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ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τους μισθωτούς και
καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό της χώρας

Δ

υναμική και μαζική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της 5ης Οκτωβρίου 2011 που είχε προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια
στα νέα οικονομικά εξοντωτικά μέτρα της κυβέρνησης. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. βρίσκεται σε διαρκή αγώνα αντίστασης και ανατροπής της πολιτικής που υλοποιούν
κυβέρνηση και τρόικα και η οποία στοχεύει στη δημιουργία μισθών βοηθήματος, συντάξεων πείνας, οδη-

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους
που με τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της 5
Οκτωβρίου 2011 και τις απεργιακές συγκεντρώσεις
σε όλη τη χώρα έδωσαν βροντερό παρόν και απάντηση στη βάρβαρη επίθεση κυβέρνησης και τρόικας.

γεί στη φτώχεια και εκτοξεύει την ανεργία και την
ύφεση σε πρωτόγνωρα ποσοστά. Μέσα από μία σειρά κινητοποιήσεων οι εργαζόμενοι λένε όχι σε νέες
περικοπές, σε απολύσεις και στα χαράτσια της εφορίας και του τέλους στα ακίνητα. Φτάνει πια ο στραγγαλισμός των μισθωτών και των συνταξιούχων, τα
χτυπήματα στον «εύκολο στόχο». Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε
ανακοίνωσή της αναφέρει:
Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. ήταν στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα και με τη μεγάλη τους συμμετοχή στην απεργία, τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις σ’ όλη τη χώρα εξέφρασαν δυναμικά την
πρόθεσή τους, να συνεχίσουν τον αγώνα για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Συνέχεια στη σελίδα ✎
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Τα προβλήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων συζητήθηκαν στη
συνάντηση Υπουργού Εργασίας και Προεδρείου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σ

υνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων είχε η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα των Β.Α.Ε.
και τα προβλήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων. Σε ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σημειώνει τα εξής:

“

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιώργο
Κουτρουμάνη, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν
και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1. Ένταξη των εργαζομένων στις Δημόσιες
Υπηρεσίες στον κανονισμό των Β.Α.Ε., διεύρυνση
της λίστας και προώθηση των θεσμικών ρυθμίσεων
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
2. Τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν
στα Ασφαλιστικά Ταμεία του Δημοσίου, ύστερα από

την απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της ημερομηνίας λήξης των Ομολόγων για μετά από 30 χρόνια.
3. Την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο
αδυνατεί να καταβάλει εγκαίρως το εφάπαξ των νέων
συνταξιούχων.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν, ιδιαίτερα για το
Τ.Π.Δ.Υ., αποτελούν επανάληψη των δεσμεύσεων
που είχαν αναλάβει οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, σε προηγούμενες συναντήσεις με την Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι οποίες όμως δεν έχουν υλοποιηθεί.
Επιπλέον δεσμεύτηκε πως θα αντιμετωπίσει ενιαία το ζήτημα των Β.Α.Ε. μεταξύ Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.

”

TO ΘEMA:

Απολύουν 30.000
εργαζόμενους στο
Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α.
μέσω της εφεδρείας
Στην απόλυση μέσω της εργασιακής εφεδρείας
οδηγεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο στενό και
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τους Ο.Τ.Α.
η κυβέρνηση. Σε πρώτη φάση στο θεσμό της «εφεδρείας» θα ενταχθούν 30.000 εργαζόμενοι, κυρίως
όσοι είναι κοντά στη σύνταξη, αλλά ο αριθμός των
«εφέδρων», αυτών δηλαδή που θα μπουν στον προθάλαμο της απόλυσης, μπορεί να φθάσει και τους
150.000 εργαζόμενους. Η «σατανική» αυτή έμπνευση της κυβέρνησης και της τρόικας κατεδαφίζει κάθε
κοινωνική και παραγωγική δραστηριότητα, εκτινάσσει στα ύψη την ανεργία και διευρύνει το χάσμα της
κοινωνικής συνοχής. Η δε επέκτασή της στους Ο.Τ.Α.,
παρά τις περί του αντιθέτου αρχικές δεσμεύσεις κυβερνητικών παραγόντων, αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για τη βίαιη συρρίκνωση του Δημοσίου και τη σύνθλιψη του κοινωνικού
ιστού της χώρας, αδιαφορώντας για τις αλυσιδωτές
επιπτώσεις στη χώρα.
Σε Δελτίο Τύπου η Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. της Ομοσπονδίας αναφέρει:
Το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας έρχεται να προστεθεί στα όσα επώδυνα για
τους εργαζομένους και αναποτελεσματικά
για την έξοδο της χώρας από την κρίση μέτρα της κυβέρνησης και θεωρείται βέβαιο
πώς θα οδηγήσει με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς στην κατάρρευση της απασχόλησης που
σήμερα βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση».
Η κατ’ απαίτηση της Τρόικας απόφαση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσηκατάργηση Οργανισμών και φορέων στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αντί να οδηγεί
σε παραγωγική εύρυθμη λειτουργική ανασυγκρότηση του Δημοσίου, αντιθέτως, κατεδαφίζει κάθε κοινωνική και παραγωγική
δραστηριότητα, εκτινάσσοντας στα ύψη την
ανεργία και διευρύνοντας το χάσμα της κοινωνικής συνοχής.
Η επέκταση του θεσμού της εργασιακής
εφεδρείας και στους Ο.Τ.Α. αποκαλύπτει
τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι κατηγορηματικά αντίθετη στις αδιέξοδες αυτές πολιτικές,
που το μόνο τους αποτέλεσμα είναι να συνθλίβουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας, να
οδηγούν σε χρεοκοπία τους μισθωτούς και
να αποδυναμώνουν το κράτος. Στην πρωτοφανή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
Έλληνες εργαζόμενοι, εξαιτίας της πολιτικής
του μνημονίου, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εργασιακή εφεδρεία, η οποία βέβαια
αποτελεί τον προθάλαμο της ανεργίας και
μαζικών απολύσεων στο Δημόσιο.

“

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

Έγγραφα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προς τους αρμόδιους
Υπουργούς για την καταβολή της μισθοδοσίας
ανά 15θήμερο

Μ

ε έγγραφό της προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τους καλεί να μεριμνήσουν έτσι ώστε η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου να γίνεται σε δύο 15θήμερα και
όχι σε μηνιαία βάση. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

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

“

Κύριοι Υπουργοί,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεχόμαστε επίμονα ερωτήματα των ΣυλλόγωνΜελών μας αλλά και πολλών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμής τους, καθώς
πολλοί Δήμοι κατά τη διαδικασία ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.)
εφαρμόζουν για το προσωπικό αυτό τη μηναία καταβολή των αποδοχών τους σε
αντίθεση με το υπόλοιπο προσωπικό.
Η απόφαση αυτή είναι αντίθετη με το άρθρο 172 του Ν. 3584/2007, «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007), όπου αναφέρει ότι οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου καταβάλλονται δεδουλευμένα ανά δεκαπενθήμερο και στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου.
Κύριοι Υπουργοί,
Επειδή την περίοδο αυτή, όπου οι αποδοχές μας έχουν μειωθεί κατά 40%
λόγω της πολιτικής του μνημονίου δεν μπορεί οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. να μην
τηρούν τη νομιμότητα και οι αποδοχές και στους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου να μην καταβάλλονται σε δύο (2) δεκαπενθήμερα.
Γι΄ αυτό ζητούμε τις παρεμβάσεις σας στις αρμόδιες υπηρεσίες σας για την
αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για την καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
■

Παραγωγή:

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

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

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

”

Αντίδραση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το Νομοσχέδιο
που αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τ

ις σοβαρές αντιρρήσεις της στο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξέφρασε η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλοντας ταυτόχρονα περιορισμένες διαδικασίες στην κατάθεσή του από την κυβέρνηση στη Βουλή. Σε ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
εκφράζει σοβαρές αντιρρήσεις στο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
το οποίο με περιορισμένες διαδικασίες, εν
μέσω καλοκαιριού, κατετέθη από την κυβέρνηση για ψήφιση από τη Βουλή. Με το
νομοσχέδιο αυτό, που πολλές από τις διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές, δεν
αντιμετωπίζονται ουσιαστικά προβλήματα
και δεν βελτιώνεται η ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανατρέπεται το αυτοδιοίκητο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συρρικνώνονται τα προγράμματα σπουδών,
καταργείται η δωρεάν διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή διδάκτρων. Περιορίζονται οι ακαδημαϊκές ελευθερίες και το
Δημόσιο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εντάσσονται στην πραγματικότητα στους κανόνες και τη λειτουργία της αγοράς.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι σωστά διαμαρτύρεται η ακαδημαϊκή κοινότητα και η
νεολαία, για το κυβερνητικό νομοσχέδιο και δικαίως πραγματοποιεί συλλαλητήριο,
αύριο Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011 στις 12.00 στα Προπύλαια, το οποίο και
υποστηρίζουμε.
Ο αγώνας για την παιδεία ανοίγει νέους δρόμους και προοπτικές για το λαό
και τον τόπο μας είναι υπόθεση όλων μας. Στον αγώνα αυτό η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεχίσει αγωνιζόμενη στην πρώτη γραμμή.
Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε την αρνητική και ζοφερή πραγματικότητα
που βιώνουμε ως Έλληνες πολίτες.
Καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει την ψήφιση του νομοσχέδιου και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη νεολαία και την
κοινωνία για τη διαμόρφωση ενός νόμου που θα αναβαθμίζει τη Δημόσια Παιδεία
και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

”

XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Π.O.E. - O.T.A.

O.Γ.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA

2105229512 •

2103322100 •

2105247633

A.Δ.E.Δ.Y.

2103841214

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

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA
Ο.Π.Α.Δ. - T.Y.Δ.K.Y.

2107490577 •
A.Σ.E.Π.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

2131616900 •

2103246165

2108215237 - 2108217892 •
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. - T.A.Δ.K.Y.
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34 - 114 73 - AΘHNA
2105288655 •

2105243804

Τ.Π.Δ.Υ. - T.A.Δ.K.Y.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 - 105 59- AΘHNA
2103228892 •
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2105247019

2108218129

2107488282

Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA
2103899600 •

2103820807

EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ
KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ (EΛ.IN.Y.A.E.)
ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

2131319100 •
2131319187
ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA
2103496213 - 2103496308 •
2103428530
ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH
XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA
2107289600 •

KENTPIKH ENΩΣH ΔHMΩN
KAI KOINOTHTΩN EΛΛAΔAΣ (K.E.Δ.K.E.)

2107292129

2108200100 •

2108200222

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

2103214294

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

2108202263

■

Έφυγε ο ιστορικός ηγέτης της
Αριστεράς Λεωνίδας Κύρκος

Τ

ην οδύνη της για
την απώλεια του
ιστορικού ηγέτη της Αριστεράς Λεωνίδα Κύρκου
εξέφρασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:
Η Εκτελεστική
Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την οδύνη της για
την απώλεια του ιστορικού ηγέτη της
Αριστεράς, Λεωνίδα Κύρκου.
Ο Λεωνίδας Κύρκος υπήρξε μια από
τις μεγαλύτερες πολιτικές προσωπικότητες στην πολιτική ζωή του τόπου μας.
Αφιέρωσε όλη τη ζωή του στους αγώνες για Εθνική Ανεξαρτησία και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Για τους αγώνες του αυτούς διώχθηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε.
Από την Εθνική Αντίσταση στη μεταπολεμική Ε.Δ.Α. και μεταπολιτευτικά
ως πρωτοπόρος ηγέτης της Ανανεωτικής Αριστεράς, καθιερώθηκε στις συνειδήσεις των ανθρώπων ως εμβληματική
φυσιογνωμία της Ανανέωσης, αφού πάντοτε διατύπωνε νέες τολμηρές ιδέες και
προτάσεις που ανανέωσαν τον πολιτικό
λόγο και επηρέασαν τις εξελίξεις πέρα
από τα όρια του πολιτικού του χώρου.
Η αγωνιστική του δράση ήταν στενά
συνδεδεμένη με την επιμονή στο διάλογο, τις νέες ιδέες και τα πρωτοπόρα κινήματα της Αριστεράς και της Οικολογίας, διαμορφώνοντας έτσι μια ξεχωριστή
σχολή πολιτικής σκέψης.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήριά της στους οικείους του
και κρατά στη μνήμη της μια πολιτική
προσωπικότητα που αφιέρωσε με πάθος τη ζωή του στους αγώνες για τη Δημοκρατία, την Ισότητα και την Ελευθερία.

“

■

”
Τελευταίο αντίο για

τον Λυκούργο Καλλέργη

Τ

ον αγωνιστή Λυκούργο Καλλέργη
που έφυγε από τη ζωή το
Σάββατο 27 Αυγούστου
2011 αποχαιρέτησε η
Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:
H Εκτελεστική
Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποχαιρετά τον
αγωνιστή, Λυκούργο Καλλέργη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας το περασμένο
Σάββατο.
Ήταν γιος του Σταύρου Καλλέργη,
πρωτοπόρου του Εργατικού Κινήματος,
ο οποίος σφράγισε με τους αγώνες και
τη δράση του το Συνδικαλιστικό Κίνημα
στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα.
Ο Λυκούργος Καλλέργης, άξιος συνεχιστής του έργου του πατέρα του,
υπήρξε διανοούμενος και αγωνιστής,
καθώς επίσης και διακεκριμένος ηθοποιός που τιμήθηκε με το Βραβείο Πιραντέλο.
Υπηρέτησε με πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά και υπήρξε εμπνευσμένος πρωταγωνιστής των κοινωνικών
και πολιτικών αγώνων στη χώρα μας.

“
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Εκπρόσωποι της
Η κυβέρνηση στραγγαλίζει τους μισθωτούς και
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε Δ.Σ.
καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό της χώρας
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μετά από πρόσκληση του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για τους:
1. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
του Χαραλάμπους.
Τακτικό Μέλος.
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
2. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
του Κωνσταντίνου.
Αναπληρωματικό Μέλος.
Α΄ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Δημοσίων Υπαλλήλων
Ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (T.E.A.Δ.Υ.) μετά
από πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόκειται για τους:
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
του Στυλιανού.
Τακτικό Μέλος.
Υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων.
2. ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διαμαντή.
Αναπληρωματικό Μέλος.
Υπάλληλος του Δήμου Σπάτων.

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων
Ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (T.Π.Δ.Υ.) μετά από πρόσκληση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Πρόκειται για τους:
1. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Κωνσταντίνου.
Τακτικό Μέλος.
Υπάλληλος του Δήμου Περιστερίου.
2. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Αθανασίου.
Αναπληρωματικό Μέλος.
Υπάλληλος του Δήμου Γλυφάδας.

Συνέχεια από τη σελίδα ✎
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Οι πολύμορφες κινητοποιήσεις
των προηγούμενων ημερών, οι καταλήψεις των Δημαρχείων, των Δημοτικών Γκαράζ και των Χ.Υ.Τ.Α. σε
συνδυασμό με τις καταλήψεις και
των Υπουργείων και άλλων κυβερνητικών κτηρίων από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
και τις άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστεί με μαζικό τρόπο η αντίθεση των εργαζομένων στα βάρβαρα
μέτρα της κυβέρνησης και τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στο
Δημόσιο.
Το σύνθημα: «ή εμείς ή αυτοί…»
και η ανατροπή της κυβερνητικήςτροϊκανής πολιτικής, σήμερα βρίσκει όλο και περισσότερους αποδέκτες και αποτελεί την μοναδική διέξοδο στη σημερινή κατάσταση που
δεν αφήνει καμιά ελπίδα για το μέλλον των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Με το μισθολόγιο ετοιμάζεται
νέα σφαγή στα εισοδήματά μας και
με την εργασιακή εφεδρεία ανοίγουν διάπλατα οι απολύσεις, που αν
περάσουν θα γενικευτούν πολύ σύντομα μέσα από την κατάργηση υπηρεσιών και θέσεων.
Για μας δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συνέχιση και την ένταση
του ποικιλόμορφου αγώνα τις επόμενες μέρες εν όψει και της Γενικής Απεργίας στις 19 Οκτωβρίου
2011 και συνεχίζουμε μέχρι την
τελική νίκη.
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε
με κατάληψη όλων των Δημοτικών
κτιρίων, των γκαράζ και των Χ.Υ.Τ.Α.
όλης της χώρας.
Παράλληλα καλούμε όλα τα σωματεία να προχωρήσουν ΠΕΜΠΤΗ
και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σε Γενικές Συνελεύσεις και σε συντονισμένες δράσεις με άλλους τοπικούς φορείς και
τη συμμετοχή των όμορων Δήμων.
Την ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2011 προκηρύσσουμε στάση ερ-

Νέος Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ο Κώστας Τσικρικάς
Νέος πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανέλαβε ο
Κώστας Τσικρικάς που προέρχεται από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, μετά την παραίτηση του Σπύρου Παπασπύρου. Σε ανακοίνωσή της
η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σημειώνει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση έκανε δεκτή την παραίτηση του
Σπύρου Παπασπύρου από τη θέση του
Προέδρου, η οποία και είχε υποβληθεί
από τις 5 Ιουλίου 2011 και προχώρησε
στην εκλογή νέου Προέδρου. Στη θέση
αυτή εξέλεξε τον κ. Κώστα Τσικρικά.
Ο κ.Τσικρικάς προέρχεται από τη
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος
(Δ.Ο.Ε.). Κατείχε από τον Ιανουάριο
του 2011 (μετά την εκλογή της νέας διοίκησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που προέκυψε
από το 34ο Συνέδριο του 2010), έως
σήμερα τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και έχει πλούσια συνδικαλιστική δράση. Διετέλεσε πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Γ. Σεφέρης»,

“

γασίας από τις 11.30 το πρωί μέχρι
το τέλος του ωραρίου, συγκέντρωση στις 12.00 το μεσημέρι στην
Πλατεία Καραϊσκάκη (Καρόλου
24-Αθήνα) στα γραφεία της Ομοσπονδίας και πορεία στο Υπουργείο
Εσωτερικών και στη Βουλή.
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Καλούμε τις άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
να συντονίσουν τη δράση τους και
να προχωρήσουν σε καταλήψεις
Υπουργείων, Σχολείων, Νοσοκομείων και άλλων Δημοσίων κτηρίων.

”
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Απολύουν 30.000 εργαζόμενους
στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α.
μέσω της εφεδρείας
Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πώς αντί να εξωθεί σε απόλυση χιλιάδες εργαζομένους και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως δημοσιονομικό όφελος είναι καιρός να προωθήσει αναπτυξιακά μέτρα με την
ανασυγκρότηση υπηρεσιών και οργανισμών και αξιοποίηση του έμψυχου
δυναμικού του ευρύτερου και στενού Δημόσιου τομέα.

μέλος του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ.ά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επιπλέον κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξέτασε και συμπλήρωσε τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις σχετικά με τις παρεμβάσεις του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος το επόμενο διάστημα και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, επικεντρώθηκε δε στο
Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011
με αφορμή τη Δ.Ε.Θ.

”

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και συνολικά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αντιπαλέψουν με κάθε τρόπο και μέσον τις αυθαίρετες και
αντικοινωνικές ρυθμίσεις των «εφεδρειών», των απολύσεων και των
καταργήσεων κοινωνικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων του κράτους. Το θέματα αυτά, και ειδικότερα η «εφεδρεία» στους Ο.Τ.Α. συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε το Προεδρείο της Ομοσπονδίας με
τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλο στις 1.00 το μεσημέρι. Για την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης της κυβέρνησης συνεδριάζει αύριο (Πέμπτη 15-9-2011) στις 10.00 το πρωί το Γενικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για να αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις και αγωνιστικές παρεμβάσεις του κλάδου.

”
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Οι ενστάσεις και οι παρατηρήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην
«Ενδεικτική Λίστα» του Υπουργείου Εργασίας για τα Β.Α.Ε.
Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. εξέφρασε τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις της στην «Ενδεικτική Λίστα» της Επιτροπής για την κατάρτιση του νέου Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Κύριε Υπουργέ,
Με βάση την «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ» της Επιτροπής για την κατάρτιση του νέου Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Στην κατηγορία 9 της Ενδεικτικής Λίστας δεν προβλέπονται οι ειδικότητες που απασχολούνται στη συγκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων (εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, οδηγοί απορριμματοφόρων) ενώ είναι θολό εάν παραμένουν οι επιστάτες καθαριότητας.
2. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά για τους χειριστές μηχανικών σαρώθρων, εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης καθώς και τους τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, (εκτός και αν συγκαταλέγονται στην κατηγορία 9 περί «Οικοδομικών και τεχνικών εργασιών»).
3. Επίσης δεν προβλέπεται η ένταξη των εναεριτών ηλεκτρολόγων
των Δήμων που απασχολούνται στα Δημοτικά δίκτυα φωτισμού.
Σας επισημαίνουμε ότι οι παρατηρήσεις μας γίνονται σε σχέση πάντα με το ισχύον ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3660/2008 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’
– ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 78/7-5-2008).
Κύριε Υπουργέ,
Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν τις απαντήσεις σας στις παρατηρήσεις μας καθώς τυχόν αποχαρακτηρισμός των πιο πάνω ειδικοτήτων θα συναντήσει τη δυναμική αντίδραση του συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς είναι αυθαίρετος και άδικος και υπακούει αποκλειστικά και μόνο στις δεσμεύσεις του μεσοπρόθεσμου για μείωση κατά 10% των εργαζομένων που υπάγονται στην
ασφάλισης των Β.Α.Ε.
Για το σοβαρό αυτό ζήτημα κρίνουμε σκόπιμη ακόμα τη συνάντηση
μαζί σας για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που πάνε να δημιουργηθούν.
Είχε προηγηθεί έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που εξέφραζε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην περικοπή ή ανατροπή της λίστας των Β.Α.Ε. το οποίο ήταν:

”

“

Κύριε Υπουργέ,
Και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια περικοπής και ανατροπής της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων που δεν βασίζεται σε Ιατρικά Επιστημονικά δεδομένα αλλά γίνεται με στόχο την ικανοποίηση των εργοδοτών και της τρόικας.
Πρέπει η τελική λίστα των Β.Α.Ε. να απαλείψει κάθε αδικία και αυθαιρεσία ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των εργαζομένων.
Αναλυτικά οι προτάσεις μας είναι:
1. Η ένταξη στα Β.Α.Ε. (κατηγορία Β.Α.Ε.) των εργαζομένων που αναλυτικά αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ.:1061/5-11-2010 πρότασή
μας και συνημμένα σας στέλνουμε.
Σημειώνουμε ότι οι αντίστοιχες κατηγορίες των εργαζομένων που
είναι ασφαλισμένοι στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. και
απασχολούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού είναι ενταγμένοι και κάνουν χρήση των
ευεργετικών διατάξεων για τα Β.Α.Ε.
Άρα η ικανοποίηση του αιτήματός μας είναι μονόδρομος στο πλαίσιο της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων είτε έχουν
ασφαλιστεί στο Ι.Κ.Α. είτε στο Δημόσιο.
2. Επί πλέον είναι αναγκαία η ένταξη και νέων κατηγοριών στα Β.Α.Ε.
και ειδικότερα για τον κλάδο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως:
- Εργάτες Κήπων.
- Δενδροκόμοι – Ανθοκόμοι - Κηπουροί.
- Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
- Εργατοτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. που απασχολείται στους Βιολογικούς καθαρισμούς.
- Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (φορτωτές, JCB, κ.λ.π.)
3. Την αναγνώριση και στους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του Εργατικού Ατυχήματος και
της Επαγγελματικής Ασθένειας.
Αναλυτικά η πρότασή μας είναι όπως αναφέρεται στο με αριθμ.
πρωτ.: 1487/21-1-2010 έγγραφό μας που συνημμένα σας ξαναστέλνουμε.
Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας και θα κάνετε αποδεκτές τις
προτάσεις μας και θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας
για την ένταξη και άλλων κατηγοριών εργαζομένων στα Β.Α.Ε.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία
που αφορά το σύνολο των προτάσεων μας.
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Οι διατάξεις του Νόμου 3996/2011 που αφορούν
τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
Για τις διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και που συμπεριλαμβάνονται
στο Νόμο «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα, ενημέρωσε τους Συλλόγους-Μέλη της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

“

Συνάδελφοι,
Στο Νόμο 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. –
ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 170/58-2011), «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή περιέχονται και
διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Αναλυτικά οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Ν. 3996/2011 είναι:
Άρθρο 75 – παρ. 2 και 3:
«2. Στην παρ. 1 του άρθρου 197 του
Ν. 3584/2007 (Α΄ 143) προστίθεται
εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας
του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολική συντάξιμη υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4
του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων
( Ν.3584/2007, Α΄ 143), παρατείνεται
η παραμονή του στην υπηρεσία, ως τη
συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και
όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.»
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον
υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου
μήνα εκείνου της δημοσίευσης του νόμου αυτού. Δυνατότητα ασκήσεως δικαιώματος έχουν και όσοι αυτοδικαίως
έχουν απολυθεί από 1-10-2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»
Με τη διάταξη αυτή επεκτείνεται και
στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία μετά το 65ος έτος της ηλικίας του
και όχι πέραν του 67ου έτους σε όσους
εργαζόμενους δεν έχουν συμπληρώσει
τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Άρθρο 84:
«Οι πράξεις αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων
στο πρώην ΤΑΔΚΥ, στον τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη χορήγηση επι-

κουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος αντίστοιχα, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του
ΤΕΑΔΥ με την έκδοση σχετικών αποφάσεων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Το ποσό της οφειλής και για
τους δύο Τομείς μπορεί να παρακρατείται από το ποσό του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος και να αποδίδεται ταυτόχρονα με την καταβολή του στον τομέα
«ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ. Η σύνταξη καταβάλλεται μετά την απόδοση του ποσού
της εξαγοράς του χρόνου προϋπηρεσίας
που αναγνωρίστηκε.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από
γνώμη των Δ.Σ. των δύο πιο πάνω Ταμείων, είναι δυνατή η ανάθεση του ελέγχου, της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Τομέα
«ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ από τον Τομέα
«ΤΑΔΚΥ» του ΤΠΔΥ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος έναρξης και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.»
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή επανέρχεται στους ασφαλισμένους του
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. το καθεστώς που προϋπήρχε και αφορούσε στον συμψηφισμό των ποσών που προέρχονται από
την εξαγορά προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα ή την στρατιωτική θητεία και
να καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο με την παρακράτηση του ποσού από
το εφάπαξ.
Ενώ, με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
μετά από γνώμη των Δ.Σ. των Ταμείων
(Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και Τ.Π.Δ.Υ.) μπορεί να ανατίθεται εργασίες του ενός Τομέα στον
άλλο ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο Τομείς
το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους.
Συνάδελφοι,
Παρακαλείστε για την ενημέρωση
των συναδέλφων αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του
Δήμου σας για τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω, ενώ το κείμενο
του Νόμου 3396/2011 μπορείτε να
το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας (http://www.poeota.gr)
και στην κατεύθυνση ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ➞
ΝΟΜΟΙ.

”

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Διευρύνονται οι ανισότητες και
διατηρούνται οι αδικίες με το νέο μισθολόγιο
των Δημοσίων Υπαλλήλων
Για εμβάθυνση των ανισοτήτων και τη διατήρηση των αδικιών στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων κάνει λόγο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σχολιάζοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο
μισθολόγιο, το οποίο όπως επίσης επισημαίνει «υποτάσσεται» στους γενικότερους δημοσιονομικούς στόχους. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ως εξής:

Οι θέσεις της Κυβέρνησης, σχετικά με το νέο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως αυτές περιγράφονται στη χθεσινή ανακοίνωση
του Υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτουν ότι η Κυβέρνηση υπα
ναχώρησε από όλες τις έως σήμερα
δεσμεύσεις και υποσχέσεις της.
Από την ανακοίνωση αυτή καθίσταται απολύτως σαφές ότι η Κυβέρνηση οδηγείται στον πλήρη διαχωρισμό «νέων» και «παλαιών»
υπαλλήλων, μέσω της διαφορετικής μισθολογικής τους μεταχείρισης, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την
επιβολή νέων περικοπών σε βάρος του συνόλου των εργαζομένων
στο Δημόσιο. Οι σχεδιασμοί αυτοί,
εάν υλοποιηθούν, οδηγούν αφενός στη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων εσωτερικών ανισοτήτων,
ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν νέες-και μάλιστα ιδιαίτερα άδικες ανισότητες-μεταξύ εργαζομένων, που
όχι απλώς εργάζονται σε διαφορετική Υπηρεσία, αλλά και μέσα στο
ίδιο Γραφείο!
Οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης, είναι προφανές ότι, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ένα Νέο
Ενιαίο Μισθολόγιο αποκατάστασης
αδικιών, ενίσχυσης εισοδημάτων
(ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων Δημοσίων Υπαλλήλων), ένα Μισθολόγιο διαφάνειας, ισότητας, το οποίο
θα εξορθολογήσει τις υπάρχουσες
στρεβλώσεις και θα συμβάλλει στην
πιο αποτελεσματική λειτουργία των
Δημοσίων Υπηρεσιών.
Αντιθέτως τέτοιου είδους σχεδιασμοί «υποτάσσουν» το Μισθολόγιο στους γενικότερους δημοσιονομικούς στόχους, με άγνωστες
συνέπειες για το ήδη «κατακρεουργημένο» εισόδημα της πλειοψηφίας των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται σαφώς για ένα Μισθολόγιο, το
οποίο, αντί να αναβαθμίζει τις αποδοχές ενός μεγάλου μέρους των
Δημοσίων Υπαλλήλων, βασιζόμενο
στην αρχή: «Υπάλληλοι με τα ίδια τυπικά προσόντα, θα αμείβονται με τον
ίδιο τρόπο» (αρχή που κατά κόρον
χρησιμοποιήθηκε από την Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, για επικοινωνιακούς

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε στα αρμόδια Ταμεία (Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και
Τ.Π.Δ.Υ.) τη διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ
170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, στο άρθρο 84 αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του
πρώην ΤΑΔΚΥ, για τη χορήγηση
επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ
βοηθήματος από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και τον Τομέα
Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ αντίστοιχα.
Με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται
η δυνατότητα στα ανωτέρω πρόσωπα, στις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους, το συνολικό ποσό που αναλογεί στην εξαγορά για την αναγνώριση χρόνου
προϋπηρεσίας στους δύο Τομείς να
παρακρατείται από το ποσό του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος
και να μην είναι υποχρεωμένοι να
το εξοφλούν εφάπαξ προκειμένου
να τους καταβληθεί η επικουρική
τους σύνταξη.
Ειδικότερα, στο άρθρο 84 ορίζονται, κατά παράγραφο, τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο οι πράξεις αναγνώρισης του

“

“

“

Η διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου
προϋπηρεσίας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. στους
Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

όπως φαίνεται μόνο λόγους), οδηγεί σε νέα υποβάθμιση των αποδοχών, με μεγάλους χαμένους, τόσο
τους νεοεισερχόμενους όσο και
τους χαμηλόμισθους στο Δημόσιο.
Επιπλέον, η αναφορά που γίνεται στη χθεσινή ανακοίνωση του
Υπουργείου Οικονομικών, περί διατήρησης προσωπικής διαφοράς για
το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, οδηγεί αυτομάτως σε σαφή συμπεράσματα για το μέγεθος των περικοπών που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο σε βραχυπρόθεσμο
όσο και μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Πρόκειται ασφαλώς για ένα
ακόμη τέχνασμα με στόχο τον αποπροσανατολισμό του Δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, στη βάση πολλών άλλων που προηγήθηκαν τους
τελευταίους μήνες που μιλούσαν για
αυξήσεις στους χαμηλόμισθους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Ταυτόχρονα, η σύνδεση του
νέου μισθολογίου με το βαθμολόγιο θα καταδικάσει την πλειοψηφία
των εργαζομένων στο Δημόσιο σε
νέα μισθολογική καθήλωση.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., παραμένοντας πιστή στις αρχές της, διεκδικεί την
καθιέρωση ενός νέου Ενιαίου και
Δίκαιου Μισθολογίου, για το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο,
ένα μισθολόγιο το οποίο θα αναβαθμίζει οικονομικά τους εργαζόμενους, θα αναπληρώνει τις απώλειες των τελευταίων ετών, θα αποκαθιστά τις εσωτερικές ανισότητες
μεταξύ εργαζομένων, θα υπηρετεί τη
βασική αρχή της ενιαίας και ισότιμης
αντιμετώπισης όλων των υπαλλήλων, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των
Δημοσίων Υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι οι απώλειες του συνολικού
εισοδήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων αγγίζουν πια το 40%. Οι
συνάδελφοι/εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ξεπεράσει προ πολλού
τα όριά τους και τονίζουμε ότι δεν
θα δεχτούμε καμία περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων μας.

”

χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΔΚΥ,
στον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ
και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του Τομέα «ΤΑΔΚΥ»
του ΤΕΑΔΥ με την έκδοση σχετικών αποφάσεων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το ποσό
της συνολικής οφειλής και για τους
δύο Τομείς επιμερίζεται κατά Τομέα
και παρακρατείται από το ποσό του
δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος
κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ και αποδίδεται η αναλογία της οφειλής στον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ. Η σύνταξη από
τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ
καταβάλλεται μετά την απόδοση
του ποσού της εξαγοράς του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίστηκε.
Με την δεύτερη παράγραφο παρέχεται εξουσιοδότηση, έτσι ώστε,
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
μετά από γνώμη των Δ.Σ. του ΤΕΑΔΥ και του ΤΠΔΥ, να είναι δυνατή η ανάθεση του ελέγχου, της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Τομέα
«ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.
Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση με ίδια απόφαση να οριστεί
ο χρόνος έναρξης όπως και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την υλοποίηση των αναφερομένων
στο άρθρο αυτό.

”

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών
να ανακαλέσει το έγγραφο ορισμού Προϊσταμένων
Οικονομικών Υπηρεσιών στους Δήμους
Σε ανάκληση του εγγράφου σύμφωνα
με το οποίο ζητείται να ορισθούν στους Δήμους Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να αποφευχθούν επιπρόσθετες επιπλοκές στις υπηρεσίες των Δήμων. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών
έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Με το αριθμ. πρωτ.: οικ.31997/
7-7-2011 έγγραφο του Υπουργείου σας ζητάτε από τους Δήμους της χώρας να αποστείλουν
τις αποφάσεις ορισμού των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για
την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύουν
τις διαδικασίες που αφορούν τον
προϋπολογισμό και την λογιστική αποτύπωση των φορέων τους
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Γνωρίζοντας ότι:
1. Για την πιστή και έγκυρη Οικονομική – Λογιστική ενημέρωση
του Υπουργείου έχουν οριστεί ως
υπεύθυνοι συγκεκριμένοι υπάλληλοι σε κάθε Δήμο και Ν.Π.Δ.Δ.

“

της χώρας για την αποστολή των εν
λόγω στοιχείων.
2. Στα πλαίσια της Συνταγματικής κατοχυρωμένης Διοικητικής
και Οικονομικής αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α. της χώρας υπάρχουν θεσμοθετημένοι φορείς Διοικητικής
και Οικονομικής Διαχείρισης τους.
Η αποστολή των αποφάσεων
ορισμού των Προϊσταμένων Οικονομικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μας βρίσκει κάθετα
αντίθετους γιατί υπονομεύει την
Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. Πόσο μάλλον
όταν οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων θεωρούνται υπεύθυνοι για την χρηστή διαχείριση και των εποπτευόμενων από το Δήμο Νομικών Προσώπων (Δημοτικής Επιχείρησης,
Ν.Π.Δ.Δ.), όπου ως γνωστό διαθέτουν ανεξάρτητη Οικονομική Διαχείριση και αυτόνομη Διοίκηση.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε άμεσα την ανάκληση
του ανωτέρω εγγράφου προκειμένου να αποφευχθούν επιπρόσθετες επιπλοκές στις Υπηρεσίες
των Δήμων που ήδη αντιμετωπίζουν πολλά και καθημερινά προβλήματα από την εφαρμογή του
«Καλλικράτη».

”
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Ποια είναι η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε
όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της
ανεργίας και τη μείωση του κινήτρου απόδοσης και άλλων παρεμφερών επιδομάτων. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

“

Σας κοινοποιούμε:
α) την αριθμ. 2/57654/0022/22-8-2011 (ΦΕΚ
1853 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
της παρ. 2 περ. (α) του άρθρου 38 του ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες
των παρ. 3 και 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011
(ΦΕΚ 180 Α’), καθώς και
β) τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011, αναφορικά με τη μείωση του κινήτρου
απόδοσης και άλλων παρεμφερών επιδομάτων, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.
Α. Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής
απόφασης, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του διατακτικού της,
προβλέπεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων
αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και
του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις
λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.), όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού (λειτουργών, υπαλλήλων
και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των
ΟΤΑ, καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως
των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των
ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Δεν
υπόκεινται στην ανωτέρω εισφορά ποσά που καταβάλλονται ως δαπάνες μετακίνησης. Από την ανωτέρω ειδική εισφορά εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32
του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι το ποσό
της ανωτέρω εισφοράς αποτελεί έσοδο του κρατικού
προϋπολογισμού και αποδίδεται στον κωδικό Αριθμό
Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 «Έσοδα από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 α του ν. 3986/2011).».
3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι το εν
λόγω ποσό παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού της παρ. 1 της εν λόγω κ.υ.α. Η απόδοση αυτού στον οικείο ΚΑΕ του κρατικού προϋπολογισμού
πραγματοποιείται κάθε μήνα, σύμφωνα με τη διαδι-
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κασία που προβλέπεται και για την απόδοση των λοιπών κρατήσεων. Ειδικότερα, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ΝΠΙΔ και Τράπεζες, καθώς
και τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που
δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής της
ΕΑΠ, η απόδοση της ανωτέρω κράτησης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω των Δ.Ο.Υ.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται η ημερομηνία
έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία είναι η 1-1-2011, που ρητά
ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3986/2011,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν.
4002/2011. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως το μήνα
πρώτης εφαρμογής της εν λόγω παρακράτησης, κατανέμεται ισόποσα στους εναπομείναντες μήνες του
ίδιου έτους, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα πρώτης εφαρμογής και συνεισπράττεται με τις εισφορές
των μηνών αυτών. Από 1-1-2012, η παρακράτηση
της ειδικής εισφοράς θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Β. Όσον αφορά τη μείωση του κινήτρου απόδοσης
των δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με το πρώτο μέρος του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) και των
παρεμφερών με αυτό επιδομάτων, που προβλέπονται
για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια ή υπουργικές αποφάσεις ή συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λ.π., σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011, από 1-7-2011 μειώνονται:
1. Κατά ποσοστό 50% το κίνητρο απόδοσης του
άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3670/2008 και το οποίο διαμορφώνεται μετά τη μείωση αυτή για υπαλλήλους που υπηρετούν σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά κατηγορία,
α. ΥΕ στο ποσό των 28,50 € μηνιαίως,
β. ΔΕ στο ποσό των 32 € μηνιαίως,
γ. ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο στο ποσό των 40 € μηνιαίως,
δ. ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο στο ποσό των 45 €
μηνιαίως και
ε. ΠΕ με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο στο ποσό
των 50 € μηνιαίως.
Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ τα
οποία προσαυξάνονταν με τις διατάξεις του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003
κατά δέκα Ευρώ (10 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας, μειώνονται σε πέντε Ευρώ
(5€).
2. Κατά ποσοστό 30% το κίνητρο απόδοσης των
Διπλωματικών υπαλλήλων και των εξομοιούμενων
μισθολογικά με αυτούς (παράγραφος 3 του άρθρου
47 του ν.3205/2003, όπως ισχύει).
3. Κατά ποσοστό 25% το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων των Ερευνητών
και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.)
(περιπτώσεις i και ii του εδαφίου γ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003).
4. Κατά ποσοστό 20% α) το ειδικό ερευνητικό
επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευ-

νας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων (εδάφιο δ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 36 του ν.3205/2003), β) το ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας των μελών Ε.Π.
των Τ.Ε.Ι. (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
37 του ν.3205/2003), γ) το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του Επιστημονικού και Ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν.3205/2003), δ)
το ειδικό ερευνητικό επίδομα των τακτικών καθηγητών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν.3205/2003 και άρθρο 29 του ν.3370/2005), ε) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του
ν.3205/2003 και εδάφιο γ΄ της παραγράφου 15 του
άρθρου 11 του ν.3966/2011), στ) το επίδομα Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.
και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς (παράγραφος Α.3 του άρθρου 44 του ν.3205/2003), ζ)
το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των
Αρχιερέων (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
48 του ν.3205/2003), η) το ειδικό επίδομα ναυτικής
εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας των μελών
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 11 του ν.3450/2006 ) και όσων εκ
των μελών του εν λόγω προσωπικού εξακολουθούν
να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του
ν.3205/2003, θ) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για
την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 και εδάφιο ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
30 του ν.3187/2003), ι) το ερευνητικό επίδομα του
τακτικού διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3432/2006) και
ια) το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π των
Πανεπιστημίων (παράγραφος 4 του άρθρου 3 του
π.δ.118/2002).
5. Κατά ποσοστό 15% α) το επίδομα ταχύτερης και
αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός
τους οι Δικαστικοί Λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) (παράγραφος Α.3 του άρθρου 30 του ν.3205/2003), β) το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων
υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς
και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη
του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (παράγραφος Α.3
του άρθρου 33 του ν.3205/2003), γ) η πάγια κατά
μήνα αποζημίωση των Ιατροδικαστών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράρια
εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης (παράγραφος Α.4 του άρθρου 35 του
ν.3205/2003) και δ) το ειδικό μουσικό επίδομα των
Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της
Λυρικής Σκηνής (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3205/2003).
6. Κατά ποσοστό 10% α) η ειδική πρόσθετη αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και το επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ειδικού
επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, β) το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.)

και πόσο μειώνονται το κίνητρο απόδοσης και άλλα επιδόματα
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος (Σώματα
Ασφαλείας) (παράγραφος Α.4 του άρθρου 51 του
ν.3205/2003).
7. Κατά ποσοστό 30% τα ποσά που προβλέπονται
ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές
συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές
υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι, εάν τα ποσά
της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα διακόσια
(200) Ευρώ μηνιαίως, το εν λόγω ποσοστό μείωσης
καθορίζεται σε 15%.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω μειώσεις θα υπολογιστούν στα μειωμένα, με τις διατάξεις της παρ.2
του άρθρου 1 του ν.3833/2010 και τις όμοιες της
παρ.1 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010, ποσά,
όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1-6-2010.
Επίσης, επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της
περ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3833/2010
(ανώτατο όριο Δικαστικών Λειτουργών και κύριου
προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται, από 1-72011, στο ποσό των 8.314,56 €, ενώ το όριο της

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Οικ.: 2/57654/0022/22-8-2011
(Φ.Ε.Κ. - ΤEYXOΣ Β΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1853/22-8-2011)

«ΘΕΜΑ: «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
της παρ. 2 α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011».
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
3. Την αριθμ. Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
4. Την αριθμ. 2/53509/0022/21-7-2011
(ΑΔΑ : 4ΑΣΓΗ-Χ5Φ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων
και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού.».
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό
Αποφασίζουμε
1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 α
του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των τακτικών
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ
197 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της
παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165
Α΄) και της παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152 Α΄)».
2. Το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του κρατικού
προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Κωδικό Αριθμό
Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 «Έσοδα από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ. 2 α ν. 3986/2011).».
3. Το εν λόγω ποσό παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού της παρ. 1 της παρούσας. Η από-
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περ. β΄ της ιδίας παραγράφου και άρθρου (ανώτατο
όριο γιατρών του Ε.Σ.Υ.) στο ποσό των 5.964,33 €.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι λοιπές κρατήσεις (εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων
Υπαλλήλων, εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ) της παρ. 2 περ.
δοση αυτού στον οικείο ΚΑΕ του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόδοση και των λοιπών κρατήσεων. Ειδικότερα, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και ΝΠΙΔ, καθώς και τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που δεν έχουν
ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής της ΕΑΠ, η
απόδοση της ανωτέρω κράτησης πραγματοποιείται
στο τέλος κάθε μήνα μέσω των Δ.Ο.Υ.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2011. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-7-2011, κατανέμεται ισόποσα και συνεισπράττεται με τις εισφορές των
επόμενων μηνών του έτους 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

”

ΝΟΜΟΣ 3986/2011
(Φ.Ε.Κ. - ΤEYXOΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 152/1-7-2011)

Άρθρο 38 παρ. 2 όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις των παρ. 3 και 11 του άρθρου 24 του Ν.
4002/2011.
α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για
την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (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 ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Από τις διατάξεις των
προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό
που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως
έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου
44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.
β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του
Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων
αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων
υπαλλήλων του Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του
δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης
δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων,
υπέρ του ΟΑΕΔ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περι-

“

β’ του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011, ισχύουν από
1-1-2011 (άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 4002/2011)
και θα παρακρατηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα σας αποσταλούν.

”

πτώσεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από
1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα
και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων
μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.

”

ΝΟΜΟΣ 4002/2011
(Φ.Ε.Κ. - ΤEYXOΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 180/22-8-2011)

Άρθρο 55 παρ. 23
Μειώνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό :
α) 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει.
β) 30% το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου
47 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.
γ) 25% τα ποσά της περίπτωσης ii του εδαφίου γ΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης i του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
38 του Ν.3205/2033, όπως ισχύουν.
δ) 20% τα ποσά του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 44, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄), του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.
3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) και του εδαφίου ε΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003,
του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16
του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄), του εδαφίου γ΄ της
παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011
(ΦΕΚ 118 Α΄), της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄), όπως ισχύουν και τα
ποσά του ειδικού ερευνητικού επιδόματος του άρθρου 29 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄).
ε) 15% τα ποσά της παραγράφου Α.3 του άρθρου
30, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 33, της παραγράφου Α.4 του άρθρου 35 και του εδαφίου γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 3205/2003,
όπως ισχύουν. στ) 10% τα ποσά που χορηγούνται
ως ειδική πρόσθετη αμοιβή ή επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
και τα ποσά της παραγράφου Α.4 του άρθρου 51 του
ν. 3205/2003.
ζ) 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο
ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις
εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται στο προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως, το ανωτέρω ποσοστό καθορίζεται σε 15%.

“

”
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Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου

Nόμος 4002/2011

“

Για τις διατάξεις του Νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» που αφαιρούν δικαιώματα από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους
Ο.Τ.Α. ενημέρωσε τους Συλλόγους-Μέλη της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωση που τους έστειλε αναφέρει:
Συνάδελφοι,
Στο Νόμο 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
180/22-8-2011), «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση –
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», που ψηφίστηκε πρόσφατα από
τη Βουλή περιέχονται διατάξεις που υλοποιούν την νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας και αφαιρούν δικαιώματα από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Αναλυτικά οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Ν. 4002/2011 είναι:

Οι επιπτώσεις στα δικαιώματα των
εργαζομένων στο Δημόσιο και
τους Ο.Τ.Α. από την τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι για την έγκριση μεταφοράς και μετατάξεων
προσωπικού απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή
σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 33/2006.
Με την παρ. 6 ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και
προβλέπεται και πάλι η συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Υπενθυμίζουμε ότι με το Ν.3966/2011 αυθαίρετα ο τότε Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης είχε αποκλείσει τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
καθώς προφανώς θεωρούσε ενοχλητική την παρουσία μας.

Άρθρο 2 – παρ. 7:
Άρθρο 69:
«7. Οι διατάξεις του ν.δ. 164/1973 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 223) κατά το μέρος που αυτές αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσιών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. καταργούνται και οι προϋποθέσεις
αυτές λογίζονται συντάξιμες με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του
π.δ. 169/2007».
Με τη διάταξη αυτή, μόνη θετική, υλοποιείται αίτημα της Ομοσπονδίας
όπου για πολλά χρόνια ζητούσε ώστε και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. που είχαν προϋπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. να μην υποβάλλονται σε καταβολή εισφορών
προκειμένου να αναγνωρίζεται συντάξιμος ο χρόνος αυτός στο Δημόσιο.

Άρθρο 24 – παρ. 2 και 3:
«2. Από την έναρξη ισχύος τους παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του Ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ.
ΦΥΛΛΟΥ 50), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2085/1992
(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 170) και το άρθρο 10 του Ν.
3320/2005 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 48) και παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 152) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
γ. Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων που αναλογούν
στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-7-2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους
2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.»
Με την παρ. 2 καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την χορήγηση
επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας των υπαλλήλων που υπηρετούν ή
μετατίθενται σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών.
Με την παρ. 3 πραξικοπηματικά η κυβέρνηση επέβαλε αναδρομικά από
1-1-2011 την εισφορά 2% και 1% αντίστοιχα υπέρ ανεργίας και Τ.Π.Δ.Υ.
που θεσμοθετήθηκε με τον εφαρμοστικό Νόμο (Ν.3986/2011) και που είχε
εφαρμογή από 1-7-2011 και καθορίζει τον τρόπο παρακράτησής της, δηλ.
χαράτσι στο χαράτσι…

Άρθρο 55 – παρ. 23:
«Μειώνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό:
α. 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.3205/2003
(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 297) όπως ισχύει.»
Περικόπτεται από 1 Ιουλίου 2011 κατά 50% το κίνητρο απόδοσης, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 12, παρ. 1 του Ν. 3205/2003.

Άρθρο 68 – παρ. 1 και 6:
«1. Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα
με την ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη
δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ του άρθρου 14 του
Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού δεν ολοκληρώνονται.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
θ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).»
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«Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010
(Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113
του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών».
Καθορίζει τις διαδικασίες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.
Συνάδελφοι,
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει την μέθοδο της σταδιακής
λεηλάτησης των εισοδημάτων μας προκειμένου να χειραγωγεί την αγανάκτηση των εργαζομένων.
Σε άλλες περιπτώσεις όταν σας στέλναμε διατάξεις σας λέγαμε να
ενημερώσετε εκτός από τους συναδέλφους και τις υπηρεσίες για τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Αυτή τη φορά η ενημέρωση αφορά μόνο τους συναδέλφους προκειμένου να αντιληφθούν ότι μόνο με τον ενωτικό, μαζικό και δυναμικό αγώνα μας θα βάλουμε φραγμό στην ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης και
της τρόικας στο εισόδημα και τα δικαιώματά μας.
Το πλήρες κείμενο του Ν. 4002/2011 μπορείτε να το αναζητήσετε
στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (http://www.poeota.gr) και στην κατεύθυνση ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ → ΝΟΜΟΙ.

”

Μ

ε νεώτερο έγγραφό της η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ενημέρωσε
τους Συλλόγους-Μέλη της και για τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν.
4002/2011 που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο έγγραφο που τους εστάλη,
το οποίο αναφέρει.

“

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 823/26-8-2011 εγγράφου μας
όπου σας ενημερώναμε για τις διατάξεις του Ν. 4002/2011(Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 180/22-8-2011), «Τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης», εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε ακόμα μια διάταξη
που αφορά τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και η οποία είναι:
Άρθρο 4 - παρ.4:
« 4. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.
3232/2004 χορηγείται νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, διάρκειας έξι (6) μηνών από την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού.»
Με τη διάταξη αυτή προβλέφθηκε νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 3 του Ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ.
ΦΥΛΛΟΥ 48/12-2-2004), διάρκειας έξι (6) μηνών από την έναρξη
ισχύος του Ν. 4002/2011, ήτοι από 22 Αυγούστου 2011.
Ανάλογη διάταξη είχε ψηφιστεί και με το άρθρο 63, παρ. 4 του Ν.
3863/2010, «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 115/15-7-2010).
Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12
του Ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. –ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 48/12-22004), προβλέπεται η αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
και εποπτευομένων από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Συνδέσμων για τους
οποίους εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για είσπραξη των εισφορών.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλούμε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ
τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

”

Συμμετοχή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στο Συλλαλητήριο της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Τ

η συμμετοχή της στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που έχουν
προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις 10
Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
καλώντας τους εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση να λάβουν μέρος μαζικά για
την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης
και της τρόικας. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Με απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ομοσπονδίας αποφασίστηκε η ΜΑΖΙΚΗ και ΔΥΝΑΜΙΚΗ συμμετοχή ΟΛΩΝ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ που
διοργανώνεται από τα συνδικάτα
το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2011 στις 6.00 το απόγευμα στο
ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στη Θεσσαλονίκη.
Η μαζική συμμετοχή ΟΛΩΝ μας
στο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας
δείχνει την απόφασή μας για την

ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης και της τρόικας που προκαλεί κοινωνικές ανισό-
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τητες, φτώχεια, ανεργία και διεύρυνση
της ύφεσης.
Θα αποτελέσει τη νέα αφετηρία για
την προετοιμασία του συνόλου των
εργαζομένων του κλάδου για τη ΜΕΤΩΠΙΚΗ μας σύγκρουση με τη νέα
επίθεση που προετοιμάζει η κυβέρνηση στο εισόδημά μας με το νέο «μισθολόγιο – φτωχολόγιο», αναγκάζοντάς
μας να μην μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στις στοιχειώδεις ανάγκες της ζωής μας και των οικογενειών μας.
Επειδή και αυτή την κρίσιμη περίοδο δεν πρόκειται να κάτσουμε με
σταυρωμένα χέρια, θα προετοιμάσουμε την αντίδρασή μας συμμετέχοντας

στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων
αλλά και σε αυτές που θα προγραμματίσουμε σαν κλάδος.
Οι περικοπές του μισθολογίου, οι
απολύσεις των συμβασιούχων, η διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και η εντατικοποίηση των προσπαθειών για ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι τα ζητήματα αιχμής στο
πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας.
Η μόνη μας επιλογή είναι οι δυναμικοί, ενωτικοί και μαζικοί αγώνες μας, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να
ανατρέψουμε την αντεργατική πολιτική τους.

”

Ψήφισμα της απεργιακής συγκέντρωσης Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. στις 5 Οκτωβρίου 2011
Mετά το τέλος της απεργίας, της συγκέντρωσης στην
πλατεία Κλαυθμώνος και της πορείας στο Σύνταγμα, η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. εξέδωσαν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 ψήφισμα, στο οποίο αναφέρουν τα εξής:
Εμείς οι απεργοί του Δημοσίου των
Δ.Ε.Κ.Ο., των Επιχειρήσεων και φορέων του
Δημοσίου που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και εγκρίναμε το παρακάτω ψήφισμα:
Η πολιτική της Κυβέρνησης και οι εκβιαστικές απαιτήσεις της Τρόικα οδηγεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια και
την εξαθλίωση.
Μετά από τις περικοπές εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τα νέα φορολογικά χαράτσια, σήμερα και πάλι με πρόσχημα το χρέος προωθούνται και νέα αντεργατικά μέτρα σε
βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας. Η
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. βρίσκεται στο στόχαστρο.
Το νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο που προωθείται για το Δημόσιο οδηγεί σε νέες περικοπές των εισοδημάτων μας.
Ο Δημόσιος Τομέας και τα Δημόσια κοινωνικά αγαθά βρίσκονται στο στόχαστρο της
κυβερνητικής επίθεσης. Το Δημόσιο, συκοφαντείτε, διαβάλλεται με βασικό στόχο το ξεπούλημα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και υπηρεσιών στους ιδιώτες και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.
Η προωθούμενη κυβερνητική απόφαση
κατ’ απαίτηση των Τροϊκανών - Δανειστών
για τις εφεδρείες - απολύσεις που οδηγούν
στην απόλυση 30.000 εργαζόμενους στις
Δημόσιες Υπηρεσίες για να ικανοποιηθούν οι τοκογλύφοι δανειστές θα έχει δραματικές επιπτώσεις
στους εργαζόμενους, στα δημόσια κοινωνικά αγαθά
και σε όλη την κοινωνία. Στο όνομα του χρέους και
των ελλειμμάτων προωθείται η εξαθλίωση των εργαζομένων, η διεύρυνση της λίστας των ανέργων, η
υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, των Δημοσιών αγαθών και των δραστηριοτήτων του κράτους.
Για να εξασφαλίσουν τα τοκογλυφικά δάνεια για
να «εξευμενισθούν» οι αγορές κυβέρνηση και δανειστές συνεχίζουν τη στοχοποίηση και ενοχοποίη-

“

ση των εργαζομένων σε οργανισμούς και φορείς του
Δημοσίου, οδηγώντας έτσι τη χώρα πιο βαθιά στην
ύφεση δημιουργώντας νέα κοινωνικά αδιέξοδα.
Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση με τις πολιτικές
της επιλογές οδηγεί το Κράτος σε διάλυση, τη Δημόσια Διοίκηση σε πλήρη απορρύθμιση, το Κοινωνικό Κράτος σε κατεδάφιση, την Κοινωνία σε εξαθλίωση, τους εργαζόμενους σε απόγνωση, την οικονομία σε κατάρρευση και τη χώρα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.
Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι της
χώρας με μια φωνή απαιτούν:

■	Να αποσυρθούν τα ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΜΕΤΡΑ!
■	Να ακυρωθούν τώρα τα μέτρα της εφεδρείας = ανεργίας.
■	Να προστατευθεί και να ενισχυθεί ο θεσμός της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
■	Να ενισχυθούν τα εισοδήματα, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η πραγματική οικονομία, η ανάπτυξη, η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
■	Να πληρώσουν οι ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, οι
ΕΙΣΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, οι ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ,
ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ!
■	Να προστατευθούν τα Δημόσια αγαθά
και οι κοινωνικές υπηρεσίες!
■	Να δοθεί τέλος στις απολύσεις, στη στοχοποίηση και ενοχοποίηση των εργαζομένων.
■	ΟΧΙ στην κοινωνική βαρβαρότητα των
μέτρων του μνημονίου.
■	Να καταργηθούν τα αντιλαϊκά φορολογικά χαράτσια.
■	Να ενισχυθούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες
και επιχειρήσεις, τα δημόσια κοινωνικά
αγαθά.
Με αυτά τα μέτρα και αυτές τις πολιτικές
εξοντώνονται οι εργαζόμενοι, διευρύνεται η
κοινωνική κρίση, βαθαίνει η ύφεση και πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα στην κοινωνία
και την οικονομία.
«Να σωθούν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ και η ΚΟΙΝΩΝΙΑ και όχι οι δανειστές και οι κερδοσκόποι».
Απαιτούμε-Διεκδικούμε:
■ Δουλειές – Ανάπτυξη – Απασχόληση.
■ Μισθοί-Συντάξεις αξιοπρέπειας και ανθρώπινης διαβίωσης.
■ Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ευημερία για τους
Πολίτες και ΟΧΙ για τους Τραπεζίτες.
■ Να μπουν στην «εφεδρεία» η μνημονιακή πολιτική, οι απολύσεις, η λιτότητα, τα αντεργατικά, αντιασφαλιστικά, αντιαναπτυξιακά, φορομπηχτικά και υφεσιακά μέτρα.

”
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Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα - Ανακο
Έγγραφο στο Υπουργείο
Εσωτερικών της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την κατά
προτεραιότητα καταβολή
των αποδοχών στους
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.
Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών για την
άμεση υλοποίηση της διάταξης που προβλέπει την κατά
προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού
των Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στο σχετικό
έγγραφό της αναφέρει:

“

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.
3979/2011, «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 38/16-6-2011),
προβλέπεται η κατά προτεραιότητα καταβολή
των αποδοχών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθμού.
Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε προκειμένου
να αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα που
είχε δημιουργηθεί από την αδυναμία πολλών
Ο.Τ.Α. στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων αλλά και την κατάθεση των εισφορών στα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία και αποτέλεσε και αίτημα της Ομοσπονδίας μας.
Καθώς πολλοί αιρετοί αδιαφορούσαν για
την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού
και προχωρούσαν στην εξόφληση άλλων δαπανών (προμήθειες, έργα, εκδηλώσεις κ.λ.π.)
με αποτέλεσμα στη δύσκολη αυτή περίοδο να
παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και
απλήρωτοι.
Παρότι έχει περάσει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ψήφισή της δεν έχει
προχωρήσει ακόμα η υλοποίηση της διάταξης.
Κύριε Υπουργέ,
Σας ζητούμε με προσωπική σας παρέμβαση οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση του άρθρου 49 και στην αντιμετώπιση του πιο σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουν αυτή
την περίοδο, εκτός των άλλων, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

”

■

Στο 1% η εισφορά υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. και μείωση του
εφάπαξ κατά 10% στους ασφαλισμένους του Ταμείου

Τη συμπαράστασή της στις παρεμβάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κερατσινίου που αντιδρά στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να ιδιωτικοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη συμπαράστασή της στις παρεμβάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων
Δήμου Κερατσινίου που αντιδρά στην επιχειρούμενη προσπάθεια
της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση τμήματος της καθαριότητας του Κερατσινίου, εκχωρώντας το στην «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.» με δικαιολογία… την «αδυναμία» των υπηρεσιών του Δήμου να εκτελέσουν το έργο.
Δικαιολογίες που εκφράζουν την κυρίαρχη πολιτική της εποχής και είναι ευθυγραμμισμένη με την πολιτική της κυβέρνησης
και της τρόικας με στόχο την υπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων και την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αντί η Δημοτική Αρχή να επιλέξει να αγωνιστεί μαζί με τους
εργαζόμενους για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
του Δήμου, επιλέγει τον εύκολο δρόμο του ξεπουλήματος των υπηρεσιών. Οι δικαιολογίες για έλλειψη προσωπικού είναι μόνιμη σε
όλους όσους επιδιώκουν την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σε αγωνιστική
ετοιμότητα και δηλώνει ότι συνολικά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα επιτρέψουμε την εφαρμογή και στο Δήμο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας της επικίνδυνης και νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης και της τρόικας.
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”

”

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2β του
αρθ. 38 του Ν. 3986/2011 σχετικά με την
καθιέρωση ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων
του Τ.Π.Δ.Υ.

“

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο υπ΄ αρίθμ. 3986/
2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/17-2011 περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του αρθ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ.
Ειδικότερα
Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της
παραγράφου 2β του άρθρου 38 η ως άνω ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από 1-7-2011
αφορά όλους τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων
του Ταμείου αυτού και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα
τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Επισημαίνεται ότι η ειδική αυτή εισφορά θα ενεργείται από τους εκάστοτε εκκαθαριστές των φορέων
όχι μόνο επί των τακτικών αποδοχών αλλά και ανεξαιρέτως χωρίς διάκριση επί όλων των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κάθε τομέα του ΤΠΔΥ και θα αποδίδεται με την
αυτή διαδικασία με την οποία παρακρατείται και αποδίδεται και η τακτική εισφορά των ασφαλισμένων υπέρ
των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας του ΤΠΔΥ για την
χορήγηση εφάπαξ παροχής.
Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι η ως άνω διάταξη ισχύει από 1-7-2011 παρακαλούμε για την άμεση
και πιστή εφαρμογή της και για την ενημέρωση όλων
των εκκαθαριστών των Υπηρεσιών και Φορέων των
οποίων προΐστασθε προκειμένου εγκαίρως να προβούν στην άμεση παρακράτηση και απόδοση της ειδικής εισφοράς.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο κοινοποιείται το
παρόν παρακαλείται όπως ενημερώσει του αρμοδίους επιτρόπους προκειμένου κατά την διαδικασία του
ελέγχου και της θεώρηση των ενταλμάτων να διενεργείται η παρακράτηση της ανωτέρω ειδικής εισφοράς.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου είναι στην διάθεσή σας.

“

”

”

Τη συμπαράστασή της στο Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Κερατσινίου που
αντιπαλεύεται την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

“

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου είναι στην διάθεσή σας.

Με ειδική εισφορά υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ., που καθορίστηκε
στο 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών
και αποζημιώσεων θα επιβαρύνονται από 1ης Ιουλίου 2011
όλοι οι δικαιούχοι υπάλληλοι του Ταμείου. Στην ίδια εγκύκλιο
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται μείωση του εφάπαξ βοηθήματος κατά 10% στους ασφαλισμένους του Τ.Π.Δ.Υ. και κατά 15% στους δικαιούχους του
Κλάδου Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από την 1η Ιανουαρίου του
2010. Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης έχουν ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο υπ΄ αρίθμ.
3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων και οι διατάξεις των παρ. 2β του αρθ. 38 και 5α
του αρθ. 44 με τις οποίες καθιερώνεται ειδική εισφορά υπέρ του ΤΠΔΥ, καθώς και η μείωση των καταβαλλομένων εφάπαξ βοηθημάτων από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ αντίστοιχα.
Ειδικότερα
α) Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της
παραγράφου 2β του άρθρου 38 η ως άνω ειδική εισφορά η οποία ισχύει υπέρ του ΤΠΔΥ από 1-7-2011
αφορά τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και
υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των
τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
Επειδή η ως άνω ρύθμιση έχει εφαρμογή από
1/7/2011 παρακαλείται το ΤΠΔΥ όπως ενημερώσει
άμεσα όλους τους εκκαθαριστές των φορέων για την
παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς αυτής υπέρ
του Ταμείου.
β) Με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 44
προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους του Τομέα
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του
Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ,
που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τις 1-12010 και μετά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική
απόφαση, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 10% και 15% αντίστοιχα. Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για
χορήγηση κανονικής άδειας σε
υπάλληλο του Δήμου Ιθάκης
Την παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να χορηγηθεί όπως θα
έπρεπε η δικαιούμενη κανονική άδεια σε υπάλληλο του Δήμου Ιθάκης, κάτι όμως που δεν έχει γίνει λόγω της αδικαιολόγητης άρνησης
του Δημάρχου. Στο έγγραφό της η Ομοσπονδία τονίζει:
Σας στέλνουμε την αναφορά της εργαζόμενης του
Δήμου Ιθάκης ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΝΟΥΤΣΑΤΟΥ που έχει
σταλεί και σε σας και αναφέρεται στην άρνηση του Δημάρχου Ιθάκης να χορηγήσει στην πιο πάνω εργαζόμενη
τη δικαιούμενη κανονική άδεια του έτους 2011.
Επειδή οι διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του
Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» είναι σαφής, ζητούμε την
άμεση παρέμβασή σας για την εφαρμογή των Νόμων,
εκτός και αν ο Δήμαρχος Ιθάκης θεωρεί ότι διοικεί Δήμο
που δεν υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία.
Η παρέμβασή μας γίνεται διότι πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο οι τηλεφωνικές καταγγελίες εργαζομένων του Δήμου Ιθάκης για την αντεργατική συμπεριφορά του Δημάρχου αλλά και την άρνησή του να εφαρμόσει διατάξεις και Νόμους που αφορούν στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Αναμένουμε το συντομότερο δυνατό τις παρεμβάσεις σας και την άμεση ενημέρωση των ενεργειών
σας.

“

”

οινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι
Νέες μεθοδεύσεις κυβέρνησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Έγγραφο στον Υπουργό Εσωτερικών με το οποίο τον καλεί να
καταργήσει το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 που επιτρέπει την εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες και να προχωρήσει στην
έγκριση όσων προσλήψεων είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων έστειλε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η Ομοσπονδία κατήγγειλε επίσης τη νέα μεθόδευση της κυβέρνησης, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, της δημόσιας διαβούλευσης για την κατασκευή των
τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων και κατέθεσε πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια
Αττικής.
Κύριε Υπουργέ,
Με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, «Για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»,
(Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 138/166-2011) δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί Ο.Τ.Α. με
το «πρόσχημα» της έλλειψης προσωπικού (Δήμοι
Λέσβου, Λαγκαδά, Χαλκηδόνας, Νάξου κ.λ.π.) προχωρούν στην εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες,
προκαλώντας μάλιστα με τα επιχειρήματά τους την κοινωνία για τα οφέλη στους Δημότες της ιδιωτικοποίησης.
Η διάταξη αυτή ουσιαστικά ήρθε στο πλαίσιο της
εφαρμογής του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» να
επιβεβαιώσει η κυβέρνηση την πολιτική της για την
κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να οδηγήσει εκατοντάδες εργαζόμενους στην ανεργία και την
επιβάρυνση των νοικοκυριών με πρόσθετα βάρη.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή το πρόβλημα της εκχώρησης της καθαριότητας σε ιδιώτες οξύνεται, η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες των Δήμων κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα σας ζητούμε
όπως:
1. Καταργήσετε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011
που εκχωρεί την καθαριότητα σε ιδιώτες και να ενισχύσετε το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Προχωρήσετε στην έγκριση όσων προσλήψεων είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία των
υπηρεσιών των Δήμων (Καθαριότητα, Παιδικοί Σταθμοί κ.λ.π.) για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους
Δημότες.
Σε αντίθετη περίπτωση, σε συνδυασμό με την νέα
σχεδιαζόμενη επίθεση για νέες περικοπές στο εισόδημά μας μέσω του νέου μισθολογίου τα πιο πάνω
αιτήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο απεργιακών
κινητοποιήσεων συνολικά των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής έρχονται να επιβεβαιώσουν
και να δικαιώσουν απόλυτα τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας μας που καταγράφονταν στο Δελτίο Τύπου
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. της 3ης Αυγούστου 2011. Και πάνω
απ’ όλα ότι «η πολιτική της Κυβέρνησης εδράζεται στην
ικανοποίηση και μόνο των ιδιωτικών συμφερόντων»
ενώ επιδίδεται «σε αγώνα δρόμου για να προχωρήσει
στην κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική… αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος και πρώτα και κύρια την αύξηση του κόστους της επιλογής της
που θα επιμερισθεί στους Δημότες».
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργώντας ως Γραφείο Τύπου του Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Γιάννη Σγουρού έδωσε στη δημοσιότητα στις 22-82011 την Προκαταρκτική Προκήρυξη η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής υπό τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρο Πάγκαλο.
Σύμφωνα με αυτή και προφανώς με τη σύμφωνη
γνώμη του κ. Γιάννη Σγουρού, η Περιφέρεια Αττικής
ζητά Δημόσια Διαβούλευση στο γνωστό σενάριο κατασκευής τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 1.350.000 τόνων και της
παραχώρηση της λειτουργίας τους για 20-25 χρόνια.
Με αυτές τις μεθοδεύσεις η Κυβέρνηση και ο κ.
Γιάννης Σγουρός όχι μόνο γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και το Σύνταγμα, όχι μόνο υποκαθιστούν το
Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά αγνοούν την πρόσφατη ακυρωτική απόφαση του Τμήματος VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Για να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους αφενός μεν
παρακάμπτουν πλήρως τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., αφετέρου η
Κυβέρνηση καθυστερεί την συγκρότηση του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου.
Παραδίδουν στους επιχειρηματικούς - εργολαβικούς ομίλους τη λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας για όλη τη διάρκεια ζωής τους,
εγκαινιάζοντας και επίσημα πλέον την πλήρη ιδιωτικοποίηση και του τομέα της επεξεργασίας των απορριμμάτων.
Μεταφέρουν άμεσα στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων το σύνολο σχεδόν του τεράστιου κόστους κατασκευής και λειτουργίας των 4 μονάδων (συνολικής
παραγωγικής δυναμικότητας 1.350.000 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος), όπως προκύπτει
από το γεγονός ότι έναντι συνολικού κόστους 3,5
Δις ευρώ (τελείως παραπλανητικά μνημονεύεται ποσό
1 έως 1,5 Δις ευρώ), μόλις τα 140 εκατ. θα καλυφθούν, όπως ευθέως ομολογείται, μέσω κοινοτικών
ενισχύσεων. Τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με τις υψηλής κερδοφορίας επενδύσεις «από ιδιωτικά κεφάλαια
και τραπεζικό δανεισμό», κέρδη που θα τροφοδοτούνται άμεσα και κατά κύριο λόγο από τα φτωχά και τα
μεσαία, όσα απόμειναν ακόμη, εισοδήματα, μέσω του
«gate fee». Δεν διστάζει μάλιστα να δεσμευθεί, ότι
«η Ελληνική Κυβέρνηση εγγυάται την αποπληρωμή της
επένδυσης προς τον Ανάδοχο του έργου και θα λάβει
όλα τα αναγκαία θεσμικά και οικονομικά μέτρα για αυτό
το σκοπό».
Τέλος παρακάμπτει επιδεικτικά τις αντιδράσεις
των κατοίκων του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Αθήνας καθώς και της Κερατέας, αγνοώντας της πρόταση
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού αλλά παραβιάζοντας ακόμη και ισχύοντες Νόμους, (αφού αυτό υπαγορεύει το συμφέρον
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων) στην προκείμενη
περίπτωση του Ν.2742/1999, με την περιβόητη περιβαλλοντική αδειοδότηση (στις αρχές του 2011) της
φαραωνικής μονάδας βιοξήρανσης (700.000 τόνοι/
έτος) της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής μέσα σε Ζώνη Α΄, απολύτου
προστασίας του Όρους Αιγάλεω.
Ύστερα από αυτά, δεν χρειάζεται παρά να διαμηνύσουμε το ίδιο κατηγορηματικά με την προηγούμενη
ανακοίνωσή μας, ότι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια της Κυβέρνησης, του Περιφερειάρχη
Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού και απέναντι σε όποιον
συντάσσεται με την παραχώρηση των μεγάλων μονάδων επεξεργασίας και γενικότερα της διαχείρισης
των απορριμμάτων, στα επιχειρηματικά – εργολαβικά
συμφέροντα, λαμβάνοντας δυναμικές – αγωνιστικές
πρωτοβουλίες και προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε κάθε επίπεδο.

Η πρόταση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια
Αττικής είναι η πιο κάτω:
1. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων με καλύτερες υπηρεσίες και χαμηλότερο κόστος απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από
την κυβέρνηση και τα επιχειρηματικά– εργολαβικά συμφέροντα. Κατάργηση του άρθρου 61 του
Ν.3979/2011, που δίνεται η δυνατότητα στους
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
2. Δημιουργία Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) που θα
περιλαμβάνουν Χώρο Υγειονομικής Ταφής για το
ρεύμα των υπολοίπων που δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία και για τα υπολείμματα και
μονάδα επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων που απομένουν. Η επιλογή της τεχνολογίας θα γίνεται στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης. Θα πρέπει να προκρίνεται ο συνδυασμός της πιο οικονομικής και φιλικής στο περιβάλλον λύσης με αποκλεισμό επομένως της καύσης.
3. Λειτουργία του υφισταμένου Εργοστάσιου Μηχανικής
Ανακύκλωσης
Κομποστοποίησης
(Ε.Μ.Α.Κ.) με πλήρη δυναμικότητα (η δυναμικότητα του Ε.Μ.Α.Κ. είναι 300.000 τόνοι/χρόνο,
αλλά μπορεί επίσης η μια εκ των τριών γραμμών του να κάνει επεξεργασία προδιαλεγμένου
οργανικού κλάσματος (125.00 τόνοι/έτος),
οπότε η δυναμικότητα των άλλων δύο μπορεί να
φτάσει τους 200.000 τόνους το χρόνο).

4. Δημιουργία δύο εργοστασίων μηχανικής ανακύκλωσης, δυναμικότητας 127.500 τόνων/χρόνο
(όπως προβλέπεται, αλλά με αλλαγή της μεθόδου
επεξεργασίας που δρομολογείται να είναι η βιοξήρανση), σε κατάλληλες θέσεις.
5. Καθιέρωση 4 ρευμάτων απορριμμάτων: α. συσκευασίες, β. έντυπο χαρτί, γ. οργανικά και δ. υπόλοιπα απορρίμματα. Η διαχείριση τους θα γίνεται
απευθείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το πρόσθετο κόστος θα καλυφθεί από τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενώ η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πολίτη πρέπει να γίνει με ευθύνη της Αυτοδιοίκησης
και χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.
6. Ειδικότερα για το έντυπο χαρτί: Επέκταση των
κάδων έντυπου χαρτιού στη βάση αναβάθμισης
του υποβαθμισμένου σήμερα, προγράμματος που
υλοποιεί ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
7. Ειδικότερα τα οργανικά: Καθιέρωση των ρευμάτων οργανικών, κάτι που αφενός μεν θα μειώσει τα σύμμεικτα απορρίμματα που οδηγούνται για
επεξεργασία και αφετέρου θα αυξήσει τις ποσότητες που οδηγούνται σε κομποστοποίηση. Από την
επεξεργασία του ρεύματος των οργανικών, λαμβανομένου υπόψη ότι τα οργανικά υπερβαίνουν το
45% των απορριμμάτων, θα έχουμε ως προϊόν
άριστης ποιότητας κομπόστ, το οποίο μπορεί είτε
να χρησιμοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση για αναπλάσεις πάρκων, αναδασώσεις κ.λ.π. ή να πωλείται στην αγορά με οικονομικό όφελος.
8. Δημιουργία των τριών (3) εργοστασίων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών που ήδη
προβλέπονται, με παραπέρα σταδιακή αύξηση των
προδιαλεγμένων οργανικών.
9. Επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής των έξι
(6) Σ.Μ.Α. που προβλέπονται στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. και
χωροθέτηση και δημιουργία τοπικών Σ.Μ.Α. και
σε άλλα σημεία της Αττικής (με έμφαση στα νησιά).
10. Κατάργηση της σύμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την ανακύκλωση των Δημοτικών Απορριμμάτων συσκευασίας,
δημιουργία ενιαίου, αποκλειστικά Δημόσιου Φορέα για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας με καθοριστική την εκπροσώπηση σ’ αυτόν των
Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους που εξειδικεύονται με την επεξεργασία και διάθεση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση να υλοποιείται από τους
Δήμους, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
11. Καταγγελία της σύμβασης με τον Ιδιώτη – Εργολάβο για τη λειτουργία του εργοστασίου αποτέφρωσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
(Ε.Ι.Α.). Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.
12. Αποπομπή κάθε Ιδιώτη – Εργολάβου από τις
εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στη Φυλή
(Ε.Μ.Α.Κ. και Χ.Υ.Τ.Α.). Άμεση επισκευή και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, αξιοποίηση του υπάρχοντος.
13. Ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού, συνεχής επιμόρφωση για την επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συνδέσμου και του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου που θα τον διαδεχθεί.
14. Προστασία των θέσεων εργασίας για την ομαλή
και χωρίς προβλήματα λειτουργία των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου.
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Ανεδαφικά και εκ του πονηρού
τα περί προνομιούχων Ελλήνων
Καταπέλτης κατά όσων επιχείρησαν να εμφανίσουν
τους Έλληνες ως τους πλέον προνομιούχους από πλευράς ημερών εργασίας και διακοπών, ιδίως τα Γερμανικά
Μ.Μ.Ε. αλλά και ορισμένα Ελληνικά που αναπαρήγαγαν
τέτοιου είδους δημοσιεύματα, ήταν η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε
ανακοίνωσή της κάνει αναφορά στα επίσημα στοιχεία
που αντιθέτως με τα δημοσιεύματα φέρουν στην κορυφή της λίστας των προνομιούχων όχι τους Έλληνες, αλλά τους Γερμανούς.

“

Συνάδελφοι,
Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα
τα Μ.Μ.Ε. της χώρας μας πρόβαλαν δημοσιεύματα και απόψεις δήθεν ξένων ότι οι Έλληνες και Πορτογάλοι έκαναν πολύ μεγαλύτερες διακοπές από όλους τους υπόλοιπους
εργαζόμενους.
Ποιος δεν θυμάται την καγκελάριο Μέρκελ στα μέσα Μάιου του 2011, να ωρύεται σε εκδήλωση του κόμματός της κατά των
Ελλήνων και Πορτογάλων εργαζομένων που
δήθεν έκαναν πολύ μεγαλύτερες διακοπές
από τους Γερμανούς την ώρα που οι χώρες
τους ζητούσαν οικονομική βοήθεια από την
Γερμανία; «Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό νόμισμα και ο ένας να παίρνει πάρα πολύ
μεγάλες διακοπές και ο άλλος πάρα πολύ λίγες. Αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει» είχε πει η
Γερμανίδα καγκελάριος. Τώρα τι θα πει;

Μετά την παρουσίαση από τη συντηρητική
Γερμανική εφημερίδα «Ντι Βελτ», της έκθεσης της επίσημης υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αποκαλείται «Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας» (EUROFOUND), «Πρωταθλήτρια του ελεύθερου χρόνου ανακηρύσσεται η Γερμανία», ο τίτλος αναφέρει. «Μελέτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πουθενά στην Ευρώπη δεν έχουν οι εργαζόμενοι περισσότερη
άδεια», τόνιζε ο υπότιτλος.
Τα συμπεράσματα της έκθεσης για το
2010 ήταν καταλυτικά. Με βάση τα πραγματικά επεξεργασμένα στοιχεία για πέρυσι οι
Γερμανοί και οι Δανοί είχαν κατά μέσο όρο 30
ημέρες άδεια, σαφώς περισσότερες δηλαδή από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέρυσι ήταν 25,4 ημέρες και πολύ
περισσότερες από τους Έλληνες που είχαν
μόνο 23 ημέρες!
Όσο συνεχίζεις και διαβάζεις την έκθεση
τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Καθώς η διαφορά διατηρείται και όταν προστεθούν οι αργίες - γιατί αποδεικνύεται - ότι αυτές είναι ίσες
τον αριθμό στην Γερμανία και στην υπόλοιπη
Ευρώπη.
«Ακόμη και στις αργίες είναι η Γερμανία
κορυφαία», γράφει η εφημερίδα και αναλύ-
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ει: «Οι εργαζόμενοι εδώ, μαζί με δέκα αργίες, έχουν 40 πληρωμένες ελεύθερες ημέρες,
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 35,3 ημέρες.
Οι συχνά επικρινόμενοι Έλληνες εργαζόμενοι
έχουν μόνο 23 ημέρες άδειας και 10 ημέρες
αργίας - αυτό είναι 17% λιγότερες ημέρες
από τους συναδέλφους τους στη Γερμανία»!
Η συντηρητική Γερμανική εφημερίδα «ξεσκονίζει» μεθοδικά τα στοιχεία της έκθεσης
που αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί δουλεύουν όχι μόνο περισσότερο από τους Γερμανούς αλλά και από τον
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρά τους περί του αντιθέτου μύθους οι
Έλληνες δουλεύουν κάθε χρόνο περισσότερες ώρες από όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους των χωρών της «παλιάς» Ευρωπαϊκής
Ένωσης των 15! Δουλεύουν 1.816 ώρες
ετησίως - δηλαδή…157 ώρες παραπάνω
από τους Γερμανούς!!!
Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε 4 ολόκληρες εργάσιμες εβδομάδες, δηλαδή
έναν… μήνα περισσότερο, κάθε χρόνο από
τους Γερμανούς!!!
Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως αναδύεται από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι διάφοροι μύθοι και ισχυρισμοί
σκοπιμότητας που καθημερινά αναμασούσαν
και αναμασούν οι πολιτικοί και τα δημοσιογραφικά φερέφωνά τους, εντελώς άκριτα
επειδή αυτό βολεύει την εκάστοτε κυβερνητική προπαγάνδα και την επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής τους.
Η Γερμανική εφημερίδα αφού συνοδεύει την εκτενέστατη παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας τονίζει μεταξύ των άλλων:
«Οι Γερμανοί δουλεύουν περίπου μια
εβδομάδα λιγότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοσημείωτα λιγότερο από τους Ισπανούς, τους Έλληνες και τους
Πορτογάλους. Αυτό πρέπει να είναι ένα μικρό
σοκ. Μια εικόνα που έχουμε φτιάξει για τον
εαυτό μας κλονίζεται-εμείς φανταζόμασταν τη
Γερμανία ως τον κολοφώνα της εργατικότητας. Αντιθέτως στον Νότο, στην ηλιόλουστη
Μεσόγειο που είναι η πατρίδα της ντόλτσε βίτα
και της σιέστας θεωρούσαμε ότι είναι το σπίτι της αργίας… Σύμφωνα όμως με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται
που πραγματικά κατοικούν οι εργατικοί και οι
τεμπέληδες της Ευρώπης. Δεν πρόκειται για
τον Βορρά και τον Νότο, αλλά για πλούσιους
και φτωχούς. Στις εύπορες χώρες δουλεύουν
λιγότερο από όσο στις φτωχές», υπογραμμίζει, καταρρίπτοντας έναν μύθο που οι ίδιοι οι
Γερμανοί προωθούσαν με πάθος.
Συνάδελφοι,
Τα στοιχεία και η φρασεολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ανακοίνωση είναι από
άρθρο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΛΑΣΤΙΚ στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» στις 28-7-2011 τα οποία
βέβαια τόσο οι λαλίστατοι εκπρόσωποι της
πολιτικής του μνημονίου και της τρόικας
αλλά και τα Δημοσιογραφικά τους φερέφωνα αποσιώπησαν και εξαφάνισαν γιατί ο
καθένας μας μπορεί να καταλάβει τους λόγους. Είναι εμπόδιο στην επιβολή της πολιτικής τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει
είναι η τρομοκρατία του λαού και της κοινωνίας προκειμένου να πεισθεί πως ότι γίνεται είναι για το καλό μας και τη σωτηρία της
Πατρίδος.
Γι΄ αυτό από εδώ και πέρα... δεν τους
βλέπουμε, δεν τους ακούμε, επιλέγουμε τι
διαβάζουμε και το κυριότερο μόνο με το συντονισμένο ενωτικό και δυναμικό αγώνα
μας θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε την πολιτική τους.

”

Επιμένουν στην κατασκευή των
τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας
σύμμεικτων απορριμμάτων Κυβέρνηση
και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Αποφασισμένη να αναθέσει τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής σε
ιδιώτες, εξυπηρετώντας τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι η κυβέρνηση. Μέσω
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιχειρεί να ανατρέψει την πρόσφατη απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (2095/2011), το οποίο απέρριψε λόγω πλημμελειών την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την κατασκευή τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική προϋπολογισμού 350 ευρώ και να
προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων αδιαφορώντας για το ότι η αρμοδιότητα έχει περάσει σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» στην αιρετή Περιφέρεια. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει αυτές τις μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση του κεφαλαίου
με μεγάλη επιβάρυνση ωστόσο για τους πολίτες και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί με κάθε τρόπο και μέσο για να ανατρέψει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε με αφορμή την αίτηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ.
2095/2011 αποφάσεως, η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Η αίτηση αναθεώρησης της αποφάσεως 2095/2011 του VI
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας απορρίπτονταν λόγω πλημμελειών η Προγραμματική Σύμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, κατατέθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 14 του Ν.3932/2011).
Πρόκειται για ένα νέο Τμήμα, το οποίο προφανώς συστήθηκε
για να διεκπεραιώνει άμεσα ζητήματα, όπως η αίτηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Γεγονός που αποδεικνύει το πόσο
«καίγεται» ο κρατικός φορέας για μία λύση στο θέμα των απορριμμάτων που εξυπηρετεί επιχειρηματικά – εργολαβικά συμφέροντα. Το ερώτημα είναι, ποιος από την κυβέρνηση στηρίζει την προσφυγή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την προώθηση
μιας επιλογής στη διαχείριση των απορριμμάτων που θα είναι επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον, την Υγεία και το Περιβάλλον του
Λεκανοπεδίου. Το ότι οι κινήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής σιγοντάρονται από την κυβέρνηση, είναι αναμφισβήτητο.
Όπως επίσης η κάλυψη που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., το οποίο εδώ και μήνες λειτουργεί παράνομα και με διάφορα τερτίπια, που εντόπισε και κατέγραψε στην
απόφαση του το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιχειρεί να
προασπίσει τα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα.
Όπως επίσης η απροθυμία που παρατηρείται στην ίδρυση και λειτουργία του νέου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου, που θα αναλάβει
τη διαχείριση των απορριμμάτων (Αιρετή Περιφέρεια Αττικής). Η
εμπλοκή νέων φορέων ή προσώπων στην υπόθεση ίσως χαλάσει
τη… σούπα που μαγειρεύεται εδώ και χρόνια.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σαφώς και έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει κατά μίας προγραμματικής σύμβασης που θεωρεί ότι είναι επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και σε βάρος του περιβάλλοντος. Ειδικά όταν η προγραμματική αυτή σύμβαση προβλέπει κατασκευή μονάδων για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων
κόστους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει λοιπόν κάθε συμφέρον να
υπερασπίζεται τη διαφάνεια, την οποία έκανε «σημαία» της η κυβέρνηση για να εκλεγεί και ασφαλώς να αντιστρατεύεται τη διαπλοκή εκεί όπου θεωρεί ότι υπάρχει.
Με κάθε τρόπο και μέσο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μαζί με όλους τους
κοινωνικούς φορείς της Αττικής θα παλέψει για την προάσπιση των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκηση των κατοίκων
της αλλά και των εργαζομένων στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Πέραν μάλιστα
των συνδικαλιστικών, κοινωνικών και νομικών πρωτοβουλιών,
εξετάζει και το ενδεχόμενο να καταγγείλει τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτή προωθείται, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

”

