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                                                                                        έδρες τους

                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,σες
Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε την διαπραγμάτευση για την υπογραφή της

ΣΣΕ. Από την αρχή το Υπουργείο ήταν αρνητικό. Μετά από πιέσεις που ασκήσαμε
ξεκίνησε πάλι η διαπραγμάτευση και πριν λίγες ημέρες καταλήξαμε σε συμφωνία. 

Έτσι  τις  επόμενες  ημέρες  θα  κληθούμε  να  υπογράψουμε  ΣΣΕ  με  θεσμικά
θέματα και  όχι  μισθολογικά  αφού όπως ξέρετε για τους αορίστου και  ορισμένου
χρόνου εργαζόμενους ισχύει το νέο Ενιαίο Μισθολόγιο.

Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι επαναφέρουμε τον ιματισμό
(που είχε καταργηθεί το 2006) και θα διασφαλίζεται ότι το γάλα και τα είδη ατομικής
προστασίας θα δίνονται κάθε χρόνο. 

Επίσης όσον αφορά το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά
την αλλαγή του «Καλλικράτη» για το οποίο κληθήκαμε στην Επιτροπή της Βουλής
όπου  τοποθετηθήκαμε  γενικά  και  ειδικά,  για  άρθρα  που  διαφωνούμε   με  το
περιεχόμενό τους, όπως την αύξηση  της δυνατότητας μετακίνησης υπαλλήλων για
υπηρεσιακές ανάγκες από 2 + 2 χρόνια  σε 5+5 χρόνια καθώς και για το άρθρο 45
που αφορά την εκχώρηση των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν οι δήμοι σε
ιδιώτες για έργο που θα αναλαμβάνουν, όπως επίσης και το άρθρο 24 που αφορά την
διαφορετική  αντιμετώπιση  των  αιρετών  από  τους  εργαζόμενους  σε  θέματα
Πειθαρχικού και Ποινικού Δικαίου.

Να  σας  αναφέρουμε  επίσης  ότι  στο  νομοσχέδιο  αυτό  θα  κατατεθούν  δύο
τροπολογίες  κατά την δέσμευση του Υπουργού κ. Μιχελάκη που θα αφορούν τις
Κυριακές – Εξαιρέσιμες (από 16 ώρες σε 32) και το γάλα των προηγούμενων ετών.

Όσον αφορά το εκλογικό επίδομα θα δοθεί για όσους εργαστούν στις εκλογές,
το ποσόν δεν έχει καθοριστεί ακόμα. 

Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι  με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την
Κυριακή καταργήθηκε ο ΟΠΑΔ και οι υπηρεσίες και η περιουσία πηγαίνουν στο ΙΚΑ.
Η ισχύς των Βιβλιαρίων  Υγείας έχει παραταθεί   έως 30/9/2014.

Τέλος, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΠ-ΟΤΑ στις 31-3-14 αποφασίστηκε η
συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΓΣΕΕ για της 9 Απριλίου 2014.
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