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Συνάδελφοι 

1. Φύλαξη Δημοτικών Χώρων.     Μετά  την  απόφαση   του  Δημοτικού   Συμβουλίου   για   την
 « συμπληρωματική φύλαξη των κτηρίων του Δήμου» προϋπολογισμού περίπου 2.000.000 ευρώ η

οποία έγινε κατά την διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών του Συλλόγου,  ο ΣΕΔΑ προσέφυγε
για δεύτερη φορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την ακύρωση της συγκεκριμένης
απόφασης η οποία θα φέρει security στο Δήμο. Να υπενθυμίσουμε ότι η θέση του Συλλόγου
είναι να καλυφτούνε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις με εσωτερική μετάταξη συναδέλφων οι
οποίοι  έχουν  διάφορα  προβλήματα  και  από  εκεί  και  πέρα  μπορούμε  να  συζητήσουμε
οποιαδήποτε άλλη λύση. Η ροπή όμως της Δημοτικής  Αρχής προς τις  ιδιωτικοποιήσεις  είναι
πλέον εμφανέστατη.

2. Ιδιωτικοποίηση  Ηλεκτρολογικού.    Με  συνοπτικές  διαδικασίες  και  με  μία  μελέτη  όπως
πληροφορούμαστε ιδιωτικής εταιρείας, ο Δήμος ιδιωτικοποιεί επί της ουσίας μέσω ΣΔΙΤ την
Διεύθυνση  Ηλεκτρολογικού αλλά  και  γενικότερα  τον  ηλεκτροφωτισμό  της  Αθήνας  μέχρι  το
2036.Στα  γραφεία  του  Συλλόγου  πραγματοποιήθηκε  τη  Τετάρτη  28-3-2018  σύσκεψη
Εκπροσώπων όλων των Σωματείων του Δήμου με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό
των  δράσεων.  Τις  αποφάσεις  τις  λαμβάνει  το  Σωματείο  και  οι  εργαζόμενοι  στην  Διεύθυνση
Ηλεκτρολογικού , ο Σύλλογος είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σε όλη την διαδικασία και με τον
κάθε δυνατό τρόπο στις δράσεις που θα επιλέξουν. Άποψη του ΣΕΔΑ πέραν της παρουσίας στην
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έκδοση κοινής ανακοίνωσης των Σωματείων είναι ότι
έπρεπε να έχει υπάρξει συνολική τετράωρη ή τρίωρη στάση σε όλο τον Δήμο αντιδρώντας στη
εκχώρηση ενός καίριου τμήματος των ανταποδοτικών τελών σε εταιρεία.
Οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είχαν γίνει εμφανείς από την τροποποίηση του Οργανισμού
(μία από τις πολλές που έχουν γίνει)  όπου με επιμονή επεδίωκε την διάλυση της Διεύθυνσης
Ηλεκτρολογικού.  Είναι  ξεκάθαρο πλέον  ότι  στρατηγικός  στόχος  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  η
ιδιωτικοποίηση  φιλέτων του Δήμου η οποία  θα γίνεται  πιο  έντονη όσο πλησιάζει  η  λήξη της
θητείας  της.  Σταθερά  αρνητική  με  ξεκάθαρα  επιχειρήματα  είναι  όλη  η  Διεύθυνση  του
Ηλεκτρολογικού και όλοι όσοι έχουν λάβει γνώση των δεδομένων με τα οποία εκχωρείται  μία
Διεύθυνση ανταποδοτική με τεράστια εμπειρία και έργο. 
Εμείς  είμαστε   στο  πλευρό  των  Συναδέλφων  και  μάλιστα  με   καθαρή  απόφαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου περί στήριξης των και περιμένουμε το «σήμα» τους για περισσότερες
δυναμικές και  αποφασιστικές δράσεις.

3. Ολοκληρώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην
Διεύθυνση Καθαριότητος – Μηχανολογικού μέσω της προκήρυξη 3Κ/2018.
Εκ  των  υπηρετούντων  στον  Δήμο  Αθηναίων  235  συμβασιούχων-παρατασιούχων
προσελήφθησαν  με  τους  προσωρινούς  πίνακες  του  ΑΣΕΠ  περίπου  10  άτομα  (5%).  Όπως
ακριβώς   είχαμε  προαναγγέλλει   σε  προγενέστερες  ανακοινώσεις  εκ  των  υπαρχόντων
συμβασιούχων μόνον ένα απειροελάχιστο ποσοστό προσελήφθη .
Για μία ακόμη φορά ήμασταν απόλυτα ακριβείς σε αυτά τα οποία είχαμε προαναγγείλει.
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4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συζήτησε το θέμα του ωραρίου των καθαριστριών και των
κλαδευτών υψηλών δένδρων. Το Υπουργείο δεν δίνει απάντηση για το ωράριο των καθαριστριών
αλλά ούτε προχωρά και στην υπογραφή ΣΣΕ για τους αορίστου χρόνου. Αποφασίστηκε δε να
γίνει μία ακόμη προσπάθεια για την επίλυση αυτών των ζητημάτων στο εσωτερικό επίπεδο «του
Δήμου»  Θα επανέλθουμε…

5. Την Τρίτη 3-4-2018 υπάρχει παράσταση όλων των Ομοσπονδιών για το θέμα των Β.Α.Ε.
Είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση με βάση το άρθρο 396/Ν.4512 και 4517/2018 θα προχωρήσει
στην  περικοπή  ειδικοτήτων  που  ασφαλιστικά  εντάσσονται  στα  Β.Α.Ε.,   η  αύξηση  του  ορίου
ηλικίας  συνταξιοδότησης  όσων  εξαιρεθούν  από  την  νέα  λίστα  και  η  περικοπή  του  σχετικού
επιδόματος  Επικίνδυνης  και  Ανθυγιεινής  Εργασίας  που  σήμερα  καταβάλλεται  σε  περίπου
120.000  εργαζόμενους  στο  Δημόσιο  από  τους  οποίους  οι  40.000  εργάζονται  στην  Τοπική
Αυτοδιοίκηση. 

6. Ο Σύλλογος δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία οικονομική συναλλαγή διότι οι ταμίες δεν είναι
πιστοποιημένοι. Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών έως
την πιστοποίηση τους  είναι περίπου 2 μήνες. Αναμένουμε την πιστοποίηση στο τρίτο δεκαήμερο
του  Απριλίου  για  να  προχωρήσουμε  την  οποιαδήποτε  οικονομική  συναλλαγή  είναι  σε
εκκρεμότητα. 

7.Όλες τις ημέρες του Πάσχα ο Σύλλογος θα είναι σε επαγρύπνηση  διότι  οι ενέργειες τόσο της
Δημοτικής Αρχής όσο και της Κυβέρνησης βρίσκονται σε μία άκρως επικίνδυνη πορεία .
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