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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ» ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η κυβέρνηση εξυπηρετεί επιχειρηματικάεργολαβικά συμφέροντα επιβαρύνοντας
με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

TO ΘEMA:

Σε αγωνιστική εγρήγορση
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τα νέα
αντιλαϊκά μέτρα που
προωθεί η κυβέρνηση
Σε κινητικότητα βρίσκεται η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την
αντιμετώπιση νέων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση
σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στο
πλαίσιο αυτό τέλος Ιανουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Σύσκεψη των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας και την επόμενη ημέρα θα συνεδριάσει το Γενικό
Συμβούλιο για να καθορίσει το αγωνιστικό πλαίσιο των
αντιδράσεων. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει τα εξής:

“

Τ

ο μεγάλο «παιχνίδι» που κρύβεται πίσω από
την ανάθεση της διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων σε ιδιώτες μεγαλοεργολάβους ανέδειξε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ανακοίνωσή της. Σε εποχή
οικονομικής κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί με διάφορες μεθοδεύσεις και θέτοντας μπροστάρη τον
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. να «πριμοδοτήσει» συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα με δισεκατομμύρια ευρώ σε βάρος των Ελληνικών νοικοκυριών. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απάντησε επίσης στις κατη-

γορίες που εκτόξευσε εναντίον της ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες προκειμένου να σταματήσει τα σχέδια
της κυβέρνησης και του Ε.Σ.Κ.Δ.Ν.Α. τα οποία θα
χαρίσουν τεράστια ποσά σε συγκεκριμένα συμφέροντα αλλά θα επιβαρύνουν τους πολίτες και το περιβάλλον και θα στοιχίσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε σχετικές ανακοινώσεις της η Ομοσπονδία
επισημαίνει:
Συνέχεια στις σελίδες ✎ 7-8

Στάση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
για συμπαράσταση στους συμβασιούχους
Στάση Εργασίας τεσσάρων (4) ωρών πραγματοποίησε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου προκειμένου να συμπαρασταθεί στους συμβασιούχους που αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείας ανάγκες. Σε ανάλογη στάση εργασίας αλλά και 24ωρη απεργία
για τους συμβασιούχους προχώρησε και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοινώσεις τους αναφέρουν:

“

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011, στον Άρειο Πάγο, πρόκειται να
συζητηθεί η υπόθεση της μετατροπής των συμβάσεων των εργαζομένων
στις Δημόσιες Υπηρεσίες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και οι
οποίοι, αποδεδειγμένα πλέον, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αμέριστη υποστήριξη της στον αγώνα
των συμβασιούχων και καλεί και πάλι τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να
εκφράσουν την αλληλεγγύη και συμπαράστασή τους στους παραπάνω
συναδέλφους.
Στα πλαίσια αυτά η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα
από εξουσιοδότηση του Γενικού της Συμβουλίου, κηρύσσει 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ
Συνέχεια στη σελίδα ✎ 3

Η συστηματική επίθεση της κυβέρνησης
σε βάρος των εργαζομένων στο Δημόσιο και
Ιδιωτικό Τομέα φαίνεται ότι θα συνεχιστεί
και το 2011.
Είναι σαφές ότι προετοιμάζεται νέα μείωση μισθών και συντάξεων, ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών παροχών ενώ επίκεινται νέα μέτρα σε βάρος των Δημόσιων
Κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, του
συνόλου της κοινωνίας.
Από τα στοιχεία φαίνεται ότι στην πλειοψηφία των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. αλλά
και του υπολοίπου Δημοσίου, που έχει στη
διάθεσή της η κυβέρνηση, προκύπτει πως το
90% των μισθωτών και των συνταξιούχων
δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Φαίνεται όμως ότι ούτε οι έως τώρα
περικοπές, ούτε οι νέες αυξήσεις της έμμεσης
φορολογίας, του Φ.Π.Α., των ειδικών φόρων
κατανάλωσης, του ρεύματος, των εισιτηρίων
κ.λ.π. δεν είναι αρκετά να ικανοποιήσουν την
πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας και
για αυτό τις τελευταίες ημέρες στήνεται
σκηνικό με νέα μέτρα.
Από την αρχή του 2011, εγκαινιάζεται
ένας νέος κύκλος απαξίωσης, ισοπέδωσης
και ενοχοποίησης για την κρίση των μισθών
και των συντάξεων, των κοινωνικών πολιτικών, δαπανών και παροχών. Στόχος η
συσκότιση των αιτιών και η προστασία των
πραγματικά υπευθύνων, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, η καλλιέργεια και η
εφαρμογή και πάλι φαινομένων κοινωνικού
αυτοματισμού.
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο για
τους εργαζόμενους όσο και για τον ίδιο τον
θεσμό είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.
Καθώς από την 1-1-2011 με την εφα
ρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα και
χρειάζεται η συμμετοχή μας για την αντιμετώπισή τους γιατί μας ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή εκτιμά ότι το
επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να
υπάρξει συντονισμένη δράση για την αντιΣυνέχεια στη σελίδα ✎
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5247633
http://www.poeota.gr
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Την αλληλεγγύη της στην Εκπαιδευτική
Κοινότητα εξέφρασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σε κινητοποιήσεις προχώρησε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου
2011 εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

“

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

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αλληλεγγύη των
εργαζομένων στο Δημόσιο στην Εκπαιδευτική Κοινότητα που προχωρά αύριο Πέμπτη
13 Ιανουαρίου 2011 και μεθαύριο Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 σε
κινητοποιήσεις.
Πριν λίγες μέρες (9 Ιανουαρίου 2011) συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη
δολοφονία του Καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, ο οποίος, υπερασπιζόμενος τους
μαθητές του, την παιδεία και τις δημοκρατικές ελευθερίες του λαού μας, όρθωσε το
ανάστημά του απέναντι στον κρατικό αυταρχισμό και την παρακρατική τυφλή βία.
Σήμερα, απέναντι στην ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης και της Τρόικα που
επιδεινώνει δραματικά τη θέση των εργαζομένων, προς όφελος του κεφαλαίου,
πολιτική που ανατρέπει κατακτήσεις και δικαιώματα, όπως η δημόσια κοινωνική
ασφάλιση, η παιδεία, η υγεία και η μόνιμη και σταθερή εργασία. Όλοι εμείς, πιστοί στη
μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα, οργανώνουμε την αντίστασή μας και προετοιμάζουμε
τους νέους αγώνες μας.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπαρατάσσεται με τους εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και
γονείς που κινητοποιούνται για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της Δημόσιας Δωρεάν
Εκπαίδευσης.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τέλος, στηρίζει:
1. Τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται την Πέμπτη 13
Ιανουαρίου 2011 σε διάφορες πόλεις της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 20
χρόνων από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα (Αθήνα: Προπύλαια στις 12.30 μ.μ.)
2. Τις παραστάσεις διαμαρτυρίας που οργανώνουν οι Ε.Λ.Μ.Ε. και οι Διδασκαλικοί
Σύλλογοι της χώρας (με αποφάσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Δ.Ο.Ε.) ενάντια στις
επιχειρούμενες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων.
Οι κινητοποιήσεις αυτές θα γίνουν την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2010 στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

”

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

■

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Τον καθορισμό του επιδόματος θέσης ευθύνης για τους
Δημοτικούς Αστυνομικούς ζήτησε ξανά η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Την παρέμβαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιου για την έκδοση της κοινής Υπουργικής
Απόφασης που θα καθορίζει το επίδομα θέσης ευθύνης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
ζήτησε με έγγραφό της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα αναφέρει:

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

“

α. Tα κείμενα να είναι σύντομα.
β. Nα μην είναι υβριστικά ή χυδαία.
Tα κείμενα θα αποστέλλονται
γραπτά στη διεύθυνση:
Π.O.E.-O.T.A.:
KAPOΛOY 24 - 104 37-AΘHNA
με την ένδειξη:
Για την εφημερίδα
“BήMA EPΓAZOMENΩN
της AYTOΔIOIKHΣHΣ”
ή να στέλνονται στο
FAX: 210 5247633

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

Κύριε Υφυπουργέ,
Σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας
η έκδοση της κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών που θα καθορίζει το
επίδομα θέσης ευθύνης για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής
Αστυνομίας, σύμφωνα με το άρθρο
8, παρ. 8 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ
263/23-12-2008), «Αναδιοργάνωση
της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Παρότι από την ψήφιση του Νόμου έχουν περάσει δύο χρόνια μέχρι σήμερα, δεν
έχει εκδοθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση τη στιγμή που οι συνάδελφοι ασκούν τα
συγκεκριμένα καθήκοντα χωρίς όμως να τους καταβάλλεται το ανάλογο επίδομα.
Γι’ αυτό, ζητούμε με την προσωπική σας παρέμβαση την άμεση έκδοση της πιο
πάνω απόφασης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των
υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας.

”

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
2105229512 •

2131616900 •

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 •

2

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

2108200100 •

2108200222

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:
ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ

■

Οι αλλαγές στον
Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων
Με έγγραφό της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημέρωσε
τους Συλλόγους-Μέλη της για ορισμένες αλλαγές
που επήλθαν με το Ν. 3905/2010 στον Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 51, παράγραφος 1δ,
του Ν.3905/2010 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 219/23-12-2010)
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του
Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
που αφορά την διαδικασία και τα κριτήρια
για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Δήμων.
Με την τροποποίηση αυτή η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή των
Προϊσταμένων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3839/2010,
(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
51/29-3-2010).
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου
51, παράγραφος 2α του Ν.3905/2010
αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του
Ν.3870/2010. Έτσι με την αντικατάσταση αυτή μέχρι την συγκρότηση των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων, παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων Υπηρεσιακών
Συμβουλίων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτε
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, θα καθοριστεί ο χρόνος
εκλογής των αιρετών μελών των Υπη
ρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθμού.

”

ΝΟΜΟΣ 3905/2010
Άρθρο 51
Ειδικές Ρυθμίσεις
δ. Η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.
3839/2010 εφαρμόζονται και για την επιλογή των Προϊσταμένων των οργανικών
μονάδων των Δήμων.
2.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138
Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Mέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσια
κών Συμβουλίων του προσωπικού των
Δήμων παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκ
τρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο
χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.»

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

■ Δημοτική Αστυνομικός Π.Ε. 23 που
εργάζεται στο Δήμο της Νέας Σμύρνης επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη με υπάλληλο
αντίστοιχης θέσης σε Δήμους της Ανατο
λικής Αττικής (Ραφήνα, Γέρακα, Σπάτα,
Παλλήνη, Νέα Μάκρη, Μαραθώνα).
Πληροφορίες: Πολυγένη Ελένη.
Κινητό: 6972 775753
Τηλ. Γραφείου: 210 9409954

Στάση Εργασίας
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
για συμπαράσταση
στους συμβασιούχους
Συνέχεια από σελίδα ✎

Να αποτραπεί η μεταφορά του Τομέα Πρόνοιας του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας
1

ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 8.30 π.μ. έως τις
12.30 μ.μ. για την Πέμπτη 20 ΙΑΝΟΥ
ΑΡΙΟΥ 2011, προκειμένου να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στο συλλαλητήριο που
πραγματοποιείται, έξω από τον Άρειο Πάγο,
στις 9.00 το πρωί.

”

Aπεργιακή κινητοποίηση πραγματοποίησε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της στους συμβασιούχους που αγωνίζονται
για τη μετατροπή των συμβάσεών τους. H απόφαση
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. –
Ο.Τ.Α. αποφάσισε την προκήρυξη
24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ την
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 στους
Ο.Τ.Α. και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις όλης
της χώρας για τους εργαζόμενους με σχέση
εργασίας ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΕΡΓΟΥ
και 4ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, από τις 8.30 το πρωί έως τις
12.30 το μεσημέρι για το υπόλοιπο προσωπικό.
Με την απόφαση της, η Εκτελεστική
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εκφράζει την
αμέριστη συμπαράσταση της στον αγώνα
των συμβασιούχων που διεκδικούν την μετατροπή όλων των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με την ταυτόχρονη
κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και
στην συγκέντρωση στις 9.00 το πρωί
έξω από τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ (Λεωφόρος
Αλεξάνδρας 121-Αθήνα) όπου συζητείται
η υπόθεση μετατροπής των συμβάσεων.

”

Με έγγραφο που απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητάει την παρέμβαση του για να αποτραπεί η μεταφορά του
Τομέα Πρόνοιας του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από ιδιόκτητο
σε ενοικιαζόμενο κτίριο, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτή τη μετακίνηση για τους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Με το με αριθμ. πρωτ.: 431/224-2010 έγγραφο μας, σας ενημερώναμε για τα προβλήματα που θα
δημιουργηθούν από την απόφαση της
Διοίκησης του Τ.Π.Δ.Υ. για την μεταφορά του Τομέα Πρόνοιας του
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από το ιδιόκτητο κτίριο
της οδού Αγίου Κωνσταντίνου σε
ενοικιαζόμενο χώρο στην οδό
Σοφοκλέους και συγχρόνως, σας
δηλώναμε την αντίθεσή μας και ότι
δεν παραμέναμε αδρανείς.
Δυστυχώς η Διοίκηση του
Τ.Π.Δ.Υ. αλλά και του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
που αδιαφορούν στην αντιμετώπιση
των πραγματικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι
ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,
εμμένοντας επέλεξαν τη μεταφορά
του Τομέα και ουσιαστικά έτσι την
οριστική διάλυσή του.
Οι λόγοι που επιμένουμε στη μη
υλοποίηση της απόφασης της
Διοίκησης του Τ.Π.Δ.Υ. είναι:
1. Σε περίοδο ύφεσης και περικοπής δαπανών επί πλέον δαπάνες
στο Ταμείο μας για ενοίκια, επισκευές νέων χώρων, μετακομίσεων, μηχανοργανώσεων, διπλών
φακέλων των φορέων και των

ασφαλισμένων, διπλά αρχεία
κ.λ.π. είναι επιζήμιες.
2. Το ήδη μειωμένο προσωπικό θα
αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους
ασφαλισμένους μας και σε συνδυασμό με την κατάργηση της διαδικασίας για τον συμψηφισμό του
ποσού από την εξαγορά με το εφάπαξ θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
3. Η συνεργασία μεταξύ των δύο
Τομέων θα καταστεί προβληματική και τον ίδιο όγκο δουλειάς θα
καλούνται να τον κάνουν δύο
φορές.
4. Οι ασφαλισμένοι μας εκτός των
διπλών μετακινήσεων τους, κινδυνεύουν να βρεθούν στην ίδια
και ίσως και σε χειρότερη κατάσταση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημοσίου, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το χρόνο

απονομής του μηνιαίου βοηθήματος και του εφάπαξ λόγω και της
καθυστέρησης επαναφοράς του
συμψηφισμού στα ποσά εξαγοράς
από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Όταν σας είναι γνωστό
ότι δεν αντιμετωπίζουμε οικονομικό πρόβλημα και η καθυστέρηση που υπάρχει σήμερα είναι
λόγω έλλειψης προσωπικού και
της αποδιοργάνωσης που προήλθε από το Ν.3655/2008.
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Σας ζητούμε έστω και την τελευταία στιγμή να αποτρέψετε αυτή τη
μεταφορά που το μόνο που θα δημιουργήσει είναι προβλήματα στους
ασφαλισμένους και εργαζόμενους
του Ταμείου. Σε αντίθετη περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα την αποτρέψουμε εμείς με κάθε τρόπο και
κόστος.

”

TO ΘEMA:

Σε αγωνιστική εγρήγορση η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση
Συνέχεια από σελίδα ✎

1

μετώπιση των πιο κάτω προβλημάτων:
1. Η μη καταβολή των αποδοχών σε εκατοντάδες
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
2. Οι απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων που για
πολλά χρόνια εργάζονται στους Ο.Τ.Α. και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
3. Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Ν.
3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στους εργαζόμενους αλλά και στην υπεράσπιση του
Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
4. Η αντιμετώπιση της προσπάθειας, σε
Πανελλαδικό επίπεδο πλέον, της εκχώρησης
της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε
ιδιώτες.
5. Η ουσιαστική κατάργηση των δικαιωμάτων
μας στην Υγειονομική και Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη από το σχέδιο Νόμου που προωθεί η
κυβέρνηση για την σύσταση «Οργανισμού
Παροχών Υγείας».
Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων αλλά και την γενικότερη επίθεση που θα
δεχτούμε θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα
να γίνει αναλυτική συζήτηση σε όλους τους
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. (Γενικές Συνελεύσεις,
Συγκεντρώσεις, Περιοδείες κ.λ.π.) ώστε να υπάρξει
και η αγωνιστική προετοιμασία του.
Στο τέλος του μήνα θα πραγματοποιηθεί
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ των Μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων –

Μελών της Ομοσπονδίας και την επόμενη ημέρα θα
συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο για να καθορίσει
το αγωνιστικό πλαίσιο των αντιδράσεών μας.
Με νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία διεξαγωγής της
Πανελλαδικής Σύσκεψης.
Συνάδελφοι,
Οι συντονισμένοι, μαζικοί και συλλογικοί
αγώνες μας είναι η μόνη εγγύηση για να μπει
τέλος στον κατήφορο και αυτό θα γίνει με κοινωνική αλληλεγγύη και ενότητα. Κάτι που οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν αποδείξει στην πράξη.

”

“

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ομοσπονδίας έχει προγραμματισθεί η πραγματοποίηση Πανελλαδικής Σύσκεψης των Μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Η Πανελλαδική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί
την ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 στις 9.00 το
πρωί, στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» (Αχιλ
λέως & Μεγάλου Αλεξάνδρου – Πλατεία Καραϊσκάκη
– Αθήνα).
Θέματα συζήτησης στην Πανελλαδική
Σύσκεψη είναι τα πιο κάτω:
1. Η αντιμετώπιση της προσπάθειας σε Πανελ
λαδικό επίπεδο πλέον, της εκχώρησης της Δια
χείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες.
2. Η ουσιαστική κατάργηση των δικαιωμάτων

μας στην Υγειονομική και Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη από το σχέδιο Νόμου που προωθεί η
κυβέρνηση για τη σύσταση «Οργανισμού Παρο
χών Υγείας».
3. Η καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και η υπεράσπιση του Δημό
σιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών
των Ο.Τ.Α
4. Η μη καταβολή των αποδοχών σε εκατοντάδες
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. αλλά και οι απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων που για πολλά
χρόνια εργάζονται σε σημαντικές υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α.
5. Το πλαίσιο διεκδικήσεων και ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου. Προγραμ
ματισμός δράσης της Ομοσπονδίας.
Την επόμενη ημέρα (ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2011) έχει προγραμματισθεί συνεδρίαση του
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας όπου και
θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.
Συνάδελφοι,
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών στο σύνολο
των εργαζομένων μέσα από Γενικές Συνελεύσεις,
Συγκεντρώσεις, Περιοδείες κ.λ.π., αλλά και η
μαζική συμμετοχή των Μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών, είναι η
μόνη εγγύηση για να αντιμετωπίσουμε τη νέα
ολομέτωπη επίθεση που αναμένεται να δεχθούμε
το επόμενο χρονικό διάστημα στα δικαιώματά
μας.

”
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ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στους Ο.Τ.Α.

α, 39ο καταστατικό και 40ο απολογιστικό, συνέδρια της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (6 και 7 Δεκεμβρίου
2010), γίνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίο-

δο.
Πρώτη φορά μεταπολεμικά αντί να πάμε μπροστά, πάμε
πίσω και οι νέες γενιές των εργαζομένων ζουν χειρότερα
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
απ’
τις προηγούμενες.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΤΗΕΝS IMPERIAL»
Σήμερα βιώνουμε την πιο επιθετική φύση του καπιταλισμού
που με εργαλείο το μνημόνιο και με διεκπεραιωτές την
Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ., επιχειρούν να επιβάλλουν εργασιακό μεσαίωνα στις εργασιακές
σχέσεις και τα δικαιώματα, να ξεπουλήσουν τον εθνικό
πλούτο για να πληρώσουν τους δανειστές και τους διεθνείς
τοκογλύφους και να αλλάξουν βίαια τη ζωή μας
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ξεκίνησαν με τους «καλοπληρωμένους» και «αντιπαραγω∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
γικούς»«ΑΤΗΕΝS
δημοσίους
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
IMPERIAL» υπαλλήλους για να επιβάλλουν μειώσεις μισθών και συνεχίζουν με την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) στον ιδιωτικό τομέα,
ενώ σχεδιάζουν νέες περικοπές και απολύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Οι εργαζόμενοι ένα δρόμο έχουν:
Να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτών των πολιτικών
και των δυνάμεων που τις υλοποιούν.
Όσο οι αντιδράσεις περιορίζονται σε συνδικαλιστικό μόνο
επίπεδο ή εκτονώνονται σε μορφές ακίνδυνες για το σύστημα, και δεν συναντιόνται σ’ ένα πολιτικό μέτωπο με
κορμό τις δυνάμεις της Αριστεράς για την ανατροπή του
μνημονίου και για προώθηση ενός προγράμματος προοδευτικών αλλαγών με σοσιαλιστική προοπτική, τόσο η κατάσταση και η ζωή μας θα χειροτερεύουν.
Όσο και αν ψάξουμε δεν υπάρχουν άλλες λύσεις από την
επαναδιαπραγμάτευση και διαγραφή του χρέους, από την
εθνικοποίηση και τον κοινωνικό έλεγχο του τραπεζικού
συστήματος. Αν δεν γίνουν αυτά το χρέος θα μεγαλώνει, ή
ύφεση στην οικονομία θα βαθαίνει και η φτώχεια θα διευρύνεται.
Το 2011 θα είναι χρονιά εφιαλτική. Ετοιμάζουν νέες
περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις και απολύσεις με την εφαρμογή του Καλλικράτη.
Όσο παραμένουμε θεατές των εξελίξεων το έργο θα το
δούμε όλο και θα είναι θρίλερ.
Ένα δρόμο έχουμε να διαβούμε και αυτός είναι ο
δρόμος του συλλογικού αγώνα.
Η κατάσταση αυτή επιβάλλει και επιτάχυνση των αναγκαίων
αλλαγών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η κρίση ανέδειξε τα
όριά του, όμως έφερε στην επιφάνεια και την αναγκαιότητά του.
Βασικός παράγοντας αποτελεί η σφυρηλάτηση της ενότητας του σ.κ, η οποία δεν προωθείται ούτε με την ενίσχυση
του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, ούτε
βέβαια και με την ενίσχυση του κομματικού συνδικαλισμού.
Πολύ περισσότερο δεν προωθείται ούτε με τη δημιουργία
«μικρών» σωματείων για να διαμορφώνονται οι συσχετισμοί, ούτε με τη διάσπαση στη δράση και τις ξεχωριστές
συγκεντρώσεις, ούτε βέβαια με τη δημιουργία διασπαστικών συνδικάτων, που προωθεί τελευταία το ΠΑΜΕ για
νομιμοποιήσει το διασπαστικό του ρόλο.
Στο προηγούμενο συνέδριο, τον Απρίλιο του 2009
στη διακήρυξή μας τονίζαμε ότι:
«Στη σημερινή φάση ανάπτυξης της οικονομίας και της
κοινωνίας, όπου οι αλλαγές που συντελούνται αλλάζουν
τον τρόπο οργάνωσή τους, το συνδικαλιστικό κίνημα παραμένει δομημένο με υλικά που ανταποκρίνονταν στον προηγούμενο αιώνα.
Η κρίση που βιώνει δεν βρίσκεται μόνο στην ηγεσία του και
δεν οφείλεται μόνο σ΄ αυτό. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι
κοινωνικο-πολιτικοί και τρόπου οργάνωσης της οικονομίας
και της κοινωνίας που το επηρεάζουν. Διαπερνάει όμως
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Η Α.Σ.Κ.- Ο.Τ.Α. όπως και όλες οι άλλες παρατάξεις
της συνδικαλιστικής Αριστεράς, ακόμη και η Δ.Α.Κ.Ε.,
υποστήριξαν την πρόταση για ένταξη όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα σχέσης εργασίας και φορέα απασχόλησης, στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατά το χθεσινό 39ο καταστατικό-οργανωτικό της συνέδριο, που
έγινε στην Αθήνα. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά η
Π.Α.Σ.Κ.Ε. μπλοκάρισε τη λήψη της σχετικής απόφασης, παρότι συγκέντρωσε την πλειοψηφία των συνέδρων, που δείχνει ότι το αίτημα δεν είναι απλά ώριμο,
αλλά και αναγκαίο για την αναζωογόνηση και βάθεμα
του αγωνιστικού και ταξικού χαρακτήρα του συνδικαλιστικού κινήματος.
Είναι τραγικό σήμερα, που το εργατικό κίνημα δέχεται
την μεγαλύτερη επίθεση στα μεταπολιτευτικά χρόνια,
που δικαιώματα και κατακτήσεις ενός αιώνα ανατρέπονται, να υπάρχουν συνδικαλιστικές δυνάμεις, που με
τη στάση τους διχάζουν και απογοητεύουν τους εργαζόμενους.
Μέχρι προχθές επικαλούνταν το καταστατικό της ΑΔΕΔΥ, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η ΑΔΕΔΥ δεν βάζει κανένα εμπόδιο στη συμμετοχή ομοσπονδιών που έχουν
συμβασιούχους στη δύναμη τους (ΟΛΜΕ., ΔΟΕ., Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών κλπ) και προβλέπεται απ’ το καταστατικό τους, πολύ περισσότερο που με
απόφαση του συνέδριού της (1-3 Δεκέμβρη 2010)
καλεί όλα τα σωματεία να εγγράψουν τους συμβασιούχους στη δύναμή τους και η ίδια δεσμεύτηκε ότι μέσα
στο 2011 θα προχωρήσει σε καταστατικό συνέδριο
για την τροποποίηση του καταστατικού της.
Η παράταξη μας τόνισε επίσης ότι σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι νοιώθουμε και είμαστε συμβασιούχοι, μιας
και μεγαλώνει η ανασφάλεια, καταργούνται δικαιώματα και το φάντασμα των απολύσεων πλανιέται πάνω
απ’ τα κεφάλια όλων μας, καθώς κυβέρνηση- Ε.Ε. και
Δ.Ν.Τ. θα χρησιμοποιήσουν τον Καλλικράτη για την
μείωση του προσωπικού στους Ο.Τ.Α., την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες και την κατάργηση κάθε
ίχνους κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας.
Η Α.Σ.Κ.- Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους και τα
σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.
να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους και να εγγράψουν όλους τους εργαζόμενους στη δύναμή τους, να
βρουν τις ασφαλιστικές δικλίδες που να αποτρέπουν
τις εργοδοτικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις στο
συνδικαλιστικό κίνημα και με τη δράση τους να προασπίσουν τα ταξικά συμφέροντα όλων των εργαζομένων.
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όλες τις βαθμίδες του και συναντιούνται τα ίδια προβλήματα και σε πρωτοβάθμια σωματεία, ανεξάρτητα συσχετισμού
δυνάμεων ή πλειοψηφιών στις διοικήσεις τους» και παρακάτω ότι:
«Αυτό δεν υποτιμά τις υποκειμενικές ευθύνες που υπάρχουν στα ίδια τα συνδικάτα, γιατί δεν θα ήταν ίδια η κατάσταση αν υπήρχαν άλλοι συσχετισμοί, αν η ηγεσία του δεν
συναινούσε στην υλοποίηση αντεργατικών πολιτικών, αν
δεν κυριαρχούσαν οι δυνάμεις του κυβερνητικούεργοδοτικού συνδικαλισμού (Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Δ.Α.Κ.Ε.) και μάλιστα με εναλλασσόμενους ρόλους και αν δεν υπήρχαν οι
δυνάμεις (Π.Α.ΜΕ.) που να ακολουθούν μια σεχταριστική
πολιτική στο συνδικαλιστικό κίνημα».
Κατά την άποψή μας αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση της ενότητας, της αποτελεσματικότητας και της αυτονομίας του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς και το
βάθεμα του ταξικού του χαρακτήρα.
Σ’ αυτά τα πλαίσια:
1. 	Υποστηρίζουμε την ενοποίηση όλων των υπαρχουσών ομοσπονδιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης σε μία, καθώς και την ενοποίηση
και τον περιορισμό του αριθμού των πρωτοβάθμιων
σωματείων.
2. Την ένταξη όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα σχέσης εργασίας ή φορέα απασχόλησης στη δύναμη των
σωματείων και της ομοσπονδίας και την ενιαία διαπραγμάτευση των όρων αμοιβής και εργασίας όλων των
εργαζομένων.
3. Την ενοποίηση της Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που ενώ
υπάρχουν εδώ και είκοσι χρόνια ομόφωνες αποφάσεις
των συνδικάτων δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής και
αυτό γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν τα πρόσωπα και οι
ισορροπίες στις ηγεσίες τους.
4. Την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των συνδικάτων
με στόχο τη διεύρυνση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των εργαζομένων σ’ όλη την κλίμακα του συνδικαλιστικού κινήματος.
Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση της Γενικής Συνέλευσης
των προέδρων των σωματείων, όπου για καίριες αποφάσεις όπως η διαμόρφωση του ετήσιου διεκδικητικού
πλαισίου, καθώς και η προκήρυξη και το κλείσιμο των
πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων να αποφασίζεται από ένα τέτοιο σώμα για να εκφράζεται πιο γνήσια η πραγματική βούληση των εργαζομένων.
5. Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να υποχρεούται δύο μήνες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών για
την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το συνέδριο της
ομοσπονδίας, να αποστέλλει για συζήτηση τα σχέδια
απολογισμού και προγράμματος δράσης, στις εκλογικοαπολογιστικές συνελεύσεις των συλλόγων για να
δεσμεύονται και οι αντιπρόσωποι για το ποιες θέσεις
θα υποστηρίξουν εκεί και
6. Επαναφέρουμε την πρόταση για μείωση του αριθμού
των μελών του Γενικού Συμβουλίου και του μέτρου αντιπροσώπευσης με στόχο την καλλίτερη λειτουργία της
διοίκησης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την πιο γνήσια αντιπροσώπευση των εργαζομένων στα συνέδρια.
Τέλος μπορούμε να δούμε επίσης την καθιέρωση δημοψηφισμάτων για καίρια ζητήματα, σχετικά με τη διαμόρφωση των θέσεων της ομοσπονδίας, όπου θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των εργαζομένων
κλπ.
Οι προτάσεις αυτές καθώς και άλλες, που θα βοηθούσαν τη διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων
στη ζωή και τη δράση των σωματείων και της ομοσπονδίας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για το
ξεπέρασμα της κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος
και για την ανταπόκρισή του στις σύγχρονες ανάγκες
των εργαζομένων.

Αααα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

“

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόνιμοι, αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβασιούχοι με συμβάσεις έργου,
Το συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ γίνεται λίγες μέρες
μετά την αποκάλυψη των προθέσεων της κυβέρνησης και της ΤΡΟΙΚΑ να προχωρήσουν σε νέα
βάρβαρα μέτρα, στα οποία συμφωνεί και η Ν.Δ.,
σε βάρος τόσο των εργαζομένων στους ΟΤΑ και
συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Ιδιαίτερα οι
εργαζόμενοι στην Τ.Α. μετά την απεργία στις 1911 έως και τις 23-11 είναι μπροστά σε νέα μείωση των μισθών μέσω του ενιαίου μισθολογίου,
αλλά και μπροστά σε απολύσεις συμβασιούχων
και όχι μόνο, με την εφαρμογή του Καλλικράτη.
Τώρα πάλι εξαπολύουν τον πρωτοφανή αντεργατικό τους πόλεμο, επικαλούμενοι τη σωτηρία της
χώρας από τη χρεοκοπία. Δεν υπάρχει ούτε τέλος
σ? αυτήν την κοροϊδία, ούτε τέλος στα αντιλαϊκά
μέτρα. Αυτό διαφαίνεται και με τις νέες μαζικές
απολύσεις συμβασιούχων και όχι μόνο και με το
νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο που ετοιμάζουν, με
τα νέα αντεργατικά και αντιασφαλιστικά μέτρα, με
τη νέα άγρια φορολογία, την ακρίβεια και την παράδοση της υγείας και της παιδείας πιο ολοκληρωμένα στα ιδιωτικά συμφέροντα με τις μετατάξεις -απολύσεις ανεξαρτήτου τρόπου πρόσληψης.
Τα σημερινά αντεργατικά μέτρα στους ΟΤΑ δεν
ήρθαν ξαφνικά. Είναι συνέχεια των μέτρων που
εδώ και χρόνια έπαιρναν σταδιακά χάριν της
στρατηγικής του κεφαλαίου, της διαβόητης ανταγωνιστικότητας και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. Και το έκαναν από
πάντα με τα ίδια προσχήματα, πότε για να γίνει
καλύτερη και αποδοτικότερη η δουλειά του υπαλλήλου στην Τ.Α., πότε για να εξυπηρετηθεί ο λαός
και πότε για να φτιάξουν την Τ.Α. καλύτερη για το
λαό και πιο φιλική για τον εργαζόμενο στους Δήμους.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το ζήτημα της ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος των
εργαζόμενων τόσο στους ΟΤΑ, όσο και συνολικότερα στο δημόσιο, αποκτά εξαιρετικά επείγοντα
χαραχτήρα. Γιατί τόσο η ΑΔΕΔΥ όσο και οι μεγάλες
ομοσπονδίες του δημόσιου όπως η ΠΟΕ-ΟΤΑ με
τους σημερινούς συσχετισμούς, ούτε μπορούν
ούτε και θέλουν να οργανώσουν την πάλη των
εργαζόμενων στο δημόσιο ενάντια στα αντιλαϊκά
μέτρα και κυρίως ενάντια στους φορείς που τα
προωθούν (στα κόμματα δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ, τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, όπως
την ευρωπαϊκή ένωση, το ΝΑΤΟ κ.λ.π.).
Σήμερα απαιτούνται πολύ περισσότερα για να αντιμετωπιστεί η γενικευμένη επίθεση του κεφαλαίου
και των πολιτικών του εκπροσώπων σε συνθήκες
καπιταλιστικής κρίσης. Για να δημιουργηθούν όροι
αγώνων αντίστασης, κυρίως αγώνων προοπτικής,
απαιτούνται άμεσα γρήγορα νέα ποιοτικά βήματα
και στο επίπεδο της ανάλυσης της κατάστασης,
αλλά και της ανατροπής της.
Δεν αρκεί μόνο να αντιπαλέψουμε το μνημόνιο που
σήμερα συμπυκνώνει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, αλλά συνολικά η λογική που λέει ότι πρέπει να
κερδίζει ο καπιταλιστής και το σύστημά τους για να
ζουν και οι εργαζόμενοι καλύτερα, να υπάρχει η
Ε.Ε. και οι άλλοι οργανισμοί του κεφαλαίου, δηλαδή η μήτρα της δυστυχίας που γεννάει και οδηγεί
στα μνημόνια. Ο ευρωμονόδρομος και η αποδοχή
της στρατηγικής της Ε.Ε. δεν αφορά τους εργαζό-

μενους, είναι η συμμαχία των μονοπωλίων.
Είναι άμεση η ανάγκη να εγκαταλείψουν οι εργαζόμενοι μαζικά τα κόμματα του ευρωμονόδρομου
και τις ηγεσίες της ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ - ΠΟΕ-ΟΤΑ, να
δημιουργηθεί όπου δεν υπάρχει και να ενισχυθεί
όπου υπάρχει ο ταξικός πόλος. Σε κάθε τόπο δουλειάς πρέπει να δημιουργηθούν πυρήνες αντίστασης, ιδιαίτερα στους Δήμους που μεγάλος αριθμός
εργαζομένων είναι με ελαστικές μορφές εργασίας,
συμβάσεις, μπλοκάκι κλπ. Η πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ δεν οργανώνει τον αγώνα και για το λόγο ότι
θέλει διασπασμένους τους εργαζόμενους. Οι μισοί
εργαζόμενοι που είναι συμβασιούχοι με ευθύνη
της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν εγγράφονται
στα Σωματεία και αυτή θα είναι η πρόταση της
ΠΑΣΚΕ και στο συνέδριο.
Για την ανασυγκρότηση του κινήματος σ? αυτή την
κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να πρωτοστατήσουν στην οργάνωση των εργαζομένων
σε ένα σωματείο ανά νομό που θα γράφονται όλοι
οι εργαζόμενοι δηλαδή μέλη των σωματείων με
πλήρη δικαιώματα είναι: όλοι οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση (δήμοι πρώην νομαρχία και
αιρετή περιφέρεια) τα νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις, και φορείς αυτών, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα και
εθνικότητα, ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την
εξειδίκευση που έχουν, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών τους, να είναι γραμμένοι σε ένα ενιαίο Σωματείο.
Με βάση αυτή τη καταστατική διάταξη πρέπει
το συνέδριο με απόφαση του να διευκολύνει
ώστε τα σωματεία να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους και να συμπεριλάβουν στη δύναμη τους όλους τους εργαζόμενους.
Ενοποίηση όλων των ομοσπονδιών στην αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ -ΟΤΑ ΠΟΠ-ΟΤΑ, ΟΜΕ-ΟΤΑ,
Δ.Ε.Υ.Α, ΟΣΥΝΑΕ. ΠΟΣΥΠ) σε μια κλαδική
ομοσπονδία μετά το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.
■ Να πρωτοστατήσουμε για να εξασφαλιστεί
ενιαία δράση με τους δημότες (τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους αυτοαπασχολούμενους,
τους άνεργους, τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα), να τους καλέσουμε σε κοινή διεκδίκηση.
■ Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Δήμου.
■ Απόδοση των 10 δις από τους Κ.Α.Π. στους
Δήμους.
■ Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Καμία
απόλυση, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
■ Κατώτερος μισθός 1.400και ανάλογη κλιμάκωση για όλες τις κατηγορίες και τα μισθολογικά κλιμάκια. Σύνταξη στο 80% του τελευταίου μισθού και στα 30 χρόνια εργασίας
χωρίς όριο ηλικίας.
■ Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία,
Πρόνοια, Παιδεία. Κατάργηση της ιδιωτικής
- επιχειρηματικής δραστηριότητας σ’ αυτούς
τους τομείς. Κατάργηση της εισφοράς των
εργαζομένων για τον κλάδο Υγείας.
■ Κατάργηση του Καλλικράτη.
■ Να μην κοπεί καμιά εξέταση από τα ταμεία.
Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, απομονώνουμε τον εργοδοτικό - κυβερνητικό
συνδικαλισμό, τις πλειοψηφίες που υπονομεύουν τους αγώνες και βάζουν πλάτη να περάσουν τα αντιλαϊκά - αντεργατικά μέτρα.

”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.

“

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σε μια περίοδο που η επίθεση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και
του κεφαλαίου κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα (απολύσεις, περικοπές μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, ακρίβεια και
νέοι φόροι), η ενότητα όλων των εργαζομένων στους χώρους
δουλειάς είναι το πρώτιστο και βασικό καθήκον.
Στο πρόσφατο καταστατικό συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. οι
ταξικές δυνάμεις παρά το ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία, κατάφεραν με την επιμονή τη σταθερότητα και την αποφασιστικότητά τους σε αυτή τη θέση, να
ανατρέψουν τους δεδομένους συσχετισμούς. Παρόλη την
απόλυτη πλειοψηφία της ΠΑΣΚΕ η πλειοψηφίατων συνέδρων
στήριξε και ενίσχυσε την πρόταση για εγγραφή στα σωματεία
όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτου τρόπου πρόσληψης με
πλήρη δικαιώματα.
Η απόφαση αυτή αποτελεί τη δικαίωση μιας προσπάθειας χρόνων (εκτιμώντας τι έρχεται στη κοινωνία αλλά και ειδικότερα
στους ΟΤΑ) όπου σωματεία, με τη προτροπή των ταξικών δυνάμεων πήραν την πρωτοβουλια να κάνουν μέλη τους όλους τους
συμβασιούχους με πλήρη δικαιώματα όπως στην Πετρούπολη,
Ηλιούπολη, Ιωάννινα. Αυτή η προσπάθεια γνώρισε την επίθεση
από την πλειοψηφία της ηγεσίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και απέκλεισαν
τους αντιπρόσωπους αυτών των σωματείων από το προηγούμενο συνέδριο στα Χανιά.
Πρέπει να καταδικαστεί από όλους τους συναδέλφους η στάση
της ΠΑΣΚΕ η οποία και στις σημερινές συνθήκες, πατώντας σε
καταστατικές διατάξεις εξακολουθεί να θέλει να κρατά τους εργαζόμενους διασπασμένους, αρνούμενη με πάθος την εγγραφή
όλων στα σωματεία με πλήρη δικαιώματα. Εξυπηρετώντας ουσιαστικά τη βασική πολιτική ανάγκη του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του να υπονομεύονται και να αποδυναμώνονται οι αγώνες των εργαζομένων ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για τους
βάρβαρους σχεδιασμούς τους.
Χρειάζεται αυτή την περίοδο και ειδικότερα με την εφαρμογή
στο κλάδο του κομματιού του μνημονίου που λέγεται «Καλλικράτης» τα πρωτοβάθμια σωματεία να αξιοποιήσουν την
απόφαση του συνεδρίου και να ανοίξουν τα καταστατικά τους
μέσα από γενικές συνελεύσεις. Αυτή η ενότητα της τάξης μας
στη βάση, θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση που δεχόμαστε και που θα οξυνθεί.
Πρέπει όμως να κάνουμε και άλλα βήματα απαραίτητα για να
δημιουργήσουμε όρους νίκης και ανατροπής αυτών των μέτρων.
■ Να καταδικαστούν και να γυρίσουν οι συνάδελφοι την πλάτη
στα κόμματα που εφαρμόζουν ή στηρίζουν αυτή τη πολιτική
(ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ), όπως επίσης πρέπει να απομονωθούν
και να συρρικνωθούν οι δυνάμεις των συνδικαλιστικών παρατάξεων αυτών των κομμάτων (ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ) οι οποίες
βάζουν πλάτη στο πέρασμα αυτών των πολιτικών.
■ Να αποκαλυφθεί η αγαστή συνεργασία που έχουν με το κεφάλαιο με πρόσφατο παράδειγμα τη συμφωνία ΓΣΕΕ-ΣΕΒ για
την ευελιξία στην εργασία με την κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων.
■ Καλούμε κάθε εργαζόμενο που θέλει να αντιπαλέψει αυτή τη
πολιτική να συστρατευτεί με το ταξικό κίνημα, στις γραμμές
του ΠΑΜΕ κρατώντας τις όποιες επιφυλάξεις, διαφωνίες ή
προβληματισμούς μπορεί να έχει.
■ Τα σωματεία θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους κοινής
δράσης με τα άλλα λαϊκά στρώματα που πλήττονται εξίσου
από την επίθεση (νεολαία, άνεργοι, επαγγελματοβιοτέχνες, γυναίκες), όπως επίσης και με τους δημότες ειδικά
τώρα όπου ο «Καλλικράτης» θα μετατρέψει τους Δήμους
σε Α.Ε..
Να φτιάξουμε με σταθερότητα το δικό μας κοινωνικό μέτωπο
απορρίπτοντας τις λογικές από δήθεν αριστερούς και αριστερούτσικους, για ευκαιριακές συνεργασίες που μόνο συγχύσεις σπέρνουν.
Η γενική απεργία στις 15 του Δεκέμβρη πρέπει να αποτελέσει ένα πρώτο σταθμό σε αυτή την κατεύθυνση.

”
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α.
O. T. A.

“

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δυστυχώς για μία ακόμη φορά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρξει ουσιαστική
καταστατική αναδιάρθρωση όπως είναι φανερό από τις έως τώρα προθέσεις κάποιων
παρατάξεων. Διάλογος για τις καταστατικές
αλλαγές ουδέποτε υπήρξε, παρότι ήταν ξεκαθαρισμένο από το προηγούμενο συνέδριο!!
Απεναντίας υπήρξαν τερτίπια με τις πλέον
πρωτότυπες δικαιολογίες ώστε να μην υπάρξουν καταστατικές αλλαγές και να μην ανοίξει
το καταστατικό της Ομοσπονδίας σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στην Τ.Α.
Η Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. προτείνει :
1. Το βασικότερο άρθρο το οποίο θα κρίνει
την πορεία, την αξιοπιστία και την διάρθρωση της Ομοσπονδίας στον χώρο της Τ.Α
αλλά και γενικότερα στον Δημόσιο Τομέα
θα είναι η εγγραφή ή όχι των επί Σύμβαση
Εργαζομένων. Εμείς προτείνουμε:
Εγγραφή όλων των συμβασιούχων. Σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής της πρότασης η
Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. μπορεί να δεχθεί εγγραφή των
συμβασιούχων με περισσότερο αυστηρούς
και συγκεκριμένους όρους ώστε να υπάρξει
εάν είναι δυνατόν κοινή πρόταση στην βάση
των αμοιβαίων υποχωρήσεων των συγκεκριμένων όρων, αλλά στην υλοποίηση της
κεντρικής κατεύθυνσης που πρέπει να είναι η
εγγραφή των συμβασιούχων. Οι συνδικαλιστικοί ελιγμοί σ΄αυτή την περίπτωση δεν χωράνε
και κανένας δεν μπορεί να κοροϊδεύει κανέναν.
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ
Π.Α.Σ.Κ.Ε.-O.T.A. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ !!! ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ.
2. Ο αριθμός των Συλλόγων οι οποίοι σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στην Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. αγγίζει τους 250. Πολλοί από αυτούς
μάλιστα, σύλλογοι των 20, 30 ή 40 μελών.
Σύλλογοι σφραγίδες, σύλλογοι σκοπιμότητος
και κυρίως σύλλογοι συγκεκριμένης αποστολής. Nα εκλέγουν και να φέρουν ένα σύνεδρο
στο Συνέδριο.
Θέση μας είναι:
Να δημιουργηθεί ένας (1) σύλλογος ανά
κάθε Καλλικρατικό Δήμο, προσαρμοζόμενοι
στα νέα δεδομένα ή ανά Νομό όπου απαιτηθεί από συνδικαλιστική ανάγκη. Κάθε άλλη
πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση θα μας
βρει θετικούς.
Oι αλλαγές όμως δεν μπορεί να γίνουν με ευχολόγια από την μία και « στήσιμο» νέων συλλόγων σφραγίδα στο παρασκήνιο, από την
άλλη. Ούτε με καταστατικές διατάξεις οι οποίες
θα αφορούν απλώς τον κλαδικό εξορκισμό
των συντεχνιακών συλλόγων.
Η αλλαγές
θα γίνουν μόνο εάν υπάρξει συνδικαλιστική
βούληση, και κοινή στάση στην κατεύθυνση
της δημιουργίας μεγάλων υπαρκτών και παρεμβατικών Συλλόγων.
Στηρίζουμε την εγγραφή των συμβασιούχων στην Ομοσπονδία, διότι σε μια εποχή
που οι κυβερνώντες προσπαθούν να αποδυναμώσουν, να συρρικνώσουν, να φορτώσουν τα πάντα στον Δημόσιο τομέα, η δική
μας πολιτική, της ενοποίησης - ισχυροποίησης των εργαζομένων με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας αποκτά σημειολογικό αλλά
και πρακτικό ενδιαφέρον. Δυναμώνει, αντιστέκεται, παλεύει και διεκδικεί καλύτερα
απέναντι στην μνημονιακή λαίλαπα και τους
εμπνευστές της.

”
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“

Η συνεχιζόμενη κρίση και η όξυνση της, τα αδιέξοδα
στο συνδικαλιστικό κίνημα, ο πολυκερματισμός και η
διάσπαση, οι νέες αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν και
ο Καλλικράης έχουν προσδώσει στον εργασιακό μας
χώρο νέα χαρακτηριστικά. Οι νέες εργασιακές σχέσεις
έχουν για τα καλά «διαβρώσει» τον κλάδο καθώς το
πλήθος τους και οι διαφορετικοί τρόποι αμοιβής της
εργασίας αλλά και των όρων και των συνθηκών που
αυτή παρέχεται, έχουν διαμορφώσει μια νέα κατάσταση.
Ο μακρύς και δύσκολος δρόμος των αγώνων που
επιβάλετε να ξεκινήσουν τη νέα περίοδο πρέπει να
είναι αποτελεσματικός και νικηφόρος, είναι όρος
επιβίωσης για όλους.
Η ανάγκη για ριζικό επαναπροσδιορισμό στην πολιτική κατεύθυνση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και στους
στόχους και τα αιτήματά του είναι καθοριστικής σημασίας.
Ταυτόχρονα η δομή του -οι μορφές οργανώσεις, είναι
επίσης προτεύον ζήτημα σήμερα. Αποτελεί προϋπόθεση για μια πραγματική αντίσταση και την ανατροπή
της αντεργατικής καταιγίδας που σαρώνει κατακτήσεις και δικαιώματα αιώνων.
Σε αυτή την κατεύθυνση δύο είναι τα κορυφαία ζητήματα.
Α. Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΙΑΙΑΣ
ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Η οργανωτική ενότητα του κλάδου, είναι το κύριο και
το σοβαρότερο ζήτημα, είναι επιτακτική ανάγκη η
κοινή συνδικαλιστική έκφραση όλων των εργαζόμενων, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, στην Τοπική Περιφερειακή διοίκηση και τα νομικά της πρόσωπα.
Για το λόγο αυτό απαιτείται:
1. Η πλήρης συνδικαλιστική ένταξη σε όλα τα επίπεδα όλων των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητα από τον τύπο, είδος
σύμβασης, σχέσης εργασίας αλλά και η διασφάλιση ενιαίων μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
2. Η ενοποίηση όλων των ομοσπονδιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Με την παραπάνω πρόταση διασφαλίζεται η ενιαία
έκφραση, η μαζικότητα και η ενότητα όλων των εργαζόμενων, καθώς και η αποτελεσματικότητα στη
δράση.
Β. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ κ.λπ.
Το ζήτημα της διεύρυνσης της δημοκρατίας είναι
ένα κομβικό σημείο της σημερινής κατάστασης
στο συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο, και απαιτεί-

ται να προχωρήσουμε σε αλλαγές.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΤΟ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, καθώς και για την έναρξη - κλείσιμο των κινητοποιήσεων παίρνονται από
ένα ευρύτερο σώμα που θα ονομάζεται Συμβούλιο
Αντιπροσώπων, και αποτελείται από το Γενικό
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων που μεταφέρουν τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων,
με γνήσια αναλογικότητα βάσει των μελών τους. Το
νέο αυτό όργανο - σώμα, θα συνέρχεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, θα ψηφίζει και θα αποφασίζει.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
31: Στα Συνέδρια είναι ανάγκη να εκπροσωπούνται
περισσότεροι συνάδελφοι. Η σημερινή εκπροσώπηση συρρικνώνει την αντιπροσωπευτικότητα και αλλοιώνει κατά πολύ τη σύνθεση του συνεδρίου. Η
Μείωση του μέτρου επιτρέπει την καλύτερη εκπροσώπηση κάθε σωματείου αλλά και κάθε άποψης.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΟΘΕΥΤΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ σε όλα τα όργανα.
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: Οι αντιπρόσωποι για το
Συνέδριο εκλέγονται σε ειδικές γενικές συνελεύσεις,
στο χρονικό διάστημα (3-4 μηνών) πριν το Συνέδριο.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να
στέλνει άξονες απολογισμού και προγράμματος που
συζητούνται στις ειδικές αυτές γενικές συνελεύσεις
σε όλα τα σωματεία.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
α. Καθιερώνεται το ασυμβίβαστο συμμετοχής στα
συνδικαλιστικά όργανα όλης της βαθμίδας για όσους
κατέχουν θέσεις γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων.
β. Καθιερώνεται το ασυμβίβαστο του μέλους του
Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με θέση σε οποιοδήποτε κρατικό κυβερνητικό πόστο ή θέση σε οργανισμούς έμμισθη ή άμισθη.
γ. Καθιερώνεται ο περιορισμός στη συνεχή θητεία
των μελών του Γ.Σ. Κανείς δε μπορεί να είναι πάνω
από τρεις συνεχόμενεες θητείες.
δ. Θεσπίζεται η ανακλητότητα όλων των εκλεγμένων στο ενδιάμεσο από τα τακτικά συνέδρια διάστημα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:
Καμιά οικονομική στήριξη από κρατικούς, κυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα των Ο.Τ.Α. Η συνδρομή αποδίδεται από τα πρωτοβάθμια σωματεία και όχι
μέσα από το σύστημα παρέμβασης του εργοδότη.

”

Η κυβέρνηση εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα
επιβαρύνοντας με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

“

Συνέχεια από σελίδα ✎

1

Με αμείωτη ένταση και απροκάλυπτο πλέον
τρόπο η μονοπαραταξιακή Εκτελεστική Επιτροπή
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. (υπενθυμίζεται πως η θητεία της
έληξε την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010), σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση και την «κρατική Αποκεντρω
μένη Διοίκηση Αττικής» «αγωνίζονται» να περάσει η
διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής στα χέρια
ιδιωτικών συμφερόντων που χρόνια τώρα «οργανώνονται και διεκδικούν» τη μεγιστοποίηση των κερδών
τους σε βάρος των πολιτών, του περιβάλλοντος,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του οικογενειακού
προγραμματισμού των εργαζομένων.
Και βέβαια μπορεί το «επιχειρηματικό κέρδος»
να «θεωρείται αποδεκτό», αυτονόητο όμως πρέπει
να θεωρείται και το καθήκον της εκάστοτε πολιτικής
εξουσίας να προασπίζει το Δημόσιο συμφέρον, το
περιβάλλον, τον οικογενειακό προϋπολογισμό αντί
υποτελικά να τάσσεται στο πλευρό των ιδιωτικών
συμφερόντων.
Και ενώ προεκλογικά (Αύγουστος 2010) η
πολιτική ηγεσία και οι «Τοπικοί Άρχοντες» δεσμεύονταν για τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα
της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, μετεκλογικά
και αφού ο καθένας διασφάλισε την εκλογή του επανήλθαν με σχέδιο ιδιωτικοποίησης, μέσω παραχώρησης της κατασκευής και λειτουργίας των Μονάδων
Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Αττικής.
Η μονοπαραταξιακή Εκτελεστική Επιτροπή του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. αφού δεν κατάφερε μέχρι το τέλος
του 2010 να πάρει τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., όπως ο Νόμος ορίζει,
πραξικοπηματικά και μετά από μια γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβούλου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η νομιμότητα της
οποίας εξετάζεται, προχώρησε στην έγκριση της
Προγραμματικής Σύμβασης με την «Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής» (διορισμένη – κρατική). Άνοιξαν
έτσι την κερκόπορτα στα ιδιωτικά συμφέροντα, αγνοώντας τη βούληση των νεοεκλεγέντων αιρετών της
Αυτοδιοίκησης, καταργώντας ουσιαστικά τον πολυδιαφημιζόμενο «Καλλικράτη» περνώντας κατά παράβαση του Συντάγματος αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού – Αιρετή Περιφέρεια) στο
σκληρό πυρήνα του κράτους (Κρατική
Αποκεντρωμένη Διοίκηση).
Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη προγραμματική
Σύμβαση εμφανιζόταν προς ψήφιση στην
Εκτελεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και άλλη τελικώς εγκρίθηκε.
Αξιοθαύμαστο παραμένει το γεγονός ότι όταν η πολιτική ηγεσία επιθυμεί διακαώς κάτι ξεπερνά ανυπέρβλητα και άλυτα διαχρονικά γραφειοκρατικά προβλήματα
του Ελληνικού Κράτους, αφού η Προγραμματική
Σύμβαση έτυχε προσυμβατικού ελέγχου και εγκρίθηκε μέσα σε μόλις δύο (2) ημέρες (δηλώσεις
Υπουργού Εσωτερικών), όταν ο συνήθης χρόνος
έγκρισης ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο (2) μήνες.
«Εξαιρετικές επιδόσεις» επέδειξε και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, αφού την ίδια στιγμή
ομόφωνα εξέδωσε περιβαλλοντικούς όρους για το
εργοστάσιο Βιοξήρανσης των 700.000 τόνων στη
Φυλή παρά την ομόφωνα αρνητική γνώμη του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και παραβαίνοντας τις νόμιμες διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις.
Συγκεκριμένα:
α. Προσκρούει στο ότι, ο Δήμος Φυλής έχει παραχωρήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο για ειδικό
σκοπό (δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α.) κι όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί και
συμβασιοποιηθεί ύστερα από τον απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
β. Στο εν λόγω οικόπεδο υφίσταται σήμερα ενεργή
σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος πραγματοποιεί τις εκσκαφές για την κατασκευή των
κυττάρων. Κάτι που σημαίνει ότι ο ανάδοχος μπορεί
να εγείρει απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη από την
απομείωση του αντικειμένου της εργολαβίας του,
δεδομένου ότι το έργο δεν έχει κλείσει και είναι σε
εξέλιξη η κατασκευή του.

γ. Για το οικόπεδο αυτό υπάρχουν σε ισχύ περιβαλλοντικοί όροι για τη διάθεση απορριμμάτων.
Περιλαμβάνονται δηλαδή δύο ενεργά κύτταρα του
Χ.Υ.Τ.Α. με την κατάργηση των οποίων χάνεται χωρητικότητα μεγαλύτερη από 5.000.000 τόνους, όση
είναι η χωρητικότητα των Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού και
Κερατέας μαζί, για 15 χρόνια. Με την κατάργηση των
κυττάρων δημιουργείται μείζον πρόβλημα για τη
Δημόσια Υγεία, αφού ο υπόλοιπος διαθέσιμος
χώρος θα εξαντληθεί σε δύο το πολύ χρόνια.
δ. Πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό, αφού η
επιφάνεια του οικοπέδου επαρκεί για να κατασκευαστεί εργοστάσιο που θα λειτουργεί με συγκεκριμένη
τεχνολογία που διαθέτουν δύο μόνο κατασκευαστές
στην Ευρώπη, τους οποίους αντιπροσωπεύουν
συνεργαζόμενες εταιρείες στη χώρα μας.
ε. Έρχεται σε αντίθεση και με αυτόν ακόμη των
χωλαίνοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό καθώς η
«Βιολογική Ξήρανση» δεν συνιστά μέθοδο, επεξεργασίας-αξιοποίησης όπως επιβάλλει ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής
αλλά μια τεχνική προεπεξεργασίας των απορριμμάτων.
Ταυτόχρονα:
■ Αντί της εξασφάλισης χώρων ταφής των απορριμμάτων επιλέγει την κατασκευή φαραωνικού
τύπου, μη αναγκαίων εργοστασίων επεξεργασίας, πράγμα πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά. Δεν υπάρχει πρωτεύουσα χώρας στην οποία
να γίνεται επεξεργασία του συνόλου των απορριμμάτων σε εργοστάσια και μάλιστα αυτού του μεγέθους.
■ Η μόνη λογική εξήγηση δημιουργίας τέτοιου
μεγέθους εργοστασίων είναι η ενδεχόμενη εισαγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων και από άλλες
περιοχές εκτός Αττικής.
■ Αντί της ανακύκλωσης στη πηγή (περιλαμβανομένης και της οργανικής ανακύκλωσης του
προδιαλεγμένου στην πηγή ρεύματος των
«οργανικών κουζίνας») που θα μειώσει τα σύμμεικτα απορρίμματα και το τελικό κόστος στους
Δήμους και στον πολίτη, επιλέγει την εμμονή
στην αποκομιδή και επεξεργασία του σύμμεικτου
σκουπιδιού, κάτι που ευνοεί μόνο τους εργολάβους
και επιβαρύνει τους Δήμους και τους Δημότες του
λεκανοπεδίου.
■ Αντί της φιλικής προς το περιβάλλον μηχανικής
διαλογής και κομποστοποίησης για ένα σχετικά
μικρό μέρος των απορριμμάτων (το ρεύμα των
σύμμεικτων) επιλέγει τη βιοξήρανση των σύμμεικτων απορριμμάτων δηλαδή τελικώς την καύση,
με άγνωστο όμως ακόμη αποδέκτη των βιοξηραθέντων αποβλήτων. Με την επιλογή αυτή το ρεύμα
των σύμμεικτων απορριμμάτων διατηρείται για μια
25ετία σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, σε βάρος
της ανακύκλωσης, ώστε να τροφοδοτούνται σταθερά οι μονάδες βιολογικής ξήρανσης (προβλέπεται και 2η ή και 3η) και μέσω αυτών οι μονάδες καύσης.
■ Αντί να προσμετρήσει την επιβάρυνση των
Ελληνικών νοικοκυριών από την οικονομική
κρίση και τα οικονομικά μέτρα «κόπτεται» να
κατοχυρώσει τιμές στους εργολάβους. Τιμές οι
οποίες θα εκτοξεύσουν σύντομα το κόστος της
διαχείρισης των απορριμμάτων από 42,00 σε
150,00 ευρώ/τόνο τουλάχιστον. Χωρίς βέβαια
να συνυπολογίζεται το κόστος μεταφοράς, της
καύσης, της λειτουργίας και χωροθέτησης
Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΞΙΚΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ που θα
απαιτηθεί για να δέχεται την τοξική τέφρα και
λάσπη των μονάδων καύσης.
Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. εκφράζει με σαφήνεια τη θέση
της προς κάθε κατεύθυνση:
Η Διαχείριση των Απορριμμάτων δεν αφορά
μόνο τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι επιλογές του σήμερα θα δεσμεύσουν και θα δρομολογήσουν τις εξελίξεις για τα επόμενα τριάντα (30)
χρόνια. Οι αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται πίσω
από ερμητικά κλειστές πόρτες, σε καθεστώς περίεργων μεθοδεύσεων και αδιαφανών διαδικασιών. Οι
προειλημμένες αποφάσεις που με «στημένες» διαδικασίες πάρθηκαν θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς εγκαταλείπεται οριστικά η ανακύκλωση στην «πηγή» ενώ το
υπέρογκο κόστος της πιο δαπανηρής επιλογής θα
επιβαρύνει τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό αφού θα μετακυλιστεί στο Δημότη μέσω
των Δημοτικών φόρων. Και βέβαια κανείς δεν πρέπει να συναινέσει σε ένα «διαπλεκόμενο» σχέδιο
εκχώρησης της Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε
ιδιωτικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση που ανέλαβε την
εξουσία διατυμπανίζοντας πώς θα φέρει την κάθαρση
και θα επιβάλλει διαφάνεια, κυρίως στα δημόσια έργα,
φαίνεται τώρα πώς υποχωρεί και διολισθαίνει στην
αδιαφάνεια και στην υποστήριξη του κεφαλαίου
που ταλανίζουν δεκαετίες τη χώρα μας και αποτελούν
τη βασική αιτία για τη σημερινή τραγική κατάσταση της
Ελλάδας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά
και κοινή δράση αποφάσισε το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα να προχωρήσει στις πιο κάτω
ενέργειες:
1. Να ζητήσει συνάντηση με όλα τα πολιτικά
κόμματα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προκειμένου να τους ενημερώσει, να εκθέσει τις απόψεις της και να ζητήσει να
τοποθετηθούν στο πολιτικό κοινωνικό – οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει.
2. Να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις εξελίξεις που υπάρχουν. Και να
τους καλέσει να τοποθετηθούν άμεσα στις παράνομες ενέργειες του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
3. Να ενημερώσει όλους τους επικεφαλής των
παρατάξεων της «Αιρετής Περιφέρειας Αττικής»
αρμοδίους πλέον στο φλέγον ζήτημα της
Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
4. Να συναντηθεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) προκειμένου ως θεσμοθετημένος επιστημονικός φορέας να εκφράσει τις
απόψεις του ως προς τις προωθούμενες τεχνολογίες στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.
5. Να ενημερώσει όλες τις οικολογικές οργανώσεις για τις επιλογές της κυβέρνησης στη
Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική.
6. Να πραγματοποιήσει το δεύτερο 10ήμερο του
Φεβρουαρίου 2011, ΗΜΕΡΙΔΑ για τη
Διαχείριση των Απορριμμάτων όπου θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
δηλώνει ότι, μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς
φορείς θα σταματήσουν με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό και νομικό) τις αδιαφανείς, παράνομες και
επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία, το Περιβάλλον
και την τσέπη των πολιτών αποφάσεις του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της κυβέρνησης.
Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική
δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πρέπει να γίνει υπόθεση ΟΛΩΝ των κοινωνικών
φορέων ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να αποτρέψουμε τις αποφάσεις που καταστρέφουν το περιβάλλον, απειλούν την υγεία και επιβαρύνουν οικονομικά τους
πολίτες.
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Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Η κυβέρνηση εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα επιβαρύνοντας με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες
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Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένο να σταματήσει τις παράνομες
αποφάσεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και τις Περιφέρειας Αττικής για την
ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Σε πρώτη φάση πραγματοποίησε στάσεις εργασίας ενώ το επόμενο διάστημα θα εντείνει τις κινητοποιήσεις με την ταυτόχρονη
ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών.

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. με
αφορμή τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, τις τελευταίες ημέρες, τόσο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. όσο και της Περι
φέρειας Αττικής, σχετικά με την υλοποίηση του Περι
φερειακού Σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική, δηλώνει
τα εξής:
Την περίοδο που η χώρα μας αντιμετωπίζει τη
μεγαλύτερη οικονομική κρίση της ιστορίας της και
καλείται ο Ελληνικός Λαός να σηκώσει τεράστια
βάρη για να ξεπεραστεί, η Διοίκηση του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
και η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζουν για την Αττική
την ακριβότερη και την προβληματικότερη επιλογή
διαχείρισης των απορριμμάτων.
Έτσι σήμερα, φθάνοντας στο… και ένα, προσπαθεί η Διοίκηση του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. να προχωρήσει
στην υλοποίηση του σχεδίου που έχει εκπονήσει, για
την παράδοση της διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
Το σχέδιο τους είναι απλό. Προχωρώντας στην
ακριβότερη δυνατή επιλογή, οι Εθνικοί και Ευρω
παϊκοί πόροι δεν επαρκούν.
Έτσι την επιπλέον τεράστια χρηματοδότηση θα
έρθουν να καλύψουν οι ιδιώτες, αλλά με επαχθείς
όρους και ανταλλάγματα:
1. Θα χρεώνουν για τουλάχιστον είκοσι πέντε
(25) χρόνια τους Ο.Τ.Α. με δυσβάστακτα «τέλη
εισόδου».
2. Θα πάρουν και επιδότηση από το τέλος Α.Π.Ε.
(θεωρώντας μεγάλο μέρος της καύσης των απορριμμάτων ως βιομάζα), ώστε να μπορέσουν έτσι
να διασφαλίσουν τα κέρδη τους για δεκαετίες.
Το σχέδιο τους συμπληρώνεται με το μανδύα
της «μεγάλης Εθνικής Επένδυσης», Νόμος «FastTrack», που δεν πρέπει να εμποδιστεί και άρα καλείται
η κυβέρνηση να «επιταχύνει» τις διαδικασίες του
έργου και με συνοπτικές διαδικασίες να δρομολογήσει την υλοποίησή του.
Η «λύση των εργολάβων» είναι η χειρότερη για
την Αττική και οικονομικά επιβλαβή για τους πολίτες.
Παρ΄ όλα αυτά προωθείται από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
και την Περιφέρεια Αττικής. Και είναι να αναρωτιέται
κανείς. Σε μια κυβέρνηση που ευαγγελίζεται την
«πράσινη ανάπτυξη» δεν υπάρχει «πράσινη λύση»;
Η πλειοψηφία των φορέων που απασχολούνται
με τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων έχουν
από καιρό προτείνει και συγκλίνουν σε ένα πράσι-

νο, ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο που βασίζεται
στο τρίπτυχο: Πρόληψη – Ανακύκλωση – Κομποστο
ποίηση, που είναι άμεσα υλοποιήσιμο και βρίσκεται
στην καρδιά της Πράσινης ανάπτυξης, δημιουργώντας πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας, ικανοποιώντας όλες τις νομικές υποχρεώσεις της χώρας και
είναι κοινωνικά αποδεκτό.
Το σχέδιο αυτό, έχει όμως ένα «ελάττωμα».
Είναι πολύ οικονομικό και πιο αποκεντρωμένο
στις επενδύσεις του και άρα δεν μπορεί να δώσει
τα υπερκέρδη που κάποιοι ονειρεύονται.
Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους αρμόδιους
φορείς να συγκρίνουν τις δύο προτάσεις, όπου είναι
προφανές ότι η πρόταση του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της
Περιφέρειας Αττικής έχει σοβαρότατα κενά και αδυναμίες, όπως:
- Σίγουρα δεν αποτελεί «μεγάλη Εθνική Επέν
δυση» γιατί απλούστατα για τη λύση του προβλήματος υπάρχει και το εναλλακτικό «Πράσινο
Σχέδιο», που είναι πιο οικονομικό, με το οποίο
επαρκούν οι διαθέσιμοι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί
πόροι.
- Αποκρύπτει ότι ιδιωτικοποιεί την επεξεργασία
του συνόλου των σύμμεικτων απορριμμάτων
της Αττικής επί 25 χρόνια, γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση των απολύσεων στον κλάδο.
- Δεν λαμβάνει υπόψη την πρόληψη ή μείωση
των απορριμμάτων όπως όφειλε από τις αυτονόητες νομικές μας υποχρεώσεις.
- Δεν προτείνει στοιχειώδη μέτρα για την ορθολογικοποίηση της διαχείρισης, (π.χ. η κατασκευή και
λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης).
- Αγνοεί το πώς θα επιτευχθούν άλλες νομικές
υποχρεώσεις της χώρας σε σχέση, π.χ. με την
ανακύκλωση των συσκευασιών και των ανακυκλώσιμων υλικών συνολικά (το 50% από το 2020
και μετά).
- Δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια δυναμική
διαδικασιών και τεχνικών πριν από την τελική
διαχείριση, όπως:
α. Διαλογή στην πηγή,
β. Ανακύκλωση,
γ. Εναλλακτική διαχείριση,
δ. Οικιακή κομποστοποίηση κ.α.,
που μειώνουν την παραγόμενη ποσότητα των
σύμμεικτων απορριμμάτων και αλλάζουν τη
σύστασή τους.
- Δεν αντιλαμβάνεται ότι η απαραίτητη, με βάση
«το σχέδιό τους», δημιουργία μονάδας καύσης
για τα παραγόμενα καύσιμα υλικά (SRF-RDF) θα
συναντήσει την σφοδρή αντίδραση των τοπικών
κοινωνιών, καθώς δεν θα δεχθούν δίπλα τους μια
μόνιμη πηγή υποβάθμισης της ζωής τους.
Η αντίδραση των κατοίκων του Νομού Βοιωτίας
(Θήβα) είναι ενδεικτική.
- Η πρόταση υποτίθεται ότι είναι ανοιχτή στις

τεχνολογίες, ενώ στην πραγματικότητα επιλέγει
τις πιο ακριβές και δεσμεύει για 25 χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων προς την καύση.
- Δεν απαντά στα ερωτήματα: «Γιατί να παράγεται
SRF με μεγάλο κόστος για την καύση του και να μην
παράγεται κομπόστ, που έχει μεγάλη οικολογική
αξία, εμπορική αξία και τελικούς χρήστες;».
«Γιατί τόση βιασύνη από τις απερχόμενες Διοικήσεις
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της κρατικής Περιφέρειας
Αττικής να προκηρυχθούν και να εκχωρήσουν σαν
ένα έργο επένδυσης εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ και μάλιστα λίγες ημέρες πριν τη μεταφορά
της αρμοδιότητας στην αιρετή Περιφέρεια».
- Τελικά δεν απαντά στο επίκαιρο ερώτημα: «Πώς
εν μέσω της οικονομικής κρίσης θα πειστεί η κοινωνία να συναινέσει σε μία τόσο ακριβή και τόσο
προβληματική λύση όταν υπάρχει οικονομικότερη,
φιλικότερη προς το περιβάλλον και κοινωνικά προσφορότερη εναλλακτική επιλογή;».
Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. επισημαίνει ότι, η διαχείριση
των απορριμμάτων στην Αττική και στην υπόλοιπη
χώρα απαιτεί έναν ουσιαστικό και ειλικρινή δημόσιο διάλογο, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν οι
καταλληλότερες επιλογές με γνώμονα πάντα την επίλυση του προβλήματος με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Κι αυτό γιατί οι επιλογές του σήμερα θα μας
δεσμεύουν για αρκετές δεκαετίες στο μέλλον και
δεν έχουμε το δικαίωμα απέναντι στις επόμενες
γενιές να κάνουμε άλλα λάθη.
Αρκετά έγιναν μέχρι σήμερα…
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
καλεί επιτέλους την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για
τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και όχι να
κρύβεται πίσω από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και από την
κρατική Περιφέρεια Αττικής και να σταματήσει άμεσα
τις παράνομες και επικίνδυνες αποφάσεις για το περιβάλλον αλλά και τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών
των κατοίκων της Αττικής. Σε αντίθετη περίπτωση ας
αναλάβει τις ευθύνες της.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι, με κάθε
τρόπο θα σταματήσει τις παράνομες μεθοδεύσεις
και αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής. Για το σκοπό αυτό, σε έκτακτη συνεδρίαση
αποφάσισε για σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2010, την προκήρυξη 3ΩΡΗΣ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12.00 μ.μ. μέχρι τις 3.00
μ.μ.) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των
εργαζομένων στις 12.30 έξω από το Ξενοδοχείο
«ATHENS IMPERIAL» (Πλατεία ΚαραϊσκάκηΑθήνα), την ώρα που συνεδριάζει πάλι εκτάκτως
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. προκειμένου να ολοκληρώσει την απόφασή του για την
εκχώρηση της αρμοδιότητας της διαχείρισης των
απορριμμάτων σε ιδιώτες.

”

ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. με την ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Από νομοτεχνική άποψη παραβιάζει ωμά το σχετικό άρθρο 100, παρ. 2α του
«Καλλικράτη» που ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου. Πιο συγκεκριμένα δεν
ορίζονται στο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης τα κάτωθι, μεταξύ άλλων,
υποχρεωτικά στοιχεία:
• Το φυσικό αντικείμενο.
• Ο «Προϋπολογισμός» των «μελετών, έργων, προγραμμάτων ή υπηρεσιών»
που πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στην Προγραμματική Σύμβαση.
• Το «χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης». Αντί αυτού αναγράφεται μόνο
η διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.
• Οι «πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές
υποχρεώσεις».
2. Είναι ψέματα ότι η Προγραμματική Σύμβαση συμβάλλει στην «εκπλήρωση
των στόχων του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδίου της Αττικής». Με τη
«βιολογική ξήρανση» που προωθεί κατά προτεραιότητα (700.000 τον/έτος,
άγνωστη ακόμη η μέθοδος για τους 127.500 + 127.500 τον/έτος στην Ανατολική
Αττική) μπαίνει ταφόπλακα στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης, μαζί και του
οργανικού κλάσματος.
Π.χ. από τους 700.000 τον/έτος της μονάδας βιοξήρανσης θα ανακυκλώνεται
μόλις το 1,5% (μεταλλικά αντικείμενα).
3. Η «διαγωνιστική διαδικασία» για την παραχώρηση των 4 μονάδων στους
«ιδιώτες εργολάβους» θα είναι τόσο «τερατώδης» σε σχέση με τα μέχρι σήμερα

8

ισχύοντα, που για πρώτη φορά στην ιστορία της αδιαφάνειας και της συναλλαγής
η «διαγωνιστική διαδικασία» θα ψηφιστεί με Νόμο από τη Βουλή !!! (Άρθρο 1, παρ.
1.2, τέλος).
4. Προκειμένου να θολώσει τα νερά η Προγραμματική Σύμβαση αναφέρει στον
τίτλο της παρ. 2.2 την «Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση» δηλ. την αιρετή Περιφέρεια ως «διάδοχο» της σημερινής κρατικής «Περιφέρειας Αττικής». Η
αλήθεια, βέβαια, είναι ότι εάν υπάρχει «διάδοχος» της σημερινής κρατικής Περιφέ
ρειας Αττικής, αυτός είναι η αυριανή, κρατική επίσης Περιφερειακή Διοίκηση
Αττικής. Συνεπώς είναι πρόδηλα παράνομο να δεσμεύει ένας στενά κρατικός
φορέας (η σημερινή Περιφέρεια Αττικής) κάποιον άλλο φορέα και μάλιστα αυτοδιοικητικό, ονοματίζοντας τον ψευδεπίγραφα «διάδοχό του» σε μία Προγραμματική
Σύμβαση χωρίς ο φορέας αυτός να ξέρει τίποτε.
5. Η Προγραμματική Σύμβαση τίθεται προς έγκριση τη στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (έγκριση περιβαλλοντικών όρων)
για τις δύο μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, αυτές στην Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής – Άνω
Λιοσίων! Σημειώνεται ότι το καθ’ ύλης αρμόδιο για γνωμοδότηση Νομαρχιακό
Συμβούλιο Δυτικής Αττικής, σε πρόσφατη συνεδρίασή του απέρριψε ομόφωνα
τις οικείες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
Πέραν αυτών, ισχύει στο ακέραιο η προηγούμενη κριτική της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. με
τα με αριθμ.πρωτ.:608/3-6-2010 και 818/30-8-2010 έγγραφά της.

