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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι
1. Στην ανακοίνωση του συλλόγου στις 29/1/2018 σας είχαμε
γνωστοποιήσει ότι επίκειται η άμεση προκήρυξη των 8700 περίπου θέσεων στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων Την Παρασκευή 2/2/2018 εκδόθηκε η
προκήρυξη 3Κ/2018 με αριθμό ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4, 02-02-2018 . Την συγκεκριμένη
προκήρυξη, ενημερώνουμε τους συναδέλφους και φίλους οι οποίοι έχουν
άμεσο ή έμεσο ενδιαφέρον ότι μπορούν να την παραλαμβάνουν από το
εθνικό τυπογραφείο ή να ενημερώνονται στον ιστότοπο www.asep.gr
Θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη περίπου 500 θέσεων.
2. Η διοίκηση του δήμου όπως θα θυμάστε πριν από ένα περίπου χρόνο 4
εκλεγμένους διευθυντές και έναν με ανάθεση τους υποβίβασε σε
προϊσταμένους και έκανε αναθέσεις με το πρόσχημα της αλλαγής του
οργανισμού σε άτομα της επιλογής της. Έγιναν προσφυγές και πρώτος ο
συνάδελφος Γ.Γ. δικαιώθηκε πλήρως και μάλιστα με εντολή του δικαστηρίου
για άμεση αποκατάσταση στην θέση την οποία κατείχε πριν τον
υποβιβασμό κάτι το οποίο εξαναγκάσθηκε να πραγματοποιήσει η δημοτική αρχή.
Την δεύτερη διευθύντρια Ο.Κ. της οποίας η προσφυγή θα εκδικαζόταν το αμέσως
επόμενο διάστημα και η οποία προφανώς με βάση το δεδικασμένο του
συναδέλφου σαφώς θα δικαιωνόταν, η δημοτική αρχή την τοποθέτησε πριν
καν εκδοθεί η απόφαση γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αποτέλεσμα.
Η ερώτησή και η απορία μας χωρίς να περιμένουμε βεβαίως απάντηση
είναι ποιος δίδει το δικαίωμα και σε ποιόν, μέσω των διαφόρων
διορισμών κατά το δοκούν να παίζει με τις τύχες των εργαζομένων, να
τους εξαναγκάζει για ένα χρόνο τουλάχιστον να ξοδεύουν χρήματα και
ψυχικά αποθέματα για να κάνουν στο τέλος το αυτονόητο: Να
αποκατασταθούν εργασιακά εκεί που ήταν ένα χρόνο πριν. Κάποιοι βέβαια σαν να
μην συμβαίνει το παραμικρό και χωρίς τύψεις σφυρίζουν αδιάφορα λες και
κάνουν διορισμούς στο «πατρογονικό τους βιλαέτι». Πότε υπήρξαν τέτοιες
τακτικές στο δήμο και θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιά είναι η θέση του Δημοτικού
Συμβουλίου επ αυτών.
3. Ο σύλλογος θα ήθελε να συγχαρεί τον γνωστό κ. Αντώνιο
Κουτάντο για τον διορισμό του στη θέση του Γενικού Διευθυντού
προφανώς με βάση τα προσόντα και τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει.

Δεν έχει σημασία αν μπορεί να εκλεγεί ή όχι διευθυντής με τα μόρια που έχει , δεν
έχει καμία σημασία το ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να προχωρήσει σε προκηρύξεις
θέσεων ευθύνης εάν δεν δώσουν στον γνωστό προαναφερόμενοι μεταπτυχιακό ,
σημασία έχει μόνο ότι τον αναγορεύσαν σε γενικό διευθυντή.
Προφανώς τέτοιες τακτικές και πρακτικές προάγουν το ήθος,
αναβαθμίζουν την δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη περί αξιοκρατίας και
προφανώς θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τους
νεότερους!
Στην αποτίμηση του έργου του πέραν των άλλων λαμπρών επιδόσεων,
(νεκροταφεία, άδειες μικροπωλητών, περίπατοι αδειών κλπ) πιστεύουμε ότι θα
πρέπει να καταγράψει και τον αριθμό των ΕΔΕ που έγιναν κατά την διάρκεια της
θητείας του στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, διότι θα θέλαμε να
πληροφορηθούμε πόσες δεκάδες ή εκατοντάδες ΕΔΕ έχουν πραγματοποιηθεί. Ίσως
τότε του απονεμηθεί το βραβείο των εξαίρετων πράξεων!
4. Μετά από παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων πάρθηκε απόφαση από την
ΑΔΕΔΥ να υπάρξει επίσημη καταγραφή των μειώσεων που υφίστανται οι
συντάξεις λόγω του υπολογισμού των με το νόμο Κατρούγκαλου και τον
σφαγιασμό ο οποίος ακολουθεί μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το
επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να τα αναρτήσουμε και να τα κοινοποιήσουμε
στους συναδέλφους. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και με τον υπολογισμό
όταν γίνει του μισθολογίου για να γίνονται εμφανείς οι διαφορές οι
οποίες υπάρχουν όσον αφορά τις αυξομειώσεις και να γνωρίζει ακριβώς
ο κάθε συνάδελφος πως διαμορφώνεται η μισθολογική του κατάσταση
μετά το ξεπάγωμα των κλιμακίων του μισθολογίου από 1/1/2018
5. Τα διάφορα θέματα τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση
παραμένουν ως έχουν χωρίς καμμία εξέλιξη από την τελευταία ενημέρωση
6. Άτομα και παρατάξεις οι οποίες ήταν παντελώς απούσες την τελευταία
τριετία, δεν είχαν ενδιαφερθεί ούτε για ένα πρόβλημα των εργαζομένων και του
Δήμου, απόφευγαν ακόμη και να είναι παρόντες στις συναντήσεις που
γινόταν με την δημοτική αρχή για να μην διαταράξουν τις αρμονικές
αδιαφανείς τους σχέσεις, αφού το μόνο που έκαναν ήταν να δίνουν αναφορά
πριν και μετά τα διοικητικά συμβούλια (όταν και αν έρχονταν), στην καλύτερη
περίπτωση το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να συνεχίσουν την έως
τώρα τακτική της ανυπαρξίας τους και το να μετακινούν όποιον θεωρούν
ότι τους «ακούει» γιατί δεν έχει την πρέπουσα μόνωση το κτίριο.

