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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συνάδελφοι,
1.Κάρτες ΟΑΣΑ: εκδόθηκε από την ΑΔΕΔΥ διευκρινιστική εγκύκλιος για την αντικατάσταση των
καρτών η οποία προβλέπει:
Α) φωτοτυπία της υπάρχουσας κάρτας
Β) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας (Όσοι είχαν προσκομίσει στο σύλλογο
φωτογραφία του προαναφερομένου τύπου δεν χρειάζεται να προσκομίσουν νέα, όσοι δεν είχαν
προσκομίσει ή δεν ήταν τέτοιου τύπου θα προσκομίσουν τη φωτογραφία)
Γ) Εκτύπωση του εντύπου Προσωποποίησης με QR code από το Athens card( δηλαδή οι κάτοχοι
χάρτινης κάρτας θα επισκεφτούν το site: www.athenacard.gr και θα συμπληρώσουν τα στοιχεία που
ζητούνται.)
Αυτά όλα θα πρέπει να προσκομισθούν στα γραφεία του συλλόγου μέχρι την Τρίτη 5/12 ώστε ο σύλλογος
να προχωρήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης της κάρτας με ηλεκτρονική. Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία
δεν μπορεί να γίνει παραλαβή από το σύλλογο και ο καθένας θα την αντικαταστήσει με δική του
ευθύνη.
Επειδή η διαδικασία είναι απαράδεκτα γραφειοκρατική και

γίνεται σε δύο φάσεις και μάλιστα

προβληματικές στο site του συλλόγου είναι αναρτημένη η εγκύκλιος της ΑΔΕΔΥ κάτω από τη παρούσα
ανακοίνωση, για να δείτε όλη τη διαδικασία
2. Απο τις πρώτες ημέρες των καταστροφών στην Μάνδρα ο σύλλογος επικοινώνησε με τους
αρμοδίους

για να προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες. Επειδή ‘όμως υπήρξε υπερσυσώρευση διαφόρων

ειδών (ρουχισμού τροφίμων και νερού κλπ) είμαστε σε αναμονή όπως και πολλοί άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς, για
την παροχή βοηθείας χρηστικών ειδών ώστε αυτή να είναι ουσιαστική

και όχι βοήθεια δημοσίων σχέσεων και

φωτογράφισης με ένα κιβώτιο νερού
3. Ωράριο καθαριστριών: ο σύλλογος απέστειλε έγγραφο στην δ/νση Προσωπικού για την
μείωση του ωραρίου των καθαριστριών στις 6,5 ώρες. Η απάντηση του προσωπικού είναι απαράδεκτα
ακαταλαβίστικη. Πέραν του ότι νοηματικά δεν βγαίνει νόημα, αφού μία μόνο φράση αποτελείται από έντεκα
πυκνογραμμένες σειρές!!!!! και ενώ το υπουργείο δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα και
έχει επιφυλαχτεί να απαντήσει τις επόμενες μέρες απάντησε ο Δήμος. Δόθηκε δηλαδή απάντηση στην οποία άλλα
λέει η συλλογική σύμβαση, άλλα ο Δήμος (αρνητική απάντηση) και άλλα το Υπουργείο το οποίο ακόμη δεν
μπορεί να καταλήξει . Το θέμα

τέθηκε επιτακτικά και από την ομοσπονδία και από τον πρόεδρο του

συλλόγου και μάλιστα συγκεκριμένα για το Δήμο Αθηναίων αναφέροντάς τον ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.
4. Όσον αφορά το πρόβλημα με την εργολαβία για την θέρμανση του κτιρίου της οδού Λιοσίων
ο σύλλογος έχει κάνει και δεύτερη παρέμβαση, ζητά δε να βρεθεί τρόπος

να λυθεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον εργολάβο και την πληρωμή διότι αν πέσει η θερμοκρασία

ο

σύλλογος θα ζητήσει να αποχωρήσουν οι υπάλληλοι λόγω ακατάλληλων συνθηκών εργασίας.
5.Αλλαγή οργανισμού: είναι γνωστό ότι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την
ανάδειξη αρχηγού στην Δημοκρατική Συμπαράταξη «δεν κουνιόταν φύλλο στο Δήμο» . Οι εκλογές
τελείωσαν και βεβαίως έχουμε σωρεία προβλημάτων και εκκρεμοτήτων.
Πληροφορούμαστε δε ότι ως συνήθως, εν κρυπτώ και κατά την πάγια τακτική, η δημοτική Αρχή και το
προσωπικό κάνουν νέα τροποποίηση του οργανισμού του Δήμου
Έχουμε χάσει πλέον τον αριθμό των τροποποιήσεων οι οποίες έχουν γίνει. Το άκρως ενδιαφέρον σε αυτή την
περίπτωση είναι ότι όπως μαθαίνουμε ανασυστήσουν την Διεύθυνση των Νεκροταφείων και εν πολλοίς
επανέρχονται συνολικά στην πρόταση που είχε καταθέσει ο σύλλογος. Έχουμε περιέργεια πάντως να δούμε
πώς θα «πασάρουν» την νέα τροποποίηση και μάλιστα ακριβώς πάνω σ αυτά τα οποία τους λέγαμε. Φυσικά
στο θέμα θα επανέλθουμε.
6. Προσλήψεις προσωπικού: ο τρόπος πρόσληψης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των 8800
εργαζομένων θα γίνει μέσω του ΑΣΕΠ χωρίς όμως το Υπουργείο να έχει ξεκαθαρίσει τις διαδικασίες και αν η
πρόσληψη θα γίνει σε ενιαία περιφέρεια ή ανά δήμο.
7. Όπως είχαμε ανακοινώσει τα είδη ατομικής προστασίας πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο
λόγω του ότι το διάστημα των 4 μηνών που όριζε ο νόμος εξαντλούνταν και θα δοθούν σε 4 εφταμηνιαίες
δόσεις (28 μήνες) . Η πρώτη δόση σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής θα δοθεί το

επόμενο

διάστημα οι τελευταίες δε θα δοθούν από την επόμενη δημοτική αρχή. Αν ήταν όμως ακόμη εκλογές θα
είχαν καταβληθεί σε μία δόση όπως έγινε με το γάλα αλλά οι εκλογές έχουν τελειώσει.
8. Το ότι χαρτί τουαλέτας δεν υπάρχει ούτε για δείγμα δεν είναι ούτε η πρώτη φορά αλλά ούτε και η
τελευταία . Αγαπητοί συνάδελφοι για αυτά τα ζητήματα μην απευθύνεστε μόνο σε μας αλλά απευθυνθείτε και
στην δημοτική αρχή.
9. Για τα θέματα των βαρέων ανθυγιεινών και ΜΑΠ για τα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες και
προβλήματα τα θέσαμε ξανά στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και περιμένουμε τις εξελίξεις.

