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Μεγαλειώδης ήταν η συμμετοχή των εργαζομέ-
νων στην απεργία της 15ης Ιουνίου 2011 που 

πραγματοποίησαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε., καθώς και 
πρωτόγνωρη η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και τα 
συλλαλητήρια που έγιναν ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα 
της κυβέρνησης και της τρόικας. Μέτρα που «πίνουν» το 
αίμα των πολιτών, των ίδιων και των ίδιων τους οποίους 
έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση για να πληρώ-
νουν τα σπασμένα και τα κλεμμένα των πολιτικών και 

του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτών που παραμένουν ανε-
πηρέαστοι και παραφυλούν στη γωνία αναμένοντας την 
υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για να 
συμμετάσχουν στη «ληστεία» της Δημόσιας περιουσίας. 
Με σύνθημα «δεν χρωστάμε δεν πληρώνουμε» οι ερ-
γαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρωτοστάτησαν 
και πάλι στους αγώνες. Ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας 
κατά των μέτρων και έστειλαν σαφές μήνυμα συνέχισης 
των αγώνων τους.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
χαιρετίζει το 
κίνημα των 
«Αγανακτισμένων»

TO ΘEMA:

Όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους 
και τη νεολαία που συμμετέχει μαζικά στις κινητοποιήσεις 
στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στο Λευκό Πύρ-
γο στη Θεσσαλονίκη και στις πλατείες δεκάδων άλλων 
πόλεων μέσα από το κίνημα των «Αγανακτισμένων», 
χαιρέτισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σημειώνει σε ανακοίνωσή της 
τα εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
χαιρετίζει όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους 
εργαζόμενους και τη νεολαία που συμμετέχει 
μαζικά στις κινητοποιήσεις στην Πλατεία Συ-
ντάγματος στην Αθήνα, στο Λευκό Πύργο στη 
Θεσσαλονίκη και στις πλατείες δεκάδων άλλων 
πόλεων, μέσα από το κίνημα των «ΑΓΑΝΑΚΤΙΣ-
ΜΕΝΩΝ».

Οι εργαζόμενοι τον τελευταίο χρόνο έχασαν 
ότι κέρδισαν με τους αγώνες τον προηγούμενο 
αιώνα. Ο Δημόσιος πλούτος εκποιείται, οι κοι-
νωνικές υπηρεσίες ιδιωτικοποιούνται, και τα Δη-
μόσια αγαθά εμπορευματοποιούνται. 

Η Ελλάδα «πωλείται» σε τιμή ευκαιρίας, οι 
διεθνείς τοκογλύφοι-δανειστές και το μεγάλο κε-
φάλαιο θησαυρίζουν και την ίδια στιγμή ο λαός 
περιθωριοποιείται, η ελαστική εργασία διευρύνε-
ται  και η ανεργία εκτινάσσεται στα ύψη.

Ο Ελληνικός λαός πρέπει να δείξει ποιοι εί-
ναι οι πραγματικά υπεύθυνοι γι’ αυτή την κατά-
σταση και αυτοί είναι το μεγάλο κεφάλαιο και οι 
πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν αυτόν τον 
τόπο.

Οι εργαζόμενοι δεν δημιούργησαν το χρέος 
και δεν πρέπει να το πληρώσουν αυτοί.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε ενω-
τικούς, συντονισμένους και μαζικούς αγώνες 
για την ανατροπή του μνημονίου και των πολιτι-
κών της κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Δ.Ν.Τ.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώ-
σουν μαζικό παρόν σ’ όλες τις κινητοποιήσεις 
και στις ολονύκτιες διαμαρτυρίες των πολιτών 
και της νεολαίας και να συμβάλλουν στο σωστό 
πολιτικό προσανατολισμό των κινητοποιήσεων 
για λύσεις σε όφελος της κοινωνίας και όχι του 
συστήματος που ευθύνεται για τα σημερινά προ-
βλήματα.

Τέλος η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπον-
δίας αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλίες συντο-
νισμού με άλλες Ομοσπονδίες του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού τομέα αλλά και άλλους φορείς, για τη 
δημιουργία ενός ευρύτερου κοινωνικού μετώ-
που ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης.

Στα πλαίσια αυτά αντιπροσωπεία της Ομο-
σπονδίας θα συμμετέχει στη σύσκεψη που καλεί 
ο συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων που 
γίνεται το Σάββατο 28 Μαΐου 2011 στο Πολυτε-
χνείο στην Αθήνα και καλεί και τα σωματεία που 
ανήκουν στη δύναμή της να κάνουν το ίδιο.
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«Πίνουν» το αίμα μισθωτών και συνταξιούχων 
Υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας και των νέων

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τα καθήκοντα και  
τις άδειες των καθαριστριών-στών των σχολικών μονάδων

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται στα 
καθήκοντα και τις άδειες των καθαριστικών-στριών των σχολι-
κών μονάδων. Συγκεκριμένα σημειώνεται: 

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Ν.3870/2010, το προσωπικό που κατατάχθηκε με τις 
διατάξεις του Ν.3320/2005 σε οργανικές θέσεις καθα-
ριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολούνταν στον 
καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρθηκε από 
1.1.2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπα-
γείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.11α του 
Ν.3943/2011, προβλέπεται ότι «το ανωτέρω προ-
σωπικό κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουρ-
γούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον 
καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».

Επομένως, μετά την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, δεν 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 
του Ν.3584/2007 και ως εκ τούτου οι καθαριστές/στρι-
ες σχολικών μονάδων κατά το διάστημα που δεν λει-
τουργούν τα σχολεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στον καθαρισμό των υπηρεσιών του Δήμου που ανήκουν 
οργανικά, καθώς και των νομικών του προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό αυτό δικαιούται κανο-
νικής άδειας που λαμβάνουν και οι λοιποί υπάλληλοι του 
Δήμου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.). Παρακαλείσθε όπως κοινο-
ποιήσετε το παρόν στους φορείς της χωρικής σας αρμο-
διότητας.

Το παρόν μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυ-
ακό τόπο του Υπουργείου www.ypes.gr στη διαδρομή: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-
Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Α΄ βαθμού/Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Π.O.E. - O.T.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

2105229512 • 2105247633

A.Δ.E.Δ.Y.

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA

2131616900  • 2103246165

T.Y.Δ.K.Y.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

2108215237 - 2108217892 • 2108218129

T.A.Δ.K.Y.

AΓ. KΩNΣTANTINOY 26 - 100 29 - AΘHNA

2105288633 - 2105288610 • 2105243804

O.Γ.A.

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA

2103322100 • 2103841214

EΛ.Γ.A.

MEΣOΓEIΩN 45 - ΤΑΧ. ΘΥΡ. 14103 - 115 10 - AΘHNA

2107490577 • 2107488282

A.Σ.E.Π.

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

2131319100 • 2131319187

ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN  
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA

2103496213 - 2103496308 • 2103428530

ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH

XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA

2107289600 • 2107292129

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

Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA

2103899600 • 2103820807

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

ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

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

MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH 
EΦHMEPIΔA

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA  
KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744

THΛ.: 210 5229512 
FAX: 210 5247633

http://www.poeota.gr
e-mail: info@poeota.gr

IΔIOKTHTHΣ: 
Π.O.E.-O.T.A.

EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο 
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ 

Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.

ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή

Tα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη  

τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.

Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων 
και Σωματείων 15.00  

2. Δήμων, Nομαρχιών κ.λπ. 
Nομικών Προσώπων 50.00  

Nα στέλνεται στο όνομα:
Tράκας Nικόλαος 

για την εφημερίδα:

“BήMA EPΓAZOMENΩN 
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”

στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

Παραγωγή:

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

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα

Στην εφημερίδα “TO BήMA των 

EPΓAZO ME   NΩN της TOΠIKHΣ 

AYTOΔIOI KHΣHΣ” μπορούν να 

δημοσιεύονται αποφάσεις και 

παρεμβάσεις Σωμα τείων όπως και 

μελέτες -εισηγήσεις φυσικών 

προσώπων, αν συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Tα κείμενα να είναι σύντομα. 

β. Nα μην είναι υβριστικά ή χυδαία.

Tα κείμενα θα αποστέλλονται 
γραπτά στη διεύθυνση: 

Π.O.E.-O.T.A.:  
KAPOΛOY 24 - 104 37-AΘHNA 

με την ένδειξη:  
Για την εφημερίδα  

“BήMA EPΓAZOMENΩN  
της AYTOΔIOI KHΣHΣ” 

ή να στέλνονται στο

FAX: 210 5247633

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν 
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

 
   

 
   

Παράνομη η απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης
να συμπληρώνουν οι εργαζόμενοι ημερήσιο δελτίο απόδοσης

■

Την απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπο-
λης να υποχρεώνει το προσωπικό του Δήμου στο 
τέλος της ημερήσιας εργασίας του να συμπλη-
ρώνει δελτίο απόδοσης με στοιχεία του αντικει-
μένου της απασχόλησής του, κατήγγειλε η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε έγγραφό της αναφέρει:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) κατήγγειλε την απόφα-
ση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης να 
υποχρεώνει το προσωπικό του Δήμου στο 
τέλος της ημερήσιας εργασίας του να συ-
μπληρώνει δελτίο απόδοσης, με στοιχεία 
του αντικειμένου της απασχόλησης του.

Ενέργεια που προκάλεσε την αντί-
δραση των εργαζομένων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, ειδικά σε μία περίο-
δο που το προσωπικό των Ο.Τ.Α. δέχεται 
ολομέτωπη επίθεση στο σύνολο των δι-
καιωμάτων του. 

Κι όμως, ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης επιμένει 
στην υλοποίηση της παράνομης  από-
φασής του, υποστηρίζοντας με επιστολή 
που κοινοποιήθηκε στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι 
το «δελτίο απόδοσης» των εργαζομένων 
θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία 
του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση του πολίτη.

Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
«αφελής» κάποιος για να πιστέψει ότι 
με τέτοιες πρωτοβουλίες θα αντιμετω-
πισθούν αδυναμίες του Δήμου, θα γίνει 
ο Δήμος παραγωγικότερος και πιο ωφέ-
λιμος στους Δημότες, όπως υποστηρί-
ζει ο κ. Δήμαρχος. Θα ήταν προτιμότερο 
και περισσότερο λειτουργικό, αντί της 
νέας γραφειοκρατικής διαδικασίας που 
επιχειρεί να εφαρμόσει ο κ. Δήμαρχος, 
θέλοντας ίσως να αποδείξει ότι παράγει 
ή πιθανόν να καλύψει την αδυναμία της 
Δημοτικής Αρχής στην επίλυση των πραγ-

ματικών προβλημάτων, να ακολουθήσει 
τη θεσμική διαδικασία για τον έλεγχο 
απόδοσης των εργαζομένων. Υπάρχουν 
Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων 
για το σκοπό αυτό.

Ας αφήσει ο κ. Δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης τα μέτρα-παρωδία και τις 
απειλές και ας ασχοληθεί με τα κρίσιμα 
ζητήματα και τα πραγματικά προβλήματα 
του Δήμου και των εργαζομένων.

Η επιμονή του στο «δελτίο απόδο-
σης», κλίμα έντασης μεταξύ εργαζομένων 
και Δημοτικής Αρχής δημιουργεί και κάθε 
άλλο παρά στην εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου συμβάλλει.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμε-
νους να επικεντρωθούν στα καθήκοντα 
τους που με συνέπεια για πολλά χρόνια 
εκτελούν προς όφελος των πολιτών, πα-
ραγνωρίζοντας αποφάσεις και ενέργειες 
που αμφισβητούν την επαγγελματική τους 
συνέπεια, άλλωστε η ιστορία έχει δείξει 
ότι οι αιρετοί έρχονται και παρέρχονται 
και οι μόνοι που είναι στην υπηρεσία 
των πολιτών και με αντίξοες συνθήκες 
καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπά-
θειες για την εξυπηρέτηση τους είναι οι 
εργαζόμενοι.

Πιθανόν να αντιληφθεί και ο κ. Δή-
μαρχος ότι η θεσμική του ιδιότητα και 
οι αρμοδιότητες του δεν περιορίζονται 
σε ανούσιες αποφάσεις και ενέργειες 
μικροπολιτικής, που ουσιαστικά αλλά και 
τυπικά υποβαθμίζουν το θεσμό και το 
ρόλο του «πρώτου Δημότη της Πόλης» σε 
απλό «Επιστάτη».

Ελπίζουμε η φιλοδοξία και το όρα-
μα του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. 
Ευάγγελου Λαμπάκη για την πόλη του, 
να μην είναι τόσο δραματικά κοντόφθαλ-
μο…!!!

 
   

    

■

Την αντίδραση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκάλεσε 
η αιφνίδια απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
να προχωρήσει σε νέα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης με αποκλεισμό του 
εκπροσώπου της Ομοσπονδίας. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
σε έγγραφό της προς τον Υπουργό Εσωτερικών 
επισημαίνει:

    Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι 

στο Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – 
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 118/24-5-2011), «Θεσμι-
κό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.», που 
ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, περι-
έχει διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του 
Ν.3966/2011 η σύνθεση του Δ.Σ. απο-
τελείται σχεδόν από τα ίδια μέλη με μόνη 
εξαίρεση τον αποκλεισμό του εκπροσώ-
που της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Φαίνεται ότι η παρουσία του εκπρο-
σώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. περίπου 8 χρό-
νια ήταν η βασική αιτία δυσλειτουργίας 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τώρα «ανοίγουν νέοι 
δρόμοι για την αναμόρφωση και αναβάθ-
μιση της Δημόσιας Διοίκησης».

Κύριε Υπουργέ,
Η θεσμική παρουσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας χαριστικής 
νομοθετικής πρωτοβουλίας των κυβερ-
νήσεων αλλά αποτέλεσμα των πολύχρο-
νων παρεμβάσεων του συνδικαλιστικού 
κινήματος που στόχο είχε την ουσιαστική 
αναβάθμιση και την συνεχή επιμόρφω-
ση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 
που μέχρι τότε οι υπηρεσίες της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (πρώ-
ην Υπουργείο Προεδρίας) αδιαφορούσαν 
προκλητικά με τις γνωστές συνέπειες 
στην δομή του ανθρώπινου δυναμικού 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην πρότασή 
μας που τότε υιοθέτησε και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για 
την ίδρυση ανεξάρτητης Σχολής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης η κυβέρνηση επέλεξε την 
ίδρυση της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης ενταγμένη στο Ε.Κ.Δ.Δ. που μετονο-
μάστηκε σε Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τη συμμετοχή 
εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο Δ.Σ.

Στα 8 χρόνια παρουσίας μας στο Δ.Σ. 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μοναδικός σκοπός ήτανε η 
βελτίωση, η ανάπτυξη και η συνεχής ανα-
βάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με τις προτά-
σεις μας και τις παρεμβάσεις μας άρχιζαν 
να αποδίδουν καρπούς.

Φαίνεται ότι οι «φανεροί» πολέμιοι 
της εισόδου μας το 2003 στο Δ.Σ., τότε 
υπηρεσιακοί παράγοντες, σήμερα πολι-
τικοί αλλά και οι «αφανείς» εχθροί της 
θετικής παρουσίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο 
συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων 
στο Δημόσιο βρήκανε πρόσφορο έδαφος.

Κύριε Υπουργέ,
Δεν θα σας ζητήσουμε την ανάκληση 

της απόφασής σας γιατί εμείς οι εργαζό-
μενοι στους Ο.Τ.Α. ότι έχουμε κερδίσει το 
έχουμε κάνει μέσα από αγώνες και είμα-
στε υπερήφανοι για αυτό. Άλλοι πρέπει να 
αισθάνονται ενοχές και περισσότερο εσείς 
που για άλλη μια φορά απαξιώνετε την θε-
σμική και ουσιαστική εκπροσώπηση των 
συνδικαλιστικών φορέων και ιδιαίτερα 
ενός ανθρώπινου δυναμικού που σύμφω-
να και με τις διακηρύξεις σας θα αποτελέ-
σουν το «βασικό παράγοντα της αναβάθμι-
σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ο Τομέας 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από 9 Mαΐου 2011 θα στεγάζεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 - Αθήνα.

Κατόπιν αυτού σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση επικοινωνίας του Τομέα είναι η 
εξής:

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34 - 114 73 - Αθήνα.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα παραμείνουν τα ίδια και θα λειτουργούν από 11 Mαΐου 2011.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους εποπτευόμενους φορείς σας.

Απέκλεισε την εκπροσώπηση
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο Δ.Σ.
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η ηγεσία 
του Υπουργείου Εσωτερικών

“

”

”

    Αλλαγή διεύθυνσης του Τομέα Τ.Α.Δ.Κ.Υ. τουΤ.Ε.Α.Δ.Υ.
■

“
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Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα
προκαλεί η έλλειψη προσωπικού σύμφωνα με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

”

“

Σύσκεψη Ομοσπονδιών 
με στόχο την οργάνωση
της συνεχούς 
αντίστασης των 
εργαζομένων απέναντι 
στο μνημόνιο

Σύσκεψη Ομοσπονδιών του Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα με στόχο την οργάνω-
ση της αντίστασης των εργαζομένων απέ-
ναντι στην πολιτική του μνημονίου και της 
κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιου-
νίου  2011 με πρωτοβουλία της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέ-
σως μετά αναφέρεται: 

Με πρωτοβουλία της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου 
2011, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
Ομοσπονδιών του Δημόσιου και Ιδι-
ωτικού τομέα με στόχο την οργάνω-
ση της αντίστασης των εργαζομένων 
απέναντι στην πολιτική του μνημο-
νίου και της κυβέρνησης για να μην 
ψηφιστούν τα νέα μέτρα στη Βουλή.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
χαιρετίζουν τους εργαζόμενους και 
τη νεολαία που συμμετέχουν καθη-
μερινά στο κίνημα των «αγανακτι-
σμένων» πολιτών που κατακλύζουν 
τις πλατείες και ενώνουν τη φωνή 
τους μαζί τους.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν οργα-
νικό κομμάτι αυτού του κινήματος, 
γιατί είναι οι πρώτοι που πλήττονται 
απ’ τη βάρβαρη πολιτική του μνη-
μονίου και με την ορμητική-μαζική 
συμμετοχή τους σ’ αυτές τις διαδικα-
σίες μπορούν να δώσουν διέξοδο σε 
όφελος του λαού και της νεολαίας.

Οι εργαζόμενοι δεν δημιούργη-
σαν το χρέος και δεν πρόκειται να το 
πληρώσουν οι ίδιοι. Δεν θα δεχτούν 
την εκποίηση των δικαιωμάτων τους 
και της περιουσίας της χώρας μας, σε 
όφελος των διεθνών τοκογλύφων-
δανειστών μας.

Καλούν όλο τον Ελληνικό λαό 
σε γενικό ξεσηκωμό για να αποτρα-
πεί το γενικό ξεπούλημα της χώρας 
μας, που προβλέπεται με το νέο μνη-
μόνιο που πρόκειται να κατατεθεί τις 
επόμενες μέρες στη βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν:
1. Να συμμετέχουν μαζικά στην 

24ωρη απεργία των Δ.Ε.Κ.Ο. την 
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 και στη 
στάση εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την 
ίδια μέρα και την μαζική συμμετοχή 
στα συλλαλητήρια που οργανώνονται 
απ’ τα συνδικάτα.

2. Καλούν τις κεντρικές συνδι-
καλιστικές οργανώσεις σε Γενική 
Απεργία με την κατάθεση του μνη-
μονίου στη Βουλή, με μαζικό μπλο-
κάρισμα της Βουλής και την κατά-
ληψη Δημοσίων κτηρίων, όσο χρει-
αστεί για να  αποτραπεί η διαδικασία 
ψήφισης αυτού του επαίσχυντου νο-
μοσχεδίου.

3. Καλούν τα σωματεία σε συ-
νεργασία και με άλλους φορείς στην 
κατάληψη όλων των κεντρικών Δη-
μαρχείων, τα οποία μπορούν να με-
τατραπούν σε κέντρα αντίστασης και 
συζήτησης και σημεία εξόρμησης 
για αποκλεισμούς άλλων Δημοσίων 
κτηρίων, την ενίσχυση πρωτοβουλι-
ών για ελεύθερη-δωρεάν πρόσβαση 
στα Νοσοκομεία, σε συνεργασία με 
το κίνημα των Νοσοκομειακών Για-
τρών, αλλά και αφετηρίες ενίσχυσης 
της οργανωμένης συμμετοχής στο 
κίνημα των πλατειών.

4. Τη διοργάνωση μαζικής μηχα-
νοκίνητης πορείας στο κέντρο των 
πόλεων και στο κλείσιμο των Χ.Υ.Τ.Α. 
της Φυλής και της Θεσσαλονίκης.

”

Απαράδεκτη και άκρως προκλητική χαρα-
κτήρισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την κοινή Υπουργική 
Απόφαση που υπογράφουν οι Υπουργοί Εσω-
τερικών και Εργασίας και ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών σύμφωνα με την οπία οι ασφαλιστι-
κές εισφορές των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και 
Β΄ Βαθμού οι οποίοι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι 
ή Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή Υπάλληλοι κρατικών 
Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων θα κα-
ταβάλλονται από το Δήμο ή την Περιφέρεια 
που έχουν εκλεγεί. Σε ανακοίνωσή της η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει: 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα-
ζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) χαρακτηρίζει 
απαράδεκτη και άκρως προκλητική την 
κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπο-
γράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών και 
Εργασίας και ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλι-
στικές εισφορές (του εργαζόμενου !!!)  
των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθ-
μού οι οποίοι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι 
ή Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή Υπάλληλοι κρα-
τικών Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρή-
σεων θα καταβάλλονται από το Δήμο ή 
την Περιφέρεια που έχουν εκλεγεί. 

Τη στιγμή που ο μέσος εργαζόμενος 
βογκά κάτω από την ληστρική επιδρο-
μή άμεσων και έμμεσων φόρων και 
βλέπει το «όνειρο μιας αξιοπρεπούς 
σύνταξης» να χάνεται η κυβέρνηση 
«τολμά» με μια Κ.Υ.Α. που προκαλεί βά-
ναυσα την στοιχειώδη «κοινή λογική» 
να πουλά εκδούλευση στους «ημετέ-
ρους» εξυπηρετώντας τα δομικά στοι-
χεία ενός πολιτικού συστήματος που 
στη συνείδηση του πολίτη έχει καταρ-
ρεύσει ανεπιστρεπτί. 

Σε μία περίοδο που η Τοπική Αυτο-
διοίκηση αντιμετωπίζει, κατ’ ομολογία 
και της κυβέρνησης, σοβαρά οικονο-
μικά προβλήματα και υποτίθεται ότι 
γίνεται μία προσπάθεια εξυγίανσης 
της μέσω και του «Καλλικράτη» και 
οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. βρίσκονται 
αντιμέτωποι με μία άνευ προηγουμένου 
«επίθεση» στα δικαιώματα τους (ασφα-
λιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά, μι-
σθολογικά κ.λ.π.), η εν λόγω ρύθμιση 
αποτελεί μνημείο αντιφατικής πολιτι-

κής και ομολογία ανικανότητας στην 
αντιμετώπιση της σοβαρής οικονομι-
κής κατάστασης της χώρας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την κυβέρνηση για 
στείρα πολιτική και μανία καταδίωξης 
των εργαζομένων, επιδεικνύοντας ιδι-
αίτερη σπουδή στο «πετσόκομμα» του 
εισοδήματος τους, ενώ αντίθετα προ-
χωράει σε χαριστικές ρυθμίσεις επιβα-
ρύνοντας τους Ο.Τ.Α. και προκαλώντας 
το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

H Υπουργική Απόφαση έχει ως εξής:

Διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί 
των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους 
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των 
αιρετών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συμπαρα-
στάτη του δημότη και της επιχείρησης και πε-
ριφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της 
επιχείρησης,που λαμβάνουν αντιμισθία.

1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές που 
καταβάλλονται για την ασφάλιση των 
Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέ-
δρων Δημοτικών Συμβουλίων όλων 
των δήμων, του συμπαραστάτη του 
δημότη και της επιχείρησης, των πε-
ριφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών 
και Προέδρων Περιφερειακών Συμ-
βουλίων, όλων των περιφερειών και 
στο συμπαραστάτη του πολίτη και της 
επιχείρησης, οι οποίοι είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή υπάλ-
ληλοι κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων 
επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, 
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή 
έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη 
ή ως μέτοχος, καθώς και τους Δημάρ-
χους και περιφερειάρχες των οποίων 
αναστέλλεται η επαγγελματική δραστη-
ριότητα, κατ’ άρθρα 16, παρ. 1 και 119, 
παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010, υπολογίζονται 
και αποδίδονται στο δημόσιο και στους 
οικείους φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης ως ακολούθως:

Το ποσοστό των εισφορών που βα-
ρύνει τον ασφαλισμένο αιρετό υπολογί-
ζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδο-
χών της οργανικής του θέσης και κατα-
βάλλεται στο δημόσιο και τους οικείους 
φορείς από το δήμο ή την περιφέρεια, 

όπου έχει εκλεγεί.
Το ποσοστό των εισφορών που βα-

ρύνει τον εργοδότη υπολογίζεται επί 
των ιδίων ως άνω αποδοχών του ασφα-
λισμένου αιρετού και καταβάλλεται από 
το φορέα της οργανικής του θέσης.

β. Για τον ακριβή υπολογισμό του 
ποσοστού της εισφοράς που βαρύνει 
τον ασφαλισμένο, ο αιρετός προσκομί-
ζει στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου 
ή της περιφέρειας αναλυτική βεβαίωση 
των εκάστοτε τακτικών μηνιαίων απο-
δοχών του, όπου θα εμφανίζονται τόσο 
οι εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλι-
σμένο, όσο και εκείνες που βαρύνουν 
τον εργοδότη.

2. Αν τα πρόσωπα της παρ. 1α είναι 
υπάλληλοι λοιπών ΝΠΙΔ το σύνολο των 
εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) 
επί των τακτικών αποδοχών της οργα-
νικής τους θέσης καταβάλλεται στο δη-
μόσιο και στους οικείους φορείς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης από το δήμο 
ή την περιφέρεια, όπου έχει εκλεγεί. Για 
τους δημάρχους και περιφερειάρχες 
των οποίων αναστέλλεται η επαγγελμα-
τική δραστηριότητα κατά τα άρθρα 16, 
παρ. 1 και 119, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010 
το σύνολο των εισφορών στον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από 
το δήμο και την περιφέρεια και βαρύνει 
τον προϋπολογισμό αυτών.

3. Οι ανωτέρω εισφορές δεν παρα-
κρατούνται από την προβλεπόμενη αντι-
μισθία των ανωτέρω αιρετών. 

4. Οι δήμοι και οι περιφέρειες υπο-
χρεούνται να αποδίδουν τις αναλογού-
σες ασφαλιστικές εισφορές των προ-
ηγούμενων παραγράφων εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα. 

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

Στα προβλήματα που προκαλούνται από την έλλειψη προσωπικού 
αναφέρθηκε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν 
υλοποιεί το «5 φεύγουν ένας έρχεται», αλλά έχει ήδη φτάσει στο «10 
φεύγουν και 1 προσλαμβάνεται», Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει:

Η υπογραφή του μνημονίου και οι πολιτικές που απορρέ-
ουν από αυτό, έπληξαν όχι μόνο τους Δημοσίους Υπαλλήλους, 
λόγω μείωσης των μισθών. αλλά και την ίδια τη Δημόσια Δι-
οίκηση και κατά συνέπεια τον Έλληνα φορολογούμενο αφού 
η μείωση του λειτουργικού κόστους έφερε και μείωση του 
προσωπικού.

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν υλοποιεί το «5 φεύγουν 1 έρ-
χεται» αλλά είχε φτάσει ήδη στο «10 φεύγουν 1 προσλαμ-
βάνεται», το οποίο, σε συνδυασμό με την αθρόα αποχώρηση 
λόγω συνταξιοδότησης, έχει σαν συνέπεια τη μεγάλη μείωση 
του προσωπικού και την ουσιαστική διάλυση των Υπηρεσιών. 
Δυστυχώς σε όλη αυτή τη διαδικασία η Κυβέρνηση και οι 
αρμόδιοι Υπουργοί, δεν εξαίρεσαν ούτε καν τους επιτυχόντες 
του Α.Σ.Ε.Π. των προηγουμένων ετών, με ακραίο παράδειγμα 
τους επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργεί-
ου Οικονομικών της προκήρυξης 1Γ/2008.

Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες αυτοί, συνάδελφοί μας ου-

σιαστικά, συμμετείχαν σε ένα αδιάβλητο, αξιοκρατικό γραπτό 
διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μεταξύ πολλών υποψηφίων και πέ-
τυχαν. Ο αριθμός των διοριστέων ήταν και είναι πολύ μικρότε-
ρος από τις πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας. Παρότι όμως 
ανακοινώθηκε ο πίνακας επιτυχόντων και πολλοί από αυτούς 
αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από προηγούμενες εργασίες, 
για να προετοιμαστούν για τη νέα του θέση, ξαφνικά απεφασί-
σθη το ουσιαστικό πάγωμα των προσλήψεων με αποτέλεσμα 
545 νέοι άνθρωποι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης να παρα-
μένουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα αδιόριστοι, άνεργοι, με 
τεράστιες συνέπειες και για τις Υπηρεσίες αλλά και για τους 
ίδιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Η κυβέρνηση δεν απαντά ούτε στο εύλογο ερώτημα εάν 
και πότε θα γίνει η πρόσληψή τους.

Πρόκειται για ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα δεδομέ-
νου ότι η αλλαγή στις κυβερνητικές επιλογές δεν μπορεί να 
μεταφέρεται σε αθώους εργαζόμενους, οι οποίοι ακολούθη-
σαν την τυπική και αξιοκρατική διαδικασία και αμείβονται σή-
μερα με εμπαιγμό και ανεργία.

Απαιτούμε την άμεση πρόσληψή τους, αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και πράξη συνέπειας ευθύνης και δικαιοσύνης.

“

”

Από το Δήμο ή την Περιφέρεια που έχουν εκλεγεί θα καταβάλλονται οι
ασφαλιστικές εισφορές των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού.

Προκλητική χαρακτήρισε την Υπουργική Απόφαση η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

”
“

“
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Κατάληψη στα Δημαρχιακά Κτίρια των πρωτευουσών των Νομών 
έκαναν εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. και πραγματοποίησαν συσκέψεις 
για το συντονισμό του αγώνα κατά των νέων βάρβαρων μέτρων

Σε κατάληψη και τη μετατροπή των Δημαρχιακών κτιρίων των 
πρωτευουσών των Νομών σε τοπικά κέντρα συντονισμού και 
οργάνωσης της αντίστασης στα νέα μέτρα της κυβέρνησης, προ-
χώρησαν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για το σκοπό 
αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
με τα Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων Μελών της Ομοσπονδίας 
και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. την Τρίτη 14 Ιουνίου. Οι σχετικές ανακοινώ-
σεις έχουν ως εξής: 

     Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 626/9-6-2011 εγ-

γράφου μας όπου σας ενημερώναμε για τις κινητοποι-
ήσεις που αποφάσισε η Ομοσπονδία, σας ενημερώνουμε 
ότι ειδικότερα για την κατάληψη και την μετατροπή των 
Δημαρχιακών κτιρίων των πρωτευουσών των Νομών 
σε Τοπικά κέντρα συντονισμού και οργάνωσης της αντί-
στασης των εργαζομένων και του Λαού στα νέα μέτρα 
της κυβέρνησης θα πρέπει οι σύλλογοι στην έδρα των 
Νομών να πάρουν άμεσα τις παρακάτω πρωτοβουλίες.

1. Να πραγματοποιήσουν άμεσα Γενικές Συνελεύ-
σεις, Συγκεντρώσεις και περιοδείες για την ενημέρωση 
όλων των εργαζομένων του κλάδου.

2. Να συγκαλέσουν σύσκεψη όλων των σωματείων 
του Νομού που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
καθώς και των υπολοίπων συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) για την καλύτερη 
οργάνωση και συντονισμό των καταλήψεων. Στη σύ-
σκεψη μπορούν να προσκληθούν και οι κοινωνικοί φο-
ρείς του κάθε Νομού ώστε να σχηματίσουμε ένα πλατύ 
μέτωπο για την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής του 
μνημονίου.

3. Σε κάθε Νομό να συγκροτηθεί  με ευθύνη του 
Συλλόγου Οργανωτική Επιτροπή για την καλύτερη ορ-
γάνωση της κατάληψης αλλά και των πρωτοβουλιών 
που θα αποφασίζονται (συγκεντρώσεις, συζητήσεις, πο-
ρείες κ.λ.π.).

4. Να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε άλλη πρωτο-
βουλία κατάληψης Δημοσίων κτιρίων καθώς και κάθε 
άλλης μορφής κοινωνική παρέμβαση (ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 
ΔΙΟΔΙΑ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στα Μ.Μ.Μ. - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΑΜΕΙ-
ΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ).

Συνάδελφοι,
Ο κλάδος μας έχει τη δύναμη, τη διάθεση αλλά και 

τη θέληση με τη συμμετοχή ΟΛΩΝ ΜΑΣ να αντισταθού-
με αλλά και να ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ τη ΒΑΡΒΑΡΗ πολιτική 
της κυβέρνησης και της τρόικας, αλλά για να το πετύχει 
χρειάζεται τη συμμετοχή και τη ΔΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Τώρα την πιο κρίσιμη χρονική περίοδο οι επιλογές 
μας είναι δύο:

‘Η ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ  Ή ΕΜΕΙΣ… 
ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη και οι αποφά-
σεις καθοριστικές για την απάντηση των εργαζομένων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή του νέου Μνημονίου.

Οι επόμενες μέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, κα-
θώς η κυβέρνηση με την ψήφιση του νέου μνημονίου, 
θα οδηγήσει τη χώρα και τους εργαζόμενους σε σκληρή 
λιτότητα, σε εκτίναξη της ανεργίας, σε μαζικές ιδιωτι-
κοποιήσεις Δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επι-
χειρήσεων, σε συρρίκνωση Δημοσίων υπηρεσιών και 
σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο και 
τους Ο.Τ.Α.

Το νέο μνημόνιο προβλέπει την εκποίηση της Δημό-
σιας περιουσίας και την κατάλυση κάθε έννοιας εθνικής 
κυριαρχίας, μιας και όλες οι αποφάσεις για την άσκηση 
οποιασδήποτε πολιτικής εκχωρούνται πλέον στην τρόι-
κα, εκπρόσωποι της οποίας θα εγκατασταθούν ως επί-
τροποι σε κάθε Υπουργείο.

Η εμμονή σ’ αυτή την πολιτική οδηγεί τη χώρα μας 
στο γκρεμό και τους εργαζόμενους στην ανασφάλεια 
και την επαιτεία.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Αυτή η πολιτική της 
κυβέρνησης πρέπει να ανατραπεί από το γενικό ξεση-
κωμό του λαού μας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βάλουν 
τη δικιά τους σφραγίδα για να οδηγηθούν οι εξελίξεις σε 
λύσεις υπέρ του λαού και κατά του μεγάλου κεφαλαίου 
και των πολιτικών τους εκπροσώπων που ευθύνονται 
για τη σημερινή κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι και ο λαός μας ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΤΙ-
ΠΟΤΑ και ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ αυτοί την κρίση.

Το μέλλον του λαού μας δεν είναι να εργάζεται 
σκληρά και φτηνά για να αποπληρώνονται οι διεθνείς 
τοκογλύφοι-δανειστές και να θησαυρίζουν αυτοί που 
πραγματικά ευθύνονται για την κρίση.

Αυτές τις μέρες κάτι καινούργιο γεννιέται στο Σύ-
νταγμα και τις πλατείες των μικρών και των μεγάλων πό-
λεων. Ο λαός μπαίνει στο προσκήνιο και οι εργαζόμενοι 
και τα συνδικάτα πρέπει να βρίσκονται εκεί για να δώ-
σουν το δικό τους μήνυμα.

Για τη σημερινή κατάσταση δεν έχουν όλοι τις ίδιες 
ευθύνες. Οι εργαζόμενοι πάλεψαν όλη την προηγούμε-
νη περίοδο, κάτω από δύσκολες συνθήκες, αμφισβή-
τησης και ηττοπάθειας πολλές φορές, για να αποδοκι-
μάσουν τα μέτρα της κυβέρνησης και για να κρατήσουν 
αναμμένη τη φλόγα της ανατροπής τους.

Η μαζική κινητοποίηση του λαού δεν προήλθε από 
ένα μήνυμα στο face book ή από ένα τυχαίο γεγονός. Αν 
δεν είχαν προηγηθεί οι μαζικές απεργίες και οι διαδη-
λώσεις, αν δεν υπήρχαν στο ενεργητικό μας οι μεγάλες 
απεργίες της 5ης Μαΐου 2010, της 15ης Δεκεμβρίου 2010 
και 23 Φεβρουαρίου 2011, το οποιαδήποτε κάλεσμα στο 
διαδίκτυο δεν θα είχε αποδέκτες.

Το βασικό μήνυμα λοιπόν είναι ότι όλοι οι αγώνες 

έχουν νόημα και προσθέτουν το δικό τους λιθαράκι 
στην κοινωνική συσπείρωση για ανατροπή της κυβερ-
νητικής πολιτικής.

Τώρα όμως είναι η κρίσιμη στιγμή. Το στοίχημα για 
το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει να είναι:

Ή ΤΑ ΜΕΤΡΑ Ή ΕΜΕΙΣ !!!

Σ’ αυτή την κατεύθυνση η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους συλλόγους και τους 
εργαζόμενους να δώσουν τις επόμενες μέρες τη «ΜΗ-
ΤΕΡΑ» ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ.
1. Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε γε-

νική πολιτική απεργία και σε μαζικό-διαρκές αποκλει-
σμό της Βουλής με στόχο την αποτροπή των διαδικα-
σιών ψήφισης του νέου μνημονίου της καταστροφής.
2. Όταν κατατεθεί το νέο μνημόνιο στη Βουλή, με 

ευθύνη των συλλόγων και σε συνεργασία με όλους τους 
άλλους φορείς γίνονται τα δημαρχιακά κτίρια των πρω-
τευουσών των Νομών, κέντρα τοπικού συντονισμού, συ-
ζητήσεων και οργάνωσης πολύμορφων πρωτοβουλιών 
με στόχο την ενεργοποίηση του λαού και τη συμμετοχή 
του στις κινητοποιήσεις. Στην Αττική τα δημαρχιακά κτί-
ρια που θα καταληφθούν είναι: Περιστερίου, Νέας Ιω-
νίας, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου και Πειραιά.
3. Τις ίδιες μέρες καταλαμβάνονται οι Χ.Υ.Τ.Α. στην 

Αττική και τη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού είναι δυνα-
τόν με στόχο την παράλυση κάθε δραστηριότητας και
4. Συμμετέχουμε σε άλλες πρωτοβουλίες κατάλη-

ψης Δημοσίων κτιρίων και πρωτοβουλιών, όπως δεν 
πληρώνω διόδια, εισιτήρια στα Μ.Μ.Μ. και τον αποκλει-
σμό των Ταμείων των Νοσοκομείων.
5. Προετοιμάζουμε σε ημέρα που θα ορισθεί από 

την Εκτελεστική Επιτροπή μηχανοκίνητη πορεία στο 
κέντρο της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων.

Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κα-
λεί όλους του συλλόγους να οργανώσουν τη συζήτηση 
και ενημέρωση των εργαζομένων, την προετοιμασία και 
το συντονισμό με άλλους φορείς και συνδικάτα και την 
οργανωμένη τους παρουσία στις λαϊκές κινητοποιήσεις 
που γίνονται καθημερινά στις πλατείες.

”

”

“

    

■

Δήλωση του Προέδρου της Eκτελεστικής Eπιτροπής της 
Π.O.E.-O.T.A. Θέμη Mπαλασόπουλου για τα νέα «βάρβαρα» μέτρα 
της κυβέρνησης και τις επιπτώσεις τους στους εργαζομένους και 
την κοινωνία δημοσίευσε η εφημερίδα «Aυγή». Όλη η δήλωση 
έχει ως εξής:

Η νέα καταιγίδα σκληρών αντιλαϊκών μέτρων, 
απόρροια της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που 
εφαρμόζει η κυβέρνηση, αντιπαλεύεται μόνο με κοινω-
νική συνοχή και ενωτικό αγώνα.

Απαιτείται άμεσα δυναμική απάντηση στις περικο-
πές μισθών και συντάξεων, στη «φοροεπιδρομή», στις 
απολύσεις, την κατάργηση δικαιωμάτων που με αίμα και 
κόπους μιας ζωής αποκτήθηκαν. Επιβάλλεται λαϊκή αντί-
δραση στην εκποίηση δημόσιας περιουσίας, στην υπο-
θήκευση της χώρας και του μέλλοντος των Ελλήνων.

Τα μικρά, μεσαία και αδύναμα κοινωνικά στρώ-
ματα δέχονται νέο βαρύ πλήγμα στο εισόδημά τους. 
Υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου σε επίπεδα 
φτώχειας. Οι αποδοχές των εργαζομένων του Δημο-
σίου και των Ο.Τ.Α. συρρικνώνονται συνεχώς, ενώ ο 
κίνδυνος της ανεργίας στέκεται ως δαμόκλειος σπάθη 
πάνω από τα κεφάλια τους.

Οι απόμαχοι της εργασίας αδυνατούν να αντεπε-
ξέλθουν στις καθημερινές βασικές τους ανάγκες με τις 
συντάξεις πείνας. Κι όμως, η κυβέρνηση σκέφτεται να 
μεταθέσει το ψωμί στην κατηγορία των προϊόντων με 
23% Φ.Π.Α. και επιβάλλει μέτρα εξόντωσής τους.

Οι νέοι ασφυκτιούν. Η πολιτική του μνημονίου τους 
έχει κόψει κάθε ελπίδα για αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, 
τους στερεί τα όνειρα που έκαναν.

Η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση είναι αδιέξο-
δη, σε βάρος του λαού, υπέρ των λίγων, των κερδο-
σκόπων και του κεφαλαίου. Είναι η ώρα να απαντηθεί 
με δράσεις και όχι λόγια. Με αγώνα και συμμετοχή και 
όχι ανέξοδη κριτική καναπέ.

Δήλωση του Προέδρου 
της E.E. της Π.O.E-O.T.A. 
Θέμη Mπαλασόπουλου για τις 
επιπτώσεις των νέων μέτρων 

“

”

“
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Στο Πανεργατικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 4 Iουνίου 2011, στην Πλατεία Oμονοίας, με 
αφορμή τα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση, έδωσαν 
το παρόν και οι εργαζόμενοι στην Tοπική Aυτοδιοίκηση. Σε 
ανακοίνωσή της η Π.O.E.-O.T.A. ανέφερε: 

Συνάδελφοι,

Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
και προωθεί η κυβέρνηση με την ταυτόχρονη πα-
ράταση του μνημονίου μέχρι το 2015 μας οδη-
γούν, το σύνολο των εργαζομένων και την κοινω-
νία, στην φτώχεια και την εξαθλίωση, την οικονομία 
και την χώρα σε νέα αδιέξοδα.

Οδηγούμαστε σε νέα μείωση εισοδημάτων, 
περικοπή ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαι-
ωμάτων, νέα φορολογική επιδρομή και το ξεπού-
λημα της Δημόσιας Περιουσίας.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και η δη-
μιουργία ευρύ κοινωνικού μετώπου για την ανα-
τροπή της βάρβαρης πολιτικής του μνημονίου 
είναι επιτακτική μπροστά στην καταιγίδα των νέων 
αντιλαϊκών μέτρων που η κυβέρνηση, σε συντονι-
σμό με την τρόικα, προωθεί.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε να συμμετέχει 
στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ της Αθήνας και στην Πο-
ρεία στο Σύνταγμα και καλεί όλους τους εργαζό-
μενους να συμμετέχουν μαζικά, για να εκφράσουμε 
δυναμικά, αγωνιστικά και ενωτικά την αντίθεσή 
μας στην πολιτική που:

ΛΕΗΛΑΤΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, 
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας καλούνται να 
συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. από 
τους γύρω Νομούς. Για την μετακίνησή τους θα 
υπάρχουν λεωφορεία από τα κατά τόπους Εργατικά 
Κέντρα και Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πραγματοποιηθεί στις 
10.30 το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
στην Πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου 24-Αθήνα.

Τις δραματικές επιπτώσεις της εφαρμογής του Μεσο-
πρόθεσμου Προγράμματος επισήμανε σε ανακοίνωσή της 
η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

Συνάδελφοι,

Στο όνομα της κρίσης βιώνουμε την πιο βάρ-
βαρη ανατροπή των δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων και της κοινωνίας προς όφελος των τραπεζι-
τών, των κερδοσκόπων και του μεγάλου κεφαλαίου.

Ένα και πλέον χρόνο τώρα, με βάση το μνημό-
νιο που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και η Τρόικα, 
περικόπτονται ένα – ένα τα δικαιώματα και οι κατα-
κτήσεις των εργαζομένων στο όνομα των ελλειμμά-
των και του χρέους.

Το εισόδημα, οι συντάξεις, τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα, οι συλλογικές συμβάσεις, τα Δημό-
σια κοινωνικά αγαθά έχουν μπει στην κλίνη του 
μνημονιακού Προκρούστη.

Το έλλειμμα όμως και το χρέος, παρά την 
υποτίμηση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνί-
ας, όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε, αλλά εξαιτίας της 
ύφεσης και της ανεργίας αυξάνεται ραγδαία.

Οι «έχοντες και κατέχοντες» παραμένουν στο 
απυρόβλητο και συνεχίζουν να κερδοσκοπούν σε 
βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης 
ότι δεν θα  χρειαστούν νέα μέτρα, νέα καταιγίδα 
αντιλαϊκών μέτρων περικοπών αύξησης φόρων ιδι-
ωτικοποιήσεων απολύσεων περιορισμού ασφαλι-
στικών δικαιωμάτων, προωθείται.

Το μνημόνιο επίσημα επεκτείνεται μέχρι το 
2015 με αόριστο χρόνο διαρκείας.

Η ζούγκλα στην αγορά εργασίας διευρύνεται 
και γίνεται περισσότερο ανεξέλεγκτη. Οι εργοδό-
τες αξιοποιούν το νέο αντεργατικό πλαίσιο που τους 
χάρισε η κυβέρνηση για να μειώσουν τους μισθούς, 
να αυξήσουν τις απολύσεις, να καταργήσουν τις 
συλλογικές συμβάσεις.

Μειώνονται και πάλι τα εισοδήματα στο Δημό-
σιο και στις Δ.Ε.Κ.Ο., παγώνουν οι μισθολογικές 
ωριμάνσεις, μειώνονται και πάλι οι συντάξεις μέσα 

από την αύξηση του Λ.Α.Φ.Κ.Α. και της ειδικής ει-
σφοράς για όσους είναι κάτω των εξήντα ετών, μει-
ώνονται εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις.

Αυξάνεται η φορολογία μέσα από τη μείωση 
του αφορολόγητου και τη δραματική αύξηση των 
έμμεσων φόρων.

Στο όνομα της κρίσης εκποιούνται τα Δημό-
σια κοινωνικά αγαθά, ο Δημόσιος τομέας και  η 
Δημόσια περιουσία.

Κλείνουν σχολεία, νοσοκομεία, ξεπουλιού-
νται οι Δ.Ε.Κ.Ο. ανεξάρτητα αν είναι κερδοφόρες 
ανεξάρτητα από το ρόλο και τη σημασία τους, για την 
ίδια τη χώρα και την ύπαρξή της σήμερα αλλά και 
μετά την κρίση.

Το νερό, η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., τα ΕΛ.ΤΑ., οι 
Συγκοινωνίες, τα Λιμάνια, τα Αεροδρόμια, όλα 
βγαίνουν στο σφυρί για ένα κομμάτι ψωμί, για να 
διασφαλιστούν τα κέρδη των δανειστών και να κερ-
δοσκοπήσουν οι ιδιώτες και οι Τραπεζίτες.

Τρόικα και κυβέρνηση καταφεύγουν στην 
τρομοκρατία, τον εκβιασμό, για να καθυποτά-
ξουν το συνδικαλιστικό κίνημα και τους αγώνες 
μας. Μας ζητούν συναίνεση και υπευθυνότητα στη 
πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που διαλύει 
την κοινωνική συνοχή και γυρίζει τη χώρα μας και 
την Ευρώπη στον Μεσαίωνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι δανειστές χρησιμοποιούν τη χώρα μας ως 
πειραματόζωο για να επεκτείνουν τα νεοφιλελεύθε-
ρα σχέδιά τους και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Απορρίπτουμε αυτή την πολιτική.

Διεκδικούμε μια άλλη οικονομική πολιτική 
με αναπτυξιακά και κοινωνικά μέτρα, με αναδι-
άρθρωση του χρέους προς όφελος των εργαζομέ-
νων και των πολιτών, που θα διασφαλίζει τις θέσεις 
εργασίας και θα διευρύνει τα οικονομικά και κοινω-
νικά μας δικαιώματα.

Ο αγώνας των εργαζομένων, ο αγώνας της 
κοινωνίας για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, 
για μια άλλη πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, 
αποτελεί τη μόνη προοπτική για τη χώρα.

Αγωνιζόμαστε για μας και τα παιδιά μας, για 
τους συνταξιούχους, για τους άνεργους, για 
τους νέους, για τα μικρομάγαζα που κλείνουν, για 
τα φτωχά λαϊκά στρώματα που οδηγούνται στο κοι-
νωνικό περιθώριο.

Αντιστεκόμαστε στην κοινωνική βαρβαρότη-
τα.

Η πατρίδα θα σωθεί όταν μπορούν να ζήσουν 
οι εργαζόμενοι,  οι νέοι, οι συνταξιούχοι, η κοι-
νωνία.

Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 4 Iουνίου 2011 κατά της λεηλασίας της 
Δημόσιας περιουσίας και του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων
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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε ανακοίνωσή της επισημαίνει για τα νέα 
και επαχθέστερα μέτρα:

Η Πανελληνία Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοι-
νώνει τη συμμετοχή της στη γενική απεργία της Τετάρ-
της 15 Ιουνίου 2011 ενάντια στα νέα και επαχθέστερα 
μέτρα της κυβέρνησης.

Με βασικό μήνυμα «δεν χρωστάμε δεν πληρώνου-
με», οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συ-
γκεντρωθούν στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουνί-
ου 2011 έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 
24-Πλατεία Καραϊσκάκη). Από εκεί θα πορευθούν προς 
το Πεδίον του Άρεως, όπου έχει προγραμματισθεί για τις 
11.00 η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
και της Γ.Σ.Ε.Ε.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λένε όχι 
στα μέτρα της κυβέρνησης και της τρόικας, που παρά 
την ομολογούμενη αποτυχία του Μνημονίου Ι σχεδι-
άζουν νέα, σφοδρότερη επίθεση στα δικαιώματα των 
εργαζομένων και της κοινωνίας με ένα δεύτερο Μνη-
μόνιο. Πέραν της φορολογικής «καταιγίδας», την κατάρ-
γηση του κατώτερου μισθού και την περαιτέρω μείωση 
των αποδοχών των εργαζομένων, τη μείωση του εφά-
παξ, των επικουρικών και βασικών συντάξεων μέσω της 
αύξησης των κρατήσεων του Λ.Α.Φ.Κ.Α. και της ειδικής 
εισφοράς για μικρότερους των 60 χρόνων, η κυβέρνηση 
σχεδιάζει εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Με τρόπο ξεδιάντροπο και αντί ψιχίων η κυβέρνηση 
ξεπουλά στρατηγικής σημασίας Δημόσιες Επιχειρήσεις 
(Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π., Συγκοινωνίες, Λιμάνια κ.α.) 
και υπηρεσίες, όπως αυτή της καθαριότητας των Ο.Τ.Α. 
μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τους δανειστές μας 
τοκογλύφους. Για να γίνει αρεστή στους κερδοσκόπους 
στερεί από την Ελλάδα κερδοφόρες επιχειρήσεις και τα 
εργαλεία της προσδοκώμενης ανάπτυξης, υποθηκεύο-
ντας παράλληλα το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση των βάρβαρων 
μέτρων σχεδιάζει νέες κινητοποιήσεις αμέσως μετά την 
απεργία της Τετάρτης 15 Ιουνίου 2011. Για το σκοπό αυτό, 
αύριο 14 Ιουνίου 2011, στις 10.00 το πρωί, έχουν προ-
σκληθεί να παρευρεθούν σε έκτακτη σύσκεψη στα γρα-
φεία της Ομοσπονδίας τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλ-
λόγων-Μελών των Δήμων, Περιστερίου, Νέας Ιωνίας, 
Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Πειραιά και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. 
(Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής). Θέμα της σύσκεψης θα είναι η οργά-
νωση καταλήψεων στα Δημαρχιακά κτίρια των ανωτέρω 
Δήμων και του Χ.Υ.Τ.Α. στη Φυλή.

Η Ομοσπονδία κάλεσε όλους τους εργαζομένους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να δώσουν το παρόν στην απεργιακή συγκέντρω-

ση της 15ης Ιουνίου 2011 και να φωνάξουν ένα βροντερό 
«ΟΧΙ» στα νέα μέτρα.

 Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση και η τρόικα, παρά  την ομολογία τους 

για την αποτυχία της αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτι-
κής, συνεχίζουν  και εντείνουν τη νέα βάρβαρη επίθεσή 
τους σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
της κοινωνίας.

Με το νέο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμ-
μα, προωθούν εκποίηση της Δημόσιας περιουσίας και 
αναδιάρθρωση ή κλείσιμο Δημοσίων Φορέων, νέα  αύ-
ξηση των έμμεσων φόρων, μείωση του αφορολόγητου, 
κατάργηση του κατώτερου μισθού, μείωση του εφάπαξ 
και των επικουρικών συντάξεων, νέες μειώσεις στις 
κύριες συντάξεις  μέσω αύξησης των κρατήσεων του 
Λ.Α.Φ.Κ.Α. και της ειδικής εισφοράς για όσους είναι 
κάτω από 60 χρονών κ.λ.π.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο προβλέπονται 
επιπλέον και νέες περικοπές εισοδημάτων μέσα από 
την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης, την αύξηση 
των κρατήσεων για ανεργία  και το νέο μισθολόγιο-
φτωχολόγιο.

Ταυτόχρονα προβλέπεται το ξεπούλημα  των 
Δ.Ε.Κ.Ο. και των Δημοσίων Υπηρεσιών και μάλιστα 
μέσα από τη σύσταση ιδιωτικού φορέα που θα ελέγχει η 
ίδια η Τρόικα!!!

Το νερό, το ρεύμα, ο Ο.Τ.Ε., τα Λιμάνια, οι συγκοι-
νωνίες, ο Ο.Π.Α.Π., τα Κρατικά Λαχεία, το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο κ.α. ξεπουλιούνται για ένα κομμάτι ψωμί,  
με δραματικές επιπτώσεις  για την κοινωνία και την εγ-
χώρια οικονομία.

Μαζί όμως με τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τη Δημόσια περιουσία, 
η κυβέρνηση  προωθεί τη συγχώνευση και κατάργηση 
Δημοσίων Υπηρεσιών, τη δραματική  μείωση  της απα-
σχόλησης και στο στενό Δημόσιο τομέα, αδιαφορώντας 
για τις επιπτώσεις στους πολίτες και στους εργαζόμενους. 
Καταργούνται ή συγχωνεύονται 75, αρχικά, Φορείς 
του Δημοσίου, όπως ο Ο.Δ.Δ.Υ., το Ε.Ι.Ν., τα ερευνη-
τικά ιδρύματα κ.λ.π. ενώ μέσα από την αξιολόγηση του 
Α.Σ.Ε.Π., των προς μετάταξη υπαλλήλων, καταργούν τη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα στο Δημόσιο.

Ο δρόμος που ακολουθεί η κυβέρνηση και η τρόικα 
είναι καταστροφικός, για τους εργαζόμενους και την κοι-
νωνία και δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα όρθιο.

Τα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας θα διαδέχονται 
το ένα το άλλο, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία οδηγού-
μαστε στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνεχίζοντας τον αγώνα των εργα-

ζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενάντια στα κατα-
στροφικά για ολόκληρη την κοινωνία μέτρα, κάλεσε την 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  και την Γ.Σ.Ε.Ε. να πραγματοποιήσουν, νέα 
24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ το επόμενο διάστημα, η οποία 
τελικά ορίστηκε για την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.

Αποφάσισε επίσης, την κήρυξη  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 
ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 11.00 το πρωί μέχρι τη λήξη  
του ωραρίου για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, ημέρα 
απεργίας όλων των εργαζομένων στις Δ.Ε.Κ.Ο., ενάντια 
στις ιδιωτικοποιήσεις και για την προστασία των Δημοσί-
ων κοινωνικών αγαθών.

Η συμμετοχή στη στάση εργασίας και την απεργιακή 
συγκέντρωση που θα γίνει στις 11.00 το πρωί στην Πλα-
τεία Κλαυθμώνος πρέπει να είναι μαζική.

Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας, οι αγώνες όλης 
της Ελληνικής κοινωνίας με τα πρωτόγνωρα μαζικά και 
δυναμικά συλλαλητήρια, μπορούν να σταματήσουν την 
πολιτική που καταστρέφει τους εργαζόμενους, τους νέ-
ους, τους συνταξιούχους και την κοινωνία, προς όφελος 
των δανειστών, των κερδοσκόπων και του κεφαλαίου.

ΔΕ ΧΡΩΣΤΑΜΕ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

”

66

“

”

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 1ος ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«Πίνουν» το αίμα μισθωτών και συνταξιούχων 
Υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας και των νέων

“

”



77

Σε ανακοίνωση μετά την εξαγγελία των κυβερνητικών μέ-
τρων (Mεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα) προχώρησε η Π.O.E.-O.T.A. 
κάνοντας λόγω για «τσουνάμι» μέτρων με περικοπές, αυξήσεις 
φόρων, εκποίηση Δ.E.K.O. και Δημόσιας περιουσίας, απολύσεις 
και περιορισμό των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. H ανακοίνωση 
της Oμοσπονδίας ήταν: 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), αναφο-
ρικά με τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση επιση-
μαίνει:

Το «τσουνάμι» των νέων αντιλαϊκών μέτρων, με 
περικοπές, αυξήσεις φόρων, εκποίηση Δ.Ε.Κ.Ο. και 
Δημόσιας περιουσίας, απολύσεις, περιορισμό των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων θα βυθίσει τη χώρα σε 
πρωτόγνωρη ύφεση, θα οδηγήσει τους εργαζόμενους 
σε πλήρη εξαθλίωση και ταυτόχρονα την κοινωνία στη 
βαρβαρότητα.

Στόχος και πάλι της κυβέρνησης είναι τα μεσαία, 
μικρά και αδύναμα κοινωνικά στρώματα, με υποτίμη-
ση του βιοτικού τους επιπέδου, αλλά και οι άνεργοι και 
οι συνταξιούχοι. Την ίδια στιγμή, οι έχοντες, κατέχοντες, 
φοροφυγάδες και φοροκλέπτες παραμένουν στο απυ-
ρόβλητο και απολαμβάνουν πλήρη ασυλία.

Τα εισοδήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων και 
των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. λεηλατούνται και 
πάλι, με ταυτόχρονη επίθεση στα δικαιώματα τους. Η 
κυβέρνηση αποφάσισε νέα περικοπή μισθών, μέσω 
της αφαίρεσης της μισθολογικής ωρίμανσης, κόβει το 
εφάπαξ, σχεδιάζει νέα επιδρομή σε μισθούς και επιδό-
ματα μέσω του «νέου μισθολογίου», προωθεί την αύξη-
ση του ωραρίου στις 40 ώρες και έχει στα σκαριά τη 
μείωση των επικουρικών συντάξεων την αύξηση των 
εισφορών.

Το ξεπούλημα των Δ.Ε.Κ.Ο. που σχεδιάζει η κυ-
βέρνηση για τον περιορισμό του Δημοσίου Τομέα και 
των Ο.Τ.Α.  και η εκποίηση Δημόσιας περιουσίας με 
διαδικασίες εξπρές θα επιφέρουν αναμφίβολα απολύ-
σεις ακόμη και εργαζομένων με σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου, οι οποίες θα προστεθούν σε αυτές των συμβασιού-
χων. Κι αυτό την ώρα που επισήμως, η ανεργία έχει 
σκαρφαλώσει σε επίπεδα 15% και βαίνει συνεχώς 
αυξανόμενη.

Η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρ-
νησης και της τρόικας διαμορφώνουν καταστάσεις 
τριτοκοσμικές για τη χώρα, με εκατοντάδες χιλιάδες 
οικογένειες να βρίσκονται σε απόγνωση και απελ-
πισία, βλέποντας συνεχώς το εισόδημα τους να πετσο-
κόβεται, τις θέσεις εργασίας τους να απειλούνται και να 
στερούνται βασικά δημόσια κοινωνικά αγαθά, ακόμη και 
φάρμακα.

Αυτή η βάρβαρη πολιτική, που κατατρώει εισοδή-
ματα και δικαιώματα των μισθωτών και των συνταξι-
ούχων είναι σε βάρος του λαού και υπέρ των ολίγων, 
του κεφαλαίου και των κερδοσκόπων και πρέπει 
επιτέλους να σταματήσει. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
και υποχρέωση όλων να συστρατευθούν, με αίσθημα 
κοινωνικής αλληλεγγύης και ενότητας στον αγώνα για 
την ανατροπή της αποτυχημένης πολιτικής του μνη-
μονίου.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν στο 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ που πραγματοποι-
ούν Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. το ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2011, στις 11.00 το πρωί, στην ΠΛΑΤΕΙΑ  ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνε-
δριάζει εκτάκτως την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011, 
για την λήψη αποφάσεων και το συντονισμό  της 
δράσης της Ομοσπονδίας και με άλλες συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
για την απόκρουση με τις καλύτερες προϋποθέσεις 
της νέας ολομέτωπης επίθεσης της κυβέρνησης και 
της τρόικας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κατά των μέτρων της κυβέρνησης 
και η ανακοίνωση της A.Δ.E.Δ.Y.:

H Eκτελεστική Eπιτροπή της A.Δ.E.Δ.Y. στη ση-
μερινή της συνεδρίαση, σε σχέση με τις χθεσινές ανα-
κοινώσεις της Kυβέρνησης, εκτίμησε και αποφάσισε:

H νέα καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων περικοπών, 
αύξησης των φόρων, ιδιωτικοποιήσεων, απολύσε-
ων, περιορισμού ασφαλιστικών δικαιωμάτων, θα 
οδηγήσει τους εργαζόμενους και την κοινωνία στην κοι-
νωνική βαρβαρότητα, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει την 

οικονομία και τη χώρα σε νέα αδιέξοδα.

Tα μεσαία, τα μικρά και τα αδύναμα κοινωνικά 
στρώματα, η συντριπτική πλειοψηφία δέχεται νέο, βαρύ 
και ακραίο πλήγμα, αφού με τα μέτρα μειώνει και υπο-
τιμά το βιοτικό επίπεδο όλων κατά 20% και πλέον.

Eιδικότερα για τους Δημοσίους Yπαλλήλους η νέα 
περικοπή μισθών (αφαίρεση μισθολογικής ωρίμανσης), 
η περικοπή του εφάπαξ, το 40ωρο, η νέα επιδρομή 
μέσα από το νέο «μισθολόγιο», οι προετοιμαζόμενες 
μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, διαμορφώ-
νουν μία κατάσταση απελπιστική και ανυπόφορη, για 
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, που η μόνη σταθε-
ρή του οικογενειακού προϋπολογισμού είναι ο μισθός ή 
σύνταξη από το Δημόσιο, με ένα ή δύο ή περισσότερα 
μέλη άνεργα.

Tαυτόχρονα με τον περιορισμό της απασχόλη-
σης στο Δημόσιο και το ξεπούλημα των Δ.E.K.O. 
θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις, πέρα από τους 
εργαζόμενους και στους πολίτες, αφού σε μία περίοδο 
φτώχιας και εξαθλίωσης οι πολίτες θα στερηθούν βασι-
κά δημόσια κοινωνικά αγαθά.

H ακραία νεοφιλελεύθερη αναδιανομή του εισο-
δήματος, των δικαιωμάτων και υπηρεσιών σε βάρος 
του λαού και υπέρ των λίγων, των κερδοσκόπων, 
του κεφαλαίου, είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα που 
άμεσα πρέπει με την κλιμάκωση των συλλογικών 
αγώνων, μιας ισχυρής κοινωνικής αλληλεγγύης και 
ενότητας, ευρύτερων κοινωνικών αγώνων, να επι-
λυθεί.

Aυτή η πολιτική πρέπει TΩPA NA ΣTAMATHΣEI, οι 
αγώνες να θέσουν TΩPA ΦPAΓMO.

Όλοι και όλες να δώσουμε AMEΣA, NEA MAZIKH 
KAI ΔYNAMIKH AΠANTHΣH.

Με έγγραφό της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιώργο Κουτρουμάνη η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. 
τον καλεί σε άμεση παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος 
που αφορά στη σημαντική καθυστέρηση από πλευράς Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 
της εξόφλησης των οφειλών του για παρεχόμενες υπηρεσίες, 
κάτι που ενδεχομένως έχει αρνητικές συνέπειες και στους ασφα-
λισμένους. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Τις τελευταίες ημέρες γίναμε αποδέκτες πολλών 

παραπόνων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.) 
που εκπροσωπεί τα Διαγνωστικά Κέντρα, τους εργα-
στηριακούς γιατρούς (Βιοπαθολόγους, Κυτταρολόγους, 
Παθολογοανατόμους, Πυρηνικούς Ιατρούς) και τους 
Ελεύθερους Επαγγελματίες Ακτινολόγους, ότι πέρα από 
τον Ο.Π.Α.Δ., το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθυστερεί σημαντικά την 
εξόφληση των οφειλών του για τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Εκτε-
λεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
13 ΜΑΪΟΥ 2011, μας ενημέρωσαν τόσο για την ασυνέ-
πεια του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. ως προς τις 
εξαγγελλόμενες ημερομηνίες εξόφλησης των οφειλών, 
όσο και για την απόφασή τους να αναστείλουν τη σύμ-
βαση τους με το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., καθώς εκκρεμούν απλή-
ρωτοι λογαριασμοί από το Σεπτέμβριο του 2009.

Συγχρόνως, μας ενημέρωσαν ότι ενώ για άλλες 
κατηγορίες επαγγελματιών (φαρμακοποιοί) η διάταξη 
που ψηφίστηκε (άρθρο 24,παρ.2) στο Ν.3965/2011 ορί-
ζει συγκεκριμένη διαδικασία για τον τρόπο εξόφλησης 
των οφειλών, γι’ αυτούς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
οδηγώντας τους στην απόφαση να σταματήσουν να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους. Μια 
τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρύνο-
νται οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι οικονομικά.

Για την επίλυση του προβλήματος,  μας ενημέρω-
σαν για την αναγκαιότητα της ψήφισης της πιο κάτω 
τροπολογίας που θα καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία 
εξόφλησης τους.

Η τροπολογία που προτείνουν είναι:

«2. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημο-
σίου (Ο.Π.Α.Δ.) και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης καταβάλουν στους συμβεβλημένους προμηθευτές 
του, πλην των Φαρμακοποιών, ως προκαταβολή το 90% 
του αιτούμενου ποσού μετά την κατά Νόμο αφαίρεση 
κρατήσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
υποβολή του λογαριασμού. Όσο αφορά την πληρωμή των 
Φαρμακοποιών, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανε-
μητικού λογαριασμού ή μέσω Φαρμακευτικού Συλλόγου, 
όπου υπάρχει δυνατότητα ο Ο.Π.Α.Δ. και οι λοιποί Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλουν ως προκαταβολή το 
αιτούμενο ποσό, μετά την κατά Νόμο αφαίρεση κρατήσε-

ων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή 
του λογαριασμού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται 
με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λο-
γιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια 
υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαρια-
σμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και 
εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμε-
νους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη 
υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται 
από το Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τις κείμενες 
διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερού-
μενων εισφορών.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή 
από 2-3-2011 και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς 
του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Η άμεση παρέμβασή σας στην επίλυση του σοβαρού 
προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του 
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο 
όπου δέχονται ολομέτωπη επίθεση στο σύνολο των δι-
καιωμάτων τους, είναι αναγκαία.

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα: «Νέα καταιγίδα μέτρων με περικοπές, αυξήσεις φόρων, εκποίηση 
Δ.Ε.Κ.Ο. και Δημόσιας περιουσίας, απολύσεις και περιορισμό των ασφαλιστικών δικαιωμάτων

“

Με έγγραφό της η Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας:
Ζήτησε την παρέμβαση του για την εξόφληση των οφειλών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

”

“

”

”

“



Τη βαθιά ανησυχία της για τις μέχρι τώρα αρνητικές συνέπει-
ες των πακέτων διάσωσης που επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εφαρμόζουν στην 
Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, εξέφρασε η Συνομο-
σπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ζητώντας ταυτόχρονα 
επειγόντως αλλαγή προσέγγισης στα οικονομικά προβλήματα 
των χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η οποία προέκυψε από το 12ο 

Συνέδριο η Σ.Ε.Σ. επισημαίνει: 

Ένα κεντρικό ζήτημα που απασχολεί σήμερα τα 
Ευρωπαϊκά συνδικάτα είναι το ότι οι χρηματοπιστω-
τικές κρίσεις που πλήττουν την Ελλάδα, την Ιρλανδία 
και την Πορτογαλία καθώς και η γενικότερη πολιτι-
κή διακυβέρνησης της λιτότητας σε άλλα κράτη μέλη, 
ασκούν καθοδική πίεση σε αμοιβές, συντάξεις και στο 
βιοτικό επίπεδο.

Η ΣΕΣ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις 
μέχρι τώρα αρνητικές συνέπειες των πακέτων διά-
σωσης που επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις οικονομίες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα μέτρα λιτότητας που 
έχουν επιβληθεί, για παράδειγμα στην Ελλάδα και την 
Ιρλανδία, επιδείνωσαν την κατάσταση και οι χώρες αυ-
τές αντιμετωπίζουν τώρα μια μακριά περίοδο βαθιάς 
ύφεσης, αύξησης του βάρους των χρεών και της ανερ-
γίας.

Η ΣΕΣ ζητά επειγόντως μια σημαντική αλλαγή στην 
προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή 
μεγαλύτερης βοήθειας στις χώρες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα.

Το νέο Σύμφωνο για το Ευρώ (που εφαρμόζεται 
στην Ευρωζώνη και σε 6 ακόμα οικονομίες) έχει ση-
μαντικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στους μισθούς αφού 
εμπεριέχει συστάσεις στα Κράτη Μέλη που αφορούν:
■	 συγκρίσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας,
■	 εχθρική στάση απέναντι στη μισθολογική αναπρο-

σαρμογή και γενικότερα στις κεντρικές διαπραγμα-
τεύσεις,

■	 σύνδεση μισθού και παραγωγικότητας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός ή η συγκρισιμό-
τητα,

■	 καθοδική πίεση στους μισθούς του Δημόσιου το-
μέα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στους κατώτα-
τους μισθούς,

■	 καθοδική πίεση στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα,
■	 προώθηση αυστηρών συνταγματικών ελέγχων στο 

δημόσιο χρέος.

H ΣΕΣ επιβεβαιώνει ότι η προσέγγιση αυτή είναι 
τελείως απαράδεκτη για τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα και 
επιμένει να γίνουν σεβαστές οι πέντε παρακάτω αρ-
χές:
■	 οι μισθοί δεν είναι εχθρός αλλά η κινητήρια δύ-

ναμη της οικονομίας αφού τονώνουν την ανάπτυξη 
και την απασχόληση,

■	 η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων στη διαδι-
κασία συλλογικών και μισθολογικών διαπραγμα-
τεύσεων πρέπει να γίνεται σεβαστή,

■	 βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζό-
μενων με τις μισθολογικές αυξήσεις να ακολου-
θούν τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα στο 
πλαίσιο του γενικότερου στόχου της δίκαιης κατα-
νομής πλούτου

■	 η τάση προς τη μισθολογική ανισότητα πρέπει να 
αναστραφεί,

■	 πρέπει να εντατικοποιηθεί ο αγώνας κατά του 
μισθολογικού και φορολογικού ντάμπινγκ και να 
εφαρμοστεί η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία 
ίσης αξίας,

■	 οι συντάξεις πρέπει να προστατεύονται και να δια-
σφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, και

■	 οι κανόνες που διέπουν το Δημόσιο χρέος πρέπει 
να προσαρμόζονται στην οικονομική πραγματικότη-
τα και τις εξαιρετικές περιστάσεις και να μην προ-
καλούν ύφεση μέσω των μέτρων λιτότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε αποφασισμένοι:
■	 να καταπολεμήσουμε την αυξανόμενη δύναμη των 

ακροδεξιών και των εθνικιστών συμμάχων τους, 
να στηρίξουμε μια κοινωνική Ευρώπη και να ανα-
λάβουμε δράση γι΄ αυτόν τον σκοπό στις επόμενες 
Ευρωπαϊκές εκλογές του Κοινοβουλίου,

■	 να καταπολεμήσουμε την ανεργία, τις αυξανόμενες 
ανισότητες, τις επισφαλείς μορφές απασχόλησης 
και τη διακυβέρνηση της λιτότητας,

■	 να κινητοποιηθούμε υπέρ της ανάπτυξης και της 
αειφορίας,

■	 να εργαστούμε για την ενίσχυση των συνδικαλι-
στικών δυνάμεων και αύξησης του αριθμού των 
μελών,

■	 να επεξεργαστούμε μια κοινή απάντηση απέναντι 
στην αυξανόμενη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν τον πυρήνα της δου-
λειάς της ΣΕΣ για την περίοδο 2011-2014. Επιπλέον, η 
ΣΕΣ θα:
■	 αγωνιστεί για μια Ευρωπαϊκή Νέα Συμφωνία 

(New Deal) για τους εργαζόμενους, ενάντια στη 
διακυβέρνηση της λιτότητας, τις περικοπές μισθών 
και δημόσιων υπηρεσιών, υπέρ μιας θετικής Ευ-
ρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης συμπερι-
λαμβανόμενων των φόρων επί των χρηματοπιστω-
τικών συναλλαγών, της εναρμόνισης της εταιρικής 
φορολογικής βάσης και των κινήσεων προς την 
έκδοση Ευρωομολόγων.

■	 απαιτήσει να δοθεί προτεραιότητα στα θεμελιώδη 
δικαιώματα έναντι των οικονομικών ελευθεριών 
και κατά συνέπεια θα απαιτήσει ένα Πρωτόκολλο 
Κοινωνικής Προόδου στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, 
μία αναθεωρημένη Οδηγία για τους εργαζομένους 
σε απόσπαση, και ένα Κανονισμό ‘Monti II’ (π.χ. 
κοινωνική ρήτρα).

■	 τοποθετήσει την απασχόληση στην κορυφή της 
Ευρωπαϊκής ατζέντας  και στην καρδιά της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Επίσης θα την 
ενσωματώσει  στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο 
και στην αξιολόγηση της Στρατηγικής 2020 και της 
Πράξης για την Ενιαία Αγορά.

■	 απαιτήσει μια συντονισμένη επίθεση στην ανεργία 
των νέων με εγγυήσεις για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τις θέσεις εργασίας,

■	 θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των εργα-
σιακών συνθηκών όλων των Ευρωπαίων εργα-
ζομένων, τον αγώνα κατά της αδήλωτης εργασίας 
και του κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου,

■	 αναπτύξει από κοινού πρωτοβουλίες με τις Ευρω-
παϊκές Ενώσεις των εργοδοτών για τις «πράσινες» 
θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
τη βιώσιμη πολιτική για τις βιομηχανίες, την προώ-
θηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

■	 αναλάβει δράση για την προστασία όλων των ερ-
γαζόμενων, με οιαδήποτε μορφή εργασίας, μέσα 
από συλλογικές συμβάσεις και/ ή νομοθεσία,

■	 απαιτήσει την αποτελεσματική και αυστηρή ρύθ-
μιση των χρηματαγορών και των οίκων αξιολόγη-
σης, να μπει ένα τέλος στους φορολογικούς παρα-
δείσους και τέλος θα ζητήσει τη φορολόγηση των 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών και να μπει ένα 
τέλος στις υπέρογκες αμοιβές και τα μπόνους των 
διευθυντικών στελεχών,

■	 απαιτήσει τη θέσπιση νέων συστημάτων εταιρικής 
διακυβέρνησης ώστε να προωθηθεί η βιωσιμότη-
τα, οι μακροπρόθεσμες πολιτικές και τα ίσα επίπε-
δα αμοιβών για όλους- ένα σύστημα στο οποίο τα 
Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, τα Συνδικάτα 
και η ενημέρωση των εργαζομένων, η διαβούλευ-
ση και το δικαίωμα στη συμμετοχή πρέπει να έχουν 
θεμελιώδη ρόλο.

■	 συμβάλει ενεργά στη διαχείριση της ομαλής με-
τάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, και μέσω κοινωνικού 
διαλόγου, στη στήριξη της έρευνας και της καινο-
τομίας στις νέες τεχνολογίες και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα,

■	 ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες και θα αγωνι-
στεί ενάντια στη διάλυσή τους εξαιτίας των περικο-
πών λιτότητας και των γενικευμένων ιδιωτικοποι-
ήσεων,

■	 αγωνιστεί ενάντια σε κάθε μορφή διακρίσεων που 
βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, 
την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες και το σεξουαλικό 
προσανατολισμό και για το κλείσιμο του χάσμα-
τος των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο 
πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών ανεύρεσης 
λύσεων σχετικά με τις εξωτερικές μεταναστευτικές 
ροές  στη βάση της δέσμευσής μας υπέρ της ισότη-
τας, της ελευθερίας, δημοκρατίας και των κανόνων 
δικαίου που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες,

■	 προστατεύσει τους μετανάστες εργαζομένους προ-
ωθώντας την αμοιβαία αναγνώριση της συμμετοχή 
τους στα συνδικάτα, και θα ζητήσει το σεβασμό της 
αρχής της ίσης αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, με 
βάση την αρχή που ισχύει στο κράτος υποδοχής

■	 βελτιώσει τα επίπεδα υγείας και ασφάλειας με 
την εκστρατεία για τη ρύθμιση του χρόνου εργασί-
ας, που προστατεύει την υγεία και βάζει τέλος στις 
εξαιρέσεις, που παρακολουθεί τις συμφωνίες για 
το εργασιακό άγχος, τη βία και την παρενόχληση 
στους χώρους εργασίας, θέτει ως προτεραιότη-
τα τις μυο-σκελετικές διαταραχές, προστατεύει 
τα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζει πλήρως τη 
νομοθεσία για τα χημικά (REACH), ενισχύει την 
κατάρτιση και αφιερώνει μία ημέρα ετησίως στον 
εορτασμό και την προώθηση των εκπροσώπων της 
υγείας και της ασφάλειας.

■	 βοηθήσει στη διεύρυνση της Ε.Ε με την από κοι-
νού συνεργασία με συνδικάτα στην Τουρκία και τα 
Δυτικά Βαλκάνια

■	 συνδράμει στη δίκαιη και βιώσιμη παγκοσμιοποί-
ηση συμπεριλαμβάνοντας συμφωνίες συνεργασί-
ας στην Ε.Ε (αλλά όχι απαραίτητα όλες τις διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες, όπως αυτή με την Κολομ-
βία) και δουλεύοντας στενά με τη Διεθνή Συνομο-
σπονδία των Συνδικάτων (ITUC) και τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή των Συνδικάτων στον ΟΟΣΑ (TUAC).

■	 προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, 
ως ένα θετικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης 
παγκοσμίως και θα προωθήσει μαζί με την ITUC, 
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα  σε όλο τον κόσμο.

■	 υποστηρίξει το Πανευρωπαϊκό Περιφερειακό 
Συμβούλιο (PERC) και άλλες δραστηριότητες που 
λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευ-
ρώπη, καθώς και τα Συνδικάτα και τον κοινωνικό 
διάλογο στην περιοχή της Μεσογείου (Euromed). 
Θα προωθήσει τις σχέσεις με τα Συνδικάτα στην 
Αφρική, τη Βόρειο και τη Λατινική Αμερική, και την 
Ασία,

■	 απαιτήσει τη θέσπιση του δικαιώματος στην 
απεργία σε διεθνικά ζητήματα και θα πιέσει για τη 
δημιουργία ειδικού Εργατοδικείου στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ)

■	 μεγιστοποιήσει τη χρήση των διαθέσιμων στη ΣΕΣ 
μέσων, για τη βελτίωση της επιρροής της ατζέντας 
των Συνδικάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με κα-
μπάνιες και κινητοποιήσεις, με παρουσία στα Ευ-
ρωπαϊκά Όργανα, τις ενώσεις των εργοδοτών και 
στον κοινωνικό διάλογο, με συμμαχίες στην κοινω-
νία των πολιτών, με την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής 
και τις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.

“

”

Αλλαγή προσέγγισης και πολιτικής στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. ζήτησε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
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Mε έγγραφό της προς τους Yφυπουργούς Eσωτερικών και 
Oικονομικών η Π.O.E.-O.T.A. τους καλεί να δώσουν άμεσα λύση 
στα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις αμοιβές του προσω-
πικού των πρώην Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων το οποίο με τον 
«Kαλλικράτη» μεταφέρθηκε στους O.T.A. Tο έγγραφο έχει ως 
εξής: 

Κύριοι Υφυπουργοί,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με συνεχείς παρεμ-
βάσεις μας κυρίως στο Υπουργείο Εσωτερικών, προ-
σπαθούσαμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί από 1 Ιανουαρίου 2011 με την εφαρμογή 
του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στο προσωπικό των 
πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκε 
στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και μέχρι σήμερα με ευθύνη του 
Υπουργείου Οικονομικών εμπαίζεται ως προς τις απο-
δοχές του.

Καθώς, όταν μεταφέρθηκε με το Ν.3852/2010 
προβλέπετο ότι, τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, 
καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως 
προσωπική διαφορά. (Άρθρο 257 – παρ.7).

Αιφνιδιαστικά, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετι-
κή διάταξη στο Ν. 3899/2010 κατήργησε τη προσω-
πική διαφορά και τους καταβάλλεται πλέον το σύνολο των 
αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέ-
ρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυ-
χόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από 
τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν.

Η εφαρμογή αυτής της διάταξης είχε έναρξη από 
1-1-2011 και ουσιαστικά, σε συνδυασμό με άλλη διά-
ταξη, η μισθοδοσία τους εξακολουθούσε να γίνεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό χωρίς όμως να τους καταβάλλεται 
το σύνολο των αποδοχών που δικαιούνται από 1 Ιανουα-
ρίου 2011 όταν μεταφέρθηκαν στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Συγχρόνως όμως, σε κάποιες κατηγορίες εργαζο-
μένων περικόπηκαν τα επιδόματα που ελάμβαναν στην 
προηγούμενη υπηρεσία τους. (Πολεοδομίες κ.λ.π.).

Αυτή η διαδικασία προβλέπονταν  να ισχύει έως τον 
Απρίλιο του 2011. Άρα, από 1-5-2011 οι πιο πάνω 
εργαζόμενοι θα κατατάσσονταν στους Ο.Τ.Α. (μισθολο-
γικά και βαθμολογικά) και θα τους καταβάλλονταν η δια-
φορά στις αποδοχές μετά την εκκαθάριση στη μισθοδοσία 
τους, καθώς μέχρι σήμερα δεν τους χορηγούνταν ούτε 
τα επιδόματα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. με αποτέ-
λεσμα να έχουν υποστεί διπλή μείωση των αποδοχών 
τους σε μια χρονική περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για το 
εισόδημα των εργαζομένων.

Και ενώ οι διαμαρτυρίες οι δικές μας και των ενδι-
αφερομένων εργαζομένων ήταν καθημερινές και συνε-
χείς, ελπίζαμε ότι η κυβέρνηση θα έδινε τέλος στην ταλαι-
πωρία τους.

Το αντίθετο συνέβη όμως. Ενημερωθήκαμε ότι στο 
σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: 
«Αναμόρφωση Πλαισίου Λειτουργίας Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημό-
σιου Χρέους Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και 
άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε νέα διάταξη που παρατείνει 
το σημερινό καθεστώς μέχρι 31-12-2011 χωρίς όμως 
να δίνει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Κύριοι Υφυπουργοί,

Επειδή η ανοχή και η αντοχή μας έχει εξαντληθεί, 
σας γνωρίζουμε ότι αν δεν υπάρξει ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ  θα 
προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και κυρίως θα καλέ-
σουμε τους θιγόμενους συναδέλφους να μην προσφέ-
ρουν καμιά εργασία μέχρι να αρθεί η αδικία και αποκα-
τασταθεί η δικαιοσύνη.

Η πρότασή μας για την άμεση επίλυση του προβλή-
ματος είναι:

1. Μέχρι 30 Ιουνίου 2011 η μισθοδοσία να γίνει με 
το σημερινό καθεστώς (από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό).

2. Την 1 Ιουλίου 2011 να γίνει η μισθολογική τους 
κατάταξη στους Ο.Τ.Α. και να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η 
εκκαθάριση από 1-1-2011 των αποδοχών με την κα-
ταβολή της διαφοράς που θα προκύψει.

3. Το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην κα-
ταβολή των αναγκαίων πόρων για την μισθοδοσία του 
μεταφερόμενου προσωπικού, όπως άλλωστε προβλέ-
πεται από το Ν.3852/2010.

Στις αποδοχές του προσωπικού των πρώην Nομαρχιακών 
Aυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους, αναφέρεται το 
Γενικό Λογιστήριο του Kράτους μετά και από σχετικό έγγραφο και 
της Π.O.E.-O.T.A. H απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Kρά-
τους έχει ως εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, και από πλευράς δικής μας αρμοδιότη-
τας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του 
άρθρου τρίτου του N. 3845/2010, όπως συμπληρώθη-
καν με τις όμοιες του άρθρου 2 του N. 3899/2010, όσοι 

υπάλληλοι από 1-1-2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, 
καθώς και όσοι μετατάσσονται εφεξής, με οποιαδήποτε  
σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου 
τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται 
από 1-1-2011 μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης 
στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να δια-
τηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές 
που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή 
μεταφέρθηκαν. Kάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει 
διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.

Σύμφωνα επίσης με την αριθμ. 2/17986/0022/22-
2-2011 εγκύκλιο του Yφυπουργού Oικονομικών (AΔA: 
4AΛXH-Γ), το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μο-
νάδων (Διευθύνσεων, Tμημάτων, Aυτοτελών Tμημάτων, 
Γραφείων, Aυτοτελών Γραφείων) των πρώην N.A., αρμο-
διότητες των οποίων απονέμονται στους Δήμους και το 
οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, 
από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 257 του 
N. 3852/2010, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις απο-
δοχές και λοιπές απολαβές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι 
υπάλληλοι των Δήμων.

Eπιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
9, παρ.1 του N. 3899/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν, η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, 
που υπηρετούσε στις N.A. την  31-12-2010 και από 1-1-
2011 κατέστη αυτοδίκαια προσωπικό των Περιφερειών 
ή μετατάχθηκε σε Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
3852/2010, καταβάλλεται έως και τον Δεκέμβριο του 
2011 από τον Kρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε 
βάρος των οικείων KAE του E.Φ. 07-120 του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Yπουργείου Eσωτερικών, Aποκέ-
ντρωσης & Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως 
την 31-12-2010 διαδικασία. Mε έναρξη τον Iούνιο του 
2011 γίνεται σταδιακή τακτοποίηση των πληρωμών αυ-
τών με μεταφορά στον ανωτέρω E.Φ. και τους σχετικούς 
KAE αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους Kεντρι-
κούς Aυτοτελείς Πόρους των άρθρων 259 και 260 του N. 
3852/2010.

Συνεπώς, το σύνολο των τακτικών δικαιούμενων απο-
δοχών (βασικός μισθός και επιδόματα) του ανωτέρω προ-
σωπικού των πρώην Ν.Α. που μετατάχθηκε σε Δήμους, 
συμπεριλαμβανομένων και των μηνιαίων κατ’ αποκοπή 
εξόδων κίνησης, θα καταβάλλονται, για τη μεταβατική πε-
ρίοδο από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011, από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτορνικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συναποστέλλεται το 
παρόν, παρακαλείται για την κοινοποίηση αυτού σε όλους 
τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας για την ορθή 
και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω.

■

Ερώτημα στον Υφυπουργό Εσωτερικών για ποιες διατάξεις 
ισχύουν όσον αφορά την επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού των εργαζομένων 
σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έθεσε 
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεδομένου ότι οι διατάξεις του Ν. 3584/2007 
και του Ν. 3839/2010 προσεγγίζουν διαφορετικά το θέμα. Το 
έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Κύριε Υφυπουργέ,
Με το Προεδρικό Διάταγμα 19/2011 (Φ.Ε.Κ.-

ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 51/14-3-2011), «Όροι 
και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε θέσεις Προϊστα-
μένων Οργανικών Μονάδων», που εκδόθηκε για 
την εφαρμογή του Ν.3801/2009 και τον τρόπο 
επιλογής σε θέσεις ευθύνης του προσωπικού του 
Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. καθορίστηκε ο τρόπος και 
η διαδικασία.

Ειδικότερα, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ αναφέρεται o 
τρόπος εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 
στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και πιο 
συγκεκριμένα στο άρθρο 6, παρ. 2 και 3 προβλέπε-
ται ότι:

«2. Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης των 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου είναι τα κατά περίπτωση οριζόμενα 

στο άρθρο 88 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 143).
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως 

οι διατάξεις των άρθρων 87, 89 και 100 του 
Ν.3584/2007».

Δηλαδή, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 
Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Με το Ν.3905/2010 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡΙΘΜ. 
ΦΥΛΟΥ 219/23-12-20210), «Ενίσχυση και ανάπτυ-
ξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», 
(άρθρο 51, παρ. ιδ όπως ισχύει) προβλέπεται ότι,  
«η διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 
εφαρμόζονται και για την επιλογή των Προϊσταμένων 
των Οργανικών μονάδων των Δήμων».

Κατόπιν των πιο πάνω ερωτάστε, επειδή το 
Π.Δ. 19/2011 έχει εκδοθεί μεταγενέστερα του 
Ν.3905/2010 για την επιλογή σε θέσεις Προϊστα-
μένων Οργανικών Μονάδων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 
των εργαζομένων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου ποιες διατάξεις θα ισχύουν, 
του Ν.3584/2007 ή του Ν.3839/2010.

Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν την απά-
ντησή σας, καθώς έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγ-
χυση τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις υπη-
ρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Ερώτημα στον Υφυπουργό Εσωτερικών από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
για τις διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά την επιλογή σε θέσεις 
Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού

9999

“

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε την άμεση επίλυση των προβλημάτων στην καταβολή των 
αποδοχών του προσωπικού των πρώην Νομαρχιών που μεταφέρθηκε στους Ο.Τ.Α.
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Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.    Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Επικίνδυνος ο νέος ρόλος που
αναθέτει στη Δημοτική Αστυνομία
Κυβέρνηση και Δήμος Αθηναίων

Κύριε Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταδι-
κάζει τις πρόσφατες εξαγγελίες της Κυβέρνησης  και 
του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γεώργιου Καμίνη σχετικά με 
τον νέο ρόλο του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής 
Αστυνομίας.

Χωρίς διάλογο ή έστω στοιχειώδη ενημέρωση, η Κυ-
βέρνηση προχώρησε στην έκδοση κοινής Υπουργικής 
Απόφασης με την οποία η Δημοτική Αστυνομία υποχρε-
ώνεται να κυνηγά τους «παράνομους» καπνιστές. Από-
φαση με αρνητικές συνέπειες (εντάσεις, προπηλακισμοί, 
ύβρεις), που έρχεται να υποβαθμίσει περισσότερο τον 
ρόλο των εργαζομένων στην υπηρεσία αυτή, μετατρέπο-
ντας τους και επίσημα σε κατασταλτικό μηχανισμό. 

Χαρακτηρίζονται πλέον οι Δήμοι μέσω της Δημοτι-
κής Αστυνομίας συνυπεύθυνοι στην αντιμετώπιση του 
εγκλήματος, στην εξουδετέρωση συμμοριών, στο «κυ-
νήγι» των παράνομων αλλοδαπών κ.α. χωρίς οι συνά-
δελφοι αυτοί να έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί για τέ-
τοιες αρμοδιότητες, χωρίς να εξασφαλισθεί η προστασία 
της σωματικής τους ακεραιότητας.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήδη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστη-
μα έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών όσο και τους Δημάρχους για τους κινδύνους που 
θα έχει η εμπλοκή συναδέλφων της Δημοτικής Αστυνομί-
ας στο κυνήγι του παράνομου εμπορίου και τις συνέπειες 
ενός τραυματισμού ή θανάτου εν ώρα υπηρεσίας.

Επανερχόμαστε πάλι και προειδοποιούμε Κυβέρνη-
ση και Δημάρχους ότι είτε ως «Αστυνόμοι της Γειτο-
νιάς» (κ. Καμίνης) είτε παίρνοντας αρμοδιότητες από το 
Σ.Δ.Ο.Ε. χρωματίζοντας με ανεξίτηλα σπρέι τα παράνομα 
προϊόντα, οι Δημοτικοί Αστυνόμοι εκτίθενται σε  επικίν-
δυνες καταστάσεις για την σωματική τους ακεραιότητα.

Κύριε Υπουργέ,

Στο όνομα της ευταξίας  της πόλης των Αθηνών κα-
λείστε να συστήσετε στη Δημοτική Αρχή να χρησιμοποι-
εί τη Δημοτική Αστυνομία στα πλαίσια και τις αρμοδιό-
τητες που ορίζει ο Νόμος και να μην παρασύρεστε απ’ 
αυτούς που θέλουν να αποπέμψουν ευθύνες χρόνιες 
από πάνω τους. Η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι και 
δεν θα γίνει ιδιωτικός στρατός καμίας Δημοτικής Αρ-
χής. Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να διαφυλάξει 
την υπηρεσία αυτή και προπάντων τον τρόπο άσκησης 
των αρμοδιοτήτων της.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώ-
νει ξεκάθαρα πως θα προστατεύσει τους εργαζόμενους 
ώστε να μην φθάσουν ποτέ, παρ’ όλες τις δύσκολες οι-
κονομικές καταστάσεις που περνά ο τόπος μας, να μετα-
νιώσουν για την επιλογή που έκαναν να ενταχθούν στο 
προσωπικό των Δήμων.

“

”
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Την παράταση του προγράμματος μερικής απασχόλησης μέχρι τη λήξη των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί 
από τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με τους μερικούς απασχολούμενους, αποφάσισαν από κοινού οι Υφυπουργοί Οικονο-
μικών, Εργασίας και Εσωτερικών. Η κοινή απόφαση έχει ως εξής: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α’/7-7-2004),
2. Την αριθμ. 21145/29-4-2011 (ΦΕΚ 114/ΥΟΔΔ/29-4-2011) Απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ανασυγκροτήθηκε η 
τριμελής επιτροπή για την έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων μερικής απασχόλησης και κατανο-
μής της χρηματοδότησης αυτών,

3. Τις αιθμ. 1/2009 και 2/2009 Αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 Ν. 3250/2004, με τις 
οποίες εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης σε πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 
της χώρας, με ανώτατη διάρκεια σύμβασης τους δεκαοκτώ (18) μήνες και καταληκτική ημερο-
μηνία ισχύος τους την 30η-4-2011.

4. Το γεγονός ότι κατά την 30η-4-2011 δε συμπληρώνονται δεκαοκτώ μήνες απασχόλησης των 
κατ’ εφαρμογήν των ως άνω αποφάσεων προσληφθέντων.

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την επιδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για τη μισθοδοσία των 
μερικώς απασχολουμένων για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έχει συνυπολογιστεί στον 
καθορισμό των πηγών εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
στο πλαίσιο του «Καλλικράτη»,

Αποφασίζουμε,
την παράταση του προγράμματος μερικής απασχόλησης, μέχρι τη λήξη των συμβάσεων που 

έχουν υπογραφεί από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με τους μερικώς απασχολουμένους.

Τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Δημάρ-
χου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη σχετικά με τον 
νέο ρόλο του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής 
Αστυνομίας καταδίκασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και κάλεσε 
με έγγραφο της τον Υπουργό Εσωτερικών να δια-
σφαλίσει τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορίζει ο νόμος. 
Το έγγραφο της Ομοσπονδίας στον Υπουργό Εσω-
τερικών έχει ως εξής: 

   Σύλλογος Δημοτικών
Υπαλλήλων Νάουσας

Πρόεδρος: Μπόσκου Μαρία 
Αντιπρόεδρος: Λούκαρης Κυριάκος
Γεν. Γραμματέας: Οικονόμου Ελένη
Ταμίας: Λούκας Γιώργος 
Μέλη: Λεφούσης Θωμάς
 Τηλκερίδης Κυριάκος
 Κωνσταντίνου-Παλαιά Αν.

     Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α.
Νομού Κιλκίς

Πρόεδρος: Κασαπίδης Ιωάννης 
Αντιπρόεδρος: Βαβάμης Πέτρος
Γραμματέας: Τσιμπίδου Θεοδώρα
Ταμίας: Σοφιόγλου Αλεξάνδρα
Έφορος Δημ. Σχέσεων: Κουζουκίδης Λάζαρος
Μέλη: Τσογγίδης Βασίλειος
 Τσοπούλου Μαρία

   Σύλλογος Εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Νομού Χανίων

Πρόεδρος: Ζεκάκη Σοφία
Αντιπρόεδρος: Γιαννουλάκη Αθηνά
Γραμματέας: Νταγκουνάκης Μανόλης
Αν. Γραμματέας: Κοπάσης Σταύρος
Ταμίας: Δαμιανάκη Αικατερίνη
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Μαθιουδάκη Χρυσούλα 
Μέλη: Αναστασάκης Κωνσταντίνος
 Γεζουέ Θεοδώρα  
 Μιχελάκης Ευτύχιος 
 Μπομπολάκης Νικόλαος 
 Ξιφαράς Ναπολέων

   Σύλλογος Εργαζομένων
Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Μανουσαρίδης Ηλίας 
Αντιπρόεδρος: Νάκου Βασιλική
Γεν. Γραμματέας: Μυτηλινός Πέτρος
Ταμίας: Ανδρονικίδης Γαβριήλ

   Σύλλογος Εργαζομένων στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
Πρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Καπετάνος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Χάρδας Γεώργιος
Ταμίας: Πασχάλης Ιωάννης
Μέλη: Γκοντόρας Γεώργιος
 Χρήστου Νικόλαος
 Ασημακοπούλου Γεωργία

   Σωματείο Ο.Τ.Α. Χίου
Πρόεδρος: Γαϊτάνος Αλέξανδρος 
Αντιπρόεδρος: Κολοκυθιά Μαρία
Γραμματέας: Καρακούρος Λεωνίδας
Αν. Γραμματέας: Χατζαντωνάκη Κική
Ταμίας: Πεντάκης Παναγιώτης
Μέλη: Δούκα Ειρήνη
 Τσακός Γεώργιος

   Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α.
Νήσου Αμοργού

Πρόεδρος: Δεσποτίδης Λουκάς
Α’ Πρόεδρος: Βλαβιανός Γεώργιος
Γραμματέας: Γαβράς Μάρκος
Ταμίας: Κωβαίος Γεώργιος
Μέλος: Μενδρινού Ειρήνη

   Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α.
Νομού Κέρκυρας

Πρόεδρος: Σκούρτης Φώτης 
Αντιπρόεδρος: Βλαχόπουλος Σπύρος
Γραμματέας: Παντελιός Αριστείδης
Αν. Γραμματέας: Καρδαμής Στέφανος
Ταμίας: Βελισσαρόπουλος Γεώργιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Σιδερόπουλος Σάββας
Μέλη: Λαβράνος Γεώργιος
 Μοσχάτ Ιωσήφ
 Μεταλληνός Τάσος

   Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών
Πρόεδρος: Ορφανίδης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Μπράφας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Βρεττός Ηλίας
Ταμίας: Θεοδωρής Ηλίας
Μέλος: Χαραλαμπιδόπουλος Δημ.
 Χουτέας Βασίλειος
 Τσουκούλογλου Ιωάννης

   Σύλλογος Υπαλλήλων Ο.Ν.Α.
Δήμου Αθηναίων

Πρόεδρος: Ροθώνης Θεόδωρος 
Αντιπρόεδρος: Γιατράκος Γρηγόριος
Γεν. Γραμματέας: Στεφανόπουλος Απόστολος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Γιζή Φλώρα
Ταμίας: Γραμμένος Αθανάσιος
Μέλη: Μπουφέας Γεώργιος
 Πάντζου Ευφροσύνη

Συγκροτήθηκαν σε σώμα τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των παρακάτω Συλλόγων και Σωματείων 
εργαζομένων. Οι νέες συνθέσεις τους έχουν ως εξής:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Παρατείνεται μέχρι τη λήξη των συμβάσεων η απασχόληση
των μερικώς απασχολουμένων στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού

“

”
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Χρηστικές πληροφορίες για την επίσχεση εργασίας σε 
περίπτωση μη καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων, 
ένα φαινόμενο που παρατηρείται ολοένα και πιο έντονο τους 
τελευταίους μήνες που η οικονομική κρίση βαθαίνει, παρέ-
χονται στο κείμενο που ακολουθεί. Συγκεκριμένα: 

Σε περίπτωση καθυστέρησης των δεδουλευμέ-
νων αποδοχών του μισθωτού εκ μέρους του εργο-
δότη, ο μισθωτός έχει δικαίωμα, ως μέσο «άμυ-
νας», να ασκήσει το απορρέον από τις διατάξεις του 
άρθρου 325 του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ δικαίωμα επισχέ-
σεως της εργασίας του.

Σ΄ αυτή  την περίπτωση ο εργαζόμενος απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωσή του περί παροχής ερ-
γασίας, δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του 
για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την απο-
πληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη.

Το δικαίωμα αυτό όπως προβλέπεται στον Αστι-
κό Κώδικα ασκείται από τον μισθωτό όταν ο εργο-
δότης καθυστερεί την καταβολή των οφειλόμενων 
αποδοχών και γενικά όταν ο εργοδότης δεν πληρώ-
νει συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του προς τον 
μισθωτό.

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν δεν του καταβάλλε-
ται έγκαιρα ο μισθός;

■	 Να ασκήσει αγωγή και να ζητήσει εντόκως 
τους καθυστερούμενους μισθούς του καθώς 
και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημιά του.

■	 Έχει το δικαίωμα να κάνει επίσχεση της εργα-
σίας του.

■	 Να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώ-
χευση, αν είναι έμπορος.

■	 Να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική 
μεταβολή με τα συναφή δικαιώματα, εφόσον η 
καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και οφείλεται 
σε δόλο του εργοδότη.

■	 Να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη για 
μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών 
του.

Πως γίνεται η επίσχεση;

Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να 

είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν 
αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση 
από τη θέση.

Η επίσχεση εργασίας ασκείται ύστερα από δή-
λωση του εργαζόμενου στην οποία θα αναφέρει ότι 
αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρις 
ότου ο εργοδότης εκπληρώσει την υποχρέωση.

Το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ασκείται όταν:
α. Υπάρχει έγκυρη ενεργός σύμβαση εργασίας.
β. Η αξίωση του εργαζόμενου είναι ληξιπρόθεσμη.

Πρέπει να ασκείται με σωφροσύνη και περίσκε-
ψη και πάντοτε μέσα στα όρια της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 

Η ασήμαντη καθυστέρηση των αποδοχών που 
ίσως να οφείλεται σε οικονομική αντιξοότητα που 
αντιμετωπίζει ο εργοδότης, δεν παρέχει στον εργα-
ζόμενο τη δυνατότητα ασκήσεως του δικαιώματος 
αυτού.

Πρέπει να στηρίζεται σε αξιόλογη παραβίαση 
της Eργατικής Nομοθεσίας και να είναι συναφής η 
αξίωση με την εργασιακή σχέση.

Η φερεγγυότητα του εργοδότη δεν εμποδίζει το 
δικαίωμα της επίσχεσης όπως και δεν εμποδίζεται η 
ταυτόχρονη επιδίωξη με τη δικαστική οδό των αξιώ-
σεων των εργαζομένων.

Κατά το χρόνο της επίσχεσης εργασίας ο εργα-
ζόμενος απέχει από την εργασία του μέχρις ότου 
εκπληρωθεί από τον εργοδότη η υποχρέωση που τον 
βαρύνει.

Από τη λήψη της δήλωσης ο εργοδότης καθί-
σταται υπερήμερος με όλες τις συνέπειες της υπε-
ρημερίας.

Αντίθετα ο εργαζόμενος έστω και μη εργαζόμε-
νος, δεν γίνεται υπερήμερος.

Κατά το χρόνο της μη απασχολήσεώς του μπορεί 
να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη και κατά συνέ-
πεια τη μη προσέλευσή του στο χώρο εργασίας του 
εργοδότη του.

Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της Επί-
σχεσης Εργασίας (καταβολή αποδοχών κ.λ.π.) από 
τον εργοδότη, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να 
θέσει αμέσως τις υπηρεσίες του στη διάθεση του ερ-
γοδότη του.

Κατά το χρόνο της επίσχεσης δεν απαγορεύε-
ται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκτός εάν 
ασκείται κατά παράβαση του άρθρου 281 του Α.Κ. 
(κατάχρηση δικαιώματος).

Η Επίσχεση Εργασίας αίρεται όταν ο εργοδότης 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αλλά και όταν αυτή 
ανακληθεί από τον εργαζόμενο.

Όπως όλα τα δικαιώματα έτσι και αυτό της Επί-
σχεσης πρέπει να ασκείται μέσα στα όρια των κα-
νόνων της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, με 
τους περιορισμούς του άρθρου 281 του Α.Κ.

Σχετικά με την ασφάλιση του εργαζομένου ή 
όχι κατά το χρόνο της Επίσχεσης Εργασίας το Ι.Κ.Α. 
δέχεται ότι υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση γιατί ο 
χρόνος αυτός θεωρείται ως πραγματική απασχόλη-
ση.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα άσκησης του δικαι-
ώματος της ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ έχουν ΜΟΝΟ οι 
εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από δήλωση του 
συνδικαλιστικού φορέα;

Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχε-
ση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις από τους 
ενδιαφερόμενους μισθωτούς.

Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο της επίσχεσης;

Η άσκηση του δικαιώματος να μην είναι κατα-
χρηστική (281 Α.Κ.), οπότε από μέσο προστασίας του 
μισθού μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια της 
θέσης εργασίας.

Πότε θεωρείται καλόπιστη η άσκηση του δικαιώμα-
τος επίσχεσης;

Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Σύμ-
βασης Εργασίας και συνήθως συνδέεται με την απο-
τροπή αιφνιδιασμού του εργοδότη, το ύψος των κα-
θυστερούμενων αποδοχών και το βέβαιο της απαί-
τησης.

Χρηστικές πληροφορίες για την επίσχεση 
εργασίας σε περίπτωση μη καταβολής 
των αποδοχών των εργαζομένων

Επιμορφωτικά Προγράμματα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας 
των μελών Νομαρχιακών Τμημάτων και Ομοσπονδιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

“

Επιμορφωτικά προγράμματα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των μελών των Νο-
μαρχιακών Τμημάτων και Ομοσπονδιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υλοποιεί μέχρι το Δεκέμβριο του 
2011 και από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2012 το Κοινωνικό Πολύκεντρο. Το πρό-
γραμμα έχει ως εξής:

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας την πολιτική της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της δια βίου 
μάθησης των εργαζόμενων στο Δημόσιο, ως κεντρικών μέσων για την πρόσβασή τους 
στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα και στην κοινωνία της γνώσης, σχεδίασε την πράξη 
«Υλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του Κοινωνικού 
Πολύκεντρου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μελών νομαρχιακών 
τμημάτων και ομοσπονδιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.

Στα πλαίσια της Πράξης υλοποιούνται:
• Τρία προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών με συμμετοχή εκπαιδευομέ-

νων από όλους τους νομούς που θα διεξαχθούν επιμορφωτικές δράσεις

• Σαράντα δύο (42) επιμορφωτικά προγράμματα (21 επιπέδου Ι και 21 επιπέδου ΙΙ)

Τα προγράμματα Επιπέδου Ι και Επιπέδου ΙΙ περιλαμβάνουν θεματικές ενότη-
τες που αναφέρονται σε: 

ν Εργασιακές σχέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.
ν Εθνική και Ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία.

ν Μοντέλα εργασιακών σχέσεων.
ν Εργασιακές σχέσεις στη Δημόσια Διοίκηση. 
ν Βασικές αρχές Δημόσιων πολιτικών.
ν Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
ν Συνδικαλιστικές οργανώσεις.
ν Διαβούλευση και διαπραγμάτευση.
ν Επικοινωνία, κοινωνικός διάλογος. 
ν Συλλογικά όργανα και εκπροσώπηση εργαζομένων.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε τμήματα των είκοσι ατόμων, διάρκειας 35 
ωρών το καθένα. 

Για το σκοπό αυτό, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011, το Κοινωνικό Πολύκεντρο θα 
αναρτήσει ανοικτή πρόσκληση στην ιστοσελίδα του (www.kpolykentro.gr) προκει-
μένου να κατατεθούν οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. 

Η κατανομή των συνδικαλιστικών στελεχών στα προγράμματα επιμόρφωσης θα 
γίνει με επιλογή και κριτήρια που θα διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των 
συμμετοχών ανά τμήμα τόσο ως προς τον κλάδο προέλευσης όσο και τη βαθμίδα 
του συνδικαλιστικού φορέα εκπροσώπησης (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια).

 Α/Α Τόπος Ημερομηνίες διεξαγωγής (κοινές, για όλα τα προγράμματα)

 1 Αθήνα 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2011

 2 Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2011

 3 Πάτρα 7 και 8 Οκτωβρίου 2011

”
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Απάντηση στις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. να δημιουργήσει με ψεύδη και φανταστικά γεγονότα 
κλίμα διχασμού στο προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθ-
μών με αφορμή την ψήφιση της τροπολογίας της κυβέρνησης για 
αύξηση του ωραρίου εργασίας, έδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανα-
κοίνωσή της επισημαίνει: 

Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά 
την προκλητική ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΠΑ.
ΣΥ.Β.-Ν. που ακολούθησε της ψήφισης της τροπολο-
γίας για την αύξηση του ωραρίου των εργαζομένων 
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από 30 σε 40 
ώρες εβδομαδιαίως, οφείλει να ενημερώσει τους 
εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. για τα όσα ψευδή, ανυ-
πόστατα και υστερόβουλα κάποιοι ανεύθυνα εκφρά-
ζουν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ρήγμα στην 
ενότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μέλη του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. με επικεφαλής 
την κ. Ευαγγελία Καλαϊτζή παραβρέθηκαν στην 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαΐου 
2011 στα γραφεία της Ομοσπονδίας προκειμένου, 
συντονισμένα να οργανώσουμε την αντίδρασή μας στην 
προτεινόμενη διάταξη. Εκεί έγινε ξεκάθαρο και απο-
λύτως κατανοητό (και στα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑ.
ΣΥ.Β.-Ν.) πως η διάταξη που η κυβέρνηση πρότεινε 
έθιγε βάναυσα το ωράριο του Παιδαγωγικού προ-
σωπικού των εργαζομένων στους Δημοτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς, πλην όμως δεν αφορούσε εξ 
αρχής την καθαριότητα και τα συνεργεία των Ο.Τ.Α. 
όπως κάποιοι ψευδώς και υστερόβουλα εκ των 
υστέρων υποστηρίζουν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απο-
φάσισε το πρόγραμμα κινητοποιήσεων που περιε-
λάμβανε συνδυασμό 24ωρων απεργιών, στάσεων 
εργασίας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της διά-
ταξης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, συλλαλητή-
ρια, μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στους 
Ο.Τ.Α. και ειδικά στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθ-
μούς, στην Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση 
Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και προκήρυξη 24ωρης απεργια-
κής κινητοποίησης για όλους τους εργαζόμενους 
στους Ο.Τ.Α., την ημέρα ψήφισης της διάταξης στην 
ολομέλεια της Βουλής.

Μέσα από την ανακοίνωση του Δ.Σ. του 
ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν., γίνεται πλέον φανερό το κλίμα που 
κάποιοι καιρό τώρα μέσα από συκοφαντίες και ασύ-
στολα ψέματα θέλουν να περάσουν στους εργαζό-
μενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

1. Πληροφορούμε λοιπόν τον ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. πως 
οι εργαζόμενοι των Παιδικών Σταθμών ανήκουν 
στην μεγάλη οικογένεια των εργαζομένων  στους 
Ο.Τ.Α. με κοινά λίγο πολύ προβλήματα και ανησυχίες 
και δεν αποτελούν ένα ξεχωριστό αυτόνομο λειτουργι-
κά και οργανικά κομμάτι. Εάν κάποιοι ονειρεύονται 
την αυτονόμησή τους, οφείλουν να αναλάβουν την 
ευθύνη και το βάρος των όσων μεθοδεύουν και όχι 
να παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων 
και του κλάδου συνολικά.

2. Στην 24ωρη Απεργία της Τετάρτης 18 Μαΐου 
2011 είχε αποφασισθεί μετά την συγκέντρωση στην 
Πλατεία Καραϊσκάκη, που πραγματοποιήθηκε κάτω 
από αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχή), η πορεία να 
οδηγηθεί έξω από τα Βουλή (Βασ. Σοφίας) και να μην 
πραγματοποιηθεί καμία επίσκεψη στο Υπουργείο 
Εσωτερικών (Σταδίου 27). Κι αυτό γιατί υπήρχε κίνδυ-
νος να φυλλορροήσει η πορεία λόγω της συνεχιζόμενες 
βροχής, αλλά και την σκόπιμη καθυστέρηση της 
συνάντησης της αντιπροσωπείας με τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιο και να φτάναμε στη Βουλή 
διαλυμένοι και χωρίς την αρχική μας δυναμική.

Άλλωστε στην προηγούμενη συνάντηση που 
πραγματοποιήσαμε στις 10 Μαΐου 2011 με τον 
Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιο τίποτε ουσια-
στικά δεν πρόσφερε η συζήτηση μαζί του παρά μόνο 
ότι «θα μεταφέρει τις απόψεις μας στον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση». Ο «κλεφτοπόλε-
μος με τα ΜΑΤ ήταν ανούσιος και αναποτελεσματι-
κός» λέει ο ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν., ουσιαστικά καλύπτοντας 
και επιβραβεύοντας τις δυνάμεις καταστολής που με 
κάθε μέσον (χημικά, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρό-
του-λάμψης) επιτίθεντο στους εργαζόμενους του κλά-
δου που απαιτούσαν από τους επικεφαλής της 
Αστυνομίας το στοιχειώδες δικαίωμά τους να φτά-

σουν έξω από τη Βουλή και να διεκδικήσουν την 
ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Μόνο που ο ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. ξέχασε να καταγγείλει 
την επίθεση της Αστυνομίας στους απεργούς. Η 
γενικότερη συμπεριφορά του την ημέρα εκείνη σε 
καμία περίπτωση δεν τον τιμά.

3. Ενημερώνουμε τους «καταγγέλλοντες» του 
Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. πως ουδέποτε ήμασταν και 
ποτέ δεν θα γίνουμε «διεκδικητές-γυμνοσάλιαγκες» 
ούτε «διαδρομιστές της Βουλής». Ασκούμε μαχητικό, 
αγωνιστικό και διεκδικητικό συνδικαλισμό. Όσα (λίγα ή 
πολλά) κέρδισαν οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. στο 
παρελθόν, τα κέρδισαν στο πεζοδρόμιο, πολλές 
φορές δαρμένοι από τα ΜΑΤ και «τρώγοντας» χημι-
κά, με καταλήψεις και αποκλεισμούς χωματερών και 
όχι ευχαριστώντας Βουλευτές. Ας μας ενημερώσουν 
λοιπόν οι «καταγγέλλοντες» που είναι οι «αρκετοί 
Βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης 
που δήλωναν πως θα καταψηφίσουν την τροπολογία», 
όπως η ανακοίνωση της 19ης  Μαΐου 2011 του 
ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. αναφέρει. Ενημερώνουμε τον ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. 
πως όλοι οι Βουλευτές, πλην αυτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
και του Κ.Κ.Ε., ψήφισαν την αύξηση του ωραρίου. 
Προς τί λοιπόν οι «δημόσιες ευχαριστίες»; Σε τι 
πραγματικά απέδωσε το «έρπειν» στους διαδρόμους 
της Βουλής, όταν δεν συνηγόρησαν καν 16 βουλευτές 
για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας; Μήπως 
εκπλήρωση προσωπικών επιδιώξεων και φιλοδοξι-
ών; Οφείλει τουλάχιστον ο ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν., για την 
αξιοπιστία των όσων ισχυρίζεται, να δώσει στη 
δημοσιότητα τα ονόματα των βουλευτών που «υπο-
σχέθηκαν» πως θα καταψήφιζαν την διάταξη και δεν 
το έπραξαν. Εκτός και αν αυτούς ουσιαστικά προστα-
τεύει.

4.  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. λειτουργεί συντεταγμένα και 
δημοκρατικά. Οι όποιες αποφάσεις, λαμβάνονται στα 
όργανα της Ομοσπονδίας, με διαφωνίες, συγκρού-
σεις πολλές φορές αλλά πάντα δημοκρατικά. Η πρό-
ταση της κ. Ευαγγελίας Καλαϊτζή και όχι του «συνόλου 
των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς» όπως η 
ανακοίνωση αναφέρει, μιας και οι παρευρισκόμενοι 
εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή δεν ξεπερνούσαν τους 
150 και μάλιστα στον «Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και 
τα παρευρισκόμενα μέλη» απαξιώνει την λειτουργία 
της Ομοσπονδίας, τον ρόλο και τη συμμετοχή όλων 
των παρατάξεων στα όργανά της και καταδεικνύει 
τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι λειτουργούν.

Η 24ωρη Απεργία στις 18 Μαΐου 2011 ήταν η 
κορύφωση των απεργιακών κινητοποιήσεων για την 
αποτροπή της απόφασης της κυβέρνησης για την 
βίαιη αλλαγή του ωραρίου στο Παιδαγωγικό 
Προσωπικό των Παιδικών Σταθμών. Απόφαση που 
διαμορφώθηκε και συμφωνήθηκε και από τον 
ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. Η πρόταση για συνέχιση των κινητοποιή-
σεων… και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011 ήταν ξεκάθαρο 
ότι οδηγούσε σε εκφυλισμό τις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις καθώς ήταν γνωστό στο ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. και 

περισσότερο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι η συμμετοχή 
των εργαζομένων  ήταν φθίνουσα. Οι όποιες αποφά-
σεις για συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων δεν 
θα είχαν αποτέλεσμα. Έπρεπε να βρούμε άλλους τρό-
πους αντίδρασης, όπως συλλαλητήριο το απόγευμα 
της Πέμπτης 19-5-2011. Πρόταση που εξαρχής 
δεν αποδέχθηκε το προεδρείο του ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. αλλά 
μετά υιοθέτησε προκειμένου να πραγματοποιήσει μόνο 
του και ξεκομμένα από το υπόλοιπο κομμάτι των εργα-
ζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη Δευτέρα 23 
Μαΐου 2011.

5. Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους πως σε 
καμιά περίπτωση αυτή δεν ήταν η «τελευταία μάχη». 
Βασική επιδίωξη και μεθοδευμένος σκοπός όσων 
ψήφισαν τη διάταξη και ειδικότερα όσων «υποσχέθηκαν 
πως θα καταψηφίσουν και δεν το έκαναν», είναι η 
κατάργηση του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και ότι συνεπάγεται 
από αυτόν και η κατάργηση του Δημόσιου και 
Παιδαγωγικού χαρακτήρα τους. Και αυτό μόνο με τον 
ενωτικό, αγωνιστικό, συμμετοχικό, συγκρουσιακό 
αγώνα θα αποτραπεί. Όποιος δεν το βλέπει, μεθοδεύ-
ει, αδιαφορεί, το λιγότερο κακή υπηρεσία προσφέρει 
σε όσους και ότι εκπροσωπεί.

Συνάδελφοι,

Η μάχη που δώσαμε για να αποτρέψουμε την 
αύξηση του ωραρίου αλλά και υπόλοιπα που κατατέ-
θηκαν στη διάρκεια συζήτησης του σχεδίου Νόμου 
με τροπολογίες (υποχρεωτικές μετατάξεις, εκχώρηση 
της καθαριότητας σε ιδιώτες κ.λ.π.) είναι ξεκάθαρα 
ενταγμένη στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει εδώ και 
15 μήνες ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της 
κυβέρνησης και της τρόικας για την κατάργηση κάθε 
δικαιώματος των εργαζομένων στο Δημόσιο και 
Ιδιωτικό Τομέα, που η Ομοσπονδίας μας με όλες τις 
δυνάμεις της προσπαθεί να αντιμετωπίσει.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους 
Ο.Τ.Α. δεν εξαντλήθηκαν με την αντιμετώπιση της 
αύξησης του ωραρίου. Αντίθετα αποτελούν την 
παρακαταθήκη για την αντιμετώπιση της συνολικής 
επίθεσης που προετοιμάζει η κυβέρνηση με τα νέα 
μέτρα κατά της κοινωνίας και των εργαζομένων (νέο 
μνημόνιο), τις απολύσεις εργαζομένων που απαιτεί το 
Δ.Ν.Τ., αλλά και το νέο «τσεκούρωμα» των αποδοχών 
μας (νέο μισθολόγιο) που κάποιοι ή αγνοούν ή εσκεμ-
μένα θέλουν να αποπροσανατολίσουν τους εργαζο-
μένους του κλάδου.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπεύθυνα, δυναμικά, ενωτικά 
και αγωνιστικά θα συνεχίσει τον αγώνα της για την 
υπεράσπιση, αυτή τη δύσκολη περίοδο, των δικαιω-
μάτων των εργαζομένων και την ανατροπή με κάθε 
τρόπο της βάρβαρης πολιτικής του μνημονίου. Σε 
αυτό τον αγώνα καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι 
εργαζόμενοι ανεξάρτητου κλάδου ή ειδικότητας 
γιατί τώρα αμφισβητείται η ίδια η εργασιακή μας 
υπόσταση.

Η απάντηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στα ψεύδη του ΠΑ.ΣΥ.Β.-Ν. που δίχασε με τους 
χειρισμούς του στο ωράριο εργασίας το προσωπικό των ΔημοτικώνΠαιδικών Σταθμών
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