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ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συνάδελφοι,
1.Κινητικότητα:

όπως

επανειλημμένα

σας

έχουμε

γνωστοποιήσει

η

κινητικότητα

έχει

καθυστερήσει για ατελείωτο χρονικό διάστημα και σε κάθε φάση που ενδιαφέρει τους εργαζόμενους θα σας
ενημερώνουμε ώστε να έχουν γνώση «οι ενδιαφερόμενοι» για το τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουν
απλώς εγκριθεί για να προχωρήσουν 700 θέσεις και αναμένεται νέα σύγκλιση της κεντρικής επιτροπής
κινητικότατος για να προχωρήσει την υπόλοιπη διαδικασία.
2.Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών: εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία αφορά τα
θέματα του πολυνομοσχεδίου (ΒΑΕ,ΜΑΠ,πλήρωση θέσεων ευθύνης , πειθαρχικών συμβουλίων κ.λ.π.) η εγκύκλιος
είναι αναρτημένη στο site συλλόγου για ενημέρωση
3.Συνάντηση με κ α ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: α) υπήρξε συνάντηση της ομοσπονδίας με την κα Γεροβασίλη στην
οποία ζητήθηκε να υπάρξει δυνατότητα στους συναδέλφους εργαζομένους στα ΚΕΠ να καταλαμβάνουν θέσεις
ευθύνης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου κι όχι μόνο στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Απ ότι διεφάνη έχουν
προχωρήσει κάποιες διαδικασίες αλλαγών στο συγκεκριμένο θέμα από το υπουργείο και κάποια άλλα θέματα τις
οποίες θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες
β) προσλήψεις στην καθαριότητα: έχουν εγκριθεί περίπου 5500
προσλήψεις και θα εξετασθεί ακόμη ένας αριθμός 2000 έως 3000 προσλήψεων ώστε να κλείσει η διαδικασία
η οποία είχε αρχίσει με τις απεργίες της ομοσπονδίας για τους παρατασιούχους το καλοκαίρι. Κατά δήλωση
της οι προσλήψεις θα γίνουν την άνοιξη του 2018.
4. Συνάντηση με κ. Σκουρλέτη: τις επόμενες μέρες αναμένεται συνάντηση με τον κο Σκουρλέτη για
θέματα τα οποία αφορούν το Υπ.Εσωτερικών (αξιολόγηση,νέες ειδικότητες για ένταξη στα ΒΑΕ,στα ΜΑΠ
γεωπόνοι, υπομηχανικοί κ.λ.π.)
5. ΜΑΠ: μέχρι το τέλος του μήνα όπως έχουμε ξαναγράψει, σύμφωνα με το νομοσχέδιο και με την
εγκύκλιο, η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να φέρει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποτίμηση των
ΜΑΠ των τελευταίων ετών σε χρήματα. Πρέπει να εγκριθούν μέχρι τέλους του μήνα και η θέση μας είναι να
δοθούν σε μία δόση όπως και το γάλα.
6. Κλιματισμός: οι εργασίες για την συντήρηση του κλιματισμού στο κτίριο της Λιοσίων έχουν
σταματήσει διότι δεν εγκρίνεται το ένταλμα για την πληρωμή του εργολάβου από την επίτροπο διότι
θεωρεί ότι η διαδικασία δεν ήταν σύννομη. Αντιπροσωπία του συλλόγου έκανε παρέμβαση στην επίτροπο
να δοθεί λύση διότι οι εργασίες για να τελειώσουν χρειάζονται τουλάχιστον 5 ημέρες και αν δεν πληρωθεί δεν
πρόκειται να υπάρξει κλιματισμός για το επόμενο διάστημα.
7. Οι αποδείξεις των δικηγόρων για να μην υπάρξει ταλαιπωρία των μελών μας θα δοθούν μαζί με τα
δώρα των Χριστουγέννων
8. Κάρτες ΟΑΣΑ: δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση από τον αρμόδιο φορέα ή την ΑΔΕΔΥ παρ΄όλες
τις οχλήσεις που έχουμε κάνει και η απάντηση είναι ότι θα ειδοποιηθούμε για την επόμενη διαδικασία.

9. Ωράριο καθαριστριών εσωτερικών χώρων: η συλλογική σύμβαση όσον αφορά το ωράριο των
καθαριστριών είναι ξεκάθαρη για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο σύλλογος έχει κάνει
επανειλημμένα παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν δεν επιλυθεί το θέμα τις επόμενες μέρες θα ζητήσουμε η
υπερεργασία να καταβληθεί ως υπερωρία στρεφόμενη όχι μόνο εναντίον του δήμου αλλά και προσωπικά
εναντίον των παραγόντων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και εσκεμμένα δεν αναπροσαρμόζουν το ωράριο.
10. για την ατελείωτη φαυλότητα προσώπων και παρατάξεων οι οποίοι ως μόνιμο πρόβλημα έχουν την
δημιουργία προβλημάτων στο σύλλογο για να καλύψουν την ανυπαρξία τους εκτοξεύοντας για μήνες ολόκληρους
ατελείωτους οχετούς λάσπης παρότι

ο σύλλογος είχε αποφασίσει να μην ασχοληθεί με απαξιωμένους και

περιθωριοποιημένους γραφικούς τύπους και παρατάξεις θα εξαναγκασθεί να απαντήσει σκληρά διότι ορισμένοι την
αξιοπρέπεια την εκλαμβάνουν ως αδυναμία και την απαξίωση στο πρόσωπο τους ως επιβράβευση της αθλιότητας.
11. Ο σύλλογος καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στην Ταμιακή
Υπηρεσία δημότη εναντίον υπαλλήλου και μάλιστα ορισμένου χρόνου με συνέπεια τον τραυματισμό της υπαλλήλου,
ένα φαινόμενο ενδοεργασιακής βίας το οποίο ούτε σπάνιο είναι πλέον ούτε ακραίο. Η μόνιμη αφαίμαξη των
πολιτών από την κυβέρνηση, τον Δήμο ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, δεν μπορεί να είναι αιτία επιθέσεων σε
καμία περίπτωση εναντίων των εργαζομένων. Γιατρός εργασίας δεν υπήρχε, ούτε καν ερχόταν από άλλο δημοτικό
ιατρείο γιατρός και για μία ακόμη φορά αναδείχθηκαν οι αδυναμίες της δημοτικής αρχής που προσπαθεί
ατελείωτους μήνες να τις καλύψει προσπαθώντας να φιμώσει

το σύλλογο. Ο ΣΕΔΑ που ήταν παρών στο

περιστατικό θα καλύψει αν χρειαστεί με οποιοδήποτε τρόπο την συγκεκριμένη συνάδελφο.

ΑΠΕΡΓΙΑ: την Τετάρτη

22/11/2017 η ΠΟΕ ΟΤΑ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τα θέματα της

προσχολικής αγωγής , το θέμα του ξεπαγώματος του ΕΦΑΠΑΞ το οποίο είναι πίσω από το Δημόσιο ένα περίπου
χρόνο, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους ΙΔΑΧ,

το μισθολογικό ξεπάγωμα και τον μη

συμψηφισμό οποιασδήποτε αύξησης με την προσωπική διαφορά. Η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ είναι αναρτημένη στο
site του συλλόγου. Θα υπάρξουν δύο συγκεντρώσεις μία στο Υπ.Παιδείας στις 9:00 πμ (για το θέμα της
προσχολικής αγωγής) και μία στο Υπ.Εσωτερικών στις 12:00μμ και συνάντηση με τον κο Σκουρλέτη.

