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META THN OΛOKΛHPΩΣH TOY 39ου KATAΣTATIKOY-OPΓANΩTIKOY KAI 40ου ENΔIAMEΣOY ΣYNEΔPIOY

Ψηφίστηκε το Πρόγραμμα Δράσης
της Oμοσπονδίας για το 2011

TO ΘEMA:

Θυμήθηκε το πρόβλημα
των σκουπιδιών λίγες ημέρες
πριν την αποχώρησή του
από το Δήμο Πειραιά
ο Παναγιώτης Φασούλας
Απάντηση στη μήνυση που κατέθεσε ο απερχόμενος Δήμαρχος Πειραιά κ. Παναγιώτης Φασούλας
κατά παντός υπευθύνου (επί της ουσίας στρέφεται
κατά των εργαζομένων στην καθαριότητα) για την μη
έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων έδωσε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

“

Με την ψήφιση του Προγράμματος Δράσης
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των Συνεδρίων της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., του 39ου ΚαταστατικούΟργανωτικού και του 40ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου,
που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου 2010 στο Ξενοδοχείο «Athens
Imperial» της Αθήνας. Η Ομοσπονδία σε μία περίοδο
εξαιρετικά κρίσιμη, όπου τα δικαιώματα των
εργαζομένων -οικονομικά, ασφαλιστικά, εργασιακά,
συνταξιοδοτικά- πλήττονται, καλείται να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων, να αναλάβει πρωτοβουλίες

και δράσεις με σκοπό την προάσπιση και τη
διεύρυνσή τους. Στόχος της, όπως γίνεται σαφές και
από το Πρόγραμμα Δράσης που ψηφίστηκε, είναι η
κατάργηση του βάρβαρου μνημονίου, η επαναφορά
και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών
και εργασιακών δικαιωμάτων, η αναπλήρωση των
απωλειών του εισοδήματος, ένα νέο, ενιαίο και
δίκαιο μισθολόγιο, η ανατροπή των ελαστικών
σχέσεων εργασίας με μόνιμη ενιαία σταθερή σχέση
εργασίας, η διατήρηση του Δημοσίου και Κοινωνικού
χαρακτήρα των Ο.Τ.Α.
Συνέχεια στις σελίδες ✎ 7-13

Mε μεγαλειώδη συγκέντρωση απάντησαν στην κυβερνητική
πολιτική της ισοπέδωσης των δικαιωμάτων τους οι εργαζομένοι
Μήνυμα αντίστασης στην πολιτική της ισοπέδωσης των δικαιωμάτων τους, της
οικονομικής εξαθλίωσης, της φτώχειας και της ανεργίας έστειλαν οι Δημόσιοι και
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι με τη γενική απεργία που πραγματοποίησαν την Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου 2010. Στην απεργία συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Στις 10.00 το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και από εκεί προχώρησαν σε πορεία προς τον Πεδίον του Άρεως, όπου διεξήχθη
το συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. μία ώρα αργότερα. Σε ανακοίνωση που
εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:

“

Η Πανελλήνια Oμοσπονδία Εργαζομένων Oργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.O.Ε. – O.Τ.Α.) ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη Γενική
Πανελλαδική Απεργία της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2010.
Oι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συγκεντρωθούν έξω
από τα γραφεία της Oμοσπονδίας (Καρόλου 24 - Πλατεία Καραϊσκάκη Αθήνα) στις 10.30 το πρωί και από εκεί όλοι μαζί θα πορευτούν προς το
Συνέχεια στη σελίδα ✎
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Από την εκλογή του, ο κ. Παναγιώτης
Φασούλας ουδέποτε ασχολήθηκε με τα
πραγματικά προβλήματα του Πειραιά. Αυτά
που κατήγγειλε πριν αναλάβει το Δημαρχιακό
θώκο, τα ξέχασε την επομένη. Βολεύτηκε
στην αναπαυτική του καρέκλα. Εκείνο που
πρόσθεσε στο βιογραφικό του, ήταν η απαξίωση του προσωπικού και η διάλυση των
υπηρεσιών που λειτουργούσαν. Με ευκολία δε, αποποιήθηκε των ευθυνών του.
Επιδόθηκε σε ένα κυνήγι μαγισσών.
Αναζητούσε άλλοθι για να καλύψει την
ανυπαρξία του ως Δήμαρχος και την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Έβαλε
απέναντί του τους εργαζόμενους και επιχειρούσε να μεταβιβάσει σε αυτούς την
κατάρρευση του Δήμου Πειραιά, εκτοξεύοντας εναντίον τους λάσπη και αόριστες
κατηγορίες. Την ίδια στιγμή, στήριξε μετ’
επιτάσεως τα επιχειρηματικά συμφέροντα
που ήθελαν να αναλάβουν τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Δεν τα κατάφερε και του
έμεινε απωθημένο.
Έτσι μόνον εξηγείται η νέα επίθεση σε
βάρος των εργαζομένων στην καθαριότητα. Τους εγκαλεί γιατί δεν γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών και η πόλη είναι βρώμικη
και αντιαισθητική, με κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. O «ΑOΡΑΤOΣ ΔΗΜΑΡΧOΣ» κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι
η 4η φορά που προσφεύγει στη
Δικαιοσύνη κατά των εργαζομένων και της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α. Μάλλον τον εαυτό του μηνύει.
Στον καθρέφτη θα πρέπει να δει τον πραγματικό υπεύθυνο αυτής της κατάστασης.
Τέσσερα χρόνια σφυρίζει αδιάφορα
στις ελλείψεις προσωπικού και κλείνει τα
αυτιά στα προβλήματα του μηχανολογικού
εξοπλισμού του Δήμου, όταν ένας μεγάλος αριθμός απορριμματοφόρων είναι στα
γκαράζ με μηχανικά προβλήματα και βλάβες. Δυστυχώς για τον κ. Παναγιώτη
Φασούλα, οι εργαζόμενοι και οι πολίτες
γνωρίζουν πολύ καλά ποιος ευθύνεται για
την κατάντια της πόλης τους. Αυτοί είναι
άλλωστε που δεν επιθυμούσαν την ανανέωση της θητείας του και περιμένουν το
τέλος της χρονιάς για να τον αποχαιρετήσουν…και γρήγορα να τον ξεχάσουν.

”
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα
■
MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH
EΦHMEPIΔA
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744
THΛ.: 210 5229512-FAX: 210
5247633
http://www.poeota.gr
e-mail: info@poeota.gr

Aλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων
της Ευρώπης από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Την αλληλεγγύη της στον αγώνα των εργαζομένων των χωρών της Ευρώπης που κατέβηκαν
στους δρόμους διεκδικώντας την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων αντεργατικών πολιτικών που
προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των χωρών, εξέφρασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

IΔIOKTHTHΣ:
Π.O.E.-O.T.A.
EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ
Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.
ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή
Tα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.
Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων
και Σωματείων 15.00 
2. Δήμων, Nομαρχιών κ.λπ.
Nομικών Προσώπων 50.00 
Nα στέλνεται στο όνομα:
Tράκας Nικόλαος
για την εφημερίδα:
“BήMA EPΓAZOMENΩN
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”
στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα των εργαζομένων των
χωρών της Ευρώπης που το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκονται στο δρόμο
διεκδικώντας την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων αντεργατικών πολιτικών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Κυβερνήσεις των χωρών της.
Η δραματική αύξηση της ανεργίας, η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, οι
μεγάλες περικοπές στους μισθούς, οι ανατροπές στην Κοινωνική Ασφάλιση, η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών, η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών.
Οι μεγάλες απεργίες στην Πορτογαλία την Ισπανία και τη Γαλλία, οι νέες μεγάλες διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ιταλία την Ιρλανδία και Ισπανία δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν τη συνέχιση
αυτών των πολιτικών. Ταυτόχρονα η νεολαία διαδηλώνει ενάντια στις περικοπές
στην παιδεία, για το δικαίωμα στην εργασία, ενάντια στο δυσοίωνο μέλλον που της επιφυλάσσουν.
Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που πλήττονται από τις πολιτικές του μνημονίου
με δραματικές περικοπές σε μισθούς, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα παίρνουν
δύναμη από τον ενωτικό αγώνα των Ευρωπαίων εργαζομένων και της νεολαίας.
Με την συμμετοχή τους στη σημερινή κινητοποίηση των Συνδικάτων και στην
Απεργία στις 15 Δεκέμβρη 2010 θα ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με όλους τους
εργαζόμενους της Ευρώπης διεκδικώντας μια άλλη πολιτική που θα απαντά στο
αίτημα της κοινωνίας για πλήρη και σταθερή απασχόληση, αξιοπρεπείς μισθούς
και συντάξεις, για προάσπιση των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και των κοινωνικών αγαθών της Υγείας και της Παιδείας.
■

ΣOΛΩMOY 46 - 106 82 - AΘHNA
Tηλ.: 210 3804460 - Fax: 210 3847447

Tη συμπαράστασή της στους αγώνες
των εργαζομένων του Νομού Κέρκυρας
εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Τη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού του Νομού
Κέρκυρας με βασικό αίτημα την καταβολή των δεδουλευμένων τους, εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε
ανακοίνωσή της επισημαίνει:

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:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. εκφράζει τη συμπαράστασή της
στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους O.Τ.Α. Α’ Βαθμού του Νομού
Κέρκυρας που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις με
βασικό αίτημα την καταβολή των δεδουλευμένων.
Επίσης διεκδικούν την άμεση εξόφληση των οφειλόμενων στους εργαζόμενους
που μεταφέρθηκαν από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στους Δήμους.
Η Π.O.Ε. – O.Τ.Α. αλλά και ο Σύλλογος Εργαζομένων στους O.Τ.Α. του Νομού
Κέρκυρας καλούν την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει
άμεσα σε χρηματοδότησή τους καθώς με τις περικοπές στις τακτικές επιχορηγήσεις
αλλά και την πολιτική του μνημονίου δεκάδες O.Τ.Α. βρίσκονται μπροστά σε Oικονομική
κατάρρευση και εκατοντάδες εργαζόμενοι σε απόγνωση καθώς παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
O αγώνας των εργαζομένων στους O.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας είναι αγώνας
όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που βλέπουν ότι η πολιτική
του μνημονίου και της βαρβαρότητας τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην
εξαθλίωση και την φτώχεια.

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

XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Π.O.E. - O.T.A.

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

A.Δ.E.Δ.Y.

2107490577 •
A.Σ.E.Π.

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
2105247633

2131319100 •
2131319187
ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA

2103246165

T.Y.Δ.K.Y.
HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA
2108215237 - 2108217892 •

2108218129

T.A.Δ.K.Y.
AΓ. KΩNΣTANTINOY 26 - 100 29 - AΘHNA
2105288633 - 2105288610 •
O.Γ.A.
ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA
2103322100 •
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2103841214

2107488282

2105243804

2103496213 - 2103496308 •
2103428530
ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH
XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA
2107289600 •
2107292129
KENTPIKH ENΩΣH ΔHMΩN
KAI KOINOTHTΩN EΛΛAΔAΣ (K.E.Δ.K.E.)
Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA
2103899600 •
2103820807

Στην έκδοση δύο ψηφισμάτων, για την κήρυξη Παναττικής Στάσης Εργασίας τη Δευτέρα 6
Δεκεμβρίου κατά τη 2η επέτειο της δολοφονίας
του μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου και της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδήλωση της
7ης Δεκεμβρίου 2010 ενάντια στο μνημόνιο,
εξέδωσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αυτά έχουν ως εξής:

“

Το 34 ο Τακτικό Συνέδριο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή τη 2 η επέτειο
από τη δολοφονία του μαθητή Αλέξη
Γρηγορόπουλου και τα συλλαλητήρια που
οργανώνονται από τους μαθητές, τη νεολαία και τους εργαζόμενους στη μνήμη
του και για τα θέματα της παιδείας, αποφάσισε την κήρυξη Παναττικής στάσης
εργασίας (12.00 -15.00) ή με λήξη
ωραρίου τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010 και συμμετοχή των εργαζομένων
στο Δημόσιο στο συλλαλητήριο που
πραγματοποιείται στην Αθήνα στις
12.00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.
Επίσης το Συνέδριο ενέκρινε
ψηφίσματα για τα παρακάτω θέματα:
Για την Παιδεία, την Υγεία, τον
αυταρχισμό και την καταστολή των
αγώνων, για τον τρομονόμο και τις
διώξεις που γίνονται στη Λάρισα, για
την προστασία των δημοσίων αγαθών
και των δημοσίων υπηρεσιών, για την
απεργία της 15 Δεκέμβρη 2010.

”

“

Το 34 ο Τακτικό Συνέδριο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με ψήφισμά του εκφράζοντας την αντίθεση των εργαζομένων
στο Δημόσιο και τα αντεργατικά μέτρα
αποφάσισε να καλέσει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη διαδήλωση που οργανώνεται από συνδικαλιστικές οργανώσεις τ η ν Τρ ί τ η 7
Δεκέμβρη 2010 στις 5.00 το απόγευμα στην Πλατεία Κλαυθμώνος και την
πορεία στη Βουλή.

”

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

2131616900 •

Στάση Εργασίας
από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με
αφορμή την επέτειο
δολοφονίας του Αλέξη
Γρηγορόπουλου

“

”

Παραγωγή:

2105229512 •

■

2108200100 •

2108200222

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:
ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ
ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA
2103214823 •

2103214294

KENTPO YΓIEINHΣ & AΣΦAΛEIAΣ
THΣ EPΓAΣIAΣ (K.Y.A.E.)
ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA
2103214092 •

2103214197

INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ THΣ Γ.Σ.E.E. - A.Δ.E.Δ.Y.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24 - 104 34 - AΘHNA
2108202239 •

2108202263

■ Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου
Κερκυραίων με ειδικότητα Υ.Ε., κλάδου
Εργατών Καθαριότητας (σε εξωτερικές
εργασίες), επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη με
συνάδελφο ιδίου κλάδου που εργάζεται
στους Νομούς: Αρκαδίας, Αργολίδας,
Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και
Αττικής. Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
6978 446072 - 6978 446073.
■ Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενδιαφέρεται να καλύψει (1) μία οργανική θέση
κλάδου Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων με μετάταξη
από άλλο Δήμο ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου
μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στα τηλέφωνα: 210 9876006 - 210
9876005 - 210 9876002.

Mε μεγαλειώδη
συγκέντρωση
απάντησαν
οι εργαζομένοι
Συνέχεια από σελίδα ✎

Πως θα γίνει από 1-1-2011 η μεταφορά των καθαριστριών
από το Υπουργείο Παιδείας στους Δήμους

1

Εγκύκλιο για τη μεταφορά των καθαριστών
και καθαριστριών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους εξέδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Πεδίον του Άρεως, όπου έχει προγραμματιστεί για τις 11.00 το συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της
Γ.Σ.Ε.Ε.
Oι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους συναδέλφους τους του Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα, δηλώνουν αποφασισμένοι να
αντισταθούν στην πολιτική της ισοπέδωσης των δικαιωμάτων τους, της οικονομικής εξαθλίωσης, της φτώχειας και της
ανεργίας που επιβάλλουν η κυβέρνηση
και η τρόικα στον Ελληνικό λαό.
Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
θα στείλουν μαζικά το μήνυμα απόρριψης της πολιτικής του μνημονίου που
μειώνει τους μισθούς και τις συντάξεις,
που ανατρέπει βίαια τις εργασιακές σχέσεις, που οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους
στην ανεργία, που φορτώνει στους
μισθωτούς και τους συνταξιούχους
νέα φορολογικά βάρη.
Κι αυτά, τη στιγμή που οι υπεύθυνοι της οικονομικής κρίσης απολαμβάνουν ασυλίας και το κεφάλαιο
παραμένει στο απυρόβλητο.
Αναμένουν πότε θα δημιουργηθούν
οι… ευκαιρίες και με το σύνθημα της
κυβέρνησης να λεηλατήσουν τη χώρα,
εξαγοράζοντας τη δημόσια περιουσία
έναντι πινακίου φακής και δίδοντας
ένα «ξεροκόμματο» για μισθό στους
εργαζόμενους.

“

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις
του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ
138 Α΄), το προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του ν.3320/2005
(ΦΕΚ 48 Α΄) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρεται από 1.1.2011 με την ίδια σχέση
εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις
στους αντίστοιχους Δήμους, όπως αυτοί
συνιστώνται με το άρθρο 1 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών
μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου
75 παρ. 1 περ. στ1 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α΄).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της Α.Π.:142962/
Η/12-11-2010 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

”

και Θρησκευμάτων, με τα συνημμένα
σχετικά κι εφόσον συμπληρωθούν οι
σχετικοί πίνακες και αποσταλούν στην
υπηρεσία σας από τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης της Χώρας, παρακαλείσθε
όπως προβείτε άμεσα και το αργότερο
μέχρι 10-12-2010 στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης (επισυνάπτεται υπόδειγμα), η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 20-12-2010
Επισημαίνεται ότι, επειδή πρόκειται
για σημαντικό αριθμό ατόμων, σκόπιμο
είναι να εκδώσετε μία διαπιστωτική
πράξη για όλα τα άτομα που θα μεταφερθούν στους νέους Δήμους.
Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί
να διέπεται από το ασφαλιστικό και

συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους
Δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με
τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού δεν εμπίπτει
στην αναστολή λόγω περιφερειακών και
δημοτικών εκλογών, δεδομένου ότι δεν
πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά
για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση
διατάξεων νόμου, με καταληκτική προθεσμία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης
την 31-12-2010.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε
για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του
Υπουργείου www.ypes.gr.

”

Την έγγραφη θέση του Γ.Λ.Κ. για τις περικοπές στον Ο.Π.Α.Δ. ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Tην έγγραφη θέση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφορικά
με τις περικοπές παροχών που κάνει ο Ο.Π.Α.Δ.
και οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό
Παροχών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας προς το Γ.Λ.Κ. έχει ως εξής:

“

Με τις διατάξεις της παρ.4 του
άρθρου 24 του Ν.3867/2010
(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
128/3-8-2010) αναφέρεται ότι από 1
Αυγούστου 2008 η εκκαθάριση, ο
έλεγχος νομιμότητας και η εντολή
πληρωμής των δαπανών του Τομέα
Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων του Ο.Π.Α.Δ., πλην αυτών
που απορρέουν από τις διατάξεις
Κανονισμού Παροχών του Τομέα όπως
ισχύει, διενεργείται από τις υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις
ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο το
θέμα ελέγχου των δαπανών και όχι οι
παροχές των ασφαλισμένων, καθόσον
ο Τομέας Υ.Δ.Κ.Υ. διέπεται από δικό του
Κανονισμό Παροχών και όχι από τον
Κανονισμό του Ο.Π.Α.Δ. για τον οποίο
ειδικά προβλέπουν οι διατάξεις των
παρ. 2 και 3.

Ύστερα από τα ανωτέρω, σας
ζητούμε να έχουμε άμεσα τις απόψεις
σας καθόσον, ο Ο.Π.Α.Δ. περικόπτει
παροχές που προβλέπονται στο
Κανονισμό Παροχών του Τομέα
Υ.Δ.Κ.Υ. και εχει δημιουργήσει αγανάκτηση στους ασφαλισμένους καθώς
αναγκάζονται σε μια περίοδο που τους
περικόπτονται το εισόδημα και τα
ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα τους να επιβαρύνονται με επιπλέον ποσά προκειμένου να έχουν τa
στοιχειώδη για αυτούς και την οικογένειά τους, δηλ. υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

”

Στάση εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. και Πανεργατικό Συλλαλητήριο στη Βουλή
κατά του πολυνομοσχεδίου διάλυσης των εργασιακών δικαιωμάτων
Στάση εργασίας, από τιις 12.00 έως τις 15.00 πραγματοποίησαν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι του Νομού Αττικής μετά από
απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Το κείμενο της αποφάσεως έχει ως
εξής:

“

Παναττική στάση εργασίας την ΤΡΙΤΗ 14
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (12.00 - 15.00 ή με λήξη
ωραρίου) - 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010.
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε
σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2010 ομόφωνα την κήρυξη
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΤΡΙΤΗ 14
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 από τις 12.00 – 15.00 ή τη
λήξη ωραρίου και συμμετοχή των εργαζομένων
στο Δημόσιο στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 έξω από τη Βουλή.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο συμμετέχουν στις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση και με το
οποίο επιχειρείται η διάλυση των εργασιακών δικαιω-

μάτων, στον προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας και
ύφεσης, αλλά και στην νέα επίθεση που δρομολογείται σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί
τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική
Απεργία της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
που έχουν κηρύξει Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

”

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση:

“

Οι αντιδράσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο
και Ιδιωτικό Τομέα κλιμακώνονται ενάντια στις
συνεχιζόμενες ανατροπές στα εργασιακά δικαιώματα
που επιβάλλει η τρόικα και υλοποιεί η κυβέρνηση.
Την ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 συμμετέχουμε μαζικά στην ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
από τις 12.00 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου
που προκήρυξαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. και στο

ΣΥΛΛΑ-ΛΗΤΗΡΙΟ στις 1.00 το μεσημέρι στην
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Η αγωνιστική απάντηση των εργαζομένων θα
συνεχιστεί με τη νέα 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. την ΤΕΤΑΡΤΗ 15
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και με το ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗ-ΤΗΡΙΟ την ίδια μέρα στις 11.00 το πρωί
στο ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ.
Προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 10.30 το πρωί στην
Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα με
ενωτικούς αγώνες και δράση θα ακυρώσουν στην
πράξη τις αντεργατικές ρυθμίσεις και θα αποκρούσουν τις νέες επιθέσεις στα δικαιώματά τους.
Δηλώνουμε ότι οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν όσο συνεχίζονται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές
που φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των
χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, διευρύνουν την ύφεση και αυξάνουν των ανεργία.

”
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ΕΣΟ ΣΥΝ
39ο ΙΚαταστατικό
- Οργανωτικό Συνέδριο Π.O.E. - O.T.A.
Ε
ΑΜ

Η εισήγηση του Προέδρου της Εκτελεστικής
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

7
κ. Θεμιστοκλή Μπαλασόπουλου
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»

στο 39ο Καταστατικό-Οργανωτικό Συνέδριο

“

Ο.Τ.Α.2010
Π.Ο.Ε. -6 ∆ΕΚΕΜ
Π
ΒΡΙΟΥ

Συνάδελφοι,

∆ΕΥΤΕΡΑ

Είναι
διάχυτη στην κοινωνία η απογοήτευση, η αναΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
σφάλεια, ο φόβος που μετεξελίσσεται αργά αλλά σταθερά σε οργή, θυμό και επιθετικότητα.
Η ουσιαστική χρεοκοπία των νέο-φιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθούνται και η ανάδειξη του μνημονίου σε υπερ-νόμο του κράτους, πάνω από την κυβέρνηση
και το σύνταγμα, θέτει σε σοβαρή αμφισβήτηση πλέον
την πολιτική
αξιοπιστία.
ΣΤΑΤΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΚΑΤΑ
Η κοινωνία φαίνεται ότι βρίσκεται υπό πολιορκία. Oι
επικοινωνιακές τακτικές δεν έχουν τύχη και η διαπίστωση μιας τραγικής πραγματικότητας ότι η Ελλάδα έγινε
πειραματόζωο της Τρόϊκα δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο
ΒΡΙΟΥ 2010
∆ΕΚΕΜ
ΡΑ 6ήδη
∆ΕΥΤΕ
την κατάσταση.
Είμαστε
μια «αιχμάλωτη»
ΔημοκραAL»
IMPERI
S
ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝ
τία, με ΞΕΝΟ∆
τους εργαζόμενους
και τους συνταξιούχους
κυρίως να δέχονται διαδοχικά κτυπήματα στο εισόδημά τους,
στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, στο βιοτικό τους επίπεδο.
Κατακτήσεις δεκαετιών παίρνονται πίσω με συνοπτικές διαδικασίες. Τα διλήμματα χρησιμοποιήθηκαν για το
«αναγκαίο» πέρασμα όλων των μέτρων που περιγράφονται στο μνημόνιο, τα χρέη μοιράζονται εξίσου επί δικαίων και αδίκων και η ύφεση συνεχίζει να βαθαίνει.
Oι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι
με την ακρίβεια, την ανεργία και μια νέα φορολογία λόγω
της υστέρησης των φορολογικών εσόδων.
Νέες πραγματικές απώλειες του εισοδήματος το
2011 λόγω πληθωρισμού, των περικοπών των επιδομάτων, του παγώματος των βασικών μισθών, των έμμεσων φόρων. Η οικονομία κινείται στη σφαίρα του στασιμοπληθωρισμού, ύφεση για 2η χρονιά και μείωση του
ακαθάριστου προϊόντος μέχρι 4% με πληθωρισμό που
καλπάζει με ρυθμό άνω του 5%, μείωση των δημοσίων
επενδύσεων κατά 36% και των ιδιωτικών επενδύσεων
κατά 17%.
Παράλληλα στο «αναθεωρημένο» μνημόνιο που υπεγράφη στις 6 Αυγούστου του 2010 μεταξύ Τρόϊκας και
Υπουργείου Oικονομικών και είναι η «συνέχεια» του
μνημονίου του Μαϊου προβλέπονται ριζικές αλλαγές στην
αγορά εργασίας.
Αναμόρφωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
στον ιδιωτικό τομέα, υπερίσχυση των επιχειρησιακών
συμβάσεων έναντι των κλαδικών και των επαγγελματικών ενώσεων και άνοιγμα ξανά του ασφαλιστικού.
Νέα αξιολόγηση των επιπτώσεων στα κύρια και Επικουρικά Ταμεία με αβέβαιο μέλλον για την επικουρική
ασφάλιση.
Oι εξαγγελλόμενες ιδιωτικοποιήσεις στις Δ.Ε.Κ.O. σε
συσχετισμό με απολύσεις Aορίστου Xρόνου σε ορισμένα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διευρύνουν το μέτωπο κατά του Δημόσιου Τομέα.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Το νέο μισθολόγιο
να γίνει όχημα νέας λεια, σεβασμός στην ιδεολογική διαφορετικότητα, δημοΕΣΟ ΣΥετοιμάζεται
ΝΕσ’ αυτό που
Μ
λιτότητας.
Απέναντι
λοιπόν
έρχεται το μαζικό κρατική λειτουργία, αξιοπιστία, ειλικρίνεια, αγωνιστικόΙΑ
κίνημα πρέπει να ξεπεράσει τους αιφνιδιασμούς, την τητα κ.λ.π. αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την
απαξίωση, τις αγκυλώσεις
ο και την εσωστρέφεια. Αυτή τη αξιακή, οργάνωση και πολιτική αναγέννηση του συνδιστιγμή δεν έχουν νόημα οι διαχωριστικές παραταξιακές καλιστικού κινήματος.
συγκεντρώσεις και οι κλαδικές διαιρέσεις.
Είναι η προωθητική δύναμη που θα απεγκλωβίσει
δυνάμεις
Oι ενωτικές κινητοποιήσεις (Γ.Σ.Ε.Ε.
–
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 και θα αφυπνίσει συνειδήσεις για να αλλάξουν
τα δεδομένα, για να μπορεί να γίνει το συνδικαλιστικό
που έγιναν το τελευταίο δεκάμηνοΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
του 2010 ήταν
κατάIMPERIAL»
«ΑΤΗΕΝS
μέσο όρο και σε μαζικότητα και σε συχνότητα (10 απερ- κίνημα αξιόπιστο και αξιόμαχο.
γίες) οι μεγαλύτερες των τελευταίων 20 ετών.
Σήμερα ζητείται από όλους τους εργαζόμενους ένα
Όμως και πάλι εμφανίστηκαν αδυναμίες, αστοχίες αξιακό, κινηματικό, συνδικαλιστικό ρεύμα που θα ξεπερτακτικής και απουσίες ολόκληρων κλάδων. Έτσι δεν ολο- νά τις πελατειακές «σχέσεις», τις κομματικές «υποτέλεικληρώθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα να πραγματοποι- ες», τις κυβερνητικές «εξυπηρετήσεις» και θα αγωνίζεται
ήσει μια προοπτική αναστροφής και ανατροπής που δια- σε όλα τα επίπεδα, με διάρκεια. Όχι παθητική στάση και
γραφόταν κυρίως με τις καταλυτικές κινητοποιήσεις της ανοχή από την θέση του «καναπέ».
5ης και της 20ης Μαϊου.
Παράλληλα απαιτείται ένα πλαίσιο πολιτικών που θα
ΣΥΝ
ΕΣΟ
Είναι φανερό
ότι στους
εργαζόμενους δεν μπορούν οριοθετεί επακριβώς την προοδευτική εναλλακτική λύση
Μ
Ε
ΙΑ οι επικοινωνιακές και ισοπεδωτικές λο- (π.χ. ανακατανομή και ανάπτυξη) απέναντι στην κρίση και
να επιβληθούν
γικές για τη δυναμική και
οτην αξία του συνδικαλιστικού στα προβλήματα.
κινήματος, αλλά είναι επίσης ορατό ότι το συνδικαλιστικό
Oι διεκδικήσεις και τα αιτήματα να είναι τα συμπεράκίνημα της χώρας βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση μετά σματα επίμονων συζητήσεων και διαλόγων (όχι απλή
τη μεταπολίτευση.
διαδικτυακή διαβούλευση) στο εσωτερικό του κινήματος.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η επίθεση και η αμφισβήτηση που
δέχεται από διά- 2010
Τα προοδευτικά κόμματα, τα συνδικάτα, η Tοπική AυΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
φορα «κέντρα» θεσμικά και εξωθεσμικά που επιθυμούν τοδιοίκηση είναι θεσμοί της Δημοκρατίας, ολοκληρωμέτην συντριβή του έχει πάρει χαρακτήρα μετωπικό.
νοι και οργανωμένοι, που προϋποθέτουν την ενεργή
Είναι σαφές ότι η όποια αντίσταση του κινήματος δεν συμμετοχή των μελών τους.
διευκολύνει το πέρασμα πολιτικών και μέτρων που αφαιΔυστυχώς στην Ελλάδα τα πολιτικά κόμματα θεωρούρούν δικαιώματα και περικόπτουν τα εισοδήματα.
σαν και θεωρούν τους εαυτούς τους «απόλυτη οντότητα»
ΕΣΟ ΣΥμια
ΝΕταπεινωτική ήττα που θα λει- και μονοπωλούν την πολιτική και τις επιδιώξεις των ερΕπόμενα
Μεπιζητείται
Α
Ι υπέρ των δυνάμεων
τουργήσει
της αγοράς και του νεο- γαζομένων, με αποτέλεσμα η πολιτική να περιορίζεται
φιλελευθερισμού, μια ήττα που θα είναι σε βάρος της στο κράτος και την κυβέρνηση.
ο
μισθωτής εργασίας και στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο
Αυτή η επέμβαση αφαιρούσε και αφαιρεί το αναγκαίο
Τομέα.
οξυγόνο πολιτικής και οργανωτικής ανάπτυξης του συνΤαξική αναγκαιότητα επιβάλει την ενωτική απόκρου- δικαλιστικού κινήματος.
ση αυτών των επιθέσεων, σε ένταση∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
και μαχητικότητα 2010
Το πρόβλημα της αξιοπιστίας, της αποτελεσματικότηΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
ανάλογη της έντασης και σκληρότητας
της επίθεσης του τας της συλλογικής λειτουργίας και της αντιπροσωπευμνημονίου.
τικότητας που παρατηρείται στο κίνημα είναι συσχετισμέΗ μέχρι σήμερα αμυντική στάση δεν έδωσε την δυνα- νο με τη γενικότερη λειτουργία των θεσμών. Με αυτή την
τότητα της αντεπίθεσης ούτε διαμόρφωσε όρους ανατρο- έννοια της συνολικής αναγέννησης και αναζωογόνησης
και ανανέωσης το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να ανταπής πολιτικών που πλήττουν τους εργαζόμενους.
Αν η «κυρίαρχη τάξη» και οι «εκφραστές συμφερό- ποκριθεί στις νέες ανάγκες και να διαπεράσει τις παλιές
ντων» δεν νοιώσουν καταλυτικά την δύναμη των εργα- εξαρτήσεις, αντιλήψεις και συντηρητικές λογικές για τη
ζομένων, δεν θα υποχωρήσουν, θα διεκδικούν συνεχώς λειτουργία και γενικότερη δράση του.
Ένα νέο πολιτικό και οργανωτικό σχέδιο, με τεχνολοκαι θα επιβάλλουν χωρίς όρια και τέλος τις επιλογές τους.
γική
στήριξη, με ταυτόχρονη ανάπτυξη των υποδομών και
Δεν υπάρχει διέξοδος σε αυτή την υποχώρηση, δεν
εξασφάλισης
της οικονομικής αυτοδυναμίας, θα διαμορυπάρχει δυνατότητα διαφυγής και η μόνη λύση είναι η
φώσει
το
πλαίσιο,
(αξιακό σύστημα, πολιτικές θέσεις,
πολιτική αντίσταση μέσα από τα συνδικάτα.
οργανωτικό) για την νέα στρατηγική του συνδικαλιστικού
Η συζήτηση μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει
κινήματος.
να καταλήγει σε πρόταση για μια στρατηγική νίκης που
Η πραγματοποίηση των εργασιών του 39oυ Καταθα προβλέπει τρόπους ενεργοποίησης των εργαζομένων
στατικού
– Οργανωτικού μας συνεδρίου την κρίσιμη
και ειδικότερα των νέων, τρόπους μαζικής και ουσιαστιαυτή
περίοδο
αντανακλά την προθυμία, την αναζήτηση
κής συμμετοχής στη δράση και στην διαμόρφωση θέσεκαι
την
απαίτηση
του συνδικαλιστικού κινήματος να
ων και πολιτικών στα κινήματα.
δώσουμε σημασία στην αποτίμηση, τη μελέτη, την επαΗ θεραπεία των σημερινών αδυναμιών και της αποναθεμελίωση με όρους ανόδου αξιών και αρχών και
μαζικοποίησης, απαιτεί αλλαγή πορείας απαιτεί αξιόπιστα
της ταξικής πάλης του συνδικαλιστικού κινήματος.
συνδικαλιστικά στελέχη που θα αγωνίζονται για τα ταξικά
συμφέροντα εκείνων που εκπροσωπούν, απαιτεί απο- Οι παρεμβάσεις μας επιβάλλουν το επόμενο
φάσεις θετικές που θα ενώνουν και δεν θα διαιρούν.
χρονικό διάστημα να έχουν τα στοιχεία της
Η αυτόνομη πολιτική ταυτότητα και η πολιτικοποιημέ- εγκυρότητας και της αποτελεσματικότητας του
νη δράση του κινήματος είναι οι κινητήριες δυνάμεις για συνδικαλιστικού κινήματος. Για αυτό έχουμε
να ανατρέψει τους σημερινούς κοινωνικούς συσχετι- υποχρέωση να ανταποκριθούμε στην ανάσμούς, είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την μαζι- πτυξη συνδικαλιστικής δράσης που:
κότητα και την αποτελεσματικότητα.
■ Δηλώνει με αξία, συλλογική χρήση και αποτέλεσμα.
Είναι γνωστές οι παραταξιακές αντιπαραθέσεις εκλο- ■ Παρεμβαίνει, συντονίζει, καθοδηγεί με την προϋπόγικών σκοπιμοτήτων που πολλές φορές επιδρούν αρνηθεση ότι πείθει και εκφράζει.
τικά, είναι γνωστές οι κομματικές παρεμβάσεις στήριξης
■
Συνδυάζει την ατομική και συλλογική πράξη σε
αντίστοιχων επιλογών, είναι γνωστές οι επαναλαμβανόαξίες και αρχές.
μενες διαχρονικά διεκδικητικές θέσεις χωρίς τις λύσεις,
είναι γνωστοί οι οργανωτικοί κατακερματισμοί και η ■ Γνωρίζει και διαδίδει, έχει διαφάνεια και συλλογικότητα ως λειτουργία.
απουσία ουσιαστικής συμμετοχής των μελών στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων.
■ Ενοποιεί, προσθέτει, πολλαπλασιάζει.
Βασικές αξίες, για την λειτουργία του συνδικαλιστικού ■ Τεκμηριώνει, επιχειρηματολογεί, αποδέχεται συλκινήματος, όπως αλληλεγγύη, συλλογικότητα, ανιδιοτέλογικές επιλογές.
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Στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος ΚΑΤΑ
της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
ΩΤΙΚΟλόΙΚΟ-ΟΡΓΑΝκυρίως
ΣΤΑΤ
γω της εφαρμογής του μνημονίου από την κυβέρνηση και την τρόικα και των αλλαγών που
επέρχονται εξ αυτού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ.
∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Θεμιστοκλής
Μπαλασόπουλος.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
Ταυτόχρονα, μίλησε για τις δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να διαφυλαχθούν τα οικονομικά, εργασιακά, ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ενώ διατύπωσε
και ολοκληρωμένη πρόταση για την οργανωτική
ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα δημοσιευτούν και οι εισηγήσεις των παρατάξεων της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
τις οργανωτικές-καταστατικές
ΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΣΤΑΤ
ΚΑΤΑγια
αλλαγές.
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Η κατάκτηση ενός ποιοτικού άλματος προϋποθέτει ειδοποιό χαρακτηριστικό γνώρισμα που
πρέπει:
■ Να αντανακλά αποφασιστική έμφαση στην ατομική
και συλλογική προσπάθεια, στους κοινούς αγώνες
για δικαιώματα και κοινούς στόχους.
■ Να αναγνωρίζει τη δύναμη συμμετοχής στο ρόλο
του κάθε εργαζόμενου που είναι το θεμελιακό
συστατικό λειτουργίας κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης.
■ Να κατασκευάζει, να δημιουργεί, να αναπλάθει τη
λειτουργία μας σε διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με τρόπο που η συνεχής αλλαγή να ανταποκρίνεται στη συλλογική απόφαση, την προσδοκία, την στρατηγική των διεκδικητικών στόχων.
■ Να ανασυνθέτει τη συλλογική και κοινωνική δυναμική, την υπευθυνότητα, την ικανότητα της συλλογικής και κοινωνικής δύναμης των συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
Η προοπτική, η πορεία, η αλλαγή θέλει συμφωνία για τη συμμετοχή και την πράξη συγκεκριμένων κριτηρίων, παραδοχών και αρχών, όπως:
1. Η δύναμη είναι στον εργαζόμενο και όχι στα συμβούλια ή τους μηχανισμούς.
2. Η λήψη αποφάσεων χωρίς τη φωνή, τη θέση, τη
συμμετοχή του εργαζόμενου δεν έχει αποτέλεσμα.
3. Η αποτελεσματικότητα είναι στη δύναμη νέας υπευθυνότητας των συνδικαλιστών, νέας εργασιακής,
συλλογικής, κοινωνικής υπευθυνότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
4. Η σημασία του πρωτοβαθμίου συλλόγου για την
όλη πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος, της
δημοκρατικής λειτουργίας του, της γνήσιας και
ανόθευτης αντιπροσώπευσης των εργαζομένων.
5. Η διεύρυνση των συμμαχιών με τους χρήστες των
υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. για την
αποτελεσματική υπεράσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα τους, την καθολικότητα και τη βελτίωση των
Δημόσιων κοινωνικών αγαθών.
6. Η αντιγραφειοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο περιορισμός της κομματικοποίησης και της παραταξιοποίησης, η ενίσχυση
του αυτόνομου ρόλου του κινήματος.
7. Η ανάγκη θεσμοθέτησης κώδικα δεοντολογίας που
θα προστατεύει το συνδικαλιστικό κίνημα και τα
στελέχη του από τα φαινόμενα χρηματισμού κατά
τη συμμετοχή τους σε συμβούλια ή επιτροπές και
την αξιοποίηση της συνδικαλιστικής ιδιότητας για
προσωπικά οφέλη.
Με βάση όλα τα παραπάνω πρέπει να εξειδικεύσουμε τις καταστατικές – οργανωτικές αλλαγές
στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντισταθεί, να απαντήσει, να αναλύσει, να αναδείξει με διάθεση αυτοκριτικής τις όποιες αδυναμίες σήμερα παρουσιάζει.
Να μην χρησιμοποιεί παραμορφωτικό καθρέπτη
και να αγνοεί την πραγματικότητα.
Η έλλειψη αποτελεσματικότητας (παρά την σημαντική αύξηση των απεργιακών κινητοποιήσεων) στις
διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος δημιουργούν φυγόκεντρες τάσεις από την οργανωμένη, μαζική
παρέμβαση.
Η μείωση της αξιοπιστίας διαφόρων συνδικαλιστικών στελεχών, για πολιτικές και συμπεριφορές στο
επίπεδο της δεοντολογίας και των αρχών λειτουργίας
του συνδικαλιστικού κινήματος και της ταύτισης τους
με αντιλαϊκές κυβερνητικές θέσεις, σε συνδυασμό με
την οργανωμένη επίθεση που δέχεται σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα από διάφορα κέντρα εξουσίας στο
επίπεδο της «εικόνας», επιβαρύνουν την υπάρχουσα
κατάσταση.
Η έλλειψη οικονομικών μέσων – πόρων και μάλιστα μέσων που θα προέρχονται κυρίως από τις εισφορές των φυσικών μελών και όχι από τις αναγκαστικές
συμπληρωματικές κυβερνητικές επιχορηγήσεις για
Συνέδρια, Ημερίδες κ.λ.π. ή άλλων διαδικασιών που
έχει ανάγκη το κίνημα, δημιουργεί επί πλέον προβλήματα.
Αν το κίνημα δεν αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία δεν θα μπορέσει να κάνει βήματα ουσιαστικής ανασυγκρότησης.
Η έντονη παραταξιοποίηση, η κομματικοποίηση, οι
διάφορες εκλογικές σκοπιμότητες και ο κυβερνητικός
συνδικαλισμός δημιουργούν επιπλέον πρόβλημα στη
σύνθεση των απόψεων, στην κοινή δράση, στην ανάπτυξη ενωτικών, μαζικών, διεκδικητικών αγώνων.
Το συνδικάτο πρέπει να λειτουργεί με το δικό
του μυαλό, τα δικά του πόδια και τις δικές του υποδομές.
Η πολυμορφία και ο κατακερματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, η μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη
των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρά
τις προσπάθειες που γίνονται, η μη ανάπτυξη δομών
στο Περιφερειακό επίπεδο και η μέχρι σήμερα αδυναμία προώθησης της θέσης για ένα Σωματείο, μια Ομοσπονδία, μια Συνομοσπονδία, επιτείνουν τις οργανωτικές αδυναμίες.
Η προοπτική ενοποίησης μέσα από την κοινή
δράση και οργανωτική λειτουργία των συνδικάτων του
Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, θα δημιουργήσει
μια νέα δυναμική ικανή να απαντήσει στις σημερινές
προκλήσεις και να ανταποκριθεί σε ευθύνες, ρόλους
και πρόσθετες ανάγκες.
Το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλα τα επίπεδα επιβάλλεται να σχεδιάσει στρατηγική, να αναπτύξει τις
προτάσεις του, να οργανώσει τους αγώνες του, να

ανατρέψει αυτές τις πολιτικές και σε τελική ανάλυση
να προστατεύσει και να διευρύνει τα δικαιώματα και
τις κατακτήσεις των μελών του.
Η οργάνωση και η πολιτικοποίηση του κινήματος, η
ανάπτυξη συμμαχιών στο κοινωνικό επίπεδο, η διαμόρφωση ταξικής συνείδησης, η χρήση της τεχνολογίας, η τεκμηρίωση των απόψεων, η νέα επικοινωνιακή πολιτική, η πολιτική, η οργανωτική και οικονομική
αυτοδυναμία του θεσμού, σε τελική ανάλυση είναι οι
βασικές συνιστώσες για την επιτυχημένη λειτουργία.
Η συζήτηση για την οργάνωση, δομή και ενιαία
δράση αυτή την δύσκολη εποχή είναι μεγάλη ανάγκη.
Είναι μια ανάγκη ριζικής προγραμματικής ανασύνταξης, που δεν πρέπει να συνδέεται με μια περιστασιακή αποτελεσματικότητα για την εξασφάλιση μιας
παροχής, ενός επιδόματος ή τη λύση ενός αιτήματος,
αλλά ως μια βαθιά δημοκρατική διαδικασία αλλαγής
συνείδησης, ως διαδικασία ανάπτυξης συλλογικής
συνείδησης.
Αυτό απαιτεί επανακαθορισμό ρόλων, οραμάτων,
αρχών, αξιών, στόχων, τακτικών, μέσων και διαμόρφωσης νέων αιτημάτων με λύσεις στα παλαιά και χρόνια αιτήματα.
Το κίνημα δεν αποδέχεται, έχει απορρίψει τη συνδιαχείριση και την ενσωμάτωση, την αφομοίωση σε
περιόδους οικονομικής και πολιτικής κρίσης, τη συμμετοχή σε κέντρα λήψης των αποφάσεων και διαδικασίες διαλόγου για το άλλοθι της εξουσίας.
Οι προσπάθειες που έγιναν ή είναι σε εξέλιξη,
συνεχίζονται. Δεν ακυρώνονται. Τίποτα δεν μηδενίζεται. Το 39o Καταστατικό – Οργανωτικό Συνέδριο είναι
υποχρεωμένο να επισημαίνει τις αδυναμίες όπου
υπάρχουν χωρίς να ακολουθήσει το δρόμο της εσωστρέφειας.
Το κίνημα απαιτεί ΤΩΡΑ ενεργούς εργαζόμενους, συμμετοχική διαδικασία, δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του, συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύνθεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση,
αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να έχει μαζικούς αποτελεσματικούς αγώνες.
Η παρέμβασή μας στο οργανωτικό επίπεδο κατ’
αρχήν πρέπει να απαντήσει στην ανάγκη μιας και
ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν εργασιακή σχέση
διάρκειας με παράλληλη βέβαια διασφάλιση της
εκπροσώπησης μας, χωρίς σκοπιμότητες και αλλοιώσεις, σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμιος Σύλλογος
– Ομοσπονδία – Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Δεύτερο είναι η αναγκαιότητα της λειτουργίας
των ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ καθώς από
1-1-2011 και την εφαρμογή του προγράμματος
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι αναγκαία όσο ποτέ ο συντονισμός και η δράση του συνδικαλιστικού κινήματος των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού σε
επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ που για μας αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα για το επόμενο χρονικό διάστημα για να
υπάρχει ενοποίηση όλων των αγωνιστικών δυνάμεων.
Τρίτο είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση των
πρωτοβάθμιων συλλόγων μετά την ενοποίηση των
Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.
Θα πρέπει με γρήγορα και συντονισμένα βήματα
να υπάρξει μέσα από συνεννόηση και δημοκρατικές
διαδικασίες ενοποίηση όλων των δυνάμεων των
εργαζομένων σε ένα Σύλλογο καθώς τα προβλήματα
θα οξυνθούν και η πολυδιάσπαση το μόνο που θα έχει
ως αποτέλεσμα θα είναι η εσωστρέφεια και όχι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των εργαζομένων.
Θα πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε σε ένα
πλαίσιο οργανωτικής δομής του συνδικαλιστικού
κινήματος των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. που για μας
διαμορφώνεται ως εξής:
1. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κάθε Δήμος και
ένα Σύλλογος με στόχο τη σύνθεση και την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στη δράση και
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2. Στους μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραιάς, ΘεσΣυνέχεια στη σελίδα ✎
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σαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λ.π.) θα πρέπει να
Καθώς η διαφορετική και «επιλεκτική» εφαραντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο κλίμα πολυδιά- μογή του καταστατικού της Ομοσπονδίας κατά καισπασης και της ίδρυσης νέων συλλόγων με κύριο ρούς, από ορισμένους συλλόγους – μέλη της Ομοκριτήριο τις ενδοκλαδικές ή προσωπικές αντιθέ- σπονδίας ανάλογα με τις ευκαιριακές πλειοψηφίες που
διαμορφώνονται είτε σε Γενικές Συνελεύσεις είτε σε
σεις.
ΕΣΟ ΣΥΝ
Μ
Ε
ΙΑ
3. Σε επίπεδο
Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομοί) Διοικητικά Συμβούλια αλλοιώνει την γνήσια έκφραση
θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση με την των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος (Π.Ο.Ε. –
ο σε επίπεδο Περιφερειακής Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
ύπαρξη ενός συλλόγου
Είναι αντιδεοντολογικό και αντιδημοκρατικό
Ενότητας (Νομός) και μόνο σε περιπτώσεις εξαιρεεργαζόμενοι
με ελαστικές σχέσεις εργασίας αλλά
τικές και λόγω της ύπαρξης μεγάλης χιλιομετρικής
και
υπό
καθεστώς
«ομηρίας» που προσλαμβάνοαπόστασης από την πρωτεύουσα∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
του Νομού θα 2010
νται
για
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και που
μπορούσαν να λειτουργήσουνΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
σύλλογοι«ΑΤΗΕΝS
σε επί- IMPERIAL»
πολύ
πιθανόν
μετά
από
δύο, τέσσερις ή οχτώ μήνες
πεδο Δήμου ή ομάδας όμορων Δήμων.
να μην εργάζονται καν στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοί4. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι και για εμάς η
κησης, να διαμορφώνουν συνδικαλιστικές πλειοψηυλοποίηση της προσπάθειας για την ύπαρξη μίας φίες για το σύνολο των εργαζομένων και με ορίζοντα
Ομοσπονδίας των εργαζομένων στο Α’ και Β’ τριετίας, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο
Βαθμό Αυτοδιοίκησης.
για το συνδικαλιστικό κίνημα.
Χρονικός ορίζοντας που πρέπει να ξεκινήσει η υλοΤο πρόβλημα του συνδικαλιστικού κινήματος
ποίηση αυτής της πρότασης είναι η οριστικοποίηση την περίοδο αυτή αλλά και των εργαζομένων με
ΣΟ ΣΥΝ (μεταφορά προσωπικού- ελαστικές σχέσεις εργασίας είναι η κλιμάκωση του
των θεσμικών
ΜΕ αλλαγών
Ε
Α
αρμοδιοτήτων)
με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και πάντοτε με αγώνα ΟΛΩΝ μας για τη διαμόρφωση ενιαίων όρων
Ι
τη συνεργασία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Ομοσπονδίας αμοιβής και εργασίας, η κατάργηση αυτών των μορο
φών απασχόλησης και η καθιέρωση ενός δίκαιου και
των εργαζομένων στην Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.
Κινήσεις και λογικές, αλλαζονικές και ηγεμονικές αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων μόνιμου προθα μας επιστρέψει σε ένα κλίμα εσωστρέφειας και σωπικού στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των πάγιων και
διαρκών αναγκών τους.
μιζέριας που θα είναι αποτρεπτικό στην
υλοποίηση του 2010
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Άλλωστε όλοι στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. συμφωΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
«ΑΤΗΕΝS
IMPERIAL»
στόχου μας.
νούμε για την εγγραφή και την συνδικαλιστική
Κατάλληλη χρονική περίοδος για μας είναι το κάλυψη των εργαζομένων αυτών στα πρωτοβάθμια
χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου 2012 και Ενδιάμεσου σωματεία της Ομοσπονδίας, κάτι που έχει γίνει
Συνεδρίου του 2013.
στην πλειοψηφία των Συλλόγων.
Τέλος, στην αντιμετώπιση της πρότασης για την
Προτεραιότητα μας την περίοδο αυτή είναι τα
Ο Σεργαζομένων
Στων
Υ
Ε
εγγραφή όλων
με
οποιαδήποτε
πραγματικά
προβλήματα των εργαζομένων και όχι ο
Ν
Μ
Ε
ΙΑ
σχέση εργασίας
ή θέσης δεν μπορεί και δεν πρέπει πόλεμος χαρακωμάτων που είναι μακριά από τις αγωνα αλλάξει ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο.
νίες και τα προβλήματα τους και ιδιαίτερα των νέων.
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ (προσθήκη).
1. Η ένωση όλων των αναγνωρισμένων στην
Ελλάδα πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Σύλλογοι, Σωματεία, Σύνδεσμοι,
Ενώσεις κ.λ.π.) μέλη των οποίων είναι το με
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Προσωπικό
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1264/1982, οι
εργαζόμενοι στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α., καθώς και στις Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρίες των Ο.Τ.Α. (μονομετοχικές) με
σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου.
2. Μέλη της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να εγγραφούν πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αμιγώς κλαδικού χαρακτήρα Περιφερειακής Ενότητας (Νομοί), Περιφερειακού ή Πανελλαδικού χαρακτήρα.
Η διάταξη αυτή ισχύει από την ψήφισή της στο
39ο Καταστατικό – Οργανωτικό Συνέδριο.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΟΡΟΙ (προσθήκη).
8. Η μηνιαία συνδρομή των συλλόγων – μελών
υπολογίζεται επί των εγγεγραμμένων μελών
και όπως αυτή αναγράφεται στο πρακτικό
αρχαιρεσιών του συλλόγου για την εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 48ο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
(νέο).
Για την υλοποίηση της παρ.6 του άρθρου του
καταστατικού εξουσιοδοτείται το Γενικό Συμβούλιο:

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»

α. Για την κατανομή της χώρας σε Περιφερειακά
Συμβούλια.
β. Για την σύνταξη του Κανονισμού συγκρότησης
και λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων.
Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων του
Γενικού Συμβουλίου παραλειπoμένου του κλάσματος.
ΑΡΘΡΟ 49ο : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (νέο).
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου συγκροτείται επταμελής (7) Γραμματεία Αθλητισμού και
Πολιτισμού των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας είναι
η συμμετοχή, ενασχόληση αλλά και η προώθηση
του εργασιακού αθλητισμού καθώς επίσης η προώθηση και προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΑΡΘΡΟ 50ο : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (νέο).
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου συγκροτείται επταμελής (7) Γραμματεία των εργαζομένων
στη Δημοτική Αστυνομία.
Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας είναι
η καταγραφή και η κατάθεση προτάσεων στα
όργανα της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των εργαζομένων στη Δημοτική
Αστυνομία.
Τα μέλη της Γραμματείας θα προέρχονται απο-

κλειστικά από το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας που είναι εγγεγραμμένο ΜΟΝΟ
στα πρωτοβάθμια σωματεία που ανήκουν στη
δύναμη της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 51ο : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ (νέο).
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου συγκροτείται επταμελής (7) Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων θα είναι μια νέα σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας με τα συνδικάτα των άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και άλλων χωρών που
σήμερα ζουν μια νέα πραγματικότητα.
Συντονίζει τη δράση της με την αντίστοιχη δομή
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 52ο : ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (επαναδιατύπωση)
Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας
και τη γνήσια αποτύπωση της πραγματικότητας, η
εκλογή για τη συγκρότηση των σωμάτων των
οργανώσεων που εκλέγουν αντιπροσώπους για
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τα
Τακτικά της Συνέδρια.
Η εκλογή των αντιπροσώπων-συνέδρων της
Ομοσπονδίας πραγματοποιείται την χρονική περίοδο από το Δεκέμβριο μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του Τακτικού
Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Υ.Γ.: Tελικά καμία από τις προτεινόμενες καταστατικές - οργανωτικές αλλαγές δεν έγινε αποδεκτή, καθώς απαιτούνταν η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων συνέδρων.
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Συνάδελφοι,
Το 40ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται σε ακραίες και δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, χωρίς μεταπολιτευτικό προηγούμενο,
ανατροπής των εργασιακών, συλλογικών και κοινωνικών
δεδομένων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων των λαϊκών στρωμάτων.
Η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, της κερδοσκοπίας και των ανέλεγκτων χρηματοπιστωτικών αγορών, παράγει τη μαζική ανεργία με θύματα πρώτα τους νέους, διαλύει την κοινωνική ασφάλιση, συρρικνώνει τις κοινωνικές
δαπάνες, μειώνει τις δημόσιες υποδομές, τις παροχές των
κοινωνικών αγαθών, της υγείας και της παιδείας, εμπορευματοποιεί, ιδιωτικοποιεί, οδηγεί σε «ελεύθερη» πτώση το
βιοτικό επίπεδο και αυξάνει δραματικά τη φτώχεια και τις
ανισότητες.
Οι πολιτικές που συμφωνήθηκαν από την κυβέρνηση, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο του μνημονίου, επιβάλλουν ως συνταγή εξόδου από την
κρίση τα πιο απεχθή νεοφιλελεύθερα μέτρα και μοντέλα,
αυτά που γέννησαν την κρίση, μεταβάλλουν βίαια και με ταχύτητα προς το χειρότερο, την εξαθλίωση, τα πολιτισμικά
δεδομένα, τη ζωή της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας του Ευρωπαϊκού Νότου, ολόκληρης της Ευρώπης.
Τα συλλογικά κινήματα, οι κοινωνικές μορφές δράσης, το
συνδικαλιστικό κίνημα, πρέπει άμεσα να συναντηθούν σε ένα
ευρύτερο λαϊκό, κοινωνικό κίνημα, σε ένα κίνημα κοινωνικής
αλληλεγγύης, αντίστασης και διεκδίκησης, να υψώσουν
φραγμό στις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων,
τη βαρβαρότητα στις εργασιακές σχέσεις, να ακυρώσουν, να
ανατρέψουν το μνημόνιο. Δηλαδή τη συνθήκη μεταβίβασης
του λογαριασμού της κρίσης σε όσους δεν ευθύνονται αφήνοντας τους υπαίτιους στο απυρόβλητο.
Το 2010 που οι πολιτικές εξάρτησης, κηδεμονίας ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, εντείνονται και κλιμακώνονται σε
όλο τον πλανήτη, σε βάρος των λαών και της ειρήνης.
Σήμερα που η επίθεση στα δικαιώματα είναι ολική και
ισοπεδωτική - οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση τη βιώνουν από την υποχώρηση και ραγδαία
υποβάθμιση των δημοσίων πολιτικών στην Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό έως την υγειονομική περίθαλψη και τις
περικοπές, μέχρι τα τρία χρόνια για την ανταπόδοση των εισφορών τους με τη μορφή του εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας και τη μείωση κατά 25% του εισοδήματος τους - η
ανάπτυξη νέων μαζικών και δυναμικών, ενιαίων και καθολικών μορφών αγώνα, είναι η ανοιχτή και διαρκής
πρόκληση για όλους.
Οι μεγάλες απεργίες στην Πορτογαλία, την Ισπανία
και τη Γαλλία, οι νέες μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται στην Ιταλία, την Ιρλανδία και
Ισπανία δείχνουν ότι και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν είναι
διατεθειμένοι να ανεχτούν τη συνέχιση αυτών των πολιτικών.

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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Aναλυτικά το Πρόγραμμα Δράσης όπως ψηφίστηκε από το 40ο Ενδιάμεσο Συνέδριο έχει ως εξής:
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Ταυτόχρονα, η νεολαία διαδηλώνει ενάντια στις περικοπές - νέοι), νέα επιδοματική πολιτική και νέες αδικίες. Η προεστην παιδεία, για το δικαίωμα στην εργασία, ενάντια στο δυ- κλογική δέσμευση για σταδιακή ενσωμάτωση όλων των
ΣΟ ΣΥΝ και αποκατάσταση των εσωεπιδομάτων στο βασικό
σοίωνο μέλλον που της επιφυλάσσουν.
ΜΕ μισθό
Ε
ο
ΙΑ
τερικών
και
εξωτερικών
σχέσεων πρέπει να γίνει πράξη.
Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που
πλήττονται
από
τις πο-ΩΤΙΚΟ
-ΟΡΓΑΝ
ΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣ
ο
Ο αποτελεσματικός έλεγχος
και διαφάνεια από ένα
λιτικές του μνημονίου με δραματικές περικοπές σε μισθούς,
Ο
Ε∆ΡΙδύναμη
ΣΥΝ
ενιαίο κέντρο πληρωμών είναι το πρώτο βήμα για να αντιασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα
παίρνουν
Πρέπει να ακολουθήσει η
από τον ενωτικό αγώνα των Ευρωπαίων
και μετωπιστεί το μισθολογικό χάος. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
- Ο.Τ.Α.
Π.Ο.Ε.εργαζομένων
Π
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010
2010
ΡΙΟΥ
∆ΕΚΕΜΒ
6
∆ΕΥΤΕΡΑ
απογραφή όλων των επιδομάτωνΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
και
να «ΑΤΗΕΝS
δρομολογηθεί
της νεολαίας.
IMPERIAL»
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
σταδιακά (3-5 χρόνια) μια δίκαιη λύση με την ενσωμάτωση
όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
Το εγχείρημα αυτό φυσικά θα αντιμετωπίσει «εμπόδια».
Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ
Προβλήματα στη συνδικαλιστική συνοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
με αντιπαραθέσεις σε κλάδους με «υψηλά» επιδόματα και
επιδόματα.
Σταθερό - διαχρονικό αίτημα του Δημοσιοϋπαλληλικού κλάδους με «χαμηλά»
ΣΟ ΣΥΝ
ΜΕ αντιπαραθέσεις,
Ε
Οι
παραταξιακές
η κλαδική λογική, η
κινήματος ήταν και είναι ένα νέο - ενιαίο
δίκαιο
μισθολόΑ
ο
Ι
-ΟΡΓΑΝ
ΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣ
εύκολη μεταφορά της ευθύνης είναι μερικές βασικές «αδυγιο. Αυτό το αίτημα αποτελεί κεντρικό
στρατηγικό
στόχο
καιΩΤΙΚΟ
ο
ναμίες» που αφαιρούν διαπραγματευτική
δύναμη από τη
για την Ομοσπονδία μας. Ένα μισθολόγιο
χωρίς
μισθολογιΟ
Ε∆ΡΙ
ΣΥΝ
συνολικότερη
παρέμβαση
του
συνδικάτου,
που είναι απακές ανισότητες, χωρίς διαφορετικές παροχές με τα ίδια
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Α. ραίτητος όρος για να επιβληθούν λύσεις (αυτού
- Ο.Τ.
Π.Ο.
Π
του2010
μεγέτυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
χωρίςΕ.
αδικίες
και
επιδό∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
θους).
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υπηρεσία
που
ανήκει
ο
»
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εργαζόμενος.
Μια ισχυρή πολιτική και συνδικαλιστική βούληση συνΗ ανυπαρξία αξιόπιστης πολιτικής πρότασης των δυασμένη με εξαντλητική διαπραγμάτευση και συνεννόηση
κυβερνήσεων τα τελευταία 30 χρόνια, παρά τη θετική σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλιστικού κινήματος θα βοηθήσει καθοριστικά. ΕΣΟ ΣΥΝ
παρέμβαση το 1985, οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα.
Μ
Ε
ο
ΙΑ
Η επιδοματική πολιτική με διάφορα
επιδόματα
σε κάθεΩΤΙΚΟ
ΤΑΤΙΚΟ-ΟΡΓΑΝ
ΚΑΤΑΣ
χώρο, κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια και δημιούργησε μια Διεκδικούμε:
ο
Ο
Ε∆ΡΙ
1. Νέο, Ενιαίο και Δίκαιο Μισθολόγιο, με σταδιακή ενσω«μισθολογική αναρχία» στη ΔημόσιαΣΥΝ
Διοίκηση
και «αδικίες» που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν.
Ο.Τ.Α.2010 μάτωση των επιδομάτων. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Π.Ο.Ε. -6 ∆ΕΚΕΜΒ
Π
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΡΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ
2. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς
και συντάξεις.
«Γενικά» επιδόματα μέσα από τη ΕΙΟ
δομή
των μισθοΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
«ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
ΞΕΝΟ∆ΟΧ
λογικών συστημάτων (επίδομα εξομάλυνσης, επίδομα 3. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
απόδοσης κ.λ.π.), «κλαδικά» επιδόματα ανάλογα με τη συν- 4. Διαμόρφωση του Βασικού κατώτερου εισαγωγικού
δικαλιστική δύναμη και τις «πιέσεις» και «παροχές» επιδόμισθού στην κατηγορία Υ.Ε. στα 1.400 ευρώ.
ματα μέσα από «ειδικούς» λογαριασμούς, που καταβάλλο5. Ενσωμάτωση στο Βασικό Μισθό των επιδομάτων,
νταν κατά τη διακριτική ευχέρεια των Υπουργών.
εσωτερική σχέση 1:2 και εξωτερική 1:3, σύνδεση με
Το πόρισμα μια μικτής επιτροπής το 2003 (συμμετοχή
τον πληθωρισμό και το Α.Ε.Π.
επιστημόνων, εκπροσώπων Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκπροσώπων
του Υπουργείου Εσωτερικών) προσδιόριζε συγκεκριμένες 6. Διασφάλιση της ακώλυτης μισθολογικής εξέλιξης στα
καταληκτικά κλιμάκια κάθε κατηγορίας.
πολιτικές και προτάσεις για την λύση του προβλήματος
μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο, που δεν έγιναν αποδε- 7. Άμεση και ουσιαστική κατάργηση της επιδοματικής
πολιτικής.
κτές από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομικών.
8. Να αναγνωρίζεται η αξία της γνώσης και της προσφοράς. Να προβλέπεται η ουσιαστική αύξηση των επιδοΉταν μια λανθασμένη πολιτική με μακροχρόνιες επιμάτων θέσεων ευθύνης.
πτώσεις.
Ακολούθησε μια περίοδος 2005-2008 με συνεχείς
υποσχέσεις της τότε κυβέρνησης για το νέο μισθολόγιο
που έμειναν στα «χαρτιά». Η επιδοματική πολιτική συνεΒ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ χίστηκε πιο έντονα σε αυτό το διάστημα.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ:
Το 2009 είχαμε «πάγωμα» βασικών μισθών. Μείωση
στην ουσία των πραγματικών μισθών (αφαιρείται ο πληθωΤο ασφαλιστικό συσχετίζεται με την γενικότερη κατάρισμός).
σταση της οικονομικής πολιτικής, τα ελλείμματα και τη
Η ονομαστική μείωση του εισοδήματος ενός Δημοσίου σημερινή συγκυρία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, την
Υπαλλήλου θα είναι κατ΄ ελάχιστο το 2010 15-20%. ανεργία και την εισοδηματική πολιτική. Η κατάσταση στα
Αθροιστικά κατ΄ ελάχιστο όριο 2009-2010 η πραγματική Ασφαλιστικά Ταμεία διαρκώς χειροτερεύει αφού οι πραγμείωση για κάθε ένα Δημόσιο Υπάλληλο ξεπερνά το 25% ματικές αιτίες ούτε στα όρια ηλικίας του ενεργού πληθυσμού, ούτε στο ύψος των συντάξεων των ασφαλισμένων
του εισοδήματός του με πληθωρισμό άνω του 5%.
Το νέο - ενιαίο - δίκαιο μισθολόγιο δεν μπορεί να οφείλονται, αλλά στην εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, στη
γίνει όχημα για νέες περικοπές, νέες διαιρέσεις (παλαιοί λεηλασία των αποθεματικών των Ταμείων από τις Τράπεζες
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και το χρηματιστήριο, στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
στην
και την έλλειψη αποτελεσματικών οργαΣΥΝ
ΣΟκακοδιοίκηση
ΜΕ
Ε
και τεχνολογικής υποστήριξης.
ΙΑνωτικών δομών
ο

Ειδικότερα προβλήματα στο χώρο των ΔημοΠ.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
«ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
1. Η απαράδεκτη
καθυστέρηση
που μπορεί να φθάσει
μέχρι το 2015 για την απονομή του εφάπαξ (Τ.Π.Δ.Υ.).
Οι αιτήσεις ξεπερνούσαν τις 18.000 με απαιτούμενη
δαπάνη άνω των περίπου 800 εκ. ευρώ μέχρι τις
31-12-2009. Μετά το κύμα «φυγής» λόγω ασφαλιστικού και στο τέλος του 2010 αναμένεται να φθάΣΥΝ τις 35.000 από 25.000 τον Αύγουστο του
ΣΟ
σουν
Ε
Μ
Ε
ΙΑ
2010. Η απαιτούμενη δαπάνη θα ξεπεράσει το 1,7 δις
ευρώ.
ο Τα ετήσια έσοδα του Ταμείου κυμαίνονται από
300-500 εκ., που σημαίνει διαρκής διεύρυνση του
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ελλείμματος
με απρόβλεπτες επιπτώσεις για το μέλλον
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
και τη βιωσιμότητα
του Ταμείου.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS
IMPERIAL»
2. Η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου (Δ.Ε.Κ. C-559/07
26-3-2009) που έγινε Νόμος του κράτους με το νέο
ασφαλιστικό, εξισώνει τα όρια ηλικίας ανδρών και
ΣΥΝ
ΕΣΟ
γυναικών
με αποτέλεσμα την αύξηση του ορίου ηλικίΜ
Ε
ΙΑ
ας συνταξιοδότησης των γυναικών από 5 μέχρι 15
ο Η απόφαση αυτή ανατρέπει το Δημόσιο χρόνια.
Κοινωνικό
χαρακτήρα της Ασφάλισης στο Δημόσιο.
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Το σύστημα δεν
χαρακτηρίζεται
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010 πλέον ως κοινωνικό
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
αλλά επαγγελματικής
ασφάλισης, ανταποδοτικού
χαρακτήρα.
3. Οι αλλεπάλληλες καταγγελίες των συμβάσεων μεταξύ
του Ο.Π.Α.Δ. και γιατρών - φαρμακοποιών και διαγνωστικών κέντρων, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
υγειονομική κάλυψη των Δημοσίων Υπαλλήλων και
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και του
δικαιώματος στην δωρεάν περίθαλψη.
Όπως γνωρίζουμε η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα
πραγματοποιείται μέσω τριών συστημάτων:
α. Του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας.
γ. Του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης ουσιαστικά
είναι ο πυλώνας της κύριας και επικουρικής ασφάλισης
που έχει καθολικό, υποχρεωτικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα, έχει την κρατική προστασία και οι παροχές του δεν
είναι ανάλογες με τις εισφορές των ασφαλισμένων, εξασφαλίζουν σύνταξη σε όλους ακόμη και σε εκείνους που
δεν έχουν λόγω οικονομικής αδυναμίας να καταβάλλουν
εισφορές, στηριζόμενοι στη αλληλεγγύη των γενεών.
Ο πυλώνας της επαγγελματικής ασφάλισης και των
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών δεν είναι σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αλλά κεφαλαιοποιητικό - ανταποδοτικό σύστημα που επιστρέφει στον ασφαλισμένο, σύνταξη ή
παροχές, ανάλογα με τις εισφορές του και τα κέρδη από την
διαχείριση του κεφαλαίου. Δεν στηρίζεται στην αλληλεγγύη
των γενεών, δεν έχει την κρατική προστασία και αναλαμβάνει κινδύνους που προκύπτουν από τον πληθωρισμό, τις
υποτιμήσεις, τις χρηματιστηριακές κρίσεις και την πολιτική
και οικονομική ανασφάλεια.
Η κύρια και επικουρική κοινωνική ασφάλιση είναι
σύστημα Δημοσίου Δικαίου που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 55, παρ. 5 του Συντάγματος). Η κύρια
ασφάλιση παρέχεται από φορείς που είναι Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η επικουρική παρέχεται από
φορείς που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και του νεοφιλελευθερισμού παραμερίζει το κράτος πρόνοιας, αποδυναμώνει
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύει το ανταποδοτικό - κεφαλαιοποιητικό σύστημα ασφάλισης.
Αυτή την πολιτική βιώνουμε σήμερα και στην Ελλάδα.
Βιώνουμε μια περίοδο αλλαγής του κοινωνικού μοντέλου.
Οι «περίφημες μεταρρυθμίσεις» δεν γίνονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την κοινωνική συνοχή αλλά
για την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Όλα υπέρ των δυνάμεων της αγοράς.
Μέσα σε αυτό το πεδίο της πολιτικής οδηγούμαστε σε
σύγκρουση των δυνάμεων της εργασίας με τις δυνάμεις της αγοράς.
Κατασκευάζεται και οριοθετείτε διεθνώς μια «δημοσιονομική ασφαλιστική κρίση» από τα διεθνή οικονομικά
κέντρα π.χ. Δ.Ν.Τ., Π.Ο.Ε., ΚΟΜΙΣΙΟΝ, Κεντρική Ευρωπαϊκή
Τράπεζα. Η κατασκευασμένη κρίση έχει πεδίο εφαρμογής και τη χώρα μας.
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δίνουν προτεραιότητα στην αλλαγή της δομής του συστήματος.
Σε μακροχρόνια βάση προτείνεται ένα σύστημα
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Αγγλικού τύπου ασφάλισης με τρεις πυλώνες. Ο ένας
πυλώνας θα είναι μια μικρή κύρια σύνταξη για όλους ως
δίχτυ προστασίας, που θα χρηματοδοτείται από τη γενική
φορολογία, ένας δεύτερος πυλώνας θα είναι τα αυτοχρηματοδοτούμενα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία
κεφαλαιοποιητικού - ανταποδοτικού χαρακτήρα και ένας
τρίτος πυλώνας θα είναι η ιδιωτική ασφάλιση σε ιδιωτικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να συμπληρώνουν την
κύρια σύνταξη.
Διαχρονικά αναζητούσαν τρόπους περάσματος των
«μεταρρυθμίσεων» που έχουν σχεδιαστεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Κατασκεύαζαν επιχειρήματα που έχουν σχέση με
ελλείμματα των Ταμείων, με την δημογραφική εξέλιξη, με τη
σχέση συνταξιούχων-εργαζομένων κ.λ.π.
Τα αίτια όμως μιας κρίσης του συστήματος δεν προκύπτουν από τη δημογραφική εξέλιξη.
Είναι θέμα οικονομικής ανάπτυξης που θα απορροφά
την ανεργία και θα δίνει θέσεις εργασίας σε μακροχρόνιο
επίπεδο.
Είναι θέμα μορφής απασχόλησης, είναι θέμα ποσοστού
αύξησης των κοινωνικών δαπανών για Παιδεία - Υγεία Πρόνοια και δίκαιης κατανομής του εθνικού προϊόντος.
Είναι θέμα ελέγχου και εξάλειψης της εισφοροδιαφυγής,
ασφάλισης των μεταναστών, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Ταμείων, αξιοποίησης με αποτελεσματικό τρόπο της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
Η αυστηρή λιτότητα οδήγησε σε οικονομική στασιμότητα με επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο, στην απασχόληση,
στο ασφαλιστικό.
Όταν τα οικονομικά αποτελέσματα στο σύνολο της
οικονομίας δεν είναι ανάλογα των στόχων, τότε οι όποιες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πολιτικές στο κενό.

Γνωρίζουμε ότι:
1. Οι εισφορές των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι από
τις υψηλότερες στην Ευρώπη.
2. Οι συντάξεις είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.
3. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα είναι
από τα υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης στην Ευρώπη.
4. Ο αριθμός των ανασφάλιστων ως ποσοστό του συνόλου των απασχολουμένων είναι από τα υψηλότερα της
Ευρώπης.
5. Δεν αποδίδονται από το κράτος και τους ιδιώτες προς
τα Ταμεία τα οφειλόμενα χρέη.
6. Το ασφαλιστικό σύστημα χρηματοδοτεί με τα αποθεματικά του όλο το τραπεζικό σύστημα χωρίς ανάλογες
αποδόσεις.
7. Το σύστημα επιβαρύνεται με παροχές καθαρά κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα.
8. Η αύξηση των δαπανών στους κλάδους Υγείας είναι
προϊόν αδιαφάνειας με τα ιδιωτικά συμφέροντα και
τους προμηθευτές.
9. Η λειτουργική ανεπάρκεια, η έλλειψη υποδομών και
ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανογράφησης, η
έλλειψη διασταύρωσης στοιχείων δεν βοηθά στην
κατάρτιση αναλογιστικών μελετών με αξιοπιστία, που
θα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι υποθέσεις εργασίας.
Το ασφαλιστικό έχει ταξική διάσταση και η θέση του
έχει σαφώς ιδεολογικό προσανατολισμό ως ζήτημα διανομής του εισοδήματος και πλούτου μεταξύ της εργασίας και
του κεφαλαίου.

Το ασφαλιστικό σύστημα δεν κρίνεται μόνο
βάσει δημοσιονομικών δεδομένων γιατί η κοινωνική ασφάλιση είναι η καρδιά της κοινωνικής πολιτικής.
Η βιωσιμότητα του συστήματος δεν αντιμετωπίστηκε με
διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης (π.χ. κέρδη τραπεζών, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, σύλληψη της
εισφοροδιαφυγής, αδήλωτη εργασία, αποτελεσματική αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ταμείων και
προσλήψεις μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων στη θέση των
συνταξιοδοτούμενων, αντί των προσλήψεων με μερική
απασχόληση και stage χωρίς ασφάλιση).
Αντίθετα υιοθετήθηκε η δοκιμασμένη διαχρονικά και
αποτυχημένη πολιτική της μείωσης των συντάξιμων αποδοχών και η διαρκής αύξηση των ορίων ηλικίας.
Ασφαλιστικά μέτρα, βίαια σκληρά που ξεπερνούν τη
λογική που αυξάνουν προκλητικά τα όρια ηλικίας, ειδικότερα στις μητέρες με ανήλικα παιδιά, που ακρωτηριάζουν τις
συντάξεις σε όλα τα επίπεδα, που μετατρέπουν προοπτικά
τη σύνταξη σε βοήθημα, που μεταφέρουν το δημογραφικό
και οικονομικό κίνδυνο στον ίδιο τον εργαζόμενο.
Η ανακατανομή που έγινε μέσω του ασφαλιστικού,

έγινε σε βάρος των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών
τάξεων.

Διεκδικούμε:
1. Επαναφορά των ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών μας
δικαιωμάτων που έχουν καταργηθεί με όλους τους
αντιασφαλιστικούς Νόμους.
2. Διασφάλιση του Δημόσιου, καθολικού και κοινωνικού
χαρακτήρα, του ασφαλιστικού μας συστήματος.
3. Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας στο
εφάπαξ και στην επικουρική σύνταξη.
4. Συνολική επέκταση των Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
5. Διαδοχική Ασφάλιση χωρίς καταβολή νέων εισφορών.
6. Περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.
7. Πλήρης αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος και της
επαγγελματικής ασθένειας στους εργαζόμενους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Ο Δημόσιος τομέας και οι εργαζόμενοι είναι σήμερα στο
στόχαστρο. Μέσα σε ένα περιβάλλον που κυριάρχησαν οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και επιδίωξαν και επιδιώκουν τη
συρρίκνωση του Δημόσιου, τη μεταφορά ρόλων και πόρων
στους ιδιώτες, την υποβάθμιση της λειτουργίας και της προσφοράς των Δημόσιων Υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο,
καλλιεργήθηκε συστηματικά η συνταγή να κτυπηθεί ο «δαίμονας» που λέγεται Δημόσιο.
Αναζητείται η αιτία της κρίσης στο «υπερδιογκωμένο»,
στο «σπάταλο», στο «αναποτελεσματικό» κράτος, στα «υψηλά» επιδόματα, συντάξεις και μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, στη «μονιμότητα» των εργασιακών σχέσεων. «Αντικρατιστές» εναντίον «κρατιστών». Είναι γνωστός ο «μύθος»
για το 1.000.000 Δημόσιους Υπαλλήλους. Η απογραφή
επιβεβαίωσε τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για
το μέγεθος του Δημοσίου, που είναι μικρότερο από το Μ.Ο.
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α.  Κεντρική Διοίκηση: 391.000
(α. 93.000 σε Υπουργεία - Περιφέρειες, β.
96.000 σε Νοσοκομεία, γ. 202.000 στην
Εκπαίδευση).
Β. Ν.Π.Δ.Δ.: 47.000
Γ. Ο.Τ.Α.: 90.000
Δ. Στρατιωτικοί: 84.000
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Ε. Σώματα Ασφαλείας: 65.000
Στ. Κληρικοί: 11.000
Είναι γνωστός ο «μύθος» για τις υψηλές αποδοχές των
Δημοσίων Υπαλλήλων όταν το 80% των εργαζομένων έχει
αποδοχές μεταξύ 1.000-1.500 ευρώ. Είναι γνωστή η επίθεση κατά των σταθερών εργασιακών σχέσεων (μονιμότητα)
και η αντικατάστασή της με ελαστικές σχέσεις εργασίας, π.χ.
προγράμματα stage, Ορισμένου χρόνου, Εποχιακούς, Αορίστου Χρόνου κ.λ.π., που επιπρόσθετα δεν έχουν συνταξιοδοτική κάλυψη από τα Ταμεία του Δημοσίου.
Είναι βαθύτατα πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές που
στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις αγορές, να αποσταθεροποιήσουν, να απορυθμίσουν και να αποδυναμώσουν το κοινωνικό κράτος.
Η πολιτική αυτή ξεπούλησε Δημόσιες επιχειρήσεις στο
βωμό της εισπρακτικής λογικής χωρίς κανένα αποτέλεσμα
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αναπτύχθηκαν εστίες διαφθοράς και διαπλοκής (Siemens, Βατοπέδι, κ.λ.π.) με
συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου και κρατικών παραγόντων, με «συναλλαγές» της εξουσίας και των «αόρατων»
εξωπολιτικών κέντρων. Είναι εκείνοι που ευθύνονται για
την κρίση και ταυτόχρονα είναι κατήγοροι του Δημοσίου.
Βέβαια έχουμε κατ΄ επανάληψη μιλήσει για τις παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι
τον πολίτη αλλά και τον εργαζόμενο στις υπηρεσίες της κρατικής μηχανής ταλαιπωρούν η γραφειοκρατία και η πολυνομία, η έλλειψη σύγχρονων τεχνολογιών και άλλων υποδομών
που θα επιταχύνουν τις λειτουργικές διαδικασίες.
Όμως το πρόβλημα της ουσιαστικής αλλαγής δεν είναι
μόνο ζήτημα εκσυγχρονισμού των μέσων. Είναι και ζήτημα
πολιτικής βούλησης που έχει σχέση με τη δημοκρατία, την
αυτοτέλεια, το συγκεντρωτισμό, την αναξιοκρατία, τον κομματισμό, τις επιλογές των στελεχών.
Η πολιτική ομηρία και η εκμετάλλευση χιλιάδων νέων για
μια θέση εργασίας και μάλιστα Ορισμένου Χρόνου στο Δημόσιο, το εμπόριο της ελπίδας με τα συστήματα προσλήψεων
τελείως αφερέγγυα, δραματοποιεί ακόμη περισσότερο το
πρόβλημα.
Η διαμόρφωση συνείδησης στους εργαζόμενους αλλά
και στην κοινωνία, ότι τα πάντα στη Δημόσια Διοίκηση λειτουργούν με το σύστημα των πελατειακών σχέσεων από την
ημέρα του διορισμού μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησης,
από την διεκπεραίωση ενός απλού αιτήματος μέχρι τη λύση
ενός δύσκολου ζητήματος ακυρώνει ουσιαστικά στην πράξη
κάθε προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας
Διοίκησης.

Η λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης έχει μοχλό τον ίδιο τον εργαζόμενο.
Δεν μπορεί να στηριχθεί στο διαρκή έλεγχο και αυταρχισμό της διευθυντικής εξουσίας, αλλά στη συλλογικότητα, τη
συνεργασία, την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την επιμόρφωση, τη χαρά της εργασίας και δημιουργίας μέσα από προσδιορισμένα καθήκοντα και ευθύνες, συλλογικές και ατομικές.
Ο πολίτης δεν μπορεί να υποφέρει και να ταλαιπωρείται
από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, δεν μπορεί να επιταχύνεται η εξυπηρέτησή του από τα «γρηγορόσημα» μιας μικρής
μειοψηφίας που είναι επιλήσμονες του καθήκοντος και παραβιάζουν αξίες, ηθικές αρχές, προσβάλλοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Κεντρικός στόχος η ποιοτική αναβάθμιση των Δημοσίων
υπηρεσιών, η μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε αυτές των
πολιτών και ένα νέο ενιαίο - δίκαιο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Διεκδικούμε:
1. Αναβάθμιση του ανθρώπινου Δυναμικού, αντικειμενικό
σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατική στελέχωση.
2. Προστασία και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. με την αύξηση των πόρων για τη λειτουργία τους, τη βελτίωση των υποδομών και των εξοπλισμών τους.
3. Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των Δημοσίων Υπαλλήλων.
4. Κατάργηση του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Υπεράσπιση του Δημόσιου και
Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών, αποτροπή κάθε
προσπάθειας ιδιωτικοποίησης.
5. Ενίσχυση του Δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της
Υγείας, της Παιδείας και της Πρόνοιας. Αύξηση των δαπανών για τη λειτουργία τους και την αναβάθμιση της
ποιότητά τους.
6. Ένταξη όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Εργατική
Εστία.

Δ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η οικονομική κρίση και η ένταξη του προγράμματος
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στο πρόγραμμα σταθερότητας σε συνδυασμό με την αφαίρεση πόρων από τους Ο.Τ.Α. μας αναγκάζει να παρέμβουμε πιο αποφασιστικά στις εξελίξεις που
διαμορφώνεται συνολικά στην Περιφερειακή και Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Η μεταρρύθμιση με το όνομα «Καλλικράτης», θα έχει
άμεση επίπτωση στο σύνολο του διοικητικού μηχανισμού
της χώρας και στην καθημερινότητα του πολίτη, ειδικότερα
στην Περιφέρεια. Είναι γνωστό ότι ανασυγκροτείται η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη συγχώνευση 1.034
Δήμων και Κοινοτήτων σε 325 Δήμους. Οι 54 Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις συγχωνεύονται σε 13 Περιφέρειες που θα
αποτελούν τον δεύτερο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και η Κρατική Διοίκηση «αποσύρεται» από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες και συγκροτείται σε 7 (αποκεντρωμένες
Διοικήσεις).
Αυτή η απόφαση να προωθηθεί η Διοικητική
Μεταρρύθμιση (Καλλικράτης) εν μέσω οικονομικής κρίσης
με διαδικασία «τελεσίγραφου» και συσχετισμένη με το
μνημόνιο δείχνει και την αναγκαιότητα για βαθύ - ριζικό
μετασχηματισμό του κράτους σε κράτος επιτελείο - στρατηγείο. Ένα κράτος που πρέπει να διαχειρίζεται κεντρικά
στρατηγικά θέματα και εθνικές πολιτικές όπως: άμυνα,
εξωτερική πολιτική, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, οικονομία, παιδεία, υγεία και να μπορεί να μεταφέρει αρμοδιότητες οι οποίες δεν αποτελούν ευθύνη της κεντρικής διοίκησης αλλά ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση όπως το Σύνταγμα
ορίζει.

Μια τέτοια όμως μεταρρύθμιση έπρεπε και
πρέπει να συνοδεύεται:
1. Με επαρκή χρηματοδότηση και κάλυψη των υποχρεώσεων που κληροδοτούν οι σημερινοί Ο.Τ.Α.
2. Με συγκεκριμένο σχεδιασμό για ενσωμάτωση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όλων των αναπτυξιακών και
κοινωνικών κρατικών Περιφερειακών Λειτουργιών.
3. Με εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων χωροταξικής ενότητας.
4. Με ανακατανομή και σαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων.
5. Με πραγματική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
της Αυτοδιοίκησης και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό και την μέχρι σήμερα υπηρεσιακή θέση του.
Η υποθήκευση του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
απειλεί χιλιάδες συμβασιούχους να γίνουν τα «μαζικά
θύματα» του μνημονίου. Τελικώς το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Δράσης της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

40ο Ενδιάμεσο Συνέδριο Π.O.E. - O.T.A.
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως ψηφίστηκε με στόχο τη μείωση
του λειτουργικού κόστους υπηρεσιών και μόνο, θα έχει ως
συνέπεια την υποβάθμιση των παροχών προς τον πολίτη,
την ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων και τελικώς τη
διοικητική παραλυσία.
Παράλληλα οι αναγκαστικές μετατάξεις θα έχουν ως
συνέπεια την πλήρη ανατροπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων, του οικογενειακού προγραμματισμού αλλά και
την αποσύνθεση των υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σε ένα πλαίσιο μνημονίου προσλαμβάνει άλλη κατεύθυνση από τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, της περιφερειακής ανάπτυξης, της τοπικής προστασίας.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η καθολική μεταφορά
αρμοδιοτήτων της παραγωγικής κρατικής λειτουργίας στην
Αυτοδιοίκηση και μάλιστα χωρίς καμιά προηγούμενη τεχνική αιτιολόγηση των αναγκών που θα προκύψουν, θα αποτελέσει το σπέρμα αποτυχίας του νέου θεσμού με τεράστιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σήμερα
που η χώρα διέρχεται μια από τις σημαντικότερες καμπές
στην ιστορία της.
H πρόταση για αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση
αλλά και Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει πλαίσιο πολιτικών αρχών, στόχων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Πρέπει να προβλέπει αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας,
καθηκόντων και ευθυνών, ενίσχυση της Περιφέρειας, ενίσχυση των υποδομών, απλοποίηση των διαδικασιών, διαφάνεια και αξιοκρατία στις υπηρεσιακές μεταβολές και στις
προσλήψεις, αύξηση των πόρων για Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Πρόνοια, Ανεργία, ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους, διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση των
υπαλλήλων, αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων με
σαφή προσδιορισμό για τη διευκόλυνση του πολίτη, αλλά
και καλυτέρευση των εργασιακών σχέσεων του εργαζόμενου.

Συγχρόνως διεκδικούμε:
1. Να κατοχυρώνεται η Διοικητική αυτοτέλεια και η οικονομική αυτοδυναμία των Ο.Τ.Α.
2. Να υπάρξει διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.
3. Να αναπτυχθούν σύγχρονες δομές και λειτουργίες στο
εσωτερικό των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
4. Να υπάρχει ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού.
5. Να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των
υπηρεσιών Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
6. Να καθοριστούν με σαφήνεια οι κανόνες διαφάνειας και
χρηστής διαχείρισης των πόρων.

Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.:
Το δικαίωμα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων αναδείχτηκε ως κυρίαρχο αίτημα του δημοσιοϋπαλληλικού
κινήματος. Η διεκδίκηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων πήρε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την ανατροπή
αντιλήψεων και ιδεοληπτικών εμμονών ως προς την εξουσιαστική σχέση κράτους - Δημοσίου Υπαλλήλου.
Η μονομερής μονοπωλιακή κρατική εξουσία προσδιορισμού των όρων και συνθηκών εργασίας των Δημοσίων
Υπαλλήλων θεωρείτο ως οιονεί κοινωνικοπολιτική νομοτέλεια.
Η εμμονή, η επιμονή και ο αγώνας του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος στη διεκδίκηση του συλλογικού δικαιώματος των διαπραγματεύσεων οδήγησε αρχικά στην επικύρωση με ομοφωνία από τη Βουλή των Διεθνών Συμβάσεων
Εργασίας 151 και 154 αναγκαία προϋπόθεση για ρύθμιση
του δικαιώματος και μετέπειτα στη ψήφιση του Νόμου
2738/ 1999 που για πρώτη φορά καθιέρωνε το δικαίωμα
των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
Ωστόσο το πλαίσιο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων
όπως ψηφίστηκε δεν εξέφρασε τις θέσεις, προτάσεις και
επιδιώξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος. Ήταν και
είναι ισχυρά περιοριστικό στο εύρος εφαρμογής, στα περιεχόμενά του, στα όργανα διαμεσολάβησης.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία
ψήφισης του Νόμου στη Βουλή η επιχειρηματολογία όλων
σχεδόν των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων ήταν, ότι το σύνταγμα θέτει περιορισμούς ως προς
τους κρίσιμους όρους απασχόλησης των Δημοσίων
Υπαλλήλων, τις οργανικές θέσεις και ιδιαίτερα τους
μισθούς και τις αμοιβές και ότι αυτά δεν μπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Παρέπεμπαν δε όλοι στην οριστική επίλυση του ζητήματος
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με θεσμικό τρόπο στην τότε επικείμενη αναθεώρηση του
συντάγματος.
ΣΟ ΣΥΝ
ΜΕ
Ε
ΙΑ
Τόσο το περιοριστικό περιβάλλον του Νόμου όσο και οι
παραμένουσες
αντιλήψεις του πολιτικού συστήματος ως
ο
προς τη σχέση κράτους - Δημοσίων Υπαλλήλων αποτυπώΠ.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
νονται στο γεγονός
ότι στα δέκα χρόνια από την ψήφιση
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
του Νόμου δενΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
κατέστη
δυνατό
να υπογραφεί ούτε μια
«ΑΤΗΕΝS
IMPERIAL»
Γενική Συλλογική Σύμβαση.
Σήμερα η απαίτηση και ο αγώνας για προώθηση, νομοθέτηση και υλοποίηση του νέου συστήματος Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο, είναι στόχος επίκαιρης
και στρατηγικής σημασίας για το δημοσιοϋπαλληλικό
ΕΣΟ ΣΥΝ
κίνημα.
Μ
Ε
ΙΑ
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις παρέχουν δυνατότηο
τες, μηχανισμούς
και νομικές δεσμεύσεις για περιορισμό
των μονομερών
ρυθμίσεων, των αυθαιρεσιών στην άσκηΠ.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ση των πολιτικών.
Η συμμετοχή
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010των εργαζομένων στη
«ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
διαμόρφωση καιΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
υλοποίηση
των δημόσιων πολιτικών μπορεί να περιφρουρηθεί και να αναβαθμιστεί ο χαρακτήρας
των δημόσιων υπηρεσιών ώστε να συμβάλλουν στην αναγκαία οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
ΕΣΟ ΣΥΝ
Μ
Ε
Η θεσμοθέτηση
ουσιαστικού συστήματος συλλογικών
ΙΑ
διαπραγματεύσεων
μπορεί να αποτελέσει στη συγκυρία,
ο
μηχανισμό περιφρούρησης, επανάκτησης και διεύρυνσης
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
των δικαιωμάτων
των εργαζομένων στο Δημόσιο. Το
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010
δημοσιοϋπαλληλικό
κίνημα μέσα
από τους αγώνες του και
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
την εφαρμογή ενός νέου συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο (και όχι απλώς διαβούλευση) μπορεί να επανακαθορίσει στρατηγική, τακτική, στόχους, λειτουργία και δράση. Οι αγώνες πρέπει να έχουν
αποτέλεσμα που να διαφυλάσσουν και να διευρύνουν τα
δικαιώματα των εργαζομένων.

40
40
40
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Διεκδικούμε:
1. Συγκρότηση Σώματος μεσολάβησης με αντικειμενικά
κριτήρια.
2. Διεύρυνση, με νομοθετική ρύθμιση, των θεμάτων που
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο Συλλογικών Συμβάσεων.
3. Κατοχύρωση των διαφόρων επιπέδων διαπραγμάτευσης.

Το Πρόγραμμα Δράσης της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

Ζ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με την οικονομία σε ύφεση,
με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας και του μνημονίου, το φορολογικό
σύστημα της χώρας έγινε πιο κοινωνικά άδικο, έντονα ταξικό,
αναποτελεσματικό και αντιαναπτυξιακό.
Η υπερδιόγκωση της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, η
μεγάλη αύξηση των έμμεσων φόρων και υπερφορολόγηση
των μισθωτών και των συνταξιούχων, αποτελούν και στην
περίοδο της οικονομικής κρίσης τα κύρια χαρακτηριστικά του.
Η εντατικοποίηση και αυτή την χρονική περίοδο της επιβάρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων φανερώνεται ότι και πάλι επιλέγονται τα εύκολα θύματα για να πληρώσουν την οικονομική κρίση.
Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σε συνδυασμό με το κύμα ακρίβειας και αυξήσεων έχει φέρει την
πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού σε οικονομική απόγνωση.
Ειδικότερα αυτή την περίοδο εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση, που θα εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για
την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και θα διασφαλίζει την
φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων.

Διεκδικούμε:
1.
2.
3.
4.
5.

Αφορολόγητο όριο στα 16.000 ευρώ.
Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
Αλλαγή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων.
Ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Ουσιαστική φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και
κερδών αλλά και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
6. Δίκαιο φορολογικό σύστημα.

ΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
Η εφαρμογή του μνημονίου και οι επιταγές της τρόικας
οδηγούν με ταχύτατους ρυθμούς σε απορρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
Επιλογές πολιτικές στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων
επιλογών της κυβέρνησης.
Η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η
απελευθέρωση των απολύσεων, ο περιορισμός της πλή-
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ρους απασχόλησης, η κατάργηση του 8ώρου, η ενοικίαση
των εργαζομένων, η συνέχιση της κάλυψης των πάγιων και
διαρκών αναγκών του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. από συμβασιούχους έργου, διμηνίτες, εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, αποτελούν τον κανόνα στις εργασιακές σχέσεις.
Μια σκληρή πραγματικότητα που έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα δικαιώματα τα των εργαζομένων και την
κοινωνία γενικότερα.
Ενώ η εφαρμογή της απόφασης για μια (1) πρόσληψη
σε πέντε (5) αποχωρήσεις οδηγεί σε υποβάθμιση και ουσιαστικά σε διάλυση των Δημοσίων υπηρεσιών.
Συγχρόνως εντείνονται οι φήμες για απολύσεις, στο
πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Ν.Τ. για απολύσεις εκτός
των συμβασιούχων και μόνιμου προσωπικού καθώς αναζητείται το άλλοθι για τα αίτια της οικονομικής κρίσης.

Διεκδικούμε:
1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις πάγιες
και διαρκείς ανάγκες των Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Ο.Ε.Υ.
2. Αποτροπή με κάθε τρόπο των απολύσεων που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση και την τρόικα.
3. Μονιμοποίηση των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου που εργάζονται, για ενιαία, μόνιμη
και σταθερή εργασία στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
4. Τακτοποίηση του προσωπικού που απασχολείται με
Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου και καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
5. Κατάργηση του Νόμου για τη μερική απασχόληση και
των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
6. Συνεχής εκπαίδευσης και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α.
7. Στους κλάδους και ειδικότητες που περιλαμβάνονται
στο κλαδολόγιο - προσοντολόγιο των Ο.Τ.Α. να μην
εγκρίνονται προσλήψεις με Συμβάσεις Μίσθωσης
Έργου.
8. Εξαίρεση των Ο.Τ.Α. από την αναστολή των προσλήψεων λόγω του μνημονίου.

H. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:
Η συγχώνευση και ενοποίηση των Επιχειρήσεων των
Ο.Τ.Α. λόγω της εφαρμογής του Ν. 3852/2010, πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», πρέπει να αποτελέσει την αγωνιστική αφετηρία του συνδικαλιστικού κινήματος για την κατάργησή τους και την επιστροφή όλων των αρμοδιοτήτων
καθώς η συνέχιση της λειτουργίας τους εντείνουν την αποσύνθεση των υπηρεσιών Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η γιγάντωσή τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα
με τις συνεχείς παρατάσεις για να εναρμονισθούν με τον
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επιτείνανε την ομηρία
χιλιάδων εργαζομένων, ακύρωσαν βαθμιαία και συστηματικά το Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και το ανθρώπινο δυναμικό και ουσιαστικά αποτέλεσαν και αποτελούν
τον προθάλαμο για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Διεκδικούμε:
1. Μεταφορά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλου του προσωπικού με
παράλληλη κατάργηση των Επιχειρήσεων που το αντικείμενό τους έχει σχέση με τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
2. Καθορισμός ενιαίου πλαισίου αμοιβών και όρων απασχόλησης στους εργαζόμενους των Επιχειρήσεων
Ο.Τ.Α.

Θ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:
Η επίθεση που θα δεχτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από μερίδα αιρετών, αλλά και από τα ιδιωτικά συμφέροντα και κυρίως η
αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος θα σηματοδοτήσει τον τρόπο διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
Καθώς η μη ολοκλήρωση των Περιφερειακών σχεδιασμών στην ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων δημιουργεί αυτή την χρονική περίοδο τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για την συνολική επίθεση των
Ιδιωτικών Συμφερόντων για την συνολική αφαίρεση της
αρμοδιότητας.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνεχείς παλινωδίες
των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Νομό Αττικής
για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού και τον
τρόπο κατασκευής των εργοστασίων.
Να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια απόπειρας εισαγωγής της περιβαλλοντοκτόνας και καρκινογόνας καύσης των
απορριμμάτων σε όλη την χώρα, πολύ περισσότερο στα
μεγάλα αστικά κέντρα.
Να εκφράσουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας σε
οποιαδήποτε μορφή άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης,
σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να ρίξουμε στη διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης και
κατ΄ επέκταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
όπου οι επιδιώξεις των αιρετών είναι οι συμπράξεις
Σ.Δ.Ι.Τ. και η εισαγωγή της θερμικής επεξεργασίας. (καύσης).

Διεκδικούμε:
1. Άμεση εφαρμογή του Εθνικού σχεδιασμού και των
Περιφερειακών και Νομαρχιακών σχεδιασμών για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων,
καθώς η καθυστέρηση εφαρμογής τους δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για την ιδιωτικοποίηση.
2. Κατάργηση της σύμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την ανακύκλωση των Δημοτικών
Απορριμμάτων συσκευασίας. Δημιουργία ενιαίου, αποκλειστικά Δημόσιου Φορέα για την ανακύκλωση των
υλικών συσκευασίας με καθοριστική την εκπροσώπηση σ΄ αυτόν των Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους που
εξειδικεύονται με την επεξεργασία και διάθεση των
απορριμμάτων. Η ανακύκλωση να υλοποιείται από τους
Δήμους, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους
Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
3. Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση και
τους φορείς των Ο.Τ.Α. για την προώθηση κατασκευής
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των Κ.Δ.Α.Υ. και των μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, που προβλέπονται στους
περιφερειακούς σχεδιασμούς και να μην περιορίζονται
στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ. που και αυτοί κατασκευάζονται με το σταγονόμετρο, με συνεχείς υπαναχωρήσεις και έξωθεν παρεμβάσεις, λόγω κυρίως
πολιτικών σκοπιμοτήτων.
4. Η αυστηρή εφαρμογή των νομοθεσίας για τη διαχείριση
των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.).
Ενίσχυση του ρόλου της εγκατάστασης του Ε.Σ.Δ.Κ.ΝΑ.
για την αποτέφρωση. Προστασία της υγείας των πολιτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, από την
ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων θα συναντήσει συνολικά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων, μιας και θα έχει στόχο εκτός των
άλλων τη συρρίκνωση του Δημόσιου και Κοινωνικού
χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών, τον οικονομικό
μαρασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την μεταβίβαση της
οικονομικής επιβάρυνσης στο Δημότη, την ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Ι. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007) μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πιο σημαντικό εργαλείο με βασικό στόχο του συνδικαλιστικού κινήματος, των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργική αυτοτέλεια, την προστασία και
αναβάθμιση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους.
Η αξιοκρατία και η απαγκίστρωσή της από την κομματική πελατειακή κατάσταση είναι αναγκαία, για να σταματήσει η αποσύνθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να υποστηρίξουμε τα εργασιακά, συλλογικά και κοινωνικά μας
δικαιώματα.
Τελικός στόχος μας πρέπει να είναι η διαμόρφωση
ενός Κώδικα, που θα είναι προσαρμοσμένος στα σημερινά
δεδομένα και ανάγκες και που παράλληλα θα διασφαλίζει
σταθερές εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και που θα δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Γι΄ αυτό διεκδικούμε:
1. Ανθρώπινο δυναμικό αναβαθμισμένο, με αυτονομία
και πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συνταγματικής νομιμότητας.
2. Δομή και οργανωτικό πλαίσιο με σαφείς ρόλους, ευθύνες, σχέσεις εξουσίας, τρόπους και ενέργειες διοικητικής λειτουργίας και διαδικασιών.
3. Οργάνωση και διαμόρφωση μιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης χωρίς περιττή γραφειοκρατία, πολυνομία, που να εμπνέει και να έχει έμφαση στο μέλλον και
όχι στο παρελθόν.
4. Αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατική στελέχωση.
5. Οικονομική αναβάθμιση του προσωπικού.
6. Ενίσχυση των υποδομών των υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π.
7. Δια βίου επιμόρφωση και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες όλου του προσωπικού των Ο.Τ.Α.
8. Την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος από τον
Υπουργό Εσωτερικών για τον καθορισμό των κατηγοριών - κλάδων - προσόντων κ.λ.π. για το προσωπικό των
Ο.Τ.Α., όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 του
Ν.3584/2007.
9. Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος από τον
Υπουργό Εσωτερικών που θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία μετάταξης των Υπαλλήλων
που καταργούνται οι οργανικές τους θέσεις σύμφωνα
με τα άρθρα 158 και 200 του Ν.3584/2007.

Κ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας για την
πιστή εφαρμογή, τόσο από το Κράτος, όσο και από τους
φορείς τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του θεσμικού πλαισίου
για τα ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων
και την επιβολή κυρώσεων όπου υπάρχει άρνηση ή πλημμελής εφαρμογής τους.

Την υποχρέωση στους Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη Γιατρών
Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, για την εφαρμογή στην
πράξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, για τους όρους
και συνθήκες ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Γι΄ αυτό διεκδικούμε:
1. Την πλήρη αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος και
της επαγγελματικής ασθένειας και στους εργαζόμενους
των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.
2. Την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης για
τα Ατομικά Μέσα Προστασίας και την ένταξη και νέων
κατηγοριών εργαζομένων.
3. Τη δημιουργία Δημόσιου Φορέα με τη συμμετοχή του
Υπουργείου Εσωτερικών, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Π.Ο.Ε.
- Ο.Τ.Α., για τη διαρκή παρακολούθηση, ενημέρωση και
διενέργεια μελετών και ερευνών των συνθηκών εργασίας στις ιδιαίτερα βεβαρημένες από άποψη συνθηκών
εργασίας, κατηγορίες εργαζομένων στα Β.Α.Ε.
4. Την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον τρόπο πρόσληψης
και απασχόλησης των Γιατρών Εργασίας και Τεχνικών
Ασφαλείας στους Ο.Τ.Α.

Λ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
Η ψήφιση και η εφαρμογή από 1-8-2008 του Ν.
3655/2008 για την ενοποίηση των Ταμείων, δυστυχώς
επιβεβαίωσε τις προβλέψεις μας για κατάργηση, ισοπέδωση και συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Γι΄ αυτό, το επόμενο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία η ετοιμότητα όλων των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, καθώς με δικαιολογία την οικονομική κρίση
επίκειται συνολική επίθεση στα δικαιώματά μας.
Γι΄ αυτό συνεχίζουμε την αντίθεσή μας στην εφαρμογή
του Ν. 3655/2008 και συνεχίζουμε να διευρύνουμε και
νομικά τη συνταγματικότητα του πιο πάνω Νόμου, σχετικά
με τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Τομέων
του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και των κεκτημένων των ασφαλισμένων και
βοηθηματούχων.

Στην πορεία μας αυτή διεκδικούμε:
1. Τροποποίηση και βελτίωση του Κανονισμού Παροχών
του Τομέα Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και εναρμόνιση στις
σημερινές συνθήκες. Αποτροπή κάθε προσπάθειας
κατάργησης των δικαιωμάτων, των ασφαλισμένων του
Ταμείου.
2. Ενίσχυση και άμεση στελέχωση με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
3. Υπαγωγή στην ασφάλιση του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και των Τομέων
του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. όλων των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση (Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου).
4. Μείωση των εισφορών των συνταξιούχων του
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., στα ίδια ποσοστά με τους εν ενεργεία υπαλλήλους.
5. Επαναφορά της διαδικασίας πληρωμής μικροδαπανών

στους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που ίσχυε μέχρι
τις 31-7-2008.
6. Αποτροπή κάθε προσπάθειας αποδυνάμωσης του προσωπικού των Τομέων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
7. Επαναφορά του δικαιώματος συμψηφισμού και παρακράτηση του ποσού εξαγοράς προϋπηρεσίας από το
εφάπαξ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα και όχι οι εργαζόμενοι για να τους καταβληθεί το μηνιαίο βοήθημα και το
εφάπαξ να προπληρώνουν όλο το ποσό που αναλογεί
στις αιτήσεις εξαγοράς.
8. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια μεταστέγασης
των υπαλλήλων των δύο Τομέων, η οποία αντί να λύσει
θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην χορήγηση
των παροχών και των δύο Τομέων, καθώς είναι αναγκαία η συνεργασία τους.
9. Η τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του μηνιαίου
βοηθήματος του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (επικουρική σύνταξη) από
9% σε 10%ο.
10.Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από
110 σε 120 μηνιαία βοηθήματα.
11.Κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στις
πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.

Μ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:
Άμεση αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης αδιαφορίας
στη λειτουργία των Προνοιακών Δομών των Ο.Τ.Α. καθώς
η κυβέρνηση με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και
χρηματοδότησης των Προνοιακών Δομών, ουσιαστικά
καταργεί την Κοινωνική διάσταση και σύμφωνα με τις αποφάσεις της η κοινωνική πολιτική γίνεται αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας με βασικό στόχο το κέδρος.
Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για την εξασφάλιση της
εργασίας του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, που όλα τα
προηγούμενα χρόνια έστησε αυτές τις Δομές, εργάστηκε
σκληρά και συνέβαλε στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και
αναγκαιότητας αυτών των Δομών, στο σημερινό κοινωνικό
γίγνεσθαι.

Η Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. πιστεύει και διεκδικεί ως
μόνη λύση τη συνέχιση της λειτουργίας και
όχι την κατάργηση των Προνοιακών Δομών,
θέτοντας τις εξής προϋποθέσεις:
1. Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των
Προνοιακών Δομών μεταξύ των οποίων «Βοήθεια στο
Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα», «Κ.Δ.Α.Π.», «Κ.Δ.Α.Π.
ΑμεΑ», «Κ.Η.Φ.Η.», με πραγματική εξασφάλιση της
χρηματοδότησης τους πέραν του Δεκεμβρίου 2010,
οπότε λήγει η χρηματοδότηση των Προνοιακών Δομών.
2. Εξασφάλιση του κόστους της Μισθοδοσίας όλων, των
εργαζομένων στα Προνοιακά Προγράμματα με πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις
δεσμεύσεις της κυβέρνησης και της συνταγματικής της
υποχρέωσης, γιατί μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι όλων
των προγραμμάτων εργάζονται απλήρωτοι για πολλούς
μήνες.
3. Ενιαία προκήρυξη με αυξημένη μοριοδότηση των συμ-
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βασιούχων των Προνοιακών Δομών, που δεν έχουν
Ο ΣΥΝ ή δεν έχουν καταταγεί με τις διατάξεις του Π.Δ.
Συπαχθεί
ΜΕ
Ε
164/2004.
ΙΑ

4. Διασφάλιση
των ανωτέρω προϋποθέσεων, έτσι ώστε
ο
οι Ο.Τ.Α. να προχωρήσουν σε σύσταση Διεύθυνσης
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Κοινωνικής
Υπηρεσίας και των ανάλογων οργανικών
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
θέσεων προκειμένου
να παρέχονται
όλες οι υπηρεσίες
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS
IMPERIAL»
κοινωνικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως.
5. Άμεσα κατάργηση των τροφείων, που επιβαρύνουν
σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ώστε να
υπάρχει πραγματική στήριξη στις εργαζόμενες μητέρες.
Ο ΣΥΝ
ΕΣΧορήγηση
6.
από το Υπουργείο Εσωτερικών όλων των
Μ
Ε
ΙΑ
αναγκαίων κονδυλίων, για την απρόσκοπτη λειτουργία
των οΔημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών,
ώστε να Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής όλων των
παιδιών των ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
εργαζομένων2010
οικογενειών, χωρίς καμιά
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
οικονομική επιβάρυνση.
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Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:

ΣΟ ΣΥΝ
ΜΕ
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Με τιςο παρεμβάσεις μας το επόμενο χρονικό διάστημα
πρέπει να καθορίσουμε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας που
βασικό στόχοΠ.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
θα έχει μια ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ στην
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010
υπηρεσία των πολιτών,
για τη βελτίωση
της καθημερινότηΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
τας και της ποιότητας ζωής.
Να μην χρησιμοποιείται σαν εισπρακτικός μηχανισμός
της κάθε Δημοτικής Αρχής και να μην μετατρέπεται σε
μηχανισμό καταστολής, στα πρότυπα της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Σκέψεις και προτάσεις για οπλοφορία του προσωπικού
της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και για κοινή της δράση
με την Ελληνική Αστυνομία, θα μας βάλουν σε άγνωστα και
επικίνδυνα μονοπάτια, που δεν συνάδουν με το ύφος και το
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας και σίγουρα
θα μας βρουν ΟΛΟΥΣ αντιμέτωπους.

40

7

Αγωνιζόμαστε για τη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας και καθορισμού
των αρμοδιοτήτων, όπως πιο πάνω αναφερόμαστε και την επίλυση των προβλημάτων των
εργαζομένων στην Δημοτική Αστυνομία που
αναλυτικά είναι:
1. Να ενταχθεί το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής
Αστυνομίας (Π.Ε. 23, Τ.Ε. 23 και Δ.Ε. 23) στα Β.Α.Ε.
(κατηγορία Βαρέων).

Το Πρόγραμμα Δράσης της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

2. Να χορηγείται με τροποποίηση της κοινής Υπουργικής
Απόφασης για τα ατομικά μέσα προστασίας γάλα και
στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και να γίνονται και σε αυτούς οι εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής.
3. Να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες και να τροποποιηθεί το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003.
4. Να υπάρχει ουσιαστική ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της υπηρεσίας
(Ο.Τ.Α.) να παρέχει νομική προστασία στο ένστολο
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
5. Επανακαθορισμός και αποποινικοποίηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με αυτές που εμπλέκονται η Ελληνική Αστυνομία και άλλοι φορείς.
6. Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3731/2008, που
ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη βαθμολογική εξέλιξη
του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
και καθορίζει διαφορετική ιεραρχία στο ένστολο προσωπικό από αυτή του προσωπικού των Ο.Τ.Α και του
υπόλοιπου Δημοσίου.
7. Να μειωθεί στα (5) πέντε χρόνια από (8) οχτώ χρόνια
το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παραμονής στον
Ο.Τ.Α. που προσλαμβάνεται ο Δημοτικός Αστυνόμος
και να έχει δικαίωμα μετάταξης.
8. Να καταργηθεί η ρύθμιση του Ν. 3731/2008 που
καθορίζει την ύπαρξη Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου
στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
9. Να ανακληθεί η απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
για τη δημιουργία Μητρώου εργαζομένων στη Δημοτική
Αστυνομία και να επιστραφούν τα ερωτηματολόγια που
στόχο έχουν την αλλαγή του ρόλου της Δημοτικής
Αστυνομίας.
10. Να ανακληθεί η Υπουργική Απόφαση που μεταφέρει
τον έλεγχο για την απαγόρευση του καπνίσματος στη
Δημοτική Αστυνομία.
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Ξ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ:
Για το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδυασμό με την προσπάθεια
κατάργησης των Προνοιακών Δομών, η υπεράσπιση του
Δημόσιου και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών των Ο.Τ.Α. είναι πρώτη προτεραιότητα.

Για να φτάσουμε στο στόχο αυτό θα πρέπει να
αγωνιστούμε για:
1. Αναβάθμιση του Παιδαγωγικού ρόλου των Παιδικών
Σταθμών.
2. Ενιαία προσχολική αγωγή.
3. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των
αναγκών που υπάρχουν σήμερα σε ανθρώπινο δυναμικό.
4. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εξοπλισμός, σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια κ.λ.π.).
5. Συνεχής επιμόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού
μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
6. Κατάργηση των τροφείων.
7. Την ένταξη του κλάδου Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας στο
εκπαιδευτικό προσωπικό.
8. Την εξασφάλιση του κόστους της μισθοδοσίας όλων
των εργαζομένων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς.

Ο. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ:
Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. αλλά και της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχουν προτείνει πολλές φορές στο παρελθόν,
ουσιαστικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των
φύλων, από τα οποία ελάχιστα έχουν υλοποιηθεί.
Σήμερα υπάρχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ να
αγωνιστούν οι γυναίκες, γιατί τα προβλήματα διογκώνονται
και παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς τα πρώτα
θύματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης
στην κατάργηση των ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι οι γυναίκες.

Τα αιτήματα των γυναικών πρέπει το επόμενο
χρονικό διάστημα να αποτελέσουν αιτήματα
όλου του συνδικαλιστικού κινήματος με προτεραιότητα και από κοινού να διεκδικήσουμε:
1. Αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα της αυξανόμενης ανεργίας των γυναικών, που εξακολουθεί να είναι
υπερδιπλάσια αυτής των ανδρών.
2. Ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. ΟΧΙ στις ελαστικές μορφές απασχόλησης.
3. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη (προαγωγές κ.λ.π.) και για τα δύο φύλα.

4. Άδειες Μητρότητας:
α. Αύξηση της άδειας μητρότητας και δυνατότητα χορήγησης σ΄ όλες τις εργαζόμενες στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.
β. Αύξηση της άδειας μητρότητας ή επέκτασης μειωμένου ωραρίου σε περίπτωση διδύμων.
γ. Επιπλέον μέτρα διευκόλυνσης (άδειες - ωράριο) για
γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες.
δ. Λήψη ουσιαστικών μέτρων (άδειες, λήψη στεγαστικών δανείων, με καλύτερες προϋποθέσεις), για την
στήριξη μονογονεικών οικογενειών.
ε. Χορήγηση άδειας (συγκεκριμένων ημερών) σε περίπτωση ασθένειας παιδιών.
στ. Αύξηση των ημερών αδείας για σχολική παρακολούθηση.
ζ. Λήψη ουσιαστικών μέτρων (αύξηση της αδείας και
καλύτερη ρύθμιση αυτής) σε περίπτωση υιοθεσίας
τέκνου.
η. Λήψη ειδικών μέτρων στήριξης για την άγαμη μητέρα
(τα μέτρα που αναφέρει ο νέος Κώδικας υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. είναι ανεπαρκής και υπολείπονται αυτών
στον Ιδιωτικό Τομέα).
θ. Μέτρα διευκόλυνσης για τους γονείς παιδιών εξηρτημένων από ουσίες, που παρακολουθούν προγράμματα αποτοξίνωσης, (το πρόβλημα έχει πάρει τεράστιες
διαστάσεις και η πολιτεία αρνείται να το αντιμετωπίσει
συνολικά).
5. Παροχές:
α. Χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος (10%
γάμου και 5% τέκνου) υπολογιζόμενο με βάση το 18ο
κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας (είναι απαράδεκτο σήμερα
το επίδομα γάμου να είναι 35,00 ευρώ και το επίδομα
τέκνου 18,00 ευρώ).
β. Το επίδομα τέκνου να αυξάνεται σε ποσοστό από το
τρίτο παιδί και πάνω.
γ. Διπλασιασμός του επιδόματος τέκνου για παιδιά με
αναπηρία άνω του 61%.
δ. Επίδομα τοκετού 3.000 ευρώ τουλάχιστον (το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο), αναπροσαρμοζόμενο από τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις στο
Δημόσιο.
ε. Ίδρυση Βρεφονηπιακών Σταθμών (με πλήρη ωράρια
δωρεάν) και χώρων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, επέκταση του μέτρου της «Βοήθειας στο Σπίτι» για
όλο τον πληθυσμό και ανάλογα με τις σημερινές ανάγκες. Αν δεν υπάρχουν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, χορήγηση ειδικού επιδόματος για κάλυψη της σχετικής
δαπάνης.
στ. Χορήγηση του επιδόματος γάμου, που αποτελεί
οικογενειακό επίδομα, σε όλες τις μονογονεικές οικογένειες, εφόσον υπάρχουν παιδιά και ανεξαρτήτως
ηλικίας αυτών.
Πολιτική ενθάρρυνσης και διευκολύνσεων των
γυναικών με στόχο την ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση και
επαγγελματική εξέλιξη, για διαρκή εκπαίδευση στα νέα
τεχνολογικά δεδομένα.

40ο Ενδιάμεσο Συνέδριο Π.O.E. - O.T.A.

Εξασφάλιση με συγκεκριμένα μέτρα, της ισόρροπης
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Π. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ:
Η παρέμβασή μας στο οργανωτικό επίπεδο κατ΄
αρχήν πρέπει να απαντήσει στην ανάγκη μιας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ.) που
έχουν εργασιακή σχέση διάρκειας με παράλληλη βέβαια
διασφάλιση της εκπροσώπησης μας, χωρίς σκοπιμότητες
και αλλοιώσεις σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμιος
Σύλλογος - Ομοσπονδία - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Δεύτερο είναι η αναγκαιότητα της λειτουργίας των
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ καθώς από 1-1-2011
και την εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
είναι αναγκαία όσο ποτέ ο συντονισμός και η δράση του
συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, σε επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, που
για μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το επόμενο
χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρχει ενοποίηση
όλων των αγωνιστικών δυνάμεων.
Τρίτο είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων συλλόγων μετά την ενοποίηση των Ο.Τ.Α. όλης
της χώρας.
Θα πρέπει με γρήγορα και συντονισμένα βήματα να
υπάρξει μέσα από συνεννόηση και δημοκρατικές διαδικασίες ενοποίηση όλων των δυνάμεων των εργαζομένων
σε ένα Σύλλογο καθώς τα προβλήματα θα οξυνθούν και η
πολυδιάσπαση το μόνο που θα έχει ως αποτέλεσμα θα
είναι η εσωστρέφεια και όχι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των εργαζομένων.
Θα πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο οργανωτικής δομής του συνδικαλιστικού κινήματος
των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. που για μας διαμορφώνεται ως εξής:
1. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κάθε Δήμος και ένας
Σύλλογος με στόχο τη σύνθεση και την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στη δράση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2. Στου μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραιάς,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λ.π.) θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο κλίμα πολυδιάσπα-

σης και της ίδρυσης νέων συλλόγων με κύριο κριτήριο
τις ενδοκλαδικές ή προσωπικές αντιθέσεις.
3. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομοί) θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση με την ύπαρξη
ενός συλλόγου. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
(Νομός) και μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικές και
λόγω της ύπαρξης μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης
από την πρωτεύουσα του Νομού θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν σύλλογοι σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας
όμορων Δήμων.
4. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι και για εμάς η υλοποίηση της προσπάθειας για την ύπαρξη μια Ομοσπονδίας
των εργαζομένων στο Α΄ και Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης.
Χρονικός ορίζοντας που πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτής της πρότασης είναι η οριστικοποίηση των
θεσμικών αλλαγών (μεταφορά προσωπικού - αρμοδιοτήτων) με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και πάντοτε με τη συνεργασία
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Ομοσπονδίας των εργαζομένων
στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Κατάλληλη χρονική περίοδος για μας είναι το χρονικό
διάστημα μεταξύ Μαΐου 2012 και Ενδιάμεσου Συνεδρίου
του 2013.
Να ολοκληρώσουμε την σύγχρονη επικοινωνιακή
πολιτική, με την χρησιμοποίηση όλων των Μ.Μ.Ε. σε όλη
τη χώρα για την προβολή των θέσεων μας, αλλά και να
εντείνουμε την εκστρατεία υποστήριξης του ρόλου των
εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και να απαντήσουμε στην ολομέτωπη επίθεση λάσπης και
συκοφάντησης που καθημερινά δεχόμαστε (βολεμένοι,
διεφθαρμένοι κ.λ.π.).
Οργανώνουμε καλύτερα τη λειτουργία των
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΥΓΙΕΙΝΗΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για άνοιγμα διαλόγου,
ευρύτερης ενημέρωσης, μορφές αγωνιστικής παρέμβασης σε θέματα αιχμής, διεύρυνση σχέσεων συνεργασιών,
γνώσης και συμμαχιών σε θεματικό, επιστημονικό, κοινωνικό, Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προχωρούμε ΑΜΕΣΑ σε ίδρυση νέας Γραμματείας
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, με στόχο την απόκτηση εμπειριών
για τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη, με τη συστηματική συμμετοχή μας σε πολυμερείς διμερείς σχέσεις, συνέδρια και
συναντήσεις, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων μας.
Ολοκληρώνουμε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ αυτάρκεια της
Ομοσπονδίας, για την καλύτερη οργάνωση και παρέμβασή
της στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην
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Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Υλοποιούμε ΑΜΕΣΑ την καταστατική μας δέσμευση
για την ίδρυση ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. που θα διαμορφώνει αλλά και θα
τεκμηριώνει τις θέσεις και τις προτάσεις μας με επιστημονικό τρόπο.
Συνάδελφοι,
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει καθοριστικό
ρόλο καθώς το επικαιροποιημένο μνημόνιο αλλά και το
σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011 περιλαμβάνουν
και σχεδιάζουν νέα επώδυνα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Παραπέρα μείωση του εισοδήματός μας, νέα φορολογικά βάρη, ξεπούλημα Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Υπηρεσιών, συγχωνεύσεις υπηρεσιών και καταργήσεις
θέσεων, κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων, υποβάθμιση κοινωνικών δικαιωμάτων, εμπορευματοποίηση της
Παιδείας και της Υγείας.
Το ονομαζόμενο «νέο μισθολόγιο» προωθείται όχι
για να αναβαθμίσει μισθούς και συντάξεις και να αποκαταστήσει τις αδικίες μεταξύ διαφόρων κλάδων του
Δημοσίου αλλά για την περαιτέρω αφαίρεση του εισοδήματος όλων των υπαλλήλων, τη νέα μείωση των
συντάξεων.
Η αναθεώρηση του ελλείμματος και του χρέους που
προωθούνται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτούν νέες βάρβαρες πολιτικές σε βάρος μας, τις οποίες
θα αντιμετωπίσουμε με ένα συνδικαλιστικό κίνημα αυτόνομο, αγωνιστικό, και ταξικό. Με νέα ΔΥΝΑΜΙΚΗ να
πάρει στροφή κοινωνικής αντεπίθεσης στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές για την ανατροπή τους και για να
αντιμετωπίσουμε με καλύτερες προϋποθέσεις την οικονομική κρίση.
• Για να σταματήσουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
• Να ακυρωθεί το βάρβαρο μνημόνιο.
• Την κρίση να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντας.
• Για την επαναφορά και διεύρυνση των μισθολογικών,
ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας.

Για να έχουν επιτυχία οι αγώνες μας απαραίτητος όρος είναι η ενιαία ΔΡΑΣΗ και η ΕΝΟΤΗΤΑ του συνδικαλιστικού κινήματος και πρέπει ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να αγωνιστούμε για αυτό.

”
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Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις μετατάξεις του προσωπικού
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010
Εγκύκλιο για τις μετατάξεις του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 του Νόμου 3852/2010 και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, εξέδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

“

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» ν.
3852/2010, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους δήμους, συνοδεύονται και από τη μεταφορά του προσωπικού που τις
ασκούσε.
Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε η μετάταξη του προσωπικού στους ΟΤΑ που θα ασκούν πλέον τις αρμοδιότητες αυτές, να γίνει στο δήμο όπου είχε την έδρα της η
αντίστοιχη υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
προκειμένου να μη διαταραχθεί η προσωπική κατάσταση
των υπαλλήλων αυτών. Ο νόμος έδωσε το δικαίωμα κατ’
αρχήν στους υπαλλήλους αυτούς να ζητήσουν οι ίδιοι τη
μετάταξή τους στον αντίστοιχο δήμο, με τη διαδικασία για
την οποία αναλυτικά σας ενημερώσαμε με την υπ’ αριθμ.
9/2010 εγκύκλιό μας.
Εάν επομένως με τη διαδικασία των εθελοντικών
μετατάξεων δεν κατέστη δυνατή η μετάταξη του προσωπικού για την άσκηση των μεταφερόμενων στους δήμους
αρμοδιοτήτων, προβλέπονται δύο εναλλακτικές περιπτώσεις για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών των δήμων,
οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η απονομή
των αρμοδιοτήτων στους δήμους αφορά το σύνολο
συγκεκριμένου τομέα ή αν περιορίζεται στη μεταβίβαση
μεμονωμένων αρμοδιοτήτων.

n Μ
 ΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
της παρ. 2α του άρθρου 257.
Η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει προσωπικό που
υπηρετεί σε οργανικές μονάδες, των οποίων το σύνολο
των αρμοδιοτήτων μεταφέρεται στους Δήμους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν
όλω μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν αφορά αναγκαστικά
σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, αλλά –
συνηθέστερα - μονάδες σε επίπεδο Τμήματος,
Αυτοτελούς Τμήματος, Γραφείου ή Αυτοτελούς Γραφείου.
Έτσι, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται εν όλω αρμοδιότητες συγκεκριμένων τμημάτων, γραφείων κ.λπ.
Επομένως, το προσωπικό των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων που σήμερα υπηρετεί σε οργανικές
μονάδες με αρμοδιότητες του τομέα πολεοδομίας
(όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 94 παρ. 1 περ.
11-26 του ν. 3852/2010), καθώς και το προσωπικό
που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες με αρμοδιότητες του
τομέα ε΄Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(άρθρο 94 παρ. 3Β) και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τη διαδικασία καταβολής προνοιακών επιδομάτων, μετατάσσεται υποχρεωτικά στο δήμο της έδρας του
νομού, ή στο δήμο εντός των ορίων του οποίου λειτουργούσε καταργούμενη αντίστοιχη αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ.5 ν.3852/2010.
• Ποιοι μετατάσσονται:
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου
257 είναι το σύνολο του τακτικού προσωπικού (μόνιμο
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) που κατέχει
οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια κατ’
αντιστοιχία υπηρεσιακή μονάδα, και, σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής οργανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή
μονάδα, όσοι υπάλληλοι υπηρετούσαν την 1η-1-2010
(σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1,
όπου προβλεπόταν ότι οι προϋποθέσεις έπρεπε να
συντρέχουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, ήτοι
7-6-2010) στις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συναφείς κλάδους και
ειδικότητες. Σημειώνεται ότι στον όρο «συναφείς κλάδους και ειδικότητες» περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό
που παρείχε υπηρεσίες στις κρίσιμες υπηρεσιακές μονάδες για τη λειτουργική υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται.
Παράδειγμα:
Εάν σε ένα τμήμα Δ/νσης Πολεοδομίας του οποίου το
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σύνολο των αρμοδιοτήτων απονέμεται στους ΟΤΑ, υπηρετούσαν εφτά (7) υπάλληλοι την 1-1-2010 και π.χ.
τρεις (3) εξ’ αυτών μετετάγησαν εθελουσίως, τότε οι
υπόλοιποι τέσσερεις (4) θα μεταταγούν αυτοδικαίως
στον οικείο δήμο.

δικές τους περαιτέρω ενέργειες.
Επίσης, θα πρέπει να αποσταλούν από τις οικείες
Περιφέρειες οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων που
είχαν μεταταγεί εθελοντικά στους Δήμους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 1. του ν. 3852/2010.

Οι διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2α του ν.3852/2010
δεν αφορούν σε υπαλλήλους που:
- ανήκουν οργανικά σε άλλους φορείς, αλλά είναι
αποσπασμένοι σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων

n Μ
 ΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Ε.Π. ΣΎΜΦΩΝΑ
με την παρ. 8 του άρθρου 257.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 257 του ν.
3852/2010 το προσωπικό που υπηρετούσε μέχρι την
έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010, δηλαδή μέχρι την 7η
Ιουνίου 2010 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας2, μετατάσσεται με την ίδια
σχέση εργασίας στο δήμο, όπου αυτά λειτουργούσαν,
κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 257.
Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνονται
και οι δόκιμοι υπάλληλοι των ΚΕΠ, δεδομένου ότι ο κλάδος Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών έχει προβλεφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη στελέχωση των ΚΕΠ
και το προσωπικό αυτό δεν θα μπορεί να απασχοληθεί
σε αλλότρια καθήκοντα.
Επομένως και στην περίπτωση του προσωπικού των
ΚΕΠ απαιτείται η χορήγηση στοιχείων της οικείας
Διεύθυνσης Διοίκησης, από τα οποία προκύπτει ότι οι
προς μετάταξη υπάλληλοι υπηρετούσαν κατά την έναρξη
ισχύος του ν. 3852/2010 στην κρίσιμη υπηρεσιακή
μονάδα του ΚΕΠ.

• Σε ποιο Δήμο γίνεται η μετάταξη:
α. Στο δήμο της έδρας του Νομού,
β. Στο δήμο εντός των ορίων του οποίου λειτουργούσε η
καταργούμενη αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 95 παρ.5
ν.3852/2010.
• Διαδικασία μετάταξης:
Για τη διενέργεια της προαναφερόμενης μετάταξης απαιτείται:
- Η χορήγηση στοιχείων στο Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας από την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού
για το προσωπικό που υπηρετούσε κατά την
1η/1/2010 στην κρίσιμη υπηρεσιακή μονάδα, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί πράξη τοποθέτησης ή όχι.
Δηλαδή, η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης πρέπει άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία της κρατικής
Περιφέρειας με απόδειξη1 και με κλητήρα τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
εκδίδει διαπιστωτική πράξη (επισυνάπτεται
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ), με την οποία το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο δήμο της έδρας του Νομού (ή, στην περίπτωση του άρθρου 95 παρ. 5, στο δήμο όπου εδρεύει η
αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας,
εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας.
Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως άμεσα, αλλά η ισχύς της ξεκινά από
1/1/2011.
Με δεδομένο τον επείγοντα χαρακτήρα των προαναφερόμενων ενεργειών, επισημαίνουμε ότι κρίνεται απαραίτητο οι διαπιστωτικές πράξεις των Γενικών
Γραμματέων των Περιφερειών να έχουν εκδοθεί και
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την 20 η /12/2010.
Σημειώνεται ότι, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι
μετατάξεις, οι ατομικοί φάκελοι των μετατασσομένων
υπαλλήλων θα πρέπει να αποσταλούν με μέριμνα της
οικείας Περιφέρειας στους Δήμους υποδοχής για τις

n Μ
 ΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου
257 του ν. 3852/2010 εάν οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται είναι μεμονωμένες, η επάρκεια ή μη του εθελουσίως μετατασσόμενου προσωπικού για την άσκησή
τους εξετάζεται στην πράξη από τους δήμους που τις
αναλαμβάνουν, δηλαδή από 1-1-2011. Για την περίπτωση αυτή θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες από την
υπηρεσία μας.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δ/νσεις Διοικητικού των
ΟΤΑ β΄ βαθμού παρακαλούνται όπως άμεσα συνεργασθούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για
την έγκαιρη έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μετάταξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

”

1. Ε φιστούμε την προσοχή της αρμόδιας υπηρεσίας της
Νομαρχίας, διότι πρόκειται για τη διαβίβαση του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, ο οποίος είναι μοναδικός.
2 Αφορά όλο το προσωπικό, πέραν του κλάδου Διεκπεραίωσης
Πολιτών, που είναι ενταγμένο οργανικά στα ΚΕΠ.

Την ανάκληση
του ερωτηματολογίου
για το προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας
ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Διευκρινίσεις για τις διατάξεις του
άρθρου 66 του Νόμου 3863/2010 που αφορά
τον Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Tην ανάκληση του ερωτηματολογίου που εστάλη από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με στόχο τη συλλογή προσωπικών στοιχείων για τη δημιουργία ξεχωριστού Μητρώου
Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία σε έγγραφο που εξέδωσε αναφέρει:

“

Περιήλθε σε γνώση μας έγγραφο του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Εκπαιδευτικό
Συμβούλιο Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας (αριθμ.
πρωτ.:14566/2-11-2010) που κοινοποιείται σε όλες τις
Περιφέρειες προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι της
χώρας.
Με το έγγραφο στέλνεται συνημμένα και ερωτηματολόγιο για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με
σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Προσωπικού
Δημοτικής Αστυνομίας.
Συνάδελφοι,
Τόσο η απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για
τη δημιουργία ξεχωριστού Μητρώου Προσωπικού
Δημοτικής Αστυνομίας όσο και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου δεν προβλέπεται από καμιά διάταξη Νόμου
και άπτεται προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων χωρίς
να υπάρχει καμιά έγκριση από την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
Ανεξάρτητα όμως από το αν υπάρχει έγκριση ή όχι η
συγκεκριμένη ενέργεια είναι στην κατεύθυνση της περαιτέρω στρατικοποίησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και
της χρησιμοποίησης της για μηχανισμό αυταρχισμού, τρομοκράτησης και επιβολής των αντεργατικών πολιτικών τους με
άλλο τρόπο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. αποφάσισε να
καλέσει όλους τους εργαζόμενους της Δημοτικής Αστυνομίας
να μην συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να το
επιστρέψουν σαν απαράδεκτο στις υπηρεσίες τους.
Για την ανάκληση του εγγράφου και του ερωτηματολογίου θα υπάρξει παρέμβαση της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. τόσο
στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι σαφές ότι η
όλη διαδικασία εντάσσεται στην προσπάθεια αλλαγής του
ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας και θα πρέπει να βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια τους.

”

Για το θέμα αυτό η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημέρωσε και τον Υφυπουργό
Εσωτερικών γνωστοποιώντας του πως κάλεσε τους Δημοτικούς
Αστυνομικούς να μην προχωρήσουν στη συμπλήρωσή του. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Κύριε Υφυπουργέ,
Όπως πληροφορηθήκαμε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας) απέστειλε στις
Περιφέρειες του Κράτους το με αριθμ. πρωτ.: 14566/211-2010 έγγραφο για συμπλήρωση στοιχείων από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
Με το έγγραφο στέλνεται συνημμένα και ερωτηματολόγιο για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με
σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση του Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Προσωπικού
Δημοτικής Αστυνομίας.
Τόσο η απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για
τη δημιουργία ξεχωριστού Μητρώου Προσωπικού
Δημοτικής Αστυνομίας όσο και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου δεν προβλέπονται από καμία διάταξη
Νόμου και άπτεται προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων
χωρίς να υπάρχει καμία έγκριση από την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
Κύριε Υφυπουργέ,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. αποφάσισε να καλέσει όλους τους εργαζόμενους της Δημοτικής
Αστυνομίας να μην συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο
και να το επιστρέψουν σαν απαράδεκτο στις υπηρεσίες
τους. Σας ζητούμε, όπως με προσωπική παρέμβασή σας
αποσυρθεί καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγουμε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

”

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του
Νόμου 3863/2010, άρθρο 66 στον Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. του
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. παρέχει με έγγραφό του το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το έγγραφο αναφέρει:

“

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου
3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».(ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄), ρυθμίζονται θέματα του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ
που αφορούν την υπαγωγή στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όσων εντάχθηκαν για
κύρια σύνταξη στο καθεστώς αυτό (άρθρο 4
ν.3660/2008).
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, που ισχύει από
15-7-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου),
θεσπίζεται - για το μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ,
που απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες
ωράριο στις αναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου
4 του ν.3660/2008 (Α΄78) εργασίες (συγκομιδή
και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων κ.ά.) - καθεστώς Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και στον φορέα
της επικουρικής ασφάλισής τους (Τομέας
«ΤΑΔΚΥ»του ΤΕΑΔΥ).
Με την εν λόγω ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού από
τον φορέα επικουρικής ασφάλισής του με τις ίδιες
ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου
φορέα.
Ειδικότερα προβλέπεται:
1. Το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που απασχολείται στις
αναφερόμενες στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008
(78Α΄) εργασίες, το οποίο ασφαλίζεται για επικουρική σύνταξη στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ, υπόκειται υποχρεωτικά από το διορισμό ή τη μονιμοποίησή του στις ειδικότητες αυτές στην καταβολή
πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και
1,25% στον ασφαλισμένο επί του ποσού των
ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη (βασικός
μισθός και επίδομα ειδικής απασχόλησης). Για το
λόγο αυτό θα πρέπει οι εκκαθαριστές άμεσα να
προχωρήσουν στην παρακράτηση και απόδοση
στον Tομέα «ΤΑΔΚΥ» των επιπλέον εισφορών
από 15-7-2010. Η παρακράτηση θα πρέπει να
εμφανίζεται χωριστά για ασφαλισμένο και εργοδότη ανά μήνα που αναφέρεται.
2. Στο προσωπικό που υπηρετεί στους Ο.Τ.Α.
και απασχολείται στις ανωτέρω εργασίες κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 66 του
νόμου 3863/2010 (15-7-2010), δίδεται η δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου αυτού
αναδρομικά, από τη πρόσληψη, τη μονιμοποίηση ή
το διορισμό και πάντως όχι πριν από την 7-5-2008,
ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3660/2008 (δηλαδή από την 7-5-2008 έως και την 14-7-2010) με
αίτησή του, καταβάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη
ειδική εισφορά επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75%
στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισμένο. Η
πρόσθετη ειδική εισφορά υπολογίζεται επί των
ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την πιο
πάνω αναδρομική υπαγωγή και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του
Ν.3863/2010 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν στην υπηρεσία τους αίτηση με την
οποία θα ζητούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις
του προαναφερόμενου νόμου, η δε υπηρεσία
μετά τον υπολογισμό των αναδρομικών εισφορών θα πρέπει να παρακρατήσει και να αποδώσει
στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ το ποσό της
οφειλής του ασφαλισμένου. Το ίδιο θα πρέπει να

γίνει και για την εισφορά του εργοδότη, την
οποία θα πρέπει η υπηρεσία να καταβάλει άμεσα
και εφάπαξ. Η απόδοση των άνω αναδρομικών,
ασφαλισμένου και εργοδότη, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση των
υπαλλήλων που εντάσσονται στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά.
3. Το ανωτέρω προσωπικό, που συμπληρώνει
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις
περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και
συνταξιοδοτείται από το !ημόσιο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3660/2008, δικαιούται επικουρική σύνταξη από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του
ΤΕΑΔΥ, εφόσον έχει συμπληρώσει σ’ αυτό τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κάθε φορά από το !ημόσιο. Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται και με χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο επικουρικό φορέα σε καθεστώς Β.Α.Ε.,
σύμφωνα με τις περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις. Η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται μετά από
αναγνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθμού
ετών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που απαιτούνται κάθε φορά από το Δημόσιο
για τη συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις αυτές. Η
αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης που
έχει αναγνωρισθεί στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του !ημοσίου, πριν από την
ισχύ το άρθ. 4 του ν. 3660/2008 (7-5-2008),
πραγματοποιείται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική
πράξη αντίστοιχης υπαγωγής στο Δημόσιο και με
την καταβολή από τον ασφαλισμένο του ποσοστού
εισφοράς 2% επί του ποσού των ασφαλιστέων
αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης, επί του
οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για την κύρια
σύνταξη.
Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού πραγματοποιείται, είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε
εξήντα (60) μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, οι
οποίες παρακρατούνται από τις αποδοχές του
ασφαλισμένου και αποδίδονται στον Tομέα
«ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και
το υπόλοιπο εξοφλείται σε σαράντα (40) μηνιαίες
δόσεις, το οποίο παρακρατείται κατά μήνα από τη
σύνταξη του συνταξιούχου.
4. Για τα πρόσωπα τα οποία μέχρι την 15-72010 είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το
Δημόσιο με τις ειδικές διατάξεις (άρθρου 4 του
ν.3660/ 2008), παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον
Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ εφόσον με αίτησή τους
ζητήσουν να αναγνωρίσουν και εξαγοράσουν και
στον Τομέα τον αντίστοιχο χρόνο του Δημοσίου. Η
αναγνώριση και εξαγορά αυτή πραγματοποιείται
μετά από αίτηση του συνταξιούχου, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική πράξη αντίστοιχης
υπαγωγής στο Δημόσιο και την καταβολή από τον
συνταξιούχο ποσοστού 2% επί των συνταξίμων
αποδοχών εξόδου από την υπηρεσία, όπως αυτές
ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η εξόφληση του ποσού που θα προκύψει πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε με την
καταβολή του 1/3 του ποσού εφάπαξ και του υπολοίπου με παρακράτηση από τη σύνταξη σε 40 μηνιαίες δόσεις.
Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω και της υπ.αρ.
Φ.80020/οικ.19225/704/16-9-2010 εγκυκλίου
του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης, Γενικής Διεύθυνσης Κοιν.Ασφάλισης, !/
νσης Πρόσθετης Ασφάλισης, παρακαλούμε οι υπηρεσίες σας όπως κοινοποιήσουν άμεσα το παρόν
έγγραφό μας σε όλους τους Ο.Τ.Α. της χωρικής σας
αρμοδιότητας, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα ανωτέρω προεκτεθέντα.

”
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Στάση Εργασίας από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
και τη Γ.Σ.Ε.Ε. την ημέρα της ψήφισης
του αντιλαϊκού προϋπολογισμού

■

Παναττική στάση εργασίας πραγματοποίησαν Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. (από τις 12.00
το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου) την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα ψήφισης
του αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Στη στάση εργασίας συμμετείχε και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στη
1.00 το μεσημέρι προχώρησαν και σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Σε ανακοίνωσή
της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία της 15 ης Δεκεμβρίου 2010,
καθώς και τη δυναμική παρουσία των εργαζομένων, των άνεργων, των
νέων και των συνταξιούχων στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
Οι εργαζόμενοι με τη μεγάλη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στέλνουν μήνυμα αντίστασης στις βάρβαρες πολιτικές της Κυβέρνησης και
της τρόικα, που ισοπεδώνουν τα μισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και
κοινωνικά δικαιώματά μας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θέλει ταυτόχρονα να καταγγείλει τον αυταρχισμό και τις βάρβαρες επιθέσεις της αστυνομίας που με
τη χρήση βίας, χημικών, τις μαζικές συλλήψεις θέλουν να τρομοκρατήσουν
τους εργαζόμενους και να καταστείλουν τους αγώνες.
Καταδικάζει επίσης την επίθεση σε βάρος Βουλευτή και τονίζει για μια
ακόμη φορά, ότι αυτές οι πρακτικές δεν εξυπηρετούν τον αγώνα των εργαζομένων.
Καλεί τους εργαζόμενους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον
αγώνα τους ενάντια στα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα.
Στα πλαίσια αυτά προκηρύσσει μαζί με τη Γ.Σ.Ε.Ε. Παναττική Στάση
Εργασίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, από τις 12.00 έως
τις 15.00 ή έως τη λήξη του ωραρίου, ημέρα που θα ψηφίζεται ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός και την πραγματοποίηση συγκέντρωσης στις 1.00
το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σημειώνει:

”

“

Η αντίδραση και ο αγώνας του συνδικαλιστικού κινήματος και των
εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, ενάντια στον προϋπολογισμό
του 2011 και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του μνημονίου των τοκογλύφων δανειστών, που υλοποιεί η κυβέρνηση, συνεχίζεται.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Oμοσπονδίας στη συνεδρίασή της την
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσισε την πραγματοποίηση 4ΩΡΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ
2010 από τις 11.00 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου.
Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης στις 12.00 το μεσημέρι στο
Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27 – Αθήνα) και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ΠOΡΕΙΑ και συμμετοχή στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. στις 1.00 το μεσημέρι στην ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤOΣ.
Συνάδελφοι,
Όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας με ΕΝOΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ υπερασπίζονται τα βασικά και θεμελιώδη εργασιακά και οικονομικά τους δικαιώματα
που αμφισβητούνται, ανατρέπονται και υπονομεύονται από τις ασκούμενες πολιτικές.

”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Συγκροτήθηκαν σε σώμα τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των παρακάτω Συλλόγων και Σωματείων
εργαζομένων. Η νέα τους σύνθεση είναι:
Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας
Πρόεδρος:
Δερλερές Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:
Θερμός Απόστολος
Γ. Γραμματέας:
Συκιώτης Αναστάσιος
Ε. Γραμματέας:
Βλάχος Νικόλαος
Ταμίας:
Κότσιφα Άννα
Μέλη:
Ροντογιάννης Νικόλαος
Αργυρός Σπυρίδων
Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και
Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού
Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος:
Παπανικολάου Σωτήριος
Α' Αντιπρόεδρος: Μοναστηρίδης Μηνάς
Β' Αντιπρόεδρος:
Χαβδούλας Χρήστος
Γ. Γραμματέας:
Φισέκη Ελένη
Οργαν. Γραμματέας: Μπαλάφας Ιωάννης
Ταμίας:
Τσαγγάρης Γεώργιος
Αναπλ. Ταμίας:
Χειμωνίδης Θεόδωρος
Μέλη:
Γκενίδου Αναστασία
Γκουντούλα Αργυρώ
Ιορδανίδης Ιορδάνης
Μακρή Παγώνα
Μανδαλιανός Ανδρέας
Μάντζιος Βασίλειος
Μπάρτζας Βασίλειος
Ουζούνης Βασίλειος
Σωτηριάδου Παρθένα
Χοροζίδη Κλεοπάτρα
 ύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγίων
Σ
Αναργύρων
Πρόεδρος:
Μαυροειδάκος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:
Πολυχρονόπουλος Γεώργιος
Γραμματέας:
Καμαρινοπούλου Ελένη
Ταμίας:
Κεχρή Ελένη
Μέλη:
Κοτσίρας Γεώργιος
Τζατζαράκη Ελένη		
Ανδρακίδη Σοφία
Σύλλογος Διοικητικού και Εργατοτεχνικού
Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων
Επαρχίας Νάξου
Πρόεδρος:
Αναματερός Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:
Καλαβρός Γεώργιος
Γραμματέας:
Φυρογένης Απόστολος
Ταμίας:
Μαργαρίτη Αικατερίνη
Μέλος:
Λεγάκης Παντελεήμων
 ύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού
Σ
Δράμας
Πρόεδρος:
Κυριακίδης Αντώνης
Αντιπρόεδρος:
Τσαπρασίδης Κίμωνας
Γραμματέας:
Καραγαϊτάνη Γιάννα
Ταμίας:
Τριποδιανάκη Ιωάννα
Μέλη:
Κασκαμτζής Γιάννης
Γιαγκάζογλου Γιώργος
Μουσιάδου Βάσω
Σύλλογος Μόνιμων & Αορίστου Χρόνου
Υπαλλήλων Δήμου Π. Φαλήρου
Πρόεδρος:
Κονταξάκη Μαρία
Αντιπρόεδρος:
Βατσινάς Εμμανουήλ
Γραμματέας:
Καραβόλου Λία
Αναπλ. Γραμματέας: Παπαδοπούλου Ελένη
Ταμίας:
Σταθάκης Ιωάννης
Δημ. Σχέσεις:
Μπεναρδής Αλέξανδρος
Μέλη:
Γριβέα Παναγιώτα
Δρίβα Αριστέρα
Σάπκας Σταύρος
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 ωματείο Εργαζομένων Δήμου Πτολεμαΐδας
Σ
και ευρύτερης Περιοχής
Πρόεδρος:	Παναγιωτίδης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος:
Καραγιαννάκος Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας:
Μαλακόζης Νικόλαος
Αναπλ. Γραμματέας: Αλεξιάδης Δημήτριος
Ταμίας:
Μαρασλής Στέφανος
Μέλη:
Κουπαρανίδης Γεώργιος
Τσίπρας Δημήτρης
Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος
Πρόεδρος:
Κρέτσης Νίκος
Αντιπρόεδρος:
Μπάτρης Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας:
Σταρράς Πέτρος
Ταμίας:
ΠαπαγεωργίουΧατζηαντωνίου Μιχάλης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Τάντος Στέφανος
Μέλη:
Βακαλόπουλος Γιάννης
Καλαμπόκης Παναγιώτης
 ύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Μήλου
Σ
Πρόεδρος:
Σαρακήνος Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος:
Μουτάφης Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας:
Κότσικα Ελισάβετ
Ταμίας:
Μάλλης Εμμανουήλ
Μέλος:
Βήχος Ιωάννης
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά
Πρόεδρος:
Οικονομάκης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος:
Μπασιά Ελένη
Γραμματέας:
Κούβαρης Γεώργιος
Ταμίας:	Μανωλάκος Λεωνίδας
Αν. Γραμματέας:
Γαλάνης Κωνσταντίνος
Δημ. Σχέσεις:
Αρβανίτης Κωνσταντίνος
Μέλη:
Κοντογιάννη Δικαια
Καψοκόλη Άννα
Καϊτοπούλου Κυριακή
Φραγκάκος Κυριάκος
Δημακάκος Δημήτριος
 ωματείο Οδηγών-Μηχανικών και
Σ
Εργατοτεχνιτών του Δήμου Πειραιά
Πρόεδρος:
Νταβέλης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος:
Σαρέλας Δημήτριος
Γ. Γραμματέας:
Γκιτάκος Βασίλειος
Γραμ. Οικονομικών: Αυγουλέας Βασίλειος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Ξύγκος Κωνσταντίνος
Μέλη:
Λαμπράκης Γεώργιος
Τσιάκαλος Δημήτριος
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Λαμιέων
Πρόεδρος:
Τασιου Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος:
Λασπονίκος Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας:
Σκαρμούτσος Θεόδωρος
Ταμίας:
Λάμπρου Σπύρος
Μέλη:
Μαλισσόβας Αναστάσιος
Σπανός Νικόλαος
Ντούζγος Κώστας
 ύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Αγίου
Σ
Δημητρίου Αττικής
Πρόεδρος:
Μαγκλής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:
Λάζαρης Γεώργιος
Γραμματέας:
Ευθυμίου Χριστόδουλος
Ταμίας:
Νικολής Κοσμάς
Κοσμήτορας:
Αθανασοπούλου Αργυρώ
Μέλη:
Χριστόπουλος Ευστάθιος
Κιουλόγλου Κυριάκος

Σε αγωνιστική εγρήγορση
οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. μετά
την απεργία της 15ης Δεκεμβρίου 2010

Ημερίδα ενημέρωσης των
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. για το νέο
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς

Σε αγωνιστική εγρήγορση κάλεσε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά τη μαζική συμμετοχή του στη μεγαλειώδη
συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010.
Σε συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποφάσισε:

Hμερίδα με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό (Νόμους 3863 και 3865 του 2010) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 στο Ξενοδοχείο «Athens Imperial» στην Αθήνα. Η ενημέρωση έγινε από στελέχη του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συμμετείχαν συνδικαλιστικά στελέχη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και
υπηρεσιακοί παράγοντες των Ο.Τ.Α. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιούν και ανάλογες ημερίδες
και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. στη συνεδρίασή της την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010, μετά την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Πανελλαδική Απεργία της 15 ης
Δεκεμβρίου 2010 και με δεδομένο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η παρέμβαση των εργαζομένων θα πρέπει να είναι
συνεχής, οργανωμένη και δυναμική, λαμβάνοντας υπόψη και τα
εκρηκτικά προβλήματα που συσσωρεύονται και διογκώνονται στο
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (απολύσεις εργαζομένων, αδυναμία καταβολής Μισθοδοσίας, εφαρμογή του Προγράμματος
«Καλλικράτης») αποφάσισε:
n		Δηλώνει την αγωνιστική της συμπαράσταση σε κάθε
εργαζόμενο, σωματείο, κλάδο που αγωνίζεται ενάντια στον
εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλλουν τρόικα και κυβέρνηση.
n		Συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων
στο Δήμο της Αθήνας που διεκδικούν την καταβολή των
δεδουλευμένων και το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή
εργασία και καταγγέλλει κάθε απόπειρα (κυβέρνησης και
Δημοτικής Αρχής) για την ποινικοποίηση του δίκαιου
αγώνα τους.
n		Καλεί τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσει
Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2010 να προχωρήσουν σε συντονισμένη απεργιακή κινητοποίηση καλώντας
τους εργαζόμενους να αποδοκιμάσουν τον νέο προϋπολογισμό που μόνο βάρη και δεινά επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί πρωτοβουλία
από την Γ.Σ.Ε.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η Π.O.Ε. – O.Τ.Α. θα προχωρήσει στην προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας
από τις 11.00 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου καλώντας τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν:
n		Την αποτροπή κάθε απόλυση στους Oργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
n		Άμεση επίλυση του γενικευμένου πλέον προβλήματος της
αδυναμίας καταβολής της τακτικής μισθοδοσίας σε πολλούς Δήμους της χώρας μετά τον περιορισμό – κατάργηση
των τακτικών επιχορηγήσεων.
n		Την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
των Υπηρεσιών των O.Τ.Α.
n		Την υπογραφή ΑΜΕΣΑ της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
των O.Τ.Α. σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους.

”

“

Μετά την ψήφιση του Ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού
Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧOΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ.
ΦΥΛΛOΥ 120/21-7-2010) και τις αλλαγές-ανατροπές που έγιναν στα συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά δικαιώματά μας,
υπήρξαν αιτήματα πολλών συλλόγων να υπάρξει ενημέρωση
στις νέες διατάξεις και για αυτό
ζητήσαμε από το Υπουργείο
Oικονομικών να υπάρξουν σε
συνεργασία με την Oμοσπονδία
ημερίδες ενημέρωσης των συνδικαλιστικών στελεχών μας καθώς
και των υπηρεσιακών παραγόντων
στους O.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
Oι ημερίδες αυτές έχουν
στόχο την έγκυρη ενημέρωση
των εργαζομένων στη νέα συνταξιοδοτική νομοθεσία ώστε να
αποφύγουμε τη μαζική «προσφυγή» πολλών συναδέλφων σε «ειδικούς» αλλά «άσχετους», που τους
επιβαρύνουν οικονομικά καθώς
και το κλίμα ανασφάλειας που
έχει δημιουργηθεί σε αυτούς.
Στο αίτημά μας το Υπουργείο
Oικονομικών απάντησε θετικά
και η 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των συνδικαλιστικών στελεχών και υπηρεσιακών παραγόντων στους O.Τ.Α. Α’ Βαθμού θα
πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 21
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2010 στις 9.30 το πρωί στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL»
(Μεγ. Αλεξάνδρου και Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα).
Δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα έχουν τα Μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. από τους Νομούς Αττικής,
Βοιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Σάμου και Λέσβου καθώς και
οι υπηρεσιακοί παράγοντες των πιο πάνω Δήμων.
Η ενημέρωση θα γίνει από υπηρεσιακά στελέχη της 43ης και 47ης Διεύθυνσης
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Περιφέρειες μετά από την οριστικοποίηση του προγράμματος με το Υπουργείο Oικονομικών για τις οποίες και θα
ενημερωθείτε.

”

Με κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής απάντησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στις περίεργες
μεθοδεύσεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
Στο κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής προχώρησε
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010
αντιδρώντας στις περίεργες μεθοδεύσεις που αφορούν στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού
για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική. Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποίησε
3ωρη στάση εργασίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για το θέμα αυτό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία επισημαίνει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Oμοσπονδίας σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε να προχωρήσει σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2010 το κλείσιμο του
Χ.Υ.Τ.Α της Φυλής και του Σ.Μ.Α. στο Σχιστό
την κατάληψη των γραφείων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
και να προκηρύξει την ΤΡΙΤΗ 21
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2010 3ΩΡΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 3.00 μ.μ. και την πραγματοποίηση ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
στις 12.30 το μεσημέρι έξω από το
Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» (Μεγάλου
Αλεξάνδρου – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα)
όπου συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για να αποφασ ί σ ε ι τ ο ν τρ ό π ο υ λ ο π ο ί η σ η ς τ ο υ
Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική.
Η κινητικότητα και η μυστικότητα που
διακρίνεται τις τελευταίες ημέρες στο Δ.Σ.
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. την Περιφέρεια Αττικής και
την Κυβέρνηση είναι γιατί φαίνεται ότι τα
«ΒΡΗΚΑΝ» και προχωρούν με συνοπτικές
διαδικασίες στην υλοποίηση τις απόφασής
τους για αφαίρεση της αρμοδιότητας της
Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την εκχώρησή της με «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς και διαδικασίες σε ιδιώτες για είκοσι πέντε χρόνια.
Συνάδελφοι,
Η άμεση, δυναμική και με κάθε τρόπο
αποτροπή της λήψης τέτοιας απόφασης θα
είναι η απάντηση του συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Γι’ αυτό συμμετέχουμε OΛOΙ στη
συγκέντρωση και τους στέλνουμε το δικό
μας μήνυμα.

”

Την κυβερνητική στάση απέναντι στους
άνεργους της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Τον αυταρχισμό της κυβέρνησης απέναντι στους άνεργους της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. που πρόσφατα
ένιωσε τον αυταρχισμό της Κυβέρνησης με την παραπομπή της
στα Δικαστήρια καταγγέλλει για άλλη μια φορά την στάση της
απέναντι στους άνεργους της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.
O Υπουργός Oικονομικών όχι μόνο αρνήθηκε να συναντήσει τους αντιπροσώπους των εργαζομένων και να προσυπογράψει την οικονομική ενίσχυση πέρα από το πενιχρό επίδομα
ανεργίας που εδώ και μήνες είναι αποφασισμένο αλλά χρησιμοποίησε πρωτοφανή βία με τα Μ.Α.Τ. προκειμένου να τους απομακρύνει.
Την ίδια στιγμή που πάνω από 1.000 επιχειρήσεις χρωστούν τουλάχιστον 3 δις ευρώ στο Ι.Κ.Α. η Κυβέρνηση προχωρά στην απαλλαγή τους από τις εργατικές εισφορές ενώ για τους
εργαζόμενους για άλλη μια φορά ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει
σάλιο...
Συμπέρασμα… αφού λοιπόν η Κυβέρνηση στηρίζει αυτούς που
κλέβουν τον ιδρώτα των εργαζομένων και ενισχύει ταυτόχρονα
Τράπεζες και Βιομηχάνους ο μόνος δρόμος για τους εργαζόμενους είναι να αποδείξουν τη ΔΥΝΑΜΗ τους…!!!

”
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Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Σε υλοποίηση της πλήρους πρότασής της για τα Β.Α.Ε. κάλεσε
τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Την υλοποίηση στο σύνολο της πρότασης που έχει υποβληθεί από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα καλεί η Ομοσπονδία τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών. Στο έγγραφο που τους απέστειλε επισημαίνει:

“

Κύριοι Υπουργοί,

Μετά την ψήφιση της διάταξης (άρθρο 4 του
Νόμου 3660/2008) για την ένταξη στα Β.Α.Ε.
κατηγοριών (ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ) εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σας γνωρίζουμε ότι η
Oμοσπονδία μας εκτιμώντας τις ανάγκες των εργαζομένων, σας ζητά όπως υλοποιήσετε στο σύνολο
την πρότασή της για τα Β.Α.Ε. με την ένταξη και
της κατηγορίας των ΒΑΡΕΩΝ.
Η αποδοχή της πρότασής μας στο σύνολό της,
συνιστά υποχρέωση της κυβέρνησης απέναντι σε
ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων που δεν διεκδικούν κανένα ΝΕO ΠΡOΝOΜΙO αλλά την άρση αδικιών και ανισοτήτων που υπάρχουν μέχρι σήμερα,
δεδομένου ότι τα αντίστοιχα επαγγέλματα στον
ιδιωτικό τομέα (ασφάλιση Ι.Κ.Α.) είναι ενταγμένα
στα Β.Α.Ε.
Αναλυτικά η πρότασή μας για τα Β.Α.Ε. είναι:
Α. Ένταξη στα Β.Α.Ε. και της κατηγορίας
(ΒΑΡΕΩΝ) των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφή:

1. Το μόνιμο προσωπικό των Oργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.Τ.Α.) Α’ Βαθμού,
το οποίο απασχολείται αποκλειστικά και κατά
πλήρες ωράριο ως οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων, πούλμαν, ανατρεπόμενων και
βυτιοφόρων, ως χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων, ως
χειριστές αεροσφύρας και γεωργικών ελκυστήρων, ως νυκτοφύλακες, ως μουσικοί πνευστών
οργάνων, ως καθαριστές εσωτερικών χώρων,
ως υδραυλικοί απασχολούμενοι αποκλειστικά με
την εκτέλεση εγκαταστάσεων υγιεινής και θέρμανσης, ως ξυλουργοί, οι απασχολούμενοι στην
τοποθέτηση υαλοπινάκων, ως χημικοί στο βιολογικό καθαρισμό, ως ηλεκτροτεχνίτες που οι
απασχολούμενοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, ως ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ως
μάγειροι, βοηθοί μαγείρων, τραπεζοκόμοι, ως
τεχνίτες και εργάτες αποχέτευσης και ύδρευσης,
ως εργάτες σφαγείων, ως καμαρώτοι – καμαριέρες και ως τρίφτες στα δημοτικά λουτρά, ως
καθαριστές – καθαρίστριες στα δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και γήπεδα, ως θερμαστές
και λεβητοκαθαριστές, ως εργάτες καθαριότητας
νεκροταφείων, οι απασχολούμενοι στην οδοποιΐα, ως εργάτες και τεχνίτες στην σήμανση οδών,
ως εργάτες και τεχνίτες σωληνώσεων και σιδεροκατασκευών, ως εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο
εφόσον έχουν συμπληρώσει οι μεν Άνδρες το
60ο έτος της ηλικίας τους, οι δε Γυναίκες το
55ο έτος και έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε
(15) συντάξιμα έτη από τα οποία δώδεκα (12)
έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές και εκ των
οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον τα τελευταία
δεκατρία (13) έτη πριν την συμπλήρωση του
ανωτέρω ορίου ηλικίας.
Το ανωτέρω προσωπικό υπόκειται από το διορισμό ή τη μονιμοποίησή του στις ειδικότητες
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στην
καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 2,2%
επί του Βασικού Μισθού και επί του ποσού
του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.
2. Το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή διορισθεί ή μονιμοποιηθεί στις ειδικότητες της
προηγούμενης παραγράφου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής αναδρομικά, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται αποκλειστικά
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εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, καταβάλλοντας την
πρόσθετη ειδική εισφορά, όπως αναφέρεται στο
τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, αναδρομικά, για το χρονικό διάστημα από
8-4-1999 έως και την ημερομηνία της αίτησης
και εφεξής.
Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υπηρεσία πριν τις 8-4-1999 και απασχολούνταν
αποκλειστικά στις ειδικότητες της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού, χορηγείται, για κάθε επτά (7)
χρόνια πραγματικής απασχόλησης σε αυτές,
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ένας (1) χρόνος
πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
3. Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού,
μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο,
με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1)
ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, ένα (1) ακόμη
μισθολογικό κλιμάκιο.
4. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης που καταβάλλεται στο προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις
της παραγράφου 1 υπολογίζεται και στις
συντάξιμες αποδοχές.
5. Το ποσό της σύνταξης των προσώπων των

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού που
θα παραμείνουν στην Υπηρεσία και μετά τη
συμπλήρωση του 60ου ή του 55ου έτους της
ηλικίας, κατά περίπτωση, επειδή δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων,
λόγω αλλαγής επαγγελματικής ειδικότητας ή
άλλων λόγων, συνταξιοδοτούνται δε με βάση τις
γενικές διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 ή του Ν.
2084/1992 (Φ.Ε.Κ. 165 Α’), προσαυξάνεται
κατά 0,35% για κάθε έτος ασφάλισης στο
συγκεκριμένο καθεστώς.
Β.		Ένταξη στα Β.Α.Ε. (ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ και ΒΑΡΕΑ)
και άλλων κατηγοριών εργαζομένων που οι
σημερινές εργασιακές συνθήκες το καθιστούν
απολύτως αναγκαίο (Κηπουροί, Δημοτική
Αστυνομία κ.λ.π.).
Γ. Την έναρξη διαπραγμάτευσης, συγχρόνως με
την ένταξη στα Β.Α.Ε. των υπολοίπων εργαζομένων, της σταδιακής μείωσης του επασφάλιστρου (4,3% ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ και 2,2% ΒΑΡΕΑ).
Κύριοι Υπουργοί,
Η αποδοχή των προτάσεων μας θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει για πολλά
χρόνια μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και θα εξαλείψετε κάθε αδικία που
υπάρχει μέχρι σήμερα.

”

Να μην υπάρχει περιορισμός στις υπερωρίες του προσωπικού
που εργάζεται σε ειδικές υπηρεσίες των Δήμων κάλεσε
τους αρμόδιους Υφυπουργούς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σε υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 12ωρη ή σε
24ωρη βάση, αιτήθηκε με έγγραφό της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τους υφυπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών. Το
έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Κύριοι Υφυπουργοί,
Επανερχόμαστε και σας υπενθυμίζουμε και πάλι το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στις
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού (Καθαριότητα, Νεκροταφεία, Χώροι Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων, Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Δημοτική Αστυνομία κ.λ.π.), οι οποίες λειτουργούν όλες
τις ημέρες του μήνα, σε 24ώρη ή 12ωρη βάρδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007).
Πρόβλημα που παρά τις δεσμεύσεις σας ότι θα εξετασθεί από τις υπηρεσίες σας και παρότι
έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε καμία ενέργεια δεν έχετε προβεί.
Καθώς η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 έχει δημιουργήσει
πολλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία αυτών και καταργήθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 15 του Ν. 2592/1998, που δεν έθεταν περιορισμό στις ώρες υπερωριακής
απασχόλησης κατά τις απογευματινές, νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες στις υπηρεσίες που
λειτουργούν επί 24ώρης βάσης ή όλες τις ημέρες του μήνα.
Με την παρ.12 του άρθρου 18 του Ν.3731/2008, το έβδομο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου
16 του Ν.3205/2003, αντικαταστάθηκε και οι ώρες για Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές
από δεκαέξι (16) αυξήθηκαν σε τριάντα (30) ώρες κατά μήνα. Φυσικά ούτε και αυτή η ρύθμιση
έχει καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. που απασχολούνται όλες τις ημέρες του
μήνα.

Κύριοι Υφυπουργοί,
Ύστερα από τα ανωτέρω σας ζητούμε και πάλι όπως ΑΜΕΣΑ τροποποιηθεί η διάταξη του
άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 για τις ανωτέρω υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έτσι ώστε να μην υπάρχει
περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση κατά τις καθημερινές, νυχτερινές, Κυριακάτικες και
εξαιρέσιμες.
Άλλωστε κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με το άρθρο 12, παρ. 5 του Ν. 3207/2003, όπου ο
περιορισμός των 16 ωρών, δεν ισχύει για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό
καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Γι’ αυτό σας ζητούμε την προώθηση παρόμοιας νομοθετικής ρύθμισης και για τους
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
Η διάταξη αυτή θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:
«Οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. –
ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 297/23-12-2003), δεν ισχύουν για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α’
Βαθμού που υπηρετεί σε υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή
εικοσιτετράωρη βάση.»

”

Τα προβλήματα του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και η υποβάθμιση της περίθαλψης των ασφαλισμένων
Τα προβλήματα του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. επισημαίνει για ακόμη μία
φορά η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και δηλώνει αποφασισμένη να αγωνιστεί
με τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους προκειμένου
να μπει τέλος στην υποβάθμιση της περίθαλψης τους. Η σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει ως εξής:

“

Η Π.O.Ε. – O.Τ.Α. εδώ και αρκετούς μήνες έχει
επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Προβλήματα που οξύνθηκαν
με τον Ν.3655/2008 και την ένταξή του στον
O.Π.Α.Δ. με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να
έχει φτάσει στο απροχώρητο, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού.
Το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έχει έναν απαρχαιωμένο
Oργανισμό από το 1989 με λίγες μόνιμες οργανικές θέσεις. Τα τελευταία δέκα χρόνια εξυπηρετούνταν
από Συμβασιούχους και Stage. Από τον Μάιο του
2009 οι συμβάσεις έληξαν και από τον Δεκέμβρη του
2009 τα Stage αποχώρησαν. Είναι ενδεικτικό ότι:
n Στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. το
προσωπικό έχει μειωθεί κατά 50%. Λειτουργεί
με σαράντα έξη (46) υπαλλήλους όταν πριν από
ενάμιση χρόνο λειτουργούσε με εκατό είκοσι
(120).
n Πέντε (5) Περιφερειακά Γραφεία συνεχίζουν να
λειτουργούν με ένα (1) και μοναδικό υπάλληλο.
Όσες προσπάθειες έγιναν, με κινητοποιήσεις
δικές μας αλλά και των εργαζόμενων του Ταμείου,
προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υγείας
και Oικονομικών για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του προβλήματος, το μόνο αποτέλεσμα που
είχαν ήταν η απόσπαση υποσχέσεων που όμως
ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Η χαριστική βολή δόθηκε

■

Oι προσλήψεις από τους
προσωρινούς πίνακες
διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποδέχτηκε τελικά τις απόψεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τις προσλήψεις του προσωπικού που είχαν γίνει με τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.
Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

“

Σε συνέχεια της ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/
οικ.22433/20-10-10 κοινής εγκυκλίου των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Η λ ε κ τρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρν η σ η ς κ α ι
Οικονομικών που αφορά στην απορρόφηση
επιτυχόντων σε διαδικασίες του ΑΣΕΠ για
τακτικό προσωπικό, για τους οποίους είχαν
εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα μέχρι
31-12-2009, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 3833/15-3-2010
και όσον αφορά στην τύχη όσων έχουν προσληφθεί από προσωρινούς πίνακες διοριστέων, θέτουμε απόψη σας τα εξής:
Oι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.
2839/2000 και της παρ. 4 του αρ. 21 του
3584/2007, δεν έχουν θιγεί. Αυτό σημαίνει
ότι στις περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. που
έχει προσληφθεί προσωπικό ορισμένου χρόνου με βάση προσωρινά αποτελέσματα και
εφόσον περιλαμβάνεται στους οριστικούς
πίνακες, θα εξακολουθήσει να υπηρετεί με την
ίδια εργασιακή σχέση μέχρι τη δημοσίευση της
ατομικής πράξης διορισμού εκάστου, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού
των Υπουργείων να ενημερώσουν αμέσως
όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους.
Η Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τους Ο.Τ.Α. που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

”

με τα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, το περίφημο
μνημόνιο. Η απαγόρευση προσλήψεων συμβασιούχων, ο περιορισμός στις προσλήψεις μονίμων, (για
κάθε 5 που αποχωρούν, 1 θα προσλαμβάνεται), αλλά
και το νέο ασφαλιστικό έδωσαν την χαριστική
βολή. Από το καλοκαίρι του 2010 συνταξιοδοτήθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι στην Κεντρική Υπηρεσία και
στην Περιφέρεια. Το επόμενο διάστημα αναμένεται
να αποχωρήσουν και άλλοι.
Η τεράστια έλλειψη σε προσωπικό έχει σαν
συνέπεια την αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συμβεβλημένων φορέων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
n Από τους συμβεβλημένους γιατρούς εκκαθαρίζονται λογαριασμοί Ιουλίου 2009.
n Από τα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα
εκκαθαρίζονται λογαριασμοί Μαρτίου 2009.
n Από τους ασφαλισμένους εκκαθαρίζονται λογαριασμοί Μαΐου 2010 μετά από υπερπροσπάθεια
και υπερωριακή εργασία.
n Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ένα
μεγάλο κύκλο εκκαθαρίσεων, όπως λουτροθεραπείες, κλινικές, κατασκηνώσεις, αποκλειστικές.
Όλοι οι εργαζόμενοι του Ταμείου έχουν επωμισθεί περισσότερα από ένα αντικείμενα αλλά και
πάλι δεν επαρκούν. Υπάρχουν αντικείμενα που δεν
υποστηρίζονται, ή υπολειτουργούν. Oι εργαζόμενοι
έχουν αναλάβει ένα δυσβάσταχτο βάρος, καθώς μαζί
με τα αυξημένα καθήκοντά τους, έχουν να αντιμετωπίσουν την δικαιολογημένη πίεση και τις διαμαρτυρίες των φορέων και των ασφαλισμένων που
δεν εξυπηρετούνται.
Oι ασφαλισμένοι, αντιμετωπίζουν την αργοπο-

ρία στην πληρωμή τους. Στην εποχή του μνημονίου
με τους μισθούς να συμπιέζονται και τις τιμές των
αγαθών να εκτοξεύονται, η μη έγκαιρη πληρωμή
τους, αποτελεί ένα ακόμη τρόπο υποβάθμισης του
εισοδήματός τους. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγική για τους χρόνια πάσχοντες και γενικά για όσους
αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε μήνα.
Η τελευταία υπόσχεση της πολιτικής ηγεσίας,
ήταν ότι τα κενά θα καλυφθούν από μετατάξεις
υπαλλήλων υπηρεσιών του Δημοσίου που κλείνουν ή συγχωνεύονται. Παρόλα αυτά οι μήνες περνούν χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Το μόνο που συνεχίζεται είναι η αποδυνάμωση των Υπηρεσιών του
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με αποσπάσεις τεσσάρων (4) εργαζομένων σε Υπουργικά και Βουλευτικά γραφεία.
Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στα
Ασφαλιστικά Ταμεία είναι γνωστό σε όλους.
Κανείς όμως δεν δίνει λύσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που είναι οικονομικά εύρωστο
Ταμείο και άρα δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί ο
κρατικός προϋπολογισμός για την στελέχωσή του.
Το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. λειτουργικά καταρρέει. Oι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι του Ταμείου απευθύνουν
κραυγή αγωνίας: ΔΕΝ ΑΝΤΕΧOΥΜΕ ΑΛΛO…
Oι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να επιτρέψουν την παραπέρα υποβάθμιση της
περίθαλψής τους, την παραπέρα υποβάθμιση της
ζωής τους.
Για μία ακόμη φορά είναι αναγκασμένοι να
αντιδράσουν και να αγωνιστούν για την άμεση
στελέχωση του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., για να διαφυλάξουν το
κοινωνικό αγαθό της Υγείας.

”

Την ανάκληση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θεωρεί μη νόμιμη τη σύναψη
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς Εργασίας ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών
Την ανάκληση της απόφασης 155/2009 του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίασή του στις 3-11-2009, ζητά με
έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διιακυβέρνησης.
Με την πιο πάνω απόφαση το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρείται μη
νόμιμη η σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς Εργασίας
για την παροχή υπηρεσιών και πρόληψης.
Αναλυτικά το με αριθμ πρωτ.: 14110/11-10-2010 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως εξής:

“

Με αφορμή έγγραφα που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη μη θεώρηση από τους Επιτρόπους
της Υπηρεσίας σας ενταλμάτων πληρωμής ιατρών εργασίας
και τεχνικών ασφαλείας οι οποίοι είχαν συνάψει συμβάσεις
μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ, σας είχαμε αποστείλει το
Α.Π. 24792/3-6-2010 έγγραφό μας, στο οποίο παρατίθεντο αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι συμβάσεις αυτές
είναι καθόλα νόμιμες.
Ειδικότερα, με το ως άνω έγγραφο σας γνωρίζαμε ότι,
με τις διατάξεις του ν.1568/85 (ΦΕΚ 177/Α΄), ρυθμίστηκαν τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
Με την αριθμ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΕΚ 721/Β΄)
Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι διατάξεις του ανωτέρω
νόμου επεκτάθηκαν και στο προσωπικό του Δημοσίου, των
ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς απασχόλησης υποχρεώθηκαν, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν ιατρό εργασίας, οι ώρες
απασχόλησης του οποίου καθορίζονται με βάση τις
ανωτέρω ρυθμίσεις, και ειδικότερα τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε φορέα και το είδος της εργασίας τους.
Από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, όπως ισχύει)
προβλέπεται ότι, για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών τους, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού οφείλουν να προσλαμβάνουν
τακτικό προσωπικό, δηλαδή μόνιμο και, όπου παρέχεται η
δυνατότητα, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Από τη στιγμή που ο ΚΚΔΚΥ παρέχει τη δυνατότητα για
την πρόσληψη σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (οι οποίες δύνανται να είναι και μερικής απασχόλησης)
μόνο για τις ειδικότητες των μουσικών, ο γιατρός εργασίας,
εφόσον κριθεί ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
φορέα, μπορεί να προσληφθεί μόνο σε θέση μονίμου προσωπικού. Επισημαίνεται ότι για το μόνιμο προσωπικό το

ωράριο έχει καθοριστεί σε 37 ½ ώρες εβδομαδιαίως (με
εξαίρεση πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού) και
δεν προβλέπεται να απασχολείται με μερική απασχόληση.
Αντίθετα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η υποχρέωση των ΟΤΑ για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο προσωπικό περιορίζεται, βάσει των προαναφερθεισών διατάξεων, σε πολύ λιγότερες ώρες. Για το λόγο αυτό,
με την Α.Π. οικ.50985/13-12-2001 εγκύκλιό μας είχαμε
συστήσει στους ΟΤΑ να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης
έργου με τους γιατρούς εργασίας, ώστε αφενός να μην επιβαρύνονται οικονομικά με τη μισθοδοσία υποαπασχολούμενου μονίμου προσωπικού, αφετέρου οι γιατροί να μπορούν να εξυπηρετούν και περισσότερους του ενός ΟΤΑ.
Σημειωτέον ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται και από τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ.4 ν.1568/85.
Όσον αφορά, δε, τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με
τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
άρθρου 5 π.δ.294/88 για την παροχή υπηρεσιών γιατρού
εργασίας, πρόκειται για απόλυτα θεμιτή επιλογή των φορέων, από τη στιγμή μάλιστα που το κατεξοχήν αρμόδιο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τόνισε την ύπαρξη της δυνατότητας αυτής και παρέσχε σχετικές
οδηγίες με το Α.Π. 713/4-12-2007 έγγραφό του.
Έπειτα από τη διαβίβαση του ως άνω εγγράφου μας
προς όλες τις υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με το Α.Π. 224/16-6-2009 έγγραφό σας, θεωρήσαμε ότι το θέμα είχε ρυθμιστεί.
Ωστόσο, με το Α.Π. 1417/2-3-2010 έγγραφο του
Δήμου Βουλιαγμένης (φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται) μας γνωστοποιήθηκε η έκδοση της
αριθμ.155/2009 Απόφασης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (ημερομηνία έκδοσης 3-11-2009), με την
οποία θεωρείται μη νόμιμη η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ιατρούς εργασίας για την παροχή υπηρεσιών
προστασίας και πρόληψης.
Επειδή η εξέλιξη αυτή προκαλεί σοβαρά προβλήματα και
θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων
στους ΟΤΑ, παρακαλούμε για την επανεξέταση του ζητήματος, με βάση και το σκεπτικό που παρατέθηκε στο Α.Π.
24792/3-6-2009 έγγραφό μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση και πληροφορία.

”
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Ανακοίνωση της Γραμματείας Γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή
το σχέδιο Νόμου για ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
Αντίδραση της Ε.Ε. της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην κατάργηση
των δικαιωμάτων των
ασφαλισμένων στο Μ.Τ.Π.Υ.

Σε ανακοίνωση με αφορμή το σχέδιο Νόμου για την εφαρμογή
στην Ελλάδα της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και την εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την οδηγία 2006/54 προχώρησε
η Γραμματεία Γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συγκεκριμένα αναφέρει:

“

Η Γραμματεία Γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή
το σχέδιο Νόμου για την εφαρμογή στην Ελλάδα της
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και την
εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την οδηγία
2006/54 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλώνει
τα παρακάτω:

Για «σφαγιασμό» των δικαιωμάτων και
των παροχών των ασφαλισμένων στο
Μ.Τ.Π.Υ. κάνει λόγο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ενώ προχώρησε και σε
παράσταση διαμαρτυρίας στα τέλη Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του
Ταμείου. Η ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει
ως εξής:

1. Από τα άρθρα του νομοσχεδίου εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η επίκληση της ισότητας γίνεται
μόνο προς το θεαθήναι, ενώ όπως ομολογείται στην
αιτιολογική έκθεση εντάσσεται στο νεοφιλελεύθερο
μοντέλο πολιτικής απασχόλησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως εκφράστηκε με τη στρατηγική της
Λισσαβόνας και την προώθηση των κλασικών
μορφών απασχόλησης.

“

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του
Μ.Τ.Π.Υ. παρά τις αντιδράσεις του
συνδικαλιστικού κινήματος επιμένει στο σφαγιασμό των δικαιωμάτων και των παροχών προς τους
ασφαλισμένους. Η Διοίκηση του
Ταμείου με αφορμή την κατάρτιση του
προϋπολογισμού για το 2011 προτείνει μεταξύ άλλων:

2. Η μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων πολιτική περί
ισότητας φαίνεται και από τα πολύ υψηλά ποσοστά
ανεργίας των γυναικών, πολύ υψηλότερα των
ανδρών αλλά και από την περικοπή των κοινωνικών
δαπανών, η ενίσχυση των οποίων αποτελεί βασική
προϋπόθεση για τη στήριξη της οικογένειας και τη
δυνατότητα της γυναίκας για επαγγελματική και
κοινωνική εξέλιξη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χιλιάδες αιτήσεις για
παιδικούς σταθμούς απορρίφθηκαν λόγω
ελλείψεως προσωπικού μόνο το 2010 αλλά και
4.700 θέσεις εργασίας «Βοήθεια στο Σπίτι»
καταργήθηκαν με συνέπειες όχι μόνο για τα άτομα
τρίτης ηλικίας αλλά και για την οικογένεια τους.

n Την κατάργηση του μερίσματος
Χριστουγέννων και Πάσχα.
n Τη μείωση του μερίσματος για
τους νέους συνταξιούχους κατά
30%.
n Τη μείωση του κατώτερου μερίσματος κατά 35%.
n Τη μείωση του μερίσματος σε
όλους τους συνταξιούχους κατά
10%.
Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν νέα επίθεση στα ήδη σφαγιασμένα εισοδήματα υπαλλήλων και
συνταξιούχων και τους οδηγούν σε
απόγνωση.
Για την κατάσταση του Μ.Τ.Π.Υ.
και τα ελλείμματα που παρουσιάζει
δεν έχουν καμία ευθύνη οι ασφαλισμένοι αλλά η καταλήστευση
των αποθεματικών του από τις
Τράπεζες και το Χρηματιστήριο, η
αλλαγή της σχέσης εν ενεργεία συνταξιούχων εξαιτίας των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και του παγώματος
των προσλήψεων, η ανασφάλεια και
η αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων.
Αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά του Ταμείου υπάρχουν και
από το μνημόνιο και τις περικοπές
αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων που στερούν πόρους από το
Ταμείο.
Για την κατάσταση όμως του
Μ.Τ.Π.Υ. υπάρχουν και επί πλέον
αιτίες που συνδέονται με την επιβάρυνση του Ταμείου για την κάλυψη εισοδηματικών κρατικών, κυβερνητικών πολιτικών (χορήγηση επιπλέον μερίσματος για την ενίσχυση
συνταξιούχων κ.λ.π.) αλλά και από
πολιτικές που ακολούθησε το
Κράτος για «Εθνικούς λόγους»
έναντι άλλων χωρών (οικόπεδο
Αμερικάνικης Πρεσβείας κ.λ.π.).
Είναι απαράδεκτο και προκλητικό
να αρνείται το Κράτος και η Κυβέρνηση
να καλύψει τα ελλείμματα του Ταμείου
και να προσφεύγει στην εύκολη λύση
περικοπής των δικαιωμάτων των
ασφαλισμένων.

”
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3. Αντιθέτως η αναφορά του νομοσχεδίου στη
δυνατότητα της γυναίκας για ίση μεταχείριση στα

επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
για τα οποία έχει ριζική αντίθεση το συνδικαλιστικό
σύστημα, όπως επίσης το γεγονός ότι η οδηγία
2006/54 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφαρμογή
της οποίας υλοποιεί το παρόν νομοσχέδιο,
απετέλεσε το άλλοθι βάσει της οποίας αυξήθηκαν
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών,
αποδεικνύει ότι το νομοσχέδιο αυτό στο όνομα της
ισότητας ουσιαστικά προωθεί σκληρά μέτρα για
την εργασία και την ασφάλιση εις βάρος των
γυναικών.
Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης
ανδρών – γυναικών στην εργασία απαιτεί:
i. Αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα της
αυξανόμενης ανεργίας των γυναικών, που
εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσια των ανδρών.
ii. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για εργασία και
επαγγελματική εξέλιξη (προαγωγές κ.λ.π.) και για τα
δύο φύλα.
iii. Ίδρυση Βρεφονηπιακών Σταθμών με πλήρη
ωράρια δωρεάν και χώρων φροντίδας παιδιών και
ηλικιωμένων, επέκταση του μέτρου «Βοήθεια στο
Σπίτι» για όλο τον πληθυσμό και ανάλογα με τις
σημερινές ανάγκες.
iv. Εξασφάλιση με συγκεκριμένα μέτρα της
ισορροπίας συμμετοχής ανδρών γυναικών στα
κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Η προώθηση της ισότητας στην πράξη μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με αλλαγή πολιτικής και με λήψη
συγκεκριμένων μέτρων για τη στήριξη της γυναίκας
διαφορετικά παραμένει μόνο στο επίπεδο γενικών
διακηρύξεων αλλά χρησιμοποιείται και για την
κατάργηση των όποιων θετικών μέτρων υπήρχαν
μέχρι τώρα και άρα στο όνομα της ισότητας
ενισχύεται η ανισότητα.

”

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η 25 Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:

Το μήνυμα της Γραμματείας Γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Τη βία καταδίκασε η Γραμματεία Γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή
την 25η Νοεμβρίου, ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γραμματεία τονίζει:

“

Η Γραμματεία Γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή την
25η Νοεμβρίου, ημέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών, δηλώνει τα παρακάτω:
Η βία, η οποία αποτελεί την πιο άγρια έκφραση εξουσίας εναντίον των αδυνάτων, παρουσιάζεται και στις σχέσεις
των ανθρώπων και στην οικογένεια, με συνήθη θύματα τη
γυναίκα ή τα παιδιά.
Οι συνθήκες του άκρατου φιλελευθερισμού αλλά και
της οικονομικής κρίσης οξύνουν
τέτοια φαινόμενα.
Σήμερα βία ασκείται σε όλους
τους τομείς της ζωής, σαν αποτέλεσμα της αχόρταγης δίψας για κέρδος αλλά και της υποβάθμισης κάθε
κοινωνικού δικαιώματος.
Οι γυναίκες υφίστανται τις
συνέπειες της ανεργίας, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, του κοινωνικού αποκλεισμού σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
Γίνονται πιο εύκολα θύματα της κοινωνικής αδικίας ή
θύματα ψυχολογικής και σωματικής βίας ακόμα και μέσα στην
οικογένεια.
Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης, της έλλειψης
δομών αλλά και των συντηρητικών προτύπων, ενισχύουν
τέτοια φαινόμενα όπου άτομα υφίστανται τη βία και μάλιστα
σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στο παρελθόν, σε όλες της τις
μορφές.

Ο Νόμος για την ενδοοικογενειακή βία Ν.3500/
2006, παρότι έχει ψηφιστεί εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν
έχει υλοποιηθεί ακόμη και στις πιο απλές του μορφές, που
είναι η δημιουργία δομών στήριξης. Αντιθέτως οδηγείται
στην ουσιαστική του κατάργηση.
Συγκεκριμένα πέρσι στις 25 Νοεμβρίου 2009 εξαγγέλθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα κατά της Βίας εναντίον των
Γυναικών το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία δομών στήριξης
στις 13 Περιφέρειες της χώρας αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν
υλοποιήθηκε.
Αντιθέτως, με άλλοθι την οικονομική κρίση και την
περιστολή των δαπανών, έκλεισε και ο
ένας και μοναδικός ξενώνας του
Δήμου Αθηναίων.
Αυτές τις ημέρες συζητείται
στη Βουλή ο Νόμος για την ίση
μεταχείριση στην εργασία ανδρών
- γυναικών και προετοιμάζονται διάφορες εξαγγελίες για την ουσιαστική
συμμετοχή των φύλων την τριετία
2010-2013, ενώ την ίδια στιγμή
περιορίζονται κοινωνικές παροχές, κλείνουν παιδικοί σταθμοί,
καταργούνται θέσεις για «Βοήθεια στο Σπίτι», επιβαρύνεται η
γυναίκα ακόμα περισσότερο.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας σε όλες του
τις μορφές και ιδιαίτερα της βίας κατά των γυναικών δεν
επιτυγχάνεται με ανέξοδες εξαγγελίες, απαιτείται άλλη πολιτική, κοινωνικές υποδομές, δίκαιη κοινωνία.
Το συνδικαλιστικό και το γυναικείο κίνημα θα αγωνιστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

”

Τα μηνύματα για την επέτειο του
Πολυτεχνείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Μηνύματα για την επέτειο του Πολυτεχνείου εξέδωσαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
συμμετέχοντας και στις εκδηλώσεις μνήμης της 17ης Νοεμβρίου. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει:

“

Η 37η αγωνιστική επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου πραγματοποιείται σε ακραίες και δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, χωρίς μεταπολιτευτικό προηγούμενο, ανατροπής των εργασιακών, συλλογικών και κοινωνικών δεδομένων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων των λαϊκών στρωμάτων.
Η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, της κερδοσκοπίας και των ανέλεγκτων χρηματοπιστωτικών αγορών, παράγει τη μαζική ανεργία με μαζικά θύματα πρώτα τους νέους, διαλύει την κοινωνική ασφάλιση, συρρικνώνει τις κοινωνικές δαπάνες, μειώνει τις δημόσιες υποδομές, τις παροχές των κοινωνικών αγαθών της υγείας και της παιδείας, εμπορευματοποιεί, ιδιωτικοποιεί,
οδηγεί με «ελεύθερη» πτώση του βιοτικού επιπέδου στη δραματική αύξηση της
φτώχειας και των ανισοτήτων.
Οι πολιτικές που συμφωνήθηκαν από την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο του μνημονίου, επιβάλλουν ως συνταγή εξόδου από την κρίση τα πιο απεχθή νεοφιλελεύθερα μέτρα και
μοντέλα, αυτά που γέννησαν την κρίση, μεταβάλλουν βίαια και με ταχύτητα προς
το χειρότερο, την εξαθλίωση, τα πολιτισμικά δεδομένα, τη ζωή της συντριπτικής
πλειοψηφίας της κοινωνίας, του Ευρωπαϊκού Νότου, ολόκληρης της Ευρώπης.
Οι ανοιχτοί πόλεμοι και επεμβάσεις, τα στρατεύματα κατοχής, τα κύματα προσφύγων, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κλιματικές αλλαγές και
η λεηλασία των φυσικών πόρων, τα αντιδημοκρατικά και αυταρχικά συστήματα,
ρηγματώνουν τις αξίες, τον πολιτισμό, τη ζωή των απλών ανθρώπων, των νέων.
Τα συλλογικά κινήματα, οι κοινωνικές μορφές δράσης, το συνδικαλιστικό
κίνημα, πρέπει άμεσα να συναντηθούν σε ένα ευρύτερο λαϊκό, κοινωνικό
κίνημα, σε ένα κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, αντίστασης και διεκδίκησης, να υψώσουν φραγμό στις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών και
συντάξεων, τη βαρβαρότητα στις
εργασιακές σχέσεις, να ακυρώσουν,
να ανατρέψουν το μνημόνιο, δηλαδή
τη συνθήκη μεταβίβασης του λογαριασμού της κρίσης σε όσους δεν
ευθύνονται αφήνοντας τους υπαίτιους στο απυρόβλητο.
Το Πολυτεχνείο, η εξέγερση
του ’73, σε κάθε ιστορικό κύκλο
είναι η αιχμή των λαϊκών, δημοκρατικών, κοινωνικών αγώνων,
της αγωνιστικής πρωτοπορίας των
νέων, της ενότητας, της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Το 2010 που οι πολιτικές
εξάρτησης, κηδεμονίας, ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, εντείνονται
και κλιμακώνονται σε όλο τον πλανήτη, σε βάρος των λαών και της
ειρήνης,
Σήμερα που η επίθεση στα
δικαιώματα είναι ολική και ισοπεδωτική - οι εργαζόμενοι στο
Δημόσιο τη βιώνουν από την υποχώρηση και ραγδαία υποβάθμιση των δημοσίων πολιτικών στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό έως την υγειονομική περίθαλψη και τις περικοπές, μέχρι τα τρία χρόνια για την ανταπόδοση των εισφορών
τους με τη μορφή του εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας και τη μείωση κατά 25%
του εισοδήματός τους – η ανάπτυξη νέων μαζικών και δυναμικών, ενιαίων και
καθολικών μορφών αγώνα, είναι η ανοιχτή και διαρκής πρόκληση για
όλους.

”

Ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο δικό της μήνυμα σημειώνει:

Εκλέχτηκε η νέα Εκτελεστική
Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στην εκλογή της νέας 17μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
προχώρησε το Γενικό Συμβούλιο που προέκυψε από το 34ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Οργάνωσης. Η σύνθεσή της έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

KΩΣΤΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΪΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ
ΜΕΛΗ:

ANTΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΣΗΣ

Ενώ το Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
συγκροτήθηκε ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΪΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΒΑΡΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών του ΠOΛΥΤΕΧΝΕΙOΥ συμμετέχει στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας.
O Αγώνας, η θυσία και τα αιτήματα της παλλαϊκής εξέγερσης του
Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρα.
Όπως επίκαιρα και διαχρονικά είναι τα αιτήματα που διεκδικούν και
σήμερα οι εργαζόμενοι για πλήρη μόνιμη και σταθερή εργασία, καθώς τα εργασιακά, ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους συνεχίζουν να αμφισβητούνται εντείνοντας τις ανισότητες και τις αδικίες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρουν μαζικά μέρος στις εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής του Πολυτεχνείου και στην πορεία διαμαρτυρίας την
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝOΕΜΒΡΙOΥ 2010 προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.

”
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Ομιλία του Α' Αντιπροέδρου της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Βασίλη Πολυμερόπουλου
στο συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. στις 25 Νοεμβρίου 2010
Tην οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων, την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ως αποτέλεσμα της πολιτικής του μνημονίου που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατ’ επιταγήν
της τρόικας ανέδειξε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. στις 25 Νοεμβρίου 2010
ο Α΄Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
κ. Βασίλης Πολυμερόπουλος. Όλη η ομιλία του έχει ως εξής:

Σε Παναττική στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι του Δημοσίου και Ιδιωτικού
Tομέα στις 25 Νοεμβρίου 2010 ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που γκρεμίζει τις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων,
διαλύει τις συμβάσεις και τις εργασιακές σχέσεις, οδηγεί σε
απολύσεις σε στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
Στο μήνυμά της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει:

“

“

Φίλες και φίλοι,
Είμαστε ξανά εδώ, για μία ακόμη φορά μαζί, όχι
απλά για να διαμαρτυρηθούμε για τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές της Κυβέρνησης και τις επιταγές των καλοβολεμένων γραφειοκρατών τις τρόικας, αλλά για να υπερασπίσουμε την αξιοπρέπειά μας, την υπόστασή μας.
Να ξεκαθαρίσουμε σε όλους ότι, δεν υπερασπίζουμε
μόνον δικαιώματα, αρχές και κατακτήσεις δεκαετιών,
αλλά κυρίως την αντίληψή μας και την θέση μας ότι δεν
είμαστε προτεκτοράτο και υποχείριο κανενός και η αξιοπρέπειά μας δεν διαπραγματεύεται με κανένα.
Και είμαστε εδώ για να πούμε ότι, επιτέλους πρέπει
να καταλάβουν οι πάντες πως οι άνθρωποι δεν είναι
αριθμοί, δεν είναι ποσοστά στην στατιστική υπηρεσία,
δεν είναι νούμερα σε πίνακες αλλά ότι είναι άνθρωποι,
είναι η ίδια η κοινωνία είναι ο κοινωνικός ιστός αυτής
της χώρας.
Προχωρήσανε σε περικοπές των πάντων και τώρα
χρειάζονται «ανθρωποθυσίες». Απολύσεις συμβασιούχων, απολύσεις στις Δ.Ε.Κ.O., απολύσεις προσωπικού
Αορίστου Χρόνου, απολύσεις μονίμων στο Δημόσιο. Τα
αυτονόητα τόσων χρόνων, όπως οι μόνιμες, οι σταθερές και οι πάγιες θέσεις εργασίας έχουν καταντήσει
πλέον έννοιες χωρίς περιεχόμενο. Νόμος είναι πλέον
οι επιταγές της τρόικας και οι υποσημειώσεις του μνημονίου.
Υπέρτατος Νόμος πλέον είναι οι παράγραφοι του
μνημονίου.
Oι Σ.Σ.Ε. καταργούνται, οι επιχειρησιακές συμβάσεις θεοποιούνται, οι υποχρεωτικές μετατάξεις βαφτίζονται νέες προσλήψεις, οι κοινωνικές παροχές συρρικνώνονται, ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας
των υπηρεσιών εξαφανίζεται και οι δημόσιοι φορείς
διαμοιράζονται ως λάφυρα σε κομπογιαννίτες, αεριτζήδες επιχειρηματίες, επιφανή μέλη της φούσκας του
χρηματιστηρίου του ’97.
Oι προϋπολογισμοί των τελευταίων ετών ήταν προϋπολογισμοί λιτότητας. Αυτός όμως είναι προϋπολογισμός ισοπέδωσης. Με έπαρση αναφέρει η κυβέρνηση
ότι κόβει 100 εκατομμύρια  στέλνοντας άμεσα στο
σπίτι τους 20.000 συμβασιούχους, κόβει τα προνοιακά επιδόματα, κόβει τους μισθούς και τις δαπάνες
μισθοδοσίας και όλα αυτά δυστυχώς χωρίς κανένα
αποτέλεσμα αλλά με μόνη την αντίληψη ότι αφού ο
εύκολος στόχος είναι οι εργαζόμενοι θα τους περικόψουμε ότι έχει απομείνει.
Αφού οι Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν είναι 2.000.000
αφού δεν βρέθηκαν χιλιάδες κλέφτες εργαζόμενοι με
την απογραφή όπως έλεγε η Κυβέρνηση και αφού η
ανάπτυξη δεν εμφανίζεται πουθενά, ξαναπερικόπτουμε
μέσα από ένα νέο μισθολόγιο ότι μπορεί να κοπεί.
Μειώνονται κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ περί-

22

που οι συντάξεις και οι μισθοί και μειώνονται οι δαπάνες εν σχέση με το 2009 κατά 9,3 %. Ακολουθούν
νέες μειώσεις το 2011.
Φυσικά μία μάλλον εθιμοτυπική συνάντηση με την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η κυβέρνηση θα την αναγορεύσει σε διάλογο, ενώ διάφορα σενάρια τα διοχετεύει στα Μ.Μ.Ε.,
αλλά συζήτηση φυσικά απαξιωτικά αποφεύγει να
κάνει.
Αυξάνονται οι συντελεστές του Φ.Π.Α., εξισώνεται
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου, αυξάνονται τα τιμολόγια των Δ.Ε.Κ.O. και μόνον οι αποδοχές των εργαζομένων κατακρεουργούνται.
Επαίρεται για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» αλλά ξέχασε να
μας πει για τις περικοπές των Κ.Α.Π., για τις απολύσεις
των συμβασιούχων και των Αορίστου Χρόνου εργαζομένων, για την έλλειψη χρηματοδότησης και την ανυπαρξία υποδομής για λειτουργία από 1-1-2011. Τα
θεωρεί προφανώς επουσιώδη. Το ουσιώδες είναι
πόσα χρήματα θα εγγραφεί ότι εξοικονόμησε από τη
λειτουργία του.
Περικόπτονται τα πάντα. Προνοιακά προγράμματα,
κοινωνική περίθαλψη, ποιότητα υπηρεσιών, αποδοχές,
συντάξεις, αμοιβές στις Δ.Ε.Κ.O. και το μόνο που επιδιώκει η Κυβέρνηση είναι να εισπράξει την ευαρέσκεια
της Τρόικας, του Όλι Ρεν και του Στρος Καν.
Εμείς θα είμαστε εδώ και θα είμαστε και στις 15
Δεκεμβρίου και όταν χρειαστεί για να δώσουμε ένα
ξεκάθαρο μήνυμα. Επιτέλους ξεπεράσατε κάθε όριο.
Σταματήστε. Η ευθύνη είναι δική σας και μην ψάχνετε
συνενόχους και εξιλαστήρια θύματα. Και αυτά βεβαίως δεν είναι οι εργαζόμενοι. Ισοπεδώσατε ότι με κόπο
και αίμα χτίσαμε δεκαετίες ολόκληρες. Όλα αυτά δεν
είναι δικά σας, δεν σας ανήκουν. Είναι δικά μας και δεν
θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα καταστρέψει και να
τα ξεπουλήσει.

”

Η κλιμάκωση των μέτρων ακραίας νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης, που λαμβάνουν από κοινού
κυβέρνηση και τρόϊκα και ήδη αποτυπώνεται στο
περίφημο “Μνημόνιο Νο 3”, οδηγεί σε νέες δραματικές μειώσεις μισθών και αποδοχών στο σύνολο
των εργαζομένων και των συνταξιούχων και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο σε απολύσεις προσωπικού και
διάλυση των Δημοσίων επιχειρήσεων στο όνομα των
“ελλειμμάτων”.
Οι ασφυκτικές πιέσεις, προκειμένου να εκταμιευτούν η 3η και η 4η δόση του δανείου, διαμορφώνουν ένα νέο “οδικό χάρτη” διάλυσης μισθών,
συντάξεων, εργασιακών σχέσεων, κατάργηση κοινωνικών παροχών με συνέπεια τη διάλυση της δημόσιας
υγείας και παιδείας αλλά και του οικογενειακού
προγραμματισμού εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων.
n Στον ιδιωτικό τομέα επιτείνεται η αποσάθρωση
των Συλλογικών Συμβάσεων με την οριζόντια
κατίσχυση των επιχειρησιακών κατά παράβαση
κάθε νομικής και συνταγματικής πρόβλεψης
(Ν.1876/1990), οδηγώντας σε εκμηδενισμό των
ήδη χαμηλών αποδοχών για την πλειοψηφία των
υπαλλήλων.
n Στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, τα διαχειριστικά
“ελλείμματα” φορτώνονται μονομερώς στους
εργαζόμενους, οδηγώντας ολόκληρες στρατιές στη
φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση.
n Στο στενό Δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες,
δρομολογούνται άμεσες απολύσεις για 10.000
συμβασιούχους και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για νέα οδυνηρή μείωση των μισθών
(ήδη οι αποδοχές των Δημοσίων Υπαλλήλων έχουν
μειωθεί τον τελευταίο χρόνο 25% κατά μέσο όρο
χωρίς να συνυπολογίζεται το «πάγωμα» των
μισθών) μέσω της διαμόρφωσης του Νέου
Μισθολογίου, ενώ οι δοκιμαστικές βολές για
απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων συνεχώς
πυκνώνουν.
Η υποβάθμιση μισθών και συντάξεων, ο περιορισμός και η υποβάθμιση του δημόσιου κοινωνικού
αγαθού (Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια), η αύξηση της ανεργίας σε τρομακτικά επίπεδα δημιουργούν ένα εφιαλτικό
τοπίο για ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία.
Οι άνεργοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, όλοι
οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, που
βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με νέες δραματικές
περικοπές δικαιωμάτων, θα σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και με ΕΝΟΤΗΤΑ και αποφασιστικότητα θα αντισταθούν να μην περάσουν τα νέα βάρβαρα μέτρα.

”

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην εφημερίδα City Press από
τον Πρόεδρο της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θεμιστοκλή Μπαλασόπουλο
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εφημερίδα City Press ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θέμης Μπαλασόπουλος. Αναφέρθηκε στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στις συνέπειες της εφαρμογής του βάρβαρου μνημονίου στα οικονομικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και
του Δημοσίου, αλλά και στο θέμα των συμβασιούχων. Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Μπαλασόπουλου έχει ως εξής:

“

1. Εδώ και αρκετές ημέρες η Π.O.Ε.-O.Τ.Α. έχει
μπει σε κύκλο κινητοποιήσεων και απεργιών.
Ποια είναι τα προβλήματα του κλάδου σας;
Oι εργαζόμενοι βιώνουν μια οικονομική εξαθλίωση.
Αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους, ενώ τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά τους
δικαιώματα έχουν μπει σε μια μέγγενη που συνεχώς
σφίγγει. Αγωνιζόμαστε για την άμεση υπογραφή της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και επέκταση της
εφαρμογής της σε όλους τους εργαζόμενους στις
Επιχειρήσεις των O.Τ.Α., ένα νέο, ενιαίο και δίκαιο
μισθολόγιο, αναπλήρωση των απωλειών του εισοδήματός μας, για επαναφορά και διεύρυνση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας και για
μία Τοπική Αυτοδιοίκηση με Δημόσιο και Κοινωνικό
χαρακτήρα.
2. Πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις διεκδικήσεις σας;
Αρχικά με αδιαφορία και αρνητισμό. Έφτασε, μάλιστα
σε σημείο να αρνείται ακόμη και τη συζήτηση με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων. Φαίνεται, όμως, ότι
κατάλαβε πώς η επιλογή της μετωπικής σύγκρουσης
κάθε άλλο παρά ευνοϊκή έκβαση θα είχε. Στη πρόσφατη συνάντηση ο κ. Ντόλιος δεσμεύτηκε για την
άμεση υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των O.Τ.Α.
και για τη θετική εξέταση του αιτήματος που αφορά
στο ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και όρων απασχόλησης
των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις των O.Τ.Α. Μετά
τις δεσμεύσεις του κ. Ντόλιου αποφασίστηκε να μην
συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Αναμένουμε βέβαια
και παραμένουμε σε επαγρύπνηση για την υλοποίηση
των δεσμεύσεων.
3. Ιδιαίτερα στον κλάδο της καθαριότητας, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι τεράστιο…
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης
των Στερών Αποβλήτων θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συνολικής παρέμβασης όλων των φορέων
που εμπλέκονται.
Αμέσως θα πρέπει να εφαρμοσθεί ο Περιφερειακός
σχεδιασμός όπως προβλέπεται, να απορριφθούν οι
παρεμβάσεις τόσο της Περιφέρειας Αττικής και του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την κατασκευή στην Αττική εργοστασίου - μαμούθ και να εφαρμοσθούν με την ευθύνη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα προγράμματα ανακύκλωσης.
Σε αντίθετη περίπτωση, η είσοδος των ιδιωτών στη
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων θα εκτινάξει το
κόστος από 42,00 ευρώ σε 120,00 ευρώ το τόνο
(χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα αντισταθμιστικά
οφέλη) επιβαρύνοντας και πάλι τον οικογενειακό
προϋπολογισμό.
4. Τι προβλέπει το μνημόνιο για τον κλάδο σας
και σε ποιο σημείο επικεντρώνεται η διαφωνία
σας;
Το «νέο μισθολόγιο» που για τους εργαζόμενους
αποκαλείται νέο «φτωχολόγιο», επιχειρείται να αποτελέσει το «άρμα» για νέες περικοπές στους μισθούς
και τα επιδόματά μας. Προετοιμάζεται νέα «επιδρομή»
στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα,
κυρίως στην επικουρική σύνταξη και στο εφάπαξ,
ενώ το πρόγραμμα «Καλλικράτης» μεθοδεύεται να
αποτελέσει το πρόκριμα για χιλιάδες απολύσεις. Σχεδιάζονται επίσης νέες περικοπές στην Υγεία με τροποποίηση του κανονισμού παροχών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

(Ταμείο Υγείας) και περαιτέρω υποβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης. Όλα αυτά δεν μπορούμε να
τα δεχτούμε.
5. Τελικά οι μετατάξεις είναι και νέες προσλήψεις;
Αν οι δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών εφαρμοσθούν και ουσιαστικά
γίνουν αποδεκτές από την τρόικα τότε φαίνεται ότι
ξεπερνιέται ένα σοβαρό πρόβλημα.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι αλλαγές αυτές θα δημιουργήσουν εκρηκτικό μίγμα αντίδρασης καθώς θα
υπάρξει περαιτέρω κατάργηση μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
6. Τι μειώσεις μισθού και επιδομάτων υφίσταται
σήμερα ο εργαζόμενος στους O.Τ.Α.;
Η μείωση ήταν η ίδια για τους μισθούς και τα επιδόματα του προσωπικού που απασχολείται στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έχει
φτάσει στο 25% χωρίς να υπολογίζεται το «πάγωμα».
Επιπλέον, για τους υπαλλήλους των O.Τ.Α. περικόπηκαν κατά 20% τα έξοδα κίνησης. Από 365,00 ευρώ
«χάθηκαν» λόγω της πολιτικής του μνημονίου τα
70,00 ευρώ. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που προχωρήσαμε σε κινητοποιήσεις
πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η αφαίμαξη του
εισοδήματος μας μέσω της άμεσης και της έμμεσης
φορολογίας είναι επίσης δυσβάσταχτη.
7. Τα νούμερα όμως φαίνεται πως δεν βγαίνουν.
Τι εναλλακτική υπάρχει από την περικοπή θέσεων
εργασίας ή τη δραστική μείωση μισθών στο Δημόσιο;
Πρέπει να γίνει κατανοητό πώς η επιβάρυνση των
μισθωτών και των συνταξιούχων δεν μπορεί να
συνεχιστεί άλλο. Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί η
αγελάδα των εργαζομένων του Δημοσίου τομέα
πλέον ασθενεί βαριά και κινδυνεύει να ψοφήσει. Η
κυβέρνηση και η τρόικα θα πρέπει να στραφούν στην
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Να οδηγήσουν στο ταμείο τους έχοντες και
τους κατέχοντες, αυτούς που χρόνια τώρα απομυζούν το δημόσιο χρήμα χωρίς να έχουν προσφέρει
ανάλογα αντισταθμίσματα και να έχουν συμβάλει
στην ανάπτυξη της χώρας.
8. Τι θα γίνει με τους συμβασιούχους στο Δημόσιο;

Oι συμβασιούχοι στην πλειοψηφία τους καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο και κυρίως
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ένα μεγάλο έργο εκτελείται από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, λοιπόν, υποχρέωση μας να προασπίσουμε το δικαίωμα τους στην
πλήρη και σταθερή απασχόληση.
Ειδικότερα στους O.Τ.Α. που από 1-1-2011 θα
εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η απόλυση χιλιάδων συμβασιούχων από σημαντικούς
τομείς λειτουργίας τους (Κ.Ε.Π., Κοινωνικές Δομές,
Παιδικοί Σταθμοί και στη Διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων) θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στη λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών
αυτών.
9. Πώς μπορεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος των
προεκλογικών προσλήψεων συμβασιούχων;
Εμείς ως Π.O.Ε. – O.Τ.Α., καταδικάσαμε πάρα πολλές
φορές στο παρελθόν τέτοιου είδους πρακτικές που
ακολουθούσαν οι κυβερνήσεις προεκλογικά. Ταχθήκαμε κατά των προσλήψεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου και προειδοποιήσαμε εγκαίρως
πώς οι συμβασιούχοι αποτελούν εν δυνάμει κατηγορία ανέργων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θεωρούμε πώς ευθύνονται οι ίδιοι οι συμβασιούχοι για
την κατάσταση που δημιουργήθηκε, αλλά οι κυβερνώντες που τους εκμεταλλεύτηκαν προς άγραν
ψήφων. O φαύλος αυτός κύκλος μπορεί να σπάσει με
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μέσα από αξιοκρατικές και προπάντων γρήγορες διαδικασίες.
10. Με βάση το κύμα εξόδου εργαζομένων που
παρουσιάζεται στο Δημόσιο, κρίνετε πώς πρέπει
να γίνουν καινούργιες προσλήψεις;
Διαπιστώνονται σημαντικά κενά σε φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο τους με το υπάρχον προσωπικό. Η
κατάσταση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες με τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων. Ένα παράδειγμα αποτελεί το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους
του ελλείψει προσωπικού. Εμείς ζητάμε αναπλήρωση
των κενών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με
την ταυτόχρονα αναστολή των αποσπάσεων υπαλλήλων σε διάφορα υπουργικά και κομματικά γραφεία.

”
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■
ΑΑΑ
Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιμένουν την υλοποίηση

των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος
μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους τον περασμένο Νοέμβριο

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά τη συνάντηση και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Υφυπουργός Εσωτερικών προέβη
σε αναστολή των κινητοποιήσεων και στην έκδοση της
εξής ανακοίνωσης:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε. –
O.Τ.Α. χαιρετίζει την μεγάλη συμμετοχή των
εργαζομένων στην συγκέντρωση και πορεία
που πραγμα τ ο π ο ι ή θ η κ ε σ ή μ ε ρ α 2 3
Νοεμβρίου 2010 προς το Υπουργείο
Εσωτερικών, εκφράζοντας μαζικά την αντίθεση
τους στην ακολουθούμενη πολιτική του
Μνημονίου και της εργασιακής βαρβαρότητας.
Μετά την έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3.00 το μεσημέρι με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών κ.
Γεώργιου Ντόλιου με την Εκτελεστική
Επιτροπή, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών δεσμεύτηκε για την άμεση
υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας για το προσωπικό Ιδιωτικού
Δικαίου των O.Τ.Α., ικανοποιώντας θεσμικά
και Oικονομικά αιτήματα του κλάδου.
Αναλυτικά θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.
Δεσμεύτηκε επίσης το Υπουργείο
Εσωτερικών πως από 1-1-2011 εξετάζει
θετικά το πάγιο αίτημα των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και όρων απασχόλησης των
εργαζομένων στις Επιχειρήσεις των O.Τ.Α.
Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις απόψεις της πλειοψηφίας
των συλλόγων-μελών της αποφάσισε το επόμενο χρονικό διάστημα να αποτελέσει περίοδο
ανασυγκρότησης και ανασύνταξης των δυνάμεων της καλώντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση ώστε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και κυρίως να δημιουργηθούν οι όροι έτσι ώστε να αποτραπεί
κάθε απόλυση εργαζόμενου καθώς επίσης
και η διασφάλιση των αποδοχών όλων των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, τονίζει πως
παραμένει ανοικτό το ζήτημα της απόλυσης
των συμβασιούχων στους O.Τ.Α. και ιδιαίτερα αυτών που χρόνια τώρα εργάζονται κάτω
από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στους
χώρους υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων
συμβάλλοντας στο Δημόσιο και Κοινωνικό
χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων.
Η Oμοσπονδία στηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες των πρωτοβάθμιων Σωματείων
στους Χ.Υ.Τ.Α. για την ασφαλή λειτουργία
και εναπόθεση των Στερεών Αποβλήτων.
Μόνο όταν όλοι οι εργαζόμενοι αποφασιστικά και ενωτικά παλεύουν και διεκδικούν τότε οι αγώνες τους μπορούν να
έχουν αποτέλεσμα ακόμη και σε εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες.

”

Τους Συλλόγους - Μέλη της για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Υφυπουργός Εσωτερικών όσον αφορά τα αιτήματα των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους το Νοέμβριο, ενημέρωση με έγγραφό της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο έχει ως εξής:

“

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 1172/23-112010 εγγράφου μας σας ενημερώνουμε για τις
δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μετά τις
πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου και
οι οποίες αναλυτικά είναι:
1. Άμεσα υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των O.Τ.Α. που
θα ικανοποιεί τα πιο κάτω αιτήματα:
• Χορήγηση επί πλέον κανονικής άδειας τριών (3)
ημερών και μείωση του ωραρίου (32 ώρες εβδομαδιαίως) στους ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ.
• Αύξηση της άδειας που δικαιούται ο πατέρας σε
περίπτωση γέννησης τέκνων από μία (1) σε δύο
(2) ημέρες. Ειδικότερα:
«Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2)
ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια
αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας,
εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το
2ο έτος της ηλικίας του».
• Επέκταση των διατάξεων του άρθρου 30, παρ.
8 του Ν. 3731/2008.
Συμπλήρωση του άρθρου 10, παρ. 2 της Σ.Σ.Ε.
της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. έτους 2008.
«Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα
την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Π.Δ. 193/1988 (Φ.Ε.Κ. 84 Α) προκειμένου
για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και O.Τ.Α. που
έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με
αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς
ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του
ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς- τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού
σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67%
και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
O.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές ή
μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2)
ώρες την ημέρα».
• Χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών
κλιμακίων και στο προσωπικό Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου που σύμφωνα με τον
κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α. υπάγεται στα Β.Α.Ε.
«Στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου που σύμφωνα με τον Κανονισμό των
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α.
υπάγεται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά με την συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά θα αμείβεται με το επόμενο από το
δικαιούμενο ημερομίσθιο, με την συμπλήρωση
δέκα (10) ετών θα αμείβεται με το επόμενο ημερομίσθιο από το δικαιούμενο και με την συμπλήρωση
δεκαπέντε (15) ετών θα αμείβεται με το επόμενο

από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε.».
• Τροποποίηση του άρθρου 16 της Σ.Σ.Ε. έτους
2008 της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. που αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για το Προσωπικό το οποίο κατατάσσεται στους
O.Τ.Α. Α’ Βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3320/2005, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου
των 24 ή 18 μηνών που αναφέρεται στο Π.Δ.
164/2004.
2. Για το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε O.Τ.Α.
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3491/2006
και τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.
3613/2007 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, αναγνωρίζεται για μισθολογική
εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε μέχρι τη μεταφορά του συμπεριλαμβανομένου
και των 24 ή 18 μηνών που αναφέρεται στο Π.Δ.
164/2004.
• Τροποποίηση της παρ. Γα του άρθρου 5 της
Σ.Σ.Ε. έτους 2008 της Π.O.Ε. – O.Τ.Α. που αντικαθίστανται ως εξής:
«Το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις
αποθήκες υλικών και το προσωπικό των ειδικοτήτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που προσφέρει τεχνικές εργασίες κατατάσσεται στα τεχνικά
ημερομίσθια της παρ. Β του άρθρου αυτού μετά την
συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις
ανωτέρω υπηρεσίες. Για την κατάταξη στα τεχνικά
ημερομίσθια θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
έχουν προσφέρει τεχνικές εργασίες.
Η πιο πάνω τροποποίηση θα ισχύει από 1-12012.
2. Δέσμευση πως από 1-1-2011 το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης εξετάζει θετικά το πάγιο αίτημα
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και όρων απασχόλησης των
εργαζομένων στις Επιχειρήσεις των O.Τ.Α.
3. Με την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/
οικ.24208/19-11-2010 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δόθηκε λύση στο
πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το προσωπικό που προλήφθηκε με σύμβαση Oρισμένου
Χρόνου. Με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα και
εφόσον περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες
του Α.Σ.Ε.Π. θα εξακολουθήσει να υπηρετεί με την
ίδια εργασιακή σχέση μέχρι την δημοσίευση της
ατομικής πράξης διορισμού, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Συνάδελφοι,
Δώσαμε μια από τις δυσκολότερες απεργιακές
μάχες, η οποία παρά αντίξοες συνθήκες θα είχε θετικότερο αποτέλεσμα αν υπήρχε η καθολική συμμετοχή
των εργαζομένων. Σίγουρα δεν δώσαμε λύσεις σε όλα
τα προβλήματα ή δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε
και από άλλους κλάδους την αλληλεγγύη και συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις.
Υπήρχαν δε κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου
που «προκλητικά» δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις αγνοώντας ότι η νεοφιλελεύθερη και αντεργατική
πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας δεν εξαιρούν
κανένα.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποτελέσει περίοδο ανασυγκρότησης και ανασύνταξης
των δυνάμεών μας παραμένοντας OΛOΙ σε επαγρύπνηση ώστε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της
κυβέρνησης και να δημιουργηθούν οι όροι και οι
νέες προϋποθέσεις ώστε να αποτρέψουμε απολύσεις
εργαζομένων αλλά και να διασφαλίσουμε τις αποδοχές μας.

”

24

