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TO ΘEMA:

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ KAI THΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

Κινητοποιήσεις σε απάντηση
των μεθοδεύσεων ανάθεσης
των απορριμμάτων σε ιδιώτες

Κατάληψη στα Δημαρχεία όλης της χώρας
από τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.

Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12.00 το μεσημέρι έως το τέλος του ωραρίου πραγματοποίησε η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 κατά της προσπάθειας της κυβέρνησης και των αιρετών να αναθέσουν
στα επιχειρηματικά - εργολαβικά συμφέροντα μέσω
Σ.Δ.Ι.Τ. τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων στην
Αττική. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία ανέφερε:

“

Σε κατάληψη όλων των Δημαρχείων της χώρας, από
τις 11.00 το πρωί έως τις 3.00 το μεσημέρι προχώρησαν
την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους
με τα συνεχιζόμενα μέτρα εξαθλίωσης που λαμβάνει η συγκυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει τα εξής:
Ο αγώνας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά των εκβιαστών, αντεργατικών και αντικοινωνικών απαιτήσεων της τρόικας συνεχίζεται.
Η ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έχει χα-

“

ρακτηρισθεί ως Πανελλαδική Ημέρα Κατάληψης
όλων των Δημαρχείων (από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 3.00 το μεσημέρι), προκειμένου ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, να εκφράσουν την αγανάκτηση και την αντίδραση τους στις πολιτικές που δίνουν
τη χαριστική βολή στο εισόδημά μας, στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις, την οικονομική κατάρρευση
των Δήμων, τις ιδιωτικοποιήσεις βασικών υπηρεσιών
των Ο.Τ.Α. και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων
στους Ο.Τ.Α. και τις Επιχειρήσεις αυτών.
Συνέχεια στη σελίδα ✎ 7

Σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους
των Ο.Τ.Α. από τις αυθαιρεσίες των Αιρετών
Σε αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την
αυθαιρεσία των αιρετών όπως, τοποθετήσεις αναπληρωτών
προϊσταμένων, μετακινήσεις καθώς και ανάθεση καθηκόντων
που δεν προβλέπονται από την ειδικότητά τους με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης κάλεσε την Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει
ως εξής:

“

Κυρία Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα
μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» παρατηρείται το
φαινόμενο οι αιρετοί να προχωρούν σε αυθαίρετες
αποφάσεις που αφορούν στους εργαζόμενους
όπως, τοποθετήσεις αναπληρωτών Προϊσταμένων,
μετακινήσεις καθώς και ανάθεση καθηκόντων που
δεν προβλέπονται από την ειδικότητά τους.
Σε αυτές τις παράνομες αποφάσεις, ιδιαίτερα
στις τοποθετήσεις αναπληρωτών Προϊσταμένων,
ο εργαζόμενος που θίγεται εκτός από την
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια δεν έχει
δικαίωμα προσφυγής σε κανένα άλλο όργανο.
Προσφυγή που θα εκδικαστεί μετά από πολλά
χρόνια (περίπου 3) και έχει μεγάλο κόστος για τον
θιγμένο εργαζόμενο ενώ όταν τελικά θα εκδικαστεί
πιθανότατα να μην υφίσταται το πρόβλημα.
Οι αιρετοί, επειδή γνωρίζουν το έλλειμμα στην
νομοθεσία και ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να
προσβάλλουν την απόφασή τους πουθενά αλλού

εκτός από τα Διοικητικά Δικαστήρια, ολοένα και
περισσότερο αυθαιρετούν καταστρατηγώντας κάθε
έννοια αξιοκρατίας και διαφάνειας οδηγώντας
πολλούς συναδέλφους σε αδιέξοδο, ιδιαίτερα
μετά την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 όπου το
οικονομικό όφελος για τους Προϊσταμένους είναι
πολύ μεγάλο.
Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος
και ώστε να αποφύγουμε τη δυσλειτουργία των
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. είναι αναγκαία η προώθηση
νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει ότι:
Στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 στο τέλος
της παρ. 1α προστίθεται εδάφιο που αναφέρει:
«Στις ανωτέρω αποφάσεις των μονομελών
οργάνων εμπίπτουν και αυτές που εκδίδονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ –
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007)».
Κυρία Υπουργέ,
Είμαστε σίγουροι ότι θα αποδεχτείτε το
δίκαιο αίτημά μας προκειμένου να ομαλοποιηθεί
η λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και θα
εντάξετε την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση
στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου σας «Ρυθμίσεις
για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική
πολιτική. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.

”

Τα τελευταία βάρβαρα μέτρα της συγκυβέρνησης και της τρόικας που εξαθλιώνουν ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία φαίνεται ότι άναψαν το
πράσινο φως στους «υπηρέτες-εκφραστές» των
εργολαβικών-επιχειρηματικών συμφερόντων
για την εκχώρηση της Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων σε Ιδιώτες (μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.)
Σε συνδυασμό με την απαίτηση της τρόικας
για την περικοπή 500 εκατ. από τους Κ.Α.Π.
των Ο.Τ.Α., την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων και τον περιορισμό ακόμα και των
προσλήψεων προσωπικού Ορισμένου Χρόνου
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και την εκχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες αλλά και την άμεση απόλυση 4.500 εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δείχνει ότι
οι εκφραστές της ακραίας, βάρβαρης και νεοφιλελεύθερης πολιτικής δεν έχουν τελειωμό.
Πρώτοι εφαρμοστές αυτής της πολιτικής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) που συνεδριάζει τη Δευτέρα
13 Φεβρουαρίου 2012 για την υλοποίηση των
έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) (κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.).
Πρωτοβουλία που είναι συνέχεια της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης που με τη συνεχή
και καθημερινή παρέμβασή μας καταφέραμε να
αποτρέψουμε.
Συνάδελφοι,
Η εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.
και η κατασκευή τεσσάρων (4) φαραωνικού τύπου εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων,
είναι η πρώτη οργανωμένη απόφαση για την
εκχώρηση της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε Ιδιώτες.
Έχουμε υποχρέωση να τους αποτρέψουμε
με κάθε μέσο και τρόπο γι’ αυτό τη ΔΕΥΤΕΡΑ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 είμαστε ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στις 12.00 το μεσημέρι που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 – Παπάγος) απέναντι από το
ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ. Την ίδια ημέρα προκηρύσσουμε
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 11.00 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου για τους εργαζόμενους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προκειμένου και με τη μαζική συμμετοχή τους να αποτρέψουμε την πλήρη
ιδιωτικοποίηση της Διαχείρισης των Απορριμμάτων και τις επερχόμενες απολύσεις.
Την ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, πραγματοποιούμε Γενικές Συνελεύσεις σε όλους
τους Συλλόγους, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, συντονισμός, ενεργοποίηση όλων των
συναδέλφων καθώς και λήψη αποφάσεων για
τις διαθέσεις του κλάδου προκειμένου να αποΣυνέχεια στη σελίδα ✎ 3

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα
MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH
EΦHMEPIΔA
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
KΩΔIKOΣ EΛ.TA.: 3744
THΛ.: 210 5229512
FAX: 210 5247633
http://www.poeota.gr
e-mail: info@poeota.gr
IΔIOKTHTHΣ:
Π.O.E.-O.T.A.
EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ
Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.
ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή
Tα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.
Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων
και Σωματείων 15.00 € 
2. Δήμων, Περιφερειών
Nομικών Προσώπων κ.λ.π. 25.00 € 
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

■

Να ξεκαθαρίσουν τι πρέπει να γίνει όσον
αφορά στη δημοσίευση αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
Α΄Βαθμού κάλεσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τα υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονομικών. Το έγγραφο της
Ομοσπονδίας αναφέρει:
Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας αλλά
και για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος που αφορά στη δημοσίευση αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού το με αριθμ.
πρωτ.: 778/22-2-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το έγγραφο, που συνημμένα σας στέλνουμε, η Γενική Γραμματεία της

“

■

“

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

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

“

θα εκλέγεται μετά από καθολική ψηφοφορία όλων των τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμοι
και Αορίστου Χρόνου) του Φο.Δ.Σ.Α. με την
εμπειρία του, τις προτάσεις και τις γνώσεις
του, θα βοηθήσει σημαντικά στην καλή λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης.
Άλλωστε ανάλογη ρύθμιση (άρθρο 227,
παρ.2) υπάρχει στο Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
για τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα
των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού με θετικό μέχρι σήμερα αποτέλεσμα.
Κύριε Υφυπουργέ,
Αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός
μας για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. στη σημερινή δύσκολη χρονική περίοδο για την κοινωνία και
τους εργαζόμενους.

”

μάνει η ανάθεση σε ιδιώτες της αρμοδιότητας
που σήμερα ανήκει στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών με τρόπο ξεδιάντροπο και προκλητικό παραβλέπει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών σε εποχή
ανέχειας και εξαθλίωσης, τις χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων με την ανεργία να έχει
ξεπεράσει επισήμως το 20% και την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Φαίνεται ότι ο κ. Κουκουλόπουλος την
ύστατη στιγμή, πριν καταρρεύσει η συγκυβέρνηση που οδηγεί με την πολιτική του μνημονίου όλους τους Έλληνες στη χρεοκοπία,
αδημονεί και κόπτεται να προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών-εργολάβων. Η
στάση του κρύβει και ιδιοτελείς σκοπούς, καθώς γνωρίζει ότι ο κύκλος του στην πολιτική
έχει λήξει.
Φαίνεται όμως ότι ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις Κουκουλόπουλος λογαριάζει
χωρίς τον ξενοδόχο… καθώς οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται
να επιτρέψουμε να γίνουν πραγματικότητα τα
καταστροφικά σχέδια της συντεχνίας που ο
ίδιος εκπροσωπεί.

”

XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
O.Γ.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
210 5229512 •

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

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA
210 3322100 •

210 5247633

A.Δ.E.Δ.Y.

Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA

210 3841214

213 2147500 •

210 3820807

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

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

Ο.Π.Α.Δ.-T.Y.Δ.K.Y.

210 7490577 •
A.Σ.E.Π.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA
213 1616900 •

210 3246165

210 8215237 - 210 8217892 •
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-T.A.Δ.K.Y.
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34 - 114 73 - AΘHNA
210 5288655 •

210 5243804

Τ.Π.Δ.Υ.-T.A.Δ.K.Y.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 - 105 59- AΘHNA
210 3228892 •

2

210 5247019

210 8218129

”

Προκλητικές δηλώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών
για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων

Συνεχίζει να προκαλεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις Κουκουλόπουλος υπερασπιζόμενος σφόδρα (γιατί άραγε;) την επιλογή της εκχώρησης της διαχείρισης των απορριμμάτων στα εργολαβικά-επιχειρηματικά συμφέροντα. Καυστική
ήταν η απάντηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της τονίζει:
Ο υπερασπιστής των εργολαβικών συμφερόντων κ. Πάρις Κουκουλόπουλος «ξαναχτύπησε». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών με
φρασεολογία και επιχειρήματα που αρμόζουν σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των
εταιρειών του κ. Μπόμπολα, βγήκε για ακόμη
μία φορά στον τηλεοπτικό σταθμό «Mega» και
τάχθηκε ανοιχτά και χωρίς κανένα πρόσχημα υπέρ της εκχώρησης της διαχείρισης των
απορριμμάτων σε ιδιώτες.
Προφανώς σε διατεταγμένη υπηρεσία
ο κ. Κουκουλόπουλος ανέπτυξε το σχέδιο
που προωθείται από κυβερνητικά στελέχη
και υπηρεσιακούς παράγοντες για την πριμοδότηση των επιχειρηματιών-εργολάβων
με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία θα προκύψουν από την επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών, που θα ση-

Π.O.E.-O.T.A.

■

Κυβέρνησης έχει την άποψη, με την οποία
συμφωνούμε και εμείς, ότι οι αποφάσεις για
την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά
τοιχοκολλούνται σε ειδικό πίνακα του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με το άρθρο
284, παρ. 2 του Ν. 3463/2006.
Επειδή οι απόψεις τόσο του Υπουργείου
Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης αλληλοσυγκρούονται σας ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ ξεκαθαρίσετε τι θα
εφαρμοσθεί τελικά καθώς οι υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α. βρίσκονται σε κατάσταση τρέλας.

H Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά εκπροσώπηση στα Δ.Σ. των Φο.Δ.Σ.Α.

Να προβλεφθεί εκπροσώπηση-συμμετοχή
στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φο.Δ.Σ.Α. και εργαζόμενου από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ζήτησε
με έγγραφό της προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο έχει ως εξής:
Κύριε Υφυπουργέ,
Ενόψει της ψήφισης του σχεδίου Νόμου,
που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο
σας, με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση και την μεταναστευτική πολιτική. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», στις διατάξεις για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) θα πρέπει να προβλεφθεί η εκπροσώπηση-συμμετοχή στο
Διοικητικό Συμβούλιο των Φο.Δ.Σ.Α. και εκπροσώπου των εργαζομένων (άρθρο 18).
Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, που
■

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Αλλαλούμ με την υπερωριακή απασχόληση
των υπαλλήλων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού

210 7488282

210 8200100 •

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:
ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ

213 1319100 •
213 1319187
ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA
210 3496213 - 210 3496308 •
ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH
XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA
210 7289600 •

210 7292129

210 8200222

ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA
210 3214823 •
210 3428530

210 3214294

INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ THΣ Γ.Σ.E.E.-A.Δ.E.Δ.Y.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24 - 104 34 - AΘHNA
210 8202239 •

210 8202263

Προσμετράται για το
επόμενο μισθολογικό
κλιμάκιο ο πλεονάζων
χρόνος

Τους Συλλόγους-Μέλη της ενημέρωσε εγγράφως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σχετικά με το ποια είναι η διάταξη του Νόμου 4038/2012 που αφορά άμεσα
και τους εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Στην ανακοίνωσή της
η Ομοσπονδία αναφέρει:
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, στο
Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012
– 2015», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ –
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 14/2-2-2012),
που ψηφίστηκε πρόσφατα στη
Βουλή περιλαμβάνεται η διάταξη,
άρθρο 32, παρ. 3 που αναφέρει:
«3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 29 του Ν.4024
/2011 καταργείται από τότε που
ίσχυσε».
Το άρθρο 29 του Ν.4024/
2011 (Β’ εδάφιο) ανέφερε:
«Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράτε τυχόν πλεονάζων χρόνος».
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο
πλεονάζων χρόνος που υπήρχε μετά τη μισθολογική κατάταξη
προσμετράται πλέον για την χορήγηση του επόμενου μισθολογικού
κλιμακίου.
Παρακαλείστε για την άμεση
ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των συναδέλφων για την
τροπολογία αυτή.

“

”

Η λειτουργία των
Υπηρεσιακών
Συμβουλίων των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού
Με εξαίρεση την επιλογή Προϊσταμένων θα μπορούν να συνεδριάζουν τα
υφιστάμενα Υπηρεσιακά Συμβούλια των
Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού. Αυτό προβλέπει
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,
η οποία έχει ως εξής:
Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά την
εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την ολοκλήρωση του
νέου χάρτη της Αυτοδιοίκησης, οι
ΟΤΑ Α’ Βαθμού προκειμένου να συγκροτήσουν τα νέα υπηρεσιακά τους
συμβούλια διενήργησαν εκλογές για
την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σε αυτά και πλέον βρίσκονται
στο στάδιο της συγκρότησής τους.
Ωστόσο, έως την ολοκλήρωση
της ανωτέρω διαδικασίας, με τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 51 του
ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α’), δόθηκε η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, να παρατείνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιακών τους συμβουλίων μέχρι τη συγκρότηση των νέων.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισημαίνουμε ότι τα υφιστάμενα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α‘ Βαθμού συνεδριάζουν κανονικά για όλα
τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
τους, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα
νέα υπηρεσιακά συμβούλια.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού της χωρικής
σας αρμοδιότητας.

“

”

Συνέχεια από τη σελίδα ✎

1

Κινητοποιήσεις σε απάντηση των μεθοδεύσεων
ανάθεσης των απορριμμάτων σε ιδιώτες
κρούσουμε μια πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, απολύσεων, εκχώρησης βασικών
αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ταυτόχρονα προετοιμάζουμε τη μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων
στην 4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι το τέλος του ωραρίου, καθώς και
την συμμετοχή στις 1.00 το μεσημέρι στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17-Αθήνα) και στη συνέχεια στην πορεία στα
Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας.
Καλούμε τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και
Γ.Σ.Ε.Ε. να προχωρήσουν συντονισμένα και οργανωμένα σε κοινό προγραμματισμό και δράση ώστε μαζικά και ενωτικά να εμποδίσουμε την επερχόμενη εξαθλίωση των εργαζομένων στο ΔΗΜΟΣΙΟ και ΙΔΙΩΤΙΚΟ Τομέα.
Οι κινητοποιήσεις αυτές είναι ενταγμένες στο πλαίσιο των νέων πολύμορφων αγώνων για την αποτροπή με κάθε τρόπο της πολιτικής που διαλύει την
κοινωνία, οδηγεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε οικονομική κατάρρευση, χιλιάδες εργαζόμενους σε απόλυση και στην ιδιωτικοποίηση βασικών αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.

”

Οι αποδοχές του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.
Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-Τεύχος Β΄, - Αριθμ. φύλλου 414/23-02-2012 η απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Η απόφαση προβλέπει:
1.Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το
βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).
2.Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12
του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
3.Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για
τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου νόμου

“

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-11-2011 και από την ημερομηνία αυτή
παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 2/5916/0022/2-2-2004 (ΦΕΚ 214 Β’) και
2/7093/0022/5-2-2004 (ΦΕΚ 215 Β’) Κ.Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση
(υπουργική απόφαση κ.λ.π.) που καθορίζει αποδοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή διάρκεια του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

”

Καθορίστηκαν με Π.Δ. τα κατώτατα ύψη δαπανών
που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Με το Προεδρικό Διάταγμα 136/2011
(που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α΄,
267/31-12-2011 καθορίστηκε το κατώτατο ύψος των δαπανών που ελέγχονται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα το
Π.Δ. προβλέπει:

“

Άρθρο 1
Κατώτατο ύψος ελεγχόμενων
δαπανών
1.α. Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ,) προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα επί δαπανών που υπερβαίνουν κατά
χρηματικό ένταλμα τα όρια τα οποία καθορίζονται κατά κατηγορία ελεγχόμενων
φορέων ως ακολούθως:
ι) Δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης (άρθρο
IB, παρ. 4, ν.2362/1995): Από του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ΕΥΡΩ και άνω.
ιι) Δαπάνες ΝΠΔΔ (όπου ασκείται προληπτικός έλεγχος): Από του ποσού των
δέκα χιλιάδων (10.000)_ΕΥΡΩ και
άνω.
ιιι) Δαπάνες ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμων):
Από του ποσού των πέντε χιλιάδων
(5.000) ΕΥΡΩ και άνω.
iv) Δαπάνες ΟΤΑ β’ βαθμού [Περιφερειών, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 275 του ν.3852/2010
(Α.87)]: Από του ποσού των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ και άνω.
β. Στα ποσά της προηγούμενης παραγράφου συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών
Φ.Π.Α.

2.α.Κατ’ εξαίρεση, δαπάνες, οι οποίες
απορρέουν από συμβάσεις εκτέλεσης
δημόσιων έργων, μελετών ή προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα όρια της
προηγούμενης παραγράφου, ελέγχονται
προληπτικά, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού και μόνο, ανεξαρτήτως
του ύψους αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο
ελέγχονται και οι τυχόν παρατάσεις και
ανανεώσεις των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, καθώς και οι συμπληρωματικές συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών και έργων.
β. Ελέγχονται, επίσης προληπτικά, ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες για: i) μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού και μόνο όσον αφορά στο πρώτο
χρηματικό ένταλμα, ii) πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες και αποζημιώσεις για
κάθε αιτία) και iii) επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
3.Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν καταλαμβάνουν δαπάνες οι οποίες, με ειδικές
διατάξεις, έχουν εξαιρεθεί από τον προληπτικό έλεγχο του Ε. Σ.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1-12012.
Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε
τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

”

Σε εκκρεμότητα παραμένει η βαθμολογική
κατάταξη του εντασσομένου στο καθεστώς των
Β.Α.Ε. προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα με τη βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού που έχει
υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. ζήτησε από τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το έγγραφο
της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:
Κύριε Υφυπουργέ,
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18 /932/837/20-12012 εγγράφου του Υπουργείου σας,
σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη
του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθμού που έχει υπαχθεί στο
καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν.3660/2008 για τον
τρόπο χορήγησης των πλασματικών
μισθολογικών κλιμακίων που
συμπληρώνεται μετά την 1-11-2011,
είναι αναγκαία η τροποποίηση των
διατάξεων του Ν. 4024/2011 ώστε
να συνεχιστεί η χορήγησή τους.
Η νομοθετική ρύθμιση είναι
επείγουσα, καθώς οι εργαζόμενοι που
έχουν ενταχθεί στα Β.Α.Ε. σύμφωνα
με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008 πέρα
της οικονομικής επιβάρυνσης που
έχουν υποστεί για την εξαγορά της
προϋπηρεσίας, υπόκεινται σε επιπλέον
4,3% κράτηση και δεν μπορεί με
«άλλοθι» το νέο Νόμο να μη τους
χορηγούνται τα πλασματικά κλιμάκια
Μ.Κ. και να υφίστανται νέες περικοπές
των αποδοχών τους.

“

Για τη επίλυση του προβλήματος
σας ζητούμε την προώθηση
νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με
τα πιο κάτω:
«Για όσους από τους απασχολού
μενους στις ειδικότητες που ορίζει το
άρθρο 4 του Ν.3660/2008 συμ
πληρώνουν από 1-11-2011 και μετά
τα έτη που ορίζονται από την παρ.3 των
ως άνω διατάξεων, αυτά να λαμβά
νονται υπ’ όψη τόσο για την χορήγηση
του αμέσως επόμενου Μ.Κ. στο βαθμό
που βρίσκονται όσο και για τον προ
βλεπόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής
στο βαθμό.»

”

Την αποδοχή των προτάσεών της ζητάει η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από το Υπουργείο Εσωτερικών
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου
να συζητηθούν και να ενσωματωθούν
προτάσεις της στο σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”. Το
έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Στη συνάντησή μας με την Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κα
Φώφη Γεννηματά την Παρασκευή 17
Φεβρουαρίου 2012, μας δόθηκε το
σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική πολιτική – Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπου από
μια πρώτη ανάγνωση διαπιστώσαμε ότι:
1. Δεν περιέχονται διατάξεις που
επανειλημμένα έχουμε καταθέσει για
την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού.
2. Υπάρχουν διατάξεις που δημιουργούν προβλήματα και αλλάζουν
το καθεστώς λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού και ειδικότερα:
α. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12, παρ. 21 όπου προβλέπεται
ότι μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις
να χρησιμοποιούν τα οχήματα και τα
μηχανήματα των Δήμων και ιδιώτες.
β. Στο άρθρο 16, παρ. 6 όπου
προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούν ως Φο.Δ.Σ.Α. και μετατρέπονται σε Α.Ε. ότι το προσωπικό καθίστανται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέ-
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ση προσωπικό της νέας Εταιρείας.
γ. Η δυνατότητα που δίνεται καταργώντας στην ουσία διατάξεις του
Ν. 3852/2010, οι Φο.Δ.Σ.Α. να μετατρέπονται σε Α.Ε. οδηγώντας ουσιαστικά τους φορείς διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων σε ιδιωτικοποίηση και εκατοντάδες εργαζόμενους
υποψήφιους ανέργους.
δ. Η μη συμμετοχή στο Δ.Σ. των
Φο.Δ.Σ.Α. εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως άλλωστε προβλέπεται σε όλα τα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ., Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή τα προβλήματα που ουσιαστικά τροποποιεί ή προωθεί για ψήφιση στο σχέδιο Νόμου το Υπουργείο
σας είναι σοβαρά, ζητούμε όπως και
πριν την κατάθεση του στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής να υπάρξει συνάντηση μαζί σας για την ενημέρωσή σας για τις αλλαγές που ζητούμε
άλλα και την αποδοχή των προτάσεων μας για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Την Ειδική Εκλογική Αποζημίωση δικαιούνται
και οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α.
Την τροποποίηση του άρθρου του Νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά στις “Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης” που αφορά στην εκλογική
αποζημίωση, ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τον Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να δικαιούνται οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού την εκλογική αποζημίωση. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. για την
υποβάθμιση των παροχών υγείας μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν εντός
του Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιδρώντας στη συνεχή
υποβάθμιση της ζωής τους και ιδιαίτερα στα
ζητήματα που αφορούν στην υγεία τους μετά
τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε ανακοίνωσή
της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:
Συνάδελφοι,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., σε συνέχεια της κινητοποίησής
της 18ης Ιανουαρίου 2012, για να αντιμετωπίσει την καθημερινή υποβάθμιση της
ζωής μας και ιδιαίτερα στα ζητήματα που
αφορούν στην υγεία μας μετά τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφάσισε:
1. Προκηρύσσει 4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 από τις 12.00
το μεσημέρι μέχρι τέλος του ωραρίου.
Στη 1.00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ έξω από το Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17) και στη συνέχεια πορεία στα
Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών (Σταδίου 27-29).
Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των Νομών
όλης της χώρας.
2. Να συντονίσει τις κινητοποιήσεις
της για θέματα της Δημόσιας Υγείας με
την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, με βασικό σύνθημα «Αγω-
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Κύριε Υπουργέ,
Στο σχέδιο Νόμου, που ψηφίσθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2012
από τη Βουλή, «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του
Ν.4046/2012» στο άρθρο 3, παρ.2 τροποποιείται το άρθρο 131 του
Π.Δ. 96/2007, το οποίο καθορίζει τους δικαιούχους της εκλογικής
αποζημίωσης και το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί.
Στους δικαιούχους δεν αναφέρονται καθόλου οι εργαζόμενοι στους
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που όπως όμως γνωρίζεται και έχετε ενημερωθεί,
είναι οι μόνοι εργαζόμενοι που απασχολούνται πραγματικά για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων.
Στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. η εκλογική αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Ν.3345/2005 μετά από συμφωνία της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του Υπουργείου Εσωτερικών είχε ενταχθεί στα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης.
Σε εφαρμογή της πιο πάνω νομοθετικής ρύθμισης εκδόθηκε η με
αριθμ.:2/35576/0022/13-7-2005 κοινή Υπουργική Απόφαση
(Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β΄ - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1018/19-7-2005) που αύξανε
τα έξοδα κίνησης κατά 32,00 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2005 και άλλα
32,00 ευρώ από 1-7-2005.
Μετά την συμφωνία αυτή η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ουδέποτε διεκδίκησε
εκλογική αποζημίωση εκτός από τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού το Νοέμβριο του 2010, όπου λόγω των αποφάσεων της τότε κυβέρνησης τα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης μειώθηκαν κατά 20% μηνιαίως, από 365,00 σε 295,00 ευρώ, που διεκδικήσαμε την αναπλήρωση των απωλειών μας στα μηνιαία κατ΄ αποκοπή
έξοδα κίνησης και κατ΄ επέκταση και στην εκλογική αποζημίωση. Με το
Ν.4024/2011 (νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο), καταργήθηκαν όλα τα
επιδόματα και κατ΄ επέκταση και τα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης, όπου είχε ενσωματωθεί και η εκλογική αποζημίωση.
Κύριε Υπουργέ,
Με από τα όσα πιο πάνω σας αναφέρουμε είναι κατανοητό σε όλους
ότι ο αποκλεισμός των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από την
καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές μόνο προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή τους θα δημιουργήσει, καθώς είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση
του δίκαιου αιτήματός μας με κάθε τρόπο.
Προκειμένου να
μην χαρακτηριστούμε και πάλι «εκβιαστές», σας ζητούμε
όπως άμεσα με την
παρέμβασή σας τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του ψηφισθέντος σχεδίου Νόμου και στους δικαιούχους συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού.
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νιζόμαστε για ένα Δημόσιο, Δωρεάν και
ποιοτικό σύστημα υγείας, προσβάσιμο σε
όλους, χωρίς χαράτσια και αποκλεισμούς».
3. Να προετοιμάσει τη συνολική
αντίδραση των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, καθορίζοντας την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (11.00
π.μ. μέχρι 3.00 μ.μ.) ως ημέρα κατάληψης όλων των ΔΗΜΑΡΧΕΙΩΝ της χώρας,
πραγματοποιώντας Γενικές Συνελεύσεις,
Συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Σκοπός είναι η έκφραση της
αγανάκτησης και της αντίδρασης μας στις
πολιτικές που δίνουν τη χαριστική βολή
στο εισόδημά μας, τις επικουρικές συντάξεις, την οικονομική κατάρρευση των Δήμων, τις ιδιωτικοποιήσεις βασικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και τις
Επιχειρήσεις αυτών.
Συνάδελφοι,
Η συγκυβέρνηση συνεχίζει μια πολιτική που ήδη έχει αποτύχει, καθώς εκτός
από άδικη αποδείχτηκε εντελώς αναποτελεσματική, ενώ με το κλίμα τρομοκρατίας
που διαμορφώνει καθημερινά προσπαθεί
να αποτρέψει κάθε συλλογική αντίδραση.
Χρέος μας είναι να αντιδράσουμε
ΤΩΡΑ και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ… γιατί οι «πολίτες
δεν θα πρέπει να φοβούνται τις κυβερνήσεις τους… Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
φοβούνται τους πολίτες…»!!!

Ερώτημα της Π.Ο.Ε-Ο.ΤΑ
στο Γ.Λ.Κ. για τον υπολογισμό
του επιδόματος θέσης ευθύνης
στις συντάξιμες αποδοχές

”

Καταστροφική για τους εργαζόμενους η κατάργηση
του κατώτατου μισθού όπως και η νέα μείωση των
επικουρικών συντάξεων
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχώρησαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. την Τρίτη 7
Φεβρουαρίου 2012 ενάντια στις αποφάσεις
της συγκυβέρνησης για κατάργηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, τη νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ,
τις απολύσεις εργαζομένων από το στενό και
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σε ανακοίνωσή της
η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισήμανε:
Εικοσιτετράωρη (24ωρη) Γενική Απεργία πραγματοποιούν αύριο, Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012, οι δύο τριτοβάθμιες
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
και Γ.Σ.Ε.Ε., -μπροστά στη λαίλαπα των
νέων μέτρων που προωθούν συγκυβέρνηση και τρόικα- και καλούν σε διαμαρτυρία
στο Σύνταγμα.
Η συμφωνία των πολιτικών αρχηγών
με τη συγκυβέρνηση και την τρόικα για
λήψη νέων επώδυνων μέτρων, με στόχο τη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, την κατάργηση ακόμα και του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, νέα μείωση επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, απολύσεις εργαζομένων από στενό και ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα και περαιτέρω περιορισμό των Δημοσίων Δαπανών που θα στερήσουν πόρους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες (κυρίως
Τομέα Υγείας και Παιδείας) εντείνει το φαύλο κύκλο της ύφεσης -που τροφοδοτήθηκε
τα τελευταία δύο χρόνια από τα αλλεπάλληλα μνημόνια- και οδηγεί την Ελληνική κοινωνία σε απελπισία.   
Η ασκούμενη μνημονιακή πολιτική
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κα-

ταβαράθρωση της Ελληνικής Οικονομίας
και στον καταποντισμό της Ελληνικής κοινωνίας. Μετατρέπει τους εργαζόμενους σε
παρίες, τους ανέργους και τους συνταξιούχους σε εξαθλιωμένους πένητες  και στερεί από τους νέους την όποια ελπίδα θετικής προοπτικής, Αυτή η πολιτική έχει προ
πολλού εξαντλήσει τις αντοχές της Ελληνικής κοινωνίας και πρέπει με κάθε θυσία
να ανατραπεί.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
καλεί τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους, τους νέους
και όλους εκείνους που πλήττονται από
την ασκούμενη μνημονιακή πολιτική να
δώσουν δυναμικό παρόν, αύριο Τρίτη, 7
Φεβρουαρίου 2012, συμμετέχοντας μαζικά στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις που
θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια
(από τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και
Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και
στην Απεργιακή Συγκέντρωση της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 11.00 το πρωί, στο πλαίσιο της
Γενικής Απεργίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Γ.Σ.Ε.Ε.
Η αυριανή Γενική Απεργία αποτελεί
τον πρώτο απεργιακό σταθμό ενός νέου
αγώνα που θα κλιμακωθεί και θα ενταθεί
ενάντια στη νέα δανειακή σύμβαση της συγκυβέρνησης και της τρόικα, που οδηγεί το
λαό στην καταστροφή.
Νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 για
την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα.

Στην απεργία της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου
2012 συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. εκφράζοντας τις διαθέσεις συνολικά των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλεί τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και
Γ.Σ.Ε.Ε.) άμεσα και οργανωμένα να προχωρήσουν στην προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
Το κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού που διαμορφώνει η συγκυβέρνη-

ση, τρόικα και τα παπαγαλάκια των Μ.Μ.Ε.
έχουν μοναδικό στόχο την επιβολή των
νέων μειώσεων, περικοπών και απολύσεων με τους εργαζόμενους αδύναμους, αμέτοχους και στο περιθώριο των εξελίξεων.
Γι’ αυτό ο συντονισμός της δράσης και
η ΑΜΕΣΗ απάντηση συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος στη πολιτική και
τις αποφάσεις της συγκυβέρνησης είναι η
συνέχιση του αγώνα για την ανατροπή αυτών των πολιτικών της μονόπλευρης λιτότητας, των σκληρών, άδικων και αναποτελεσματικών μέτρων.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουμε ΠΑΡΟΝΤΕΣ!!!
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41 Tακτικό Συνέδριο
υνέδριο Π.O.E. - O.T.A.
Όλο το πρόγραμμα διεξαγωγής του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ο

Ξενοδοχείο
“GRAND HOTEL PALACE”

Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής του
41ου Τακτικού Συνεδρίου κοινοποίησε στους Συλλόγους-Μέλη της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλώντας τους
ταυτόχρονα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες προκειμένου να νομιμοποιηθούν και
να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες. Το έγγραφο
της Ομοσπονδίας ήταν το εξής:

Για την εκλογή των αντιπροσώπων θα πρέπει να
εφαρμοστεί ΑΥΣΤΗΡΑ το άρθρο 1 του Καταστατικού της
Ομοσπονδίας όπου ορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
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Συνάδελφοι,
Η αυστηρή τήρηση των πιο πάνω οδηγιών από όλους
τους Συλλόγους-Μέλη είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ώστε στις εργασίες του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της
Ομοσπονδίας να συζητήσουμε για τα οξυμμένα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
να μην αναλωθούμε σε συζητήσεις που αποπροσανατολίζουν και απαξιώνουν συνολικά τη λειτουργία μας.
Επιλογές που έχουν γίνει με μοναδικό στόχο την υπηρέτηση μικροκομματικών και μικροπαραταξιακών επιλογών και ΟΧΙ των πραγματικών συμφερόντων των εργαζομένων οδηγούν στην απαξίωση και διάλυση της πιο
δυναμικής Ομοσπονδίας στο χώρο του συνδικαλιστικού
Ξενοδοχείο
κινήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο.
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“GRAND HOTEL PALACE”

Οι Σύλλογοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σχέδια
εντύπων για την απλούστευση των διαδικασιών στις αρχαιρεσίες. Τα σχέδια
των εντύπων υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:// www.poeota.gr
Να πραγματοποιούν ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
με την παρουσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δικαστικού Αντιπροσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιρεσίες θεωρούνται ΜΗ
ΝΟΜΙΜΕΣ.
Όσοι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. έχουν τροποποιήσει το καταστατικό τους για να εναρμονιστεί με
αυτό της Ομοσπονδίας (τριετής θητεία
αντιπροσώπων κ.λπ.), οφείλουν να
κοινοποιήσουν ΑΜΕΣΑ επικυρωμένο
από το δικαστήριο αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού στην Ομοσπονδία.
Πολλοί Σύλλογοι-Μέλη λόγω της
εφαρμογής του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» έχουν προχωρήσει σε συγχωνεύσεις ή αλλαγή του τίτλου του Συλλόγου τους χωρίς όμως να
έχει ενημερωθεί μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία. Αποτέλεσμα είναι να μην καταβάλλονται εισφορές από τα παλιά
Σωματεία αλλά και να γίνεται άσκοπα αποστολή αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας, επιβαρύνοντάς την οικονομικά.
Γι’ αυτό ΑΜΕΣΑ θα πρέπει να ενημερωθεί η Ομοσπονδία για τις αλλαγές
αυτές. Εννοείται ότι καθολικός διάδοχός της καταβολής των εισφορών των
εργαζομένων στην Ομοσπονδία και
κατ’ επέκταση στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ο
νέος συγχωνευμένος Σύλλογος.
Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών για την εκλογή των αντιπροσώπων σύμφωνα με το
άρθρο 48 του ισχύοντος καταστατικού
είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.
Κατόπιν των πιο πάνω καμία εκλογή
αντιπροσώπων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθούν στο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
12.00 – 17.00:
17.00 – 17.30:
17.30 – 18.00:
18.00 – 19.30:
19.30 – 20.00:
20.00 – 20.30:
20.30 – 21.00:
21.00:

Προσέλευση συνέδρων.
Νομιμοποίηση των συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.
Εκλογή Προεδρείου.
Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
Διοικητικός Απολογισμός – Οικονομικός Απολογισμός.
Πρόγραμμα Δράσης – Προϋπολογισμός.
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
09.00 – 14.00:	Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό,
Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
14.00 – 15.00:	Γεύμα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους συνέδρους στο Ξενοδοχείο
«GRAND HOTEL PALACE».
15.00 – 17.00: Διάλειμμα.
17.30 – 19.30: Ψηφοφορία για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
17.00 – 20.30:	Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό,
Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
21.00: ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
09.00 – 14.00:	Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό,
Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
14.00 – 15.00:	Γεύμα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους συνέδρους στο Ξενοδοχείο
«GRAND HOTEL PALACE».
15.00 – 17.00: Διάλειμμα.
17.00 – 19.30:	Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό,
Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.
19.30 – 20.00:	Κλείσιμο για το Διοικητικό, Οικονομικό Απολογισμό και το
Πρόγραμμα Δράσης.
20.00 – 20.30:	Ψηφοφορία για το Διοικητικό, Οικονομικό Απολογισμό, το
Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό.
20.30 – 21.00: Έγκριση ψηφισμάτων.
		 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 41ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
08.00 – 15.00:	Ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Εκπροσώπων
στα Ταμεία (Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και
Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

5

Το Πρόγραμμα Εργασιών του 41ου Τακτικού Συνεδρίου

Συνάδελφοι,
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την
διεξαγωγή του 41ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα διεξαχθεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ξενοδοχείο «GRAND HOTEL PALACE»,
από την ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2012.
Συνημμένα σας στέλνουμε ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ των εργασιών
του Συνεδρίου, ενώ το τελικό πρόγραμμα θα σας σταλεί μόλις οριστικοποιηθεί
από την Ομοσπονδία.
Ο κάθε σύνεδρος θα πρέπει να μεριμνήσει από μόνος του για τη διαμονή
του στην Θεσσαλονίκη, ενώ τα έξοδα
συνολικά της συμμετοχής του στο Συνέδριο καλύπτονται από τον Σύλλογο,
μιας και η Ομοσπονδία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Συνημμένα σας
στέλνουμε κατάσταση Ξενοδοχείων με
ειδικά διαμορφωμένες τιμές για τους
αντιπροσώπους του Συνεδρίου.
Η κράτηση των δωματίων θα γίνεται με ευθύνη των αντιπροσώπων χωρίς καμία παρέμβαση της Ομοσπονδίας
και εννοείται ότι ο κάθε σύνεδρος μπορεί να αναζητήσει και Ξενοδοχεία εκτός
της κατάστασης που συνημμένα σας
στέλνουμε.
Η έναρξη των εργασιών του 41ου
Τακτικού Συνεδρίου έχει προγραμματισθεί την ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
στις 5.00 το απόγευμα, γι’ αυτό θα
πρέπει μέχρι αυτή την ώρα να έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των αντιπροσώπων και η νομιμοποίησή τους.
Η λήξη των εργασιών έχει προγραμματισθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 με την εκλογή των
οργάνων της Ομοσπονδίας (Γενικό
Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Εκπρόσωποι στα Ταμεία). Γι’ αυτό η αναχώρηση από την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ θα πρέπει
να προγραμματισθεί μετά το μεσημέρι.
Πολλοί Σύλλογοι ενώ έχουν πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων δεν έχουν στείλει μέχρι σήμερα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του
ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων είναι και η εξόφληση των
συνδρομών των Συλλόγων-Μελών,
βάση των εγγεγραμμένων μελών τους,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος που έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία για το διάστημα μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι - Έγγραφα Οι τραγικές επιπτώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους και
ανέργους από την ισοπεδωτική πολιτική της συγκυβέρνησης
Απεργιακό τριήμερο κατά της ισοπεδωτικής πολιτικής
της συγκυβέρνησης πραγματοποίησαν στις 10, 11 και 12
Φεβρουαρίου 2012 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε., εκδίδοντας ταυτόχρονα απόφαση για τις τραγικές επιπτώσεις
στους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους ανέργους.

“

Η χθεσινή συμφωνία των πολιτικών αρχηγών
των τριών κομμάτων, που συμμετέχουν στη σημερινή συγκυβέρνηση, έχει δραματικά αρνητικές επιπτώσεις για τους νέους, τους άνεργους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους. Ο
κατάλογος των μέτρων που περιλαμβάνονται στο
νέο μνημόνιο είναι μακρύς και οι στόχοι σαφείς :
■	Βίαιη, ακραία και χωρίς μεταπολιτευτικό προηγούμενο αναδιανομή των εισοδημάτων υπέρ
των ολίγων και του κεφαλαίου, μέσω της ανατροπής των συλλογικών συμβάσεων και της
αναπροσαρμογής των μισθών και των συντάξεων
Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα σε επίπεδα υπανάπτυκτων χωρών.
■	Καταδίκη των εργαζομένων και της κοινωνίας
σε μακρόχρονη φτώχεια και εξαθλίωση μέσω
της δραματικής συρρίκνωσης του βιοτικού επιπέδου της συντριπτικής πλειoνότητας των Ελλήνων, της ακύρωσης κάθε έννοιας κοινωνικού

κράτους και της δραματικής αύξησης της ανεργίας, εξαιτίας των μαζικών απολύσεων σε στενό,
ευρύτερο και – αναπόφευκτα – Ιδιωτικό Τομέα.
Μείζον πολιτικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα δημοκρατίας, προκύπτει από το γεγονός ότι, παρά την
υπαρκτή και πανθομολογούμενη δυσαρμονία μεταξύ λαϊκών και κοινοβουλευτικών συσχετισμών,
οι τρεις αρχηγοί υπέγραψαν τη χρεοκοπία της χώρας
εντός του ευρώ. Την ίδια στιγμή έδωσαν το πράσινο
φως στο μνημονιακό μηχανισμό να προχωρήσει στο
νέο του πείραμα: τη χρεοκοπία μιας Ευρωπαϊκής
χώρας εντός της Ευρωζώνης. Μετά δε την ολοκλήρωσή του είναι θέμα χρόνου να επεκταθεί η εφαρμογή του και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Στο πλαίσιο αυτών των εκτιμήσεων και των –
ιστορικής σημασίας - δραματικών εξελίξεων ήρθε
η ώρα του σεβασμού των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και των επιταγών
του Ελληνικού Συντάγματος. Ήρθε η ώρα να φύγει
αυτή η κυβέρνηση και να εκφραστεί ο λαός για τις
επιλογές που δεσμεύουν τη χώρα σε βάθος χρόνου
δεκαετιών και αφήνουν πίσω τους ανθρώπινα ερείπια και θύματα.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την έναρξη ενός συνεχή αγώνα για όλο το επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από το επερχόμενο απεργιακό – αγωνιστικό τριήμερο έως την Κυριακή 12-2-2012. Το
επόμενο διάστημα ο αγώνας θα συνεχιστεί για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής και τον τερματισμό
της καταστροφικής πορείας της χώρας, με:
Απεργίες.
Συλλαλητήρια.
Συνεχείς οργανωμένες μορφές σε κάθε χώρο
εργασίας, από κάθε Σωματείο και Ομοσπονδία για να
είναι καθημερινή και δυναμική η αιχμή απόκρουσης
αυτής της πολιτικής του νέου μνημονίου, της υποταγής στα μεγάλα και πολυεθνικά συμφέροντα του κεφαλαίου.

”
Μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που έγιναν ανά τη
χώρα το τριήμερο 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου 2012

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρέτησε τη μαζική συμμετοχή δεκάδων
χιλιάδων εργαζομένων στα συλλαλητήρια στην Αθήνα και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τη μεγαλειώδη συμμετοχή των εκατοντάδων
χιλιάδων εργαζομένων, συνταξιούχων, ανέργων
και νέων που έδωσαν δυναμικό παρών, το περασμένο τριήμερο (10-11-12 Φεβρουαρίου 2012),
στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις και τα Συλλαλητήρια, που διοργανώθηκαν στην Αθήνα και σε όλες τις
μεγάλες πόλεις.
Η συμμετοχή στη 48ωρη Γενική Απεργία και
στα Συλλαλητήρια του περασμένου τριημέρου και
ειδικά στο Συλλαλητήριο της Κυριακής -ημέρα ψήφισης της νέας δανειακής σύμβασης και του καταστροφικού μνημονίου - έδειξε την πλήρη απονομιμοποίηση μιας συγκυβέρνησης, που εφαρμόζει κατά
γράμμα εντολές και τελεσίγραφα, σε βάρος των εργαζομένων και του λαού.
Οι απεργοί/διαδηλωτές για ακόμη μία φορά
βροντοφώναξαν:
■	«ΟΧΙ» στη βίαιη φτωχοποίηση και τη διάλυση
της Κοινωνίας.
■	«ΟΧΙ» στους απαράδεκτους εκβιασμούς της
τρόικας.
■	«ΟΧΙ»στο νέο βάρβαρο μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση, στην
οποία προσχώρησε η δικομματική, πλέον, συγκυβέρνηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την προβοκατόρικη δράση των γνωστών –
αγνώστων που με βασικό στόχο την αποδυνάμωση
του αγώνα των εργαζομένων και της κοινωνίας για
μια ακόμη φορά προέβησαν σε καταστροφές.
Η μαζική συμμετοχή εργαζομένων στις κινητοποιήσεις παρά το γεγονός ότι εξανάγκασε πολλούς
βουλευτές να διαφοροποιηθούν, δυστυχώς δεν
απέτρεψε την πραγματοποίηση του νέου εγκλήματος σε βάρος της χώρας μας. Οι δανειστές και οι
τροικανοί ικανοποιημένοι πλέον από την ψήφιση του
μνημονίου παρεμβαίνουν ωμά και απαιτούν την κατάργηση κάθε εργασιακού, ασφαλιστικού, συλλογικού, ακόμη και δημοκρατικού δικαιώματος.
Η μάχη συνεχίζεται και θα κλιμακώνεται μέχρι την οριστική δικαίωση. Θα συνεχίζεται μέχρι
να επιτύχουμε την ανατροπή των εφαρμοζόμενων
πολιτικών, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται
οι δραματικές μειώσεις όχι μόνο στους κατώτατους,
αλλά σε όλους τους μισθούς, οι νέες βίαιες μειώ-

“
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σεις στις συντάξεις -επικουρικές και κύριες- η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, η κατάργηση των
Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων και του εναπομείναντος Κοινωνικού Κράτους.
Θα συνεχίζεται για να αποτραπούν οι νέες απολύσεις από το Δημόσιο μέσα από τις καταργήσεις
και συγχωνεύσεις Υπηρεσιών και την αξιολόγηση που προωθούνται με την κατάργηση του Ο.Ε.Κ.,
της Εργατικής Εστίας, των Κ.Τ.Ε.Ο. κ.τ.λ., πριν ακόμη
στεγνώσει το μελάνι.
Το νέο αυτό μνημόνιο που περιλαμβάνει επιπλέον βάρβαρα μέτρα, που επιφυλάσσει νέες δραματικές επιπτώσεις για τους νέους, τους άνεργους,
τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους, που δεσμεύει τη χώρα σε βάθος χρόνου δεκαετιών και που θα αφήσει πίσω του κοινωνίες ερείπια, δεν πρέπει να εφαρμοστεί.
Ο αγώνας για την ανατροπή όλων των αποφάσεων συγκυβέρνησης και τρόικας, πρέπει να γίνει
υπόθεση του κάθε εργαζόμενου, του κάθε νέου. Είναι απαραίτητη και αναγκαία η συμμετοχή όλων και
θα συνεχίζεται με κάθε τρόπο έως ότου έρθει η τελική δικαίωση.
Στο πλαίσιο αυτό η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
■	Πραγματοποιεί νέο Συλλαλητήριο την ΚΥΡΙΑΚΗ,
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, σε συνεργασία με τη
Γ.Σ.Ε.Ε. στην Πλατεία Συντάγματος. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας στέλνουμε μήνυμα κοινού
αγώνα στους εργαζόμενους των άλλων χωρών
που πραγματοποιούν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τους Έλληνες.
■	Αποφάσισε να συντονίσει, να στηρίξει και να καλύψει τις μορφές αγωνιστικών κινητοποιήσεων,
όλων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων του Δημόσιου Τομέα, που με αποφάσεις των Γενικών
τους Συνελεύσεων πραγματοποιούν στους χώρους εργασίας τους, απεργίες, αποχή από την εργασία, καταλήψεις, διαμαρτυρίες κ.λπ.
■	Αποφάσισε να πραγματοποιήσει πρόγραμμα περιοδειών σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενημέρωση και ενεργοποίηση όλων των συναδέλφων
– εργαζομένων στο Δημόσιο και την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων.
■	Αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα Γενική
Απεργία, σε συνεννόηση με τη Γ.Σ.Ε.Ε., το αμέσως επόμενο διάστημα και με αιχμή το χρόνο
υλοποίησης των αντεργατικών μέτρων.

”

Eνημέρωση από τα αρμόδια
Υπουργεία για τον τρόπο καταβολής
των αποδοχών των εργαζομένων
Ι.Δ.Α.Χ. ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Να ενημερώσουν τους Ο.Τ.Α. για τον τρόπο καταβολής των
αποδοχών στους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Yπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε έγγραφό της προς τους
Αναπληρωτές Υπουργούς των δύο αυτών Υπουργείων η Ομοσπονδία αναφέρει:
Κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 10/9-1-2012 εγγράφου μας που σας ζητούσαμε διευκρινήσεις σχετικά
με τις ημερομηνίες πληρωμής των εργαζομένων στους
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σας κοινοποιούμε το με αριθμ.
πρωτ.: 2000028/ΕΞ2012/10-1-2012 έγγραφο της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής που απαντά σε ανάλογο ερώτημα του Δήμου Αρτέμιδος και επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρουμε στο έγγραφό μας, ότι δηλ. οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένα ανά δεκαπενθήμερο και
στην αρχή κάθε δεκαπενθήμερου (άρθρο 172 του Ν.
3584/2007).
Γι’ αυτό ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ οι υπηρεσίες σας
ενημερώσουν τους Ο.Τ.Α. για τον τρόπο καταβολής
των αποδοχών στους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Σε σχετικό ερώτημα του Δήμου Αρτέμιδος-Σπάτων για τον τρόπο
πληρωμής των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
η Ενιαία Αρχή Πληρωμής απάντησε τα πιο κάτω.
Σε απάντηση της από 19-12-2011 καταγγελίας σας,
σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 2/57873/24-82010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και την
αριθμ. 2000285/19-11-2010 τροποποιητική αυτής,
ορίζονται οι διαδικασίες για την ένταξη των Ο.Τ.Α. στο
σύστημα πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
Μετά από συνεργασία μας με την Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., απεστάλη
το υπ’ αριθμ. 816/25-8-2011 έγγραφο της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.
προς όλα τα μέλη της, στο οποίο αναφέρεται ότι η Ενιαία
Αρχή Πληρωμής εκ του νόμου δεν έχει αρμοδιότητα να
επιβάλει στους Δήμους την άπαξ μηνιαία καταβολή των
αποδοχών εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με
σχέση Ιδιωτικού Δικαίου όταν η Νομοθεσία προβλέπει
την καταβολή τους σε δύο (2) Δεκαπενθήμερα.
Στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής έχουν
εισαχθεί διάφοροι τύποι πληρωμών, εκ των οποίων οι
τύποι 12 και 13, που έχουν τη δυνατότητα πληρωμής σε
δύο (2) Δεκαπενθήμερα των δεδουλευμένων αποδοχών
των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
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Ανά 15νθήμερο η καταβολή των
αποδοχών στους εργαζόμενους
Ι.Δ.Α.Χ. απάντησε το Υπουργείο
Οικονομικών
Απάντηση στο ερώτημα που υπέβαλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και αφορούσε
στην καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους Ι.Δ.Α.Χ. έδωσε το
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε έγγραφό
του αναφέρει:
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Π.Δ.
410/88, οι αποδοχές του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ καταβάλλονται δεδουλευμένες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του οικείου Υπουργού. Διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή αποδοχών ανά δεκαπενθήμερο και στην
αρχή του κάθε δεκαπενθημέρου δεν θίγονται.
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 172 του
Ν.3584/2007. ορίζεται ότι οι αποδοχές του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ καταβάλλονται
δεδουλευμένες σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή αποδοχών ανά
δεκαπενθήμερο και στην αρχή του κάθε δεκαπενθημέρου δεν
θίγονται.
Ενώ με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 13 του
Ν.2703/1999 προβλέπεται ότι , οι αποδοχές των υπαλλήλων
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που
εντάσσονται στο σύστημα πληρωμής αποδοχών του άρθρου 1
του Ν.2303/1995 (ΔΙΑΣ) καταβάλλονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους τακτικούς υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω, όπου έχουμε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που να προβλέπει την ανά δεκαπενθήμερο καταβολή των αποδοχών των ιδαχ υπαλλήλων των ΟΤΑ
αυτή δεν θίγεται. Επίσης, για όσους δήμους έχουν ενταχθεί
στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ ή η πληρωμή των αποδοχών
του προσωπικού γίνεται μέσω ΕΑΠ οι αποδοχές των ως άνω
υπαλλήλων θα καταβάλλονται τις ίδιες ημερομηνίες που καταβάλλονται και των μονίμων υπαλλήλων του ίδιου δήμου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Συγκροτήθηκαν σε σώμα τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των παρακάτω Συλλόγων και Σωματείων.
Η νέα τους σύνθεση είναι:
 ωματείο Εργατοϋπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Σ
Νομού Λέσβου
Κωστής Θεόφιλος
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Ψαλτόπουλος Μιχαήλ
Γ. Γραμματέας:
Φασκιανουδάκης Γιάννης
Ταμίας:
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Μέλη:
Τσανταρλιώτης Κώστας
Παρλιάρος Ευστράτιος
Βύρας Παναγιώτης
 Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας
Πρόεδρος:
Κομματάς Δημήτριος
Βλαστός Νικόλαος
Α΄Αντιπρόεδρος:
Β΄Αντιπρόεδρος:
Μαργαρώνης Δημήτρης
Γ. Γραμματέας:
Παπαγεωργίου Δημήτρης
Αναπλ. Γραμματέας: Φριντζίλα Άννα
Ταμίας:
Χατζηπέρης Νικόλαος
Ζαραβέλλας Απόστολος
Αναπλ. Ταμίας:
Έφορος Δημ. Σχέσ.
Πρέσσης Στυλιανός
Μέλος:
Πονηρίδης Ιωάννης
Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας
Κασκαμτζής Ιωάννης
Πρόεδρος:
Σιδηρόπουλος Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος:
Γ. Γραμματέας:
Κυριακίδης Αντώνιος
Ταμίας:
Μαχαιρίδου Σοφία
Μέλη:
Τσαπρασίδης Κίμων
Πετρίδης Θωμάς
Τσερκέζη Πανδώρα
 Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου
Κεφαλληνίας
Πρόεδρος:
Διακάτος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:
Τσίμας Ηλίας
Γ. Γραμματέας:
Διονυσάτου Ευφημία
Οργαν. Γραμματέας: Πετεινάτος Γεώργιος
Ταμίας:
Δοξαρά Λίλιαν
 ύλλογος Μονίμων & Αορίστου Χρόνου
Σ
Υπαλλήλων Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Πρόεδρος:
Μπεναρδής Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος:
Δρίβα Αριστέα
Γ. Γραμματέας:
Βατσινάς Μάνος
Αναπλ. Γραμματέας: Καραβόλου Λία
Ταμίας:
Σταθάκης Ιωάννης
Δημόσιες Σχέσεις:
Παπαδοπούλου Ελένη
Κονταξάκη Μαρία
Μέλη:
Γριβέα Γιούλα
Βρεττού Χριστίνα
 Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Γλυφάδας
Πρόεδρος:
Καλομοίρης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:
Παπαδόπουλος Κώστας
Γ. Γραμματέας:
Παπαδούδης Γεώργιος
Ταμίας:
Χόρτης Σταύρος
Έφορος Εκδηλώσεων: Ζουγανέλης Νικόλαος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Λουκάκης Χρήστος
Αναπλ. Ταμίας:
Κούρος Νικόλαος
Μέλη:
Μπαλασόπουλος Θέμης
Νταντής Σταύρος
 ύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ευρυτανίας
Σ
Πρόεδρος:
Ζιάκας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:
Γεωργιάδης Παναγιώτης
Γ. Γραμματέας:
Δροσίνης Γεώργιος
Ταμίας:
Τάκης Νικόλαος
Μέλος:
Μαρούλης Νικόλαος
 Σωματείο Εξωτερικών Συνεργείων Νομού Ημαθίας
Πρόεδρος:
Μουπασιρίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:
Γιαννόπουλος Αργύριος
Γ. Γραμματέας:
Τολιοπούλου Αικατερίνη
Ταμίας:
Γκαϊτατζής Αλέξιος
Αναπλ. Γραμματέας: Ρέππας Αντώνιος
Μέλη:
Γκόγκος Δημήτριος
Γαλανομάτης Δημήτριος

 ωματείο Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου
Σ
Πρόεδρος:
Καλλιμάνης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:
Πινακουλάκης Αντώνης
Γ. Γραμματέας:
Γκόγκας Παύλος
Ταμίας:
Ηλιάκης Μανώλης
Έφορος Δημ. Σχέσ.: Κριτσωτάκης Δημήτριος
Μέλη:
Κωνσταντάς Σπύρος
Χαλαβαζής Γιώργος
Μπόγδανος Σπύρος
Καγιάς Ευάγγελος
 Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Κιλκίς-Παιονίας
Πρόεδρος:
Χατζηκυριάκος Ηρακλής
Βαβάμης Πέτρος
Α΄Αντιπρόεδρος:
Β΄Αντιπρόεδρος:
Πηλείδης Παντελής
Γ. Γραμματέας:
Ταταρίδης Δημήτριος
Ε. Γραμματέας:
Πατρικίου Ελισσάβετ
Ταμίας:
Αγαπίδου Βασιλική
Έφορος Δημ. Σχέσ.: Κουβέλη Αικατερίνη
Μέλη:
Γκαϊτατζής Στέφανος
Κυριακίδης Χρήστος
Βασιλακάκης Αναστάσιος
Κοσμίδου Ναταλία
 ύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Νομού Καστοριάς
Σ
Μασκαλίδης Ευστάθιος
Πρόεδρος:
Ζάγκα Αριστούλα
Αντιπρόεδρος:
Γ. Γραμματέας:
Σφακιανάκης Κωνσταντίνος
Ταμίας:
Ιντζίδης Άγγελος
Μέλη:
Σλιάρα Ζαχαρούλα
Μάσας Πασχάλης
Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος
 Σύλλογος Μονίμων και Αορίστου Χρόνου
Υπαλλήλων Δήμου Πειραιά
Κωνσταντοπούλου Ουρανία
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Πορίχης Φραντζέσκος
Γ. Γραμματέας:
Τζιώτη Σταυρούλα
Ζαχαράτου Αγγελική
Αν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μαχαίρας Νικόλαος
Δημ. Σχέσεις:
Ρούσση Ευανθία
Μέλη:
Βρεττού Βασιλική
Παπουτσή Σταματούλα
Βουγιουκλέρης Γεώργιος
Γιαννουσόπουλος Νικόλαος
Σύλλογος Εργαζομένων Πάρου-Αντιπάρου
Μωραϊτίδης Ιωάννης
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Κούτλα Ασημίνα
Γ. Γραμματέας:
Ρούσσου Μαρουσώ
Ταμίας:
Πρέκας Αντώνιος
Μέλος:
Μαούνης Ηλίας
 Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
Παπαφίλης Πέτρος
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Ισαακίδης Βασίλειος
Γ. Γραμματέας:
Θωμαΐδης Θεόδωρος
Αναπλ. Γραμματέας: Ψυράκης Δημήτριος
Ταμίας:
Χαριστές Χρισταντώνης
Αναπλ. Ταμίας:
Δίτσος Δημήτριος
Τερζής Σωτήρης
Μέλος:
Παπαντωνίου Δήμητρα
Υπ. Δημ. Σχέσεων:
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Σάμου
Πρόεδρος:
Τριτσινιώτου Γραμματική
Αντιπρόεδρος:
Λαμνάτος Εμμανουήλ
Γ. Γραμματέας:
Χρήστου Εμμανουήλ
Αν. Γραμματέας:
Μαρούπας Εμμανουήλ
Ταμίας:
Καραδημητρίου Κωνσταντίνος
Αναπλ. Ταμίας:
Ψαρά Άννα
Μέλος:
Ρήγα Μαρία

Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο
της Πλατείας Συντάγματος
την 22α Φεβρουαρίου 2012
Μαζική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε
στο Σύνταγμα την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανέφερε:
Συνάδελφοι,
Η συγκυβέρνηση και η τρόικα συνεχίζουν την
κατεδάφιση του εργασιακού θεσμικού πλαισίου και
του ασφαλιστικού συστήματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος.
Στο σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή οι νέες περικοπές που προβλέπονται σε κύριες
και επικουρικές συντάξεις αποτελούν ουσιαστικά τη
χαριστική βολή στην κοινωνική ασφάλιση στη χώρα
μας, αδιαφορώντας για τα αδιέξοδα που δημιουργούν και οδηγούν τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία μαθηματικά σε οικονομική κατάρρευση.

“

Η αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική παρέμβαση στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι νέες
μειώσεις στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές),
η κατάργηση του κράτους πρόνοιας και της υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (διάλυση
του Ταμείου μας) οδηγούν όλους μας στην φτώχεια
και στην εξαθλίωση.
Οι Έλληνες εργαζόμενοι και η κοινωνία καθημερινά εκβιάζονται από την συγκυβέρνηση και την
τρόικα και αυτό τον εκβιασμό δεν μπορεί κανείς
πλέον να τον ανεχθεί. Οι εργαζόμενοι αρνούνται
να αποδεχθούν αυτή την ακραία, βάρβαρη και νεοφιλελεύθερη πολιτική που επιβάλλεται εκβιαστικά
στη χώρα μας από την συγκυβέρνηση και την τρόικα, για αυτό συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα
μας με κάθε τρόπο για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που ισοπεδώνει τους εργαζόμενους και την
κοινωνία.
Σε ανακοίνωση για το συλλαλητήριο προχώρησε και η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
Η συγκυβέρνηση μετά την ψήφιση του νέου βάρβαρου μνημονίου που θα οδηγήσει τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, προωθεί με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος»
τους νέους αντιλαϊκούς, εφαρμοστικούς Νόμους.
Η κατεδάφιση του εργασιακού θεσμικού πλαισίου, οι νέες περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, η κατεδάφιση του κράτους πρόνοιας,
η κατάργηση Δημοσίων Υπηρεσιών όπως ο Ο.Ε.Κ., η
Εργατική Εστία, οι νέες απολύσεις εργαζόμενων από
το Δημόσιο αποτελούν τα νέα βάρβαρα μέτρα τα οποία
βιάζεται να ψηφίσει η συγκυβέρνηση προκειμένου
να γίνει αρεστή στην τρόικα και στους δανειστές.
Οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε τον αγώνα με απεργίες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, θα βρισκόμαστε
κάθε μέρα στους δρόμους για να εμποδίσουμε το
νέο έγκλημα σε βάρος των εργαζόμενων, της κοινωνίας και της χώρας μας.

“
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Κατάληψη στα Δημαρχεία όλης της χώρας
από τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
Συνέχεια από τη σελίδα

1

Ο συνεχής και καθημερινός αγώνας για την ανατροπή της πολιτικής και των αποφάσεων της συγκυβέρνησης και της τρόικα είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων. Η μάχη είναι καθημερινή και επίπονη, θα συνεχίζεται και θα κλιμακώνεται μέχρι την οριστική δικαίωση.
Γι’ αυτό συμμετέχουμε ΟΛΟΙ στις καταλήψεις των
Δημαρχείων από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 3.00 το
μεσημέρι, ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ενάντια στη νέα δανειακή σύμβαση και τα βάρβαρα μέτρα του νέου μνημονίου,
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στην φτωχοποίηση των εργαζομένων και της κοινωνίας, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ενάντια στις
πολιτικές λιτότητας, της ανεργίας και της κατάργησης
του Κοινωνικού κράτους.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ τη δική μας ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ της Βάρβαρης πολιτικής τους.

”

7

Διευκρινίσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την παροχή ιατρικής
περίθαλψης στους ασφαλισμένους
Διευκρινίσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρείχε με έγγραφό του σε όλες
τις υγειονομικές δομές του ο Ενιαίος Οργανισμός. Το έγγραφο έχει ως εξής:

από την αναγραφή τους. Για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά δεν απαιτείται
έγκριση. Επίσης δεν απαιτείται έγκριση
όταν η εξέταση εκτελείται από τις υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ, ή από τα ερ-

“
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Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση
και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να
εξυπηρετούνται:
1. Από τις Υπηρεσίες Υγείας του
ΕΟΠΥΥ (πολυϊατρεία, ιατρεία κ.λπ.
πρώην ΙΚΑ–ΕΤΑΜ).
2. Από τους σχηματισμούς του ΕΣΥ
(εξωτερικά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων, Κέντρα Υγείας, αγροτικά ιατρεία).
3. Από τους συνεργαζόμενους
(συμβεβλημένους) με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς (η λίστα έχει ήδη αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα http://www.eopyy.gov.gr/
MedSupplier/Index καθώς και στους
διαδικτυακούς τόπους των εντασσόμενων στον Οργανισμό φορέων),
4. Από τους ιδιώτες γιατρούς που
έχουν πιστοποιηθεί μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπομπή
παρακλινικών εξετάσεων και μόνο
ηλεκτρονικά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
■	Όταν

ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε πιστοποιημένο ιδιώτη γιατρό
το κόστος της επίσκεψης βαρύνει
τον ασφαλισμένο και δεν αποδίδεται
από τον Φορέα.
■	Στα πολυιατρεία - ιατρεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ) εξυπηρετούνται
όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.
■	Οι ελεγκτές γιατροί του ΕΟΠΥΥ
(πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μόνιμοι και αυτοί που
έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου εξυπηρετούν όλους
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ –
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Για τη διενέργεια παρακλινικών –
διαγνωστικών εξετάσεων οι ασφαλισμένοι απευθύνονται:
■	Στις υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ (πρώην Μονάδες Υγείας ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ).
■	Στα εργαστήρια των σχηματισμών
του ΕΣΥ (εξωτερικά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων – Κέντρα Υγείας).
■	Στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικούς παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (λίστα
των οποίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ).
Ο γιατρός που εξετάζει τον ασθενή
υποχρεούται να ελέγχει την ταυτοπροσωπία και την ασφαλιστική του ικανότητα και να αναγράφει, στην περίπτωση χειρόγραφης παραπομπής, στο βιβλιάριο υγείας του τις παρακλινικές
εξετάσεις τις οποίες παραγγέλλει.
Η θεώρηση – έγκριση δίδεται από
τους ελεγκτές μόνο για τα χειρόγραφα παραπεμπτικά για εξετάσεις ποσού
άνω των 100 € εντός (10) ημερών
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γαστήρια των σχηματισμών του ΕΣΥ
ανεξαρτήτως ποσού.
Η εξέταση εκτελείται εντός (30)
ημερών από την ημερομηνία θεώρησης, όταν απαιτείται έγκριση ελεγκτή
και από την ημερομηνία έκδοσης του
παραπεμπτικού, όταν δεν απαιτείται θεώρηση.
Οι ασφαλισμένοι (άμεσα και έμμεσα) συμμετέχουν στη δαπάνη των εξετάσεων με ποσοστό 15% όταν αυτές
πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.
Δεν προβλέπεται συμμετοχή του
ασφαλισμένου όταν :
■	Οι εξετάσεις εκτελούνται εντός των
δομών του Οργανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ.
■	Οι εξετάσεις αφορούν προμεταμοσχευτικό ή μεταμοσχευτικό έλεγχο
και εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα που λειτουργούν σε κρατικά νοσοκομεία ή ΝΠΙΔ κοινωφελούς χαρακτήρα.
■	Επίσης δεν προβλέπεται συμμετοχή
για τη διενέργεια εξετάσεων που γίνονται στα πλαίσια της προληπτικής
ιατρικής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
του Οργανισμού.
Παραπεμπτικά που εκδίδονται
ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και αφορούν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής
με μηδενική συμμετοχή, ο παραγγέλλων ιατρός θα πρέπει να αναγράφει
επί του παραπεμπτικού ότι πρόκειται
για εξετάσεις που διενεργούνται στα
πλαίσια προληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και θα αναγράφονται στο βιβλιάριο
Ασθενείας.
Η δαπάνη για διενέργεια εξετάσεων σε μη συμβεβλημένους φορείς
βαρύνει τον ασφαλισμένο και δεν
αποδίδεται από τον ΕΟΠΥΥ.
Για ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούνται από:
■	Όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία.
■	Τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ
ιδιωτικές κλινικές, η λίστα των οποίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού.
Για την εισαγωγή του ασθενούς σε
συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό στην οποία θα αιτιολογείται η ανάγκη για νοσηλεία. Η εισαγωγή θα αναγγέλλεται ηλεκτρονικά
από τη νοσηλευτική μονάδα που υποδέχεται τον ασθενή και σύμφωνα με
τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ.
Αριθμ. Οικ. 145/11.1.2012 έγγραφο,
το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο των εντασσόμενων με
τον ΕΟΠΥΥ φορέων.
Η έξοδος του ασθενούς από τη νο-

σηλευτική μονάδα αναγγέλλεται άμεσα
με την ίδια διαδικασία που αναγγέλλεται και η είσοδος.
Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του ασθενούς προκύπτει από το
βιβλιάριο ασθενείας και αποκλειστικά υπόχρεος και υπεύθυνος αυτού του
ελέγχου είναι η νοσηλευτική μονάδα
που υποδέχεται τον ασθενή.
Για νοσοκομειακή περίθαλψη που
πραγματοποιείται σε μη συμβεβλημένη
νοσηλευτική μονάδα, η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλισμένο χωρίς δικαίωμα αναζήτησης
αυτής από τον φορέα.
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με
την αρ. Φ 80000/οικ.32115/2009
Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3010/Τ.Β./29-12-2011 οι συμβε
βλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχοι
υγείας (Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια) θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για εκκαθάριση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(Πρώην Υ.Π.Α.Δ).

Δ. ΟΠΤΙΚΑ – ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ:
O E.Ο.Π.Υ.Υ. χορηγεί στους ασφαλισμένους για την αποκατάσταση της
οπτικής τους οξύτητας τα παρακάτω
είδη και ως εξής: Ένα ζευγάρι γυαλιά ή
φακούς επαφής.
Για δικαιούχους άνω των 40 ετών
εφόσον υπάρχει ιατρική ένδειξη χορηγεί 2 ζεύγη:
Ένα μυωπίας 80,00 Ευρώ και Ένα
πρεσβυωπίας 60,00 Ευρώ ή Διπλοεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς
φακούς επαφής 140,00 Ευρώ.
Φακός επαφής 40,00 Ευρώ έκαστος
Σε παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας
(άθραυστα) 100,00 Ευρώ
Δεν παρακρατείται συμμετοχή.
Η αντικατάσταση ΟΛΩΝ των ανωτέρω ειδών δεν δικαιολογείται πριν την
παρέλευση ανά 2ετία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Παραπεμπτικό οφθαλμίατρων του
ΕΟΠΠΥ ή συμβεβλημένων.
Τιμολόγιο αγοράς.
Επί του παραπεμπτικού το οπτικό
κατάστημα βεβαιώνει ενυπόγραφα ότι
εκτέλεσε επακριβώς την παραπομπή
του ιατρού.
Ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας με όλα τα στοιχεία της παροχής, για
τον έλεγχο των προϋποθέσεων σε περίπτωση αντικατάστασης.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ:
Ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί ακουστικά βαρηκοΐας με αποδοτέο ποσό που ανέρχεται στα 400, 00 Ευρώ (ανεξάρτητα
από τον αριθμό τεμαχίων).
Αντικατάσταση κάθε 4 έτη.
Για παιδιά έως 15 ετών αντικατάσταση κάθε έτος, με την προϋπόθεση
ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που
προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Παραπεμπτικό ιατρών ΩΡΛ του
ΕΟΠΠΥ ή συμβεβλημένων.
Ακουόγραμμα.
Τιμολόγιο αγοράς με αναγραφή του
σειριακού αριθμού του είδους.
Ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας με όλα τα στοιχεία της παροχής, για
τον έλεγχο των προϋποθέσεων σε περίπτωση αντικατάστασης.
Δεν παρακρατείται συμμετοχή. Δεν
καταβάλλονται δαπάνες επισκευής συσκευών.

”

Άρση περιορισμών στην
υπερωριακή απασχόληση
το αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στους Υπουργούς
Εσωτερικών και Οικονομικών
Την άρση των περιορισμών που έχουν
τεθεί στην υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες
οι οποίες λειτουργούν όλες τις ημέρες του
μήνα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάρδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου
3584/2007 αιτήθηκε από τους Αναπληρωτές Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

“

Κύριοι Υπουργοί,
Η εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4024/2011 συνολικά, και ειδικά
η διάταξη του άρθρου 20 (Υπερωριακή εργασία) έχει δημιουργήσει πολλά
και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθμού (Καθαριότητα, Νεκροταφεία,
χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Δημοτική Αστυνομία, κ.λ.π.) οι οποίες λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα,
σε 24ωρη ή 12ωρη βάρδια σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.
3584/2007.
Οι περιορισμοί που θέτει στις ώρες
υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
απογευματινές, νυχτερινές, Κυριακές
και εξαιρέσιμες στις υπηρεσίες αυτές
κάνουν αδύνατη τη σωστή και χωρίς
προβλήματα λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.
Για την ΑΜΕΣΗ αντιμετώπιση του
προβλήματος σας ζητούμε όπως τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 20
του Ν. 4024/2011 για τις πιο πάνω
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έτσι ώστε να μην
υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές, νυχτερινές, Κυριακάτικες και
εξαιρέσιμες.
Άλλωστε κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με το άρθρο 20, παρ.7 του Ν.
4024/2011 για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών
χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού, καθώς και του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου οι ώρες αυτές καθορίζονται
με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20.
Ανάλογη διάταξη προβλέπεται στο
άρθρο 32, παρ. 5 του Ν.4038/2012,
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 14/2-2-2012),
όπου εκτός των άλλων υπάρχει και διαφορετική μεταχείριση στον τρόπο
υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης.
Κύριοι Υπουργοί,
Επειδή δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού με αυτούς τους περιορισμούς στην υπερωριακή απασχόληση, σας ζητούμε την επέκταση των διατάξεων αυτών και στο προσωπικό
των Ο.Τ.Α. που υπηρετεί σε υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες
του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

”

