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TO ΘEMA:

ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Το μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων ο επόμενος
σταθμός του καταστροφικού έργου της κυβέρνησης

Οι διατάξεις του Ν. 3979/2011
που αφορούν τους
Υπαλλήλους και τις Υπηρεσίες
των Ο.Τ.Α.
Ενημερωτικό έγγραφο με τις διατάξεις του Νόμου
3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις» που αφορούν τους εργαζόμενους και
τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού έστειλε στους Συλλόγους-Μέλη της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα το έγγραφο έχει ως εξής:

“

Α

ποφασισμένη να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο,
γονατίζοντας την Ελληνική κοινωνία, οδηγώντας τους
πολίτες στη φτώχεια και την πείνα και παραδίδοντας
τα κλειδιά της διαχείρισης της Δημόσιας περιουσίας στα
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα εμφανίζεται η κυβέρνηση, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους δανειστές της και
να μη θίξει στο παραμικρό τους έχοντες και κατέχοντες.
Μετά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και την «καταιγίδα» των

φορολογικών μέτρων, τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, την ισοπέδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, των
εργαζομένων, τις προωθούμενες απολύσεις στο Δημόσιο,
επόμενος στόχος για την κυβέρνηση είναι το νέο ενιαίο
μισθολόγιο. Μισθολόγιο το οποίο θα επιφέρει νέα αφαίμαξη στα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων,
θα βυθίσει ακόμη περισσότερο τη χώρα στην ύφεση.
Συνέχεια στις σελίδες ✎
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Να αποσαφηνιστεί ότι καμία μετάταξη του Ν. 3979/2011, δεν μπορεί
να γίνει χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, ζητάει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών προκειμένου με
εγκύκλιο να αποσαφηνιστεί ότι καμία μετάταξη με τις διατάξεις
του Νόμου 3979/2001 δεν μπορεί να γίνει χωρίς αίτηση του
υπαλλήλου, ζήτησε με έγγραφο της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Κύριε Υπουργέ,
Με το Ν.3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ –
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2011) στο άρθρο 45,
παρ. 5 προβλέπεται ότι:
«Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου
επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄
βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας
εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα
τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση,
η μετάταξη γίνεται σε προσωρινή προσωποπαγή θέση
με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία
συνίσταται με την ανωτέρω απόφαση του αρμόδιου
προς διορισμό οργάνου, και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Με τη δημοσίευση του Νόμου, πολλοί αιρετοί
αυθαίρετα ξεκινούν διαδικασίες μετάταξης από κλάδο
σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας χωρίς να υπάρχει αίτηση
του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου. Αποτέλεσμα είναι να
δημιουργούνται εντάσεις και κλίμα οξύτητας μεταξύ
αιρετών και εργαζομένων.
Επειδή για τη μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της
ίδιας κατηγορίας για τους μόνιμους υπαλλήλους προβλέπεται υποχρεωτικά να υπάρχει αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(άρθρο 75 του Ν. 3584/2007) σας ζητούμε για την
επίλυση του προβλήματος:
1. Να υπάρξει εγκύκλιος του Υπουργείου σας στην
οποία να αναφέρεται ότι, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
καμία μετάταξη με τις διατάξεις του Νόμου
3979/2011 (άρθρο 45, παρ. 5) χωρίς αίτηση του
υπαλλήλου.
2. Να υπάρξει ΑΜΕΣΑ τροποποίηση του άρθρου
45, παρ. 5 του Ν. 3979/2011 και να εναρμονιστεί
πλήρως με το άρθρο 75 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
όπου είναι αναγκαία η αίτηση του υπαλλήλου και η
γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

”

Συνάδελφοι,
Στο Νόμο 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2011), «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», που
πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή περιέχονται διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους και τις
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Αναλυτικά οι διατάξεις που περιλαμβάνονται
στο Νόμο 3979/2011 είναι:
1. Στο άρθρο 41: «Ώρες εργασίας υπαλλήλων
Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.», προβλέπεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας από
37,5 σε 40 για όλο το προσωπικό και από 30 σε
40 για το Παιδαγωγικό Προσωπικό των Παιδικών Σταθμών. Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγεται
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. που με ειδικές διατάξεις (Ειδική Σ.Σ.Ε. και Σ.Σ.Ε.) έχουν μειωμένο
ωράριο (Καθαριότητα, Συνεργεία κ.λ.π.).
2. Στο άρθρο 42: «Θέματα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων», ρυθμίζονται προβλήματα που
υπήρχαν με τη μεταφορά των Στερεών Αποβλήτων από τα νησιά.
3. Στο άρθρο 44, παρ. 4: «Θεσμικά ζητήματα
Ο.Τ.Α.», προβλέπεται ότι τα προγράμματα που
υλοποιούνται ή υλοποιούνταν από Επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α. οι οποίες λύθηκαν, μεταφέρονται
στους Δήμους ή στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, ενώ το προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας.
4. Στο άρθρο 45: «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.» προβλέπονται:
Παρ. 4: Όπου στις διατάξεις του Ν.3584/2007
αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή στο εξής
νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν
υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Παρ. 5: Επιτρέπονται οι μετατάξεις του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Παρ. 6: Στην περ. δ΄της παρ. 1 του άρθρου 51 του
Ν.3905/2010 η λέξη «Δήμων» αντικαθίστανται από
την φράση «των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού». Δηλαδή ο
Ν.3938/2010 για την επιλογή Προϊσταμένων ισχύει
για όλο το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Παρ. 9: Το προσωπικό των πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. που
μετατάχθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
στις υπηρεσίες της έδρας του Νομού ή σε άλλους Δήμους μπορούν να μετατάσσονται σε άλλους Δήμους.
Παρ. 11: Προβλέπεται η πλήρωση μιας θέσης
Ειδικού Συμβούλου να μπορεί να γίνεται από
πρώην Δήμαρχο ή από απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό
τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.
Συνέχεια στη σελίδα ✎ 5

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα
■
MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH
EΦHMEPIΔA
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744
THΛ.: 210 5229512
FAX: 210 5247633
http://www.poeota.gr
e-mail: info@poeota.gr
IΔIOKTHTHΣ:
Π.O.E.-O.T.A.
EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ
Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.
ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή
Tα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.
Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων
και Σωματείων 15,00 €
 
2. Δήμων, Nομαρχιών κ.λ.π.
Nομικών Προσώπων 50,00 €

Nα στέλνεται στο όνομα:
TΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
για την εφημερίδα:
“BήMA EPΓAZOMENΩN
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”
στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

Μετέωρη η κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
στον Ελαιώνα, λόγω ανευθυνότητας του Ε.Σ.Δ.Κ.Νομού Αττικής

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί η κατασκευή
του Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Ελαιώνα και να χάσει η χώρα μας κοινοτικά κονδύλια ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ,
λόγω της ανευθυνότητας και των παλινωδιών που
επιδεικνύει ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. τα τελευταία χρόνια ως
αποκλειστικός φορέας υλοποίησης του έργου. Σε
Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σημειώνει:

“

Η κατασκευή του Σ.Μ.Α. είχε ενταχθεί
στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Αττικής και
είναι κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων
στην Αθήνα και τους όμορους Δήμους. Αυτός ήταν και ο λόγος ένταξής του στο Ταμείο
Συνοχής 2000-2006 με σκοπό τη συγχρηματοδότηση του έργου, με πρόβλεψη διαχείρισης
1.200 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων την
ημέρα.
Ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. αντί να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την υλοποίηση του
έργου έδωσε προτεραιότητα στην καταβολή στο Δήμο Αιγάλεω αντισταθμιστικών
ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη
2009-2010 και με την υπ’ αριθμ. 263/2010
απόφασή του (27 Οκτωβρίου 2010) ενέκρι-

νε, σύμφωνα και με την απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, την μεταβολή της
δυναμικότητας του Σ.Μ.Α. από 1.200 σε 400
τόνους την ημέρα. Ομοίως ζήτησε να πράξει
και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής τη στιγμή που αντίστοιχη
μεταβολή δεν έχει προβλεφθεί ούτε για τον
εξοπλισμό, ούτε για το ωράριο λειτουργίας.
Η προχειρότητα με την οποία χειρίστηκε
και εξακολουθεί να χειρίζεται ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
το θέμα, με την ανοχή και τη συμμετοχή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οδηγεί σε απένταξη του έργου και την απώλεια
των κοινοτικών πόρων, αφού η Ευρωπαϊκή
Ένωση απέρριψε το αίτημα παράτασης της
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Προκαλεί δε εύλογα ερωτήματα η συμπεριφορά
και η τακτική της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. που ενώ έχει εξαντλήσει τη
θητεία της, πρωτοστατεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την 25ετή ανάθεση
σε ιδιώτες των μονάδων επεξεργασίας των
απορριμμάτων της Αττικής.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει επανειλημμένως
καταγγείλει τις μεθοδεύσεις αυτές, κυρίως από την πλευρά της Διοίκησης του

Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., που αποσκοπούν στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εξέλιξη που θα καταστρατηγούσε το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα επέφερε επιπλέον
οικονομικά βάρη στους Δημότες σε περίοδο
κρίσης και θα οδηγούσε σε απώλεια πολλών
θέσεων εργασίας.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και
την εκλεγμένη Διοίκηση της Περιφέρειας
Αττικής να γνωστοποιήσουν άμεσα στους εργαζόμενους τα σχέδια τα οποία εκπονούνται
για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου (διάδοχος του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.), ώστε να εκφράσουν εγκαίρως
τη γνώμη τους συμμετέχοντας στην κατάρτισή του και να ακολουθηθεί επιτέλους μία
υπεύθυνη στάση που θα προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Είναι δε αποφασισμένη η Ομοσπονδία να
προστατεύσει με κάθε τρόπο το Δημόσιο και
Κοινωνικό χαρακτήρα της Διαχείρισης των
Απορριμμάτων, τα εργασιακά δικαιώματα
και τις θέσεις εργασίας του προσωπικού που
απασχολείται σήμερα στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

”

Παραγωγή:

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

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

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών ζήτησε η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.
για τους κινδύνους που διατρέχουν οι Δημοτικοί Αστυνόμοι

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ.
Χάρη Καστανίδη ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με θέμα τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και τον τρόπο άσκησής τους σε μία περίοδο
που τα περιστατικά προπηλακισμών, ύβρεων
και γενικότερα κινδύνων για τη σωματική ακεραιότητα των Δημοτικών Αστυνομικών αυξάνονται. Το έγγραφο της Ομοσποδίας έχει ως
εξής:

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 Υπουργέ,
Έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας για
τα ζητήματα που αφορούν στη Δημοτική
Αστυνομία, ένα θεσμό με πολλά αντικείμενα
εργασίας και δραστηριότητες χωρίς ωστόσο να
έχει καθορισθεί ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Αποτέλεσμα αυτών, ο κάθε
Υπουργός ή Δήμαρχος να θεωρεί ότι μπορεί
να παρεμβαίνει και να εξαγγέλλει νέες αρμοδιότητες ή να εφαρμόζει κατά το δοκούν τις
υπάρχουσες.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με έγγραφά της από το
Μάιο του 2010 επικεντρώνεται περισσότερο
στα περιστατικά βίας κατά των Δημοτικών

Αστυνομικών σ’ όλη την Ελλάδα που σχετίζονται με το κυνήγι του παραεμπορίου, την επιβολή προστίμων με την απαγόρευση του καπνίσματος, αρμοδιότητες Σ.Δ.Ο.Ε., αστυνόμου γειτονιάς, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της.
Σχετικά είναι τα με αριθμ. πρωτ.: 527/12-52010, 617/8-6-2010, 82/24-1-2011 και 585/275-2011 έγγραφά μας που συνημμένα σας
στέλνουμε.
Κύριε Υπουργέ,
Λόγω του ότι τα περιστατικά προπηλακισμών, ύβρεων, χειροδικιών, συνεχώς αυξάνονται και λόγω του ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι κατασταλτικός μηχανισμός έναντι των δημοτών της, θα
πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλία να μας καλέσετε για συζήτηση επί των θεμάτων αυτών.
Εκτιμούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνεργασία και συνεννόηση άμεσα ώστε να
αποφευχθούν κίνδυνοι με συνέπειες τραυματισμούς ή ακόμη πιο δυσάρεστες εξελίξεις εν
ώρα υπηρεσίας των συναδέλφων μας.

”

XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Π.O.E. - O.T.A.
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
2105229512 •

2105247633

A.Δ.E.Δ.Y.

T.Y.Δ.K.Y.
HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

2103496213 - 2103496308 •
2103428530
ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH
XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA

2105243804

2107289600 •
2107292129
KENTPIKH ENΩΣH ΔHMΩN
KAI KOINOTHTΩN EΛΛAΔAΣ (K.E.Δ.K.E.)
Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA
2103899600 •
2103820807

AΓ. KΩNΣTANTINOY 26 - 100 29 - AΘHNA
O.Γ.A.
ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA
2103322100 •

2

2103841214

ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

2107488282

2108218129

T.A.Δ.K.Y.
2105288633 - 2105288610 •

2107490577 •
A.Σ.E.Π.

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

2103246165

2108215237 - 2108217892 •

EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ
KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ (EΛ.IN.Y.A.E.)

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA
2131616900 •

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

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

■

Παράνομη και επικίνδυνη
η κυκλοφορία των οχημάτων
του Δήμου Νάξου από
«εθελοντές» πολίτες

Με εντολή της Δημοτικής Αρχής Νάξου
κυκλοφορούν τα οχήματα του Δήμου με οδηγούς «εθελοντές» πολίτες. Πράξη παράνομη
και άκρως επικίνδυνη, την οποία καταδίκασε
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και έστειλε έγγραφο στο
Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας την άμεση
παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Το έγγραφο αναφέρει:

“

Σας στέλνουμε για ενημέρωσή
σας, το με αριθμ. πρωτ.: 117/9-6-2011
έγγραφο του Συλλόγου Διοικητικού και
Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμων
και Κοινοτήτων Επαρχίας Νάξου που
αναφέρεται στην παράνομη κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Νάξου από
«εθελοντές» πολίτες.
Επειδή η ενέργεια της Δημοτικής
Αρχής Νάξου είναι προδήλως παράνομη και επικίνδυνη, ζητούμε την
άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του
Υπουργείου σας για την αντιμετώπιση
του πιο πάνω προβλήματος.
Σχετική με τη λειτουργία των
Δημοσίων Αυτοκινήτων είναι η με
αριθμ.: οικ.543/5543/2-3-2000 κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
376/24-3-2000), όπου καθορίζει την
χρήση και κυκλοφορία των αυτοκινήτων-οχημάτων των υπηρεσιών του
Δημόσιου Τομέα.
Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν την παρέμβαση των υπηρεσιών του
Υπουργείου σας και την ενημέρωση
της Ομοσπονδίας μας.

”

Νέα προγράμματα εργασιακής «ομηρίας» και «μαύρης» εργασίας προωθεί
η κυβέρνηση αντί της κάλυψης των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό
Την κυβέρνηση και τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
να καλύψουν τις κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό κάλεσε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αφορμή τα νέα προγράμματα εργασιακής «ομηρίας» και «μαύρης» εργασίας που προωθούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα από το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας», Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο έγγραφό της
επισημαίνει:

“

Νέα προγράμματα εργασιακής ομηρίας και «μαύρης» εργασίας προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα από το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας».
Το πρόγραμμα αφορά στην «απασχόληση» 55.000
ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.
Οι Δήμοι σύμφωνα με την προκήρυξη δύναται να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως συμπράττοντες φορείς μαζί με τους δικαιούχους της πράξης (φορείς
απασχόλησης). Δικαιούχοι πράξης είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος.
Οι Δήμοι με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
«Κοινωφελούς εργασίας» δεν θα έχουν επιβάρυνση
στον προϋπολογισμό τους, καθώς το πρόγραμμα είναι
εξ’ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας.
Η απασχόληση των ανέργων θα έχει μέγιστη διάρκεια πέντε (5) μήνες εντός ενός έτους, ενώ όσοι
ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι άνεργοι με
ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ σε ισχύ.
Η επιλογή, η πρόσληψη και η πληρωμή των ημερομισθίων και των ενσήμων (προβλέπεται η καταβολή
επιδόματος κοινωνικής εργασίας με αποδοχές 25,00
ευρώ Χ 25 ημέρες = 625,00 ευρώ/μηνιαίως και πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη από τον Ο.Α.Ε.Δ.) θα γίνεται από
τους «Δικαιούχους Φορείς Απασχόλησης» με βάση
τις ανάγκες για «κοινωφελή έργα» που θα έχουν οι
συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας.
Τα προγράμματα «Κοινωφελούς εργασίας» και η

πρόσληψη των «ωφελουμένων» δεν μπορούν να αφορούν σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο πεδίο που θα
εφαρμοστεί το έργο.
Συνεπώς, δεν δύναται να προσληφθούν άτομα σε
Υπηρεσίες και για εργασίες που αποτελούν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες των Δήμων, όπως Υπηρεσίες καθαριότητας, Πράσινου, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί κ.α.
Το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά διευρύνει και «μονιμοποιεί» τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, καταργεί τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ παρακάμπτεται ο
Α.Σ.Ε.Π. αφού η πρόσκληση ενδιαφέροντος η παραλαβή
των αιτήσεων και η αξιολόγησή τους γίνεται από τους
δικαιούχους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Την ίδια στιγμή που η απαγόρευση προσλήψεων
μόνιμου προσωπικού έχει δημιουργήσει σε πολλούς
Δήμους της χώρας ελλείψεις προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
υπηρεσιών τους, για μια ακόμη φορά ανοίγει η «Κερκόπορτα» της «πελατειακής σχέσης» και του ρουσφετιού και μάλιστα για μία ακόμη φορά στο Δημόσιο.
Όπως οι «συμβάσεις έργου» εφευρέθηκαν για να
καλύψουν τομείς εργασίας που δεν ήταν δυνατό να
καλυφθούν από το προσωπικό των Ο.Τ.Α., αλλά τελικά
κατέκλυσαν κάθε χώρο και είδος εργασίας από υπηρεσίες καθαριότητας μέχρι διοικητικά πόστα. Όπως τα
stage από πρόγραμμα ανασφάλιστης δήθεν εργασιακής εμπειρίας διευρύνθηκαν μαζικά και καθολικά σε
κάθε πόστο της Δημόσιας Διοίκησης. Όπως η μερική
απασχόληση που ήρθε για να καλύψει ανάγκες κοινωνικών ομάδων όπως μονογενείς οικογένειες, ηλικιωμένων, πολύτεκνων μητέρων, κ.λ.π. αλλά ως πρόγραμμα
«αλώθηκε» και μόνο αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν
εξυπηρέτησε.
Το νέο πρόγραμμα που πλέον δεν θα καλύπτει
«εργαζόμενους» ούτε «απασχολούμενους» αλλά «ωφελούμενους» είναι σίγουρο πως για μια ακόμη φορά θα
γεμίσει πάλι τα πολιτικά γραφεία Βουλευτών και Δημάρχων και πάντα για το «καλό των πολιτών και των
ανέργων».
Για μια ακόμη φορά οι Δημόσιες υπηρεσίες θα γί-

νουν τα πειραματόζωα της πολιτικής και των πολιτικών. Δημόσιες υπηρεσίες που δικαίως πολλές φορές
μπαίνουν στο στόχαστρο σκληρής κριτικής όταν ειδικά ο
ουσιαστικός και εμφανής στόχος δεν είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμισή τους αλλά η διάλυσή τους!!!
Συνάδελφοι,
Η αποτροπή και αυτών των προσλήψεων με ελαστικές σχέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης αλλά εκμεταλλεύεται την
πραγματική ανάγκη των ανέργων που μαζικά «παράγει»
αυτή η πολιτική, προκειμένου να υποκύψουν σε ακόμη
πιο φθηνές εργασιακές σχέσεις και εκτός εφαρμογής
Συλλογικών Συμβάσεων, είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας.
Πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κυβέρνηση και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν στην κάλυψη των
κενών οργανικών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να μπει ένα οριστικό τέλος στις ελαστικές
και φτηνές μορφές εργασίας που δεν ανταποκρίνονται
στην κάλυψη ούτε των στοιχειωδών καθημερινών αναγκών των ανέργων αλλά είναι ενταγμένες στο πλαίσιο
της πολιτικής ρουσφετολογίας, της κομματικής πελατείας και της συνεχιζόμενης «ομηρίας» χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

”

Εξόχως δαπανηρή και σε βάρος του περιβάλλοντος η λύση για τη διαχείριση των
απορριμμάτων του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης
Τη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την κατασκευή του
εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Αχαΐας,
έστειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για ενημέρωση στους Συλλόγους-Μέλη
της στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου επιχειρείται να δοθεί
μία λύση στο θέμα των απορριμμάτων εξόχως δαπανηρή και σε
βάρος του περιβάλλοντος. Στο συνοδευτικό έγγραφο της μελέτης
η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Συνάδελφοι,
Σας στέλνουμε αντίγραφο της από 27 Μαΐου 2011
μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Καθηγητής Οικονομόπουλος Αλέξανδρος) για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού
Αχαΐας- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου τα βασικά
αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον.
Αναλυτικά:
1. Το προς δημοπράτηση έργο καλύπτει μόνο το σκέ-

λος της προεπεξεργασίας (βιολογικής ξήρανσης)
των απορριμμάτων, δίχως να ορίζει τη χρήση των
μεγάλων ποσοτήτων του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου Solid Recovered Fuel (SRF). Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η χρήση του SRF
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του αναδόχου,
δίχως όρους (π.χ. τήρηση Οδηγιών Ε.Ε.) και δίχως
δεσμεύσεις (π.χ. συμβάσεις που να διασφαλίζουν την
πλήρη, άμεση, πολυετή και σύννομη αξιοποίηση του
SRF με το αναφερόμενο στην προσφορά κόστος).
2. Η επισυναπτόμενη εργασία εξετάζει όλες τις εναλλακτικές χρήσεις του SRF και τεκμηριώνει ότι η μόνη
δυνατή αξιοποίησή του είναι σε μονάδες καύσης
απορριμμάτων. Διαπιστώνει επίσης ότι ο προωθούμενος συνδυασμός βιολογικής ξήρανσης και καύσης
του SRF δεν μπορεί να επιτύχει, με οικονομικά εφικτό
τρόπο, ολικό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερο του 0,65 έτσι ώστε να είναι συμβατός με την
Οδηγία 2008/98.
3. Εκτός από την ασυμβατότητα με την Οδηγία 2008/98,
το υπό προκήρυξη σύστημα επεξεργασίας παρουσιάζει τα ακόλουθα προβλήματα:
α. Είναι εξαιρετικά δαπανηρό σε σύγκριση με ένα
εναλλακτικό σύστημα που προκύπτει από μελέτες
του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.), μια και:
• Για μεν τα έργα της Α΄ Φάσης απαιτεί τετραπλάσιες επενδύσεις (επιπλέον 114 εκατ. ευρώ) και
επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. 5,5 φορές περισσότερο (με
επιπλέον 23 εκατ. ευρώ ετησίως),
• Το σύνολο των έργων Α΄ και Β΄ Φάσης απαιτεί
εξαπλάσιες επενδύσεις (επιπλέον 236 εκατ. ευρώ)
και επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. 7 φορές περισσότερο
(με επιπλέον 44 εκατ. ευρώ ετησίως).
β. Δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και σίγουρα δεν
είναι κοινωνικά αποδεκτό.
γ. Απαιτεί αυξημένο χρόνο εφαρμογής και καθιστά
μονόδρομο τη χρήση Σ.Δ.Ι.Τ. αποκλείοντας τη δυνατότητα υλοποίησής του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η παρούσα επιστημονική παρέμβαση γίνεται με την

ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην λήψη ορθών αποφάσεων, τις οποίες έχει σήμερα ανάγκη, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, η χώρα. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει
κατανοητό ότι οι πολιτικές πρακτικές που οδήγησαν τη
χώρα σε διεθνή απαξίωση και ουσιαστική χρεοκοπία
δεν μπορεί να συνεχιστούν.
Συνάδελφοι,
Από τα παραπάνω προβλήματα, φαίνεται ότι το προωθούμενο σύστημα επεξεργασίας δεν είναι συμβατό με
την οδηγία 2008/98, ότι κοστίζει περισσότερο αλλά και ότι
δεν θα είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επειδή το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πάρα
πολύ κρίσιμο θα πρέπει να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ από
τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των εργαζομένων, της κοινωνίας και των φορέων της
για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο περιβάλλον, τη
Δημόσια Υγεία και την τσέπη των πολιτών από τις επιλογές της κυβέρνησης και να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια για την αποτροπή τους με κάθε τρόπο.
Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται (Βουλευτές,
Δήμαρχοι κ.λ.π.) η μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για
ενημέρωσή τους καλούνται και για την δική τους παρέμβαση για να αποτραπεί κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης
για την εισαγωγή της καρκινογόνας, περιβαλλοντοκτόνας
και πανάκριβης καύσης των απορριμμάτων, αλλά και της
εκχώρησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. της διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων στους μεγαλοεργολάβους.
Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται (Βουλευτές,
Δήμαρχοι κ.λ.π.) η μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για
ενημέρωσή τους καλούνται και για την δική τους παρέμβαση για να αποτραπεί κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για την εισαγωγή της καρκινογόνας, περιβαλλοντοκτόνας και πανάκριβης καύσης των απορριμμάτων, αλλά
και της εκχώρησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. της διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων στους μεγαλοεργολάβους.

”
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Συμβόλαιο πλήρους εξαθλίωσης και εξόντωσης των Ελλήνων και ξεπουλήματος
της Δημόσιας περιουσίας το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψήφισε η κυβέρνηση
Μαζική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων και όλων των πολιτών στην 48ωρη Γενική
Απεργία και στα συλλαλητήρια της 28ης και 29ης Ιουνίου του
2011 που οργάνωσαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. ενάντια στο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα το οποίο ψήφισε τελικώς η κυβέρνηση. Υπέγραψε έτσι ένα συμβόλαιο πλήρους εξαθλίωσης και
εξόντωσης των Ελλήνων, ξεπουλήματος της Δημόσιας περιουσίας υποθηκεύονταν όχι μόνο το μέλλον των σημερινών νέων
γενιών, αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν. Την ίδια στιγμή
άφησε για ακόμη μία φορά στο απυρόβλητο όσους φοροδιαφεύγουν και το μεγάλο κεφάλαιο. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν
όπως πάντα και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε
ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η .Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σημειώνουν:

¶.O.∂. - O.∆.∞.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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“

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, παρά την αντίδραση
των εργαζομένων και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις
της Eλληνικής κοινωνίας, ιδίως μέσα από τα πρωτόγνωρα συλλαλητήρια, συνεχίζουν την επίθεσή τους σε
βάρος των δικαιωμάτων μας.
Επιμένουν και μάλιστα με συνοπτικές, αντισυνταγματικές και εκβιαστικές διαδικασίες στην ψήφιση του
αντιλαϊκού μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του
εφαρμοστικού Νόμου, στον παραπέρα περιορισμό και
περικοπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των
φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη οικονομική πολιτική
που οδηγεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη
φτώχεια και την εξαθλίωση ενώ αυξάνει την ύφεση,
την ανεργία, το χρέος και τα ελλείμματα.
Ο σχηματισμός της νέας Κυβέρνησης δεν ήταν
παρά ένα ακόμη παιχνίδι στην τακτική και την προπαγάνδα για να περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα.
Με το νέο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
Ξεπουλιέται, η Δημόσια περιουσία, οι Δημόσιες
επιχειρήσεις, τα Δημόσια κοινωνικά αγαθά.
Το νερό, το ρεύμα, ο Ο.Τ.Ε., τα λιμάνια, οι συγκοινωνίες, ο Ο.Π.Α.Π., τα Κρατικά Λαχεία, το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο κ.α. ξεπουλιούνται για ένα κομμάτι ψωμί,
με δραματικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την εγχώρια οικονομία.
Καταργούν και συγχωνεύουν Δημόσιες υπηρεσίες, Δημόσιους οργανισμούς, μειώνουν δραματικά την
απασχόληση στο Δημόσιο αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους πολίτες και τους εργαζόμενους.
Φορτώνουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία
με νέα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη μέσα από τη θέσπιση νέων φόρων, την αύξηση της άμεσης και έμμεσης
φορολογίας.
Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο προβλέπεται
και νέα μείωση εισοδημάτων μέσα από τη θεσμοθέτηση κρατήσεων για την ανεργία, την περικοπή κατά 50%
του κινήτρου απόδοσης, την αναστολή της μισθολογικής
εξέλιξης και των ρυθμίσεων του νέου μισθολογίου φτωχολογίου.
Ταυτόχρονα μειώνεται το εφάπαξ, αυξάνονται οι
κρατήσεις για την κοινωνική ασφάλιση, μειώνονται
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ΠΛATEIA KAPAΪΣKAKH - AΘHNA

ΣYΓKENTPΩΣH-ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011-19.00

Για την Αττική η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί σε προσυγκεντρώσεις:
1. Την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., (Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου 24) και στη συνέχεια θα ενωθεί με τα μπλοκ
των Συνδικάτων στο Πεδίο του Άρεως (το μπλοκ της
Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α θα είναι Πατησίων και Χαλκοκονδύλη).
2. Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 καλούνται να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις της Αθήνας με στόχο
την περικύκλωση και τον αποκλεισμό της Βουλής οι
εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε συνεννόηση με τη συνέλευση
της «Πλατείας Συντάγματος» και άλλα συνδικάτα θα
ενισχύσει το μπλόκο του Ευαγγελισμού (Βασιλίσσης
Σοφίας-Στάση Μετρό) και για το λόγο αυτό καλεί όλα
τα σωματεία και τους εργαζόμενους των Δήμων της
Αττικής να βρίσκονται εκεί στις 8.00 το πρωί.
3. Την ίδια ημέρα στις 7.00 το απόγευμα θα συμμετέχουμε και στη συγκέντρωση των Συνδικάτων στην
Πλατεία Κλαυθμώνος και στην πορεία προς την
Πλατεία Συντάγματος.
■
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I
οι κύριες συντάξεις μέσω
του Λ.Α.Φ.Κ.Α. αλλά και οι
Επικουρικές Συντάξεις και τα Ταμεία του Δημοσίου οδηγούνται σε διάλυση.
Η Κυβέρνηση όμως δεν περιορίζεται μόνο σε μέτρα περικοπής δικαιωμάτων.
Ανακοίνωσε αλλαγές και σε θεσμικό επίπεδο για
το Δημόσιο, που κάποιες από αυτές, θα τεθούν και σε
δημοψήφισμα για να περιληφθούν στις συνταγματικές
ανατροπές. Η κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, για να ανοίξει πλέον και τυπικά ο δρόμος των απολύσεων και της παραπέρα ενίσχυσης των κομματικοπελατειακών σχέσεων, βρίσκεται προ των πυλών.
Ο δρόμος που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η Τρόικα είναι καταστροφικός, για τους εργαζόμενους και την
κοινωνία.
Τα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας θα διαδέχονται
το ένα το άλλο και θα οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση τους εργαζόμενους και ολόκληρη την κοινωνία.
Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα μας, η κοινωνία με τα
μαζικά συλλαλητήρια και τη δράση της, μπορούμε να
σταματήσουμε αυτή την πορεία.
Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη ζωή, για μας,
για τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα για τους νέους,
για την ίδια τη χώρα.
Να εμποδίσουμε την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου
και των νέων αντιλαϊκών μέτρων.
http://www.poeota.gr

e-mail: info@poeota.gr

”

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή μισθωτών, συνταξιούχων, ανέργων και γενικά των Ελλήνων πολιτών στα συλλαλητήρια της 28ης
και 29ης Ιουνίου 2011 κατά του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση απέναντι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
και τον εκτελεστικό Νόμο που πρόκειται να ψηφίσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες καλεί όλους τους Συλλόγους-Μέλη της και τους εργαζόμενους να βρεθούν στην
πρώτη γραμμή του αγώνα, για να μην περάσουν τα μέτρα
και για να ανατραπεί αυτή η νεοφιλελεύθερη και αντιλαϊκή πολιτική.
Οι εργαζόμενοι, Δεν Χρωστάνε – Δεν Πουλάνε – Δεν
Πληρώνουνε. Την κρίση να την πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο και οι τράπεζες που τη δημιούργησαν και που
θησαύριζαν και συνεχίζουν να θησαυρίζουν «εις υγείαν των κοροΐδων»!!!
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων που ξεκίνησαν
την Κυριακή το βράδυ με το κλείσιμο των Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής στην Αττική και Μαυροράχης στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται σήμερα με καταλήψεις και συγκεντρώσεις στα
Δημαρχεία όλης της χώρας από τις 12.00 το μεσημέρι
έως το τέλος του ωραρίου και συνεχίζονται με τη συμμετοχή τους στην 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
- Γ.Σ.Ε.Ε. την Τρίτη και Τετάρτη 28 και 29 Ιουνίου 2011.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί
όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά σε
όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων
που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα.

”

Ενημέρωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στους Συλλόγους-Μέλη της
για τις διατάξεις του
Ν. 3966/2011

Για τις διατάξεις του Νόμου 3966/2011 που αφορούν και τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. ενημέρωσε
τους Συλλόγους - Μέλη της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητώντας στη
συνέχεια την ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Το
έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Συνάδελφοι,
Στο Νόμο 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’
– ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 118/24-5-2011), «Θεσμικό
Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.», που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή
περιέχονται και διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Αναλυτικά οι διατάξεις που περιλαμβάνονται
στο άρθρο 58 είναι:
Άρθρο 58 – παρ. 5:
«5. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφιο ιθ’ ως εξής:
ιθ. Το προσωπικό του άρθρου 211 του Ν.
3584/2007.»
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η πρόσληψη
υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν και έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, δηλ. εξαιρείται από τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 58 – παρ. 6:
«6. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 163
του Ν. 3584/2007 (Α’ 143) προστίθεται η εξής ερμηνευτική διάταξη:
«Κατά την αληθή έννοια της παραγράφους
αυτής, στους αντικαταστάτες Δημάρχων και Προέδρων Συνδέσμων περιλαμβάνονται και όσοι
εκλέγονται σε νέα Δημοτική Περίοδο.»
Με τη διάταξη αυτή δίνονται διευκρινήσεις ότι
στην αντικατάσταση περιλαμβάνονται και οι νέοι
αιρετοί που εκλέγονται και δηλώνουν τη βούληση τους με πράξη τους ότι θα απασχολήσουν τους
ίδιους Ειδικούς Σύμβουλους και Συνεργάτες για
τη νέα Δημοτική Περίοδο,
Συνάδελφοι,
Παρακαλείστε για την ενημέρωση των συναδέλφων αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου σας για τις ρυθμίσεις που
αναφέρονται παραπάνω.

”

Αλόγιστη χρήση χημικών και πρωτοφανή βία από τις Αστυνομικές δυνάμεις και τα Μ.Α.Τ.
σε βάρος αθώων πολιτών που διαδήλωσαν ειρηνικά ενάντια στα νέα μέτρα της κυβέρνησης
Την πρωτοφανή χρήση χημικών και βία από τις αστυνομικές
δυνάμεις σε βάρος των διαδηλωτών που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα με πορείες στο κέντρο της Αθήνας, κατήγγειλαν Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε
ανακοινώσεις τους επισημαίνουν:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει τη χρήση των χημικών που έγινε από την αστυνομία, χθες και σήμερα ιδιαίτερα, στο Σύνταγμα αλλά και
τη βάρβαρη βία και το κτύπημα με ρόπαλα απεργών και
διαδηλωτών στον Ευαγγελισμό, στη χωματερή και αλλού.
Η Κυβέρνηση αφού απέτυχε με τους εκβιασμούς,
την ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία να περάσει
τα βάρβαρα μέτρα καταφεύγει στον αυταρχισμό και την
κρατική βία.
Ο αγώνας όμως ενάντια στα βάρβαρα μέτρα της
κυβέρνησης δεν πρόκειται να σταματήσει. Συνεχίζεται και εντείνεται.
Σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, με βάση
το προχθεσινό κάλεσμα της Α.Δ.ΕΔ.Υ. οι εργαζόμενοι
στο Δημόσιο βρισκόμαστε όλοι την ημέρα στο δρόμο. Το
πρωί και το μεσημέρι στην Πλατεία Συντάγματος, στις
7.00 το απόγευμα στην Πλατεία Κλαυθμώνος με νέα
πορεία στη Βουλή.
Αύριο ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στις 7.30
μ.μ. στο Σύνταγμα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί
όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις για να αποτρέψουμε το νέο
έγκλημα σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού.

Η τρομοκράτηση των πολιτών και η διάλυση των μεγάλων
συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας ήταν ο στόχος της
«επέλασης» των Μ.Α.Τ. με κυβερνητική εντολή.

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την πρωτοφανή βία την οποία άσκησε η κυβέρνηση για να τρομοκρατήσει και να διαλύσει τις μεγαλειώδεις, ειρηνικές συγκεντρώσεις των εργαζομένων
που αγωνίζονται για να αποτρέψουν την επιβολή των
νέων μέτρων.
Η τρομοκρατία της Κυβέρνησης εκφράστηκε μέσω
των αστυνομικών δυνάμεων που έριξαν τόνους χημικών, δακρυγόνων και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης
σε βάρος των διαδηλωτών, στους δρόμους, στο ΜΕΤΡΟ,
σε καφετέριες, εστιατόρια και στα γραφεία της Δ.Ο.Ε.
Αποτέλεσμα των ενεργειών της Αστυνομίας είναι
ο τραυματισμός εκατοντάδων πολιτών και ο αποκλεισμός χιλιάδων σε συνθήκες κόλασης στο ΜΕΤΡΟ του
Συντάγματος.

Η βαρβαρότητα της Αστυνομίας κορυφώθηκε με
την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκαν εκατοντάδες
εργαζόμενοι που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία
Κλαυθμώνος για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. από την ομάδα ΔΙΑΣ με ξυλοδαρμούς, εκτόξευση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης,
κ.λ.π. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους που δέχθηκε την επίθεση ήτανε και το μπλοκ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Η καταστολή, η κρατική βία και ο αυταρχισμός που
κυριάρχησε αυτές τις ημέρες μας γυρίζει σε εποχές ολοκληρωτικών καθεστώτων.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουν την θέλησή τους για την συνέχιση και κλιμάκωση
των αγώνων τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί
τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σήμερα, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στις 7.30 το απόγευμα
στο νέο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ εκφράζοντας την αντίθεσή μας στα αντιλαϊκά
μέτρα της Κυβέρνησης και τον αυταρχισμό.

”

”

Απρόκλητη και δολοφονική
επίθεση στον Β΄Αντιπρόεδρο
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Την απρόκλητη και βίαιη επίθεση των δυνάμεων των
Μ.Α.Τ. σε βάρος του Β’ Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Γιώργου Χαρίση κατήγγειλε
η Ομοσπονδία. Ο κ. Χαρίσης εκλήθη μάλιστα για κατάθεση στη 12η Πταισματοδίκη Αθηνών που διερευνά την
υπόθεση των επεισοδίων. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. τόνισε:

“

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την απρόκλητη
και βίαιη επίθεση των δυνάμεων των Μ.Α.Τ. σε
βάρος εργαζομένων-διαδηλωτών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στο ύψος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Β΄ Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ομοσπονδίας κ. Γιώργου Χαρίση.
Ο Γιώργος Χαρίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός έχοντας υποστεί τραύματα στο κεφάλι από
σφοδρά χτυπήματα με γκλοπ που του κατάφεραν άνδρες των Μ.Α.Τ. Οι γιατροί του νοσοκομείου προχώρησαν σε ράμματα, ενώ η υγεία του Β΄
Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. είναι υπό παρακολούθηση.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει ότι, οι βίαιες και
αδιάκριτες με άνωθεν εντολή επιθέσεις των
Αστυνομικών Δυνάμεων δεν πρόκειται να κάμ-
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ψουν το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της κυβέρνησης γκρεμίζει κάθε δικαίωμα εργαζομένων, υποθηκεύει
το μέλλον των Ελλήνων και ξεπουλά τη χώρα.
Μισθωτοί, άνεργοι και συνταξιούχοι, άνδρες
και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, όλοι οι Έλληνες
δεν πρόκειται να δεχθούν το «συμβόλαιο θανάτου» που υπογράφει η κυβέρνηση με την τρόικα
προς όφελος των τοκογλύφων-δανειστών της
χώρας και του μεγάλου κεφαλαίου.

”

Στη 12η Πταισματοδίκη Αθηνών κατέθεσε ο Γιώργος Χαρίσης για την επίθεση και τα σοβαρά χτυπήματα
που δέχθηκε στο κεφάλι.

“

Μετά τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα
από συνδικαλιστικές και πολιτικές οργανώσεις
σχετικά με τα βίαια επεισόδια σε βάρος των
εργαζομένων και του λαού της Αθήνας και όχι
μόνο, που συμμετείχαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της
48ωρης, γενικής απεργίας στις 28 και 29 Ιουνίου 2011 και τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών
και συνδικαλιστών, κλήθηκε για κατάθεση στη
12η Πταισματοδίκη Αθηνών, ο Β΄ Αντιπρόεδρος
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Γιώργος Χαρίσης που δέχτηκε δολοφονική επίθεση από άνδρες των Μ.Α.Τ.,
στο μπλόκο του Ευαγγελισμού.
Η κατάθεση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 11
Ιουλίου 2011, στο Β΄ Εφετείο Αθηνών, (Κυρίλλου
Λουκάρεως 14-Αθήνα), με στόχο να διερευνηθούν οι συνθήκες τραυματισμού του.
Με την ευκαιρία σας γνωστοποιούμε ότι η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει, τις επόμενες ημέρες αγωγή για να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό του Β΄ Αντιπροέδρου της.
Τέλος η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους να εντείνουν τον αγώνα τους προκειμένου να ανατραπούν στην πράξη οι αντιλαϊκές
και αντεργατικές επιλογές της ιεράς συμμαχίας
Κυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δ.Ν.Τ.
και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

”

Οι διατάξεις του Ν. 3979/2011 που αφορούν
τους Υπαλλήλους και τις Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
5. Στο άρθρο 49: «Κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών προσωπικού των Δήμων», καθορίζονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό των Δήμων.
6. Στο άρθρο 50: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική
εξέλιξη του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
που μεταφέρθηκε στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού» αναγνωρίζεται και
βαθμολογικά η προϋπηρεσία των εργαζομένων που μεταφέρθηκε
από τις Επιχειρήσεις στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
7. Στο άρθρο 51: «Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών Δήμων και Περιφερειών», δίνεται η δυνατότητα νομικής υποστήριξης όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα που τους αποδίδονται
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
8. Στο άρθρο 55: «Λειτουργικά θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», τροποποιούνται διατάξεις του Ν.3852/2010 για
την μετατροπή των ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε Συνδέσμους.
9. Στο άρθρο 58: «Μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως», δίνεται
πλέον η δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και αντίστροφα.
10. Στο άρθρο 59: «Υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού», προβλέπεται η υποχρεωτική μετάταξη
του πλεονάζοντος προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σε άλλους
Ο.Τ.Α. ή υπηρεσίες του Δημοσίου (Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ.). Με
Προεδρικό Διάταγμα θα καθοριστούν οι Δήμοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται και οι φορείς υποδοχής των εργαζομένων.
11.Στο άρθρο 61: «Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας», δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλους του
Ο.Τ.Α. να εκχωρούν την καθαριότητα σε ιδιώτες, ενώ με την ίδια
διάταξη (παρ.2) νομιμοποιούνται συμβάσεις που έχουν συναφθεί
για τον σκοπό αυτό.
Συνάδελφοι,
Με την παραλαβή του εγγράφου αυτού αλλά και του Νόμου
3979/2011 παρακαλείστε για την ΑΜΕΣΗ ενημέρωση όλων των εργαζομένων αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου σας για τις πιο πάνω
διατάξεις.

”
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Όλες οι λεπτομέρειες για την εκλογή των δύο αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων
Εγκύκλιο για την εκλογή των δύο αιρετών
εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’
Βαθμού εξέδωσε και απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις το Υπουργείο Εσωτερικών. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

“

Στη συνέχεια του ανωτέρω σχετικού
εγγράφου μας, με το οποίο σας ανακοινώσαμε τη δημοσίευση της αριθ. 24405/205-2011 (ΦΕΚ 1271 Β’) Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του
προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της αριθ.
οικ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β’) Υπουργικής
Απόφασης», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
51 παρ. 2α του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α’)
η λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού
παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση των
νέων υπηρεσιακών συμβουλίων. Τα υφιστάμενα υπηρεσιακά συμβούλια ισχύουν
μεταβατικά και ως εκ τούτου καθίσταται
σαφής η αναγκαιότητα συγκρότησης των
νέων υπηρεσιακών συμβούλιων των
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με την εκπροσώπηση του συνόλου του προσωπικού που περιήλθε σε αυτούς, εντός του έτους 2011.
Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 24405/20-5-2011
(ΦΕΚ 1271 Β’) απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συντάσσονται οι
πινάκες εκλογέων για την εκλογή των
αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων,
που θα αποτελέσουν τα νέα αιρετά μέλη
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Σημειώνουμε ότι οι ημερομηνίες που
τίθενται με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση δεν είναι αποκλειστικές, αλλά ενδεικτικές και η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί κανονικά.
Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 16 της προαναφερόμενης
υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι
οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν
ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΟΤΑ,
όλων των ειδικοτήτων, πλην του βοηθητικού προσωπικού.
Ενόψει των ανωτέρω στους πίνακες
εκλογέων θα συμπεριληφθεί :
1. Το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων και

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων
των ειδικοτήτων, πλην των ειδικοτήτων
που ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό.
Η θητεία των μελών των νέων υπηρεσιακών συμβούλιων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που θα συγκροτηθούν σύμφωνα
πάντα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.
3584/2007 αλλά και στην αριθ. 24405/205-2011 ( ΦΕΚ 1271 Β’) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αρχίζει
από την ημερομηνία ορισμού τους και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους
2012.
Ως εκ τούτου, το έτος 2012 θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία για την
εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων, που θα αποτελέσουν από 1η
Ιανουαρίου 2013 τα νέα αιρετά μέλη των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή
της διαδικασίας που περιγράφεται στην
ως άνω υπουργική απόφαση καθώς και
την τήρηση των αναγραφόμενων σε αυτή
προθεσμιών.
Επιπλέον, παρακαλούμε τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη συγκρότηση
των υπηρεσιακών συμβουλίων, αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των
αιρετών μελών, να προβούν άμεσα στη
συγκρότηση των συμβουλίων αυτών,
προκειμένου ακολούθως να επιλεγούν
οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με τη διαδικασία
και τα κριτήρια του Ν. 3839/2010.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη ιστοσελίδα: www.
ypes.gr στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη
Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση / Εγκύκλιοι Αποφάσεις - Συχνές Ερωτήσεις - ΟΤΑ Α’
Βαθμού / Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων ΚΚΔΚΥ /
Εγκύκλιοι, καθώς και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

”

Η εγκύκλιος αυτή βγήκε σε συνέχεια της
Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζεται ο
χρόνος και η διαδικασία εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Η Υπουργική
Απόφαση αριθμ.: 24405/20-5-2011 που δημοσιευτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ-Β΄-ΑΡΙΘΜ.
ΦΥΛΛΟΥ 1271/16-6-2011 προβλέπει:

Άρθρο 1:
Τρόπος εκλογής.
1. Τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007,

τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα
Τρίτη του τρέχοντος έτους.
Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση ή για τους δήμους Αθηναίων,
Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος
δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα
εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα
από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης.
2. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα της
υπηρεσίας όπου λειτουργεί το υπηρεσιακό συμβούλιο, πλην των δήμων ή κοινοτήτων με δύναμη άνω των δέκα (10)
εργαζομένων, όπου η εκλογή θα γίνει
στους οικείους ΟΤΑ, ενώπιον επιτροπής
διεξαγωγής εκλογών που θα ορίζεται με
απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από
κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που
υπηρετούν στον οικεία ΟΤΑ και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας οι φάκελοι, αφού προηγούμενα σφραγιστούν και
υπογραφούν από όλα τα μέλη της επιτροπής εκλογών με αγγελιοφόρο θα μεταφέρονται στην έδρα του υπηρεσιακού
συμβουλίου και θα παραδίδονται στην
κεντρική εφορευτική επιτροπή.
3. Οι υπάλληλοι ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

Άρθρο 2:
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
1. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά το χρόνο διενέργειας
της εκλογής είναι αποσπασμένοι σε άλλη
υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται
οργανικά.
2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι
υπάλληλοι της παρ.1 του άρθρου αυτού
εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση
αυτοδίκαιης αργίας. Οι υπάλληλοι που
βρίσκονται σε απόσπαση έχουν δικαίωμα
να εκλέγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο
της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά.
3. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον
όσοι είναι γραμμένοι στον πίνακα των
εκλογέων του οικείου υπηρεσιακού συμ-

βουλίου.
4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 3:
Πίνακες εκλογέων - Αιτήσεις - Ενστάσεις.
1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος
έτους συντάσσονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πίνακες εκλογέων για τα
υπηρεσιακά συμβούλια που λειτουργούν
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για θέματα προσωπικού ΟΤΑ. Οι πίνακες αυτοί
περιλαμβάνουν όλους τους υπαλλήλους
των ΟΤΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 2.
Στους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης οι πίνακες συντάσσονται
από τη διεύθυνση προσωπικού ή διοικητικού του δήμου στον οποίο εδρεύει το
υπηρεσιακό συμβούλιο.
2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχοκολλούνται στα καταστήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
στα καταστήματα όλων των ΟΤΑ του νομού των οποίων το προσωπικό υπάγεται
στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους μέσω των ΟΤΑ μέχρι τις 20
Ιουλίου.
3. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με
αίτησή του την εγγραφή στον οικείο πίνακα, καθώς και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα
τυχόν έχει καταχωρηθεί στον πίνακα ή
έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του
πίνακα. Μαζί με τις αιτήσεις της παραγράφου αυτής πρέπει να προσκομίζονται τα
πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των δημοσίων αρχών, που δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν
στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ή
αποστέλλονται τηλεγραφικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου
αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
επτά ημερών από την ανακοίνωση των
πινάκων.
4. Μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου και με τον ίδιο τρόπο
καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλεγεί
μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ένσταση
για τη διαγραφή κάποιου από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του σαν εκλογέα.
Η ένσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο
και τη διεύθυνση αυτού που την υποβάλλει, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον
του οποίου στρέφεται, τον συγκεκριμένο
πίνακα εκλογέων και τους ειδικούς και
συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται
για τη διαγραφή.
5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του
όρθρου αυτού εξετάζει τις αιτήσεις και
τις ενστάσεις μέχρι τις 5 Αυγούστου και
επιφέρει τις σχετικές μεταβολές στους πίνακες εκλογέων. Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις 6 Αυγούστου.

Άρθρο 4:
Υποβολή υποψηφιοτήτων.
1. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε
ως μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς
υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η
κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων
τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
2. Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων
υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από
τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του που
παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της
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στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού
παρ. 1 του άρθρου 3 ή αποστέλλεται τηλεγραφικά σ` αυτές από 1 μέχρι 15 Ιουλίου
του έτους της εκλογής.
Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα
και η διεύθυνση υπηρεσίας του υποψηφίου.
3. Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων του που την
απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: α) την ονομασία του συνδυασμού, β)
το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και τη διεύθυνση υπηρεσίας των υποψηφίων του συνδυασμού με
αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο
του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του
εκπροσώπου αποδεικνύεται από δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.
4. Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου
3 ή αποστέλλεται ταχυδρομικά σ΄ αυτές
από 1 μέχρι 15 Ιουλίου του έτους της
εκλογής. Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς
και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από το ελάχιστο όριο
της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν γίνονται
δεκτές.
5. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασμό.

Άρθρο 5:
Ανακήρυξη υποψηφίων.
1. Μέχρι 16 Ιουλίου του έτους της εκλογής
συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 αλφαβητικοί
πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια στους
οποίους περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένοι
είτε κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας
απόφασης, αφού ελεγχθούν η έγκαιρη
και έγκυρη κατάρτιση κάθε συνδυασμού
καθώς και οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας καθενός από τους υποψηφίους κάθε
συνδυασμού. Δίπλα στο ονοματεπώνυμο
των υποψηφίων των συνδυασμών γίνεται μνεία της ονομασίας του συνδυασμού
στον οποίο μετέχουν.
2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχοκολλούνται μέχρι 27 Ιουλίου
με την φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας
της παρ. 1 του άρθρου 3 στο κατάστημα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην
έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου και
για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης και στο κατάστημα του Δημαρχείου. Αντίγραφο των πινάκων αποστέλλεται αυθημερόν από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε όλους τους ΟΤΑ
οι οποίοι τους τοιχοκολλούν αυθημερόν
στο κατάστημα της υπηρεσίας τους.
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την τοιχοκόλληση των
πινάκων υποψηφίων στο κατάστημα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του οικείου δήμου καθένας που είναι γραμμένος
στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του
άρθρου 3 ένσταση για διαγραφή κάποιου
από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του
εκλέγεσθαι σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 2. Η ένσταση παραδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά.
4. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από
την εφορευτική επιτροπή μέσα σε τρεις
εργάσιμες ημέρες από τότε που τις παρέλαβε.
Ενστάσεις που δεν έχουν περιέλθει στην
εφορευτική επιτροπή τα αργότερο μέχρι
τις 10 Σεπτεμβρίου δεν εξετάζονται.

5. Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων
καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία,
εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή από
την εφορευτική επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.
Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει τον
οριστικό πίνακα στην αρμόδια υπηρεσία,
η οποία τον ανακοινώνει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
ε. Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση υποψηφίου συνδυασμού
επιτρέπεται η αντικατάστασή του μέχρι
την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων με δήλωση του εκπροσώπου του
συνδυασμού.

Άρθρο 6:
Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος
υποψηφίων.
1. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός υποψηφίων έχει το δικαίωμα να
διορίζει από έναν αντιπρόσωπο και έναν
αναπληρωτή του στο κατάστημα ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή
δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή
του εκπροσώπου του συνδυασμού στον
αντιπρόσωπο που παραδίδεται στην εφορευτική επιτροπή.
Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο
των πρακτικών της εκλογής.
2. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές
των αντιπροσώπων των μεμονωμένων
υποψηφίων ή συνδυασμών πρέπει να
είναι μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και να
μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών
επιτροπών.
3. Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους
ή όταν αυτοί λείπουν οι αναπληρωτές
τους, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας να υποβάλλουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση
σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για
το συμφέρον των υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να
ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την απόφαση αυτή. Η απουσία
υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή
των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις
εκλογικές εργασίες.

Άρθρο 7:
Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας.
1. Η ψηφοφορία διαρκεί μια ημέρα, από
την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.
2. Ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας
καθορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1
του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, που
εκδίδεται τριάντα ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα ψηφοφορίας.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του
άρθρου 3 με εγκύκλιό τους που αποστέλλεται σε όλες τις υπηρεσίες (ΟΤΑ) δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία ψηφοφορίας, γνωστοποιούν
την ημερομηνία της ψηφοφορίας, τον
τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας
και τα ονόματα των υποψηφίων μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς όπως αυτά
αναφέρονται στον οριστικό πίνακα των
υποψηφίων.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του
άρθρου 3 της απόφασης αυτής μεριμνούν
για την προετοιμασία του καταστήματος
ψηφοφορίας, τον εφοδιασμό του με τα
αναγκαία εκλογικά είδη, όπως κάλπες,
έπιπλα, ειδικό διαχώρισμα κ.λπ. και γενικότερα για την ορθή και απρόσκοπτη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το κατάστημα ψηφοφορίας διευθετείται κατά τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της
ψηφοφορίας.
Οι δαπάνες για την κατασκευή των καλ-

πών και την προμήθεια του λοιπού εκλογικού υλικού βαρύνουν την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή δήμο.

Άρθρο 8:
Εφορευτικές επιτροπές.
1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών.
2. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που
αποτελείται από τρεις υπαλλήλους με
ισάριθμους αναπληρωτές τους. Κατά την
πρώτη συνεδρίασή της η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της.
3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου από
τους εργαζόμενους που είναι γραμμένοι
στον οριστικό πίνακα εκλογέων. Η κλήρωση είναι δημόσια, και γίνεται από τον
Προϊστάμενο της υπηρεσίας της παρ. 1
του άρθρου 3 ενώπιον δύο τουλάχιστον
προϊσταμένων διευθύνσεων ή τμημάτων
και αν αυτοί δεν υπάρχουν, ενώπιον δύο
υπαλλήλων, καθώς και με την παρουσία
ενός εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, μέλη της οποίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου
υπηρεσιακού συμβουλίου.
Η ώρα της δημόσιας κλήρωσης γνωστοποιείται πέντε ημέρες νωρίτερα με τοιχοκόλληση ανακοίνωσης στο κατάστημα
της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του
άρθρου 3. Για τις ενέργειες της κλήρωσης
συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4. Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός αναπληρωματικών μελών,
τα οποία αναγράφονται σε πίνακα κατά
τη σειρά κλήρωσής τους. Με τη φροντίδα
του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 ειδοποιούνται
αυθημερόν για το διορισμό τους τα τακτικά και τρία πρώτα αναπληρωματικά μέλη
κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
5. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών
των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά
τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού
κωλύματος.
Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής
δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα
καθήκοντά τους για τον παραπάνω λόγο,
αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, το ελλείποντα μέλη αναπληρώνονται
βάσει του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου
αυτού κατά τη σειρά της κλήρωσής τους.
Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των
καθηκόντων μέλους της εφορευτικής
επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά
άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων.
6. Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την
εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και
πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος
της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα
μέλη της καθήκοντα γραμματέα για σύνταξη των πρακτικών.
7. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει
κατά πλειοψηφία.
8. Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί
τη σφραγίδα της υπηρεσίας, στην οποία
ανήκει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο
γραμματέας της επιτροπής μετά το τέλος
της ψηφοφορίας παραδίδει τη σφραγίδα
στην υπηρεσία.

Άρθρο 9:
Ψηφοδέλτια - Φάκελοι.
1. Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων
υποψηφίων και των συνδυασμών κατασκευάζονται από λευκό χαρτί και είναι
έντυπα.
Εκτυπώνονται σε αριθμό τουλάχιστον δι-

πλάσιο του αριθμού των εγγεγραμμένων
στον πίνακα εκλογέων και προωθούνται
στην εφορευτική επιτροπή μέχρι τις 25
Σεπτεμβρίου δαπάνη και φροντίδα των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 3.
2. Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων
υποψηφίων περιλαμβάνουν τον τίτλο του
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών
περιλαμβάνουν τον τίτλο του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, την ονομασία του
συνδυασμού και το ονοματεπώνυμο των
υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
3. Οι φάκελοι μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται
ομοιόμορφα με τη φροντίδα της αρμόδιας
υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 από
διαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης και
φέρουν τον τίτλο του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του
άρθρου 3 φροντίζουν να αποσταλεί έγκαιρα επαρκής αριθμός φακέλων στην εφορευτική επιτροπή. Εάν λείψουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή, μετά από
πιστοποίηση της έλλειψης, προμηθεύεται
μόνη, τους ομοιόμορφους φακέλους.
5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 φροντίζει ώστε σε κάθε περίπτωση να έχουν φθάσει σε όλους τους ΟΤΑ
το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι
οριστικοί κατάλογοι εκλογέων.

Άρθρο 10:
Ακυρότητα ψηφοδελτίων.
1. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή
στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που
σημειώνονται σε οποιανδήποτε πλευρά
του ψηφοδελτίου, επάγονται ακυρότητα,
εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Στίγματα, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο φάκελο, εφόσον κριθούν
λέξεις ως διακριτικά γνωρίσματα που
ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο
της ψηφοφορίας, επάγονται στην ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο
φάκελο.
3. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο και
στις εξής περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή αν:
α. Χρησιμοποιηθεί για τη εκλογή μελών
σε υπηρεσιακό συμβούλιο άλλο από
εκείνο που αναγράφεται πάνω σ’ αυτό.
β. Βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι
σύμφωνος με τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 9 της απόφασης αυτής με
την επιφύλαξη της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ίδιου
άρθρου.
γ. Δεν είναι έντυπο έστω και εν μέρει.
δ. Εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει
ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που
χορηγήθηκε από την υπηρεσία.
ε. Βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει την
μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.
στ. Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια διαφορετικών
συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.
ζ. `Έχει περισσότερους από δύο σταυρούς.
η. Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα
από ένα ψηφοδέλτια του ίδιου συνδυασμού που έχουν σταυρούς υπέρ διαφορετικών υποψηφίων. Αν όμως έχουν
σταυρούς στους ίδιους υποψηφίους
είναι έγκυρα και υπολογίζονται ως μία
ψήφος.
θ. Δεν έχουν καθόλου σταυρούς με την
επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 11.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο ✎
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Ατόπημα η ενέργεια του Διοικητή του Ο.Γ.Α. να καλέσει τους αιρετούς των
Ο.Τ.Α. να καταργήσουν τους ανταποκριτές του Ταμείου και να ορίσουν νέους
Να ανακαλέσει την επιστολή που έστειλε στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα
με την οποία τους καλούσε να καταργήσουν ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. και να ορίσουν νέους, απαξιώνοντας το προσωπικό των Ο.Τ.Α. ζήτησε από τον Διοικητή του Ο.Γ.Α. η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε έγγραφό
της προς τον Διοικητή του Οργανισμού η Ομοσπονδία επισημαίνει:

Οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. το γνωρίζουν αυτό αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ίσως να συνεχίσουν και στο μέλλον μόνο και μόνο
επειδή διαθέτουν ευαισθησία όσον αφορά αυτό το κομμάτι του πληθυσμού της
χώρας.

Κύριε Διοικητά,
Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε επιστολές που στείλατε στους Δημάρχους
όλων των Δήμων της χώρας και απλά κοινοποιήσατε σε εμάς, καλώντας τους να
υλοποιήσουν μία ειλημμένη από εσάς απόφαση, την οποία χαρακτηρίζετε ως «αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των Ανταποκριτών», χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη σας:
1. Τους αιρετούς, αλλά και κατ’ επέκταση την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σαν
να είναι οι Δήμοι υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. και οι αιρετοί Προϊστάμενοι του.
2. Τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδι-οίκησης που επιπρόσθετα με τα καθημερινά καθήκοντά τους εξυπηρετούν με μηδαμινή αποζημίωση έναν τόσο μεγάλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης που είναι σήμερα ο Ο.Γ.Α.
Δημιουργήσατε μία τεράστια αναταραχή, τόσο στους Αιρετούς που τους προτρέπετε να αποφασίσουν άμεσα για κατάργηση Ανταποκριτών αλλά και ορισμό
νέων, όσο και στους εργαζόμενους Ανταποκριτές που απαξιώσατε χωρίς να ακούσετε την άποψη ή την πρότασή τους μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου, την
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Ο.Γ.Α. δημιουργήθηκε με τον Νόμο 4169/1961 με μοναδικό σκοπό την
παροχή συντάξεων στους ανασφάλιστους τότε αγρότες και είχε αναθέσει την
διεκπεραίωση των διαδικασιών στους Δήμους και τις Κοινότητες, ως υποχρέωση
τους, χαρακτηρίζοντας την παροχή αυτή ως κοινωνικό έργο στον αγροτικό πληθυσμό.
Από το 1961 μέχρι σήμερα υπήρξαν τεράστιες αλλαγές στον Ο.Γ.Α. με κορυφαία την μετατροπή του το 1998 σε κλάδο Κύριας Ασφάλισης, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικό φορέα, στηριζόμενος βέβαια στους εργαζόμενους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχαν αναλάβει ως Ανταποκριτές, αλλά και την ίδια
την Τοπική Αυτοδιοίκηση που του παραχώρησε γραφεία και ανέλαβε ένα αρκετά
μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους.
Είναι πλέον φανερό σε όλους μας κύριε Διοικητά ότι μετά τις ιστορικές αυτές
αλλαγές που προέκυψαν στον Οργανισμό αυτόν που σήμερα προΐστασθε, εκλείπουν πλέον οι λόγοι που η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός αλλά και οι υπάλληλοί
της όφειλαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Επειδή όμως δεν δεχόμαστε ούτε εμείς ως εργαζόμενοι, αλλά πιστεύουμε
ούτε και οι αιρετοί, την ντε φάκτο αυτή απόφασή σας, καλούμε άμεσα:

“

1. Να στείλετε έγγραφο σε όλους τους Δημάρχους, να μην προχωρήσουν σε
καμία είδους ενέργεια σύμφωνα με το έγγραφό σας.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα να φροντίσετε να γίνει τριμερή συνάντηση
μεταξύ Διοίκησης του Ο.Γ.Α., της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α.
Κύριε Διοικητά,
Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας την πρότασή μας αυτή, η οποία βασίζεται σε χαρακτηριστικά Δημοκρατικών διαδικασιών και δεν θα αναγκαστούμε
να έλθουμε στην δύσκολη θέση να πάρομε την απόφαση που μας προτρέπουν
οι συνάδελφοι Ανταποκριτές, για στήριξή τους σε ομαδική παραίτηση.

”

Ενημερωτικό έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη νέα αφαίμαξη του εισοδήματος των εργαζομένων
και το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας που θα συντελεστεί με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Έγγραφο μέσα στο οποίο συνοπτικά αναφέρεται τι προβλέπει
το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και ο Εφαρμοστικός Νόμος που
ψήφισε η κυβέρνηση για να προωθήσει τη νέα αφαίμαξη του εισοδήματος των εργαζομένων και το ξεπούλημα της Δημόσιας
περιουσίας, εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στο έγγραφο αναφέρεται:

“

1. Μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.000
ευρώ, «τσακίζοντας» με φόρο 200 - 400 ευρώ χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα ενώ τα υψηλά εισοδήματα θα
περιοριστούν σε επιβάρυνση 400,00 ευρώ.
2. Απαιτείται πλέον το 25% του ατομικού εισοδήματος σε αποδείξεις για την κάλυψη του αφορολόγητου
ορίου και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000
ευρώ. Επί παραδείγματι, φορολογούμενος με εισόδημα
30.000 ευρώ που σήμερα υποχρεούται να προσκομίσει
αποδείξεις 6.600 ευρώ για την κάλυψη του αφορολόγητου, από του χρόνου θα προσκομίζει αποδείξεις 7.500
ευρώ. Αν δεν τις καταθέσει στην εφορία θα έχει πέναλτι φόρου 10%.
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3. Αυξάνονται μέχρι 37,5% τα τεκμήρια κατοικίας,
100% των οχημάτων κ.λ.π.
4. Επιβάλλεται εισοδηματική εισφορά, κεφαλικός
φόρος, 1-4% σε όλα τα εισοδήματα άνω των 12.000
ευρώ και 5% στα εισοδήματα πολιτικών, αιρετών κ.λ.π.
Εξαιρούνται το κεφαλικού φόρου μόνο οι μακροχρόνια
άνεργοι και άνεργοι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. Η
πρώτη έκτακτη εισφορά πληρώνεται φέτος και επιβάλλεται στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010.
5. Μπαίνει μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές από ασφαλιστικές εισφορές, ιατρικά και τόκους στεγαστικών
δανείων. Πλέον θα υπάρχει έκπτωση 20% από το
φόρο αντί του 100% από το εισόδημα. Αν δε το εισόδημα του φορολογούμενου είναι πάνω από 40.000 ευρώ
τότε η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.
6. Αυξάνονται 10% τα τέλη κυκλοφορίας.
7. Από 27 Ιουνίου 2011 εξισώνεται ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
8. Από 27 Ιουνίου 2011 αυξάνεται ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης στα φθηνά τσιγάρα.
9. Στο 23% από 13% ανεβαίνει ο Φ.Π.Α. σε χυμούς,
αναψυκτικά και ανθρακούχα νερά, παραμένει στο 13%
το εμφιαλωμένο νερό.
10. Αυξάνεται στο 23% ο Φ.Π.Α. σε ντελίβερι, ψητοπωλεία, οινομαγειρεία και γενικώς υπηρεσίες εστίασης.
11. Ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες
επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των
φορέων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί
πίνακες αποτελεσμάτων μετά την 1-1-2009, θα πραγματοποιηθούν σταδιακά βάσει σειράς επιτυχίας μέχρι
31-12-2015.
12. Από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2015 οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα πραγματοποιούνται με την αναλογία 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις),
στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου, με εξαίρεση το
2011 όπου θα εφαρμοσθεί η αναλογία 1 προς 10.
13. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό 50% σε σχέση με τις αντίστοιχες
εγκρίσεις του 2010 και κατά ποσοστό 10% κατ’ έτος
για τα έτη έως και το 2015.
14. Παρατείνεται από δύο (2) σε πέντε (5) χρόνια οι
άδειες χωρίς αποδοχές στους Δημοσίους Υπαλλήλους
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
15. Προβλέπεται η μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού. Με
αίτηση του εργαζόμενου θα προσδιορίζεται, εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών.
16. Μειώνεται κατά 10% το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Τ.Π.Δ.Υ. από 1-1-2011.
17. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορούν πλέον να υπερβαίνουν τις είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως ανά εργαζόμενο.
18. Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για
την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων
όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. καθώς και των υπαλλήλων όλων των
ανεξαιρέτως Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
και των Ν.Π.Ι.Δ.
19. Θα καταβάλλεται εισφορά 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ.
επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών
και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων
που ασφαλίζονται στο Τ.Π.Δ.Υ.
20. Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. που εξήλθαν ή
θα εξέλθουν της υπηρεσίας, από 1-1-2010 και μετά, το
ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο,
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις μειώνεται κατά
10% σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση
χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.

”

