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Xιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι
συμμετείχαν στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο

Oι σχεδιαζόμενες νέες
περικοπές στην επικουρική
σύνταξη, το εφάπαξ
και των μισθών μέσω
του ενιαίου μισθολογίου
οδηγούν σε νέο κύκλο
κινητοποιήσεων
την Π.O.E.-O.T.A.
Νέο κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων πραγματοποιεί η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαντώντας
στη μη επίλυση των αδιεξόδων που έχουν διαμορφωθεί στα Επικουρικά Ταμεία, στις νέες περικοπές που
σχεδιάζονται στην επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ,
στις νέες μειώσεις μισθών που αναμένονται με το
«νέο μισθολόγιο», στην υποβάθμιση της υγειονομικής
περίθαλψης και την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης της
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων η οποία θα φέρει και απολύσεις υπαλλήλων. Το πρόγραμμα της
Ομοσπονδίας περιγράφεται ως εξής:

Ε

να από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων ήταν αυτό που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 στο κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες υπάλληλοι του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, συνταξιούχοι, συμβασιούχοι που βλέπουν την κυβέρνηση, το Δ.Ν.Τ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βυθίζουν στην εξαθλίωση και να κόβουν το μέλλον το δικό τους
και των παιδιών τους αντέδρασαν με ηχηρό τρόπο στην
εφαρμοζόμενη πολιτική του μνημονίου. Σε ανακοινώσεις
τους η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επισημαίνουν:

“

Οι εργαζόμενοι βιώνουν σήμερα την πιο βάρβαρη
επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων και της ζωής τους.

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τα προβλήματα του δημοσίου
χρέους, μέσα από το μνημόνιο, αφαιρούν ένα – ένα
τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων
και της κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των εργοδοτών.
Η επίθεση που δεχόμαστε αφορά το σύνολο των
δικαιωμάτων μας. Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα καταργούνται. Τα εισοδήματά μας
μειώνονται με τις περικοπές του 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων, με τις αυξήσεις στις τιμές
των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, με τις αυξήσεις
στις τιμές των εισιτηρίων, των διοδίων, με την ακρίΣυνέχεια στις σελίδες ✎
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Mετατροπή των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες σε Αορίστου Χρόνου το αίτημα της απεργίας στην T.A.
Απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου διεκδικώντας τη
μετατροπή όλων των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες από ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου. Σε
ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:

“

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.)
προκηρύσσει απεργιακή κινητοποίηση την ΠΕΜΠΤΗ 10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, διεκδικώντας τη μετατροπή
όλων των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες από Ορισμένου Χρόνου ή Έργου σε
Αορίστου Χρόνου και την ταυτόχρονη κατάργηση του
θεσμού των εκτάκτων.
Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ορισμένου
Χρόνου ή Έργου στους Ο.Τ.Α. και τις Δημοτικές
Επιχειρήσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείας ανάγκες θα πραγματοποιήσουν 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ. Το υπόλοιπο προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα κάνει 4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, από τις 11.00 το πρωί έως το τέλος του
ωραρίου.
Στις 12.00 το μεσημέρι οι συμμετέχοντες στην
απεργιακή κινητοποίηση θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της Π.Ο.Ε. – Ο Τ.Α. (Καρόλου 24 – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα) και από εκεί θα προχωρήσουν σε πορείας διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Σταδίου 27 – Αθήνα).
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν στην
απεργιακή κινητοποίηση και να συμπαρασταθούν στο
δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων για τη μετατροπή
των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου, αλλά και
να στείλουν ένα μήνυμα καταδίκης της αντεργατικής
πολιτικής την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση κατ’ επιταγήν της τρόικας, αφού το μόνο που στοχεύει είναι
να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δανειστών και να
βάλουν στο «γύψο» τα δικαιώματα και τη ζωή μας για
ολόκληρες δεκαετίες.

”

“

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη
συνεδρίασή του την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 με αφορμή τα σοβαρά αδιέξοδα που
διαμορφώνονται στα Επικουρικά μας Ταμεία, τις
νέες περικοπές που σχεδιάζονται στην Επικουρική μας Σύνταξη και το Εφάπαξ, τις επιλογές που
προωθούνται για περαιτέρω περικοπές στις
αποδοχές μέσω του «νέου Μισθολογίου», συνέχεια των μέχρι τώρα περικοπών στα επιδόματα
αλλά και στο 13ο και 14ο μισθό, την πρόθεση της
κυβέρνησης να μας καταργήσει συνολικά την
υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και την προσπάθεια που αναπτύσσεται
στο σύνολο της χώρας για την ιδιωτικοποίηση
της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και
την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων (συμβασιούχων) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποφάσισε
να προχωρήσει σε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων.
Αναλυτικά οι αποφάσεις του Γενικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας είναι:
1. ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011:
Πραγματοποίηση 4ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 3.00
το μεσημέρι για να εκφράσουμε την αντίθεσή
μας στην οριστική διάλυση που προωθείται
από την κυβέρνηση με την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις».
Καθώς το νέο σχέδιο Νόμου προβλέπει:
α. Ο Κανονισμός Παροχών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
θα πάψει να ισχύει.
β. Το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. απορροφάται πλήρως αιμοδοτώντας με περιουσία και προσωπικό
το νέο Οργανισμό (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
γ. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., περιουσία των ασφαλισμένων, παραχωρείται.
Συνέχεια στη σελίδα ✎
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■
MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH
EΦHMEPIΔA
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KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744
THΛ.: 210 5229512-FAX: 210
5247633
http://www.poeota.gr
e-mail: info@poeota.gr

Πρωτοφανής και απρόκλητη η παρέμβαση της Aστυνομίας
σε εκδήλωση των εργαζομένων του Δήμου Nέας Iωνίας

Την πρωτοφανή παρέμβαση της Αστυνομίας σε εκδήλωση που πραγματοποιούσαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Νέας Ιωνίας, κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

“

IΔIOKTHTHΣ:
Π.O.E.-O.T.A.
EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ
Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.
ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή
Tα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καταγγέλλει απερίφραστα την αδικαιολόγητη και πρωτοφανή παρέμβαση της Αστυνομίας σε εκδήλωση των εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας με αφορμή την Τσικνοπέμπτη.
Οι εργαζόμενοι σε μια περίοδο που έχουν μπει στο στόχαστρο της Κυβερνητικής πολιτικής, δεν πρόκειται να ανεχθούν αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Πόσο
μάλλον όταν αποσκοπεί στον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης και κριτικής.
Η ποινικοποίηση και η τρομοκρατία των εκπροσώπων των εργαζομένων, η φίμωση της διαφορετικής άποψης, τα αστυνομικά μέτρα εναντίον «συναθροίσεων»
θυμίζουν μαύρες σελίδες της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας.
Καταδικάζουμε κάθε είδους παρέμβαση και μεθόδευση του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος το οποίο και καλούμε άμεσα να σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια
εις βάρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων
του Δήμου Νέας Ιωνίας σε διαφορετική περίπτωση θα μας βρουν όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντί τους.

”

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:

Tην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης από το
Δήμαρχο Bύρωνα καταδίκασε η Π.O.E.-O.T.A. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Δήμαρχος Βύρωνα προσπάθησε να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων και να καταστείλει τους αγώνες τους. Τη συμπεριφορά του αυτή κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

“BήMA EPΓAZOMENΩN
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”
στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την προσπάθεια
του Δημάρχου Βύρωνα να ποινικοποιήσει την συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων και να καταστείλει τους αγώνες τους.
Σε μια δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους, όπου η αγανάκτηση και η
οργή «περισσεύουν», καμιά μέθοδος καταστολής δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή.
Καλούμε το Δήμαρχο Βύρωνα κ. Νίκο Χαρδαλιά αντί να σπαταλά «χρήμα
και χρόνο» για να διώκει εργαζόμενους, υποβαθμίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, να συζητήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων που στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των Υπηρεσιών του.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση μας στις αγωνιστικής
κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Δήμο Βύρωνα μέχρι την τελική δικαίωση τους.

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:

Tην ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων στο Δήμο Bύρωνα καταδίκασε και η
A.Δ.E.Δ.Y. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

“

Η Η Δημοτική Αρχή αντί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων, επέλεξε το δρόμο της αδιαλλαξίας και της σύγκρουσης.
Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να κηρυχθούν παράνομες και
καταχρηστικές οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων του Δήμου που διεκδικούν
την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους, επιτείνει τα αδιέξοδα αντί να προωθεί λύσεις.
Σε αυτή την πολιτική
όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι
αντιπαραθέτουν την αλληλεγγύη και συμπαράστασή
τους, στηρίζουν τον αγώνα
των εργαζομένων στο Δήμο
Βύρωνα.

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

■ Δ
 ημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής με ειδικό-

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

τητα Δ.Ε.32 Μαγείρων, αναζητά συνάδελφο για αμοιβαία μετάταξη και
κάλυψη της θέσης. Τηλ. επικοινωνίας: 6981 317794.

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

2105247633

A.Δ.E.Δ.Y.

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

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA
2103322100 •

2

2103841214

ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

2107488282

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

2105243804

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

AΓ. KΩNΣTANTINOY 26 - 100 29 - AΘHNA
O.Γ.A.

2107490577 •
A.Σ.E.Π.

2108218129

T.A.Δ.K.Y.
2105288633 - 2105288610 •

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

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

2103246165

2108215237 - 2108217892 •

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

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA
2131616900 •

■

2108200100 •

2108200222

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

2103214294

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

2103214197

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

2108202263

Aυταρχική συμπεριφορά
από τη Διεύθυνση
των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Kαλαμάτας

Ως αυταρχική κατήγγειλε τη συμπεριφορά της
Διεύθυνσης του Δ.Σ. των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Καλαμάτας σε βάρος των εργαζομένων η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την κάλεσε να ασχοληθεί με τα
πραγματικά προβλήματα του Νομικού Προσώπου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

“

Είναι πλέον ευρύτερα γνωστή η
αντιδημοκρατική συμπεριφορά και οι
διώξεις που ασκούνται στο σύνολο
πλέον των εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Καλαμάτας. Σε μια εποχή ακραίας επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί στρατηγικό στόχο της
εργοδοσίας η συνδικαλιστική δίωξη των
εκπροσώπων των εργαζομένων και η
ποινικοποίηση των αγώνων τους.
Την ίδια στιγμή που στους περισσότερους Δήμους της χώρας λαμβάνονται
αποφάσεις για ιλιγγιώδεις αυξήσεις
των τροφείων επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενώ
έχει ήδη καταργηθεί ο δωρεάν και παιδαγωγικός χαρακτήρας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, η Διοίκηση των Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, σαν να
μην έχει κάτι πιο δημιουργικό να πράξει, επιλέγει να σύρει στα δικαστήρια
τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.
– Ο.Τ.Α. καταγγέλλει απερίφραστα την
αυταρχική συμπεριφορά της Διεύθυνσης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας και την καλεί να ασχοληθεί ως
οφείλουν με τα πραγματικά προβλήματα των Παιδικών Σταθμών εγκαταλείποντας επιτέλους το «κυνήγι μαγισσών» που ούτως ή άλλως τίποτε δεν
προσφέρει. Αντιθέτως βλάπτει τις παρεχόμενες προς τους Δημότες υπηρεσίες των Παιδικών Σταθμών στο Δήμο
Καλαμάτας.
Δηλώνει επίσης την αμέριστη συμπαράσταση της στους συνδικαλιστές
που καθημερινά είναι αντιμέτωποι με
τον αυταρχισμό και την αλαζονεία της
Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Καλαμάτας η οποία θα συναντήσει τη συνολική αντίδραση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αν
συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά.
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Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενδιαφέρεται να
καλύψει τις κατωτέρω κενές οργανικές
θέσεις με μετάταξη από άλλο Δήμο ή
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου:
• Tρεις (3) θέσεις Δ.Ε. ηλεκτρολόγων.
• Μία (1) θέση ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων.
• Δύο (2) θέσεις Δ.Ε. τεχνιτών-σιδηρουργών.
• Τρεις (3) θέσεις Δ.Ε. τεχνιτώνελαιοχρωματιστών.
• Δύο (2) θέσεις Δ.Ε. τεχνιτών-υδραυλικών.
• Μία (1) θέση Δ.Ε. τεχνίτη-ξυλουργού.
• Μία (1) θέση Δ.Ε. τεχνίτη-οικοδόμου.
• Μία (1) θέση Δ.Ε. τεχνίτη πλακοστρώσεων.
• Μία (1) θέση χειριστή μηχανημάτων
(οδηγός γερανού).
• Δύο (2) θέσεις Δ.Ε. μηχανοτεχνιτών
αυτοκινήτων.
• Πέντε (5) θέσεις Δ.Ε. οδηγών.
• Δύο (2) θέσεις Τ.Ε. τεχνικών δικτύων Η/Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210 9876006 - 210 9876005 210 9876002.

Oι σχεδιαζόμενες νέες περικοπές στην επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ και των μισθών μέσω
του ενιαίου μισθολογίου οδηγούν σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων την Π.O.E.-O.T.A.
Συνέχεια από σελίδα ✎
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δ. Η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, όπως
και η ύπαρξη ενός διοικητικού ιστού που προάσπιζε και εξασφάλιζε την υλοποίηση του Κανονισμού Παροχών καθώς και την περιουσία του
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. χάνεται.
ε. Για τις παροχές σε χρήμα δεν αναφέρεται ούτε
το ύψος τους ούτε το είδος τους, ούτε από ποιον
φορέα θα παρέχονται.
Για την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης προκηρύχθηκε 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις
3.00 το μεσημέρι.
Στις 12.00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στα γραφεία του
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Ηπείρου 38 – Αθήνα) και στη συνέχεια
πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (Σταδίου 29).
Την ίδια ημέρα, από το πρωί σε συνεργασία με
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
θα υπάρξει συμβολική κατάληψη των κεντρικών
υπηρεσιών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
2. ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011:
Προκήρυξη 4ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 από τις 11.00
π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ. για όλο το προσωπικό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ για τους ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ (ορισμένου χρόνου και έργου) προκηρύχθηκε 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.
Στις 12.00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στα γραφεία της
Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. στην Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου θα
κατατεθεί το διεκδικητικό πλαίσιο των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα απαιτηθεί να δοθεί
άμεσα λύση στο διογκούμενο πρόβλημα των Συμβασιούχων.
3. ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011:
Η ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 αποφασίστηκε ως ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ όλων
των Δημαρχείων της Χώρας από τις 10.00 το πρωί
μέχρι τη 1.00 το μεσημέρι.
Στη διάρκεια αυτής της συμβολικής κατάληψης θα
υπάρξει ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με
τους πολίτες για την ένταση της υλοποίησης των
πολιτικών του μνημονίου που συνεχίζει να δοκιμάζει
τα όρια και τις αντοχές της Ελληνικής Κοινωνίας και
ειδικότερα των ασθενέστερων τάξεων, των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων.
Ταυτόχρονα, προπαγανδίζουμε τη μαζική συμμετοχή ΟΛΩΝ των εργαζομένων στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.
την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 και στα
συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στις πρωτεύουσες των Νομών.
4. ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011:
Συμμετοχή στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε.
για την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011.
Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια
συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 11.00 στο ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώνουν
τις φωνές τους με αυτές των υπολοίπων εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
Καθώς οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση που από την πρώτη στιγμή
βρέθηκαν στο επίκεντρο των πολιτικών του μνημονίου, κατασυκοφαντήθηκαν και συνεχίζουν να
βρίσκονται στο στόχαστρο κυβερνητικών, αλλά
και κυρίαρχων κύκλων, ως «μαύρα πρόβατα» της
Ελληνικής Οικονομίας, είναι σήμερα αντιμέτωποι με
νέα επιδρομή σε βάρος των ασφαλιστικών, μισθολογικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων και με νέο
κύκλο ιδιωτικοποίησης «κοινωνικών υπηρεσιών» και
φορέων.
Ταυτόχρονα βλέπουν το φως της δημοσιότητας
νέα σενάρια για νέο «κούρεμα» των συντάξιμων

αποδοχών, στο πεδίο της επικουρικής ασφάλισης
αυτή τη φορά, σενάρια διαμόρφωσης ενός νέου μισθολογίου που θα περικόπτει οριζόντια τις αποδοχές τους, ενώ χιλιάδες «έκτακτοι» εργαζόμενοι στο
Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίζουν
να ζουν στο καθεστώς της ομηρίας και των απολύσεων.
Η μαζική προετοιμασία για τη μαζική συμμετοχή
όλων των εργαζομένων στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ –
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ είναι η μόνη απάντηση
στη συνεχιζόμενη πολιτική της κυβέρνησης και της
τρόικας.
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:
Αποφασίστηκε η συμμετοχή και η υποστήριξη των
πρωτοβουλιών που παίρνουν κινήσεις πολιτών
και φορέων για τις συνεχείς αυξήσεις στα ΔΙΟΔΙΑ
αλλά και στην πολιτική της κυβέρνησης στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς που διαλύει τις Δημόσιες Συγκοινωνίες και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων σε αυτές, που περικόπτουν δρομολόγια
και διαδρομές.
Πρώτη πρωτοβουλία είναι η έκδοση αφίσας που
εναντιωνόμαστε στην πληρωμή των διοδίων αλλά
και τις ληστρικές αυξήσεις στα εισιτήρια των αστικών
συγκοινωνιών και την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης.
Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους πολίτες και
τις κινήσεις που εναντιώνονται στις αποφάσεις
και τις πολιτικές της κυβέρνησης, του Δ.Ν.Τ. και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζουν να συρρικνώνουν μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα.
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
Αποφασίστηκε να υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα μια οργανωμένη παρέμβαση για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων σε όλη τη χώρα.
Εκτός από την Αττική, παρόμοιες κινήσεις για
την ιδιωτικοποίηση της Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων υπάρχουν στις Περιφέρειες της Κρήτης,
της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και με αφορμή τις εξελίξεις όπως διαμορφώθηκαν από τις πραξικοπηματικές αποφάσεις του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. αποφασίστηκε:
α. Να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με όλα τα
κόμματα της Βουλής και της Ευρωβουλής.
β. Συνάντηση με το Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.
γ. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Γιάννη Σγουρό.
δ. Ενημέρωση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κ. Χρήστου Σπίρτζη.
ε. Συνάντηση με όλες τις Οικολογικές Οργανώσεις.
στ. Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου.
ζ. Διοργάνωση ημερίδας για τη διαχείριση των
Στερεών Αποβλήτων σε όλη τη χώρα.
η. Προσφυγή για την ακύρωση της έγκρισης υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Συγχρόνως αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση
των επιμέρους προβλημάτων στις Περιφέρειες
Κρήτης, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας να
υπάρξουν:
α. Άμεση σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Κρήτης για να καθορισθεί
ο τρόπος αντίδρασης αλλά και ενημέρωση των
πολιτών για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν η
Περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου στη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων.
β. Την ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, στις
10.00 π.μ. να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με
την παρουσία όλων των Μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών στο Νομό
Θεσσαλονίκης.
γ. Κοινή σύσκεψη όλων των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (Νομοί: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης που προωθείται μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.
Για όλες τις πιο πάνω συναντήσεις θα υπάρξουν
αναλυτικές ανακοινώσεις όταν οριστικοποιηθούν
οι ημερομηνίες και οι χώροι συνάντησης.
7. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ – ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ:
Για την πλήρη ενημέρωση αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις – παρεμβάσεις που αποφάσισε το Γενικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του την
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός ενός προγράμματος περιοδειών
– συσκέψεων αλλά και συγκεντρώσεων. Στόχος
η αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και η συνολική ενεργοποίηση τους, καθώς τα προβλήματα οξύνονται και κλιμακώνεται η επίθεση της κυβέρνησης, του
Δ.Ν.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφαίρεση
όλων των δικαιωμάτων μας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά Περιφέρεια και Νομό
θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τους συλλόγους και θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση.
Συνάδελφοι,
Για την αντιμετώπιση αυτής της αντεργατικής πολιτικής απαιτούνται η καθημερινή ενεργοποίηση αλλά
και οι παρεμβάσεις όλων μας. Μόνο με συντονισμένους, μαζικούς, ενωτικούς και συλλογικούς αγώνες
μπορεί να ανατραπεί η εμμονή της κυβέρνησης στην
σκληρή συνταγή της λιτότητας που υπαγορεύει η τρόικα, με την συρρίκνωση των μισθών, την αύξηση των
φορολογικών βαρών, τη μείωση των μισθών και των
επιδομάτων στο Δημόσιο αλλά και Ιδιωτικό Τομέα, με
την κατάργηση Κλαδικών Συμβάσεων, την σημαντική αύξηση του πληθωρισμού (5,5 %) αλλά και των
διαφόρων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών (τιμολόγια Δ.Ε.Κ.Ο., πρωτοφανείς αυξήσεις σε διόδια).

”
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Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Xιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι συμμετείχαν
στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο των τελευταίων χρόνων
Συνέχεια από σελίδα ✎

βεια και την ασυδοσία της αγοράς.
Συγχωνεύουν, καταργούν, υποβαθμίζουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες
και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό κριτήριο τον περιορισμό των
δαπανών και την εξεύρεση πόρων
για τους δανειστές. Αποδιαρθρώνουν
τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη Δημόσια
Παιδεία, τη Δημόσια Υγεία με τις καταργήσεις Υπηρεσιών και μεταφέρουν το
κόστος στις πλάτες των εργαζομένων
και της κοινωνίας.
Καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις και τα συλλογικά δικαιώματα
προκειμένου να διασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη στους εργοδότες.
Η πολιτική που ακολουθούν παρά
τις δραματικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και την κοινωνία οδηγεί σε
νέα αδιέξοδα.
Νέα επώδυνα μέτρα με τα επικαιροποιημένα μνημόνια προωθούνται
σε βάρος μας σε ένα παράλογο, αντικοινωνικό και αδιέξοδο κατήφορο.
Το νέο μισθολόγιο γίνεται «όχημα» για τη διαιώνιση της λιτότητας και
την περαιτέρω περικοπή των εισοδημάτων μας.
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα μας μιλούν και πάλι για μονόδρομους.
Με τις επιλογές που προωθούνται
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το χρέος, στοχεύουν να διασφαλίσουν
τα συμφέροντα των δανειστών και
των κερδοσκόπων και να βάλουν στο
«γύψο» τα δικαιώματα και τη ζωή μας
για ολόκληρες 10ετίες.
Με τον αγώνα μας μπορούμε να
τους σταματήσουμε. Απαιτούμε μια
άλλη πολιτική, με δίκαιη επαναδιαπραγμάτευση του χρέους υπέρ της
κοινωνίας και όχι των δανειστών, που
θα φορολογεί τον πλούτο, την περιουσία της εκκλησίας, θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώματα και θα οδηγεί στην ανάπτυξη.
Έχουμε συλλογική και προσωπική
ευθύνη για μας και τα παιδιά μας, για
την επιτυχία των αγώνων μας.

”
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Στην ανακοίνωσή της η Π.O.E.-O.T.A. επισημαίνει:

1

“

Συνάδελφοι,
Βιώνουμε την πιο βάρβαρη επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων και της ζωής μας.
Η κυβέρνηση και η τρόικα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τα προβλήματα του δημοσίου χρέους, μέσα
από το μνημόνιο, αφαιρούν ένα – ένα τα δικαιώματα και
τις κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας, για
να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των εργοδοτών.
Η επίθεση που δεχόμαστε αφορά το σύνολο των δικαιωμάτων μας. Τα εισοδήματά μας μειώνονται με τις περικοπές του 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων, με
τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης,
με τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, των διοδίων, με
την ακρίβεια και την ασυδοσία της αγοράς. Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα καταργούνται με
τους αντιασφαλιστικούς Νόμους.
Συγχωνεύουν, καταργούν, υποβαθμίζουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό
κριτήριο τον περιορισμό των δαπανών και την εξεύρεση
πόρων για τους δανειστές. Αποδιαρθρώνουν τις Δημόσιες
συγκοινωνίες, τη Δημόσια Παιδεία, τη Δημόσια Υγεία με τις
καταργήσεις υπηρεσιών και μεταφέρουν το κόστος στις
πλάτες των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Καταργούν τις Συλλογικές Συμβάσεις και τα συλλογικά δικαιώματα προκειμένου να διασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη στους εργοδότες.
Η πολιτική που ακολουθούν παρά τις δραματικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και την κοινωνία οδηγεί σε
νέα αδιέξοδα.
Νέα επώδυνα μέτρα με τα επικαιροποιημένα μνημόνια προωθούνται σε βάρος μας σε ένα παράλογο, αντικοινωνικό και αδιέξοδο κατήφορο.
Το νέο μισθολόγιο γίνεται «όχημα» για τη διαιώνιση
της λιτότητας και την περαιτέρω περικοπή των εισοδημάτων μας.
Το μισθολόγιο που περιλαμβάνεται στη συμφωνία
της κυβέρνησης με την τρόικα και προβλέπεται στο μνημόνιο, θα αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τον περιορισμό των εισοδημάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για
τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και τα σενάρια
που διοχετεύονται και αναπαράγονται συστηματικά από τα
Μ.Μ.Ε., το μισθολόγιο δεν προωθείται για να αποκατασταθούν οι αδικίες στο Δημόσιο και να βελτιωθεί η θέση της
πλειοψηφίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά για να «νομιμοποιήσει» και νέες περικοπές.
Το γεγονός ότι θα διατεθούν 2,7 δις. ευρώ λιγότερα για το νέο μισθολόγιο από αυτά που διατέθηκαν
το 2009, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα μισθολόγιο
που θα καταδικάσει στη φτώχεια το σύνολο των Δημοσίων
Υπαλλήλων.
Οι προτάσεις εξάλλου και οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί από την κυβέρνηση δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αυταπάτες. (Διάκριση νέων/παλαιών, αμοιβές
με βάση τις γενικότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας,
πλασματικές συγκρίσεις αμοιβών Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα κ.λ.π.).
Η Επικουρική Ασφάλιση και τα Επικουρικά Ταμεία,
γίνονται και πάλι στόχος. Κυβέρνηση και Τρόικα επεξεργάζονται νέες αντι-ασφαλιστικές παρεμβάσεις. Μετά
την επίθεση στις κύριες συντάξεις, υλοποιείται σχέδιο για
την περικοπή των δικαιωμάτων μας στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης. Στα πλαίσια του αντιασφαλιστικού Νόμου, το Κράτος αποχωρεί από την Επικουρική Ασφάλιση.
Με την πολιτική αυτή περιορίζονται τα δικαιώματα των
ασφαλισμένων και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μετατρέπονται σε Ταμεία ελάχιστων προνοιακών επιδομάτων.
Η πολιτική τους είναι προκλητική. Αφού, για 10ετίες καταλήστευσαν τα αποθεματικά των Ταμείων, τα «χάρισαν» στις επιχειρήσεις για επενδύσεις και συνέχισαν τη
λεηλασία μέσα από το χρηματιστήριο, σήμερα που τα δικαιώματα των υπαλλήλων έχουν ωριμάσει, αφήνουν τα Ταμεία
στην τύχη τους και προετοιμάζουν τη μεγάλη σφαγή των δικαιωμάτων μας.
Συνεχίζουν απτόητοι και προκαλούν.
Τη στιγμή που τα Ταμεία δεν έχουν πλέον χρήματα

εξαιτίας της καταλήστευσης των αποθεματικών τους και
των πολιτικών που όλα αυτά τα χρόνια ακολουθήθηκαν,
τη στιγμή που εξαιτίας του «παγώματος» των προσλήψεων και της ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων, έχει αλλάξει δραματικά η σχέση εργαζομένωνσυνταξιούχων, προωθούν τις αναλογιστικές μελέτες για να
«νομιμοποιήσουν» το έγκλημά τους σε βάρος των δικαιωμάτων μας. Τα Επικουρικά Ταμεία του Δημοσίου βρίσκονται
ήδη σε δραματική κατάσταση, με σοβαρότατες επιπτώσεις
για τους ασφαλισμένους, εξαιτίας των παραπάνω πολιτικών. Το Τ.Π.Δ.Υ. παρουσιάζει έλλειμμα 1,7 δις. ευρώ, το
έλλειμμα στο Μ.Τ.Π.Υ έχει φτάσει τα 240 εκατ. ευρώ, ενώ
παράλληλα οργανικό έλλειμμα παρουσιάζει και το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η
χορήγηση του εφάπαξ για τρία (3) και πλέον χρόνια, να
μην χορηγείται το 13ο μέρισμα στους ασφαλισμένους
του Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.
Διεκδικούμε την άμεση επιχορήγηση των Ταμείων,
τη λήψη μέτρων για την βιωσιμότητά τους και την κρατική
εγγύηση της Επικουρικής Ασφάλισης.
Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στα είδη ευρείας κατανάλωσης και στα δημόσια αγαθά κατατρώγουν τα πενιχρά
εισοδήματά μας.
Τα «μεταρρυθμιστικά» και «εκσυγχρονιστικά» τους
σχέδια για την κάλυψη των ελλειμμάτων προωθούν
ρυθμίσεις που απαξιώνουν τις Δημόσιες Επιχειρήσεις,
οδηγούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, καταργούν βασικά
δικαιώματα των εργαζομένων και επιβαρύνουν τον πολίτη. Ο «Καλλικράτης» στην Αυτοδιοίκηση και ο νέος «Καλλικράτης» στο Δημόσιο, εξυπηρετούν μόνο τους στόχους
του μνημονίου, με δραματικές επιπτώσεις τόσο για τους
εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες.
Οι αυξήσεις των τιμών των αστικών συγκοινωνιών
κατά 40%, οι αυξήσεις στα διόδια, οι αυξήσεις στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., τα πρόσθετα φορολογικά βάρη αποτελούν
νέο πλήγμα σε βάρος των πενιχρών και κατακρεουργημένων εισοδημάτων μας.
Ταυτόχρονα, η επίθεση σε βάρος των ΔημόσιωνΚοινωνικών αγαθών συνεχίζεται στο χώρο τόσο της
Υγείας όσο και της Παιδείας. Ενοποιείται ο Ο.Π.Α.Δ. με
της Υπηρεσίες Υγείας του Ι.Κ.Α., με βασικό στόχο την αποχώρηση του Κράτους από τις δαπάνες περίθαλψης, την
υποβάθμιση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης και τη
νέα οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων.
Παράλληλα, αναμένεται όξυνση των προβλημάτων
και στο χώρο της Δημόσιας Παιδείας, μέσω των καταργήσεων και των συγχωνεύσεων των Σχολικών Μονάδων
και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος με γνώμονα τις «απαιτήσεις» της αγοράς.
Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση και η τρόικα σφαγιάζουν τα δικαιώματά μας για τους δανειστές και τους κερδοσκόπους. Με
τις επιλογές τους υποβαθμίζουν το βιοτικό μας επίπεδο, την
ίδια μας τη ζωή.
Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν για να υποταχτούμε στα αντιλαϊκά σχέδιά τους.
Μας μιλούν και πάλι για μονόδρομους. Στους ίδιους
νεοφιλελεύθερους μονόδρομους μας καλούσαν να υποκύψουμε τις τελευταίες δεκαετίες για να «σωθεί η πατρίδα».
Οι πολιτικές τους ήταν και είναι αδιέξοδες για την
κοινωνία και τον τόπο μας. Οδηγούν τους εργαζόμενους
και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση και αυξάνουν τα προνόμια των οικονομικά ισχυρών, αυτών που
ευθύνονται για την κρίση.
Υποστηρίζουν μύθους του τύπου: «Σε ένα - δύο χρόνια θα ξεπεραστεί η κρίση και θα έλθουν καλύτερες μέρες».
Με τις επιλογές που προωθούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, στοχεύουν να διασφαλίσουν τα
συμφέροντα των δανειστών και των κερδοσκόπων και
να βάλουν στο «γύψο» τα δικαιώματα και τη ζωή μας για
ολόκληρες 10ετίες.
Με τον αγώνα μας μπορούμε να τους σταματήσουμε.
Απαιτούμε μια άλλη πολιτική, με δίκαιη επαναδιαπραγμάτευση του χρέους υπέρ της κοινωνίας και όχι των
δανειστών, που θα φορολογεί τον πλούτο, την περιουσία
της εκκλησίας, θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα ενισχύει τα
κοινωνικά δικαιώματα και θα οδηγεί στην ανάπτυξη.

”

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 2 3 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 1 – ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
Οι απεργοί που συγκεντρωθήκαμε σήμερα
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 στο Πεδίον Άρεως
στην απεργιακή συγκέντρωση της Γ.Σ.Ε.Ε. και της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στην ασκούμενη πολιτική
εγκρίναμε το παρακάτω ψήφισμα:
Αντιστεκόμαστε στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση που δεχόμαστε σε βάρος των δικαιωμάτων και της ζωής μας.
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, με πρόσχημα την
οικονομική κρίση τα προβλήματα του δημοσίου
χρέους και με το μνημόνιο αφαιρούν ένα – ένα τα
δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και
της κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και
των εργοδοτών.
Η επίθεση που δεχόμαστε αφορά το σύνολο των
δικαιωμάτων μας. Μειώθηκαν και μειώνονται κατακόρυφα τα εισοδήματά μας μέσα από την κατάργηση του
13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης μέσα
από την αύξηση του Φ.Π.Α. και τις αυξήσεις στα είδη
πλατειάς κατανάλωσης, μέσα από τις αυξήσεις στα
διόδια και τις τιμές των εισιτηρίων.
Κατάργησαν και καταργούν τα ασφαλιστικά μας
δικαιώματα. Μετά την κύρια ασφάλιση στο τραπέζι του
Προκρούστη βρίσκονται οι επικουρικές συντάξεις.
Συγχωνεύονται, καταργούνται και υποβαθμίζονται οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Δημόσιες
Επιχειρήσεις με μοναδικό κριτήριο τον περιορισμό
των δαπανών και των κοινωνικών υπηρεσιών.
Αποδιαρθρώνονται οι Δημόσιες συγκοινωνίες, η
Δημόσια Παιδεία, η Δημόσια Υγεία με τις καταργήσεις
Υπηρεσιών και με μεταφορά του κόστους στις πλάτες
των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Καταργούνται οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
και συρρικνώνονται οι Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας και μέσα από τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις ικανοποιούνται τα αιτήματα των εργοδοτών για
τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η ύφεση, η αύξηση της ανεργίας, οι ελαστικές
εργασιακές σχέσεις, το κλείσιμο των καταστημάτων, η υποβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, η
αύξηση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, είναι το αποτέλεσμα των αδιεξόδων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Η πολιτική που ακολουθείται είναι κοινωνικά
άδικη για τους εργαζόμενους και την κοινωνία και
αδιέξοδη για την οικονομία και την προοπτική της
χώρας. Τα μνημόνια διαδέχονται το ένα το άλλο με
βασικό πάντα στόχο την κατάργηση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων και της κοινωνίας, την εκποίηση της
Δημόσιας περιουσίας, την διεύρυνση της κρίσης, της
ύφεσης και της ανεργίας.
Ταυτόχρονα οι πολιτικές που προωθούνται σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσχημα τα χρέη
και την ανταγωνιστικότητα θα οδηγήσουν σε μακρόχρονη λιτότητα, στην παραπέρα συρρίκνωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συλλογικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι της χώρας μας
με ενότητα και αποφασιστικότητα δίνουν μεγάλες μάχες
όχι μόνο για την απόκρουση των σκληρών νεοφιλε
λεύθερων πολιτικών, αλλά και για την προώθηση και
εφαρμογή ενός τελείως διαφορετικού μίγματος οικονομικής πολιτικής που θα εξασφαλίζει και θα διευρύνει
τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά
δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και την έξοδο
της χώρας από την ύφεση, την κρίση και τις «δαγκάνες»
των τοκογλύφων δανειστών.
Διεκδικούμε αναδιάρθρωση του χρέους με
τρόπο δίκαιο προς όφελος των εργαζομένων και
των λαών. Απαιτούμε να τεθεί στην έγκριση των πολιτών με δημοψηφίσματα η νέα συνθήκη.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
n Αποδέσμευση της χώρας από τις μονεταριστικές
και περιοριστικές πολιτικές των Βρυξελλών,

που ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα των
οικονομικά ισχυρών και όχι των λαών και των
πολιτών. Διαφωνούμε ριζικά με τις προβλέψεις του
μνημονίου αλλά και με το λεγόμενο «σύμφωνο
ανταγωνιστικότητας» και τις πολιτικές που διευρύνουν την ύφεση, την ανεργία, την φτώχεια, την
εξαθλίωση και τις κοινωνικές ανισότητες. Απαι
τούμε από την κυβέρνηση να αλλάξει ριζικά την
εφαρμοζόμενη πολιτική.
n Διεκδικούμε την κατάργηση των αντεργατικών
διατάξεων των Νόμων:
Για τις ειδικές επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., τη Διαιτησία,
την άρση εγγυήσεων για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τις αποζημιώσεις απόλυσης των
νεοπροσλαμβανομένων.
Απορρίπτουμε τις σαρωτικές αλλαγές στις
Δ.Ε.Κ.Ο., που παραβιάζοντας ευθέως τη συλλογική αυτονομία και τις Σ.Σ.Ε. γιατί επιβάλλουν
νέες δραστικές μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων, μεθοδεύουν το κλείσιμο ή την ιδιωτικοποίησή τους και ανοίγουν το δρόμο σε απολύσεις
προσωπικού.
Διαφωνούμε στην αύξηση του Φ.Π.Α. σε πολλά
προϊόντα και υπηρεσίες ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
n Σεβασμό και διασφάλιση της συλλογικής αυτονομίας, του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα
σίας όπως προβλέπει ο Ν.1876/1990.
n Τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτικών
οργανώσεων για κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις και κατάρτιση Σ.Σ.Ε., χωρίς παρελκυστικές τακτικές με στόχο την ανατροπή των Σ.Σ.Ε.
και τη γενίκευση της υπογραφής ειδικών επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε., με πρόσχημα την κρίση.
n Σταθερή και πλήρης εργασία με δικαιώματα για
όλους.
n Άμεσα μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας.
n Αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες που επωφελούνται από την οικονομική κρίση σε βάρος
των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, επιβάλλοντας εκ περιτροπής εργασία και κάθε μορφής
ελαστική απασχόληση με στόχο την εργασία χωρίς
δικαιώματα.
n Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας
με ενεργητικές πολιτικές μετάβασης σε θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας.
n Άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα τόνωσης της
ανάπτυξης και της απασχόλησης με κοινωνικούς
στόχους και ρήτρες κοινωνικής προστασίας με
αναπτυξιακά, οικονομικά μέτρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κονδύλια που πρέπει και μπορούν να
προέλθουν από τις χρηματιστηριακές κερδοσκοπικές κινήσεις των κεφαλαίων και των αγορών.
n Επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του επιδό-
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ματος ανεργίας και διαμόρφωσή του στο 80%
του κατώτατου μισθού. Επέκταση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλο το χρόνο της ανεργίας.
Επαναφορά των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Κατοχύρωση και διεύρυνση του θεσμού των Β.Α.Ε. και των επικουρικών
συντάξεων.
Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της δραματικής μείωσης της αγοραστικής δύναμης των
εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Άμεσα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του
εισοδήματος των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.
Άμεση επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.
Άμεση επιχορήγηση του Ταμείου Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων προκειμένου να αποδοθούν όλα τα εφάπαξ που εκκρεμούν.
Άμεσα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της
επικουρικής σύνταξης χωρίς μειώσεις.
Νέο ενιαίο μισθολόγιο για τους Δημόσιους
Υπαλλήλους που δεν θα αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη διαιώνιση της λιτότητας και για νέες
περικοπές στο Δημόσιο, αλλά θα αναβαθμίζει
μισθούς και συντάξεις σύμφωνα με την πρόταση
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Προστασία των δημόσιων επιχειρήσεων κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών.
Αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα πάταξης των
μονοπωλιακών συμπεριφορών και δράσεων,
μείωση και όχι αύξηση των τιμολογίων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ενέργεια, νερό, εισιτήρια,
υπηρεσίες υγείας, οικογενειακής στήριξης, παιδείας κλπ).
Ενίσχυση του Σ.Ε.Π.Ε. για τον αποτελεσματικό
έλεγχο και την αυστηρή τιμωρία των αντεργατικών εργοδοτικών συμπεριφορών που καταπατούν καθημερινά τα δικαιώματα των εργαζομένων
με την απειλή απώλειας του μισθού και της θέσης
εργασίας τους.
Δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταναστευτική
πολιτική.
Μέτρα για την εξασφάλιση της δίκαιης, γρήγορης
και αποτελεσματικής εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους μετανάστες απεργούς πείνας.
Απαιτούμε να δοθεί άμεση λύση στα προβλήματά
τους και στα προβλήματα των οικονομικών μεταναστών.
Η Απεργιακή Συγκέντρωση
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....
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Tα προβλήματα
του T.Α.Δ.K.Y.
κοινοποίησε
η Π.O.E.-O.T.A.
στον Aναπληρωτή
Yπουργό Eργασίας
ζητώντας άμεσα την
αντιμετώπισή τους
Έγγραφο στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας έστειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους τομείς Πρόνοιας και Επικουρικής Σύνταξης του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
Η Ομοσπονδία επισημαίνει:

“

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.:
58/17-1-2011 εγγράφου μας που
αναφερόταν στην απόφαση του Δ.Σ.
του Τ.Π.Δ.Υ. για τη μεταφορά του Τομέα
Πρόνοιας του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από το ιδιόκτητο
κτίριο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου σε
ενοικιαζόμενο χώρο στην οδό Σοφοκλέους αλλά και τα οξυμένα προβλήματα
που υπάρχουν και στους δύο Τομείς
(Πρόνοιας και Επικουρικής Σύνταξης),
στις ιδιαιτερότητες στην απονομή της
επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ
και τη διεύρυνση του χρόνου απονομής
τους, κρίνουμε αναγκαία με δική σας
πρωτοβουλία την πραγματοποίηση
συνάντησης με τους Προέδρους των
Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και Τ.Π.Δ.Υ.
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Η αντιμετώπιση των λειτουργικών
προβλημάτων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στους
δύο Τομείς είναι άμεση, καθώς δεν
δικαιολογείται σε ένα Ταμείο (δύο Τομείς) που δεν εντοπίζονται προβλήματα
οικονομικά αντί να μειώνεται ο χρόνος απονομής των παροχών συνεχώς
αυτός να μεγαλώνει, με επακόλουθο
σήμερα η καθυστέρηση να έχει φτάσει
στους 16 μήνες και σε συνδυασμό με
την κατάργηση του συμψηφισμού των
ποσών που προέρχονται από την εξαγορά προϋπηρεσίας να επιμηκύνεται ο
χρόνος απονομής.
Αναμένοντας τον ορισμό της συνάντησης αυτής είμαστε στη διάθεσή
σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

”

Οδηγίες της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στις καθαρίστριες-στές
που μεταφέρθηκαν στους Ο.Τ.Α. από το Υπουργείο Παιδείας
Οι καθαριστές-στριες με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που μεταφέρθηκαν στους Δήμους για τον καθαρισμό των
σχολικών μονάδων θα μπορούν να έχουν τα
ευεργετήματα της Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εφόσον αποφασίσουν να αμείβονται με αυτήν. Σε
ανακοίνωσή της προς τους Συλλόγους-Μέλη
της η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Όπως σας είναι γνωστό, με τις
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.
3870/2010 το προσωπικό που είχε
καταταγεί σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου και απασχολείτο στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
μεταφέρθηκε από 1-1-2011 στους Δήμους για την άσκηση της αρμοδιότητας
καθαρισμού των οικείων σχολικών
μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Σύμφωνα με την διαπιστωτική
πράξη μεταφοράς του, προκύπτει ότι
το προσωπικό αυτό μεταφέρθηκε με το
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που
κατείχε. Το προσωπικό αυτό μπορεί να
είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης
και τοποθετήθηκε στην αντίστοιχη
σχολική μονάδα και στην αντίστοιχη
Δημοτική Ενότητα.
Από την ανωτέρω διαπιστωτική
πράξη προκύπτει ότι ναι μεν το προσωπικό αυτό κατέστη προσωπικό του
Δήμου που μεταφέρθηκε και κατετάγη
σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις,
εν τούτοις δεν μπορεί να απασχοληθεί
για τον καθαρισμό άλλων Δημοτικών
κτιρίων πλην των σχολικών μονάδων.
Το προσωπικό πλήρους απασχόλησης εργάζεται 37 ½ ώρες την
εβδομάδα, ενώ αυτό που είναι μερικής
απασχόλησης εργάζεται τις ώρες που
έχουν καθοριστεί με την διαπιστωτική
πράξη μεταφοράς του.
Το προσωπικό αυτό μετά την μεταφορά του διέπεται από τις διατάξεις
που διέπονται και οι λοιποί υπάλληλοι
των Ο.Τ.Α. (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.
3584/2007).
Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται με την Σ.Σ.Ε. της
Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και αμείβεται με τα
ημερομίσθια του βοηθητικού προ-

σωπικού, εφόσον γραφτούν μέλη του
Σωματείου που ανήκει στην δύναμη της
Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Εάν δεν λάβουν βεβαίωση από το
Σωματείο ότι είναι μέλη θα αμείβονται με την κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθ.οικ.:2/7093/0022/5-2-2004
(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
215/5-2-2004) που επεκτείνει τις
διατάξεις του Ν.3205/2003 για το
προσωπικό που δεν είναι μέλη του Σωματείου.
Ο Σύλλογος οφείλει να ενημερώσει το προσωπικό αυτό ότι, αν αμείβεται με την Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
δηλ. με το ημερομίσθιο θα έχει τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τα
άρθρα της Σ.Σ.Ε. ήτοι:
1. Τα ημερομίσθια μπορεί να ανέρχονται σε 26, 27 κ.λ.π.
2. Δικαιούνται να υπολογίσουν όλο
το χρόνο προϋπηρεσίας που είχαν
στο Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με
το άρθρο 16 της Σ.Σ.Ε.
3. Δικαιούνται τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 21.
4. Η αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 204 του Ν.
3584/2007 λόγω συνταξιοδότησης θα υπολογισθεί επί του συνόλου των αποδοχών και όχι μόνο από
τον βασικό μισθό του μισθολογικού
κλιμακίου.
5. Δικαιούνται τα Μέσα Ατομικής

“

Προστασίας.
6. Δικαιούνται τα μηνιαία κατά αποκοπή έξοδα κίνησης.
7. Το προσωπικό αυτό δικαιούται ανθυγιεινό επίδομα 6,00 ευρώ ημερησίως και υπολογίζεται σύμφωνα με
τα ημερομίσθια που έχει πραγματοποιήσει.
π.χ.: Εάν έχει πραγματοποιήσει 26
ημερομίσθια επί 6,00 ευρώ, ήτοι 26
(ημερομίσθια x 6,00 (ανθυγιεινό επίδομα) = 156,00 ευρώ μηνιαίως.
Ενώ εάν αμείβεται με το ενιαίο μισθολόγιο θα λαμβάνει το ειδικό
επίδομα απασχόλησης (β΄ κατηγορία) που σήμερα είναι 120,00 €
μηνιαίως.
8. Το ανωτέρω ανθυγιεινό επίδομα
θα υπολογίζεται και στις συντάξιμες
αποδοχές προκειμένου να υπολογισθεί η σύνταξή τους στο σύνολο των
αποδοχών.
Το προσωπικό αυτό δεν δικαιούται
κανονική άδεια καθόσον στις σχολικές μονάδες που υπηρετεί υπάρχουν
διακοπές εργασίας (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι), άρθρο 55 παρ. 4 σε
συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του Νόμου 3584/2007. Το
προσωπικό αυτό εφόσον συντρέχουν
σοβαροί λόγοι ανάγκης μπορεί να λάβει κανονική άδεια με αποδοχές έως
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

”

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

1.α.i. To προσωπικό, που έχει καταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρεται από 1.1.2011, με την ίδια σχέση
εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως αυτοί
συνιστώνται με το άρθρο 1, που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση
της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής
τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. ε1
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
ii. Για τη μεταφορά εκδίδεται μέχρι 31.12.2010 σχετική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
iii. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του
στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα
διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

”

H δημοσιοποίηση των μισθολογικών εξελίξεων στο Δημόσιο από τα αρμόδια Yπουργεία
δικαιώνει την A.Δ.E.Δ.Y. και καταρρίπτει το μύθο περί υψηλής μισθολογικής δαπάνης
Για δικαίωση των θέσεών της όσον αφορά τους μισθούς
των Δημοσίων Υπαλλήλων κάνει λόγο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μετά τη
δημοσιοποίηση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών της μελέτης για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο.
Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τονίζει:

“

Η «Μελέτη για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο», η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών δικαιώνει απόλυτα
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς καταρρίπτει τον επί δεκαετίες
συντηρούμενο «μύθο» περί υψηλής συνολικής μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο Τομέα και οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι βασικό ζητούμενο παραμένει «η
καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση δημοσίων πόρων - πέραν της μισθολογικής δαπάνης».
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει έγκαιρα διατυπώσει τις θέσεις της για ένα Νέο Μισθολόγιο στο Δημόσιο Τομέα, που μπορεί να συμβάλλει τόσο στην αναβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών όσο και στη βελτίω-
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ση των μισθολογικών απολαβών των υπαλλήλων, οι
οποίες -σύμφωνα με την παραδοχή πλέον και της Κυβέρνησης- είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη
και τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει διαμηνύσει στην τελευταία
συνάντησή της με τον Υπουργό Εσωτερικών ότι
το Νέο Μισθολόγιο, δεν μπορεί να οδηγεί σε «νομιμοποίηση» των ήδη υφιστάμενων περικοπών
στο Δημόσιο και σε νέες μειώσεις των ήδη χαμηλών
αποδοχών. Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε ακόμη
δυσμενέστερη εισοδηματική θέση τους εργαζόμενους
στο Δημόσιο, οι οποίοι ήδη μετρούν απώλειες που
φτάνουν έως και το 25%.
Υπενθυμίζουμε ότι παρά τη σκόπιμη συντήρηση
σεναρίων περί «παχυλών μισθών», το μηνιαίο εισόδημα του 80% των μισθωτών του Δημοσίου Τομέα βρίσκεται ανάμεσα στα 1.000 - 1.500 ευρώ,
ενώ την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων διαρκώς μειώνεται εξαιτίας των αυξήσεων των
τιμών ειδών ευρείας κατανάλωσης, των αυξήσεων της

έμμεσης φορολογίας, των τιμών του ρεύματος, των εισιτηρίων κ.ο.κ.
Τα τρία σενάρια προβολής και εξέλιξης του μισθολογικού κόστους, που δημοσιοποίησαν χθες τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, οδηγούν
σε νέες μισθολογικές απώλειες, εκμηδενισμό των
προσλήψεων, απολύσεις συμβασιούχων και τελικά
σε «διάλυση» των Δημοσίων Υπηρεσιών, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διεκδικεί διαχρονικά ένα Νέο Μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει τις αποδοχές της μεγάλης πλειοψηφίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, θα
θεραπεύει ανισότητες και θα βρίσκεται στον αντίποδα
μιας άναρχης μισθολογικής δομής, η οποία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των πελατειακών σχέσεων
της τελευταίας 25ετίας.
Σε κάθε περίπτωση, έχει καταστήσει σαφές ότι
αναγκαία και ικανή συνθήκη διεξαγωγής διαλόγου
και διαπραγματεύσεων για ένα νέο Μισθολόγιο, είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

”

TA Δ I K A I Ω M ATA T Ω N Γ Y N A I K Ω N Σ T H M E Γ Γ E N H TOY M N H M O N I OY

H Γραμματεία Γυναικών της A.Δ.E.Δ.Y.,
με αφορμή την Hμέρα της Γυναίκας, πρότεινε μέτρα
ενίσχυσης της μητρότητας και της οικογένειας
Ημέρα της Γυναίκας η 8η Μαρτίου και η Γραμματεία Γυναικών
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρθηκε στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώματα των γυναικών από την πολιτική του μνημονίου που εφαρμόζει η κυβέρνηση, διατυπώνοντας ταυτόχρονα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της μητρότητας και του θεσμού
της οικογένειας. Στην ανακοίνωσή της η Γραμματεία Γυναικών
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνει:

“

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης
Μαρτίου ως Ημέρας της Γυναίκας.
101 χρόνια αγώνων του γυναικείου κινήματος
για ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, καθώς και για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη.
Σήμερα, λοιπόν, που οι εργαζόμενοι δεχόμαστε
την πιο άγρια επίθεση, όλα αυτά που συμβολίζει η 8η
του Μάρτη είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.
Βιώνουμε τις βάρβαρες συνέπειες της σοβαρότερης καπιταλιστικής κρίσης. Για να αντιμετωπιστεί η
κρίση αυτή, πλήττονται δικαιώματα των εργαζομένων
που έχουν κατακτηθεί με αίμα εδώ και έναν αιώνα. Μισθοί μειώνονται, συλλογικές διαπραγματεύσεις καταργούνται, ασφαλιστικά δικαιώματα υποβαθμίζονται,
κοινωνικές παροχές εκμηδενίζονται μέχρι τελικής κατάργησής τους!
Το 8ωρο, κατακτημένο με αίμα, αποτελεί πλέον
κενό γράμμα, αφού οι εργαζόμενοι σύμφωνα και με τις
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης, πρέπει να
παραμένουν στην εργασία όσο και όποτε τους χρειάζεται
ο εργοδότης.
Η υπογραφή του μνημονίου, η οποία έγινε τάχα
για τη «σωτηρία της πατρίδας», αποδεικνύεται καταστροφική όχι μόνο για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού
λαού, αλλά και για την ίδια την οικονομία και το δημόσιο
πλούτο της χώρας.
Τα πρώτα θύματα αυτής της επίθεσης είναι οι γυναίκες και οι νέοι εργαζόμενοι.
Η ανεργία αυξάνεται με ρυθμούς ρεκόρ και, ενώ
το επίσημο ποσοστό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αγγίζει το 15,5%, το πραγματικό φτάνει το 20%
και προβλέπεται να το ξεπεράσει. Οι γυναίκες αποτελούν
το μεγάλο ποσοστό (17,6%) των ανέργων, πολύ υψηλότερο από αυτό των ανδρών (10,4%), σύμφωνα με στοιχεία του Οκτωβρίου 2010.
Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, που αυξάνονται αλματωδώς έναντι της νόμιμης εργασίας, αφορούν περισσότερο τις γυναίκες, οι οποίες αναγκάζονται
να αποδεχθούν περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα για
να αντιμετωπίσουν και τις ανάγκες της οικογένειας.
Τα ασφαλιστικά δικαιώματα με τους πρόσφατους
Νόμους (Ν.3863/2010, Ν.3865/2010) ανέτρεψαν
την ίδια τη δομή του ασφαλιστικού συστήματος, μετατρέποντάς το ουσιαστικά, από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό και ατομικό αλλά και αυξάνοντας ραγδαία το
χρόνο εργασίας και τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.
Η αναλγησία όμως της κυβέρνησης φαίνεται από
τον τρόπο, που αντιμετώπισε τις γυναίκες, αφού τάχα
για λόγους ισότητας, αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους ακόμα και αυτών που έχουν τρία παιδιά,
φτάνοντας τα 65 έτη, χωρίς να λαμβάνει παράλληλα κανένα μέτρο για τη στήριξη της οικογένειας !!!
Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,
που έγινε με τον πιο βίαιο τρόπο, συνδυάστηκε με το
μεγαλύτερο χτύπημα στο κράτος πρόνοιας και στις κοινωνικές παροχές.
Οι Παιδικοί Σταθμοί περιορίστηκαν σε σχέση με
τις ανάγκες αλλά και άλλες παροχές, όπως «Βοήθεια
στο Σπίτι», συρρικνώθηκαν, με αποτέλεσμα η οικογένεια
και η γυναίκα ειδικότερα, να επιβαρύνεται περισσότερο, αφού καλείται να αναπληρώσει την έλλειψή τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην περιοχή της
Αττικής πάνω από 3.500 αιτήσεις για παιδικούς
σταθμούς δεν ικανοποιήθηκαν !!!
Μια οικογένεια, λοιπόν, Δημοσίων Υπαλλήλων η
οποία έχει μείωση αποδοχών μέχρι και 25%, καλείται να αναπληρώσει από το μειωμένο εισόδημά της
τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων και
αυτό έχει τραγικές συνέπειες για την επιβίωση της οικογένειας αλλά και για την ίδια τη γυναίκα η οποία, εγκλωβισμένη στον κοινωνικά στερεοτυπικό της ρόλο, καταδικάζεται σε επαγγελματική και κοινωνική στασιμότητα.
Το Δημόσιο συρρικνώνεται δραματικά, με στόχο

να μειωθούν οι θέσεις εργασίας ακόμα και – όπως
λένε οι Υπουργοί - 200.000 εργαζομένων. Οι νέες
προσλήψεις είναι σχεδόν απαγορευτικές, αλλά και αυτές,
που έχουν ήδη γίνει, είναι με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Ελαστικές μορφές απασχόλησης σημαίνει περιορισμένα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα.
Ακόμη και η μητρότητα αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο, αφού οι γυναίκες που εργάζονται με
ελαστικές μορφές εργασίας, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα για την ανατροφή των παιδιών τους (άδειες μητρότητας), που έχουν άλλες συναδέλφισσές τους.
Δηλαδή, τα παιδιά τους είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η επίθεση δεν τελειώνει εδώ. Ήδη, στις Βρυξέλλες προετοιμάζονται και άλλα μέτρα, με πρώτο σταθμό
την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24-25 Μάρτη. Σχεδιάζεται, δηλαδή, νέα επέλαση στα δικαιώματα όλων των εργαζόμενων, νέα
αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κ.ά.
Η ζωή, λοιπόν, που προετοιμάζουν για μας, χωρίς
εμάς, προδιαγράφεται εφιαλτική. Ανεργία, ελαστικές
μορφές εργασίας, ανασφάλεια, αδυναμία να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οικογενειακές υποχρεώσεις
αλλά και η στοιχειώδης επιβίωση ενός ανθρώπου.
Η Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όλες οι εργαζόμενες στο Δημόσιο, διαπιστώνοντας τη γενικότερη επίθεση που δεχόμαστε, διακηρύσσουμε τη θέληση και την αποφασιστικότητά μας, να μην γίνουμε οι
σύγχρονοι δούλοι. Να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά δικαιώματα, που κατέκτησαν για μας προηγούμενες γενεές.
Στη δικτατορία του μνημονίου αμφισβητούνται θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, όπως η αρχή της ισότητας των δύο φύλων και η εφαρμογή της στην πράξη,
λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική πραγματικότητα.

Διεκδικούμε:
Ανατροπή του μνημονίου και των πολιτικών που
απορρέουν απ’ αυτό, έτσι, ώστε με την λήψη συγκεκριμένων μέτρων να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική πλέον κατάσταση της Ελληνικής κοινωνίας.

Μέτρα, που:
1. Θα στηρίζουν την εργασία.
2. Θα αντιμετωπίζουν τη μεγάλη ανεργία στις γυναίκες.
3. Θα εξασφαλίζουν την επαγγελματική εξέλιξη, με βάση
τα προσόντα που έχει σήμερα η γυναίκα.
4. Θα κατοχυρώνουν και θα διευρύνουν τα ασφαλιστικά
της δικαιώματα.
5. Θα αναβαθμίζουν το κοινωνικό κράτος και τις παροχές
προς την οικογένεια.
6. Θα προωθούν την αλλαγή των πολιτιστικών προτύπων, ώστε να αναδεικνύουν τη γυναίκα ισότιμη με τον
άνδρα σε όλους τους τομείς.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε:
1. Αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα της αυξανόμενης ανεργίας των γυναικών, που εξακολουθεί να
είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτής των ανδρών.
2. Ενιαία σχέση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Όχι στις ελαστικές μορφές απασχόλησης.
3. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη (προαγωγές κλπ) και για τα δύο
φύλα.
4. Αναγνώριση της προσφοράς της γυναίκας στην οικογένεια, όσον αφορά στα ασφαλιστικά της δικαιώματα και ειδικότερα:
i. Χορήγηση της σύνταξης (αφορά και στους δύο
συζύγους) στον επιζώντα σύζυγο Δημόσιο
Υπάλληλο σε περίπτωση θανάτου του/της συζύγου ανεξαρτήτως προϋποθέσεων, σύμφωνα με
τα ισχύοντα για τους ασφαλισμένους των υπολοίπων Ταμείων.
ii. Χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης και των
μερισμάτων στους κληρονόμους, χωρίς προϋποθέσεις σε περίπτωση θανάτου του Δημόσιου
Υπαλλήλου.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:
1. Αύξηση της άδειας μητρότητας και δυνατότητα χορήγησής της σε όλες τις εργαζόμενες στο Δημόσιο,
ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.

2. Αύξηση της άδειας μητρότητας ή επέκταση μειωμένου ωραρίου σε περίπτωση διδύμων.
3. Επιπλέον μέτρα διευκόλυνσης (άδειες – ωράριο)
για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες.
4. Λήψη ουσιαστικών μέτρων (άδειες, λήψη στεγαστικών δανείων με καλύτερες προϋποθέσεις) για τη στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών.
5. Χορήγηση άδειας (συγκεκριμένων ημερών), σε περίπτωση ασθένειας παιδιών.
6. Αύξηση των ημερών άδειας για σχολική παρακολούθηση.
7. Λήψη ουσιαστικών μέτρων (αύξηση της άδειας και
καλύτερη ρύθμιση της), σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου.
8. Λήψη ειδικών μέτρων στήριξης για την άγαμη
μητέρα (τα μέτρα που αναφέρει ο νέος Υπαλληλικός
Κώδικας είναι ανεπαρκή και υπολείπονται αυτών του
ιδιωτικού τομέα).
9. Μέτρα διευκόλυνσης για τους γονείς παιδιών
εξαρτημένων από ουσίες, που παρακολουθούν
πρόγραμμα αποτοξίνωσης, καθώς το πρόβλημα έχει
πάρει τεράστιες διαστάσεις και η πολιτεία αρνείται να
το αντιμετωπίσει συνολικά.

ΠΑΡΟΧΕΣ:
1. Ανάπτυξη και κατοχύρωση του κράτους πρόνοιας.
Ίδρυση Βρεφονηπιακών Σταθμών (με πλήρη ωράρια,
δωρεάν) και χώρων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, επέκταση του μέτρου της «Βοήθειας στο Σπίτι»
για όλο τον πληθυσμό και ανάλογα με τις σημερινές
ανάγκες. Αν δεν υπάρχουν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,
να χορηγείται ειδικό επίδομα για κάλυψη της σχετικής
δαπάνης.
2. Χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος (20%
γάμου και 10% τέκνου), υπολογιζόμενου με βάση το
18ο κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας (είναι απαράδεκτο
σήμερα το επίδομα γάμου να είναι 35 ευρώ και το
επίδομα τέκνου 18 ευρώ).
3. Το επίδομα τέκνου να αυξάνεται, σε ποσοστό, από
το δεύτερο παιδί και πάνω.
4. Διπλασιασμός του επιδόματος τέκνου για παιδιά με
αναπηρία άνω του 67%.
5. Επίδομα τοκετού 3.500 ευρώ, τουλάχιστον (το
πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο), αναπροσαρμοζόμενο από τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο.
6. Χορήγηση του επιδόματος γάμου που αποτελεί
οικογενειακό επίδομα, σε όλες τις μονογονεϊκές οικογένειες, εφόσον υπάρχουν παιδιά και ανεξάρτητα
από την ηλικία τους.

Απαιτούμε:
Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη γυναίκα για κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη ανάλογη με τις πραγματικές δυνατότητες της.
Οι εργαζόμενες στο Δημόσιο σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματική ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει σε
κοινωνία όπου ενισχύονται οι αδικίες και οι ανισότητες,
όπου επικρατεί κοινωνική βαρβαρότητα.

Μόνη επιλογή μας, ο καθολικός αγώνας για:
n Την ανατροπή των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών.
n Την κατοχύρωση της πραγματικής ισότητας.

”
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Oι θέσεις-προτάσεις της A.Δ.E.Δ.Y. για τα Eπικουρικά Tαμεία
του Δημοσίου και τα προβλήματα στο χώρο της υγείας
Τις θέσεις της όσον αφορά στο νέο μισθολόγιο και τις ευρύτερες αλλαγές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών,
στα αδιέξοδα στο χώρο των Επικουρικών Ταμείων του Δημοσίου και στα προβλήματα στο χώρο της υγείας και στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις και την πρόταση για «συνταγματική συνθήκη
λιτότητας», παρουσίασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Επιπλέον παρουσίασε τις
θέσεις για τρία ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση που είχε
με τον Υπουργό Εσωτερικών:

“

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παγιδευμένη σε νεοφιλελεύθερα δόγματα, επιχειρεί να διασώσει πολιτικές
που έχουν, ήδη, «χρεοκοπήσει».
Οι κυρίαρχες αυτές πολιτικές έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις Οικονομίες των χωρών της
Ευρώπης, οι οποίες είτε παρουσιάζουν ασταθή και
αναιμική ανάπτυξη είτε βρίσκονται σε ύφεση. Επιπλέον, έχουν οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανεργίας, συρρίκνωση αμοιβών, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, αποδιάρθρωση του Κοινωνικού Κράτους και
ταυτόχρονα επεκτείνουν, αντί να αντιμετωπίζουν,
την κρίση χρέους.
Υπό αυτό το πρίσμα, τίθεται εν αμφιβόλω εάν οι
κρίσιμες Σύνοδοι Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα,
θα υιοθετήσουν την πρόταση Μέρκελ – Σαρκοζί, η
οποία επιβάλλει ένα μοντέλο αναπαραγωγής της οικονομικής κυριαρχίας των «πλεονασματικών» χωρών
της Ευρώπης σε βάρος των «ελλειμματικών» και δεν
επιτυγχάνει να ρυθμίσει την αναδιάρθρωση του χρέους
με τρόπο δίκαιο και προς όφελος των λαών.
Σήμερα είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι που θίγονται από αυτές τις πολιτικές να παρέμβουν αγωνιστικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να αποτρέψουν
τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες στο όνομα της κρίσης καταργούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συλλογικά δικαιώματα.
Εάν δεν υπάρξει αυτή η παρέμβαση οι πολιτικές
που θα ακολουθηθούν, ως αποτέλεσμα των Συνόδων Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε μακρόχρονη λιτότητα, συρρίκνωση κοινωνικών παροχών και
ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς μάλιστα να
διασφαλίζουν ότι θα αποφευχθεί η βίαιη αναδιάρθρωση του χρέους, είναι ώρα να σταματήσει η διαδικασία
λήψης αποφάσεων ερήμην των Ευρωπαϊκών λαών.
Θα είναι ιστορικά καταστροφικό, εάν η οικονομική κρίση, η οποία έχει ήδη μετατραπεί σε κοινωνική
και πολιτική, εδραιωθεί και ως κρίση Δημοκρατίας.
Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, επιβάλλεται
η προσφυγή στους λαούς της Ευρώπης και η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, καθώς οι στρατηγικές
αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίζουν το κοινωνικό–οικονομικό μοντέλο και την ποιότητα ζωής
των Ευρωπαίων για δεκαετίες.
Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις πραγματικές αιτίες της κρίσης
και τους παράγοντες που τη δημιούργησαν, καθώς και
το δικαίωμα να εκφραστούν με το πιο άμεσο τρόπο και
να επιλέξουν.
Η απαίτηση για δημοψήφισμα αποτελεί σήμερα
βαθιά δημοκρατικό αίτημα.

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ:
Η καθιέρωση ενός νέου ενιαίου και δίκαιου Μισθολογίου για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα, αποτελεί πάγια θέση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκτιμούμε όμως ότι η συγκυρία και οι πολιτικές του
μνημονίου δεν αφήνουν περιθώρια για την υλοποίηση
ενός μισθολογίου που θα αναβαθμίζει μισθούς και συντάξεις, θα αποκαθιστά αδικίες και θα συμβάλλει στην
πιο αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν θα υπάρξει
διαχωρισμός παλαιών και νέων βρίσκεται στην κατεύθυνση των αιτημάτων μας. Η δήλωση ότι στόχος είναι
να μην υπάρξει νέα μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιεί – αφού η περικοπή του 13ου & 14ου μισθού δεν
μπορεί να είναι αφετηρία – μένει να αποδειχτεί.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταστεί σαφές
ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., έχει ήδη εκφράσει την αντίρρησή
της να προσέλθει «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», εάν προηγουμένως δεν γίνουν αποδεκτές
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οι θέσεις της για επαναφορά του 13ου και 14ου
μισθού.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι οι απώλειες του συνολικού εισοδήματος των Δημοσίων
Υπαλλήλων αγγίζουν πια το 25% και οι συνάδελφοι/εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα έχουν ξεπεράσει
τα όριά τους… και δεν πρόκειται να αποδεχθούν καμιά
παραπέρα περικοπή των εισοδημάτων τους. Παρά τη
συντήρηση σεναρίων περί «παχυλών μισθών», το
μηνιαίο εισόδημα του 80% των μισθωτών του Δημοσίου Τομέα δεν ξεπερνά τα 1.000 - 1.500 ευρώ,
ενώ την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων διαρκώς μειώνεται εξαιτίας των αυξήσεων των
τιμών ειδών ευρείας κατανάλωσης, των αυξήσεων της
έμμεσης φορολογίας, των τιμών του ρεύματος, των εισιτηρίων κ.ο.κ.
Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας
Εργατικών Συνδικάτων (ETUC) «για τα μέτρα λιτότητας στην Ευρώπη» η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες επιβλήθηκαν περικοπές στο εισόδημα των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι η στρατηγική της μείωσης των μισθών
στο Δημόσιο Τομέα στοχεύει στη δημιουργία ενός
φαινομένου «ντόμινο» για περικοπές σε όλη την
υπόλοιπη οικονομία.
Συγκεκριμένα, στο σχετικό απόσπασμα αναφέρεται: «Ένας πρόσθετος λόγος για τη στόχευση του Δημόσιου Τομέα, είναι το “φαινόμενο ντόμινο” που έχουν
οι περικοπές μισθών στο Δημόσιο για την υπόλοιπη Οικονομία: Οι περικοπές μισθών στο Δημόσιο, οδηγούν
αναπόδραστα και τις περισσότερες φορές μεταφέρονται ως “λογικό” επιχείρημα, σε περικοπές στον ιδιωτικό τομέα. Όμως, όταν υπάρχει μείωση του μέσου μισθού, τότε πιέζεται προς τα κάτω και το επίπεδο του κατώτατου μισθού. Και αν οι μισθοί πέφτουν στο σύνολο
τους τότε το ίδιο θα συμβεί και στα επιδόματα ανεργίας,
τα οποία θα πρέπει επίσης να κοπούν με το “λογικό”
επιχείρημα ότι πρέπει να αποκατασταθεί η δημιουργία
νέων οικονομικών κινήτρων στους ανέργους για την
επιστροφή τους στην αγορά εργασίας. Από αυτή την
άποψη, η μείωση των μισθών στο Δημόσιο είναι το
πρώτο βήμα σε μια προς τα κάτω κοινωνική δίνη»
(Πηγή: Κοινωνικό Πολύκεντρο – Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Επίσης, είναι προφανή τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν στη ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα γενικότερα οι περικοπές στους μισθούς
στο Δημόσιο. Πέρα όμως από τις άμεσες αυτές επιπτώσεις, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και δομικές, μακροχρόνιες συνέπειες. Όπως, άλλωστε, τονίζεται στη
σχετική Έκθεση της ETUC, «οι θέσεις εργασίας και οι
μισθοί στο Δημόσιο δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως
υποσύνολο ενός πακέτου δαπανών. Αντίθετα θα πρέπει να θεωρηθούν ως επενδύσεις για το μέλλον της
Οικονομίας και της Κοινωνίας».

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
Η Κυβέρνηση προτείνει την αύξηση των ωρών
εργασίας στο Δημόσιο προκειμένου ο Δημόσιος Τομέας να γίνει περισσότερο παραγωγικός και
ανταγωνιστικός και να εξυπηρετεί καλύτερα τον
πολίτη.
Σε μια περίοδο που οι πόροι που διατίθενται για τη
λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών συνέχεια περικόπτονται, που Δημόσιες Υπηρεσίες διαλύονται εξαιτίας της έλλειψης πόρων και προσωπικού δεν μπορεί
κανείς να κατανοήσει με ποιο τρόπο με την αύξη-

ση κατά 30 λεπτών του ωραρίου θα καλυφθούν οι
ανάγκες του πολίτη.
Στο πλαίσιο αυτό μέτρα που αφορούν την αύξηση των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων
μας βρίσκουν αντίθετους γιατί εκτός από αναχρονιστικά είναι και απολύτως αναποτελεσματικά και γίνονται προφανέστατα με μοναδικό στόχο την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την
ανατροπή των κοινωνικών δομών. Επιπλέον, έχουν
και ευρύτερη πολιτική σκοπιμότητα καθώς αποτελούν «προπομπό» περαιτέρω αύξησης των ωρών
εργασίας και στον Ιδιωτικό τομέα.
Η σημερινή κατάσταση στο Δημόσιο Τομέα,
η οποία συντηρείται «ατόφια» εδώ και δεκαετίες
οφείλεται στην έλλειψη ορθολογικής οργάνωσης
και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, γεγονός για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η Πολιτεία και οι εκάστοτε Κυβερνήσεις, καθώς με τις πρακτικές που έχουν εφαρμόσει
διαχρονικά έχουν δημιουργήσει συνθήκες «εγκλωβισμού» τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα.
Σε εποχή κρίσης - όχι μόνο οικονομικής, αλλά
ηθικής και πολιτικής- οφείλουμε να αναρωτηθούμε
τι είδους Δημόσια Διοίκηση θέλουμε. Εάν η πολιτική
εξουσία θέλει μία Διοίκηση αποδοτική, αποτελεσματική
και αξιόπιστη θα φροντίσει να τη θωρακίσει με αποτελεσματικούς μηχανισμούς, αντί να συντηρεί σενάρια
διαρκούς επίθεσης στο εισόδημα και τις συνθήκες εργασίας των Δημοσίων Λειτουργών. Τέτοιου είδους
σενάρια καλλιεργούν αισθήματα απογοήτευσης
και ανασφάλειας στους εργαζόμενους στο Δημόσιο
Τομέα, τα οποία σύμφωνα με τη διεθνή θεωρία εργασίας μειώνουν την αποδοτικότητα κάθε εργαζόμενου.
Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι στην υπόλοιπη
Ευρώπη ο Δημόσιος Τομέας λειτουργεί λιγότερες
ώρες (35-36 ώρες εβδομαδιαίως), παραμένει, ωστόσο, κατά γενική ομολογία, αισθητά αποδοτικότερος.
Η απώτερη σκοπιμότητα του μέτρου αυτού, ομολογείται από το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο με σχετική ανακοίνωσή του παραδέχθηκε ότι η αύξηση των
ωρών εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα «οικονομία
στις προσλήψεις», αφού θα δώσει τη δυνατότητα στο
Κράτος να «αποφύγει» την πρόσληψη 45.000 νέων
υπαλλήλων.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θεωρούμε ότι μία
τέτοια λογική είναι αντικοινωνική, ειδικά στη σημερινή περίοδο που η ανεργία αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ταυτόχρονα στερεί από τη Δημόσια
Διοίκηση τη δυνατότητα «ανανέωσης» μέσω της στελέχωσής της από ανθρώπους νεότερης ηλικίας, τη
στιγμή μάλιστα που έχουν ήδη αποχωρήσει με συνταξιοδότηση περισσότεροι από πενήντα χιλιάδες συνάδελφοι εξαιτίας του νέου συνταξιοδοτικού Νόμου, ενώ
αναμένονται εκατόν είκοσι χιλιάδες αποχωρήσεις την
επόμενη τετραετία, λόγω ωρίμανσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Η πολιτική της αποδυνάμωσης και αποδιοργάνωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών πρέπει να σταματήσει
άμεσα. Η Κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει την
ομαλή λειτουργία και να διασφαλίσει τη συνέχεια
του Δημοσίου, προκηρύσσοντας άμεσα διαγωνισμούς μέσω Α.Σ.Ε.Π., για την στελέχωση των Υπηρεσιών με νεότερης ηλικίας προσωπικό, βάσει των
πραγματικών αναγκών και όχι των περιορισμών
που θέτει η Τρόικα.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ:
Τα Επικουρικά Ταμεία των Δημοσίων Υπαλλήλων οδηγούνται σε αδιέξοδο, το οποίο όμως οφείλεται σε κυβερνητικές επιλογές και πολιτικές των
τελευταίων δεκαετιών. Ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταπόκρισης σε ορισμένες υποχρεώσεις τους. Η
αντιμετώπιση των προβλημάτων θα πρέπει να γίνει
με γνώμονα τη βιωσιμότητά τους, με ενίσχυση από το
Κράτος.
Το Τ.Π.Δ.Υ. παρουσιάζει έλλειμμα 1,7 δισ.
ευρώ, το Μ.Τ.Π.Υ 240 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα
οργανικό έλλειμμα παρουσιάζει και το ΤΕΑΔΥ.
Τα Ταμεία, των εργαζομένων στο Δημόσιο,
έχουν οδηγηθεί στη σημερινή κατάσταση, εξαιτίας
της χρόνιας υφαρπαγής των αποθεματικών τους
από το Κράτος, την κατευθυνόμενη εμπλοκή τους στο
Χρηματιστήριο, τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών
τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηματικών ή κοινωνικών πολιτικών, χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυσή
τους, καθώς και εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών
που οδήγησαν στον περιορισμό της απασχόλησης στο
Δημόσιο και τη δραματική αλλαγή της σχέσης εργαζομένων – συνταξιούχων.
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από τη σημερινή
Κυβέρνησή, στα πλαίσια του μνημονίου, έχουν δραματικές επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα των Ταμείων.
Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στο
Δημόσιο, μέσα από την κατάργηση του 13ου και 14ου
μισθού και η περικοπή των επιδομάτων κατά 20%,
έχουν ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να περιορίσουν σημαντικά τους πόρους των Ταμείων.
Ταυτόχρονα ο περιορισμός των προσλήψεων, σε
συνδυασμό με τις αυξημένες αιτήσεις για συνταξιοδότηση, έχουν οδηγήσει τα Ταμεία σε αδιέξοδο.
Το πρόβλημα έχει διογκωθεί και σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις μας θα γίνει εκρηκτικό, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αφού η κρίσιμη περίοδος πίεσης,
εξαιτίας της ωρίμανσης και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, για ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων, έχει
ορίζοντα έως το 2017.
Ήδη 40 χιλιάδες συνταξιούχοι στερούνται των
μερισμάτων που δικαιούνται και άλλοι 200 χιλιάδες
την καταβολή μέρους αυτών, όπως για παράδειγμα το
μέρισμα των Χριστουγέννων του Μετοχικού Ταμείου
Δημοσίων Υπαλλήλων.
Είναι επίσης προφανές, κάτω από τους όρους
πολιτικής στις προσλήψεις και τις αμοιβές που επιβάλλει το μνημόνιο και η Κυβέρνηση ότι οι αναλογιστικές προσεγγίσεις θα είναι αυθαίρετες και ως
εκ τούτου απαιτείται οικονομική και πολιτική στήριξη της βιωσιμότητας των Ταμείων και η άμεση επιχορήγησή τους.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στο χώρο της
Υγείας έρχονται να προστεθούν σε σειρά ρυθμίσεων του παρελθόντος, πολλές εκ των οποίων
είναι αντιφατικές μεταξύ τους, έχουν γραφειοκρατικό προσανατολισμό και για ολόκληρες δεκαετίες
αποδομούν και εμπορευματοποιούν τις υπηρεσίες
Υγείας.
Ο εξορθολογισμός και η αντιμετώπιση της σπατάλης αποτελούν απλώς το άλλοθι, στην προσπάθεια μετακύλισης μεγάλου μέρους του κόστους παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών στους πολίτες
(εισιτήρια στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων,
ποσοστά συμμετοχής στις εξετάσεις και τα φάρμακα
κ.ο.κ.), καθώς τους επιβαρύνουν πλέον των ασφαλιστικών εισφορών και της γενικής φορολογίας.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του μνημονίου στόχος
είναι η οριζόντια μείωση των διαθέσιμων πόρων
με περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος είναι ότι ο χώρος
της Υγείας καλείται να λειτουργήσει το 2011 με το
50% του αντίστοιχου κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2010.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι συνδικαλιστικοί Φορείς του
χώρου της Υγείας αγωνίζονται για τη διασφάλιση
του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η φτώχεια, η ανέχεια
και η απόγνωση επεκτείνονται σε όλο και μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού, το κράτος οφείλει να εγγυηθεί
την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό οποιοδήποτε Νομοσχέδιο κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή και αφορά την
Υγεία πρέπει να είναι προϊόν ενδελεχούς μελέτης
και συναίνεσης μεταξύ των εκπροσώπων της εξουσίας, των εκπροσώπων των εργαζομένων και τον
πολιτών.
•••
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αγωνίζονται για
τη δημιουργία και καθιέρωση μίας ισχυρής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα διασφαλίζει την ισότιμη
πρόσβαση του συνόλου των πολιτών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και θα προάγει το ρόλο των Δημοσίων
Λειτουργών στη διαδικασία υλοποίησης του δημοσίου
συμφέροντος.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., παραμένοντας πιστή στις αρχές
του εκδημοκρατισμού, του εκσυγχρονισμού και της
αναβάθμισης της λειτουργίας της κρατικής μηχανής και της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του
λαού και του τόπου, συνεχίζει την προσπάθεια και
τον συντονισμένο αγώνα για τη διεύρυνση της συμ-

μετοχής των εργαζομένων στο Δημόσιο στο Εθνικό εισόδημα, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της
Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Παρά τις «διαβεβαιώσεις» του Υπουργού ότι οι αλλαγές δεν θα γίνουν στο πλαίσιο του Μνημονίου και του
σχεδίου λιτότητας, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν παρά
να λάβουν υπόψη την υπαρκτή και γενικευμένη επίθεση κατά του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία επιχειρείται ως «προπέτασμα καπνού» που υποκρύπτει -και εν συνεχεία
«νομιμοποιεί»- την κατάργηση του Δημόσιου, δωρεάν και κοινωφελούς χαρακτήρα των Υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τονίζει ότι δεν
πρόκειται να δεχθεί καμία περαιτέρω περικοπή εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
για τους εργαζόμενους στη Δημόσια Διοίκηση, αντιθέτως θα διεκδικήσει τα «χαμένα» και προς αυτή την
κατεύθυνση ενισχύει με τις άμεσες αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις 10 και στις 23 Φεβρουαρίου την
ανάπτυξη ενός ευρύτερου αγωνιστικού και απεργιακού κινήματος.

”

Πως βλέπει η A.Δ.E.Δ.Y. τα θέματα της Ηλεκτρονικής
Διακύβερνησης, της αλλαγής νομικού πλαισίου του E.K.Δ.Δ.A.
και το Πειθαρχικό Δίκαιο στο Δημόσιο
1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα υπήρξαν και θα είναι πάντοτε αρωγοί και συμπαραστάτες σε
κάθε προσπάθεια βελτίωσης εκ μέρους της Πολιτείας των παρεχόμενων από το Δημόσιο υπηρεσιών
προς τον Πολίτη.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι όποιες αλλαγές προωθούνται στο πλαίσιο της αξιοποίησης σύγχρονων
μορφών Διακυβέρνησης με στόχο την κατάργηση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των οργανωτικών δομών, τη μείωση των διοικητικών βαρών και την απλοποίηση των διαδικασιών που
σήμερα αποτελούν «τροχοπέδη» στην έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών εκ
μέρους της Δημόσιας Διοίκησης, δεν μπορεί παρά να βρίσκουν τους εργαζόμενους σύμφωνους.
Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα όσον αφορά την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αξιοποίηση σύγχρονων μορφών Διακυβέρνησης, όπως είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, με στόχο την
ελαχιστοποίηση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη, αλλά και των διοικητικών και οικονομικών
βαρών που συνοδεύουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις.

2. Αλλαγή Νομικού Πλαισίου Λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
Στο ίδιο πνεύμα, αλλαγές που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας και την αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση και τη βέλτιστη
αξιοποίηση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα προσόντα του, τις δυνατότητές
του και βεβαίως τις πραγματικές ανάγκες του Δημοσίου Τομέα βρίσκουν τους εργαζόμενους σύμφωνους και έτοιμους να συμβάλλουν θετικά.
Ο Δημόσιος Τομέας, άλλωστε, διαθέτει ένα - και μόνο ένα - σημαντικό “κεφάλαιο”: Το ανθρώπινο
δυναμικό του! Στόχος της Πολιτείας θα πρέπει να είναι η δημιουργία συνθηκών αποδοτικής εργασίας
στο Δημόσιο και αυτό θα γίνει εφικτό όταν εφαρμόσει όλες εκείνες τις πολιτικές που καθιστούν τον
εργαζόμενο ικανό να διαθέτει κοινωνική ευθύνη και να υλοποιεί επιτεύγματα, αντί να εκτελεί καθήκοντα!

3. Πειθαρχικό Δίκαιο:
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πιστεύει ότι το πειθαρχικό δίκαιο δεν χρειάζεται αλλαγές στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης των ποινών.
Αντιθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να απαιτούνται ελαφρότερες ποινές. Το Πειθαρχικό
Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως αυτό περιγράφεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, θεωρείται πλήρες. Περιέχει κλιμακωτές ποινές, οι οποίες φτάνουν έως και την οριστική απόλυση, ενώ αφορούν ποικιλία παραπτωμάτων. Το πρόβλημα της ατιμωρησίας ενός μικρού αριθμού επίορκων υπαλλήλων,
δεν οφείλεται στην ανυπαρξία ποινολογίου, αλλά στην ανεπιτυχή εφαρμογή του, η οποία μάλιστα
πολλές φορές οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι οι ποινές είναι δυσανάλογα αυστηρές έναντι
του παραπτώματος που αφορούν.
Μία πιθανή απόπειρα περαιτέρω αυστηροποίησής του θα μπορούσε λοιπόν να επιφέρει τα ακριβώς
αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Εξάλλου, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι συστήματα που
δεν εξαντλούν την αυστηρότητά τους και χαρακτηρίζονται από την αμεσότητα της εφαρμογής του
Πειθαρχικού Κώδικα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά.

Και μία επισήμανση…
Ο πρόσφατος χαρακτηρισμός των Δημοσίων Υπαλλήλων στο σύνολό τους ως «κοπριτών» από τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης «ανήκει στο κοινωνιολογικό φαινόμενο της επικλήσεως αρνητικών στερεοτύπων σε περιπτώσεις κρίσεων», όπως είχε εύστοχα παρατηρήσει ο καθηγητής Εγκληματολογίας
και συγγραφέας, Ευγένιος Τριβιζάς, σε σχετικό άρθρο του, αναφερόμενος σε μία αντίστοιχη επιχείρηση
επίθεσης, η οποία με τον όρο PIGS επιδίωκε τη λεκτική «αποκτήνωση» ολόκληρων λαών, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. «Είναι όμως απορίας άξιο το ότι πολιτισμένοι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο
να διαδίδουν μειωτικές εκφράσεις που τόσα δεινά έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν», έγραφε ο Ευγ.
Τριβιζάς. «Όταν δεν αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως άτομα… τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για κάθε
λογής βαρβαρότητα».
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ΠΡΑΞΙΚΟΠΙΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Kαταργείται η προσωπική διαφορά επιπλέον αποδοχών
για όσους υπαλλήλους μετατάσσονται ή μεταφέρονται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρεσίες του Δημοσίου
Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται
πως καταργείται η προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον
αποδοχών για όσους υπαλλήλους μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1ης Ιανουαρίου
2011 και εφεξής από υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε
άλλες υπηρεσίες του ιδίου Τομέα. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

“

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 22 του
άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α), καθώς και τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας.», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για
την εφαρμογή τους.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο
να τονισθούν τα εξής:
Επί του άρθρου τρίτου παρ. 22 ν. 3845/2010
Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου τρίτου,
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αποδοχές και την
τυχόν προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε άλλες Υπηρεσίες του ιδίου Τομέα.
Ειδικότερα :
1. Όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-2011
και εφεξής, από Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα σε
άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Τομέα, θα λαμβάνουν το
σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως
προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που
ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται
ή μεταφέρονται, όπως προέβλεπαν μέχρι τώρα ειδικές περί τούτου διατάξεις για τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς.
2. Όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς
Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, κατά το χρονικό
διάστημα από 1-1-2010 έως και 31-12-2010 και
έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές
διατάξεις προσωπική διαφορά, από 1-1-2011 η
διαφορά αυτή καταργείται και καταβάλλονται πλέον
στους υπαλλήλους αυτούς μόνο οι αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάχτηκαν ή μεταφέρθηκαν.
Επισημαίνεται ότι η προσωπική διαφορά που καταβλήθηκε το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα
εμπίπτει στις μειώσεις του 12% και 8% από 1-12010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.
3. Όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς
Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα πριν την 1-1-2010
και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, εξακολουθούν
να δικαιούνται τη διαφορά αυτή με τους όρους και

τις προϋποθέσεις των διατάξεων που προβλέπουν
τη διατήρησή της, μειωμένη κατά 12% και 8% από
1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3833/2010 και
3845/2010.
Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που προβλέπει διατήρηση προσωπικής διαφοράς σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων από και
προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997
(ΦΕΚ 154 Α), της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.
3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α), του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α) κ.λ.π., δεν έχουν ισχύ για τις μετατάξεις ή μεταφορές που γίνονται από 1-1-2010 και εφεξής.
Τέλος, με τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις οριοθετείται ο Δημόσιος Τομέας για την εφαρμογή της παρ. 22
και νοείται αυτός που ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και
χρηματοδοτούνται κυρίως, από Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Ο.Κ.Α (Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης).
Επί του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 3899/2010 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, οι όμοιες του άρθρου 3
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α) περί εισοδηματικής
πολιτικής εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος
2011.

”

Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄)

Άρθρο τρίτο παρ. 22
«Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από
οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο
φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το
σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως
προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που
ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.
Αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προσωπική
διαφορά μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου
αυτής δεν αναζητούνται. Ως δημόσιος τομέας για
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, νοείται αυτός που ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 1Β
του ν. 2362/1995, συμπεριλαμβανομένων και των
Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως, από Ο.Τ.Α. και Ο.Κ.Α.. Η ισχύς της παραγράφου
αυτής αρχίζει από 1.1.2011.».
Άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3899/2010
«Στο άρθρο 3 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α),
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: “6. Οι διατάξεις
των προηγούμενων παραγράφων για την εισοδηματική πολιτική του έτους 2010 εφαρμόζονται και για
την εισοδηματική πολιτική του έτους 2011.”».

«Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω
μείωση εργασιακών,
μισθολογικών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων»
διεμήνυσε η A.Δ.E.Δ.Y.
στον Yπουργό Eσωτερικών
Καμία μείωση των εργασιακών, μισθολογικών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων στη Δημόσια Διοίκηση δεν
πρόκειται να γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο του μνημονίου,
διεμήνυσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνάντηση που είχε με τον
Υπουργό Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα σημειώνει σε δελτίο Τύπου της τα εξής:

“

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από τη συνάντηση με τον Υπουργό
Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν ικανοποιείται μόνο με τη
διαβεβαίωση ότι δεν θα υλοποιηθεί νέα περικοπή
στα εισοδήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. Το νέο μισθολόγιο που πρόκειται να παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα, δεδομένου ότι το μνημόνιο και
η μέχρι τώρα διοχέτευση σεναρίων έχουν καταστήσει
κλίμα νέων οριζόντιων περικοπών, δεν μπορεί να
τύχει κανενός τύπου διαλόγου εάν προηγουμένως
δεν γίνουν αποδεκτές οι θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για
αποκατάσταση των περικοπών όπως του 13ου και
14ου μισθού και δεν ληφθεί υπόψη ο ελάχιστος βασικός μισθός που θέτει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η ανάπτυξη των
1Χ2 και 1Χ3.
Σε ότι αφορά το συσχετισμό ωραρίου λειτουργίας και ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες «αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε και
συνεπώς όχι σε υπηρεσίες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων (π.χ. Εκπαίδευση, Υγεία),
η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι έτοιμη να συζητήσει για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, με γνώμονα
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και
υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν
θα στηριχθεί:
Α. Σε αλλαγή του τρόπου διευθέτησης του χρόνου
εργασίας.
Β. Σε διακεκομμένο ωράριο εργασίας.
Γ. Σε αύξηση ωρών εργασίας, οι οποίες καταλήγουν στη μείωση των θέσεων εργασίας.
Στη βάση αυτή η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναμένει την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού για δημόσια και ειλικρινή διαβούλευση, ώστε οι όποιες
αλλαγές να πραγματοποιηθούν με γνώμονα την αναβάθμιση τόσο των Δημοσίων Υπηρεσιών όσο και του
ρόλου των δημοσίων λειτουργών.
Μέτρα όπως είναι η γενικευμένη αύξηση των
ωρών εργασίας στο Δημόσιο, δεν οδηγούν σε επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Αντιθέτως δημιουργούν έδαφος νέου λαϊκισμού σε βάρος των
Δημοσίων Υπαλλήλων, γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού και με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού. Βασίζονται δε στη
στρεβλή αντίληψη –που συστηματικά καλλιεργείται
από ένα μέρος της κυβέρνησης- ότι «κύριος υπαίτιος
για τη διόγκωση του ελλείμματος και του χρέους είναι
η ίδια η ύπαρξη του Δημοσίου Τομέα».
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τονίζει την αυτονόητη, σταθερή
και διαχρονική θέση της για ίση πρόσβαση των
πολιτών στις Υπηρεσίες του Δημοσίου, μέσω της
απλοποίησης των γραφειοκρατικών δομών και διαδικασιών που έχουν «επιβληθεί» με αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας και των κυβερνήσεων και διεκδικεί
τις δημοκρατικές τομές και αλλαγές που θα αναδείξουν το ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν πρόκειται
να δεχθεί στο πλαίσιο του μνημονίου καμία μείωση εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων στη Δημόσια Διοίκηση και σε αυτή
την κατεύθυνση ενισχύει με τις άμεσες αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις 10 και στις 23 Φεβρουαρίου 2011 την ανάπτυξη ενός ευρύτερου αγωνιστικού και απεργιακού κινήματος για την ανατροπή
του αντεργατικού, αντικοινωνικού και αντιλαϊκού
πλαισίου.

”
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H Π.O.E.-O.T.A. κατήγγειλε τις διαδικασίες σε Συνέντευξη Tύπου
Για το θέμα της εκχώρησης σε ιδιώτες της αρμοδιότητας
διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου. Κατά τη διάρκεια αυτής επισημάνθηκε το πρωτοφανές από πλευράς αδιαφανών διαδικασιών,
μεθοδεύσεων και «υπόγειων» συνεννοήσεων και ενεργειών
σχέδιο με στόχο την είσοδο των επιχειρηματικών συμφερόντων στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Κατέστη σαφές η αντίδραση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η οποία από
την πρώτη στιγμή κατήγγειλε το προωθούμενο σχέδιο ως τη
χειρότερη λύση που θα επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες, το
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και θα προκαλέσει «στρατιά»
απολυμένων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

“

Τα νήματα αυτού του σχεδίου κινεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που προωθούν, με
τρόπο ο οποίος ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του,
Προγραμματική Σύμβαση για την ανάθεση της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες. Προφανώς λειτουργούν με κυβερνητική εντολή και αυτό
φαίνεται και από την απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος να εκδώσει περιβαλλοντικούς όρους
για τη λειτουργία εργοστασίου βιολογικής ξήρανσης
δυναμικότητας 700.000 τόνων. Ενέργεια η οποία
προάγει την πιο ακριβή διεθνώς επιλογή, αυτή της
βιοξήρανσης και της θερμικής επεξεργασίας (καύση) και ταυτοχρόνως επικίνδυνη για τη δημόσια
υγεία και το περιβάλλον.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναλαμβάνοντας τις ευθύνες
που της αναλογούν και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης δηλώνει, πώς οι αρμοδιότητες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να βγούν σε
«πλειστηριασμό» και να παραδοθούν στις άγριες διαθέσεις των εργολάβων και θα επιμείνει στη στάση
της κατά της ανάθεσης της διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων σε ιδιώτες που είναι σε βάρος των πολιτών και των εργαζομένων. Για το λόγο άλλωστε
αυτό, προσέφυγε κατά της 1/2011 απόφασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. με την
οποία αποφάσισε την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
για την κατασκευή 4 εργοστασίων επεξεργασίας
σύμμεικτων απορριμμάτων, συνολικής δυναμικότητας 1.355.000 τόνων/έτος.
Με την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση και την
απερχόμενη Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
κατασκευή τεσσάρων (4) εργοστασίων θα καταστούν τελικά άχρηστες επενδύσεις κόστους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ το κόστος τους
θα μετακυλιστεί στον πολίτη για πολλά χρόνια.
Παράλληλα, η διαφαινόμενη διάθεση να ανατεθεί η
λειτουργία των εργοστασίων σε ιδιώτη σε συνδυασμό με τη νέα αντιλαϊκή τιμολογιακή πολιτική σημαίνει τουλάχιστον τριπλασιασμό των δημοτικών τελών
για 25 χρόνια. Αξιοπερίεργη είναι επίσης η εμμονή
της κυβέρνησης να διενεργηθεί ενιαίος διαγωνισμός για την κατασκευή και των 4 εργοστασίων
μαζί. Εμμονή που οδηγεί σε διαιώνιση των μονοπωλιακών καταστάσεων και στην ανάθεση της επένδυσης στους γνωστούς «εργολάβους των σκουπιδιών».
Επισημαίνεται δε πώς η κατασκευή του εργοστασίου βιολογικής ξήρανσης που προτείνεται, γίνεται σε χώρο κυττάρου, δηλαδή σε χώρο που έχει
ήδη ετοιμαστεί με κόστος για τους πολίτες να υποδεχτεί απορρίμματα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προσέφυγε επίσης ζητώντας
την ανάκληση της 1/2011 απόφασης του Ε’
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία
έγινε προσυμβατικός έλεγχος της Προγραμματικής
Σύμβασης με θετικό αποτέλεσμα, ενώ προτίθεται να
προσφύγει εντός των επομένων ημερών κατά της
απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εργοστασίου της Φυλής για το οποίο έχει
επιλεγεί η βιοξήρανση. Σημειώνεται πώς όλοι οι
επιστημονικοί φορείς θεωρούν τη μέθοδο της βιοξήρανσης υψηλού επενδυτικού και λειτουργικού
κόστους, σε σχέση με την ανακύκλωση στην πηγή,
την κομποστοποίηση και τους Χ.Υ.Τ.Υ. και εισάγει
επισήμως την καύση. Κι αυτό γιατί στις μονάδες
βιοξήρανσης γίνεται μηχανική επεξεργασία των σύμμεικτών απορριμμάτων κατά την οποία ανακτώνται

μόνο μέταλλα (μόλις το 2%) και τα υπόλοιπα (κυρίως
χαρτί, πλαστικά και οργανικά) μετατρέπονται σε καύσιμο υλικό, το λεγόμενο SRF, το οποίο θα πρέπει
να οδηγείται σε θερμική επεξεργασία σε ειδικές
μονάδες καύσης. Μέθοδος που θα εκτινάξει το κόστος, θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με εξαιρετικά
επικίνδυνους ρύπους, θα βάλει εμπόδια στην ανακύκλωση και θα απαιτήσει και Χ.Υ.Τ.Α. τοξικών
αποβλήτων.

Η πρότασή μας.
Σε αντίθεση με το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της
διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων που προωθούν κυβέρνηση, Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., Περιφέρεια Αττικής καθώς τώρα τελευταία και άλλες Περιφέρειες,
εμείς προτείνουμε σε Εθνικό επίπεδο:
1 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 διαφορετικό 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.
2 Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στους οποίους μπορούν να
συγκεντρώνονται και τα προδιαλεγμένα από τους
πολίτες απορρίμματα κατά είδος.
3 Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας οργανικού
κλάσματος από το ρεύμα των οργανικών, λαμβανομένου υπόψη ότι τα οργανικά υπερβαίνουν το
45% των απορριμμάτων στη χώρα μας. Από την
επεξεργασία αυτή θα έχουμε ως προϊόν άριστης ποιότητας κομπόστ, το οποίο μπορεί είτε
να χρησιμοποιεί η Αυτοδιοίκηση για αναπλάσεις
πάρκων, αναδασώσεις, κ.λ.π. ή να πωλείται στην
αγορά με οικονομικό όφελος
4 Δημιουργία Ολοκληρωμένων Ενοτήτων 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 με κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης. Θα πρέπει να προκρίνεται ο συνδυασμός της πιο οικονομικής και
φιλικής στο περιβάλλον λύση με αποκλεισμό
επομένως της καύσης.
5 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.
6 Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την Κυβέρνηση και τους φορείς των Ο.Τ.Α. για την
προώθηση κατασκευής των Κ.Δ.Α.Υ. και των
μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, που προβλέπονται στους περιφερειακούς σχεδιασμούς και να μην περιορίζονται
στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ. που και αυτοί
κατασκευάζονται με το σταγονόμετρο, με συνεχείς
υπαναχωρήσεις και έξωθεν παρεμβάσεις, λόγω
κυρίως πολιτικών σκοπιμοτήτων.
7 Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
(Ε.Ι.Α.), ενίσχυση του ρόλου της εγκατάστασης
του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την αποτέφρωση. Προστασία της υγείας των πολιτών, των εργαζομένων και
του περιβάλλοντος, από την ανεξέλεγκτη διάθεσή
τους.

Η περίπτωση της Αττικής.
Ειδικότερα για την Αττική προτείνουμε μια
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων
στην Αττική με βάση τα παρακάτω:
1. 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).
2. Δημιουργία δύο εργοστασίων μηχανικής ανακύκλωσης, δυναμικότητας 127.500 τόνων/
χρόνο (όπως προβλέπεται, αλλά με αλλαγή της
μεθόδου επεξεργασίας που δρομολογείται να είναι η βιοξήρανση).
3. Επέκταση και αναβάθμιση των κάδων χαρτιού
στη βάση του υποβαθμισμένου σήμερα, προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
4. 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.
5. Δημιουργία τριών (3) εργοστασίων κομποστοποίησης που ήδη προβλέπονται με παραπέρα
σταδιακή αύξηση των προδιαλεγμένων οργανικών.
6. 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).
7. Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα για δημιουργία
εργοστασίου δεύτερου Ε.Μ.Α.Κ. στα Άνω Λιόσια, με δυναμικότητα που θα επιλεγεί ανάλογα με
τα πρώτα αποτελέσματα από την ένταση της ανακύκλωσης.

”
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤIΚΗΣ • Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. • Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική

Συνάδελφοι,

Ημερίδα με θέμα «Για μία βιώσιμη, οικονομική και φιλική
στο περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής»
πραγματοποίησαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής, η
Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Εκπρόσωποι των αρμόδιων
Υπουργείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων, οικολογικών κινήσεων, επιστημονικών φορέων και άλλων
τοπικών φορέων του Νομού Αττικής παρέστησαν στην ημερίδα
και διατύπωσαν τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους, σε μία
περίοδο που το θέμα είναι στην επικαιρότητα λόγω της μεθόδευσης από την κυβέρνηση της εκχώρησης της αρμοδιότητας της
διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:

Η επιτυχία της ημερίδας, αλλά και προκειμένου
να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η παρέμβασή μας
στην προστασία του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων την
προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αναγκαία η παρουσία και η συμμετοχή του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Για αυτό σας ζητούμε να μας στείλετε ΑΜΕΣΑ
συμπληρωμένο το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που συνημμένα σας στέλνουμε.

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας σε
υλοποίηση προηγούμενης απόφασής της για την
ανάπτυξη ενός κοινού μετώπου πάλης των εργαζομένων αλλά και όλων των κοινωνικοπολιτικών
φορέων, οικολογικών οργανώσεων και κινημάτων
πολιτών, για την υπεράσπιση του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων αλλά και για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην επιχειρούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους, αποφάσισε την πραγματοποίηση
ΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα:
«Για μια βιώσιμη, οικονομική και φιλική στο
περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων της
Αττικής.»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 2
ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 στις 10.00 το πρωί στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» (Πλατεία ΚαραϊσκάκηΑθήνα), με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής
και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.).

Συνάδελφοι,

Στην ημερίδα θα προσκληθούν να καταθέσουν
τις απόψεις τους εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτικών κομμάτων, οικολογικών κινήσεων, επιστημονικών φορέων αλλά και τοπικών φορέων του Νομού Αττικής.

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην ΑΘΗΝΑ είναι η συνέχεια των παρεμβάσεων που κάνει
το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μην παραδοθούν στις
άγριες διαθέσεις των εργολάβων η διαχείριση των
Στερεών Αποβλήτων όχι μόνο στην Αττική αλλά
σε ολόκληρη την χώρα. Για να γίνει τελικά αποδεκτή η συνολική πρότασή μας για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων που δεν θα
επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες, θα προστατεύει το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία και δεν
θα προκαλέσει «στρατιές» απολυμένων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος μόνο
των ιδιωτικών συμφερόντων.

”

Συνάντηση της Π.O.E.-O.T.A. με τον Περιφερειάρχη Aττικής κ. Γιάννη Σγουρό,
για το πρόβλημα της διαχείρισης των Στερεών Aποβλήτων στην Αττική
Για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην
Αττική πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρό. Σε Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια αναφέρεται:

“
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ.
Γιάννη Σγουρού με την εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. πραγματοποιήθηκε σήμερα στα
γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Κύριο θέμα της
συνάντησης αποτέλεσε το γιγάντιο πρόβλημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, για
το οποίο οι εργαζόμενοι κατέθεσαν αναλυτικά τις
προτάσεις τους που περιλαμβάνουν:
1. Τη λειτουργία του υφιστάμενου Εργοστασίου
Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης
(Ε.Μ.Α.Κ.) με πλήρη δυναμικότητα
2. Τη δημιουργία δύο εργοστασίων μηχανικής
ανακύκλωσης, δυναμικότητας 127.500 τόνων/χρόνο
3. Την επέκταση και αναβάθμιση των κάδων χαρτιού
4. Την καθιέρωση των ρευμάτων οργανικών
5. Τη δημιουργία τριών εργοστασίων κομποστοποίησης
6. Την επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής
των έξι Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) που προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
στην Αττική (ΠΕ.Σ.Δ.Α.)
7. Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα για δημιουργία
εργοστασίου δεύτερου Ε.Μ.Α.Κ στα Άνω Λιόσια.

εκλογικές του δεσμεύσεις, είπε: «το θέμα των
απορριμμάτων είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για την Αττική και πρώτης προτεραιότητας όσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής. Για το
λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία οριστική
και τεχνολογικά συγκροτημένη λύση σύμφωνη
με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και τις τελευταίες νομοθετικές επιταγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς το συμφέρον των πολιτών του
λεκανοπεδίου, με σεβασμό στο περιβάλλον, με
το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον Έλληνα
πολίτη και, φυσικά, με πλήρη διαφάνεια».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμα την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και είναι
άγνωστο το πότε η αρμοδιότητα θα περιέλθει στην
Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο, συνεπής στις προ-

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, αφού άκουσε τις
θέσεις της Επιτροπής, τόνισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να αναλογισθούν τις ευθύνες τους
και με δημοκρατικό διάλογο να βρεθούν τα κοινά
σημεία αλλά και να εξομαλυνθούν οι όποιες δια-

φορές. Οι εμπόλεμες ζώνες δεν λύνουν τα προβλήματα.
Τέλος, αποφάσισαν στο άμεσο μέλλον να γίνει κοινή σύσκεψη με όλους τους εμπλεκομένους
φορείς, τα συναρμόδια Υπουργεία, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τους Δημάρχους, το
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., την ΤΕΔΚΝΑ και τους εργαζομένους,
ώστε να αποσαφηνιστούν οι θέσεις και οι αρμοδιότητες του καθενός.
Μετά το τέλος της συνάντησης, και οι δύο πλευρές, επεσήμαναν ότι αυτή η πρώτη συνάντηση ήταν
η αρχή μίας ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των
εργαζομένων και της Περιφέρειας Αττικής και το
επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν κι άλλες
συναντήσεις, καθώς και κοινές παρεμβάσεις που
θα αποσκοπούν στη λύση του προβλήματος, μία
λύση που θα δίνει διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα
που έχουν δημιουργηθεί.

”

Πρόταση και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αναγκαιότητα σύστασης
Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Δημοσίου χρέους
Τη σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου πρότεινε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με σκοπό ο Ελληνικός λαός να αποκτήσει πλήρη
πληροφόρηση για το Δημόσιο χρέος. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία Επιτροπής
Λογιστικού Ελέγχου (Ε.Λ.Ε.), η οποία θα εξετάσει το
Ελληνικό Δημόσιο χρέος. Η τρέχουσα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ. για την αντιμετώπιση
του Δημόσιου χρέους έχει επιφέρει μεγάλο κοινωνικό
κόστος στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, ο Ελληνικός
λαός έχει Δημοκρατικό δικαίωμα να απαιτήσει πλήρη πληροφόρηση όσον αφορά το χρέος που είναι
Δημόσιο, ή εγγυημένο από το κράτος.
Ο σκοπός της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου
θα είναι η εξακρίβωση των αιτίων του Δημόσιου
χρέους, των όρων με τους οποίους έχει συναφθεί,
καθώς και της χρήσης των δανείων. Στη βάση των
συμπερασμάτων της η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου
θα διαμορφώσει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρέους, συμπεριλαμβανομένου του χρέους
που θα αποδειχθεί παράνομο, μη νομιμοποιημένο, ή
απεχθές.
Επιδίωξη της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου θα
είναι να συνδράμει την Ελλάδα ώστε να λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το βάρος
του χρέους, επιτρέποντας παράλληλα στη χώρα να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους πιστωτές της. Τέλος,
η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα επιχειρήσει να
διαπιστώσει ευθύνες για τις προβληματικές συμβάσεις χρέους.
Το Δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος βρίσκονται
στην καρδιά της κρίσης της Ευρωζώνης. Η παγκόσμια
κρίση που ξεκίνησε το 2007 κατέληξε στη διόγκωση
του Δημόσιου χρέους των περιφερειακών χωρών της
Ευρωζώνης διότι μειώθηκαν τα κρατικά έσοδα και τα

κράτη ανέλαβαν τη σωτηρία των Ιδιωτικών Τραπεζών.
Σύμφωνα με τον τελευταίο προϋπολογισμό, το Ελληνικό Δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από
299 δις ευρώ (ή 127% του Α.Ε.Π.) το 2009 σε 362
δις ευρώ (ή 159% του Α.Ε.Π.) το 2011.
Η διόγκωση του Δημόσιου χρέους επέτεινε τον κίνδυνο εθνικής χρεοκοπίας των περιφερειακών χωρών
και αύξησε τις πιθανότητες τραπεζικής χρεοκοπίας στην
Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με εθνικές
κυβερνήσεις, αντέδρασε υιοθετώντας προγράμματα
διάσωσης που διευκολύνουν τον προσωρινό δανεισμό των κρατών της Ευρωζώνης και προστατεύουν
τις τράπεζες. Αλλά τα μέτρα αυτά δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επιτόκια δανεισμού των περιφερειακών χωρών συνέχισαν
να ανεβαίνουν. Επιπλέον, το αντίτιμο των προγραμμάτων ήταν η λιτότητα.
Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και άλλες χώρες προχώρησαν στην περικοπή μισθών και συντάξεων, μείωση
των Δημόσιων δαπανών, συρρίκνωση των παροχών
πρόνοιας, ιδιωτικοποίηση Δημόσιων επιχειρήσεων και
απελευθέρωση των αγορών. Αναπόφευκτα θα υπάρξει και περαιτέρω κοινωνικό κόστος λόγω αύξησης
της ανεργίας, χρεοκοπίας επιχειρήσεων και συρρίκνωσης της παραγωγής.
Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των προγραμμάτων διάσωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο
Ελληνικός λαός έχει κρατηθεί στο σκοτάδι όσον αφορά τη σύνθεση και τους όρους του Δημόσιου χρέους. Η
έλλειψη ενημέρωσης συνιστά θεμελιώδη αποτυχία
των Δημοκρατικών διαδικασιών. Οι λαοί που καλούνται να φέρουν το κόστος των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν Δημοκρατικό δικαίωμα στην
πλήρη πληροφόρηση.
Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου μπορεί να συμβάλει στην αναπλήρωση του Δημοκρατικού αυτού

ελλείμματος. Μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων στην αντιμετώπιση του Δημόσιου χρέους. Η επιτροπή θα είναι
διεθνής και θα αποτελείται από ορκωτούς λογιστές
του χρέους και των δημόσιων οικονομικών, από
νομικούς, οικονομολόγους, αντιπρόσωπους των
εργατικών οργανώσεων και μέλη των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών.
Θα είναι ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα, αλλά
δεν θα αποκλείει τη συμμετοχή πολιτικών αρκεί να συμφωνούν με τους σκοπούς της.
Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα διασφαλίζει
την ύπαρξη εξειδικευμένης γνώσης και θα εγγυάται τον δημοκρατικό έλεγχο καθώς και το υπόλογο
όλων των εμπλεκομένων.
Για να επιτύχει το στόχο της η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση
στις συμβάσεις Δημόσιου χρέους των τελευταίων
τεσσάρων δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων ομολόγων, αλλά και διμερούς, πολυμερούς, ή
άλλης μορφής χρέους και κρατικών υποχρεώσεων. Θα
πρέπει να έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να
απαιτεί σχετικά έγγραφα, να καλεί δημόσιους λειτουργούς σε κατάθεση και να εξετάζει τραπεζικούς
λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα
πρέπει, τέλος, να της δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα
για να μελετήσει τις συμβάσεις και να εκδόσει το πόρισμά της.
Η δημιουργία διεθνούς και ανεξάρτητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το Ελληνικό Δημόσιο
χρέος αποτελεί αναντίρρητη ανάγκη. Είναι επίσης
δημοκρατική απαίτηση του Ελληνικού λαού που
σηκώνει το βάρος της κρίσης και θέλει να γνωρίζει τις αιτίες της. Από όλες τις απόψεις η Ελληνική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα μπορούσε να
λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες χώρες της
Ευρωζώνης.

”

Συμβολική κατάληψη των Δημαρχείων από την Π.O.E.-O.T.A.
Σε συμβολική κατάληψη όλων των Δημαρχείων της χώρας
προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 αντιδρώντας στην «επίθεση»
που δέχονται συνολικά στα δικαιώματά τους. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει:

“

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν Το π ι κ ή ς Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, την ΤΡΙΤΗ 22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, από τις 10.00 το πρωί
έως τις 1.00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιήσει
κατάληψη όλων των Δημαρχείων της χώρας.
Η Πανελλαδική αυτή κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα και εντάσσεται στον αγώνα που κάνουν
οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μην
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μπουν στο «γύψο» τα δικαιώματά τους και υποθηκευτεί το μέλλον των ίδιων και των παιδιών τους
για τις επόμενες δεκαετίες.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
αγωνίζονται να ανατραπεί η πολιτική του μνημονίου που εφαρμόζει η κυβέρνηση με πρόσχημα την
οικονομική κρίση και τα προβλήματα του δημοσίου χρέους, που αφαιρούν ένα-ένα τα δικαιώματα και
τις κατακτήσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας,
για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των
εργοδοτών.
Η επίθεση που δέχονται αφορά το σύνολο των
δικαιωμάτων τους. Τα εισοδήματά τους μειώνονται με τις περικοπές του 13ου και 14ου μισθού και
των επιδομάτων, με τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, με τις αυξήσεις στις

τιμές των εισιτηρίων, των διοδίων, με την ακρίβεια και την ασυδοσία της αγοράς. Τα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα καταργούνται με
τους αντιασφαλιστικούς Νόμους.
Αγωνίζονται για ένα νέο, ενιαίο και δίκαιο μισθολόγιο, διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α., αποτροπή των ελαστικών σχέσεων εργασίας και εφαρμογή μόνιμης και
σταθερής σχέσης εργασίας.
Αντιτίθενται επίσης στην προσπάθεια που επιχειρεί η κυβέρνηση να εκχωρήσει τη διαχείριση
των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες, κάτι που θα
επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, θα οδηγήσει σε απολύσεις εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα απαξιώσει
εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας
πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

”
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Ομιλία του Προέδρου της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θέμη Μπαλασόπουλου στην
Στην ημερίδα για τη διαχείριση των Στερεών Aποβλήτων που
διοργάνωσαν από κοινού οι Περιφέρεια Aττικής, T.E.Δ.K.N.A.
και Π.O.E.-O.T.A., ο Πρόεδρος της Eκτελεστικής Eπιτροπής της
Π.O.E.-O.T.A. κ. Θέμης Mπαλασόπουλος πραγματοποίησε ομιλία,
θίγοντας όλα τα καίρια ζητήματα, αναπτύσσοντας τις ενστάσεις
και αντιδράσεις της Oμοσπονδίας στις μεθοδεύσεις που μέχρι
τώρα έχουν γίνει με σκοπό την παραχώρησή της σε ιδιώτες και
τέλος παρουσιάζοντας προτάσεις. H ομιλία του κ. Mπαλασόπουλου έχει ως εξής:

“

Αγαπητοί φίλοι,

Θέλω εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. αλλά και του συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή παρουσία σας στην ημερίδα
που διοργανώνουμε με τη συνεργασία της Περιφέρειας
Αττικής και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική και όχι μόνο, καθώς το
τελευταίο χρονικό διάστημα πρωτοβουλίες ανάλογες με
αυτές που παίρνονται στην Αττική παίρνονται και στις
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, με κοινό στόχο την
εκχώρηση της αρμοδιότητας σε ιδιώτες και την επιλογή τεχνολογιών που αποτελούν τις πιο δαπανηρές
και λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.
Η επιλογή μας για τη συνδιοργάνωση της ΗΜΕΡΙΔΑΣ με την Περιφέρεια Αττικής και την Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.
έχει στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς το πρόβλημα πλέον δεν είναι συνδικαλιστικό αλλά αφορά όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνονται σε όλη την χώρα εν αγνοία
και εν τη απουσία της πλειοψηφίας των κοινωνικών
φορέων (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Οργανώσεις κ.λ.π.) αλλά με την παρουσία των ίδιων και των
ίδιων ενδιαφερομένων για την επιβολή των δικών
τους προτάσεων.
Δεν θέλω να αναφερθώ με λεπτομέρειες στο τι
συμβαίνει στην Κρήτη, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Αιτωλοακαρνανία
όπου επιλέγονται και επιβάλλονται τρόποι διαχείρισης που θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα το
επόμενο χρονικό διάστημα (οικονομικά, περιβαλλοντικά αλλά και εργασιακά).
Η σημερινή όμως ημερίδα έχει στόχο τη διαμορφούμενη κατάσταση στην Περιφέρεια Αττικής κυρίως με ευθύνη της κυβέρνησης και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
όπου οι επιλογές που γίνονται έρχονται σε αντίθεση και
με τον Περιφερειακό σχεδιασμό. Ενώ δεν μας προξενεί
καμία εντύπωση η σπουδή που έδειξε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος στην έγκριση των Περιβαλλοντικών
όρων για το εργοστάσιο βιοξήρανσης των 700.000
τόνων/έτος στην Φυλή παρ΄ ότι υπήρξε ΟΜΟΦΩΝΑ
αρνητική γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής
Αττικής.
Η αντίθεσή μας στη διαμορφούμενη κατάσταση
δεν είναι ΑΟΡΙΣΤΗ ούτε ΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ όπως μας
κατήγγειλαν κάποιοι, αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένα
στοιχεία:
1. Οι κατά καιρούς δημοσιοποιημένες Προγραμματικές Συμβάσεις, περίπου δέκα (10), που πέρασαν
από τα χέρια μας άλλες προέβλεπαν μόνο την «κατασκευή» και άλλες την «κατασκευή και λειτουργία»,
αλλά όλες μέσα από το σύνολο των άρθρων έδειχναν τις επιλογές της κυβέρνησης.
2. Η προσπάθεια δέσμευσης από την Κυβέρνηση
και τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. του τρόπου διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων για πάνω από είκοσι πέντε
(25) χρόνια όταν με το Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα από 1-1-2011 ανήκει αποκλειστικά στην αιρετή Περιφέρεια Αττικής και το νέο Διαβαθμιδικό
Σύνδεσμο.
3. Προσκρούει στο ότι, ο Δήμος Φυλής έχει παραχωρήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο για ειδικό
σκοπό (δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α.) και όχι οποιαδήποτε άλλη χρήση. Έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί
και συμβασιοποιηθεί ύστερα από τον απαραίτητο
προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
4. Στο εν λόγω οικόπεδο υφίσταται σήμερα ενεργή σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος
πραγματοποιεί τις εκσκαφές για την κατασκευή

14

των κυττάρων. Κάτι που σημαίνει ότι ο ανάδοχος
μπορεί να εγείρει απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη
από την απομείωση του αντικειμένου της εργολαβίας του, δεδομένου ότι το έργο δεν έχει κλείσει και
είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του.
5. Για το οικόπεδο αυτό υπάρχουν σε ισχύ περιβαλλοντικοί όροι για τη διάθεση απορριμμάτων.
Περιλαμβάνονται δηλαδή δύο ενεργά κύτταρα του
Χ.Υ.Τ.Α. με την κατάργηση των οποίων χάνεται χωρητικότητα μεγαλύτερη από 5.000.000 τόνους, όση
είναι η χωρητικότητα των Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού και
Κερατέας μαζί, για 15 χρόνια. Με την κατάργηση
των κυττάρων δημιουργείται μείζον πρόβλημα για τη
Δημόσια Υγεία, αφού ο υπόλοιπος διαθέσιμος χώρος θα εξαντληθεί σε δύο (2) το πολύ χρόνια.
6. Πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό, αφού
η επιφάνεια του οικοπέδου επαρκεί για να κατασκευαστεί εργοστάσιο που θα λειτουργεί με συγκεκριμένη τεχνολογία που διαθέτουν δύο μόνο κατασκευαστές στην Ευρώπη, τους οποίους αντιπροσωπεύουν συνεργαζόμενες εταιρείες στη χώρα μας.
7. Έρχεται σε αντίθεση και με αυτόν ακόμη των χωλαίνοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό καθώς η «Βιολογική Ξήρανση» δεν συνιστά μέθοδο, επεξεργασίας – αξιοποίησης όπως επιβάλλει ο ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Αττικής αλλά μια τεχνική προεπεξεργασίας των
απορριμμάτων.
Ταυτόχρονα:
• Αντί της εξασφάλισης χώρων ταφής των απορριμμάτων επιλέγει την κατασκευή φαραωνικού
τύπου, μη αναγκαίων εργοστασίων επεξεργασίας, πράγμα πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά.
Δεν υπάρχει πρωτεύουσα χώρας στην οποία να γίνεται επεξεργασία του συνόλου των απορριμμάτων
σε εργοστάσια και μάλιστα αυτού του μεγέθους.
• Η μόνη λογική εξήγηση δημιουργίας τέτοιου μεγέθους εργοστασίων είναι η ενδεχόμενη εισαγωγή
σύμμεικτων απορριμμάτων και από άλλες περιοχές
εκτός Αττικής.
• Αντί της ανακύκλωσης στην πηγή (περιλαμβανομένης και της οργανικής ανακύκλωσης του προδιαλεγμένου στην πηγή ρεύματος των «οργανικών κουζίνας») που θα μειώσει τα σύμμεικτα απορρίμματα
και το τελικό κόστος στους Δήμους και στον πολίτη,
επιλέγει την εμμονή στην αποκομιδή και επεξερ-

γασία του σύμμεικτου σκουπιδιού, κάτι που ευνοεί
μόνο τους εργολάβους και επιβαρύνει τους Δήμους
και τους Δημότες του λεκανοπεδίου.
• Αντί της φιλικής προς το περιβάλλον μηχανικής
διαλογής και κομποστοποίησης για ένα σχετικά
μικρό μέρος των απορριμμάτων (το ρεύμα των
σύμμεικτων) επιλέγει τη βιοξήρανση των σύμμεικτων απορριμμάτων δηλαδή τελικώς την καύση,
με άγνωστο όμως ακόμη αποδέκτη των βιοξηραθέντων αποβλήτων. Με την επιλογή αυτή το ρεύμα
των σύμμεικτων απορριμμάτων διατηρείται για μια
25ετία σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, σε βάρος της
ανακύκλωσης, ώστε να τροφοδοτούνται σταθερά οι
μονάδες βιολογικής ξήρανσης (προβλέπεται και 2η ή
και 3η) και μέσω αυτών οι μονάδες καύσης.
• Αντί να προσμετρήσει την επιβάρυνση των Ελληνικών νοικοκυριών από την οικονομική κρίση
και τα οικονομικά μέτρα «κόπτεται» να κατοχυρώσει τιμές στους εργολάβους. Τιμές οι οποίες
θα εκτοξεύσουν σύντομα το κόστος διαχείρισης των
απορριμμάτων από 42,00 ευρώ σε 150,00 ευρώ/
τόνο τουλάχιστον. Χωρίς βέβαια να συνυπολογίζεται
το κόστος μεταφοράς, της καύσης, της λειτουργίας
και χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΞΙΚΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ που θα απαιτηθεί για να δέχεται την τοξική
τέφρα και λάσπη των μονάδων καύσης.
Αγαπητοί φίλοι,
Η δική μας πρόταση συγκλίνει σε ένα πράσινο
ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο που βασίζεται στο
τρίπτυχο: Πρόληψη – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση: που είναι άμεσα υλοποιήσιμο και βασίζεται στην
καρδιά της Πράσινης Ανάπτυξης, δημιουργώντας πολύ
περισσότερες θέσεις εργασίας, ικανοποιώντας όλες τις
νομικές υποχρεώσεις της χώρας και είναι κοινωνικά
αποδεκτό.
Πρόταση που έχει όμως ένα «μειονέκτημα». Είναι πολύ οικονομική και πιο αποκεντρωμένη στις
επενδύσεις και άρα δεν μπορεί να δώσει τα υπερκέρδη
που κάποιοι ονειρεύονται και μεθοδεύουν.

Η πρότασή μας.
Σε αντίθεση με το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων που προωθούν
κυβέρνηση και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. εμείς προτείνουμε σε
Εθνικό επίπεδο:

Ημερίδα για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
1. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων με καλύτερες υπηρεσίες και χαμηλότερο κόστος απέναντι στην επίθεση που δέχεται από την
κυβέρνηση και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
2. 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 διαφορετικό 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.
3. Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στους οποίους μπορούν να συγκεντρώνονται και τα προδιαλεγμένα από τους πολίτες
απορρίμματα κατά είδος.
4. Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας οργανικού
κλάσματος από το ρεύμα των οργανικών, λαμβανομένου υπόψη ότι τα οργανικά υπερβαίνουν το
45% των απορριμμάτων στη χώρα μας. Από την
επεξεργασία αυτή θα έχουμε ως προϊόν άριστης ποιότητας κομπόστ, το οποίο μπορεί είτε
να χρησιμοποιεί η Αυτοδιοίκηση για αναπλάσεις
πάρκων, αναδασώσεις, κ.λ.π. ή να πωλείται στην
αγορά με οικονομικό όφελος.
5 Δημιουργία Ολοκληρωμένων Ενοτήτων 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 με κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της
ανακύκλωσης. Θα πρέπει να προκρίνεται ο συνδυασμός της πιο οικονομικής και φιλικής στο
περιβάλλον λύσης με αποκλεισμό επομένως
της καύσης.
6 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.
7 Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την Κυβέρνηση και τους φορείς των Ο.Τ.Α. για την
προώθηση κατασκευής των Κ.Δ.Α.Υ. και των
μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, που προβλέπονται στους περιφερειακούς σχεδιασμούς και να μην περιορίζονται
στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ. που και αυτοί
κατασκευάζονται με το σταγονόμετρο, με συνεχείς
υπαναχωρήσεις και έξωθεν παρεμβάσεις, λόγω
κυρίως πολιτικών σκοπιμοτήτων.
8 Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
(Ε.Ι.Α.), ενίσχυση του ρόλου της εγκατάστασης του
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την αποτέφρωση. Προστασία της
υγείας των πολιτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.

Η περίπτωση της Αττικής.
Ειδικότερα για την Αττική προτείνουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση
τα παρακάτω:
1. 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).
2. Δημιουργία δύο εργοστασίων μηχανικής ανακύκλωσης, δυναμικότητας 127.500 τόνων/
χρόνο (όπως προβλέπεται, αλλά με αλλαγή της μεθόδου επεξεργασίας που δρομολογείται να είναι η
βιοξήρανση).
3. Επέκταση και αναβάθμιση των κάδων χαρτιού
στη βάση του υποβαθμισμένου σήμερα, προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
4. 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.
5. Δημιουργία τριών (3) εργοστασίων κομποστοποίησης που ήδη προβλέπονται με παραπέρα σταδιακή αύξηση των προδιαλεγμένων οργανικών.
6. 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).

Τη συμπαράστασή της στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Δήμο Διονύσου εξέφρασε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. –
Ο.Τ.Α. εκφράζει τη συμπαράσταση της στις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Δήμο Διονύσου που διεκδικούν την
επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος ανθρώπινης εκμετάλλευσης.
Οι συμβασιούχοι στους Ο.Τ.Α. καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις, στο
έλεος της ανεργίας, σε μια εξαιρετικά επώδυνη
περίοδο.
Κανείς δεν μπορεί να μένει απαθής, πόσο
μάλλον οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. που
έχουν ταχθεί υπέρ της οριστικής επίλυσης
του ζητήματος των συμβασιούχων με την ουσιαστική τακτοποίηση των εργαζομένων που
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

”

■

7. Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα για δημιουργία
εργοστασίου δεύτερου Ε.Μ.Α.Κ. στα Άνω Λιόσια, με δυναμικότητα που θα επιλεγεί ανάλογα με
τα πρώτα αποτελέσματα από την ένταση της ανακύκλωσης.
Αγαπητοί φίλοι,
Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση εκφράζουν με σαφήνεια τις θέσεις
τους προς κάθε κατεύθυνση καθώς η Διαχείριση
των Απορριμμάτων δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους. Οι επιλογές του σήμερα θα δεσμεύσουν και
θα δρομολογήσουν τις εξελίξεις για τα επόμενα είκοσι πέντε (25) χρόνια. Οι αποφάσεις δεν μπορεί να
παίρνονται πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες, σε
καθεστώς περίεργων μεθοδεύσεων και αδιαφανών
διαδικασιών.
Οι προειλημμένες αποφάσεις που με διαδικασίες εξπρές πάρθηκαν θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς εγκαταλείπεται οριστικά η ανακύκλωση στην «πηγή» ενώ
το υπέρογκο κόστος της πιο δαπανηρής επιλογής θα
επιβαρύνει τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό αφού θα μετακυλιστεί στο Δημότη μέσω των
Δημοτικών φόρων. Και βέβαια κανείς δεν πρέπει να
συναινέσει σε ένα σχέδιο εκχώρησης της Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Η κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία διατυμπανίζοντας πως θα φέρει την κάθαρση και θα επιβάλλει διαφάνεια, κυρίως στα δημόσια έργα, φαίνεται τώρα πως
υποχωρεί και διολισθάνει στην αδιαφάνεια και στην
υποστήριξη του κεφαλαίου που ταλανίζουν δεκαετίες
τη χώρα μας και αποτελούν τη βασική αιτία για τη σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Επιμένουμε και επισημαίνουμε ότι η διαχείριση
των Απορριμμάτων στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα απαιτεί ένα ουσιαστικό και ειλικρινή
δημόσιο διάλογο, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν οι καταλληλότερες επιλογές.
Γιατί τελικά είναι εύκολο όπως αποδεικνύεται,
να αγνοείς την κοινή λογική, να παρεκκλίνεις από τη
νομιμότητα, να εξυπηρετείς ιδιωτικά συμφέροντα, να
διαλύεις το Δημόσιο Τομέα, να απαξιώνεις τους εργαζόμενους, να επιβαρύνεις χωρίς λόγο υπέρογκα
τους Δήμους και τα νοικοκυριά πίσω από κλειστές
πόρτες και να οδηγείς σε απόλυση εκατοντάδες εργαζόμενους αδιαφορώντας για το μέλλον των ίδιων
και των οικογενειών τους.
Αρκετά λάθη έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, δεν
μπορούμε να κάνουμε άλλα…
Πρέπει επιτέλους να πάρουμε την υπόθεση
ΟΛΟΙ στα χέρια μας… και σε αυτό εμείς σας καλούμε…

”

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

Σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη
για την προάσπιση του
Δημόσιου και Κοινωνικού
χαρακτήρα της διαχείρισης
των απορριμμάτων

Σύσκεψη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των
Συλλόγων-Mελών της Π.O.E.-O.T.A. στο Nομό Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Tετάρτη 15 Φεβρουαρίου
2011 με θέμα την προσπάθεια απαξίωσης του Δημόσιου
και Kοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της η Oμοσπονδία αναφέρει:

“

Με αφορμή τις εξελίξεις που διαμορφώνονται
το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την χώρα
και την προσπάθεια που γίνεται για την απαξίωση
του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, η Εκτελεστική
Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποφάσισε την πραγματοποίηση σύσκεψης των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών της
στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, στις 10.00 το
πρωί, στην Ε.Δ.Ο.Θ. (Προξένου Κορομηλά 51 –
Θεσσαλονίκη).
Η παρουσία όλων των Μελών των Διοικη
τικών Συμβουλίων κρίνεται απαραίτητη καθώς
το επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο και
θα πρέπει από κοινού να διαμορφώσουμε τις
κινήσεις μας για να αποτρέψουμε κάθε προσπά
θεια ιδιωτικοποίησης, αλλά και της εισαγωγής
τεχνολογιών που οδηγούν στην καρκινογόνα
καύση που επιχειρείται στο Νομό Θεσσαλονίκης
και όχι μόνο.

”

■

Στο πλευρό των εργαζομένων
του Δήμου Κεφαλληνίας
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Τη στήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων του Δήμου Kεφαλληνίας εξέφρασε η Π.O.E.-O.T.A. Eπισημαίνει
σε ανακοίνωσή της τα εξής:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
εκφράζει την συμπαράσταση της, στους εργαζόμενους του Δήμου Κεφαλληνίας που «διεκδικούν»
το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων να αμείβονται για την εργασία που παρέχουν.
Καλούμε την Δημοτική Αρχή να εξασφαλίσει
άμεσα όλα τα δεδουλευμένα που εκκρεμούν από
μισθοδοσία προσωπικού καθώς και να αποδεχθεί
το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για κατάργηση
των Δημοτικών Επιχειρήσεων και μεταφορά όλου
του Προσωπικού στο Δήμο, εξασφαλίζοντας έτσι
την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Οι Εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν εκχώρηση των
αυτονόητων δικαιωμάτων τους…!!!

”
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Απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ερώτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α:
Παράνομες οι περικοπές στις παροχές των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Mετά από έγγραφο της Π.O.E.-O.T.A. για τις
περικοπές στις παροχές του Tομέα Y.Δ.K.Y. από
τον O.Π.A.Δ., το Γενικό Λογιστήριο του Kράτους
έδωσε έγγραφη απάντηση αποσαφηνίζοντας πως
ο κανονισμός παροχών του O.Π.A.Δ. δεν έχει
εφαρμογή για τους ασφαλισμένους του Tομέα
Y.Δ.K.Y. καθόσον δεν έχει εκδοθεί σχετική
υπουργική απόφαση. Aναλυτικά το έγγραφο του
Γ.Λ.K. έχει ως εξής:

“

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και αναφορικά
με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3, του
άρθρου 24, του ν. 3867/2010 (Α. 128), επί των παροχών που χορηγεί ο Τομέας Υ.Δ.Κ.Υ. του Ο.Π.Α.Δ. στους
ασφαλισμένους του, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3
του άρθρου 125, του ν. 3655/2008 (Α.58), το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.), εντάχθηκε στον Οργανισμό Περίθαλψης
Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) σε συσταθέντα
Τομέα με την ονομασία «Τομέας Υγείας Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)» και με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Σκοπός του Τομέα είναι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης (παροχές σε είδος και σε χρήμα) στους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών
του εντασσόμενου Ταμείου [απόφαση 4341311/1012-1992 (Β.22) του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων], όπως είχε τροποποιηθεί
και ίσχυε, κατά την 01-08-2008 (ημερομηνία έναρξης
ισχύος των ανωτέρω διατάξεων), ο οποίος κατέστη κανονισμός παροχών του Τομέα. Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι δυνατόν να τροποποιούνται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.
Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνεται ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, σε είδος και σε χρήμα, με
τον οποίο καθορίζεται η έκταση, το ύψος των παροχών
υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
2. Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3, του άρθρου 24,
του ν. 3867/2010 (Α.128), ρυθμίζονται θέματα σχετικά με παροχές, που χορηγούνται σε ασφαλισμένους
του Ο.Π.Α.Δ. [άρθρο 3 της αριθ. 2/7029/0094/2005
κ.υ.α., (Β.213)].
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3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4, του προαναφερόμενου άρθρου, ορίζεται ότι από την 1η Αυγούστου 2008 η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και
η εντολή πληρωμής των δαπανών του Τομέα Υγείας
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Οργανισμού
Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
πλην αυτών που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του Τομέα, όπως ισχύει, διενεργείται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομικών.
4. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων
προκύπτει ότι: α) ο Κανονισμός Παροχών του Ο.Π.Α.Δ.
δεν έχει εφαρμογή για τους ασφαλισμένους του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ., καθόσον δεν έχει εκδοθεί σχετική κ.υ.α.,
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του δεύτερου
ή τρίτου εδαφίου, της παρ. 3, του άρθρου 125, του
ν.3655/2008, β) οι διατάξεις 2 και 3, του άρθρου 24,
του ν.3867/2010, αφορούν αποκλειστικά και μόνο,
δαπάνες ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. για προμήθειες
ορθοπεδικών ειδών, προθεμάτων, και λοιπών βοηθητικών μέσων, καθώς και ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, γ) οι διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 24, του ν. 3867/2010 είναι αυτοτελείς και δεν
συνδέονται, σε καμιά περίπτωση, με τις διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων, αφού με αυτές ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον έλεγχο, την εκκαθάριση και
ενταλματοποίηση των δαπανών του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. του
Ο.Π.Α.Δ. από τις Υ.Δ.Ε., πλην των δαπανών που απορρέουν από τον Κανονισμό Παροχών του Τομέα, όπως
ισχύει.
5. Τέλος, στον Ο.Π.Α.Δ. προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν και για την αποσαφήνιση των
προθέσεων του νομοθέτη υπενθυμίζουμε το αριθμ.
2/35420/0026/20-5-2009 έγγραφό μας και το
αριθ. 10309/20-3-2009 έγγραφο του ίδιου του Οργανισμού, τα οποία αφορούν στην προώθηση της ρύθμισης για την τακτοποίηση του θέματος που είχε ανακύψει σχετικά με τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί
των δαπανών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

”

Το έγγραφο που είχε στείλει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανέφερε:

“

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

Ο.Π.Α.Δ., πλην αυτών που απορρέουν από τις διατάξεις
Κανονισμού Παροχών του Τομέα όπως ισχύει, διενεργείται από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζεται
αποκλειστικά και μόνο το θέμα ελέγχου των δαπανών και όχι οι παροχές των ασφαλισμένων, καθόσον ο Τομέας Υ.Δ.Κ.Υ. διέπεται από δικό του Κανονισμό
Παροχών και όχι από τον Κανονισμό του Ο.Π.Α.Δ. για
τον οποίο ειδικά προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.
2 και 3.
Ύστερα από τα ανωτέρω, σας ζητούμε να έχουμε
άμεσα τις απόψεις σας καθόσον, ο Ο.Π.Α.Δ. περικόπτει παροχές που προβλέπονται στο Κανονισμό
Παροχών του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. και εχει δημιουργήσει
αγανάκτηση στους ασφαλισμένους καθώς αναγκάζονται σε μια περίοδο που τους περικόπτονται το
εισόδημα και τα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα τους να επιβαρύνονται με επιπλέον ποσά
προκειμένου να έχουν τa στοιχειώδη για αυτούς και
την οικογένειά τους, δηλ. υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

”

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών να επιλύσει με νομοθετική διάταξη το πρόβλημα της αποζημίωσης
δαπανών για τα ορθοπεδικά είδη και άλλες ιατρικές πράξεις και
παρακλινικές εξετάσεις ο πρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ. έστειλε έγγραφο σε όλες τις Υ.Π.Α.Δ. και τις υπηρεσίες του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. για
την έγκριση στους ασφαλισμένους όλων των ιατρικών απαραίτητων υλικών και εξετάσεων. Το έγγραφο του Προέδρου του
Ο.Π.Α.Δ. έχει ως εξής:

“

Σε συνέχεια της συνημμένης ανακοίνωσης του
Υπουργείου Οικονομικών περί νομοθετικής επίλυσης
του προβλήματος της αποζημίωσης δαπανών για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα,
καθώς και για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. παρακαλείσθε
όπως εγκρίνετε στους ασφαλισμένους του Οργανισμού
όσα εκ των παραπάνω θεωρείτε ιατρικώς απαραίτητα.
Σημειώνεται ότι η παρούσα διευθέτηση κρίνεται
απολύτως απαραίτητη από την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας πολλών ασθενών που επηρεάζονται
από την υφιστάμενη πραγματικότητα (διαβητικοί, θαλασσαιμικοί, νεφροπαθείς κ.ά.), ενώ, ούτως ή άλλως,
η αποζημίωση τόσο των εργαστηρίων που διενεργούν
τις εξετάσεις όσο και των ασφαλισμένων που καταβάλλουν με ίδια δαπάνη το κόστος των υλικών θα γίνει μετά
την ως άνω νομοθετική ρύθμιση.

”

