
ΜΑΖΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.
Αντίθετη στην παροχή στοιχείων του 
τακτικού προσωπικού η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

TO ΘEMA:

Την αντίθεσή της στην παροχή στοιχείων που αφο-
ρούν στις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού από 
τους Ο.Τ.Α. τα επόμενα πέντε χρόνια εξέφρασε η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κ.Ε.Δ.Ε., 
θεωρώντας πως το μέτρο της «εργασιακής εφεδρείας» 
απαράδεκτο και προκλητικό. Ολόκληρο το έγγραφο της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, 
Με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ 

35/οικ.18195/3-8-2012 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης που για άλλη μια φορά ζητά 
στοιχεία από τους Ο.Τ.Α. για τις αποχωρήσεις του 
τακτικού προσωπικού για τα επόμενα πέντε χρό-
νια (2012-2016) προκειμένου να επαναφερθεί το 
αντισυνταγματικό μέτρο της εργασιακής εφεδρείας 
στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκ-
φράζει και σε εσάς την αντίθεσή της καθώς θε-
ωρεί απαράδεκτο και προκλητικό την επαναφορά 
ενός μέτρου που εκτός των άλλων θα οδηγήσει 
χιλιάδες εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση σε απόλυση και στην ανεργία.

Με την επαναφορά του μέτρου της εργασιακής 
εφεδρείας σε συνδυασμό με τις νέες περικοπές 
στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις 
ελλείψεις σε προσωπικό λόγω της απαγόρευσης 
προσλήψεων μόνιμου προσωπικού είναι ξεκάθα-
ρο ότι οι Ο.Τ.Α. οδηγούνται σε οικονομική κατάρ-
ρευση αλλά και αδυναμία παροχής όλων των υπη-
ρεσιών στους πολίτες δηλ. τη διάλυσή τους και την 
εκχώρηση όλων των υπηρεσιών Κοινωνικού χα-
ρακτήρα σε ιδιώτες (καθαριότητα, πράσινο, Παιδι-
κοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές κ.λπ.).

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση και αυ-
τής της προσπάθειας για απολύσεις εργαζομέ-
νων στους Ο.Τ.Α., καθώς θεωρεί πλέον των άλ-
λων ότι η έλλειψη έστω και ενός εργαζόμενου 
από τις υπηρεσίες τους θα οδηγήσει σε αδυναμία 
λειτουργίας τους, κάλεσε τους Συλλόγους-Μέλη 
της να παρέμβουν σε όλους τους Ο.Τ.Α. της χώρας 
ώστε να μην αποσταλούν τα στοιχεία που ζητού-
νται. Άλλωστε όπως και εσείς πολύ καλά γνωρί-
ζετε, μας έχουν μετρήσει τόσες πολλές φορές που 
έχουν χάσει το λογαριασμό.
Κύριε Πρόεδρε, 

Πιστεύουμε ότι η αντίδραση στην επαναενερ-
γοποίηση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας 
πρέπει να είναι άμεση και καθολική με τη συμμε-
τοχή και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
καθώς οι επιλογές της μνημονιακής τρικομματικής 
συγκυβέρνησης έχουν μοναδικό στόχο την οικο-
νομική και λειτουργική κατάρρευση των Ο.Τ.Α. με 
άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες και την κοινω-
νία. Η θέση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. στο κρί-
σιμο αυτό θέμα αλλά και κάθε Δημάρχου ξεχωρι-
στά θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβα-
ση και στη μη εφαρμογή του ούτως ή άλλως αντι-
συνταγματικού μέτρου της εργασιακής εφεδρείας.

Γι’ αυτό η κατεύθυνση και η δική σας στους 
Ο.Τ.Α. στη μη αποστολή των στοιχείων αλλά και 
μη εφαρμογή του αντισυνταγματικού μέτρου της 
εφεδρείας θα είναι το πρώτο βήμα για την αποτρο-
πή της οικονομικής και λειτουργικής κατάρρευ-
σης των Ο.Τ.Α. και τη δημιουργία ενός κοινού με-
τώπου για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοι-
νωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών τους.

Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες σας και είμα-
στε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική 
πληροφορία.
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Πολύμορφο σχέδιο αντίδρασης στα κυβερνητικά 
μέτρα «ταφόπλακα» για τους εργαζόμενους

“

MHNIAIA EΦHMEPIΔA για την TOΠΙΚΗ AYTOΔIOIKHΣH

”

Συνάδελφοι,
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-

σης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 
(Π.Ε.Δ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 
Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012 και σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για τον οικονομικό στραγγαλισμό της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αποφασίστηκε το διήμερο κλείσιμο 
των Δήμων της Αττικής την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 και ΠΕ-
ΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012.

Η απόφαση της Π.Ε.Δ. Αττικής αλλά και οι αγω-
νιστικές πρωτοβουλίες άλλων Π.Ε.Δ. έστω και κα-
θυστερημένα, έρχονται να επιβεβαιώσουν την πρό-
βλεψή μας αλλά και τη θέση μας ότι και στα οικονο-
μικά των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού εφαρμόζεται απαρέγκλιτα 
η πολιτική των μνημονίων και της τρόικας. Αποτέλε-
σμα είναι η παρακράτηση των εσόδων των Ο.Τ.Α. 
να υπερβαίνει την τελευταία τριετία το 60%, ενώ 
το ποτήρι ξεχείλισε με τη νέα απόφαση της τρικομ-
ματικής, μνημονιακής συγκυβέρνησης για επιπλέ-
ον περικοπές 30%.

Συνέπεια αυτών των περικοπών και της πολιτι-

κής που εφαρμόζεται είναι η οικονομική κατάρρευ-
ση των Ο.Τ.Α. και η ανεπάρκεια άσκησης κοινωνι-
κής πολιτικής, αλλά και η αδυναμία καταβολής των 
λειτουργικών δαπανών με αποτέλεσμα την κατάρ-
γηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των 
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (Καθαριότητα, Πράσινο, Παι-
δικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές κ.λπ.).

Η κατάσταση διαγράφεται ακόμη πιο δύσκολη 
λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό που 
υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και την 
προκλητική επαναφορά του μέτρου της εργασιακής 
εφεδρείας ή όπως αλλιώς το «βαφτίζουν» (συνταξι-
οδοτική ωρίμανση) που μαθηματικά θα οδηγήσει χι-
λιάδες εργαζόμενους στην απόλυση και την ανεργία, 
καθώς η έλλειψη έστω και ενός εργαζόμενου από 
τις υπηρεσίες των Δήμων θα τις οδηγήσει σε αδυ-
ναμία λειτουργίας.

Δυστυχώς η πλειοψηφία των αιρετών στη δια-
δικασία των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των 
Π.Ε.Δ. ενόψει του Έκτατου Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. 
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 30 

Έκλεισαν τους Δήμους για δυο ημέρες πριν  
η κυβέρνηση τους κλείσει οριστικά

“

✎Συνέχεια στη σελίδα 10

Στο διήμερο κλείσιμο των Δήμων που αποφάσισε και 
πραγματοποίησε στις 29 και 30 Αυγούστου 2012 η 
Π.Ε.Δ.Αττικής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον οικονομι-

κό στραγγαλισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετεί-
χαν και οι εργαζόμενοι. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. ανέφερε:

✎Συνέχεια στη σελίδα 11

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου έχει 
καταρτίσει ένα πολύμορφο σχέδιο δράσης προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τη νέα λαίλαπα των κυβερνητικών μέτρων που 
προωθούνται για ψήφιση. Η απόφαση του Γενικού Συμβουλί-
ου έχει ως εξής:

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρί-
ασή του την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012, οργανώνο-
ντας την αντίδρασή της στα νέα «βάρβαρα» μέτρα μεί-
ωσης των αποδοχών και των συντάξεων αλλά και τη 
δρομολόγηση των απολύσεων στο Δημόσιο, με πρώ-
τη προτεραιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις νέες πε-
ρικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά 
και την εκχώρηση – ξεπούλημα βασικών αρμοδιοτή-
των, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα πιο κάτω:

1. Το Γενικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Συλλό-
γους-Μέλη της να ξεκινήσουν την οργάνωση πολύ-
πλευρων δραστηριοτήτων-παρεμβάσεων, σε συνερ-
γασία με άλλους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς 
φορείς κάθε Δήμου, ώστε ο κλάδος, και όχι μόνο, να εί-
ναι έτοιμος να δώσει την απάντησή του στα νέα μέτρα.

2. Την προκήρυξη 4ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑ-
ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (από τις 7.00 π.μ. έως τις 11.00 
π.μ.) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 
προκειμένου να εκφράσει την αντίθεσή της στην προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει και να ποι-
νικοποιήσει κάθε κινητοποίηση των εργαζομένων που 
αγωνίζονται για να ανατρέψουν τις αδιέξοδες μνημονι-
ακές πολιτικές.

“
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■ Τον ξυλοδαρμό εργαζόμενου του Δήμου Αιγιαλείας από 

πρώην Δήμαρχο κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

“

 
   

Σωρεία προβλημάτων και 
ελλείψεων στο Δήμο Βέροιας

    

Μ ε έγγραφό της προς τον Ειδικό Γραμμα-
τέα του Σ.ΕΠ.Ε. η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τον ενη-

μερώνει για τα προβλήματα και τις ελλείψες 
που παρατηρήθηκαν στο Δήμο Βέροιας από 
το Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώ-
ρησης Ημαθίας. Το έγγραφο έχει ως εξής:

Σας κοινοποιούμε το με αυξ. αριθμ.: 
5181/22-9-2011 Δελτίο Ελέγχου του 
Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επι-
θεώρησης Ημαθίας που αναφέρεται στα 
προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρ-
χουν στην εφαρμογή του Ν.3850/2010 
στο Δήμο Βέροιας και ιδιαίτερα:

1. Στην έλλειψη Ιατρού Εργασίας.
2. Δεν έχει γίνει γραπτή εκτίμηση του 

επαγγελματικού κινδύνου.
3. Δεν τηρείται βιβλίο ατυχημάτων.
4. Δεν τηρείται κατάλογος των εργα-

ζομένων καθαριότητας που εκτίθεται σε 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς πα-
ράγοντες.

5. Δεν εφαρμόζεται η Σ.Σ.Ε. και η Ει-
δική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην χορήγηση των Μέσων 
Ατομικής Προστασίας και της Προληπτι-
κής Ιατρικής (Ιατρικές Εξετάσεις, Εμβολι-
ασμοί κ.λπ.).

6. Δεν λαμβάνονται μέτρα στα απορριμ-
ματοφόρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Επίσης, την Πέμπτη 19 Ιουλίου 
2012 σε επίσκεψη του Προέδρου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδί-
ας διαπιστώθηκε ότι, στο χώρο στάθμευ-
σης των απορριμματοφόρων του Δήμου 
Βέροιας (1ο χλμ Επαρχιακής Οδού Βέ-
ροιας-Βεργίνας), αντί να έχουν υλοποιη-
θεί οι υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας 
σας στο χώρο αυτό που στεγάζονται δεκά-
δες οδηγοί και εργάτες καθαριότητας, χω-
ρίς αποδυτήρια και τουαλέτες, λειτουργεί 
παράνομα ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
των απορριμμάτων του Δήμου Βέροι-
ας βάζοντας σε καθημερινό κίνδυνο την 
υγεία όχι μόνο των εργαζομένων αλλά 
και των κατοίκων της περιοχής.

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,
Επειδή η ανοχή που έχουν δείξει οι 

εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δή-
μου Βέροιας έχει εξαντληθεί ενώ η τοπι-
κή υπηρεσία παρότι έχει περάσει μεγάλο 
χρονικό διάστημα δεν έχει προβεί σε κα-
μία ενέργεια για την εφαρμογή των Νό-
μων, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας 
για την προστασία της Υγιεινής και Ασφά-
λειας των εργαζομένων του Δήμου Βέροι-
ας.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να ελεγχθεί ο 
τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης και ΑΜΕΣΑ να 
σταματήσει η παράνομη λειτουργία του.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ιδιαίτερα για την παρά-
νομη λειτουργία του ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΤΩΣΗΣ θα καταθέσει στον Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Βέροιας μηνυτήρια ανα-
φορά κατά παντός υπευθύνου ζητώντας 
την άμεση παύση της λειτουργίας του.

Αναμένουμε το συντομότερο δυνα-
τόν την παρέμβαση των υπηρεσιών σας 
για την εφαρμογή των Νόμων ώστε να 
μπει επιτέλους τέλος στην εγκληματική 
αδιαφορία των Δημοτικών Αρχών στα 
ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

”
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XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Π.O.E.-O.T.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

210 5229512 • 210 5247633

A.Δ.E.Δ.Y.

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA

213 1616900  • 210 3246165

Ο.Π.Α.Δ.-T.Y.Δ.K.Y.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

210 8215237 - 210 8217892 • 210 8218129

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 3270400 • 210 5247019

O.Γ.A.

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA

210 3322100 • 210 3841214

EΛ.Γ.A.

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

210 7490577 • 210 7488282

A.Σ.E.Π.

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

213 1319100 • 213 1319187

ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN  
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA

210 3496213 - 210 3496308 • 210 3428530

ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH

XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA

210 7289600 • 210 7292129

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

Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA

213 2147500 • 210 3820807

EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ  

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

ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

210 8200100 • 210 8200222

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:  

ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ

ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA

210 3214823 • 210 3214294

INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ THΣ Γ.Σ.E.E.-A.Δ.E.Δ.Y.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24 - 104 34 - AΘHNA

210 8202239 • 210 8202263

MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH 
EΦHMEPIΔA

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA  
KΩΔIKOΣ EΛ.TA.: 013744

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

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

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.

■

Τ ον ξυλοδαρμό του εργαζόμενου του Δήμου Αιγιαλείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Εργαζομένων Πολίτη Ευαγγέλου κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της επιση-

μαίνει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει και καταδικάζει τον ξυλοδαρμό 
του εργαζόμενου του Δήμου Αιγιαλείας ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ο οποίος τυγχάνει και Μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων.

Ο άγριος ξυλοδαρμός του συναδέλφου έγινε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 σε ώρα 
υπηρεσίας από τον τέως Δήμαρχο Διακοπτού Μακρή Γεώργιο.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας να καταδικάσει τον ξυλοδαρμό του συ-
ναδέλφου, να πάρει μέτρα προστασίας των εργαζομένων ώστε να αποτρέψει και στο μέλ-
λον κάθε προσπάθεια παρόμοιων περιστατικών που θα βάζει σε κίνδυνο τη σωματική ακε-
ραιότητά τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της 
στο συνάδελφο και δηλώνει ότι δεν θα ανεχτεί στο μέλλον φαινόμενα απαξιωτικά και 
τρομοκρατικά.

Τ η συμπαράστασή της στους εργαζόμενους του Δήμου Φυλής που αγωνίζονται για την καταβολή των 
δεδουλευμένων τους εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη συμπαράστασή της σε κάθε 
αγωνιστική κινητοποίηση των εργαζομένων του Δήμου Φυλής που παραμένουν απλήρω-
τοι και πάλι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καλεί τη Δημοτική Αρχή να πάρει όλες τις πρωτοβουλίες και αποφάσεις ώστε να πάψει 
η συνεχής καθυστέρηση στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων που τα τελευταία 
χρόνια έχουν καταντήσει επαίτες του μισθού τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλείται να λάβει υπόψιν του την οικονομική κατάσταση των 
Δήμων, να σταματήσει κάθε συζήτηση για νέες περικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και να καταβληθούν άμεσα οι παρακρατημένοι πόροι.

Σε αντίθετη περίπτωση, το φαινόμενο του Δήμου Φυλής θα πολλαπλασιαστεί και θα 
οδηγηθούν οι Δήμοι στο κλείσιμο και στην κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρα-
κτήρα των υπηρεσιών.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αγω-
νιστική ετοιμότητα για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Την καταβολή των πετσοκομμέ-
νων αποδοχών μας, αλλά και να αποτρέψουμε κάθε νέα προσπάθεια περικοπής των πό-
ρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.”

“

 
   
■ Απλήρωτοι παραμένουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Φυλής

Τ ην αμέριστη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους του Δήμου Ρόδου που αντιτίθενται στην 
ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε έγγραφό της 

επισημαίνει:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνονται οι προσπάθειες της μνημονιακής συγκυ-
βέρνησης αλλά και πολλών αιρετών για την ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (καθαριότητα, πράσινο, Κοινωνικές Δομές κ.λπ.).

Άλλοθι στην πλειοψηφία, εκτός από πολιτικές επιλογές, των Δημοτικών Αρχών είναι η 
έλλειψη προσωπικού και επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της διάλυσης των υπηρεσιών και της 
εκχώρησης της αρμοδιότητας στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα.

Αδιαφορώντας για την στελέχωση των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και τον εκ-
συγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού επιλέγουν τους «σωτήρες» ιδιώτες που το 
μόνο που προσφέρουν από την εμπειρία μας τόσο σε Πανελλαδικό όσο και σε Πανευρωπαϊ-
κό επίπεδο είναι χειρότερες και πανάκριβες υπηρεσίες προς τους κατοίκους που θα επιβαρύ-
νουν υπέρογκα τα Δημοτικά Τέλη ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και οδηγούν χιλιάδες εργαζόμε-
νους στην απόλυση και την ανεργία.

Τελευταίο παράδειγμα είναι η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής Ρόδου να προχωρήσει 
σε Διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες, πρό-
ταση που μετά και την παρέμβαση των Συλλόγων Εργαζομένων του Δήμου Ρόδου με οριακή 
πλειοψηφία δεν έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Επειδή είναι ξεκάθαρο ότι η Δημοτική Αρχή της Ρόδου θα επανέλθει στην προσπάθειά 
της η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της 
στον αγώνα των εργαζομένων του Δήμου Ρόδου και δηλώνει την αγωνιστική παρουσία 
όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αποτροπή με κάθε τρόπο της 
προσπάθειας εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Ρόδου σε ιδιώτες 
και καλεί τη Δημοτική Αρχή να μην επανέλθει εκ νέου.”

“

 
   
■ Αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων  

οι εργαζόμενοι και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου

 
   Μετάταξη υπαλλήλου από 

Δήμο σε σε άλλο Δήμο

■

    

Ζητείται μάγειρας από οποιοδήποτε Δή-
μο της Ελλάδας για να καλύψει οργανική 
θέση σε δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δή-
μου Αλίμου με σκοπό την μετάταξη του ήδη 
υπάρχοντος μάγειρα.

Τηλ.: 6974 769650 - κ. Ηλίας

”
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“

”

“

”

Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε 
Γενικέ Γραμματέα, εκπρόσωποι των κομμάτων, 
αγαπητοί φίλοι συνεργάτες.

Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες των ερ-
γαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρό-
σκλησή σας να παραβρεθούμε σήμερα στο πιο κρί-
σιμο έκτακτο Συνέδριό σας που πραγματοποιείται 
τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς η συγκυβέρνηση 
και η τρόικα ετοιμάζουν τη συνέχεια της βάρβαρης 
επίθεσης σε βάρος των εργαζομένων και της κοι-
νωνίας. Από αυτή την επίθεση δεν θα μπορούσε να 
λείψει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που βλέπει τους 
πόρους της να περικόπτονται εκ νέου κατά 30%, 
όταν την προηγούμενη 3ετία οι μειώσεις αυτές ξε-
πέρασαν το 55%. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτι-
κής που εφαρμόζεται είναι η οικονομική κατάρρευ-
ση των Ο.Τ.Α., η ανεπάρκεια άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής, αλλά και η αδυναμία καταβολής των λει-
τουργικών δαπανών, με συνέπεια την κατάργηση 
του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπη-
ρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Καθαριότητα, 
Πράσινο, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές.

Η κατάσταση διαγράφεται ακόμη πιο δύσκολη 
λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό που 
υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την 
προκλητική επαναφορά του μέτρου της εργασια-
κής εφεδρείας ή όπως αλλιώς θέλουν να το βα-
πτίσουν, συνταξιοδοτική ωρίμανση, που μαθηματι-
κά θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην από-
λυση και την ανεργία. Εσείς ξέρετε, ότι και ένας ερ-
γαζόμενος να λείψει από το απορριμματοφόρο δεν 
θα βγει να μαζέψει σκουπίδια, όταν ένας εργαζό-
μενος θα λείψει από τους Παιδικούς Σταθμούς δεν 
θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε τα παιδιά και βέ-
βαια θεωρώ ότι και το αίτημα να αυξηθούν τα παι-
διά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ικανοποιηθεί αν 
δεν συνδεθεί με το πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
ότι πρέπει να υπάρξει και άρση της απαγόρευσης 
προσλήψεων προσωπικού, ιδιαίτερα στις ανταπο-
δοτικές υπηρεσίες που ο δημότης, ο πολίτης πλη-
ρώνει και υποχρεώνονται οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να δώσουν αυτές τις υπηρεσίες.

Οι περικοπές των πόρων δεν είναι σημερινό 
φαινόμενο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το 2009, το 
καλοκαίρι, όταν η τότε κυβέρνηση έκοψε το τέλος 
του 2% και το πήγε στο 0,5%, δεν υπήρξε η αντί-
δραση που υπάρχει αυτές τις ημέρες, διότι θα εί-
χαμε άλλο αποτέλεσμα. Τότε μόνο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
προχώρησε στην κατάληψη του γραφείου του τότε 
Υπουργού Τουρισμού, διότι και τότε ικανοποιηθή-
κατε όλοι σας στην δέσμευση ότι αυτό το τέλος θα 
σας το αντικαταστήσουν.

Το 55% που υπάρχει μέχρι σήμερα στις περι-
κοπές, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών των μνη-
μονίων και της τρόικας και όχι της συμβολής της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια δημοσι-
ονομικής προσαρμογής της χώρας, που έχει οδη-
γήσει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση τους εργα-
ζόμενους, τους συνταξιούχους και την κοινωνία.

Σήμερα που πραγματοποιείται το Συνέδριό σας, 
η συγκυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα, τα νέα 
επώδυνα μέτρα. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύ-
σεις της ότι δεν θα υπάρξουν νέες οριζόντιες μει-
ώσεις μισθών και συντάξεων, απολύσεις Δημοσί-
ων Υπαλλήλων, προωθεί ένα νέο πακέτο άδικων 
και αντιλαϊκών μέτρων, που αποτελούν τη χαριστι-
κή βολή στους εργαζόμενους και στην κοινωνία.

Εκεί εντάσσεται, αγαπητοί φίλοι, και η νέα πε-
ρικοπή στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Από το Συνέδριο της Κομοτηνής εμείς λέγαμε τους 
κινδύνους που υπάρχουν. Τότε κάποιοι έμειναν 
στις υποσχέσεις που σας έδωσε η τότε πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έστω και καθυστερημένη πρωτοβουλία της 
Π.Ε.Δ. Αττικής, αλλά και άλλων Π.Ε.Δ. της χώ-
ρας, δείχνει ότι όσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση επαι-

τεί, τόσο αυξάνονται οι περικοπές. Όσο διεκδικεί,  
τότε αρχίζουν να βρίσκουν λύσεις και πόρους. Όχι 
όμως, αγαπητοί φίλοι, πάλι υποσχέσεις, γιατί από 
αυτές έχουμε χορτάσει όλοι.

Η προσέγγιση που γίνεται στο ζήτημα των πε-
ρικοπών από το Διοικητικό σας Συμβούλιο, είναι 
ξεκομμένη από την κοινωνία και τα προβλήμα-
τά της. Η αύξηση των δαπανών της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης για την κοινωνική πολιτική και μιλά-
με για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, για τα Κοινω-
νικά Φαρμακεία και τα υπόλοιπα, δεν είναι πρωτο-
βουλία που λαμβάνεται στο πλαίσιο μιας «μόδας». 
Υλοποιείται γιατί οι δημότες μπορούν και βρίσκουν 
σε εσάς, σε εμάς, μία αγκαλιά, ένα απάγκιο από τον 
καταιγισμό των μέτρων. Αγαπητοί φίλοι, οι πολί-
τες θέλουν να ακουμπήσουν κάπου, να πουν τον 
πόνο τους, να αισθανθούν τη θέρμη των συναν-
θρώπων τους. Κι αυτή τη στιγμή καταφύγιο γι’ αυ-
τούς τους ανθρώπους αποτελεί η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Έχουμε όλοι υποχρέωση να μην τους απο-
γοητεύσουμε.

Εγώ μπήκα εργαζόμενος στο Δήμο το 1983 
και θυμάμαι Δημάρχους, θα πω ορισμένους, από 
την Αττική, τον Κιντή, τη Βερυβάκη, τη Σακελλαρί-
δου, τον Βακαλόπουλο, τον Μακρή, τον Κορτζίδη, 
τον Μπέη, τον Αποστόλου, τον Σπηλιόπουλο, τον 
Φωλόπουλο, τον Ευσταθιάδη, τον Σπονδυλίδη, τον 
Κουκουβίνο και πάρα πολλούς άλλους και θα με 
συγχωρήσετε αν ξεχάσω κάποιους και τότε υπήρχε 
αλληλεγγύη, κοινή δράση και το πρόβλημα του δι-
πλανού Δήμου ήταν πρόβλημα όλων των Δήμων.

Σήμερα τι έχουμε; Έχουμε κάποιους να παίρ-
νουν κάτω από το τραπέζι έκτακτες επιχορηγήσεις, 
να λένε στα λόγια κλείνουμε τους Δήμους και στην 
πράξη να τους ανοίγουν και να έχουμε όξυνση των 
προβλημάτων. Και το βασικότερο, ότι τότε οι Δή-
μαρχοι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ήταν δίπλα 
στους εργαζόμενους, στα προβλήματά τους. Ήταν 
μπροστά από τους εργαζόμενους, μαζί ήμαστε στο 
Χ.Υ.Τ.Α. των Άνω Λιοσίων, μαζί αποτρέπαμε να 
μαζεύουν σκουπίδια οι στρατιώτες και αυτό θέλου-
με να δούμε και τώρα. Διότι αλλιώς το έχουμε χά-
σει το παιχνίδι. ΟΛΟΙ ΜΑΣ.

Δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε και αν το ζήτημα 
των διεκδικήσεων δεν γίνει υπόθεση της κοινωνί-
ας, των εργαζομένων και των αιρετών, τότε ο κα-
θένας μας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Το λέω 
εδώ, από αυτό το βήμα, διότι για εμάς και το έχετε 
αντιληφθεί οι περισσότεροι, δεν μπορούμε να επι-
τρέψουμε από την 1η Σεπτέμβρη να υπάρχει απλή-
ρωτος εργαζόμενος.

Το κλείσιμο των Δήμων χθες και σήμερα, δεν 
είναι, αγαπητοί φίλοι, για να τιμωρήσουμε την κοι-

νωνία. Είναι κινητοποιήσεις της κοινωνίας για να 
μπορέσουμε να της παρέχουμε τις υπηρεσίες που 
έχουμε υποχρέωση όλοι μας.

Νομίζω ότι ήταν μια καλή αρχή. Δεν πρέπει να 
σταματήσει. Πρέπει να κλιμακωθεί ώστε η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να πάρει αυτά που δικαιούται και όχι 
να οδηγείται σε οικονομικό στραγγαλισμό και εκ-
χώρηση βασικών αρμοδιοτήτων.

Όμως διεκδικήσεις με πλαίσιο ξεκομμένο και 
από τα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού 
δεν μπορεί να σταθεί. Μας προκαλεί εντύπωση η 
παντελής έλλειψη αναφοράς στα προβλήματα που 
αφορούν και στο προσωπικό. Η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση συνολικά (εργαζόμενοι και αιρετοί) θα πρέ-
πει να διεκδικήσει:

1. Καμία περικοπή πόρων, καταβολή ΟΛΩΝ 
των παρακρατηθέντων πόρων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

2. Καμία μεταφορά νέας αρμοδιότητας χωρίς 
να έχει προβλεφτεί η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.

3. Αποτροπή της εργασιακής εφεδρείας ή 
όπως αλλιώς την ονομάζουν, καμία απόλυση ερ-
γαζόμενου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4. Άρση της απαγόρευσης προσλήψεων μόνι-
μου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ιδιαίτε-
ρα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

5. Καμία νέα περικοπή στις αποδοχές των 
εργαζομένων και αφαίρεση ασφαλιστικών-
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

6. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης που με άλλοθι την έλλειψη προσωπικού και 
πόρων εκχωρούνται σε ιδιώτες.

Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συ-
γκρουστούμε με αυτές τις πολιτικές που εφαρμό-
ζονται από αυτούς που εφαρμόζονται και από αυ-
τούς που τις υπηρετούν. Είναι τώρα η ώρα των δι-
κών σας αποφάσεων και ευθυνών.

Κλείνοντας, αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία 
στο Συνέδριό σας, καλή αντάμωση στους αγώνες 
που θα έχουμε να δώσουμε και πιστεύω ότι θα δώ-
σουμε, περιμένω και από το Συνέδριό σας να κα-
ταγγείλει τη χθεσινή επίθεση των Μ.Α.Τ. στους Δη-
μάρχους της Αττικής, που μαζί με τους εργαζόμε-
νους, που και με δική σας απόφαση κατεβήκαμε 
στους δρόμους, να υπερασπιστούμε τα δικαιώμα-
τα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σήμερα βλέπουμε τα ίδια Μ.Α.Τ. να βρίσκονται 
εδώ. Ποιους άραγε ήρθαν να υπερασπιστούν; Εί-
ναι εχθροί οι εργαζόμενοι;

Για αυτό πιστεύω ότι αν δεν υπάρξει κοινό μέ-
τωπο, το έχουμε χάσει το παιχνίδι.

Ευχαριστώ πολύ.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και οι Ο.Τ.Α. αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
κ. Θέμης Μπαλασόπουλος απευθύνοντας χαιρετισμό στο Έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012. 

 Η ομιλία του κ. Μπαλασόπουλου έχει ως εξής:

Η ομιλία του Προέδρου της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Θέμη Μπαλασόπουλου 
στο Έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. για τα οικονομικά προβλήματα στην Τ.Α.



”

Ψήφισμα εκδόθηκε από το Έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το ψήφισμα είναι:

Το Έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., που συγκλή-
θηκε σήμερα στην Αθήνα με μοναδικό θέμα συζήτη-
σης την αντιμετώπιση της τραγικής οικονομικής κατά-
στασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι της χώ-
ρας μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρή-
σει σε νέες περικοπές των Κεντρικών Αυτοτελών της 
Πόρων της τάξης του 30%, αποτέλεσε την κορύφωση 
μιας ενημερωτικής και διεκδικητικής πορείας της Αυ-
τοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποι-
ήθηκαν 13 Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις των 
Π.Ε.Δ., συναντήσεις με τους αρχηγούς των πολιτικών 
κομμάτων και με τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Το Συνέδριό μας εκτιμά ότι η απόφαση της Κυβέρ-
νησης για επιπλέον περικοπές στους πόρους μας επι-
βεβαιώνει με τον πλέον  δραματικό τρόπο αυτό για το 
οποίο εγκαίρως είχαμε προειδοποιήσει, δηλαδή την κα-
τάρρευση της λειτουργίας των Δήμων και κατ΄ επέκταση 
την κατάλυση του κοινωνικού ρόλου του θεσμού και την 
αδυναμία πληρωμής  μισθών και άλλων υποχρεώσεων.

Εμείς οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης έχουμε πλή-
ρη συνείδηση της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης 
που διέρχεται η πατρίδα μας και έχουμε συνεισφέρει τα 
μέγιστα στην δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας.

Ήδη την τελευταία τριετία αντιμετωπίζουμε μείωση 
των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λειτουργι-
κές δαπάνες (Κ.Α.Π.) κατά 60% και της επιχορήγησης 
για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.) κατά 55%. 

Θεωρούμε ότι, αν οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εφαρμόζονταν στο σύνολο 
της Κεντρικής Κυβέρνησης, η χώρα θα παρουσίαζε ήδη 
πρωτογενή πλεονάσματα και δεν θα υπήρχε ανάγκη για 
την εφαρμογή πρόσθετων επώδυνων μέτρων.

 Αυτή είναι η αλήθεια και τα πραγματικά δεδομένα. 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕ-

ΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ.
Μετά και την τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερι-

κών Ευριπίδη Στυλιανίδη και χωρίς να αμφισβητού-
με τις καλές προθέσεις του για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών μας προβλημάτων, δυστυχώς, βρισκό-
μαστε στο ίδιο ακριβώς σημείο δηλαδή ΕΝΑ ΒΗΜΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. 

Ως εκ τούτου η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας 
εξακολουθεί να διεκδικεί  την καταβολή θεσμοθετη-
μένων πόρων, θέτοντας ως κόκκινη γραμμή:

■   Την απόδοση των 2,7 δις ευρώ, σύμφωνα με 
τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δεσμεύσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών και του πρώην 
Πρωθυπουργού,

■   Την απόδοση των 380 εκατ. ευρώ για επενδύ-
σεις (Σ.Α.Τ.Α.), όπως προβλέπεται στον κρατι-
κό προϋπολογισμό.

■   Την απόδοση της 4ης δόσης των παρακρατηθέ-
ντων για το 2012, ύψους 214 εκατ. ευρώ.

■   Την απόδοση των κονδυλίων από το Φόρο Ζύ-
θου, Τ.Α.Π. και τα τέλη διαφήμισης.

Μετά από τα παραπάνω αποφασίζουμε:
1. Το Συνέδριο να παραμείνει ανοιχτό.
2. Συνέχιση και γενίκευση της ενημέρωσης των 

πολιτών με όλα τα πρόσφορα μέσα.
3. Συγκέντρωση-πορεία και συνάντηση με τον 

Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα για τις περι-
κοπές του 2013-2014 και άλλα θέματα αρμοδιότη-
τάς του.

4. Συνάντηση με το Προεδρείο της Βουλής και 
υποβολή αιτήματος για κοινή συνεδρίαση των Επι-
τροπών Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικών.

5. Αναστολή της λειτουργίας των Δήμων τις δύο 
(2) ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι 
παραπάνω συναντήσεις. Επιδίωξή μας είναι να πραγ-
ματοποιηθούν την μεθεπόμενη εβδομάδα, 12 και 13 
Σεπτεμβρίου 2012.

6. Συνάντηση με κλιμάκιο της τρόικας για ενημέ-
ρωση σχετικά με τα θέματά μας. 

7. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για λήψη απόφασης για οποιαδήποτε άλλα μέτρα κρι-
θούν απαραίτητα.

8. Αξιολόγηση της όλης κατάστασης και εν τέλει 
λήψη απόφασης για κινητοποιήσεις οι οποίες μπορεί 
να φθάσουν σε ακραίες μορφές (κλείσιμο Δήμων και 
παραιτήσεις των αιρετών).

“

Τι αναφέρεται στο ψήφισμα του Έκτακτου Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου, 
με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας τα ανω-
τέρω (2) και (3) σχετικά, αναφορικά με την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας στην Πολωνία, υπαλλήλου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, σας πληροφορουμε τα εξής;

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4, του Ν. 4024/201: 
«Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρό-
σληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο 
τομέα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα προσόντα της 
κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της έντα-
ξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογι-
κή και μισθολογική τους ένταξη... μέχρι επτά (7) έτη κατ’ 
ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρε-
σιακού συμβουλίου».

Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, από την ανωτέ-

ρω διάταξη δεν εξαιρείται η προϋπηρεσία που παρασχέ-
θηκε σε αλλοδαπό κράτος, πριν την ένταξή του στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της διάταξης είναι η ίση μετα-
χείριση των υπαλλήλων που έχουν προϋπηρεσία σε υπη-
ρεσίες κρατών-μελών της Ε.Ε., με τους λοιπούς υπαλλή-
λους που υπηρετούν στις ημεδαπές δημόσιες υπηρεσίες. 
Συνεπώς, η εν λόγω προϋπηρεσία δύναται να αναγνω-
ριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απα-
ραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι ο φορέας να έχει το χαρα-
κτήρα δημόσιας υπηρεσίας, να υφίστατο σχέση εργασίας 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, να έχει διανυθεί με τα ίδια 
ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας που ανήκει 
ο υπάλληλος κατά την ένταξη, κ.λπ. Σημειώνεται δε, ότι 
ο χρόνος που θα αναγνωριστεί θα προστεθεί στο πλεο-
νάζοντα χρόνο που κατέχει ο υπάλληλος στο βαθμο που 
κατατάχθηκε την 1η-11-2011.

Εγκύκλιο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε το Υπουργείο Διοι-

κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
Η εγκύκλιος προβλέπει:

“

”

Πως αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.
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Με έγγραφό της προς το Σύλλογο 
Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Ευ-
βοίας η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τους ενημέρωσε 
ότι ο Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού 
με την απόφασή του, που είναι παράνο-
μη, δεν μπορεί τις καθαρίστριες να τις 
απασχολεί αλλού εκτός από τον Παιδι-
κό Σταθμό, καθώς για τις άδειες του 
προσωπικού αυτού ισχύει ειδικό καθε-
στώς. Το έγγραφο-απάντηση της Ομο-
σπονδίας έχει ως εξής:

Με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.: 
13/1-8-2012 ερώτημα σας, στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλί-
ας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την 
απασχόληση του βοηθητικού προ-
σωπικού (Υ.Ε. 16 καθαριστριών) του 
Παιδικού Σταθμού του Δήμου σας, 
σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 
4, άρθρο 55, του Ν.3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» οι δι-
ατάξεις για το δικαίωμα κανονικής 
άδειας δεν εφαρμόζονται σε όσους 
εργαζόμενους κατά τις κείμενες δι-
ατάξεις έχουν διακοπές εργασίας. 
Το άρθρο 11 του Πρότυπου Κανο-
νισμού Λειτουργίας των Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ-
μών Κ.Υ.Α. Αριθμ.: 16065/17-4-
2002 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. 
ΦΥΛΛΟΥ 497/22-4-2002) αναφέ-
ρει ότι λειτουργούν από την 1η Σε-
πτέμβρη μέχρι την 31η Ιουλίου του 
επόμενου έτους, ενώ παραμένουν 
κλειστοί το μήνα Αύγουστο, από 24 
Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου 
και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και 
την Κυριακή του Θωμά.

Λόγω των ανωτέρω, το τακτικό 
(Μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) 
προσωπικό των Σταθμών μπορεί να 
λάβει κανονική άδεια με αποδοχές 
μόνο έως δέκα (10) εργάσιμες ημέ-
ρες κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι.

Η ενοποίηση των Νομικών Προ-
σώπων του Δήμου σας, που έφε-
ρε αναγκαστικά η εφαρμογή του 
προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
(N.3852/2010) από την 1η Ιανουα-
ρίου του 2011 δεν καταργεί τις δι-
ατάξεις του Ν.3584/2007, ούτε 
τις διατάξεις του Πρότυπου Κανο-
νισμού Λειτουργίας των Δημοτι-
κών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών.  Έτσι οι υπάλληλοι που 
είναι τοποθετημένοι στο Τμήμα ή 
την Διεύθυνση του Παιδικού Σταθ-
μού  εντάσσεται στις παραπάνω δια-
τάξεις για όλες τις υποχρεώσεις ή τα 
δικαιώματα που απορρέουν από αυ-
τές.

Επομένως ο Πρόεδρος του Νομι-
κού Προσώπου δεν μπορεί να απα-
σχολεί τις καθαρίστριες του Παιδι-
κού Σταθμού σε εργασίες αντίστοι-
χες με την ειδικότητα τους, για κα-
θαρισμό άλλων κτιρίων του ενιαίου 
Νομικού Προσώπου πλην του Παιδι-
κού Σταθμού.

Με αυτό το σκεπτικό θα μπορεί 
να απασχολεί και το παιδαγωγικό 
προσωπικό και το λοιπό βοηθητικό 
προσωπικό σε εργασίες άλλων φο-
ρέων του ενιαίου Νομικού Προσώ-
που, πράξη παράνομη και καταχρη-
στική.

“

”

Μόνο σε εργασίες 
αντίστοιχες με την ειδικότητά 
τους να απασχολούνται οι 
καθαρίστριες των Παιδικών 
Σταθμών



  ■ Επιστολή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης  
κ. Αντώνη Μανιτάκη για τα προβλήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων

“

”

Με επιστολή που απέστειλε στον 
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνει τη δραματική κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται τα περισσό-
τερα ελληνικά νοικοκυριά και αναφέρει τα 
σημαντικότερα προβλήματα που απασχο-
λούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Ολό-
κληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,
Η δραματική κατάσταση, στην οποία 

βρίσκονται σήμερα τα περισσότερα νοι-
κοκυριά της χώρας μας, γίνεται όλο και 
πιο ασφυκτική. Η όποια ελπίδα θετικής 
προοπτικής για τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους, τους νέους, τους άνερ-
γους σταδιακά εξανεμίζεται.

Η συνεχής λήψη άδικων κοινωνι-
κά και αναποτελεσματικών μέτρων στο 
όνομα της κρίσης και της δημοσιονο-
μικής προσαρμογής οδηγεί σε άγρια 
λιτότητα, σε διάλυση του Κοινωνικού 
κράτους, σε υποβάθμιση της εργασί-
ας και σε καταβαράθρωση της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, με αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία όλο και επαχθέστερων όρων δι-
αβίωσης για τα ευρύτερα λαϊκά, αδύνα-
μα, μικρομεσαία και φτωχά κοινωνικά 
στρώματα.

Ήδη τα 2/3 και πλέον του Ελληνι-
κού πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το 
όριο της φτώχειας, εξαιτίας της βίαιης 
και ραγδαίας υποβάθμισης του βιοτι-
κού επιπέδου των Ελλήνων, μέσω των 
συνεχών περικοπών σε μισθούς και συ-
ντάξεις, της όλο και μεγαλύτερης ανερ-
γίας, της άδικης φορολογίας, των έκτα-
κτων εισφορών και των πολλαπλά άδι-
κων και δυσβάσταχτων έμμεσων φό-
ρων. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εκατο-
ντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας αδυ-
νατούν να καταβάλουν το ενοίκιο του 
σπιτιού τους, τη δόση του στεγαστικού 
τους δανείου, να πληρώσουν τους λογα-
ριασμούς τους σε Κοινωφελείς Οργανι-
σμούς και Υπηρεσίες (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ) κ.λπ. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της μνη-
μονιακής πολιτικής οι Δημόσιες Υπηρε-
σίες, τα Δημόσια/Κοινωνικά Αγαθά και 
οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο βρέθηκαν 
στο στόχαστρο των κυβερνητικών επι-
θέσεων.

Περιορίστηκαν οι πόροι για τη λει-
τουργία των Υπηρεσιών, μειώθηκε 
αλόγιστα το ανθρώπινο δυναμικό, κα-
ταργήθηκαν Οργανικές Θέσεις, ενώ υπό 
συγχώνευση και κατάργηση βρίσκονται 
Υπηρεσίες του Δημοσίου, με μοναδικό 
κριτήριο την περικοπή των δαπανών για 
την εξεύρεση πόρων για τους δανειστές. 

Το ανθρώπινο δυναμικό στο Δημό-
σιο βρίσκεται σε διωγμό. Απολύθηκαν 
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι (εφε-
δρείες, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμό-
τητα, αναγκαστική απόλυση, λήξη συμ-
βάσεων), καταργήθηκε επί της ουσί-
ας η μονιμότητα, μειώθηκαν οι αποδο-
χές κατά 20 έως 50%, περιορίστηκαν 
τα ασφαλιστικά δικαιώματα και υποβαθ-
μίστηκε απαράδεκτα η υγειονομική πε-
ρίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων. Το 
νέο Μισθολόγιο οδήγησε στην περαι-
τέρω δραματική μείωση του εισοδήμα-
τος όλων των εργαζομένων στο Δημό-
σιο, με τις επιπτώσεις στους νέους και 
στους υπαλλήλους των κατηγοριών Δ.Ε. 
και Υ.Ε. να είναι ακόμα πιο δραματικές.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει διαχρονικά επι-
σημάνει τις παθογένειες της Δημόσι-
ας Διοίκησης και είχε προβάλει επανει-
λημμένα  τις θέσεις και τις προτάσεις 
της για την κατάργηση του κομματικοπε-

λατειακού κράτους, για τον εκσυγχρονι-
σμό των Υπηρεσιών με στόχο την κοι-
νωνική αποτελεσματικότητά τους.

Οι πολιτικές, όμως, που εφαρμό-
ζονται από τις Ελληνικές κυβερνήσεις 
και την τρόικα δεν στοχεύουν στην κα-
λύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών, αλλά 
στον περιορισμό και τη συρρίκνωσή 
τους.

Η αποδοχή, εξάλλου, των θέσεων 
του Ο.Ο.Σ.Α. για κατάργηση κατά 30% 
τουλάχιστον των Οργανικών Μονάδων 
και η συμφωνία με την Τρόικα για μεί-
ωση κατά 150.000 των εργαζομένων 
στο Δημόσιο μέχρι το 2015, αποκαλύ-
πτουν τους πραγματικούς στόχους της 
μνημονιακής πολιτικής. Η  αξιολόγηση 
επίσης των Υπηρεσιών και του προσω-
πικού, με τον τρόπο που παρουσιάζεται 
και ετοιμάζεται να εφαρμοστεί, δεν απο-
τελεί παρά εργαλείο για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων.

Με βάση τα παραπάνω, η πολιτική 
που ακολουθείται οδηγεί σε περικοπή 
των Δημοσίων/Κοινωνικών Αγαθών, 
σε απολύσεις και σε δραματική αύξηση 
της ανεργίας.

Παράλληλα προωθούνται νέα μέτρα 
σε βάρος των συλλογικών, μισθολο-
γικών, εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, καθώς και νέες μειώσεις 
των επικουρικών συντάξεων.

Πιστεύουμε ότι είναι άκρως απα-
ραίτητο να κατανοήσει η κυβέρνηση, το 
αδιέξοδο αυτής της πολιτικής και ακό-
μη περισσότερο την ανάγκη συνολικής 
αντιστροφής και ανατροπής της. 

Πολύ περισσότερο που αποδεδειγ-
μένα οι αντιλήψεις οι οποίες  επικρα-
τούν και προβάλλονται συστηματικά 
εδώ και δύο χρόνια, για την Οικονομία, 
την Κοινωνία και τους Θεσμούς, όχι 
μόνο δεν δείχνουν ικανές να αντιμετω-
πίσουν την Οικονομική Κρίση, αλλά την 
ενισχύουν και τη διευρύνουν, αφού επι-
πρόσθετα ακυρώνουν τον κοινωνικό και 
αναπτυξιακό ρόλο του Κράτους.

Η αξιοποίηση της εφεύρεσης του 
«φάσματος της χρεοκοπίας της χώ-
ρας», προκειμένου να προκαλείται πα-
νικός, ανεξέλεγκτος φόβος και ανα-
σφάλεια στους πολίτες, κάθε φορά που 
αποφασίζονται νέα μέτρα, οδηγεί τη 
χώρα και την Ελληνική κοινωνία σε όλο 
και μεγαλύτερα αδιέξοδα, αφού καταλή-
γει στην εφαρμογή αντιαναπτυξιακών, 
κοινωνικά άδικων και αναποτελεσματι-
κών πολιτικών. 

Ήδη σας καταθέσαμε μερικές από 
τις θέσεις και εκτιμήσεις, που το Συν-
δικαλιστικό Κίνημα, μαζί με τα Κοινωνι-
κά Κινήματα και τους πολίτες, προβάλ-
λουν  δημόσια.

Επιπλέον θεωρούμε επιβεβλημένο 
και αναγκαίο να σας ενημερώσουμε για 
τα προβλήματα των εργαζομένων στις 
Υπηρεσίες του Δημοσίου, τη δραματική 
κατάσταση, στην οποία ήδη βρίσκονται 
τα Επικουρικά μας Ταμεία, τις συνέπειες 
της υποχρεωτικής προσυνταξιοδοτικής 
διαθεσιμότητας, της εφεδρείας και των 
απολύσεων, στη λειτουργία των Υπηρε-
σιών του Δημοσίου και την εξυπηρέτη-
ση των πολιτών, τη διαλυτική κατάσταση 
που εμφανίζει το νέο σύστημα της ιατρο-
φαρμακευτικής μας περίθαλψης κ.λπ.

Κύριε Υπουργέ,
Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα 

ζητήματα που μας απασχολούν είναι τα 
παρακάτω:

1. Οι καταργήσεις, συγχωνεύσεις 
και ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπη-
ρεσιών αλλά και το ξεπούλημα της Δη-

μόσιας περιουσίας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας και δραματικές επιπτώσεις 
στους πολίτες.

2. Οι προβλεπόμενες από το μνη-
μόνιο μειώσεις προσωπικού ακόμη και 
νέες απολύσεις των εργαζομένων στο 
Δημόσιο κατά 15.000 το 2012 και 
150.000 έως το τέλος του 2015 θα 
οδηγήσουν στην παραπέρα διάλυση 
των Δημοσίων Υπηρεσιών, θα έχουν 
καταστροφικές επιπτώσεις στους πολί-
τες και στους εργαζόμενους στο Δημό-
σιο. Εξάλλου τα στοιχεία δείχνουν ότι 
από το 2010 έως σήμερα έχουν απο-
μακρυνθεί από το Δημόσιο πάνω από 
200.000 εργαζόμενοι ακόμη και με 
απολύσεις μόνιμου προσωπικού. Απαι-
τούμε να μη γίνει καμιά απόλυση και να 
γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις για να 
λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες 
και ιδιαίτερα τα Νοσοκομεία, τα Ασφαλι-
στικά Ταμεία κ.λπ.

3. Εισοδηματική κατάσταση εργαζο-
μένων και συνταξιούχων. Όπως σας εί-
ναι γνωστό, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, βρίσκο-
νται σε κατάσταση φτώχειας αφού οι πε-
ρικοπές των μισθών τους, μέχρι τώρα, 
ξεπέρασαν ακόμη και το 60% των απο-
δοχών που ελάμβαναν το 2009. Με 
βάση αυτή την κατάσταση γίνεται φανε-
ρό ότι όχι μόνο δεν πρέπει να συνεχι-
στούν οι πολιτικές μείωσης των εισοδη-
μάτων, αλλά πρέπει να υπάρξουν πολιτι-
κές για τη βελτίωση και ενίσχυσή τους. 

4. Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η Δη-
μόσια Υγεία και η υγειονομική μας πε-
ρίθαλψη βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευ-
ση. Οι ασφαλισμένοι που ξεπερνούν τα 
9.000.000 έχουν τεράστια προβλήμα-
τα από τις δυσκολίες χορήγησης φαρμά-
κων και την ασήμαντη έως ανύπαρκτη 
ιατρική περίθαλψη. Η υποχρηματοδότη-
ση της δημόσιας υγείας, η δρομολόγηση 
συγχώνευσης και κατάργησης 55 νοσο-
κομείων, χωρίς εκτίμηση των συνεπει-
ών, θεωρείται εγκληματική πράξη.

5. Ασφαλιστικά Ταμεία. Βρίσκονται 
σε συνεχή πορεία σταθερής αποδυνά-
μωσης ενώ με τους τελευταίους Νόμους 
έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει 
δραματικά ο χαρακτήρας της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης. Ήδη το Ταμείο Πρόνοι-
ας (εφάπαξ) έχει σε αναμονή 53.000 
νέους συνταξιούχους, που περιμένουν 
πάνω από δύο χρόνια. Ακόμη η περι-
κοπή του εφάπαξ (που προέρχεται απο-
κλειστικά από εισφορές των εργαζομέ-
νων) έχει φθάσει το 20% και απειλείται 
νέα με στόχο το 40%. 

Τα οξυμμένα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Επικουρική Ασφάλιση πα-
ραμένουν παρά τις δραματικές μειώ-
σεις, που έγιναν σε βάρος των ασφα-
λισμένων. Το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. οδηγείται σε 
αναγκαστική συνένωση με απρόβλε-

πτες, ακόμη χειρότερες, εξελίξεις. Ανά-
λογα προβλήματα αντιμετωπίζει και το 
Μ.Τ.Π.Υ.  

Η κατάσταση στα Ασφαλιστικά Τα-
μεία έγινε περισσότερο τραγική εξαιτίας 
της μείωσης των αποθεματικών μέσω 
P.S.I. 

6.  Κατάργηση του Ν.4024/2011 
που αφορά το Βαθμολόγιο, το Μισθολό-
γιο, την εφεδρεία, τις απολύσεις από το 
Δημόσιο και ρυθμίσεις ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού περιεχομένου. 

7. Επανεξέταση του θεσμού της αξι-
ολόγησης. Η αξιολόγηση όπως προω-
θείται χρησιμοποιείται ως εργαλείο για 
την κατάργηση Υπηρεσιών, τη μισθολογι-
κή καθήλωση και τις απολύσεις προσω-
πικού. Εμείς πιστεύουμε στην αξιολόγη-
ση, που δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπι-
σης προβλημάτων και βελτίωση της ποι-
ότητας της λειτουργίας των Υπηρεσιών. 
Γι’ αυτό αξιολογούνται όλοι οι παράγο-
ντες που συμβάλλουν στο έργο των Δη-
μοσίων Υπηρεσιών και όχι μόνο το αν-
θρώπινο δυναμικό. Εξάλλου αυτό που 
βγήκε στη δημοσιότητα έχει χαρακτηρι-
στικά αστυνομικής παρέμβασης και τιμω-
ρίας, χωρίς έλεγχο. Δεν βοηθάει όμως 
πουθενά στην ουσία της αξιολόγησης.

8. Αναθεώρηση των Δανείων που 
έχουν συνάψει οι εργαζόμενοι με τους 
διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργα-
νισμούς (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δα-
νείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπε-
ζες κ.λπ.). Επειδή, η ανάληψη υποχρε-
ώσεων πληρωμής των δόσεων έγιναν 
με άλλες συνθήκες στα εισοδήματα των 
δανειοληπτών, προτείνουμε να υπάρ-
ξει κούρεμα των δανείων, να διευρυν-
θεί ο χρόνος αποπληρωμής χωρίς άλλη 
επιβάρυνση τόκων και η μηνιαία δόση 
να μην ξεπερνά το 20% των αποδοχών 
των εργαζομένων.

9. Αναθεώρηση του φορολογικού 
συστήματος. Το υπάρχον φορολογι-
κό σύστημα μετά την αναθεώρησή του, 
διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη αδι-
κία, που υπήρχε ανάμεσα στα κοινωνι-
κά στρώματα με τις μικρότερες οικονομι-
κές δυνατότητες και έγινε ιδιαίτερα επι-
βαρυντικό για τους εργαζόμενους, που 
ήταν και παραμένουν οι μόνοι ίσως ειλι-
κρινείς  φορολογούμενοι.

10. Κατάργηση των έκτακτων ει-
σφορών «χαράτσια», τα οποία είναι 
εντελώς άδικα και τα οποία οι εργαζόμε-
νοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι  στην 
οικονομική κατάσταση που βρίσκονται 
και με το ότι υποστηρίζουν, οι περισσό-
τεροι, τα παιδιά τους που είναι άνεργα, 
δεν αντέχουν άλλο να τα πληρώσουν.

Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε  στη διάθεσή σας για οποια-

δήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε τη 
θετική ανταπόκρισή σας στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζό-
μενοι στο Δημόσιο.

55
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Παράνομη η δημοσιοποίηση 
στο «Διαύγεια» της κλήσης 
υπαλλήλου σε απολογία

“

Η δημοσιοποίηση της κλήσης υπαλλήλου σε απολογία 
αντιβαίνει στο Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αναρτάται στο «Διαύ-
γεια». Αυτό απάντησε σε σχετικό ερώτημα η Αρχή Προστασί-
ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει εγκύκλιο ανα-
φορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Το έγγραφο της Ομοσπον-
δίας έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε το με αριθμ. πρωτ.: Γ/ΕΞ/3615-
1/29-5-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απάντησε σε ερώ-
τημα του Συλλόγου Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προ-
σωπικού Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Νάξου αν 
μπορεί να αναρτάται στο «Διαύγεια» η απόφαση κλή-
σης σε απολογία υπαλλήλου.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον για τη συγκε-
κριμένη πράξη δεν προβλέπεται δημοσίευση από κά-
ποια ειδική διάταξη Νόμου (άρθρο 2, παρ.4, στοιχ. 22 
του Ν.3861/2010), η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται 
μεταξύ αυτών που χαρακτηρίζονται αυτοτελώς ως αναρ-
τητέες στο άρθρο 2, παρ. 4 του Ν.3861/2010 και κατά 
συνέπεια η ανάρτησή της αντιβαίνει στο Ν.2472/1997 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατόπιν των πιο πάνω καλείστε όπως ενημερώσε-
τε με εγκύκλιό σας όλους τους Ο.Τ.Α. της χώρας ώστε 
να μην αναρτούν στο «Διαύγεια» τις αποφάσεις κλήσης 
των υπαλλήλων σε απολογία.

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους οποίους 
κοινοποιείται το έγγραφο καλούνται και αυτοί για την 
ενημέρωση των υπηρεσιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Δήμο Νάξου είχε διατυ-
πώσει ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα για τη δημοσιοποίηση της κλήσης 
υπαλλήλου σε απολογία στη «Διαύγεια».

Με το ανωτέρω έγγραφό σας ζητάτε από την Αρχή να 
εξετάσει αν η κλήση σε απολογία υπαλλήλου για τη δι-
ενέργεια πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί ευαίσθητο προ-
σωπικό δεδομένο και αν μπορεί να αναρτηθεί στο πρό-
γραμμα «διαύγεια».

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σας γνω-
ρίζουμε τα εξής:

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010, εξυπη-
ρετεί τη διαφάνεια στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο το-
μέα (βλ. 1/2010 Γνωμοδότηση της Αρχής), και καταρ-
χήν δεν εμποδίζεται από τη νομοθεσία περί προσωπικών 
δεδομένων, εφόσον οι εν λόγω πράξεις δεν περιλαμβά-
νουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια 
του άρθρου 2, στοιχ. β΄ του Ν. 2472/1997 (βλ. άρθρο 
5, παρ. 1 του Ν. 3861/2010).

Το άρθρο 2, στοιχ. β του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι ευ-
αίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη 
φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, 
στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμ-
μετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην 
κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με 
ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή 
σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Κατά 
συνέπεια, πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική δίω-
ξη υπαλλήλου δε συνιστούν από μόνες τους ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα, αφού δεν περιλαμβάνονταιστην 
αποκλειστική απαρίθμηση του άρθρου 2, στοιχ. β. του Ν. 
2472/1997 (Βλ. Απόφαση 57/2009 της Αρχής). Δι-
αφορετικό είναι το ζήτημα αν η κλήση σε απολογία του 
υπαλλήλου (αυτή καθαυτή μη ευαίσθητο δεδομένο) συ-
νοδεύεται από άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλα ευαί-
σθητα δεδομένα (π.χ. αν η κλήση σε απολογία στηρίζεται 
σε προηγούμενη άσκηση ποινικής δίωξης κατά το υπαλ-
λήλου).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον για τη συγκε-
κριμένη πράξη δεν προβλέπεται δημοσίευση από κάποια 
ειδική διάταξη Νόμου (άρθρο 2, παρ. 4 στοιχ. 22 του Ν. 
3861/2010), η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται μετα-
ξύ αυτών που χαρακτηρίζονται αυτοτελώς ως αναρτητέες 
στο άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 3861/2010 και κατά συνέ-
πεια η ανάρτησή της αντιβαίνει στο Ν. 2472/1997 περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρί-
νιση.

“

”

Mε αφορμή τα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό 
του Δυτικού Νείλου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των της Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Ερ-
γασία του Σ.ΕΠ.Ε.:

1. Εκδόθηκε οδηγός με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ», ο οποίος θα είναι διαθέσιμος 
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

2. Καλούνται οι Επιθεωρητές των περιφερεια-
κών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας 
στην Εργασία, κατά τη διεξαγωγή ελέγχων σε επι-
χειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολού-
νται εργαζόμενοι που ενδέχεται να εκτεθούν στον ιό 
του Δυτικού Νείλου, όπως περιγράφεται στον οδη-
γό, παράλληλα με τη διανομή του οδηγού, να ενη-
μερώνουν τους εργοδότες σχετικά με τα μέτρα πρό-
ληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων 
και τους εργαζόμενους για τις προφυλάξεις που 
πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους.

ΓΕΝΙΚΑ:
Ο ιός του Δυτικού Νείλου (West Nile Virus-WNV) 

μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω δείγματος 
μολυσμένων κουνουπιών. Η κύρια δεξαμενή του 
ιού στη φύση είναι τα πτηνά, ενώ οι άνθρωποι και 
τα θηλαστικά θεωρούνται ως αδιέξοδοι ξενιστές. Τα 
κουνούπια συχνά αναπτύσσονται σε νερά που λι-
μνάζουν για περισσότερες από 4 ημέρες και είναι 
πιο δραστήρια από το σούρουπο έως το ξημέρωμα. 
Πισίνες, λίμνες, στέρνες, τάφροι άρδευσης, βαρέ-
λια βροχής, αλλά και θαμνώδεις και δασικές εκτά-
σεις ευνοούν την ανάπτυξή τους. Οι περισσότερες 
λοιμώξεις συμβαίνουν από τον Ιούλιο μέχρι το Σε-
πτέμβριο.

Η περίοδος μεταξύ του δείγματος και της εκδή-
λωσης συμπτωμάτων στον άνθρωπο είναι 3 έως 14 
ημέρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ανθρώ-
πων που μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου 
(περίπου 80%) δεν προκαλείται κανένα σύμπτω-
μα, ενώ σε ποσοστό περίπου 20% παρουσιάζονται 
συμπτώματα γρίπης, όπως πυρετός, κόπωση, κεφα-
λαλγία και πόνος στους μυς ή στις αρθρώσεις. Λι-
γότερο από το 1% των ανθρώπων που έχουν μο-
λυνθεί με τον ιό παρουσιάζουν σοβαρές εκδηλώ-
σεις όπως υψηλό πυρετό, δυσκαμψία αυχένα, απο-
προσανατολισμό, τρόμο, μυϊκή αδυναμία, και παρά-
λυση. Προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο 
για τον άνθρωπο, ούτε ειδική θεραπεία για τη λοίμω-
ξη από τον ιό. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και κα-
ταστάσεων μπορεί να προσβληθούν. Ωστόσο, όσοι 
είναι άνω των 50 ετών ή είναι ανοσοκατασταλμέ-
νοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Μεταξύ των κυριότερων μέτρων πρόληψης και 
προστασίας περιλαμβάνονται η λήψη μέτρων απο-
φυγής των κουνουπιών, η χρήση προστατευτικών 
ενδυμάτων και η χρήση εντομοαπωθητικών ή εντο-
μοκτόνων. Τα εντομοαπωθητικά εφαρμόζονται στο 
δέρμα ή για τον ψεκασμό των ρούχων και περιέ-
χουν DEET (N, N-διαιθυλοτολουαμίδη), πικαριδίνη 
(picaridin), ή αιθέρια έλαια ευκαλύπτου. Τα εντο-
μοκτόνα περιέχουν συνήθως πυρεθρινοειδή όπως 
π.χ. περμεθρίνη και κυκλοφορούν στο εμπόριο σε 
μορφή αερολύματος (αεροζόλ), ταμπλετών, εξατμι-
ζόμενου διαλύματος, σπιράλ κ.λ.π. Σε όλες τις πε-
ριπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες 
χρήσης του σκευάσματος ή των συσκευών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώ-
σεις μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν 

σχετίζονται με το χώρο εργασίας, εντούτοις υπάρ-
χουν κατηγορίες εργαζόμενων που διατρέχουν με-
γαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης όπως είναι: αγρότες, 
γεωπόνοι, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, μηχανι-
κοί, κηπουροί, δασολόγοι, φύλακες, εργαζόμενοι 
στην αποκομιδή σκουπιδιών και σε βιολογικούς κα-
θαρισμούς, εργαζόμενοι σε πτηνοτροφεία και φάρ-
μες κ.α.

Επιπρόσθετα εργαζόμενοι που εργάζονται σε ερ-
γαστήρια όπου χειρίζονται ιστούς ή υγρά που έχουν 
μολυνθεί με τον ιό διατρέχουν κίνδυνο, ιδίως εάν το 
δέρμα τους έχει αμυχές και δεν λαμβάνουν κατάλ-
ληλα μέτρα προστασίας.

Συστάσεις προς τους εργοδότες:
1. Παροχή ενημέρωσης προς τους εργαζομέ-

νους σχετικά με τις πιθανές πηγές έκθεσης, τον 
τρόπο μετάδοσης και μόλυνσης από τον ιό, τις ώρες 
που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια, τα συμπτώ-
ματα της μόλυνσης κ.λ.π.

2. Εφόσον παρέχονται στους εργαζομένους 
στολές, να περιλαμβάνονται πουκάμισα με μακριά 
μανίκια και μακριά παντελόνια ως επιλογές. Διαφο-
ρετικά να προτρέπονται οι εργαζόμενοι σε εξωτερι-
κούς χώρους να φορούν πουκάμισα με μακριά μα-
νίκια, μακριά παντελόνια και κάλτσες.

3. Παροχή εντομοαπωθητικών και ενημέρωση 
για τη χρήση τους.

4. Λήψη μέτρων για τη μείωση της έκθεσης των 
εργαζομένων στα κουνούπια:
■   Μέριμνα για την εξάλειψη των πηγών στάσιμου 

νερού σε εξωτερικούς χώρους εργασίας, όσο 
είναι δυνατό, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός των 
κουνουπιών:

❍   Άδειασμα των δοχείων με λιμνάζοντα ύδατα 
κάθε 4 έως 5 ημέρες, καθώς και αναποδογύρι-
σμα, κάλυψη, ή αποθήκευση δοχείων όπως κα-
λύμματα, κουβάδες, βαρέλια, καροτσάκια, κ.λ.π. 
που ενδέχεται να λιμνάζουν νερά. Διάνοιξη 
οπών αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέ-
γουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν.

❍   Καθάρισμα των υδρορροών βροχής και αφαί-
ρεση υπολειμμάτων (φύλλα, κλαδιά, σκουπίδια) 
από χαντάκια και φρεάτια.

■   Αποφυγή εργασίας, εάν είναι εφικτό, σε εξωτε-
ρικούς χώρους τις ώρες που τα κουνούπια είναι 
πιο δραστήρια (πιο συχνά από το σούρουπο έως 
το ξημέρωμα).

Συστάσεις προς τους εργαζομένους:
1.  Χρήση προστατευτικού ρουχισμού, όπως πουκά-

μισα με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια και 
κάλτσες.

2.  Χρήση εντομοαπωθητικών, με ιδιαίτερη προσο-
χή στα εξής:

❍   Αποφυγή εφαρμογής της αντλίας ή των προϊ-
όντων αεροζόλ απευθείας στο πρόσωπο. Αντ’ 
αυτού προτείνεται ψεκασμός των προϊόντων 
πάνω στα χέρια και προσεκτική επάλειψη στο 
πρόσωπο, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα. 
Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται προσε-
κτικά οι οδηγίες της ετικέτας.

❍   Αποφυγή εφαρμογής των εντομοαπωθητικών 
στο δέρμα που καλύπτεται από ρούχα.

❍   Ψεκασμό των ενδυμάτων με εντομοαπωθητικά 
προϊόντα, καθώς τα κουνούπια μπορούν να δι-
εισδύσουν τα λεπτά ρούχα.

❍   Ανανέωση του εντομοαπωθητικού όταν απαιτεί-
ται.

❍   Πλύσιμο του δέρματος με σαπούνι και νερό μετά 
το πέρας της εργασίας.

❍   Πλύσιμο των ρούχων που έχουν ψεκαστεί με 
εντομοαπωθητικά πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

”

“
Με έγγραφό του το Υπουργείο Εργασίας ενημέρωσε τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για τον ιό του Δυτικού Νείλου, 

καθώς ολοένα και περισσότερα κρούσματα διαπιστώνονται. Το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

”

”

“
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“

Η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη με αφορ-
μή τη Διεθνή  Έκθεση θα σημάνει έναν νέο 

κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών μορφών 
δράσης ενάντια στα βάρβαρα μέτρα που θέλει 
να επιβάλλει η κυβέρνηση στους μισθωτούς αι 
τους συνταξιούχους, ήταν το μήνυμα της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε ανακοίνωσή της πριν τη Δ.Ε.Θ. 
ανέφερε:

Με τη νέα επίθεση που στοχοποιεί, κα-
τασυκοφαντεί, διαστρεβλώνει, υβρίζει και 
λασπολογεί κάθε εργασιακό δικαίωμα και 
τους εργαζόμενους του στενού αλλά και 
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, επιδιώκε-
ται η νέα γενίκευση ακραίων και δραματι-
κών μέτρων σε βάρος των μικρομεσαίων, 
χαμηλών ακόμη και περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών στρωμάτων.

Το πρώτο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο 
και το δεύτερο μνημόνιο δεν ικανοποίη-
σαν την πλεονεξία των ξένων και εγχώρι-
ων αρπακτικών, των τοκογλύφων και των 
κερδοσκόπων. Νέα προγράμματα σχεδιά-
ζουν με τους τροϊκανούς πλέον μόνους να 
αποφασίζουν και την τριμερή κυβέρνηση να 
υπακούει χωρίς την παραμικρή αντίρρηση, 
προσπαθώντας παράλληλα να εξαπατήσει 
αλλά και να δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατί-
ας και ανοχής στον Ελληνικό λαό. 

Η νέα κυβέρνηση, παρά τους ανεπτυγ-
μένους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς 
αγώνες που προηγήθηκαν, δείχνει ίδια νο-
οτροπία με την πολιτική της πριν των τελευ-
ταίων εθνικών εκλογών περίοδο.

Συνάδελφοι,
Σήμερα, μετά από όλα τα μέτρα που 

προηγήθηκαν σε κάθε τομέα (μισθολογι-
κό, συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, εργασιακό 
κτλ) και που προκάλεσαν πρωτόγνωρες κα-
ταστροφές σε ανθρώπους, οικογένειες, επι-
χειρήσεις, κοινωνικό ιστό, ασφαλιστικά τα-
μεία κτλ, νέα κρίσιμη και βίαιη περίοδος έρ-
χεται που επιδιώκει μέτρα με νέο μνημόνιο 
και μετά, φαίνεται καθαρά και πάλι τα ίδια.

Αρκετά όμως !
Έχουμε δυνάμεις και πρέπει ως κοινω-

νία πλέον να αντισταθούμε δυνατά. Πρέπει 
να μπει επιτέλους ΦΡΑΓΜΟΣ. Είναι όμως 
επείγουσα ανάγκη, αμέσως, μετά το Δεκα-
πενταύγουστο, να προετοιμάσουμε τις νέες 
μορφές και την κλιμάκωση των αγωνιστι-
κών και απεργιακών κινητοποιήσεων. Εί-
ναι μεγάλης σημασίας η επιτυχία του συλ-
λαλητηρίου της Θεσσαλονίκης.

Η πολιτική των αδιέξοδων επιλογών 
και των πρακτικών των ερειπίων και της δι-
άλυσης, χρεώνει όπου τη βολεύει ευθύνες, 
κυρίως στη Δημόσια Διοίκηση, για να απο-
ποιηθεί των μεγάλων λαθών της που οδή-
γησαν την Ελληνική κοινωνία στις μεγάλες 
ανισότητες, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Τα μέτρα που ελήφθησαν τα 2,5 τε-
λευταία χρόνια (συνεχή και άγρια λιτότη-
τα, πρωτοφανή μεγέθη στην ανεργία, απο-
δυνάμωση με πορεία προς τη διάλυση του 
κοινωνικού κράτους, μεσαιωνικοί όροι 
στις συνθήκες εργασίας, κατάρρευση της 
κοινωνικής ασφάλιση, βίαιες και βάρβα-
ρες μεταβολές στην εργασιακή νομοθε-
σία κτλ), ενώ τα εμφάνισαν ως αναγκαίας 
και μεγάλης σημασίας για την έξοδο από την 
οικονομική κρίση, αυτά έπληξαν και συνεχί-
ζουν, με μεγάλη βαρβαρότητα, να πλήττουν 
τα λαϊκά, αδύναμα και φτωχά στρώματα της 
Ελληνικής κοινωνίας.

Αποδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα ότι οι 
μνημονιακές-κυβερνητικές πολιτικές όχι 
μόνο δεν αποτελούν σχέδιο για να βγει η 
χώρα από τη κρίση, ούτε ανοίγεται δρόμος 
ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της Ελλη-
νικής οικονομίας, κάνουν την ύφεση ακό-
μα βαθύτερη, με τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις να κλείνουν συνεχώς η μία μετά την 

άλλη και την ανεργία να διευρύνεται ρα-
γδαία και ανεξέλεγκτα.

Το 60% και πλέον του πληθυσμού της 
χώρας να βρίσκεται μεταξύ φτώχειας και 
εξαθλίωσης. Η υποχρηματοδότηση για τη 
λειτουργία, σημαντικών για τους πολίτες, 
υπηρεσιών του Δημοσίου, όπως η υγεία, η 
παιδεία, η ασφάλεια κτλ αποδυναμώνουν 
όλο και περισσότερο την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών στους πολίτες.

Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις 
που ετοιμάζονται στους Δημόσιους οργα-
νισμούς, για τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους του κράτους, ανοίγουν και πάλι το 
δρόμο, παρά τις πρόσφατες προεκλογικές 
και μετεκλογικές διαβεβαιώσεις, για επανα-
φορά της εφεδρείας με κατάληξη τις απο-
λύσεις.

Μετά τις μεγάλες περικοπές των μι-
σθών και των συντάξεων, που ξεπέρασαν 
ακόμη και το 50%, ετοιμάζουν νέες μειώ-
σεις, όπως την εξάλειψη των υπολειμμά-
των του 13ου και 14ου μισθού και νέες πα-
ρεμβάσεις για μεγαλύτερη σμίκρυνση, ακό-
μη και των μικρών συντάξεων.

Η απάντηση εκ των πραγμάτων πρέπει 
να είναι μεγάλη, οργανωμένη και μαζική, 
ίσως και διαφορετική.

Σας γνωστοποιούμε ότι γίνεται συνεν-
νόηση αυτή την περίοδο, με πρωτοβου-
λία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., να συντονίσουμε αγώ-
νες και απεργιακές κινητοποιήσεις με άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως με τις 
χώρες του Νότου όπου οι εξελίξεις και εκεί 
είναι σχεδόν παρόμοιες με αυτές που ζού-
με και εμείς.

Για το λόγο αυτό όλες οι ομοσπονδί-
ες να κάνουν το σχεδιασμό τους για μεγά-
λη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Θεσσα-
λονίκης. Το πρόγραμμα των μετακινήσεων 
θα αποφασισθεί την 23η Αυγούστου, ημέ-
ρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., όπου θα 
πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη, στα γρα-
φεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και των εκπροσώπων 
των δευτεροβάθμιων οργανώσεων-μελών 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 
της Ανατολικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, 
της Μακεδονίας και της Θράκης να ενημε-
ρώσουν τα πρωτοβάθμια σωματεία της πε-
ριοχής τους ότι θα διευκολυνθεί, με λεω-
φορεία, η μετακίνηση των συναδέλφων στη 
Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στο συλλαλη-
τήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 8 Σεπτεμβρίου 2012, στις 6.00 μ.μ. 
στην Πλατεία Αριστοτέλους (μπροστά από 
το άγαλμα του Βενιζέλου).

Τα λεωφορεία μπορούν να είναι κοι-
νά με τα Εργατικά Κέντρα  ή και με μόνα 
τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με 
την προϋπόθεση ότι σε κάθε λεωφορείο 
απαραιτήτως θα μετέχουν πάνω από 35 
επιβαίνοντες (προϋπόθεση για να καλυ-
φθούν τα έξοδα από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Νέο κύκλο αγωνιστικών μορφών δράσης ως 
απάντηση στα νέα «βάρβαρα» μέτρα σηματοδότησε 
η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη στη Δ.Ε.Θ.

”

Την εν ψυχρώ δολοφονία 34 απεργών των ορυχείων πλατίνας Μα-
ρικάνα, από την αστυνομία της Νότιας Αφρικής, κατήγγειλε η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την εν 
ψυχρώ δολοφονία 34 απεργών, των ορυχείων πλατίνας Μαρικά-
να, από την αστυνομία της Νότιας Αφρικής.

Το «έγκλημα» των εκτελεσθέντων απεργών ήταν ότι, μαζί με 
τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, απεργούσαν από τις 10 Αυ-
γούστου 2012, διεκδικώντας αυξήσεις των πενιχρών αποδοχών 
τους.

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι της Ελλάδας, συμμετέχουμε στο πέν-
θος των συγγενών και συναδέλφων των 34 δολοφονημένων ερ-
γατών και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους  80 
τραυματισμένους απεργούς.

Καταγγέλλουμε κάθε υπεύθυνο που έχει ακέραια την ευθύ-
νη για το φρικτό έγκλημα. Είναι γεγονός ότι η κήρυξη σε παράνο-
μη την απεργία και η εντολή στην αστυνομία να διαλύσει την απερ-
γιακή συγκέντρωση, οδήγησαν στην εν ψυχρώ εκτέλεση των 34 
εργατών.

Οι πράξεις αυτές ανασύρουν στη μνήμη μας το πρόσφατο ρα-
τσιστικό και αιματοβαμμένο παρελθόν της Νότιας Αφρικής με το 
καθεστώς του απαρτχάιντ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί, τις Ευρωπαϊ-
κές και Διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις, να πάρουν δυνα-
μικές πρωτοβουλίες για να σταματήσουν οι δολοφονικές επιθέ-
σεις εναντίον απεργιακών και λαϊκών κινητοποιήσεων, που, δυ-
στυχώς, συνεχίζονται σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Επιστολή στους Προέδρου των πολιτικών κομμάτων που απαρτί-
ζουν την κυβέρνηση έστειλε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή το νέο πακέτο εξο-
ντωτικών μέτρων που προωθείται, ζητώντας ταυτόχρονα συνάντηση 
μαζί τους. Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Τις τελευταίες ημέρες όλοι γίναμε γνώστες των νέων σενα-
ρίων περικοπών, ολοκαυτώματος των κοινωνικοασφαλιστικών, 
συνταξιοδοτικών παροχών που έχουν απομείνει, τα οποία κυοφο-
ρούνται,  και διοχετεύονται από την τρόικα, αλλά και από την κυβέρ-
νηση στα Μ.Μ.Ε.

Η υπογράμμιση της ριζικής αντίθεσης μισθωτών - συνταξιού-
χων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και του συνδικαλιστικού 
κινήματος, είναι επείγον να επαναληφθεί πριν από την οριστικοποί-
ηση αποφάσεων και μέτρων.

Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι, εκτός από το διεθνές ευ-
ρωπαϊκό τοπίο, πεδίο συσχετισμών και εξελίξεων που διαμορ-
φώνει η εντεινόμενη και επεκτεινόμενη κρίση, υπάρχει και στο 
Εθνικό- κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο τα όρια των αντοχών και 
ανοχών της κοινωνίας είναι ήδη στο κόκκινο.

Ο διεθνής μηχανισμός ελέγχου της οικονομίας, η γνωστή τρό-
ικα, που απαιτεί και επιβάλλει, για λογαριασμό των δανειστών, τις 
πολιτικές της σκληρής λιτότητας. Είναι καθαρό ότι αγνοεί, δεν εν-
διαφέρεται και δεν υπολογίζει τις συνέπειες των δυσμενών εξε-
λίξεων, σε Εθνικό επίπεδο από τη διάλυση του κοινωνικού ιστού.

Ακριβώς γι’ αυτό η ευθύνη της κυβέρνησης, σήμερα, είναι 
κρίσιμη,  σημαντική και ιστορική.

Για τους λόγους αυτούς :
1. Ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας. Σήμερα, με διαπιστωμέ-

νο το αδιέξοδο από την άσκηση πολιτικών και τη λήψη μέτρων στο 
μνημονιακό πλαίσιο, επείγει η αναζήτηση λύσεων με ενσωμάτω-
ση των υπό διαμόρφωση πολιτικών σε μεσομακροχρόνια στρα-
τηγική προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων ζωής. Ου-
σιαστική ανταπόκριση των πολιτικών στις ζωτικές ανάγκες ανέρ-
γων, μισθωτών και συνταξιούχων.

2. Μέτρα, όπως η σχεδιαζόμενη νέα περικοπή στο εφάπαξ, εί-
ναι προκλητικά άδικα και  θα αποδειχτούν και πάλι αναποτελε-
σματικά, παρά τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτά τα σχέ-
δια πρέπει να αποσυρθούν και να προωθηθεί με νέο, ενιαίο, ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα και τρόπο, η ρύθμιση των επικουρικών 
και συμπληρωματικών παροχών στο Δημόσιο. Τα προτεινόμενα,  
εύκολα και στο πόδι μέτρα, θα αποδειχθούν στο τέλος ατελέσφο-
ρα και υπονομευτικά για τη σωστή αναδιάρθρωση και την κοινω-
νική συνοχή.

Σήμερα, απαιτείται δικαιοσύνη, ηθική, νέα κριτήρια σε πολιτι-
κές και μέτρα, για να είναι οι κυβερνητικές αποφάσεις χρήσιμες, 
ωφέλιμες και αποτελεσματικές, για να τα καταφέρει η χώρα, η οι-
κονομία και η κοινωνία να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Κυβερνητικές πολιτικές, ερήμην και απέναντι στην κοινωνία, 
είναι προδιαγεγραμμένες για νέο κύκλο αδιεξόδων και αποτυχι-
ών, που θα οδηγήσουν σε σύγκρουση με την κοινωνία. 

Επιστολή στους Προέδρους των κομμάτων που 
μετέχουν στην κυβέρνηση έστειλε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  
με αφορμή το νέο πακέτο «βάρβαρων» μέτρων

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.καταδίκασε την εν ψυχρώ 
δολοφονία 34 απεργών στη Μαρικάνα

”

“

“

”
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Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης για την κατάργηση 
οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

Σ την έκδοση νέας εγκυκλίου που αφορά στην κατάργηση κενών οργανικών 
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κα-
τά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1α, 2 και 9 του άρθρου 33 του Νόμου 

4024/2011, προχώρησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) και 
β) σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσί-
ας μας, αναφορικά με το αντικείμενο 
του θέματος και προκειμένου να ολο-
κληρωθεί η όλη διαδικασία κατάργη-
σης κενών θέσεων στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης του δημόσιου το-
μέα, θέμα που αποτελεί και υποχρέ-
ωση της χώρας μας (όπως προβλέ-
πεται με το Ν. 4046/2012, ΦΕΚ 28 
Α΄), σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όσες υπηρεσίες και φορείς του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
μού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. δεν 
έχουν προβεί στην έκδοση διαπιστω-
τικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργη-
σης κενών οργανικών θέσεων πολι-
τικού προσωπικού με σχέση εργασί-
ας δημοσίου δικαίου (κατά τα οριζόμε-
να στην παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 
4024/2011, όπως ισχύει), παρακα-
λούνται να καταρτίσουν, το ταχύτερο 
δυνατό δεδομένου ότι η τεθείσα αρ-
χικά προθεσμία έχει παρέλθει, και όχι 
αργότερα από τις 14/9/2012, τη 
σχετική πράξη και να την αποστείλουν 
στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσί-
ευση, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της 
και στην υπηρεσία μας.

2. Όσα Υπουργεία δεν έχουν 
προβεί στην κατάρτιση των σχεδίων 
Κ.Υ.Α. για την κατάργηση ή/και αιτι-
ολογημένη διατήρηση κενών οργανι-
κών θέσεων πολιτικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
στις υπηρεσίες και φορείς που επο-
πτεύουν (κατά τα οριζόμενα στα δύο 
τελευταία εδάφα της παρ. 1α του άρ-
θρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως 
ισχύει), παρακαλούνται να καταρτί-
σουν, το ταχύτερο δυνατό δεδομένου 
ότι και στην περίπτωση αυτή η αρχική 
προθεσμία έχει παρέλθει, και όχι αρ-
γότερα από τις 31/10/2012, τα εν 
λόγω σχ. Κ.Υ.Α. και να τα υποβάλουν 
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης για συνυπογραφή, προκει-
μένου, στη συνέχεια, να τα αποστεί-
λουν στο Εθνικό Τυπογραφείο για 
δημοσίευση (παρακαλούνται, επί-
σης, οι φορείς να μας κοινοποιούν το 
ΦΕΚ δημοσίευσης της Κ.Υ.Α.).

Εξυπακούεται ότι οι εποπτευόμε-
νοι φορείς, εφόσον επιθυμούν τη δια-
τήρηση (κατά τα ανωτέρω) ορισμένων 
κενών οργανικών θέσεων, πρέπει να 
αποστείλουν, το ταχύτερο δυνατό, τις 
σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις 
τους στα Υπουργεία που τους επο-
πτεύουν, προκειμένου τα τελευταία να 
καταρτίσουν τα προαναφερθέντα σχ. 
Κ.Υ.Α. εντός της ανωτέρω τιθέμενης 
προθεσμίας.

3. Όσες υπηρεσίες και φορείς του 
Δημοσίου, τον Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
μού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. δεν 
έχουν προβεί στην έκδοση διαπιστω-
τικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργη-
σης κενών οργανικών θέσεων πολι-
τικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου, οι οποίες κενώθη-
καν λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης των 
υπαλλήλων που τις κατείχαν ή θέσης 
αυτών σε καθεστώς προσυνταξιοδοτι-
κής διαθεσιμότητας (κατά τα οριζόμε-
να στις παρ. 2 και 9 του άρθρου 33 
του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει), 
παρακαλούνται να καταρτίσουν, μέ-
χρι τις 14/9/2012, τη σχετική πρά-
ξη και να την αποστείλουν στο Εθνι-
κό Τυπογραφείο για δημοσίευση, με 
ταυτόχρονη κοινοποίησή της και στην 
υπηρεσία μας.

4. Τέλος, όσες υπηρεσίες και φο-
ρείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και 
β΄ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 
δεν έχουν καταχωρήσει ηλεκτρονι-
κά τα ζητούμενα, στην ανωτέρω β) 
σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, 
στοιχεία, παρακαλούνται να προβούν 
στην καταχώρηση αυτών (σύνδε-
σμος: https://sites.google.com/
site/organikes/ του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης):

α. άμεσα, εφόσον οι ανωτέρω δι-
απιστωτικές πράξεις έουν ήδη δημο-
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, ή

β. αμέσως μετά τη δημοσίευση αυ-
τών.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορί-
ες ή διευκρινίσεις επί των ανωτέρω, 
η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθε-
σή σας.

“

”

”

”

Σε αγωνιστική εγρήγορση κάλεσε όλους τους Συλλόγους-Μέλη της η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. με αφορμή το ξεπούλημα των υπηρεσιών του Δημοσίου και Κοινωνικού χα-
ρακτήρα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων που προωθεί η κυβέρνηση. Το έγ-
γραφο της Ομοσπονδίας αναφέρει:

Η τρικομματική μνημονιακή συγκυβέρνηση, συνεχίζει με κάθε τρόπο την 
προσπάθειά της για το ξεπούλημα ΟΛΩΝ των υπηρεσιών Δημόσιου και Κοι-
νωνικού χαρακτήρα, με πρώτη προτεραιότητα τις μονάδες επεξεργασίας των 
απορριμμάτων σε όλη τη χώρα.

Στις 9 Αυγούστου 2012 σε συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) δόθηκε το «πράσινο» 
φως για να προχωρήσουν η κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται τα εργοστάσια επεξεργασίας στους 
Νομούς  Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Σερρών και στις Περιφέρειες 
Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Η τρικομματική, μνημονιακή συγκυβέρνηση κάτω από την πίεση και της 
τρόικα έχει επιλέξει την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., επιλογές που είναι πανάκριβες και σε βάρος του 
περιβάλλοντος και με μοναδικό στόχο να εκχωρηθούν στα μεγάλα οικονομι-
κά-επιχειρηματικά συμφέροντα βασικοί τομείς που έχουν να κάνουν με τη Δι-
αχείριση των Στερεών Αποβλήτων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο της συνολικής 
της αντίδρασης για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτή-
ρα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και σε συνεργασία με τους Συλ-
λόγους-Μέλη της σε κάθε Νομό ή Περιφέρεια, θα οργανώσει τους τρόπους 
αντίδρασης για την αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας αυτής.

Για την καλύτερη προετοιμασία της αντίδρασής μας είναι άμεσα αναγκαίο 
η ανάληψη πρωτοβουλιών και από τους τοπικούς συλλόγους ΟΧΙ μόνο για 
την ενημέρωση της Ομοσπονδίας αλλά και των συναδέλφων, των πολιτών 
και των τοπικών Μ.Μ.Ε. για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην τσέπη μας 
από την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.

Η συνολική προγραμματισμένη και οργανωμένη αντίδραση του συνόλου 
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των πολιτών είναι η μόνη 
απάντηση στις επιλογές της τρικομματικής, μνημονιακής συγκυβέρνησης 
και της Τρόικας και είναι πλέον στο χέρι μας να τους τις ανατρέψουμε.

“

Σε αγωνιστική εγρήγορση οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. 
για τυχόν ξεπούλημα των Δημοτικών Υπηρεσιών

Η μαζική και αγωνιστική παρέμβαση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρα-
κλείου Κρήτης απέτρεψε την προσπάθεια του Δήμου Μαλεβιζίουνα εκχωρήσει σε ιδιώ-
τες την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων. Σε δελτίο τύπου η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
αναφέρει:

Η μαζική, αγωνιστική και ενωτική παρουσία των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
του Νομού Ηρακλείου Κρήτης απέτρεψε την προσπάθεια του Δήμου Μαλεβιζίου 
να εκχωρήσει σε ιδιώτες την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων συνο-
λικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων  ευρώ.

Με την παρουσία τους στο Δημαρχείο Γαζίου δεν επέτρεψαν την είσοδο σε 
κανένα ιδιώτη εργολάβο για να συμμετέχει στην δημοπρασία που είχε προγραμ-
ματιστεί σήμερα, Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012.

Το μήνυμα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου ήταν σαφές 
και ξεκάθαρο, η υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και του Δημόσιου χαρακτήρα 
της καθαριότητας είναι πρώτη προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αντιπροσωπεία συνδικαλιστών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την παρουσία του Προ-
έδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής Θέμη Μπαλασόπουλου και του μέλους της, 
Βασίλη Πολυμερόπουλου σε συνάντηση με το Δήμαρχο Μαλεβιζίου ζήτησαν 
την απόσυρση της απόφασης του Δήμου για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότη-
τας, σε αντίθετη περίπτωση η αγωνιστική παρουσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και των 
εργαζομένων στους  Ο.Τ.Α. του Νομού Ηρακλείου θα αποτρέψει κάθε προσπά-
θεια ιδιωτικοποίησης του τομέα αποκομιδής και μεταφοράς  απορριμμάτων που 
θα επιχειρηθεί στο μέλλον.

“

”

Απετράπη με παρέμβαση των εργαζομένων  
η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας  
στο Δήμο Μαλεβιζίου
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Μ ε έγγραφό της προς τον Υπουργό Εσωτερικών η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του κατέθεσε εγγράφως τα αιτήματα 
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που 

χρίζουν άμεσης παρέμβασης και επίλυσης. Το έγγραφο της 
Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, που πραγμα-
τοποιήθηκε την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, σας 
καταθέτουμε και εγγράφως τα αιτήματα που χρίζουν 
άμεσης παρέμβασης και επίλυσης ώστε να μη διο-
γκωθούν αλλά και να μη δημιουργηθεί το επόμενο 
χρονικό διάστημα κλίμα έντασης και αντιπαράθεσης.

Αναλυτικά τα αιτήματα του κλάδου μας, που 
έχουν υποβληθεί πολλές φορές στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου σας και πρέπει άμεσα να δοθούν λύ-
σεις, είναι τα πιο κάτω:

1. Άμεση έναρξη των διαδικασιών για την υπο-
γραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου 
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α.

2. Αποτροπή με κάθε τρόπο της επαναφοράς της 
διευρυμένης εργασιακής εφεδρείας και των απολύ-
σεων στο προσωπικό των Ο.ΤΑ. Α΄ Βαθμού.

3. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν 
δημιουργηθεί στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού 
από την έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού. Άρση 
του περιορισμού για τις προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού ιδιαίτερα στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα.

4. Κατάργηση των διατάξεων που μετατρέπουν 
τους Φο.Δ.Σ.Α. από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σε Ανώνυμες Εταιρείες.

5. Αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης με-
γάλου αριθμού εργαζομένων, κυρίως Καλλικρατι-
κών, Νησιωτικών ή Ορεινών Δήμων που αναγκάζο-
νται καθημερινά να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα 
για να βρεθούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι υπο-
χρεωμένοι από 1-1-2011 να παρέχουν τις υπηρεσί-
ες τους.

6. Τροποποίηση του άρθρου 20 (υπερωριακή 
εργασία) του Ν.4024/2011 στις υπηρεσίες των 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που λειτουργούν όλες τις ημέρες 
του μήνα, σε 24ώρη ή 12ώρη βάρδια.

7. Την πρόβλεψη για την εκπροσώπηση-
συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο των Φo.Δ.Σ.Α.

8. Αντιμετώπιση των αυθαίρετων αποφάσεων 
των αιρετών που αφορούν στις τοποθετήσεις ανα-
πληρωτών Προϊσταμένων, μετακινήσεις καθώς και 
ανάθεση καθηκόντων που δεν προβλέπονται από την 
ειδικότητά τους.

9. Να δοθεί άμεσα νομοθετική λύση στο σοβαρό 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη βαθμολογική 
κατάταξη των Μουσικών (Πτυχιούχων Ωδείων), σύμ-
φωνα με το Ν.4024/2011.

10. Τροποποίηση του άρθρου 28, παρ. 4 του 
Ν.4024/2011 για να αρθεί η αδικία της βαθμολο-
γικής καθήλωσης για τρία (3) χρόνια σε όσους εργα-
ζόμενους έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικόν 
προσόν την εμπειρία.

11. Νομοθετική επίλυση του προβλήμα-
τος της συνέχισης εφαρμογής του άρθρου 4 του 
Ν.3660/2008 (πλασματικά μισθολογικά κλιμά-
κια σε όσους έχουν ενταχθεί στα Β.Α.Ε.) καθώς στο 

Ν.4024/2011 δεν υπάρχει πρόβλεψη.
12. Τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Από-

φασης που καθορίζει το επίδομα Επικίνδυνης και 
Ανθυγιεινής Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παρ. 1 του Ν. 4024/2011 καθώς έχουν αποκλειστεί 
πολλές κατηγορίες εργαζομένων στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

13. Την επίλυση των προβλημάτων που έχουν δη-
μιουργηθεί με την καταβολή του επιδόματος απομα-
κρυσμένων παραμεθόριων και προβληματικών πε-
ριοχών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4024/2011 
καθώς και στην υπό έκδοση κοινή Υπουργική Απόφα-
ση να μην υπάρχουν αποκλεισμοί περιοχών.

14. Την άμεση εφαρμογή του άρθρου 49 του 
N.3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιό-
τητα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού των 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

15. Σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και 
του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας. Αποφυγή με 
κάθε τρόπο των προτάσεων που ακούγονται για την 
χορήγηση στο ένστολο προσωπικό αμυντικών μέ-
σων. Κοινή σύσκεψη Υπουργείου Εσωτερικών, 
Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

16. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 
του Ν.3979/2011 που δίνει τη δυνατότητα στους 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσε-
ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

17. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 30, 
παρ.4 του Ν.3731/2008 με την οποία αναδιατυ-
πώθηκε το άρθρο 145, παρ.6 του Ν.3584/2007 
και όρισε ότι, «η προθεσμία για την άσκηση ένστασης 
και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές 
ποινές της προσωρινής και οριστικής παύσης ή του 
υποβιβασμού».

18. Αναγνώριση βαθμολογικά και μισθολογικά 
της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που 
είχαν πριν το διορισμό τους σε μόνιμες θέσεις ύστερα 
από προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

19. Αναγνώριση συνταξιοδοτικά του χρόνου εκ-
παίδευσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτι-
κής Αστυνομίας που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το 
Π.Δ. 135/2006.

20. Κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του 
Μ.Τ.Π.Υ. που γίνεται στις πρόσθετες αποδοχές των 
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. καθώς δεν είναι μέτοχοι του 
Ταμείου αυτού.

21. Τροποποίηση του άρθρου 225 του 
Ν.3584/2007 με την προσθήκη εδαφίου Β’ για 
να εναρμονισθεί με την Σ.Σ.Ε. του έτους 2010 της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σχετικά με τον υπολογισμό της αποζη-
μίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007.

22. Διόρθωση της διάταξης του άρθρου 45, παρ. 
5 του Ν.3979/2011 που αναφέρεται στις μετατά-
ξεις του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα 
της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.

23. Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 
που προβλέπεται από το άρθρο 82, παρ. 6 του 
Ν.3584/2007 που καθορίζει τις κατηγορίες, τους 
κλάδους και τα τυπικά προσόντα διορισμού του προ-
σωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

24. Συμπλήρωση της κοινής Υπουργικής Από-
φασης με αριθμ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ.–
ΤΕΥΧΟΣ Β’–ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν ειδικότητες που δεν είχαν συμπερι-
ληφθεί στην ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση.

25. Αναγνώριση ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά 
της προϋπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων που εί-
χαν πριν μετατραπεί η σύμβασή τους σε Αορίστου 
Χρόνου με το Π.Δ. 164/2004.

26. Επανεξέταση της διάταξης του άρθρου 41 
του Ν.3979/2011 που αύξησε αδικαιολόγητα το 
ωράριο του Παιδαγωγικού προσωπικού στους Παι-
δικούς Σταθμούς από 32 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως 
με αποτέλεσμα την εξόντωση του Παιδαγωγικού προ-
σωπικού, την κατάργηση του Δημόσιου και Παιδαγω-
γικού χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών και Βρε-
φικών Σταθμών και τη μετατροπή τους σε ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
και «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» παιδιών.

27. Τροποποίηση της διάταξης, άρθρο 6, παρ.3 
του Ν.3801/2009 σχετικά με την συμμετοχή των 
αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρε-
σιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στις επιλο-
γές Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.

Κύριε Υπουργέ, 
Είναι ξεκάθαρο ότι και οι εργαζόμενοι στους 

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού έχουν πληγεί έντονα από τις πο-
λιτικές των μνημονίων που εφαρμόζονται τα τελευ-
ταία τρία (3) χρόνια. Γι’ αυτό είναι επιβεβλημένο να 
δοθεί άμεσα διέξοδος και λύσεις στα χρόνια θεσμι-
κά και ασφαλιστικά προβλήματα των εργαζομένων 
που έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο να υποβαθμί-
ζεται  δραματικά.

Αναμένουμε τον ορισμό νέας συνάντησης μαζί 
σας ώστε μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο να κα-
θοριστεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυ-
σης των προβλημάτων που σας θέσαμε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωμα-
τική πληροφορία, άλλωστε οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου σας είναι γνώστες των προβλημάτων αυτών.

Έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 
με τα αιτήματα των εργαζομένων στην Τ.Α. που χρίζουν άμεση επίλυσης

“

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα - Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι- Έγγραφα -

”
Για την έγκριση Ο.Ε.Υ. δεν  
απαιτείται εκ νέου παροχή γνώμης 
από το Δημοτικό Συμβούλιο

Δεν απαιτείται εκ νέου παροχή γνώμης για την 
έγκριση Ο.Ε.Υ. εφόσον έχει συμπεριληφθεί η δι-
ατήρηση των κενών θέσεων άνω του 60% και 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Νό-
μου 4024/2011. Αυτό απάντησε το Υπουργείο 
Εσωτερικών σε σχετικό ερώτημα. Η πλήρης απά-
ντηση είναι:

Σε απάντηση του Α.Π.οικ.16182/14973/ 
11-4-2012 εγγράφου σας, με το οποίο ζη-
τάτε να σας διευκρινίσουμε αν οι αποφάσεις 
των Δημοτικών Συμβουλίων περί έγκρισης/
τροποποίησης Ο.Ε.Υ., που είχαν ληφθεί πριν 
τη δημοσίευση του Ν.4024/2011 και είχαν 
υποβληθεί στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβού-
λιο για γνωμοδότηση, η οποία και παρεσχέ-
θη, θα πρέπει μετά την προσαρμογή τους στο 
Ν.4024/2011 να υποβληθούν και πάλι στο 
εν λόγω Συμβούλιο για γνωμοδότηση, άπο-
ψη της υπηρεσίας μας είναι ότι εφόσον στον 
υπό έγκριση Ο.Ε.Υ. έχει συμπεριληφθεί η δι-
ατήρηση αποκλειστικά και μόνον των κε-
νών θέσεων άνω του 60% που εμπεριέχο-
νται σε Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε και δημοσιεύ-
θηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 
4024/2011, δεν απαιτείται εκ νέου παροχή 
γνώμης, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει εκ του 
Νόμου και δεν μπορεί να αλλάξει με γνώμη 
του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Το παρόν κοινοποιείται στις Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις του Κράτους, προκειμένου 
να ενημερώσουν τους φορείς της χωρικής 
τους αρμοδιότητας.

“

”



Αυγούστου 2012 προσεγγίζει το οικονομικό πρόβλημα των 
Ο.Τ.Α. ξεκομμένα από την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτι-
κή που εφαρμόζεται την τελευταία τριετία με τα μνημόνια και 
την τρόικα. Ουσιαστικά διεκδικούν η περικοπή να γίνει απλά 

από άλλους, δηλ. συνεχίζε-
ται η στήριξη από την πλειο-
ψηφία των αιρετών σε πολιτι-
κές, μέτρα και περικοπές που 
οδηγούν εργαζόμενους, συ-
νταξιούχους και την κοινωνία 
σε πλήρη φτώχεια και εξαθλί-
ωση.

Οι Ο.Τ.Α. πολλές φορές 
χρησιμοποιήθηκαν από τις 
κυβερνήσεις σαν προθάλα-
μος εφαρμογής όλων των 
αντιλαϊκών πολιτικών προ-
ωθώντας την κατάργηση της 
μόνιμης και σταθερής δου-
λειάς και της εφαρμογής 
κάθε μορφής ελαστικής σχέ-
σης εργασίας.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώ-
νει την αγωνιστική συμμε-
τοχή της στην κινητοποίηση 

της Π.Ε.Δ. Αττικής την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 και 
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 
11.00 το πρωί στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ με το δικό της 
αγωνιστικό-διεκδικητικό πλαίσιο που προβλέπει:
1.  Καμία περικοπή πόρων, καταβολή ΟΛΩΝ των παρακρα-

τηθέντων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2.  Καμία μεταφορά νέας αρμοδιότητας χωρίς να έχει προ-

βλεφτεί η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.
3.  Αποτροπή της εργασιακής εφεδρείας ή όπως αλλιώς την 

ονομάζουν, καμία απόλυση εργαζόμενου στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση.

4.  Άρση της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπι-
κού στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες.

5.  Καμία νέα περικοπή στις αποδοχές των εργαζομένων και 
αφαίρεση ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

6.  Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα 
των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με άλλοθι 
την έλλειψη προσωπικού και πόρων εκχωρούνται σε ιδιώ-
τες.
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ των εργαζομένων στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 
στις 10.00 το πρωί στην Πλατεία Καραϊσκάκη και θα ακο-
λουθήσει πορεία στα Υπουργεία Εσωτερικών (Σταδίου 27) και 
Οικονομικών (Πλατεία Συντάγματος).

Την ημέρα διεξαγωγής του Έκτατου Συνεδρίου της 
Κ.Ε.Δ.Ε. την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 στις 9.30 το 
πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ έξω από το Ξε-
νοδοχείο «INTERCONTINENTAL» (Λεωφόρος Συγγρού 89-
93 – Αθήνα).

Συνάδελφοι,

Είναι ξεκάθαρο ότι οι κινητοποιήσεις των αιρετών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αφετηρία των νέων αγώ-
νων μας, καθώς η συγκυβέρνηση και η τρόικα ετοιμάζουν 
τη συνέχεια της βάρβαρης επίθεσης σε βάρος των εργαζο-
μένων και της κοινωνίας αφού ΜΕΙΩΝΟΥΝ μισθούς, εφάπαξ 
και συντάξεις, ΑΠΟΛΥΟΥΝ Δημοσίους Υπαλλήλους, καταρ-
γούν δικαιώματα, ΑΥΞΑΝΟΥΝ όρια ηλικίας, συμμετοχή σε 
φάρμακα-περίθαλψη, ΔΙΑΛΥΟΥΝ κράτος, Ο.Τ.Α., Παιδεία 
και Νοσοκομεία.

Γι’ αυτό πριν μας ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ αυτοί να τελειώνουμε 
εμείς μαζί τους… ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ… ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ. ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩ-
ΣΑΝ…”

Έκλεισαν τους Δήμους για δυο 
ημέρες πριν η κυβέρνηση τους 
κλείσει οριστικά

✎Συνέχεια από τη σελίδα 1

Εκδικητικές οι ποινές από τη Δημοτική Αρχή Βέροιας 
σε εργαζόμενους της καθαριότητας του Δήμου

“

Τ η Δημοτική Αρχή Βέροιας κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. για τις εξοντωτικές ποινές που επέβα-

λε σε εργαζόμενους της καθαριότητας του Δήμου 
οι οποίοι διεκδίκησαν βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας. Η καταγγελία της Ομοσπονδίας έχει ως 
εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή Βέ-
ροιας που σε ένδειξη πυγμής και αντιποί-
νων για τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας, 
για τια άθλιες συνθήκες Υγιεινής και Ασφά-
λειας στους εργαζόμενους στην καθαριότητα 
αλλά και για την παράνομη λειτουργία Σταθ-
μού Μεταφόρτωσης μέσα στο εργοτάξιο του 
Δήμου Βέροιας, προχώρησε σε εξοντωτικές 
ποινές στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλό-
γου Εργαζομένων και σε δέκα (10) ακόμα 
εργαζόμενους στην καθαριότητα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τιμωρήθηκε με ένα 
(1) μήνα στέρηση αποδοχών, ενώ με ανά-

λογες ποινές τιμωρήθηκαν οι δέκα (10) ερ-
γαζόμενοι γιατί συμμετείχαν σε διαμαρτυρία 
του Συλλόγου για τις άθλιες συνθήκες εργα-
σίας, που επιβεβαιώνονται και από τις εκθέ-
σεις του Σ.Ε.Π.Ε.

Η Δημοτική Αρχή Βέροιας αντί να πάρει 
μέτρα και να δώσει λύσεις στα προβλήμα-
τα των εργαζομένων, επέλεξε να τρομοκρα-
τήσει και να φιμώσει τους εργαζόμενους επι-
βάλλοντας ποινές που αντιστοιχούν σε κα-
κούργημα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. δηλώνει την αμέριστη συμπαράστα-
σή της στους εργαζόμενους και δηλώνει τη 
συνεχή αγωνιστική της παρουσία ώστε να 
ανακληθούν οι ποινές και να εφαρμοστεί η 
νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια. Η 
τρομοκρατία και η απαξίωση του συνδικα-
λιστικού κινήματος από τη Δημοτική Αρχή 
Βέροιας δεν θα μείνει αναπάντητη.”

“

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη συγκέντρω-

ση και πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθη-
κε την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 με αφορμή 
την απόφαση της Π.Ε.Δ. Αττικής για το κλείσιμο 
των Δήμων, κινητοποίηση ενάντια στον οικονομι-
κό στραγγαλισμό των Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σημειώνει:

Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων και 
με συνοδεία απορριμματοφόρων πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Αυγού-
στου 2012 η συγκέντρωση και πορεία δι-
αμαρτυρίας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
Α΄ βαθμού, στο πλαίσιο της απόφασης της 
Π.Ε.Δ. Αττικής για διήμερο κλείσιμο των Δή-
μων, ενόψει των αποφάσεων της συγκυβέρ-
νησης για περαιτέρω περικοπές των εσόδων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ουσια-
στικά την αρχή ενός νέου κύκλου αγώνων 
προκειμένου να αποτραπεί η συνεχιζόμενη 
ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, με εκφρα-
στή πλέον την τρικομματική κυβέρνηση που 
με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τους Δήμους 
σε οικονομική κατάρρευση και σε αδυνα-

μία λειτουργίας βασικών υπηρεσιών, καθώς 
αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν  στις 
ανελαστικές δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, μι-
σθοδοσία κ.λπ.).

Στην προσυγκέντρωση των εργαζομέ-
νων παραβρέθηκαν σε ένδειξη συμπαρά-
στασης και Δήμαρχοι της Αττικής, αποδει-
κνύοντας εμπράκτως την στήριξή τους στα 
αιτήματα των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών 
οι Δήμαρχοι Νίκαιας,-Ρέντη Αιγάλεω, Αγίας 
Βαρβάρας, Νέας Ιωνίας και Βύρωνα.

Η συγκυβέρνηση εκδηλώνοντας τον 
φόβο της για τις αντιδράσεις των εργαζο-

μένων και της κοινωνίας, ενεργοποίησε με-
θόδους καταστολής. Σε πρώτη φάση εμπό-
δισαν την διέλευση των οχημάτων καθαρι-
ότητας, ακινητοποιώντας τα με την επέμβα-
ση των Μ.Α.Τ. και την χρήση χημικών, ενώ 
στη συνέχεια προχώρησαν στην ενεργοποίη-
ση του δικαστικού μηχανισμού με τη σύλλη-
ψη και δίωξη τριών (3) οδηγών, που οδηγή-
θηκαν αργά το βράδυ στο αυτόφωρο, στοχεύ-
οντας στην τρομοκράτηση του συνόλου των 
εργαζομένων.

Προφανώς δεν αντιλαμβάνονται πως τέ-
τοια γεγονότα πυροδοτούν και επιταχύνουν 
τον ξεσηκωμό των εργαζομένων και της κοι-
νωνίας που στενάζει κάτω από το δυσβάστα-
κτο βάρος των αποφάσεων της ακραίας, νεο-
φιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζουν.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κλιμακώνοντας την 
αντίδρασή της καλεί τους εργαζόμενους 
στους Δήμους της Αττικής και όχι μόνο, 
να παραβρεθούν στην συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί αύ-
ριο, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, 
στις 9.30 το πρωί, έξω από το Ξενοδοχείο 
«INTERCONTINENTAL» (Λεωφόρος  Συγ-

γρού 89-93-Αθήνα) όπου θα διεξαχθεί το 
έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Σκοπός της κινητοποίησης αυτής είναι 
η προώθηση των αιτημάτων των εργαζομέ-
νων, αλλά και να σταλεί ένα μήνυμα στην 
κυβέρνηση πώς τα προβλήματα της κοινω-
νίας δεν αντιμετωπίζονται με τα Μ.Α.Τ., αυ-
ταρχισμό και την ποινικοποίηση. Αντιθέ-
τως, τέτοιου είδους συμπεριφορές, όταν οι 
εργαζόμενοι υποφέρουν από τα συνεχιζό-
μενα και εξοντωτικά μέτρα της μνημονιακής 
πολιτικής ατσαλώνουν τη θέληση τους προ-
κειμένου επιτέλους …

Μαζική συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στις κινητοποιήσεις ενάντια  
στην οικονομική κατάρρευση των Δήμων

Σε αναδιάρθρωση του Προεδρείου προχώρησε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Η νέα σύνθεσή του είναι η εξής:

 Πρόεδρος: Σωτήρης Βάιος
 Αντιπρόεδρος: Βασιλική Νάκου
 Γεν. Γραμματέας: Μαρία Βασιλείου
 Ταμίας: Κωνσταντίνος Φούντας

 Οργανωτικός Γραμματέας: Αναστάσιος Κυριακίδης

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
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Με τη συνδικαλιστική στήριξη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η 
48ωρη απεργία των εργαζομένων στο Πρόγραμμα

Τ ην αγωνιστική συμπαράστασή της στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι», οι οποίοι προκήρυξαν 48ωρη απεργακή κινητοποίηση στο τέλος Αυ-

γούστου ζητώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή της ανάφερει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την αγωνιστική της 
συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που έχουν προκηρύξει 48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
στις 30 και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, την καλύπτει συνδικαλιστικά και καλεί 
όλους τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα να συμμετέχουν στη Συγκέντρωση 
Διαμαρτυρίας την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, στις 9.00 το πρωί, στην 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» διεκδικούν:
1. Άμεση λύση και εξασφάλιση όλων των εργαζομένων με παραμονή στην 

εργασία τους όπως δικαιούνται μετά από οκτώ (8) και πλέον χρόνια αδιάλει-
πτης και συνεχούς προσφοράς, διότι παρέχουν ένα έργο το οποίο είναι μόνιμο, 
το οποίο έγινε χθες, γίνεται σήμερα και πρέπει να συνεχιστεί και αύριο.

2. Δημιουργία Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήμο και στε-
λέχωση των υπηρεσιών αυτών με την ενσωμάτωση του έμπειρου και εξειδικευ-
μένου προσωπικού που ήδη εργάζεται επί σειρά ετών στις κοινωνικοπρονοιακές 
δομές (Βοήθεια στο Σπίτι κ.λπ.).

3. Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους που εξα-
κολουθούν να μένουν απλήρωτοι στην πλειοψηφία, φέρνοντάς τους πλέον σε 
οικονομική εξαθλίωση και ότι αυτό συνεπάγεται.

Σε μια χρονική περίοδο που συγκυβέρνηση και τρόικα ετοιμάζουν τη συνέ-
χεια της βάρβαρης επίθεσης σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας, η 
αγωνιστική ενότητα συνολικά του κλάδου είναι αναγκαία όσο ποτέ.”

“

Πρόταση λειτουργίας ελεγκτηρίου στο κεντρικό κτίριο του 
Ο.Π.Α.Δ. από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής των Επιμορφωτικών 
Προγράμματων στις ανάγκες των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Μ ε έγγραφο που απέστειλε στον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προτείνει τη λειτουργία ελεγκτηρίου στο κτί-

ριο της κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Δ. προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατά-
σταση στον Ο.Π.Α.Δ. και να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι. Το έγγραφο της Ομο-
σπονδίας έχει ως εξής:

Όπως είναι γνωστό με τον Ν.3918/2011 και την κοινή Υπουργική Από-
φαση Φ.90380/19263/3291, το ιατρικό προσωπικό του Ο.Π.Α.Δ. και του 
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε εφαρμογή αυτών των διατάξεων οι 
ελεγκτές γιατροί (3 μόνιμοι και 3 συμβασιούχοι) της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ο.Π.Α.Δ., κλήθηκαν τις προηγούμενες μέρες να παρουσιαστούν στην ΥΠΕΔΥΦ-
ΚΑ από όπου θα κατανεμηθούν σε Ι.Κ.Α. και Νοσοκομεία που λειτουργούν ελε-
γκτήρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Από τους τρεις συμβασιούχους οι δύο αποχωρούν λόγω 
λήξης της σύμβασής τους τον Σεπτέμβριο, ενώ μία συμβασιούχος αποχωρεί αρ-
χές Νοεμβρίου.

Με το σκεπτικό ότι στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας δεν λειτουργεί 
ελεγκτήριο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονός ότι καθημερινά προσέρχονται στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ. εκατοντάδες ασφαλισμένοι του Δημοσίου και 
των Δήμων, προτείνουμε την λειτουργία ελεγκτηρίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  στο κτίριο 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Δ., (Ηπείρου 38) το οποίο θα στελεχωθεί 
από τους τρεις μόνιμους, πρώην ελεγκτές ιατρούς του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Η δημιουργία 
του ελεγκτηρίου θα συμβάλλει σε μέγιστο  βαθμό στην εξυπηρέτηση των αφα-
λισμένων μας αλλά και ασφαλισμένων άλλων Ταμείων εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (π.χ. 
Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε .κ.λπ.) οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται από τους ελε-
γκτές γιατρούς της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Δ.

Επιπρόσθετα, η παρουσία των ελεγκτών γιατρών στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Ο.Π.Α.Δ. θα δώσει λύση στο πρόβλημα της έγκρισης των εκκρεμών λο-
γαριασμών γιατρών, Νοσοκομείων και άλλων παρόχων υγείας παρελθόντων 
ετών, οι οποίοι για να εγκριθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να πληρω-
θούν, απαιτούν την θεώρηση του Ελεγκτή Ιατρού.”

”
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Μ ε έγγραφό της προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε την προσαρμογή του Επιμορφωτικού Προ-

γράμματος στις ανάγκες των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Αιτιολογώντας το 
αίτημα αυτό η Ομοσπονδία αναφέρει στο έγγραφό της:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, παρ.3 και 54 του Ν.3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
προβλέπεται η εισαγωγική εκπαίδευση για τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού και η οποία είναι υποχρεωτική τόσο για την υπηρεσία όσο και για 
τον υπάλληλο. Πραγματοποιείται δε κατά την πρώτη διετία από τον διορισμό του 
υπαλλήλου για τα αντικείμενα της υπηρεσίας του αλλά και τα καθήκοντά του ως 
υπαλλήλου των Ο.Τ.Α. γενικότερα.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας αλλά και η ενημέρωση των συναδέλφων που 
συμμετείχαν στα σεμινάρια εισαγωγικής εκπαίδευσης είναι ότι, τα θέματα που 
αναλύονται δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους αλλά και 
τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού εκτός από την 5η ημέρα όπου υπάρχει ειδική αναφορά.

Για αυτό, σας ζητούμε όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα του Επιμορφωτικού 
Προγράμματος προσαρμοστεί στις ανάγκες των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
Α΄ Βαθμού και σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.-Τμήμα Προσω-
πικού Ο.Τ.Α.).

✎Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

Συγκέντρωση συμπαράστασης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. θα πραγματοποι-
ηθεί στις 8.30 το πρωί, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων (κτίριο 16), 
όπου παραπέμπονται να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία οι τρείς οδηγοί απορ-
ριμματοφόρων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Π.Ε.Δ. Αττικής στις 29 Αυγού-
στου 2012.

3. Τον καθορισμό της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ως ημέρας συμβολι-
κής κατάληψης των Δημαρχείων, από τις 10.00 το πρωί έως την 1.00 το μεσημέρι. 
Στη διάρκεια της κατάληψης συγκαλούνται Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις κ.λπ., 
ώστε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση όλων των εργαζομένων για τις επιπτώσεις των 
μέτρων ώστε ο στόχος της καθολικής συμμετοχής τους να είναι εφικτός.

4. Την προετοιμασία των εργαζομένων για την πραγματοποίηση πολύπλευρων 
και έκτακτων δράσεων (συλλαλητήρια, καταλήψεις, συγκεντρώσεις κ.λπ.) όπου κυ-
ρίαρχο στοιχείο θα πρέπει α είναι ο αιφνιδιασμός, η ετοιμότητα και η μαζική συμμετο-
χή τους.

5. Την πραγματοποίηση μηχανοκίνητων πορειών σε όλες τις πρωτεύουσες των 
Νομών.

6. Την πραγματοποίηση καθημερινών δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημά-
των που δημιουργεί η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της συγκυβέρνησης (Λειτουρ-
γία Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κούρεμα Δανείων, Μείωση εφάπαξ, ενοποίηση Επικουρικών Ταμείων 
«Ε.Τ.Ε.Α.», Διαχείριση Απορριμμάτων, Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ.).

7. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον συντονισμό της δράσης των δευτεροβάθ-
μιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ώστε με κοι-
νές αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις να εκφραστούν ενωτικά, αποφασιστικά και 
δυναμικά, οι αντιδράσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας στα νέα μέτρα της τρικομ-
ματικής συγκυβέρνησης και της τρόικας.

Η κοινή σύσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων ορίστηκε να πραγματοποιη-
θεί την ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

8. Την παρέμβαση της Ομοσπονδίας στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ώστε άμεσα σε συνεργασία 
με τη Γ.Σ.Ε.Ε. να προκηρύξουν 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  αλλά και κάθε άλ-
λης δράσης και κινητοποίησης ώστε συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα να εκφράσει 
την αντίθεσή του.

9. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση καταθέσει αιφνιδιαστικά μέσα στο Σαββα-
τοκύριακο τα νέα μέτρα οι Σύλλογοι-Μέλη να προχωρήσουν σε ξαφνική κατάληψη 
των Δημαρχείων και Γκαράζ ώστε ΑΜΕΣΑ να εκφραστεί η διαμαρτυρία μας. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει οι Σύλλογοι να έχουν ενημερώσει-προετοιμάσει τους εργαζόμε-
νους. Για την κινητοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε μέσο (τηλέφωνα, sms, 
e-mail κ.λπ.).

10. Με την κατάθεση των μέτρων οι Δήμοι μετατρέπονται σε κέντρα αντίστασης 
και αντίδρασης όχι μόνο των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. αλλά όλων των κοινωνικών 
ομάδων. Ο κάθε σύλλογος εκτιμά και ποια άλλα κτίρια θα καταληφθούν (Γκαράζ κ.λπ.).

Κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία των καταλήψεων είναι πρώτα απ’ όλα η καθολική 
συμμετοχή των εργαζομένων, οι καταλήψεις  να είναι όλο το 24ώρο και τις επτά (7) 
ημέρες.

11. Να προχωρήσει σε κατάληψη των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας και τον αποκλει-
σμό τους από την πρόσβαση κάθε οχήματος που μεταφέρει απορρίμματα.

12. Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή για τον καθορισμό πο-
λύμορφων απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας για την κλιμάκωση και συνέχεια του 
αγώνα μας.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις αυτές είναι το ελάχιστο των δράσεων που θα 
πρέπει να πραγματοποιήσει ο κλάδος οι οποίες μπορούν να εμπλουτιστούν με πρω-
τοβουλίες και δράσεις από τους συλλόγους, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε περιοχής.

Συνάδελφοι,
Είναι ξεκάθαρο ότι ο νέος εκβιασμός που προωθείται σε βάρος των εργαζομέ-

νων, των συνταξιούχων και της κοινωνίας πως «τα νέα μέτρα είναι αναγκαία, για 
να σωθεί η χώρα και να μη βγούμε από την Ευρωζώνη» δεν θα περάσει ούτε θα μας 
τρομοκρατήσει.

Γι΄ αυτό και επειδή ο χρόνος τρέχει επικίνδυνα πρέπει άμεσα, ενωτικά, συντονι-
σμένα και δυναμικά να δώσουμε τη δική μας απάντηση στην προσπάθεια της τρικομ-
ματικής συγκυβέρνησης να ολοκληρώσουν με το πιο «βάρβαρο» τρόπο την επίθεσή 
της και να συντρίψει το σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Είναι στο χέρι μας να τους σταματήσουμε…. δεν υπάρχουν δικαιολογίες και άλ-
λοθι σε κανέναν…. οι αντοχές μας εξαντλήθηκαν…

Πολύμορφο σχέδιο αντίδρασης στα κυβερνητικά 
μέτρα «ταφόπλακα» για τους εργαζόμενους

”



Στο μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης συμμετείχαν μαζικά και οι εργαζόμενοι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε ανακοίνωσή της η 
Π.Ο.Ε..-Ο.Τ.Α. ανέφερε με αφορμή την κινητοποίηση:

Τη ΜΑΖΙΚΗ και ΔΥΝΑΜΙΚΗ συμμετοχή 
και των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙ-
ΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ των συνδικάτων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και 
Γ.Σ.Ε.Ε.), το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 

στις 6.00 το απόγευμα στο ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Η μαζική συμμετοχή μας, αλλά και η αγωνι-
στική προετοιμασία του κλάδου είναι η απαραί-
τητη προϋπόθεση για να αποτρέψουμε τη νέα 
σκληρή επίθεση της τρικομματικής συγκυβέρνη-
σης και τρόικας, που έχουν ως μοναδικό στόχο 
τη ΜΕΙΩΣΗ μισθών, εφάπαξ και συντάξεων, τις 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Δημοσίων Υπαλλήλων, κατάργηση 
δικαιωμάτων, την ΑΥΞΗΣΗ ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, συμμετοχής σε φάρμακα-περίθαλψη, 
τη ΔΙΑΛΥΣΗ του Κράτους, των Ο.Τ.Α., της Παι-
δείας και Νοσοκομείων.

Μέτρα αντιλαϊκά και άδικα που αποτελούν τη 
χαριστική βολή στους εργαζόμενους, στην κοι-
νωνία και την οικονομία της χώρας, που ήδη βρί-
σκεται σε τραγική κατάσταση εξαιτίας των προη-
γούμενων μέτρων.

Η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την αντί-
δραση των εργαζομένων και της κοινωνίας έχει 
επιλέξει τον αυταρχισμό και αυτό φάνηκε στην 
πρόσφατη κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (εργαζόμενοι και αιρετοί) όπου έδειξε το 
πρόσωπό της και την επιλογή της για «μηδενι-
κή ανοχή».

Και αυτή  η κυβέρνηση επέλεξε για την επι-
βολή των νέων αντιλαϊκών μέτρων την απει-
λή της εξόδου της χώρας από το ευρώ. Τακτι-
κή  όμως που είναι ενταγμένη στο να κάμψει τους 
αγώνες των εργαζομένων ενάντια στις μνημονι-
ακές πολιτικές.

Γι’ αυτό πριν μας ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ αυτοί, να ΤΕ-
ΛΕΙΩΝΟΥΜΕ εμείς μαζί τους… ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ…!!! 
Μπορούμε και πρέπει να τους σταματήσουμε. ΟΙ 
ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ.

Μήνυμα αντίστασης στα νέα «βάρβαρα» μέτρα 
έστειλαν οι εργαζόμενοι της Τ.Α. από τη Δ.Ε.Θ.     

    

■

Συνεχίζει απροκάλυπτα ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Κ.Ν.Α. κ. Γιάννης Σγουρός τις μεθο-
δεύσεις για την εκχώρηση της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων στους ιδιώτες. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. σημειώνει:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής  κ. Γιάννης Σγουρός 
και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.  παρά τις αντι-
δράσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας, με 
μία αιφνιδιαστική του κίνηση εισηγήθηκε στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. την υλοποίηση του 
ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. εκχωρώντας ουσι-
αστικά τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στους 
ιδιώτες. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έκα-
νε δεκτή την εισήγηση του κ. Σγουρού.

Σε μια περίοδο που η ανεργία έχει «χτυπήσει κόκ-
κινο» με 1.500.000 ανέργους, που εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι έχουν υποστεί δραματική συρρίκνωση 
των εισοδημάτων τους και απειλούνται με νέες περι-
κοπές, που οι Δήμοι πανελλαδικά αδυνατούν να πλη-
ρώσουν ακόμα και τους πετσοκομμένους  κατά 40%  
μισθούς των εργαζομένων τους, ο κ. Σγουρός δεν το 
βάζει κάτω. Με πρόσχημα τον κορεσμό του Χ.Υ.Τ.Α. 
Φυλής επιμένει στην επιβάρυνση της φτωχοποιημέ-
νης κοινωνίας της Αττικής με πρόσθετα βάρη για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, εκχωρώντας την, σε 
εργολαβικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Αποκρύπτει εντέχνως την αύξηση της δαπάνης 
για την διαχείρισή τους, που θα είναι τουλάχιστον 
τέσσερις φορές επάνω από το σημερινό κόστος και 
το πόσο θα επιβαρυνθούν οι Δήμοι και κατ’ επέκταση 
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά της Αττικής.

Επίσης, αποκρύπτει τι θα γίνουν τα προϊόντα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων που θα παράγονται 
από αυτά. Θα τα επιστρέφει και πάλι στο Χ.Υ.Τ.Α. ή 
πίσω από τα Σ.Δ.Ι.Τ. υπάρχει η καύση των παραγόμε-
νων προϊόντων με μονάδες καύσης; Ποιο είναι το νέο  
αυτό κόστος που θα πληρώσουν οι πολίτες και που 
θα εγκατασταθούν τα εργοστάσια καύσης;  Για όλα 
αυτά ο κ. Σγουρός τηρεί σιγή ιχθύος… !!!

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δη-
λώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρό-
πο να ακυρώσουμε στην πράξη αυτή την προσπάθεια 
του Πρόεδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την κατάργηση του Δημόσιου και Κοι-
νωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμά-
των που οδηγεί στην απόλυση χιλιάδες εργαζομέ-
νους και στην αβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση 
της φτωχοποιημένης κοινωνίας της Αττικής.

Νέες μεθοδεύσεις από τον  
κ. Γιάννη Σγουρό για την 
εκχώρηση υπηρεσιών των 
Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες

Απαράδεκτη χαρακτήρισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την απόφα-
ση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αναθέσει σε ιδιωτικές εταιρίες τη δι-
αχείριση του αριθμού τηλεφωνικών ραντεβού για ιατρικές 
επισκέψεις και πληροφορίες, τη στιγμή που οι ασφαλισμέ-
νοι στενάζουν από τις συνεχείς εξοντωτικές μειώσεις μι-
σθών και συντάξεων. Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η 
Ομοσπονδία σημειώνει:

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την απαράδεκτη 
ενέργεια του Ε.Ο.Π.Y.Υ. να προχωρήσει σε διενέρ-
γεια διαγωνισμού με σκοπό να αναθέσει σε ιδιωτικές 
εταιρείες τη διαχείριση του αριθμού τηλεφωνικών ρα-
ντεβού για ιατρικές επισκέψεις και πληροφορίες. Κό-
στος που θα επιβαρύνει τους δοκιμαζόμενους ασφα-
λισμένους.  

Ο Ε.Ο.Π.Y.Υ. είναι φορέας παροχής δωρεάν υπη-
ρεσιών υγείας και αποτελεί υποχρέωση του να εξα-
σφαλίσει άνευ κόστους τον τρόπο παροχής πληροφο-
ριών και το κλείσιμο ραντεβού και τηλεφωνικά, αλλά 

και στα κατά τόπους υποκαταστήματα για τους ασφα-
λισμένους του.

Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Y.Υ. έχουν βρεθεί 
αντιμέτωποι με συνεχείς περικοπές στις ασφαλιστι-
κές τους παροχές, εξαναγκάζονται να πληρώνουν τα 
φάρμακά τους είτε λόγω της παύσης πίστωσης των 
φαρμακείων, είτε γιατί πλέον δεν καλύπτονται, είτε 
λόγω της αύξησης του ποσοστού εισφοράς σε βαριά 
ασθενείς. 

Η νέα χρέωση των ασφαλισμένων για πληροφο-
ρίες και ραντεβού (που ενδεχομένως να ξεπεράσει 
τα 10,00 € ή και παραπάνω το μήνα για περιπτώσεις 
χρόνιων ασθενειών ή ασθενών με πολλαπλά προ-
βλήματα υγείας) επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες των χαμηλοσυνταξιούχων και ατό-
μων με σοβαρές ασθένειες, κάποιοι από τους οποίους 
λόγω της χαμηλής τους σύνταξης δεν μπορούν πλέ-
ον να εξασφαλίσουν ούτε τα προς το ζην.

Η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
είναι απερίγραπτη και οφείλεται κυρίως στην έλλει-
ψη οργάνωσης και υποδομής, στην υποστελέχω-
ση και υποχρηματοδότηση του νεοσύστατου φορέα 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Με λίγα λόγια, οφείλεται 
στην προχειρότητα και την αναλγησία με την οποία το 
κράτος αντιμετωπίζει ανθρώπους με σοβαρά προβλή-
ματα υγείας. 

Σε μια δημοκρατική κοινωνία και ένα ευνομούμε-
νο Ευρωπαϊκό κράτος δεν είναι δυνατόν οι ασφαλι-
σμένοι που επί χρόνια κατέβαλαν εισφορές για την 
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη να εγκαταλεί-
πονται στην τύχη τους. Η κυβέρνηση επιβάλλεται να 
βρει τώρα λύση, να υπερασπιστεί το δικαίωμα των 
πολιτών στο ύψιστο κοινωνικό αγαθό της δωρεάν, 
υψηλού επιπέδου υγείας και να εγγυηθεί την αξιο-
πρεπή διαβίωσή  τους.   

Απαιτούμε την άμεση κατάργηση της χρέωσης για 
ραντεβού στον Ε.Ο.Π.Y.Υ.

Από αναλγησία χαρακτηρίζεται η απόφαση το Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να επιβαρύνονται 
οι ασφαλισμένοι για τις τηλεφωνικές κλήσεις ραντεβού-ιατρικών επισκέψεων
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