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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συνάδελφοι,
1.Μισθολόγιο: ξεπαγώνει από 1/1/2018 το παγωμένο εδώ και μία τετραετία μισθολόγιο. Δυστυχώς το
σύνολο των εργαζομένων αντί να δει αυξήσεις θα δεχθεί μισθολογικές μειώσεις λόγω των κρατήσεων. Το
λογιστήριο θα πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες για να ξεκαθαρίσει για τον καθένα η κατάσταση.
2. Κινητικότητα: έχει αρχίσει ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας χωρίς βεβαίως να έχει ολοκληρωθεί ο
πρώτος, ο οποίος όπως ακριβώς σας είχαμε ενημερώσει θα κλείσει τουλάχιστον μετά από ένα δίμηνο.
Στο δεύτερο κύκλο θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις και οι Δήμοι ως οργανισμοί υποδοχής για να υπάρχει
ουσιαστική κινητικότητα και όχι μόνο υλοποίηση της μνημονιακής δέσμευσης με βάση το νόμο Ν.4336/15 (άρθρο 3)
3. Ωράριο: το θέμα του ωραρίου των καθαριστριών και των άλλων ειδικοτήτων δεν έχει προχωρήσει. Το
Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει καμία απάντηση έως τώρα καθώς επίσης δεν έχει υπογραφεί
ούτε η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους αορίστου χρόνου. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις
ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στα ΒΑΕ
4. Αναθέσεις: δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα του πότε θα γίνουν αναθέσεις και για αυτόν το λόγο
ποτέ δεν ασχοληθήκαμε. Η θέση του συλλόγου είναι κρίσεις και τοποθετήσεις. Κρίσεις αν δεν του δώσουν
μεταπτυχιακό του γνωστού διευθυντή δεν πρόκειται να γίνουν. Μη περιμένετε. Μπορεί να μην μπορεί να κριθεί ούτε
για διευθυντής αλλά θα τον διορίσουν με ανάθεση γενικό διευθυντή. Ούτως ή άλλως αυτός είναι ο τρόπος
λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, το γνωρίζετε όλοι.
5. Δημοσιοποιήθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4509 ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα επιλογής προϊσταμένων στο
Δημόσιο ο οποίος επί της ουσίας συμπληρώνει το νόμο για το εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης (ν.4369/16)
6. Οργανισμός: για μία ακόμη φορά εν κρυπτώ σαν κλέφτες μία επιτροπή υποτίθεται (πια είναι αυτή?
φυσικά γνωρίζουμε επακριβώς τι γίνεται) θα τροποποιήσει τον ήδη τροποποιημένο 4 ή 5 φορές οργανισμό. Είναι
περιττό αλλά θα το επαναλάβουμε : αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η δημοτική αρχή
7. Απεβίωσε ο συνάδελφος Η.Ζ. εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Πεύκης- Λυκόβρυσης που έδινε
τη «μάχη»από τις 23 Οκτωβρίου μετά από «εργατικό ατύχημα». Ένα ακόμη θύμα της απαξίωσης , της έλλειψης
προσωπικού και μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τουλάχιστον ας
είναι ο τελευταίος

