο.Τ.Α. οδηγούνται σε οικονομική κατάρρευση και στους Δήμους επικρατούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα κυρίως λόγω της εφαρμογής κάθε μορφής ελαστικής
σχέσης εργασίας.
Τελευταίο φαινόμενο είναι η εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία» όπου μέσω Μ.Κ.Ο. «ενοικιάζονται» εργαζόμενοι στους Δήμους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην
εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος που είναι μια επανάληψη των
«STAGE». Το μόνο που εξυπηρετούν τέτοιου είδους προγράμματα είναι τις πελατειακές σχέσεις κυβέρνησης και Δημάρχων, αλλά και την προσπάθεια απαξίωσης των
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. λόγω έλλειψης προσωπικού με στόχο την εκχώρησή τους σε
ιδιώτες.
Την περίοδο αυτή που η οικονομική κρίση δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες
ανέργους και οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην φτώχεια και την
εξαθλίωση, το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχει υποχρέωση να προστατέψει αυτούς τους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση
της κυβέρνησης, των Δημάρχων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)
που παίζουν το ρόλο του μεσάζοντα παίρνοντας τις πιο κάτω πρωτοβουλίες.
1. Καθημερινές παρεμβάσεις για να καταβληθούν άμεσα οι αποδοχές καθώς σε
πολλούς Δήμους παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Να μην επιτρέπεται η απασχόλησή τους για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών των Δήμων (Πράσινο, Οδοποιία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.).
3. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια τοποθέτησής τους
στις υπηρεσίες καθαριότητας (αποκομιδή - μεταφορά απορριμμάτων) αφού είναι παράνομη και θα πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα στο Σ.ΕΠ.Ε. καθώς ούτε είναι
ασφαλισμένοι στα Β.Α.Ε., δεν τους χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα αλλά και τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
Συνάδελφοι,
Τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων θα πρέπει να προστατεύσει τους εργαζόμενους στα προγράμματα «εργασιακού μεσαίωνα» που υποστηρίζουν και εφαρμόζουν κυβέρνηση και Δήμαρχοι, να μην επιτρέπουν την απασχόλησή τους στις οργανωμένες υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α., να μην μένουν απλήρωτοι, καθώς αν υπάρξει καταγγελία η Μ.Κ.Ο. δεν θα
έχει δυνατότητα είσπραξης των ποσών που επιχορηγείται.
Αυτή την περίοδο δεν πρέπει να μένει κανένας ΜΟΝΟΣ του… ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να ανατρέψουμε τις «βάρβαρες» νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους…

”

■ Απέρριψε το Ελεγκτικό Συνέδριο το διαγωνισμό του Δήμου
Θεσσαλονίκης για ανάθεση σε ιδιώτη της επισκευής και
συντήρησης των μηχανημάτων του Δήμου

Το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε το διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση σε ιδιώτες του έργου επισκευής και συντήρησης των απορριμματοφόρων και
των λοιπών μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας, λόγω νομικών πλημμελειών και
σημαντικών παραλείψεων. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σημειώνει:
Απέρριψε το Ελεγκτικό Συνέδριο το διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για
την παραχώρηση σε ιδιώτες του έργου επισκευής και συντήρησης των απορριμματοφόρων και των λοιπών μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας. Στην 24
σελίδων απόφαση του το Ζ’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει σειρά
νομικών πλημμελειών, σημαντικών παραλείψεων αλλά και διατάξεων του διαγωνισμού που περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση εταιρειών σε αυτόν. Αφήνει να εννοηθεί δηλαδή πώς πρόκειται για «φωτογραφικές» διατάξεις.
Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώνει απόλυτα την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
που από την πρώτη στιγμή αντέδρασε στον διαγωνισμό με κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας παράλληλα τη Δημοτική Αρχή για μεθοδεύσεις με στόχο να επωφεληθούν ιδιωτικές εταιρείες σε βάρος των υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτών. Ο
προϋπολογισμός του διαγωνισμού έφθανε το ποσό των 2.285.000 ευρώ ετησίως
για τον έλεγχο και τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς σε αυτόν να
συμπεριλαμβάνεται το κόστος αναλώσιμων ανταλλακτικών τα οποία θα επιβάρυναν
το Δήμο. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ήταν να «ανοίξει» το δρόμο για την πλήρη
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αδιαφορώντας για το
εργασιακό μέλλον του προσωπικού και την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απορριπτική απόφαση που έλαβε αμφισβητεί την
ανάγκη η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων να γίνεται σε εξωτερικό ιδιωτικό
συνεργείο αντί του συνεργείου του Δήμου που υπηρετούν 55 εργαζόμενοι εκ των
οποίων 38 τεχνίτες. Αμφισβητεί το ύψος του προϋπολογισμού του διαγωνισμού χαρακτηρίζοντάς τον «τελείως αυθαίρετο» και συνταγμένο «μη νομίμως», αφού προβλέπεται «μηνιαία αποζημίωση ανά όχημα ανεξαρτήτως της παρουσίασης ή όχι βλάβης σε αυτό». Καταδεικνύει τέλος ως «φωτογραφική» τη διάταξη που προέβλεπε πώς δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό είχαν μόνο εταιρείες των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών ήταν ισοδύναμος με το αντικείμενο της σύμβασης.
Στο σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται σειρά από άλλες «ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες» εκ μέρους του Δήμου «που πλήττουν τις αρχές της
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης». Για την υποβολή ένστασης κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε στη Δημοτική Αρχή προθεσμία 15 ημερών.

“

”
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Την αντίθεσή της στα προγράμματα
«Κοινωφελούς Εργασίας» εξέφρασε
με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εργασίας
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Έ

γγραφο στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με
τον «εργασιακό μεσαίωνα» που συνιστούν τα προγράμματα τύπου «Κοινωφελής Εργασία», όπου μέσω των Μ.Κ.Ο. «ενοικιάζονται» εργαζόμενοι, απέστειλε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στο έγγραφό της αναφέρει:
Κύριε Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται κυρίως στους Ο.Τ.Α.
Α’ Βαθμού η εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία», όπου
μέσω Μ.Κ.Ο. «ενοικιάζονται» εργαζόμενοι στους Δήμους.
Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουν οι Μ.Κ.Ο. με
τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε δράσεις που καθορίζονται σε συνεργασία ενώ το πρόγραμμα δεν έρχεται να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ούτε οι
εργαζόμενοι να απασχολούνται στις οργανωμένες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
Δυστυχώς όμως, παρατηρείται το φαινόμενο η πλειοψηφία των αιρετών να προσπαθεί μέσω του προγράμματος «Κοινωφελής Εργασία» να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στις υπηρεσίες από την έλλειψη προσωπικού.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεσή της
στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος που είναι μια επανάληψη των «stage» και το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις πελατειακές σχέσεις
κυβέρνησης και Δημάρχων, αλλά και την προσπάθεια απαξίωσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. λόγω έλλειψης προσωπικού με στόχο την εκχώρηση
τους σε ιδιώτες.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η οικονομική κρίση δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και οδηγεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην φτώχεια και την εξαθλίωση, το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να προστατέψει αυτούς
τους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση της κυβέρνησης, των Δημάρχων
και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που παίζουν τον ρόλο μεσάζοντα. Καλούμε εσάς, την Κ.Ε.Δ.Ε. και το Σ.ΕΠ.Ε. να αναλάβετε τις πιο
κάτω πρωτοβουλίες:
1. Την καταβολή ΑΜΕΣΑ των αποδοχών τους καθώς σε πολλούς Ο.Τ.Α.
οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Να δώσετε σαφείς οδηγίες να μην επιτρέπεται η απασχόλησή τους
για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών των Δήμων (Πράσινο, Οδοποιία, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.) και
να τους επιστήσετε την προσοχή ότι οποιαδήποτε παραβίαση του τρόπου και
του χώρου απασχόλησης, μετά και από δικές μας καταγγελίες, είναι λόγος
μη εφαρμογής του μνημονίου συνεργασίας.
3. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην προσπάθεια τοποθέτησής τους στις υπηρεσίες καθαριότητας (αποκομιδή – μεταφορά απορριμμάτων – οδοκαθαρισμό) αφού είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και θα πρέπει να παρεμβαίνει το Σ.ΕΠ.Ε. καθώς ούτε είναι ασφαλισμένοι στα Β.Α.Ε., δεν τους χορηγείται το ανθυγιεινό & επικίνδυνο επίδομα αλλά ούτε και τα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.).
Κύριε Υπουργέ,
Τη δύσκολη αυτή περίοδο έχουμε ΟΛΟΙ υποχρέωση να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στα προγράμματα νέου «εργασιακού μεσαίωνα»
που υποστηρίζουν και εφαρμόζουν συνειδητά κυβέρνηση και Δήμαρχοι.
Εμείς αυτό θα το κάνουμε καθημερινά. Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες καθώς οποιαδήποτε καταγγελία μας για τη μη τήρηση από τις Μ.Κ.Ο.
των «μνημονίων συνεργασίας» θα θέσει σε κίνδυνο τη μισθοδοσία των εργαζομένων καθώς δεν θα υπάρξει η δυνατότητα είσπραξης των ποσών που
επιχορηγούνται οι Μ.Κ.Ο.
Συγκεκριμένη θα πρέπει να είναι και η παρέμβαση της Γ.Σ.Ε.Ε., καθώς
είναι ο βασικός φορέας (μέσω του ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.), εφαρμογής του προγράμματος. Εδώ υπάρχει το παράδοξο από τη μία να εφαρμόζει το σύγχρονο «δουλεμπόριο» και από την άλλη στο ψήφισμα της απεργιακής συγκέντρωσης (26-9-2012) να καταγγέλλει τον εργασιακό «μεσαίωνα» που
εφαρμόζεται στη χώρα μας.

“
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Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το αίτημα του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. να χρησιμοποιηθεί
η Δημοτική Αστυνομία στην απογραφή των συνταξιούχων του Ιδρύματος

Τ

ην έκπληξή της εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για
το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που
απαντά σε αίτημα του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
για τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας με
σκοπό τη διενέργεια της φυσικής καταγραφής των
συνταξιούχων του ιδρύματος κατά το τρέχον έτος.
Σε έγγραφο της η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε το με αριθμ. πρωτ.: οικ.34338/11-92012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απαντά σε αίτημα του Διοικητή του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη «συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διενέργεια της φυσικής
καταγραφής των συνταξιούχων του ιδρύματος
κατά το τρέχον έτος».
Στο έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικά ζητείται από τους
Δήμους και το προσωπικό τους να αναλάβουν το δύσκολο και επίπονο έργο της απογραφής των συνταξιούχων. Το ειρωνικό είναι, σύμφωνα με το έγγραφο, ότι αυτό «συνάδει με τη φιλοσοφία που διαπνέει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010) και ειδικότερα με την κοινωνική αποστολή που οφείλει
να υπηρετεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Παραβλέποντας ότι ο «Καλλικράτης» το
μόνο που έφερε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η οικονομική και θεσμική κατάρρευση, σας ζητούμε όπως τους ενημερώσετε ότι το προσωπικό των Δήμων δεν φθάνει
για να εφαρμόσει τις αρμοδιότητες που έχουν
οι Ο.Τ.Α. λόγω της έλλειψης προσωπικού ενώ
από πουθενά δεν προβλέπονται στους Δημοτικούς Υπαλλήλους και Δημοτικούς Αστυνόμους
τέτοια καθήκοντα.
Η αποδοχή του αιτήματος του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για
τη μεταφορά δεκάδων αρμοδιοτήτων με ιδιαίτερο πολιτικό και οικονομικό κόστος.
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλούνται να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που υπάρχουν από
την ανάληψη τέτοιας αρμοδιότητας και να την
αρνηθούν.

”

Το έγγραφο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν ως εξής:
Όπως είναι γνωστό, η υποχρεωτική φυσική καταγραφή των συνταξιούχων του Ιδρύματος στα πιστωτικά ιδρύματα και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για ειδικές κατηγορίες) διεξάγεται για το τρέχον έτος από 2-7-2012 έως
και 28.9.2012.
Ειδικά για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής έχει προβλεφθεί η διενέργεια της καταγραφής να γίνεται μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε Απόφαση για το ορισμό προσωρινού διαχειριστή από την Επιτροπή Καθορισμού Ηλικίας (ΕΚΗ) του ΙΚΑ ή δικαστική απόφαση για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου, είτε - εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση ΕΚΗ ή Δικαστηρίου, βεβαίωση Δημόσιας Αρχής (π.χ. Δημοτικής
Αστυνομίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής) ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.
Επειδή, η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει διαπιστώσει ότι η ανωτέρω βεβαίωση δεν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από όλες τις Δημοτικές Αστυνομίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας της φυσικής καταγραφής συνταξιούχων που ανήκουν σ’ αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, με κίνδυνο διακοπής
καταβολής της σύνταξής τους, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φορείς αρμοδιότητάς σας, ώστε, στην περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους, να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, με τη χορήγηση βεβαίωσης περί της ύπαρξης συνταξιούχων εν ζωή, οι οποίοι διαπιστώνεται ότι έχουν φυσική αδυναμία υπογραφής.

“
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Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

“

Η συνδρομή των Δήμων της χώρας στο έργο που υλοποιεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να απογραφούν οι
πραγματικοί δικαιούχοι συντάξεως, συνάδει με τη φιλοσοφία που διαπνέει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης»
(Ν.3852/2010) και ειδικότερα με την κοινωνική αποστολή που οφείλει να υπηρετεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Επίσης, από τις ειδικότερες διατάξεις (αρ. 98 του
ίδιου Νόμου) υπαγορεύεται ότι, για την εξυπηρέτηση ατόμων τα οποία βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες, είναι αναγκαίο να οργανώνονται υπηρεσιακές δομές και να ορίζονται «δημοτικοί ανταποκριτές» για την κατ’ οίκον παροχή διοικητικής βοήθειας. Εν προκειμένω, οι Δήμοι, δύνανται να ορίσουν υπαλλήλους τους (Δημοτικούς Υπαλλήλους, δημοτικούς αστυνομικούς) ή αιρετούς για την παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς την ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή κατηγορία
συμπολιτών μας.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε,
διά των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους Δήμους
της χώρας, προκειμένου οι τελευταίοι να συνδράμουν
στο έργο σας, με τη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων πόρων και άλλων υποδομών τους και να αποφευχθεί ο κίνδυνος διακοπής καταβολής σύνταξης από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε δικαιούχους.

Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, στις οποίες μπορείτε να
απευθύνετε το έγγραφό σας, είναι οι εξής:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: Κατεχάκη 56,
115 25 Αθήνα.
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας: Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: Β. Ηπείρου 2, 454 45 Ιωάννινα.
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 158,
264 42 Πάτρα.
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης:
Καθ. /Ρωσίδη 11, 540 08 Θεσσαλονίκη.
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Ακτή Μιαούλη
83 και Μπότσαρη 2, 185 38 Πειραιάς.
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: Πλατεία Κουντουριώτη, 712 02 Ηράκλειο.
Τέλος, παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, όπως στο
έγγραφό σας προσδιορίσετε με σαφήνεια τη νόμιμη διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι Δήμοι, διά
των οργάνων τους, συμπεριλαμβάνοντας κάθε απαραίτητη κατά την κρίση σας οδηγία, διευκρίνιση ή πληροφορία, προκειμένου οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων να
προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες επ’ ωφελεία
τους.

”

Πώς αντέδρασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 4024/2011
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών

Μ
“

ε αφορμή το σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση από τον Υπουργό Οικονομικών και ειδικότερα σε ότι αφορά τα σημεία εκείνα που αναφέρονται σε
διατάξεις του Ν. 4024/2011, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισήμανε τα εξής:
Το Μισθολόγιο που εφαρμόζεται από το Νοέμβριο του 2011 στο Δημόσιο,
υποταγμένο στις μνημονιακές απαιτήσεις «για επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων», οδήγησε σε τραγική υποβάθμιση των μισθών των εργαζομένων και μάλιστα
σε βαθμό εξαθλίωσης. Ταυτόχρονα, καταδίκασε τους δημοσίους υπαλλήλους σε μισθολογική καθήλωση, εξαιτίας της σύνδεσής του με το Βαθμολόγιο.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έγκαιρα είχε προειδοποιήσει ότι η συγκυρία και οι πολιτικές του
μνημονίου, ειδικότερα, δεν άφηναν περιθώρια για την υλοποίηση ενός Μισθολογίου που θα αναβάθμιζε μισθούς, θα αναιρούσε εσωτερικές στρεβλώσεις και θα
αποτελούσε «εργαλείο» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν επέτρεψε με οποιαδήποτε πράξη ή ενέργειά της
να καλλιεργηθεί ο αποπροσανατολισμός των εργαζομένων και δεν προσήλθε σε καμία διαδικασία «διαλόγου»
Σήμερα, στο πλαίσιο της νέας «συμφωνίας» με την τρόικα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες οριζόντιες περικοπές (καταργήσεις των ήδη κουτσουρεμένων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας καλοκαιριού κ.λπ.), οι οποίες
επιβαρύνουν το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο. Παράλληλα, η κυβέρνηση υπονομεύει ακόμα και αυτό το «Μισθολόγιο-Παρωδία», αφού την ώρα που ετοιμάζεται να καταργήσει το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) και το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), τα οποία αφορούν μέρος της Κεντρικής Διοίκησης και αποκεντρωμένων κρατικών Υπηρεσιών, ταυτόχρονα «εμπαίζει»
τους εργαζόμενους, αναπαράγοντας τις ίδιες αναχρονιστικές και πελατειακές πρακτικές που κακοποιούσαν «παραδοσιακά» τη μισθολογική πολιτική στο Δημόσιο, για
να «διαιρούν» τους εργαζόμενους. Έτσι, σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αλλά και να καλλιεργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού ακόμα και
στο εσωτερικό του Δημοσίου, προχωρά σε αποσπασματικές ρυθμίσεις.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διεκδικεί και αγωνίζεται να μην προχωρήσουν οι σχεδιαζόμενες

νέες περικοπές. Διεκδικεί την αναπλήρωση των απωλειών των αποδοχών των
εργαζομένων στο Δημόσιο που προέκυψαν από την εφαρμογή του «Μισθολογίου-Φτωχολογίου» ως αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών. Απαιτεί την ανατροπή του Ν.4024/2011 και την κατάρτιση και εφαρμογή ενός πραγματικά δίκαιου και αξιοκρατικού μισθολογίου, με ενιαίες αρχές, ενιαίους κανόνες και κριτήρια
που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου και των συνθηκών εργασίας.
Συνεχίζουμε ενωτικά, μαζικά και δυναμικά, με τη Γενική Απεργία στις 18
Οκτωβρίου 2012 και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν με
αμετακίνητο στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής που οδηγεί το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας στην απόγνωση και την εξαθλίωση.
Η θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το ίδιο θέμα στην σελ. 7.

”
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα Ο κατάλογος των «μαύρων» και επώδυνων μέτρων
που προωθούν για ψήφιση συγκυβέρνηση και τρόικα

“

Τ

α επώδυνα μέτρα, που προωθεί για ψήφιση η συγκυβέρνηση κατ’ εντολή της τρόικας, και ισοπεδώνουν κάθε
δικαίωμα των εργαζομένων, αναφέρει σε έγγραφό της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο έχει ως εξής:

“

Η τρικομματική συγκυβέρνηση, φαίνεται ότι
υλοποιεί ΟΛΕΣ τις απαιτήσεις των Τραπεζών, του
Κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου είναι
πραγματικότητα… Από τα 8,9 δις, φτάσαμε στα
14,9 δις… και πρέπει να ομολογήσουμε ότι και
οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι (Σαμαράς, Βενιζέλος
και Κουβέλης) μόχθησαν, πάλεψαν πολύ σκληρά
και πέτυχαν τον στόχο τους…
Τι περιλαμβάνουν τα νέα εξοντωτικά μέτρα;
Τη γνωστή συνταγή… επιβάρυνση των μισθωτών,
των συνταξιούχων και των ανέργων.
Νέα τεράστια μείωση μισθών και συντάξεων.
Μείωση ή κατάργηση κοινωνικών και προνοιακών
επιδομάτων. Κατάργηση ή συγχώνευση εκατοντάδων Δημοσίων Οργανισμών, κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οικονομική κατάρρευση των
Ο.Τ.Α.
Νέα ληστρικά χαράτσια και φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Απολύσεις στο Δημόσιο με πρώτη προτεραιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας. Διάλυση της Υγείας και της Παιδείας. Κατάργηση του πενθήμερου και του 8ώρου,
αφαιρώντας κάθε εργασιακό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων.

Ποια είναι τα μέτρα που επαναδιαπραγματεύονται οι τρείς (3) «σωτήρες» του
έθνους:

των αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια.
■ Περικοπές στις συντάξεις των ένστολων λόγω

■
■

■

■
■
■

■

■

■

■
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 πιβολή φόρου με συντελεστή 35% από
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■
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το πρώτο ευρώ στα εισοδήματα ελεύθερων
επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων,
με εξαίρεση (πιθανότατα υπό προϋποθέσεις
εισοδήματος από ελεύθερο επάγγελμα
και απασχόλησης σε έναν εργοδότη) τους
μισθωτούς με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας,
αλλά που αμείβονται με «μπλοκάκι».
Αύξηση παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα
επαγγέλματα από το 20% στο 25%, με αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% στο
60%.
Μείωση φορολογικών κλιμακίων από οκτώ σε
τρία ή τέσσερα.
Μείωση ανώτερου φορολογικού συντελεστή από 45% στο τμήμα εισοδήματος άνω των
100.000 ευρώ, στο 35%.
Μείωση 20% με 30% κατά μέσον όρο του
εφάπαξ σε 22 ταμεία που κατέβαλλαν υψηλότερο εφάπαξ σε σχέση με τις εισφορές που εισέπρατταν.
Επιβολή εισφοράς 1% έως 3% στη σύνταξη
σε όσους εισέπραξαν τα προηγούμενα χρόνια
αυξημένο εφάπαξ στα παραπάνω ταμεία.
Κλιμακούμενες μειώσεις στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) άνω των 1.000 ευρώ.
Μείωση βασικής σύνταξης Ο.Γ.Α. κατά 30
ευρώ, από τα 360,00 ευρώ στα 330,00 ευρώ.
Περικοπές επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας σε όλες τις συντάξεις
με εξαίρεση τον Ο.Γ.Α.
Αύξηση κατά 5 χρόνια (από τα 15 στα 20) των
απαιτούμενων ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση.
Αύξηση κατά 2 έτη (από τα 65 στα 67 χρόνια)
του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης.
Επιβολή πλαφόν στα 720,00 ευρώ στις συντάξεις των ανύπαντρων θυγατέρων.
Μείωση των συντάξεων λόγω της μείωσης

”

■
■
■
■
■

■
■

■
■

■
■
■

■
■

■

■

κατάργησης της αυτόματης μισθολογικής προαγωγής.
Κριτήρια εισοδήματος στη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.
Αύξηση του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση
του Ε.Κ.Α.Σ. στους χαμηλοσυνταξιούχους από
τα 60 στα 64 έτη.
Κατάργηση εποχικών επιδομάτων 160.000
δικαιούχων (458,15 έως 916,3) και των ειδικών επιδομάτων ανεργίας άλλων 3.000 δικαιούχων.
Περικοπές δαπανών 82 εκατ. ευρώ για μετακινήσεις νεφροπαθών.
Περικοπές 229 εκατ. ευρώ στις φοροαπαλλαγές κοινωνικού χαρακτήρα.
Κλιμακωτές (12% κατά μέσον όρο) μειώσεις
αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια αναδρομικά
από 1ης Ιουλίου 2012.
Κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα επιδόματος αδείας των Δημοσίων υπαλλήλων (1.000 ευρώ αθροιστικά ετησίως).
Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις
Δ.Ε.Κ.Ο. που θα οδηγήσει σε νέες περικοπές
αποδοχών, έως 30%.
Νέου τύπου εφεδρεία για τους υπαλλήλους
του Δημόσιου τομέα μέσω διαθεσιμότητας και
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Μείωση κατά 50% των επιδομάτων σε Τμηματάρχες, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές
στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Κατάργηση αυτόματων μισθολογικών προαγωγών στα Σώματα Ασφαλείας.
Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ.
Αύξηση κατά 25% της τιμής των εισιτηρίων
στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Περικοπή κατά 60 εκατ. ευρώ των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
Μείωση των επενδυτικών κεφαλαίων του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συγχώνευση Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Επιβολή διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών με στόχο έσοδα 65
εκατ. ευρώ.
Αύξηση ωρών διδασκαλίας για να περιοριστούν οι ανάγκες για αναπληρωτές καθηγητές.
Οι φοιτητές θα επωμιστούν μέρος των εξόδων
για τα συγγράμματα για να μειωθεί η δαπάνη
των δωρεάν βιβλίων σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Αύξηση εισφορών για τους συνταξιούχους
του Ο.Γ.Α.
Περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη ώστε να
εξοικονομηθούν 900 εκατ. ευρώ.
Ανάθεση σε ιδιώτες της αποκομιδής των
απορριμμάτων πιλοτικά σε 15 Δήμους με τη διαδικασία TASK FORCE.
Μείωση στις δαπάνες των Δημοσίων Νοσοκομείων.
«Εξορθολογισμός» του Μισθολογίου, νέες
μειώσεις των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Μείωση της μισθολογικής δαπάνης στους
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εκκρεμεί και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1-11-2012 λόγω εφαρμογής του
μισθολογίου (Ν. 4024/2011).

”

Έγγραφο-προειδοποίηση της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υπουργό
Εσωτερικών για τον οικονομικό
κατήφορο των Ο.Τ.Α.

Μ

ε έγγραφό της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. του εφιστά την προσοχή για τον οικονομικό κατήφορο που έχουν πάρει οι Ο.Τ.Α. λόγω της μνημονιακής πολιτικής. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:
Το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή τις συνεχείς περικοπές των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που από ότι φαίνεται με τα νέα μέτρα θα συνεχιστούν με πιο έντονο τρόπο, δεκάδες Ο.Τ.Α. βρίσκονται
στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.
Συνέπεια αυτής της πολιτικής πολλοί Δήμοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών τους (Αχαρναί, Πέραμα, Κερατσίνι-Δραπετσώνα κ.λπ.) καθώς αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν και τους μισθούς των εργαζομένων, ενώ
καθημερινά αντιμετωπίζουμε δεκάδες δικαστικές αποφάσεις από προμηθευτές και εργολάβους που ζητούν
την κατάσχεση όσων χρημάτων υπάρχουν στα Ταμεία
των Δήμων, με επακόλουθο να είναι αδύνατη η καταβολή των μισθών.
Επειδή αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι βιώνουν την πιο ακραία, «βάρβαρη», νεοφιλελεύθερη πολιτική, είναι ανυπόφορη και
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την επιβίωση την δική τους και των οικογενειών τους, σας ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ προβείτε στις πιο κάτω ενέργειες:
1. Άμεση εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.
3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιότητα
καταβολή των αποδοχών του προσωπικού των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού. Διάταξη που ψηφίστηκε προκειμένου να
αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην
αδυναμία πολλών Ο.Τ.Α. στην καταβολή των αποδοχών
των εργαζομένων αλλά και την κατάθεση των εισφορών
στα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία.
2. Την προώθηση ΑΜΕΣΑ νομοθετικής ρύθμισης
ώστε να μην μπορεί να γίνεται κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από τρίτους που προορίζονται για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
3. Την συνέχιση καταβολής των αποδοχών μας
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) καθώς
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη καταβολής
της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Δήμο Αχαρνών
προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή, όσοι Δήμοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα καταβολής της μισθοδοσίας, να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών
των εργαζομένων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Κύριε Υπουργέ,
Η αποδοχή των τριών (3) προτάσεών μας είναι το
ελάχιστο στο οξύτατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή τις νέες περικοπές στους πόρους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη διασφάλιση των πενιχρών αποδοχών μας.
Είμαστε σίγουροι ότι άμεσα θα προχωρήσετε στις
αναγκαίες πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων που σας αναφέραμε.

“
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι αντίθετη
στους «Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς»

Σ
“

το «στόχαστρο» της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μπήκαν οι «Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί», η νεά
κυβερνητική εφεύρεση για την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και τη δημιουργία
μιας νέας στρατιάς «ομήρων». Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:
Ακόμη και την τελευταία στιγμή, την ώρα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση
στραγγαλίζεται οικονομικά και αργοπεθαίνει, συνεχίζονται τα «πειράματα»
στην πλάτη της, στην πλάτη των Δημοτών. Οι «Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί»,
κοινώς ενοικίαση εργαζομένων, αποτελούν το νέο φρούτο, τη νέα εφεύρεση.
Οι αιρετοί, αφού καταχρέωσαν τους Δήμους με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, αφού αποψίλωσαν το μόνιμο προσωπικό προσλαμβάνοντας πότε με
συμβάσεις έργου, πότε με προγράμματα αυτεπιστασίας, πότε με stage, πότε
με Μ.Κ.Ο., τώρα βαφτίζοντας το ψάρι-κρέας στρέφονται στους «Κοινωνικούς
Συνεταιρισμούς», ενοικιάζοντας όπως οι ίδιοι κυνικά ομολογούν «παλιούς
τους συνεργάτες» που λόγω Α.Σ.Ε.Π. αδυνατούν να επαναπροσλάβουν.
Τη στιγμή που βασικός μνημονιακός στόχος, ως φάρμακο στη κρίση αποτελεί η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α., την
ίδια στιγμή μεθοδεύουν την κάλυψη των οργανικών ελλείψεων με κάθε είδους εργασιακή σχέση, ποντάροντας στην εξαθλίωση της κοινωνίας και την
ανέχεια.
Το σχέδιο τους είναι απλό…
1ο βήμα: Ο «κατάπτυστος» Δημόσιος υπάλληλος, ως βασικός υπαίτιος
της κρίσης «πρέπει να απολυθεί».
2ο βήμα: Ο απολυμένος Δημόσιος υπάλληλος συγκαταλέγεται αυτομάτως στην ούτως ή άλλως συμπαθή κατηγορία των ανέργων που με τις πολιτικές που εφαρμόζουν διογκώνεται.
3ο βήμα: «Το Κοινωνικό κράτος» εφαρμόζει προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, μόνο στο Δημόσιο, «παλεύει» να λύσει το «γόρδιο δεσμό» της ανεργίας που έχει ξαφνικά εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα για τη χώρα
μας επίπεδα, προσλαμβάνοντας τον «υπαίτιο-απολυμένο, νυν άνεργο Δημόσιο
Υπάλληλο», μέσω των «Κοινωνικών Συνεταιρισμών».
Οι υπαίτιοι της εξαθλίωσης των εργαζομένων και της κοινωνίας έχουν το
θράσος να αυτοπαρουσιάζονται ως εκφραστές του κοινωνικού κράτους.
Στην πλάτη του Δημότη, με χρήματα του Δημότη, επιφέροντας νέα δυσβάστακτα βάρη στους Δημότες.
Τη στιγμή που ο ένας Δήμος μετά τον άλλο αδυνατεί να καταβάλλει τη μισθοδοσία των εργαζομένων, δεν θα επιτρέψουμε να «επιχορηγούνται» κοινωνικές συνεταιριστικές. Αποτελούν τον προθάλαμο της πλήρης ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Θα μας βρουν αντιμέτωπους σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο… σε κάθε Δημοτική υπηρεσία… θα μας βρίσκουν καθημερινά
μπροστά τους.
Γι’ αυτό η παρέμβασή μας ΤΩΡΑ που πολλοί αιρετοί προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι της έλλειψης προσωπικού σε πολλές υπηρεσίες των Δήμων και της δήθεν καταπολέμησης της ανεργίας είναι καθοριστική. Η ενημέρωση των εργαζομένων, των πολιτών αλλά και των Δημοτικών Συμβουλίων, αποτελεί μείζον θέμα καθώς στους περισσότερους επικρατεί άγνοια
και εντυπωσιάζονται από τα «μεγαλεπήβολα» σχέδια των Δημάρχων που
μοναδικό στόχο έχουν την εκχώρηση κάθε κοινωνικής υπηρεσίας σε ιδιώτες και την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

”

Επιστολή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για
την αναστολή της μείωσης της προσωπικής διαφοράς
των αποδοχών των εργαζομένων και στους Ο.Τ.Α.

Ε

πιστολή στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έστειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το θέμα
της διάταξης με την οποία αναστέλλεται η μείωση της προσωπικής διαφοράς των
αποδοχών ορισμένων κατηγοριών Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως αυτών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Η επιστολή έχει ως εξής:
Μετά και τις προφορικές μας παρεμβάσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επανερχόμαστε για τη διάταξη που κατατέθηκε και με την οποία αναστέλλεται η μείωση της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών ορισμένων κατηγοριών
Δημοσίων Υπαλλήλων. Διάταξη που προκαλεί οργή και αγανάκτηση στους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η άμεση και ξεκάθαρη τοποθέτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
για την ίση και δίκαιη μεταχείριση ολων των εργαζομένων στο Δημόσιο είναι καθοριστική για την ενότητα και την κοινή αγωνιστική παρέμβαση του συνδικαλιστικού
κινήματος.
Οι υπεκφυγές, τα «κολπάκια» και η καθυστέρηση τοποθέτησης στο σοβαρό πρόβλημα, δημιουργεί κλίμα απογοήτευσης ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο κλάδος μας
και όχι μόνο είναι έτοιμος για τη μετωπική σύγκρουση με τις πολιτικές των μνημονίων.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι τα μόνιμα θύματα της «παρασυνδικαλιστικής» λογικής και τακτικής που επαναφέρουν κυβέρνηση και μερικές συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Οι ευθύνες σας είναι σημαντικες και γι’ αυτό αναμένουμε τις αποφάσεις σας για
την αντιμετώπιση του προβλήματος που το μόνο που επιφέρει είναι και πάλι ο διαχωρισμός των εργαζομένων όταν κοινός αγώνας όλων μας είναι οι μισθοί των Δημοσίων Υπαλλήλων να είναι αξιοπρεπείς και όχι φτώχειας και εξαθλίωσης. Η παρέμβασή μας δεν στρέφεται κατά κανενός κλάδου ή συναδέλφου, υπερασπιζόμαστε απλά την αξιοπρέπειά μας.

“

Παρέμβαση εργαζομένων των Ο.Τ.Α.
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.
για την οικονομική κατάρρευση της Τ.Α.

Σ

υγκέντρωση διαμαρτυρίας και παρέμβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Κ.Ε.Δ.Ε., που παραμένει θεατής στην οικονομική κατάρρευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκαναν οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α.
της Περιφέρειας Αττικής. Σε ανακοίνωση
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρειται:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των δράσεων και των κινητοποιήσεων για
την αντιμετώπιση των νέων άδικων,
αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων,
αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και παρέμβασης
των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. που συνεδριάζει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
στις 2.00 το μεσημέρι στα γραφεία της
(Ακαδημίας 65 & Γ. Γενναδίου – Αθήνα).
Αντικείμενο της συγκέντρωσηςπαρέμβασης είναι να σταματήσει η
Κ.Ε.Δ.Ε. να παραμένει θεατής στα
οξυμμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους Δήμους και τους εργαζόμενους από τις πολιτικές των μνημονίων και της τρόικας.

“

Δεν μπορεί οι Δήμοι να βάζουν λουκέτο (Αχαρναί, Κερατσίνι -Δραπετσώνα, Πέραμα, Τρίκαλα, Καρδίτσα κ.λπ.)
λόγω έλλειψης πόρων, καθημερινά να
υπάρχουν κατασχέσεις στους λογαριασμούς των Δήμων και να μένει απλήρωτο το προσωπικό, να μην αντιμετωπίζει τις ελλείψεις σε προσωπικό και
να διεκδικεί προσλήψεις αλλά αντίθετα να προωθεί μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις με το «Πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασίας». Η Κ.Ε.Δ.Ε. με τη σιωπή της ουσιαστικά υιοθετεί τη διάλυση κάθε υπηρεσίας Δημοσίου και Κοινωνικού Χαρακτήρα με την προώθηση
εφαρμογής του νεοφιλελεύθερου Νόμου για την ίδρυση «Κοινωνικών Συνεταιρισμών» που το μόνο που θα πετύχει είναι η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων και η επιβάρυνση των πολιτών
από τις υπηρεσίες που θα παρέχουν.
Η μαζική συγκέντρωση-διαμαρ
τυρία και παρέμβαση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια
Αττικής θα αναγκάσει την ηγεσία της
Κ.Ε.Δ.Ε. και την πλειοψηφία των αιρετών να πάψουν να είναι το μακρύ χέρι
του νεοφιλελευθερισμού και της τρόικα στην κοινωνία.

”

Συνομιλητής της τρόικας και η Κ.Ε.Δ.Ε.

Κ

ριτική στην ηγεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. που
δέχθηκε να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους της τρόικας, τη στιγμή κατά
την οποία η πολιτική των μνημονίων έχει
στραγγαλίσει οικονομικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την οδηγεί σε κατάρρευση,
άσκησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε έγγραφο της
Ομοσπονδίας επισημαίνεται:
Σε συνάντηση πρόκειται να έρθουν σήμερα, Τρίτη 2 Οκτωβρίου
2012, στις 4.00 μ.μ. μέλη της τρόικας και του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κ.Ε.Δ.Ε. στα γραφεία της.
Τη στιγμή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση δοκιμάζεται σκληρά από τα μέτρα των μνημονίων, που έχουν γίνει
περικοπές 60% στη χρηματοδότηση
της, που έχουν καταρρεύσει οι κοινωνικές δομές της, που έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες σε εργολάβους χάνοντας τον κοινωνικό και Δημόσιο χαρακτήρα της, που έχουν συνταξιοδοτηθεί
βίαια χιλιάδες εργαζόμενοι αποδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες, τη στιγμή που
προωθούνται ελαστικές – μεσαιωνικές
σχέσεις εργασίας, αυτή την ώρα επιλέγει η ηγεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. να συναντηθεί με τους «εκτελεστές» της.
Παρά του ότι τα ήδη νέα μέτρα,
που τεχνηέντως αφήνει η τρικομματική μνημονιακή συγκυβέρνηση, να
διαρρεύσουν από τα «καθοδηγούμενα» Μ.Μ.Ε., σηματοδοτούν την ολοκληρωτική διάλυση της Τοπικής Αυτο-

“

διοίκησης με καταστροφικές συνέπειες
για τους εργαζόμενους και την κοινωνία, η «αιμοσταγής» τρόικα φαίνεται
πως δεν είναι ευχαριστημένη και ζητάει ακόμα περισσότερο «αίμα» ακόμα περισσότερη εξαθλίωση και εκμετάλλευση των εργαζόμενων στους
Δήμους.
Οι ορέξεις της τρόικα για επιπλέον μέτρα στον κλάδο των Ο.Τ.Α. βρίσκει πρόθυμους συνομιλητές τα μέλη
της ηγεσίας της Κ.Ε.Δ.Ε., τα οποία
ταγμένα στα κομματικά τους κελεύσματα είναι έτοιμα να «διαπραγματευτούν»
όπως ακριβώς έκαναν οι αρχηγοί των
κομμάτων που υπηρετούν. Τα ψέματα πάντα έχουν κοντά ποδάρια. Οι μάσκες δεν άργησαν να πέσουν από τα
πρόσωπα της ηγεσίας της Κ.Ε.Δ.Ε.,
δείχνοντας ξεκάθαρα πόσο επικοινωνιακά «αγωνίστηκαν» το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις κινητοποιήσεις που οι ίδιοι εξήγγειλαν.
Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. όμως
είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν
να διαλυθεί ούτε η ζωή τους, ούτε ο
Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των Δήμων. Θα αγωνιστεί όλος
ο κλάδος ενωμένος μαζί με τους πολίτες με ένα και μοναδικό σκοπό, την
ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και για μια καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση κοινωνικά δομημένη στην
υπηρεσία του Δημότη.

”

”
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Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά της
Ελληνικής κοινωνίας από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

Οι μισθολογικές διατάξεις του
Νόμου 4071/2012

Α
“

πό το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κοινοποιήθηκαν προς όλους τους φορείς του Δημοσίου οι μισθολογικές διατάξεις του Νόμου 4071/2012. Το έγγραφο έχει ως εξής:
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.1 και 12 του άρθρου 45 του
ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις
απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή τους.

Ειδικότερα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.4071/2012 αντικαθίστανται οι όμοιες της παρ.2 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄),
οι οποίες προέβλεπαν τη δυνατότητα αναδρομικής ισχύος της υπουργικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την προϋπόθεση η
προκύπτουσα σχετική δαπάνη να μην υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο
(1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
Κατόπιν αυτών, από 11-4-2012 και εφεξής (ημερομηνία έναρξης ισχύος
της διάταξης ) η ισχύς των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 για την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τις διατάξεις της παρ.12 του ίδιου άρθρου και νόμου καταργούνται
από 1.1.2012 οι όμοιες του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 20
του ν.4024/2011, οι οποίες προέβλεπαν ότι οι δαπάνες για την αποζημίωση
παρεχόμενης υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες,
Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, που πραγματοποιούνται το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου
έτους, εφόσον είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους κατά το οποίο είχε παρασχεθεί η πρόσθετη εργασία.
Συνεπώς, με την εν λόγω ρύθμιση, η οποία ισχύει από 1-1-2012 και εφεξής, παρέχεται στο εξής η δυνατότητα πληρωμής δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και πριν το τελευταίο δίμηνο του προηγούμενου έτους για υπερωριακή
κ.λ.π. εργασία, σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους, όπως
και για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών, υπό την απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση της ύπαρξης σχετική διαθέσιμης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου
φορέα που έχει αναληφθεί νόμιμα.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για την πληρωμή δαπανών για αποζημίωση πρόσθετης εργασίας που παρασχέθηκε το 2011.

Σ

ε 24ωρη απεργία προχώρησαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012
αντιδρώντας στη λαίλαπα των νέων μέτρων που προωθούν συγκυβέρνηση και τρόικα. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανέφερε:

“ “

Εικοσιτετράωρη (24ωρη) Γενική Απεργία πραγματοποιείται αύριο, Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012, από τις τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, μπροστά στη λαίλαπα των νέων μέτρων που προωθούν συγκυβέρνηση και τρόικα.
Στην Ελλάδα του 2012, στη χώρα που οι εργαζόμενοι καλούνται να εργαστούν σε συνθήκες όλο
και μεγαλύτερης εργασιακής ανασφάλειας με
όλο και μικρότερες οικονομικές απολαβές, στη
χώρα που οι συνταξιούχοι καλούνται να ζήσουν
με πενιχρές συντάξεις, στην χώρα του 1,5 εκατ.
ανέργων και των εκατοντάδων «λουκέτων» μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στη χώρα που το
κοινωνικό κράτος διαλύεται και ο χαρακτήρας της
Κοινωνικής Ασφάλισης ανατρέπεται, οι αντοχές
της χειμαζόμενης, από την οικονομική κρίση και
την πολιτική που ασκείται σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό
επίπεδο, Ελληνικής κοινωνίας, δοκιμάζονται μπροστά στην αναλγησία όσων, γι’ άλλη μία φορά, δεν
διστάζουν να επιβάλλουν ένα ακόμη επώδυνο πακέτο μέτρων.
Αύριο, Τετάρτη, 26 Σεπτέμβρη 2012, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, μαζί με τους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους απασχολούμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όλους εκείνους που πλήττο- νται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δίνουμε κοινό αγώνα, με στόχο την ανατροπή των πολιτικών του μνημονίου.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά, μαζί με ολόκληρη την κοινωνία, στην πολιτική των μνημονίων, στην πολιτική της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, στην πολιτική της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και της
ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, στην πολιτική της διάλυσης της Υγείας της Παιδείας και
του Κοινωνικού Κράτους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί σε μαζική συμμετοχή στη Γενική
Απεργία, στα Συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια (από τα κατά
τόπους Εργατικά Κέντρα και Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και στην Απεργιακή
Συγκέντρωση της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίον του Άρεως στις 11.00
π.μ. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

”

Η σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε ως εξής:
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχουν προκηρύξει για αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε., όπως επίσης και στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων που
θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν μαζικά, ενωτικά και δυναμικά το παρόν αύριο στο συλλαλητήριο και την πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συγκεντρωθούν αρχικά έξω από τα γραφεία της
Ομοσπονδίας (Καρόλου 24- Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα), στις 10.00 το πρωί και
από εκεί θα πορευτούν προς το Πεδίον του Άρεως, όπου μία ώρα αργότερα έχει προγραμματιστεί το συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.
«Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας… Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε». Με το μήνυμα αυτό οι
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αγωνιστούν να μην περάσει το νέο πακέτο των «βάρβαρων» μέτρων, να μην συνεχιστεί η πολιτική των μνημονίων που
καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, «στραγγαλίζει» οικονομικά τα νοικοκυριά και ισοπεδώνει τα εργασιακά, συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα των
πολιτών.

“

”

Απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η
σύμβαση ανάθεσης σε ιδιώτη εργολάβο της
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής

Μ
“

ε απόφαση του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε η σύμβαση ανάθεσης σε ιδιώτη εργολάβο της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής που
επιχείρησε να περάσει ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Ο κ. Γιάννης Σγουρός αφού δεν κατάφερε να νομιμοποιήσει τον εργολάβο που εδώ και δύο χρόνια έχει βάλει από το «παράθυρο», χωρίς
σύμβαση στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και να του αναθέσει την πλήρη λειτουργία, εξαπέλυσε επίθεση προς πάσα κατεύθυνση.
Στη συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2012 της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο κ. Γιάννης Σγουρός καταφέρθηκε εναντίον τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών που πληρώνουν αφενός για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και αφετέρου το μισθό του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Έφτασε στο σημείο να τους απειλήσει, λέγοντας ότι, πέραν των άλλων δεινών που περιμένουν τους πολίτες του
λεκανοπεδίου Αττικής από τις αποφάσεις της τρικομματικής συγκυβέρνησης θα ζήσουν και με τα σκουπίδια στους δρόμους.
Είναι προφανές ότι ο κ. Γιάννης Σγουρός από τη στιγμή που δεν
μπορεί να ικανοποιήσει τα εργολαβικά-επιχειρηματικά συμφέροντα
έχει χάσει την ψυχραιμία του και τον έλεγχο. Στρέφεται κατά των συμβασιούχων εργαζομένων, απαξιώνει το ανθρώπινο δυναμικό και τον
μηχανολογικό εξοπλισμό του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και απειλεί τους πολίτες. Κι
αυτό, όταν θα έπρεπε να έχει ζητήσει συγνώμη για την απραξία, την αδιαφορία και τη σκόπιμη απαξίωση εργαζομένων και μηχανημάτων. Αντί
με κόστος μερικών χιλιάδων ευρώ να επισκευάσει τα μηχανήματα του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επιχειρεί με επιβάρυνση εκατομμυρίων ευρώ να «μονιμοποιήσει» την εγκατάσταση του εργολάβου στο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής.
Ενδεικτικό των διαθέσεων του κ. Γιάννη Σγουρού !!!
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε προειδοποιήσει έγκαιρα τον κ. Σγουρό για
το παράνομο της απόφασής του και επισήμανε την σκόπιμη απαξίωση του προσωπικού και του εξοπλισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. που συνεχίζει και σήμερα. Η Ομοσπονδία και οι εργαζόμενοι στο Σύνδεσμο δεν
πρόκειται να παραμείνουν με σταυρωμένα χέρια ανεχόμενοι τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις του Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
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την έκδοση ψηφίσματος προχώρησαν
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. μετά την απεργιακή
συγκέντρωση της 26ης Σεπτεμβρίου. Στο ψήφισμα αναφέρεται:
Εμείς οι εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι που συγκεντρωθήκαμε στην
απεργιακή κινητοποίηση διαμαρτυρίας των
Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που έγινε σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 στο Πεδίον
του Άρεως διαπιστώνουμε:
Η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση
σε συνεργασία με την τρόικα για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους αποτελεί βάρβαρη επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων των
εργαζόμενων και της κοινωνίας, αφήνοντας
στο απυρόβλητο τους οικονομικά ισχυρούς,
τους έχοντες και κατέχοντες, τους φοροφυγάδες και τους φοροκλέφτες.
Η κυβέρνηση εγκαταλείπει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ακόμα και τις προγραμματικές θέσεις και στα πλαίσια συνέχισης και έντασης των μνημονιακών πολιτικών

“

προωθεί νέα αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος των
εργαζόμενων και της κοινωνίας που ήδη βρίσκονται σε απόγνωση.
Οι μισθοί, συντάξεις (κύριες και επικουρικές), το εφάπαξ, τα όρια ηλικίας, οι εργασιακές σχέσεις, οι απολύσεις και η μείωση
του προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο
Δημόσιο τομέα, η Υγεία, Παιδεία, το ξεπούλημα των Δ.Ε.Κ.Ο. και της Δημόσιας περιουσίας
και προνοιακά επιδόματα, όλα ξαναμπαίνουν
στην μνημονιακή κλίνη του Προκρούστη για
να βρεθούν και πάλι χρήματα για τους τοκογλύφους δανειστές αλλά και για να αυξήσουν
τα κέρδη τους και τα προνόμια οι τραπεζίτες
και οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία οδηγούμαστε στη φτώχεια και την εξαθλίωση μέσα
από τις άγριες περικοπές μισθών και συντάξεων, τη φορολογική λεηλασία, την αύξηση
της ανεργίας και την ουσιαστικά κατάργηση
του κοινωνικού κράτους.
Η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, η
εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάζουν σε βάρος

λαίλαπας των νέων μέτρων εξόντωσης της
τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
των εργαζόμενων και των ασφαλιστικών
ταμείων.
Επιτέλους να πληρώσουν οι έχοντες
και κατέχοντες!
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε
την απάνθρωπη και αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική που οδηγεί την κοινωνία και την οικονομία στη
χρεοκοπία.
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε
τις συκοφαντικές, υπονομευτικές και διασπαστικές επιθέσεις κατά των συνδικάτων, της συλλογικής δράσης, των κοινωνικών και δημοκρατικών μας δικαιωμάτων.
Εργαζόμενοι & κοινωνία διαδηλώνουν
- διεκδικούν & απαιτούν:
■ Ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και των νέων αντεργατικών,
αντιαναπτυξιακών και αναποτελεσματικών μέτρων που μειώνουν μισθούς
και συντάξεις, αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οδηγούν στην
εξαθλίωση την ελληνική κοινωνία.
■ Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους
του χρέους, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές.
■ Κατάργηση της 6ης Πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου που ακυρώνει το θεσμό των Σ.Σ.Ε. και των
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, των Ο.Ε.Κ.-Ο.Ε.Ε.
■ Απόκρουση των πολιτικών της κυβέρνησης και της τρόικας για κατάργηση του πενθήμερου, επιβολή δήθεν
ευέλικτων ωραρίων με διευθυντικό δικαίωμα, περιορισμό της αμοιβής
για πρόσθετη εργασία περαιτέρω μείωση της αποζημίωσης απόλυσης και
όποιο άλλο εφεύρημα, που σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις των δύο τελευταίων ετών, οδηγούν το ατομικό και
συλλογικό δίκαιο σε
πλήρη αποσάθρωση και τους εργαζόμενους σε καθεστώς
γαλέρας.
■ Δραστικές και άμεσες κυβερνητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των ανέργων, της
ανεργίας που έχει λάβει δραματικές
και ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αύξηση
του επιδόματος ανεργίας και διπλασιασμό του χρόνου χορήγησής του
στους ανέργους, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά απασχολουμένων.
■ Όχι στις καταργήσεις – συγχωνεύσεις – ενοποιήσεις Υπηρεσιών του
Δημοσίου.
■ Καμία απόλυση και κανένα καθεστώς εφεδρείας για τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε υπηρεσία του
Δημοσίου.
■ Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιστροφή
των κλεμμένων των αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων τα οποία λεηλατήθηκαν.
■ Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Ποινικοποίηση των αθέμιτων μονοπωλιακών συναλλαγών. Πάγωμα Τιμών και όχι μισθών και συντάξεων.
■ Κατάργηση της ψευτοαπασχόλησης,
της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της «εφεδρείας» εργαζομένων. Δήμευση περιουσιών για μεγαλοοφειλέτες και εισφοροκλέπτες της
Κοινωνικής Ασφάλισης
■ Υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών,

των υπηρεσιών και επιχειρήσεων,
όχι στο ξεπούλημα των ΔΕΚΟ, των
στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων
του Δημοσίου και των επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας. Όχι στην εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών και
υπηρεσιών.
■ Υπεράσπιση του Ι.Κ.Α. και του Δηµόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος, διεύρυνση της λίστας των Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Καθιέρωση κοινωνικού πόρου υπέρ της
κοινωνικής ασφάλισης. Χρηματοδότηση και ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
■ Αλλαγή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου της Ε.Κ.Τ.,
με στόχο την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και συνοχή.
■ Νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα
δημιουργεί νέες και σταθερές θέσεις
εργασίας που θα αντιμετωπίζει το εφιαλτικό πρόβλημα της ανεργίας κυρίως
για τους νέους και τις γυναίκες και θα
ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
■ Απόρριψη και ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί
«σταθερότητας του ευρώ» που νομοθετεί και συνταγματοποιεί τη λιτότητα και την κατάργηση των κοινωνικών
παροχών των εργαζομένων.
■ Δημιουργία Δηµόσιου και ισχυρού
πόλου στο πιστωτικό σύστημα. Αυστηρό έλεγχο, εποπτεία και φορολόγηση
των κεφαλαίων, του
τραπεζικού συστήματος, των κερδών, και
των χρηµατοοικονομικών δραστηριοτήτων. Όχι στην εκποίηση της Α.Τ.Ε. και του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
■
Πάταξη
της
φοροδιαφυγής, της
φοροκλοπής, των
εξωχώριων εταιριών (off-shore) των
«τριγωνικών» συναλλαγών της εισφοροδιαφυγής και
της εισφοροκλοπής
του λαθρεμπορίου καυσίμων με
δημεύσεις περιουσιών και αυστηρές
ποινές.
■ Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, των μεγάλων εισοδημάτων,
της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση
υπέρ μισθωτών και συνταξιούχων.
■ Αναβάθμιση και ενίσχυση της Δηµόσιας Δωρεάν Παιδείας - Υγείας - Πρόνοιας.
■ Καθιέρωση του θεσμού «Συνήγορος
του εργαζόμενου». Προώθηση εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, ίδρυση
φορέα επαγγελματικού κινδύνου.
■ Απαγόρευση των απολύσεων σε επιχειρήσεις που έλαβαν κρατική χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις, αύξηση και
επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας,
ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας.
■ Μείωση και όχι αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών του Δημοσίου και
των οργανισμών κοινής ωφέλειας.
■ Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Τα συνδικάτα έδωσαν και θα συνεχίσουν να δίνουν με ενότητα και αποφασιστικότητα σκληρές μάχες και μεγάλους αγώνες για να αποκρούσουν και
να ακυρώσουν τις άδικες αδιέξοδες και
αναποτελεσματικές νεοφιλελεύθερες
πολιτικές.

Με δυναμικές κινητοποιήσεις απαντούν
οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στα μέτρα εξόντωσης της κοινωνίας
Συνέχεια από τη σελίδα ✎ 1

1. Την πραγματοποίηση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια Αττικής, το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, στις 9.00 το
πρωί, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία ΚαραϊσκάκηΑθήνα-3ος Όροφος).
Ανάλογη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Μελών του Γενικού Συμβουλίου και στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στο Νομό Θεσσαλονίκης.
2. Την οργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και αγωνιστικής παρέμβασης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα
πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 στις 2.00 το μεσημέρι στα γραφεία της (Ακαδημίας 65 & Γ. Γενναδίου – Αθήνα).
Αντικείμενο της αγωνιστικής παρέμβασής μας είναι να πάψει η Κ.Ε.Δ.Ε.
να είναι θεατής στην αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αναστολή λειτουργίας Δήμων, κατασχέσεις λογαριασμών και μπλοκάρισμα της μισθοδοσίας, ελλείψεις
προσωπικού και εφαρμογή εργασιακών σχέσεων μεσαίωνα).
3. Την πραγματοποίηση την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, μηχανοκίνητης πορείας σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών. Στην Αθήνα η μηχανοκίνητη πορεία θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι από την Πλατεία
Καραϊσκάκη.
Στις υπόλοιπες πόλεις την ευθύνη της πραγματοποίησης της μηχανοκίνητης πορείας αναλαμβάνει ο Σύλλογος ή οι Σύλλογοι των πρωτευουσών των
Νομών.
4. Το κάλεσμα όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τον συντονισμό και την κλιμάκωση με κάθε τρόπο των κινητοποιήσεων. Κάλεσμα
στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την κατάληψη όλων των Δημοσίων κτιρίων (Υπουργεία,
Ταμεία, Δημόσιοι Οργανισμοί κ.λπ.).
5. Την ημέρα εξαγγελίας των μέτρων από την κυβέρνηση, προχωρούμε
στο κλείσιμο όλων των υπηρεσιών των Δήμων. Καταλαμβάνουμε τα Δημαρχεία και άλλα Δημοτικά κτίρια. Διοργανώνουμε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών.
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί προσυγκέντρωση των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24 –
Πλατεία Καραϊσκάκη) στις 6.00 το απόγευμα και συμμετοχή στο κεντρικό
συλλαλητήριο των συνδικάτων και όχι μόνο, στην Πλατεία Συντάγματος.
Διαδηλώνουμε και παραμένουμε στο Σύνταγμα.
6. Την προετοιμασία και την οργάνωση με τον καλύτερο τρόπο και σε
συνεργασία με τους Συλλόγους των καταλήψεων σε όλους τους Χ.Υ.Τ.Α.
της χώρας. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στους Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής, Μαυροράχης,
Λάρισας, Βόλου, Πάτρας κ.λπ.
7. Την έκδοση ανακοίνωσης για τους πολίτες που θα διανέμεται από
τους Συλλόγους στα υπό κατάληψη Δημοτικά κτίρια.
Οι αποφάσεις και οι δράσεις αυτές είναι το ελάχιστο που μπορούν να
προγραμματίσουν οι Σύλλογοι και να προετοιμάσουν τη μαζική συμμετοχή
των εργαζομένων στην αντιμετώπιση των νέων «βάρβαρων» μέτρων. Είναι
ξεκάθαρο ότι οι Σύλλογοι-Μέλη λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της
κάθε περιοχής μπορούν να τις εμπλουτίσουν.
Ήδη στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην 7η
ημέρα κατάληψης του Δήμου ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν
και άλλοι Δήμοι (Καλαμαριάς, Παύλου Μελά κ.λπ.).
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει αυτές τις κινητοποιήσεις και τις αγωνιστικές
πρωτοβουλίες και δράσεις που πήραν οι Σύλλογοι στο Νομό Θεσσαλονίκης και καλεί και άλλους συλλόγους, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να
ξεκινήσουν τις καταλήψεις. Η ανακοίνωση των μέτρων από την τρικομματική
συγκυβέρνηση πρέπει να βρει το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έτοιμο για την μεγάλη σύγκρουση και ανατροπή.
Με την χθεσινή «σύσκεψη» των αρχηγών που στηρίζουν την τρικομματική συγκυβέρνηση τελείωσε το θέατρο του παραλόγου για δήθεν διαφωνίες και σκληρή διαπραγμάτευση με την τρόικα… εκτός από κακοί πολιτικοί είναι και κακοί ηθοποιοί…
Αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο και μέσο στην νέα αντιλαϊκή – αντεργατική λαίλαπα των «βάρβαρων» μέτρων που ισοπεδώνουν την κοινωνία.
ΟΛΟΙ στους δρόμους ΟΛΟΙ στους αγώνες… μπορούμε και πρέπει να
τους σταματήσουμε.
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Και με μηχανοκίνητες πορείες αντέδρασε
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στα ισοπεδωτικά μέτρα
της συγκυβέρνησης και της τρόικας

Μ

ηχανοκίνητες πορείες σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών της
χώρας πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Η κίνηση αυτή ήταν μία ξεχωριστή έκφραση αντίδρασης στα ισοπεδωτικά μέτρα της κυβέρνησης και της τρόικας. Η Ομοσπονδία ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή της τα εξής:
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, στις 12.00 το μεσημέρι, βρισκόμαστε ΟΛΟΙ στους δρόμους, οργανώνουμε και
πραγματοποιούμε ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ σε όλες τις
πρωτεύουσες των Νομών. Την ευθύνη της πραγματοποίησης
της μηχανοκίνητης πορείας αναλαμβάνει ο Σύλλογος ή οι Σύλλογοι των πρωτευουσών των Νομών.
Στην Περιφέρεια Αττικής η μηχανοκίνητη πορεία θα έχει
αφετηρία την Πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου 24-Αθήνα με ώρα
συγκέντρωσης 12.00 το μεσημέρι.
Η κάθοδος πρέπει να γίνει οργανωμένα και με προσυγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές με πρωτοβουλίες των τοπικών Συλλόγων. Τόποι προσυγκέντρωσης μπορούν να αποτελέσουν η Νίκαια για τον Πειραιά, το Αιγάλεω για τη Δυτική Αθήνα, η Νέα Ιωνία για τα Βόρεια Προάστια, η Αγία Παρασκευή για
την Ανατολική Αττική, ο Άγιος Δημήτριος για την Νοτιοανατολική Αθήνα κ.λπ.
Η καλύτερη οργάνωση της μηχανοκίνητης πορείας με την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά το κυριότερο η
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ του κλάδου, ώστε η ανακοίνωση των μέτρων
να μην μας αιφνιδιάσει, είναι ο κυρίαρχος στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Γι’ αυτό κάνουμε ΟΛΕΣ τις προετοιμασίες ώστε ο κλάδος την ημέρα εξαγγελίας των μέτρων από την κυβέρνηση, να
προχωρήσει στο κλείσιμο ΟΛΩΝ των υπηρεσιών των Δήμων.
Οργανώνουμε τον τρόπο κατάληψης των Δημαρχείων και
άλλων Δημοτικών κτιρίων. Καθορίζουμε από τώρα τους χώρους των συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών.
Στην Αττική η προσυγκέντρωση των εργαζομένων στους
Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα) στις 6.00 το
απόγευμα. Συμμετοχή στο κεντρικό συλλαλητήριο των συνδικάτων και όχι μόνο, στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε στο
Σύνταγμα για να παραμείνουμε…

“

”

Οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης «μπλόκαραν»
την ανάθεση σε ιδιώτες της καθαριότητας του Δήμου Θέρμης

Μ

ε τη μαχητικότητά τους οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Θεσσαλονίκης «μπλόκαραν» την ανάθεση με διαγωνισμό
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού σε ιδιώτες. Σε ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
αναφέρεται:
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Θεσσαλονίκης «μπλόκαραν»
με τη μαχητικότητα και την αγωνιστικότητα
τους την ανάθεση με διαγωνισμό την υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού σε
ιδιώτες.
Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την κοινότητα Περαίας αντιδρώντας στο διαγωνισμό, προϋπολογισμού
226.000 ευρώ (για πέντε μήνες) για την εκχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων
στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού (περιοχές
Περαίας, Μπαξέ και Αγίας Τριάδας). Η κινητοποίηση τους είχε ως αποτέλεσμα να ανα-

“

βληθεί ο προγραμματισμένος διαγωνισμός.
Οι εργαζόμενοι παραμένουν ωστόσο σε ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να ανακινηθεί
και πάλι το θέμα της εκχώρησης της καθαριότητας σε ιδιώτες απ’ όσους πασχίζουν να απαξιώσουν τις Δημοτικές υπηρεσίες.
Η αναβολή του διαγωνισμού, αποτέλεσμα της κινητοποίησης των εργαζομένων,
έρχεται σε συνέχεια της απόρριψης από το
Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης που προωθούσε η Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης
για την ανάθεση σε ιδιώτες της συντήρησης
και της επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. Στο αιτιολογικό του το
Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε σειρά νομικών
πλημμελειών, σημαντικών παραλείψεων,
αλλά και διατάξεων του διαγωνισμού που
περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση εταιρειών σε αυτή «φωτογραφικές διατάξεις».

”

Κινητοποιήσεις για την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της
καθαριότητας από τη Δημοτική Αρχή Φαιστού Κρήτης

Σ

τάση εργασίας για να ανατραπεί η προσπάθεια
της Δημοτικής Αρχής Φαιστού να εκχωρήσει
σε ιδιώτες της αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου Κρήτης τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012. Σε ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.ΤΑ.., που προκήρυξε και την
3ωρη στάση εργασίας, αναφέρεται:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. μετά από πρόταση-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, από
τις 9.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι για όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α.
του Νομού Ηρακλείου Κρήτης.
Η αγωνιστική κινητοποίηση πραγματοποιείται για να αποτραπεί η προσπάθεια και της
Δημοτικής Αρχής Φαιστού να εκχωρήσει σε
ιδιώτες την αποκομιδή και μεταφορά των
απορριμμάτων του Δήμου.
Απόφαση που μοναδικό στόχο έχει την
απώλεια θέσεων εργασίας και την υπέρογκη
αύξηση των Δημοτικών Τελών που για άλλη
μια φορά θα πληρώσουν οι πολίτες. Ιδιαίτερα
σε μια περίοδο που μειώνεται δραματικά το εισόδημά τους.

“

Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου Κρήτης αλλά κα τους πολίτες, ότι
υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκχώρησης
της καθαριότητας στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα που καθοδηγούνται από μερίδα αιρετών της Κρήτης. Το σχέδιο αυτό ξεδιπλώνεται τώρα που το σύνολο
των Ο.Τ.Α. βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης από τις πολιτικές
των μνημονίων και της τρόικας.
Για αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου Κρήτης να λάβουν μαζικά μέρος στην 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στις
9.00 το πρωί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΑΙΣΤΟΥ,
ώστε να αποτραπεί με κάθε τρόπο η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η συμμετοχή των εργολάβων-ιδιωτών.
Η αγωνιστική, δυναμική και ενωτική παρουσία των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του
Νομού Ηρακλείου Κρήτης θα αποτρέψει και
αυτή τη φορά την προσπάθεια κατάργησης
του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και το δικαίωμα
τους στην εργασία.

”

Ικανοποιημένη η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από τη συμμετοχή
στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα

Τ

ην ικανοποίησή της για τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών στη γενική απεργία και
τα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2012,
εξέφρασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε έγγραφό της ανέφερε:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
χαιρετίζει τις εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που συμμετείχαν μαζικά και δυναμικά
στη Γενική Απεργία, μεγάλη Απεργιακή Συγκέντρωση της Αθήνας, καθώς και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας, για να διαμαρτυρηθούν για τα νέα άδικα, αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που προωθούνται, από συγκυβέρνηση και τρόικα, σε
βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Η μαζική συμμετοχή στην απεργία και
στα συλλαλητήρια καταδεικνύει την αντίδραση και την αντίσταση της Ελληνικής κοινωνίας
μπροστά στην αναλγησία όσων, γι’ άλλη μία
φορά, δεν διστάζουν να επιβάλλουν ένα ακόμη επώδυνο πακέτο μέτρων.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα, οι απασχολούμε-

“
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νοι σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και όλοι όσοι
πλήττονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δίνουμε κοινό αγώνα, με στόχο την
ανατροπή των πολιτικών του μνημονίου, της
σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, της πολιτικής της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής
των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, της πολιτικής της διάλυσης της Υγείας της Παιδείας και του Κοινωνικού Κράτους.
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε
και να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας ενάντια και στα νέα αντιλαϊκά μέτρα.
Μηνύματα αλληλεγγύης απέστειλαν τα
Συνδικάτα της Γερμανίας Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Μάλτας, Κύπρου και Βελγίου
εκφράζοντας τη βαθειά και ισχυρή αλληλεγγύη τους στους Έλληνες εργαζόμενους, τα Ελληνικά Συνδικάτα και τον Ελληνικό λαό, ενώ
σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC),
καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU).

”

Η δυναμική αντίδραση των εργαζομένων
των Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου ανέτρεψαν
τα σχέδια ιδιωτικοποίησης στο Δήμο Φαιστού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Συγκροτήθηκαν σε Σώμα τα Διοικητικά Συμβούλια των παρακάτω Συλλόγων και
Σωματείων. Οι νέες τους συνθέσεις έχουν ως εξής:

Α

ποτράπηκε η εκχώρηση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου
Φαιστού σε ιδιώτες μετά τη δυναμική και πρωτοφανή σε συμμετοχή για τα τοπικά δεδομένα κινητοποίηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Σε ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρεται:
Η δυναμική, πρωτοφανής για τα τοπικά δεδομένα κινητοποίηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου, απέτρεψε την εκχώρηση σε ιδιώτες
της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού.
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στην 3ωρη στάση εργασίας που είχε
προκηρύξει την 24η Σεπτεμβρίου 2012 η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και πραγματοποίησαν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Φαιστού, καθιστώντας σαφές
πώς δεν πρόκειται να ανεχθούν την εκχώρηση της καθαριότητας του Δήμου Φαιστού σε ιδιώτες. Η κινητοποίησή τους είχε ως αποτέλεσμα να μην συμμετάσχουν
οι εργολάβοι στη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. από τη πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των εργαζομένων
των Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου με στόχο τη διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων. Είχε μάλιστα καταγγείλει οργανωμένο σχέδιο εκχώρησης της καθαριότητας στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά
συμφέροντα που καθοδηγούνται από μερίδα αιρετών της Κρήτης. Κι αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι ο Δήμος Φαιστού είναι ένας ακόμη Δήμος του Νομού
Ηρακλείου που τίθεται στο στόχαστρο των εργολάβων-επιχειρηματιών.
Τόσο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. στο Νομό Ηρακλείου είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν με κάθε τρόπο προκειμένου να ανατρέψουν τα σχέδια όσων θέλουν τους Δήμους παραρτήματα των συμφερόντων,
αδιαφορώντας για το μέλλον του προσωπικού και των οικογενειών τους.

“

”

Οι κομματικές εμμονές της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.

 ΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Πρόεδρος:
Κακαβούλιας Ευριπίδης
Αντιπρόεδρος: Σιμσιρίδης Ιάκωβος
Γραμματέας:
Καρακώστας Μίλτος
Ταμίας:
Κελεπούρη Αναστασία
Μέλη:
Μέξη Σοφία
Φλώρος Ελευθέριος
Αργυρίου Γεώργιος

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Πρόεδρος:
Σαμοθράκης Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Λάμπρου Δημήτριος
Γραμματέας:
Μάλλιος Κωνσταντίνος
Ταμίας:
Σάρλης Ηλίας
Μέλη:
Καρόζης Δημήτριος
Παναγιώτου Ευάγγελος
Ρήγας Σταύρος

 ΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Σ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Πρόεδρος:
Λουκάκης Χρήστος
Αντιοπρόεδρος:
Παπαδόπουλος Κώστας
Γεν. Γραμματέας:
Παπαδούδης Γεώργιος
Ταμίας:
Χόρτης Σταύρος
Έφ. Εκδηλώσεων: Ζουγανέλης Νικόλαος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Χαλκονίδου Ελένη
Αν. Ταμίας:
Κούρος Νικόλαος
Μέλη:
Μπαλασόππουλος Θέμης
Νταντής Σταύρος
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Πρόεδρος:
Τσουκούλογλου Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:
Μπράφας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας:
Χαραλαμπιδόπουλος Δημήτρης
Ταμίας:
Θεοδωρής Ηλίας
Μέλη:
Μαχαιρίδης Ευρυπίδης
Ορφανίδης Χαράλαμπος
Παπαθωμάς Μάρκος

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

Α

Καταστροφική και για τη Δημόσια
Υγεία η μνημονιακή πολιτική

“

Σ

γκυλωμένη σε «παλαιοκομματικές» εμμονές παραμένει δυστυχώς η ηγεσία της
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (Συνδικάτο Ο.Τ.Α. Αττικής), ακόμη και σήμερα που οι εργαζόμενοι,
συνολικά ο λαός, βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιο «βάρβαρη» και αντεργατική επιδρομή, το νέο πακέτο μέτρων. Σε Δελτίο Τύπου η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:
Την ώρα που οι εργαζόμενοι ελπίζουν και προσδοκούν σε ένα ενιαίο μέτωπο αντίστασης, απέναντι στην εκστρατεία εξαθλίωσης και τρομοκράτησής
τους, την ώρα που ο μέγιστος συντονισμός των αγώνων μας για να αποτραπεί
το τελειωτικό χτύπημα στην εργατική τάξη προκύπτει ως άμεση προτεραιότητα, εκείνοι επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη πολιτική τους.
Είναι καταστροφικό για το κίνημα χωρίς να λες και να προτείνεις τίποτα
επί της ουσίας να καλούν τους εργαζόμενους να «γυρίσουν την πλάτη στις κινητοποιήσεις» που εξελίσσονται.
Τι επιδιώκουν τελικά με τις επιλογές τους; Δεν θέλουν να αποκρούσει
το εργατικό κίνημα την νεοφιλελεύθερη επίθεση; Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την απογοήτευση και τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για ιδιοτελή
κομματικά οφέλη;
Ας βγουν επιτέλους από την «κομματική γυάλα» ας τολμήσουν, ας σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ας υπερβούν έστω και μία φορά τα κομματικά τείχη για το καλό της εργατικής τάξης, ας μοιράσουν ελπίδα και ΟΧΙ απογοήτευση … Εμείς στον κοινό δρόμο του αγώνα θα τους καλοδεχτούμε…!!!
Σε κάθε άλλη περίπτωση η στάση τους και η «παρότρυνση» σε εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη στις κινητοποιήσεις μόνο ως ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ μπορεί να χαρακτηριστεί.

”

ε «είδος πολυτελείας» για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, μετατρέπεται η Δημόσια Υγεία και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξαιτίας της εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συγκεκριμένα:

“

Σε «είδος πολυτελείας», για τη συντριπτική πλειονότητα της Ελληνικής κοινωνίας, μετατρέπεται η Δημόσια Υγεία και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξαιτίας της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, τις οποίες -με εμμονή- εξακολουθούν να προωθούν τρόικα
και συγκυβέρνηση.
Η μνημονιακή αντιμετώπιση του Δημόσιου συστήματος Υγείας,
η οποία έχει ως μοναδικούς στόχους τη δραστική περιστολή δαπανών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της τρόικας και αγνοεί τις
πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας σε υπηρεσίες Υγείας και τη δυνατότητα προσβασιμότητας σ’ αυτές, έχει ήδη φέρει σε
απόγνωση χιλιάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους, οι
οποίοι «στερούνται» πλέον πρακτικά του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
από το Κράτος.
Την ώρα που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, διαμορφώνονται
-με ιλιγγιώδη ταχύτητα- συνθήκες ανέχειας, φτώχειας και εξαθλίωσης για μεγάλα τμήματα του Ελληνικού πληθυσμού, το μνημονιακό
«πρόγραμμα» καταργήσεων και συγχωνεύσεων Υγειονομικών Σχηματισμών και Δημόσιων Νοσοκομείων συνεχίζεται κανονικά. Σειρά
είχαν αυτή τη φορά το 1ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α. και το 7ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α., το οποίο, σημειωτέον, εξυπηρετεί χιλιάδες νεφροπαθείς.
Την ίδια ώρα οι συνεχείς περικοπές και οι περιορισμοί σε φάρμακα και παροχές, οι μειώσεις στη χρηματοδότηση και η συμπίεση των
προϋπολογισμών τόσο των Νοσοκομείων όσο και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η
τραγική έλλειψη υγειονομικού, ιατρικού και διοικητικού προσωπικού,
έχουν μετατρέψει σε οριακές και επικίνδυνες τις συνθήκες λειτουργίας των Υπηρεσιών Υγείας.
Η συρρίκνωση, αποδιάρθρωση, διάλυση, εμπορευματοποίηση
και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, που είχε δρομολογηθεί εδώ και δεκαετίες με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, την
ανυπαρξία ελέγχου και τη διαπλοκή με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, σήμερα ολοκληρώνεται «πανηγυρικά», προσθέτοντας στα δεινά των πολιτών αυτής της χώρας και την ανασφάλεια μπροστά στην
αρρώστια.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να διεκδικεί ένα Δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα Υγείας, προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς χαράτσια, περιορισμούς και αποκλεισμούς.

”
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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απέστειλε προς ενημέρωση στους Συλλόγους
την μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αναθεώρηση
του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων

Μ

ελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων, απέστειλε στους Συλλόγους-Μέλη της η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις παρεμβάσεις τους. Στο έγγραφό της η
Ομοσπονδία αναφέρει:
Σε συνέχεια της Παγκρήτιας Σύσκεψης των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2011 και το
με αριθμ. πρωτ.: 420/13-4-2011 έγγραφό μας,
όπου σας στείλαμε την από 1 Απριλίου 2011 μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αναθεώρηση
το Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας
αλλά και τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων
σας, τις παρατηρήσεις επί της μελέτης της Περιφέρειας Κρήτης για αναθεώρηση – επικαιροποίηση του
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος).
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης:
Η Ελλάδα επιδιώκει την επεξεργασία του συνόλου σχεδόν των σύμμεικτων απορριμμάτων της
με τη διαδικασία της παραγωγής και καύσης δευτερογενών καυσίμων. Η επεξεργασία αυτή έχει

“

λιχθούν όπως και στη Λάρνακα, η επιβάρυνση θα
είναι σημαντικά μεγαλύτερη και θα δημιουργηθούν
σοβαρά προβλήματα συμβατότητας με την Οδηγία
98/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την αποφυγή των παραπάνω, η Περιφέρεια
Κρήτης διαθέτει, ήδη από το 2007, μια τεκμηριωμένη πρόταση για την πλέον ορθολογική μέθοδο επεξεργασίας (Οικονομόπουλος, 2007, 2008a,
2008b, 2009, 2011a, 2011b και Economopoulos,
2011a). Παραδόξως την πρόταση αυτή η Περιφέρεια επέλεξε να αγνοήσει, παραλείποντας, όχι
μόνο να την αξιολογήσει, αλλά ακόμα και να την
αναφέρει στη σχετική μελέτη της (Περιφέρεια
Κρήτης, 2012).
Συνάδελφοι,
Με βάση τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι οι
επιλογές της Περιφέρειας Κρήτης οδηγούν στην
πιο δαπανηρή επεξεργασία η οποία θα επιβαρύνει
οικονομικά τους κατοίκους της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και την πιο επιβλαβή για το περιβάλλον.
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους για την ενημέρωση των εργαζομένων, της κοινωνίας και των φορέων τους για τις
επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο περιβάλλον, τη
Δημόσια Υγεία και την τσέπη των πολιτών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, από τις επιλογές της Περιφέρειας Κρήτης και να υπάρξει σε συνεργασία
με την Ομοσπονδία συντονισμένη προσπάθεια για
την ανατροπή των αποφάσεών τους.
Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται (Δήμαρχοι, Βουλευτές κ.λπ.) οι παρατηρήσεις επί της
μελέτης της Περιφέρειας Κρήτης για Αναθεώρηση
–Επικαιροποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. του Πολυτεχνείου Κρήτης καλούνται για τη δική τους παρέμβαση
με σκοπό να αποτραπούν οι επιλογές της Περιφέρειας Κρήτης.
■

υψηλότατο κόστος, είναι ασύμβατη με την Οδηγία
98/2008, έχει τοξικές εκπομπές και στερεά κατάλοιπα και δημιουργεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Δαπανηρότερη και προβληματικότερη μέθοδο επεξεργασία με χρήση συμβατικών τεχνολογιών δεν θα μπορούσε να βρεθεί, ακόμα και εάν αυτό
ήταν το αντικείμενο μεγάλης μελέτης. Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ότι:
■ Η απ’ ευθείας καύση των σύμμεικτων Α.Σ.Α.,
μετά από ανάκτηση κάποιων ανακυκλώσιμων
υλικών, έχει ταυτόσημο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, αποδίδει πολύ περισσότερη ηλεκτρική
ενέργεια, και κοστίζει μέχρι και 3 φορές λιγότερο. Παραμένει όμως ασύμβατη με την Οδηγία
98/2008, έχει τοξικές εκπομπές και στερεά κατάλοιπα και δημιουργεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
■ Επεξεργασία σε εγκαταστάσεις μηχανικού διαχωρισμού και αερόβιας κομποστοποίησης,
σύμφωνα με την πρότασή του Πολυτεχνείου
Κρήτης στην ενότητα 2.1, κοστίζει 6 φορές λιγότερο (βλέπε Κεφάλαιο 3), μπορεί να μεγιστοποιήσει την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών
καθιστώντας περιττή την καύση τους, είναι απόλυτα συμβατή με όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με
οσμές, αέριες εκπομπές και υγρά απόβλητα και
δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας.
Για τους λόγους αυτούς είναι η πλέον κοινωνικά αποδεκτή μέθοδος.
Τα παραπάνω εξηγούν γιατί, από όλες τις χώρες του κόσμου, η Ελλάδα η μόνη που προωθεί την
επεξεργασία των σύμμεικτων Α.Σ.Α. με το σύστημα
της παραγωγής και καύσης δευτερογενών καυσίμων
(Οικονομόπουλος 2007, 2009 & Economopoulos
2011a).
Η Περιφέρεια Κρήτης κινείται στο ίδιο πνεύμα,
προωθώντας με ιδιαίτερα δαπανηρή επεξεργασία
η οποία, σε πρώτη φάση, θα επιβαρύνει κάθε κάτοικο των Νομών Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου με 100,00 € ετησίως παραπάνω από ότι απαιτείται για ορθολογική επεξεργασία (βλέπε Κεφάλαιο 3). Σε δεύτερη φάση, και εάν τα πράγματα εξε-
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ο Δήμαρχο Λαμιέων και τη Δημοτιή Αρχή γενικότερα κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για προσπάθεια
εκχώρησης τμήματος της καθαριότητας σε ιδιώτες. Η
Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
καταγγέλλει το Δήμαρχο Λαμιέων αλλά και γενικότερα τη Δημοτική Αρχή που υποκλινόμενη
στην βάρβαρη μνημονιακή πολιτική, προχωρεί
στην εκχώρηση τμήματος της καθαριότητας του
Δήμου Λαμιέων σε ιδιώτες (καθαρισμός των Λαϊκών Αγορών). Στηρίζει δηλαδή και την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των
υπηρεσιών του Δήμου, συμβάλλοντας εν γνώσει
τους στην απόλυση εργαζομένων και στην Οικονομική επιβάρυνση των Δημοτών. Μάλιστα, επιλέγει
να παραχωρήσει προς διευκόλυνση του «εργολάβου», το μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου.
Η Δημοτική Αρχή Λαμίας αντί να αγωνιστεί
στο πλευρό των εργαζομένων, διεκδικώντας την
πρόσληψη προσωπικού, για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα επέλεξε να στηρίξει την πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωσή τους.
Μόνο ως εχθρική πράξη μπορεί να αντιμετωπιστεί και γι’ αυτό θα βρεθεί αντιμέτωπος με το
σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νομό Φθιώτιδας και όχι μόνο.
Η ενωτική, αποφασιστική και δυναμική παρέμβαση των εργαζομένων θα αποτρέψει τις διαθέσεις του Δημάρχου Λαμιέων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α θα
στηρίξει ενεργά και αποφασιστικά τις πρωτοβουλίες και κάθε αγωνιστική δράση που θα αναλάβουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Λαμιέων ενάντια
στο ξεπούλημα των υπηρεσιών που προωθεί η
Δημοτική Αρχή.

“
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Με ανοιχτή επιστολή η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημερώνει τους πολίτες
για τις σε βάρος τους επιπτώσεις των αλλαγών που επιχειρεί
η συγκυβέρνηση και η τρόικα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

νοιχτή επιστολή στους πολίτες, με την οποία τους ενημερώνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει
στους δημότες η πολιτική των μνημονίων, έστειλε η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., ζητώντας από όλους να συμπορευτούν στον αγώνα της. Συγκεκριμένα στην επιστολή της Ομοσπονδίας σημειώνεται:
Συμπολίτες,
Οι εργαζόμενοι στους Δήμους όλης της χώρας σας
καλούμε να αγωνιστούμε ΟΛΟΙ μαζί για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια.
Ζητούν θυσίες από το λαό, εκβιάζοντας το λαό,
οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία, κόβοντας τους ήδη πενιχρούς μισθούς και τις συντάξεις,
διαλύοντας την δωρεάν Παιδεία, Υγεία και κάθε κοινωνική παροχή που συνταγματικά οφείλει κάθε κυβέρνηση να παρέχει στον πολίτη.
Με την εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων των
14,5 δις που επιβάλλεται από τους ξένους δυνάστες οδηγούν όλους τους Δήμους της χώρας σε οριστικό κλείσιμο. Σκοπός τους η ιδιωτικοποίηση όλων
των υπηρεσιών με χαρακτήρα πλέον κερδοσκοπικό
και όχι κοινωνικό... Παιδικοί Σταθμοί, Καθαριότητα,
Κ.Α.Π.Η., Κ.Ε.Π., Αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, Ηλεκτροφωτισμός, πράσινο κ.λπ.
Δεν αποκαλύπτουν όμως στην τοπική κοινωνία το
τεράστιο κόστος που θα φέρει η ιδιωτικοποίηση όλων
αυτών στην τσέπη του ήδη εξαθλιωμένου Δημότη. Υπέρογκη αύξηση Δημοτικών τελών, υψηλά τροφεία
στους Παιδικούς Σταθμούς …πληρωμή για τα πάντα…
Ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των Δήμων καταργείται ανεπιστρεπτί. Στόχος το κέρδος !!!
Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και άλλοθι για κανέναν μας. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους δηλώνουμε
ότι δεν θα τους αφήσουμε να μας ισοπεδώσουν. Οι
αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, χωρίς να είναι αυτός
ο στόχος τους, γνωρίζουμε ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα και ταλαιπωρία. Ωστόσο ζητάμε την κατανόησή σας καθώς αυτά θα είναι προβλήματα πρόσκαι-

“

Την εκχώρηση της καθαριότητας
σε ιδιώτες μεθοδεύει και η
Δημοτική Αρχή Λαμίας

ρα, σε σχέση με τα μελλοντικά, μόνιμου χαρακτήρα,
που θα προκύψουν από τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και ακύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω των νέων
μέτρων και την ουσιαστική διάλυση του κοινωνικού
κράτους.
Τα μέτρα αυτά δεν αφορούν μόνο εμάς. Υπό τη
μορφή ντόμινο θα πλήξουν όλο το κοινωνικό σύνολο,
γι’ αυτό ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η υλοποίησή
τους είναι ο ενωτικός αγώνας ΟΛΩΝ ΜΑΣ !!!
Απαίτησή μας είναι να σταματήσει εδώ και τώρα
ο εκβιασμός των εργαζομένων, των συνταξιούχων,
του κοινωνικού συνόλου πριν σπάσει κάθε συνεκτικός κοινωνικός δεσμός. Ας πληρώσουν επιτέλους αυτοί που δημιούργησαν το χρέος με τις επιλογές τους, ας
πληρώσουν οι φοροφυγάδες, ας πληρώσουν οι αγορές
που σκόπιμα δημιουργούν κρίσεις στα κράτη με μόνο
στόχο την κερδοσκοπία.
Σ΄ αυτή τη μάχη σας θέλουμε μαζί μας. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι χωρίς εξαίρεση: Εργαζόμενοι σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, άνεργοι, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, κοινωνικοί φορείς,
φοιτητές, μαθητές και γονείς.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΟΥ ΕΝΤΕΧΝΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ.
Μπορούμε να αντισταθούμε στην πολιτική που καταστρέφει τη ζωή μας, υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας και μας οδηγεί στην απόλυτη εξαθλίωση.
Γνωρίζετε καλά πως για να περάσουν τα μέτρα
προσπαθούν να στρέψουν τον ένα απέναντι στον άλλο
ώστε να παραλύσουν τις αντιστάσεις μας. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι των Μ.Μ.Ε., μας βγάζουν όλους ένοχους για την κρίση εκτός από τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεργολάβους και τα τσιράκια τους.
Σηκώστε το ανάστημά σας, υπερασπιστείτε μαζί
μας τον τόπο σας και τις ζωές σας. Ας μετατρέψουμε τους Δήμους μας σε κέντρα αντίστασης όλων των
κοινωνικών ομάδων.
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ΦΙΛΕ ΔΗΜΟΤΗ, ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ.
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ. ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ... ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ!!!

