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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Μ.Α.Π.
Συνάδελφοι,
Στο τέλος Ιουλίου καταβλήθηκε η 2η δόση των αναδρομικών των Μ.Α.Π. στους
συναδέλφους δικαιούχους.
Ενώ οι δόσεις ήταν ισόποσες, ή σχεδόν ισόποσες σε όλες τις έως τώρα καταβολές, στην
συγκεκριμένη περίπτωση ανακαλύψανε εκ των υστέρων ότι οι δόσεις μπορεί να είναι και
ανισόποσες (άλλα κόλπα).
Το Προεδρείο ενός σωματείου της καθαριότητος ζήτησαν για τους επόπτες και τους
επιστάτες να γίνει αύξηση των χρημάτων τα οποία θα ελάμβαναν, Αποτέλεσμα ήταν να
υπάρξει καθυστέρηση περίπου για ένα μήνα στην καταβολή των αναδρομικών.
Στη συνάντηση η οποία είχε υπάρξει με την Διοίκηση του Δήμου παρουσία εκπροσώπων
του ΣΕΔΑ η Οικονομική Υπηρεσία είχε δεσμευτεί ότι η οποιαδήποτε διαφορά προκύψει λόγω
της αύξησης στις καταβολές των εποπτών κλπ θα καταβληθεί από αυτήν (Ταμιακή Υπηρεσία),
χωρίς να επηρεαστεί το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι.
Κατά παρέκκλιση των συμφωνιών δεν καλύφτηκε η διαφορά η οποία προέκυψε με
πρόσχημα ότι οι διαφορές καταβάλλονταν από τα ανταποδοτικά, λες και αναφερόμαστε σε άλλον
Δήμο ή σε άλλον φορέα. Οι διαφορές καταβλήθηκαν αλλά τα χρήματα αφαιρέθηκαν από τους
υπόλοιπους δικαιούχους.
Αντί να γίνει το αυτονόητο δηλαδή να καταβληθεί σε όλους η 2η δόση όπως ακριβώς είχε
καταβληθεί η 1η και οι διαφορές όπου υπήρχαν να καταβληθούν συμπληρωματικά εκ των
υστέρων έγινε το αντίθετο, καταβλήθηκαν οι αυξημένες διαφορές και περικόπηκαν τα
χρήματα από τους υπόλοιπους δικαιούχους.
Ο Σύλλογος παρενέβη προς κάθε κατεύθυνση ζητώντας να σταματήσει η ευνοιοκρατική
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ομάδων και να προχωρήσει άμεσα η καταβολή των χρημάτων, τα
οποία δικαιούνται αλλά περικόπηκαν από τους συναδέλφους.
Η Οικονομική Υπηρεσία δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε αναμόρφωση των
ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) μέσα από απόφαση της 1ης συνεδρίασης της
Οικ.Επιτροπής και του 1ου Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητήσαμε από το Προσωπικό να στείλει
άμεσα τις διαφορές ώστε να αποκατασταθεί η αδικία η οποία είναι απόρροια μεροληπτικής
αντιμετώπισης της Δημοτικής Αρχής σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.
Εμείς όπως σας είπαμε θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι θα πιέσουμε προς κάθε
κατεύθυνση να γίνει άμεσα η αναμόρφωση των ΠΟΕ και η καταβολή των χρημάτων διότι
πολύ φοβούμαστε ότι νέα τερτίπια θα βρει η Δημοτική Αρχή για να αναβάλει ή να
καθυστερήσει την καταβολή της διαφοράς την οποία δικαιούνται οι συνάδελφοι.

