ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.2218/1994 & 2240/1994 και ύστερα από την αριθ.1168
Ε.Μ 153/23-07-1996 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, αναγνωρίσθηκε:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (υπαλλήλων)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ » που εδρεύει στη ∆ράµα.
∆ιορίσθηκε προσωρινή διοίκηση αποτελούµενη από τα παρακάτω ιδρυτικά µέλη και τα οποία
κατά την συνεδρίαση στις 28-01-1997 ήλθαν σε σώµα ως ακολούθως:
1. (Πρόεδρος)
Κοντοµάρη Ανατολή
2. (Αντιπρόεδρος) Αρναουτόπουλος Νικόλαος
3. (Γ.Γραµµατέας) Σαµαράς Αθανάσιος
4. (Ταµίας)
Χασάπης Παύλος
5. (Μέλη)
Παπαλιάς Πασχάλης -Κωνσταντινίδης Παύλος και Παππάς Βασίλειος
Β. Από τις αρχαιρεσίες στις 30-01-1998 και µε την από 9-02-1998 συνεδρίαση των
νεοεκλεγέντων µελλών το νέο ∆.Σ που προέκυψε είναι:
1. (Πρόεδρος)
Ζιµπίδης Γεώργιος
2. (Αντιπρόεδρος)
Ελευθεριάδης Ανέστης
3. (Γ.Γραµµατέας)
Παππάς Βασίλειος
4. (Ταµίας)
Κωνσταντινίδης Νικόλαος
5.Υπευθ.∆ηµ.Σχέσεων Κασάπης Γεώργιος
6. (Μέλη)
Ευαγγελίδης Νικόλαος& Χασάπης Παύλος.
Κατά την Γενική Συνέλευση στις 20-01-2000 αποφασίσθηκε η αυξηση της συνδροµής των
µελλών του συλλόγου από 1000 ∆ΡΧ σε 200 ∆ΡΧ ετησίως.
Γ. Από τις αρχαιρεσίες στις 08-02-2000 και µε την από 14-02-2000 συνεδρίαση των
νεοεκλεγέντων µελλών το νέο ∆.Σ που προέκυψε είναι:
1. (Πρόεδρος)
Ζιµπίδης Γεώργιος
2. (Αντιπρόεδρος)
Αϊνατζόγλου Σταύρος
3. (Γ.Γραµµατέας)
Παπουτσιδάκη Μαρία
4. (Ταµίας)
Αντώνογλου Βασίλειος
5.Υπευθ.∆ηµ.Σχέσεων Βουρκούδη Μελανία
6. (Μέλη)
Παππάς Βασίλειος και Τερζίδου Ευδοξία.
 Οι κινητοποιήσεις των ∆.Σ του συλλόγου µας για την πλήρη ένταξη του Νοµού µας
στις παραµεθόριες περιοχές άρχισε µε την επιστολή του τότε ∆.Σ τον Μάρτιο του
2000 προς στην τότε Υπουργό Εσωτερικών ∆.∆ & Αποκέντρωσης στους βουλευτές
του Νοµού και τον Νοµάρχη ∆ράµας.
 Τον Μάρτιο του 2000 µε απόφαση του Νοµάρχη ∆ράµας έπειτα από αίτηµα του ∆.Σ
προσδιορίστηκε το γραφείο 213 του ∆ιοικητηρίου ως χώρος στέγασης του Συλλόγου
µας.
 Τον µήνα Οκτώβριο του 2000 αποφασίστηκε η εγγραφή του συλλόγου µας στην
Οµοσπονδία Συλλόγων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε).
 Ο Σύλλογος συµµετείχε στο Συνέδριο της Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε µε τους εκλεγµένους
αντιπροσώπους και το οποίο έγινε στη Ρόδο τον ∆εκέµβριο του 2000.

∆. Από τις αρχαιρεσίες στις 28-03-2002 και µε την από 10-04-2002 συνεδρίαση των
νεοεκλεγέντων µελλών το νέο ∆.Σ που προέκυψε είναι:
1. (Πρόεδρος)
Παπουτσιδάκη Μαρία
2. (Αντιπρόεδρος)
Ερίκης Χρήστος
3. (Γ.Γραµµατέας)
Αντώνογλου Βασίλειος
4. (Ταµίας)
Ιώβης Νικόλαος
5.Υπευθ.∆ηµ.Σχέσεων Κασάπης Γεώργιος
6. (Μέλη)
Αϊνατζόγλου Σταύρος και Ζιµπίδης Γεώργιος
Στις 28-06-2002 παραιτήθηκε ο Ταµίας του ∆.Σ και αντικαταστάθηκε από τον πρώτο
επιλαχόντα Χατζησαββίδη Ηλία.
E. Από τις αρχαιρεσίες τον Μάρτιο του 2004 και µε την από 24-03-2004 συνεδρίαση των
νεοεκλεγέντων µελλών το νέο ∆.Σ που προέκυψε είναι:
1. (Πρόεδρος)
Αϊνατζόγλου Σταύρος
2. (Αντιπρόεδρος)
Καµπουρούδης Λάµπρος
3. (Γ.Γραµµατέας)
Ερίκης Χρήστος
4. (Ταµίας)
Παπουτσιδάκη Μαρία
5.Υπευθ.∆ηµ.Σχέσεων Φλήκας Μιχαήλ
6. (Μέλη)
Αντώνογλου Βασίλειος και Ζιµπίδης Γεώργιος
 Το ∆.Σ συµπαραστάθηκε στον συνάδελφο και µέλλος του Συλλόγου
Χατζησαββίδη Ηλία για το δυσάρεστο ατύχηµα του υιού του και στον
Καραγιαννίδη Ιωάννη για την επέµβαση ανοικτής καρδιάς του υιού του
συγκεντρώνοντας σηµαντικό ποσό από όλους τους συναδέλφους και µέλη
του.
 Συµµετοχή του ∆.Σ στην πανελλήνια συνδιάσκεψη των Α΄βάθµιων
Συλλόγων που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3-11-2004 και στις 13
Απριλίου 2006 υπό την αιγίδα της Οµοσπονδίας. Το ∆.Σ εκπροσώπησαν ο
Αντιπρόεδρος Λάµπρος Καµπουρούδης και ο Υπεύθ.∆ηµοσίων σχέσεων
Φλήκας Μιχαήλ και ο Αντιπρόεδρος Λάµπρος Καµπουρούδης µε την
Ταµία Μαρία Παπουστιδάκη αντίστιχα.
 Εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του
Συλλόγου, µε το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 24 η δηµιουργία ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.
 ∆ηµιουργία κλειστού χώρου στάθµευσης (68 θέσεων) στο χώρο του
∆ιοικητηρίου µε σκοπό την εξυπηρέτηση των τεχνικών συναδέλφων που
χρησιµοποιούν τα Ι.Χ αυτοκίνητα κατά τις Ε.Ε. µετακινήσεις τους.
 Κατάθεση φορολογικών δηλώσεων του Συλλόγου µας και κλείσιµο των
προηγούµενων οικονοµικών ετών λειτουργίας του Συλλόγου.
ΣΤ. Από τις αρχαιρεσίες τον Μάρτιο του 2006 και µε την αριθ.5/2006 απόφαση του
αριθ.4/2006 πρακτικό συνεδρίασης των νεοεκλεγέντων µελλών το νέο ∆.Σ που προέκυψε
είναι:
1. (Πρόεδρος)
2. (Αντιπρόεδρος)
3. (Γ.Γραµµατέας)
4. (Ταµίας)

Χαρπαντίδου Αικατερίνη
Αϊνατζόγλου Σταύρος
Καµπουρούδης Λάµπρος
Παπουτσιδάκη Μαρία

5.Υπευθ.∆ηµ.Σχέσεων
6. (Μέλη)

Τοµατσίδης Ιωάννης
Ροδίτης Νικόλαος και Ρούση Ειρήνη

 Με πρωτοβουλίες του ∆.Σ έγιναν παραστάσεις στον Γραµµατέα της
Περιφέρειας Α.Μακ.Θράκης στις οποίες συµετείχαν τα ∆.Σ των Α΄βάθµιων
συλλόγων των Νοµ/κών Αυτοδ/σεων της περιφέρειας, για την εφαρµογή
ενός και µόνο ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στις
Νοµ/κές Αυτοδ/σεις της χώρας.
 Ενηµέρωση των µελλών του συλλόγου για το δικαίωµα και τον τρόπο
διεκδίκησης αναδροµικά του ειδικού επιδόµατος των 176 €. Με την
συνδροµή των µελλών του ∆.Σ συγκεντρώθηκαν και προωθήθηκαν τα
δικαιολογητικά για την κατάθεση των αγωγών σε δικηγορικό γραφείο της
Αθάνας και του ∆ικηγορικού συλλόγου της ∆ράµας.
 Υπήρχε συµµετοχή των
εκλεγµένων αντιπροσώπων στο έκτακτο
καταστατικό συνέδριο της ΠΟΣΥΝΑΕ στην Αγχίαλο του Βόλου και την
κάλυψη των εξόδων διαµονής τους.
 ∆ιενέργεια αρχαιρεσιών στις 01-11-2006 για την ανάδειξη αντιπροσώπων
στην ΠΟΣΥΝΑΕ .
 Κατάθεση προτάσεων του ∆.Σ στην ΟΣΥΝΑΕ ως εξής:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
& ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
∆ράµα 04 Φεβρουαρίου 2008
Αρ.Πρωτ. <οικ.> 7

(i) Ταχ.∆ιεύθυνση : ∆ιοικητήριο ∆ράµας
Ταχ.Κωδ.
: 66100
Πληροφορίες : Αικ.Χαρπαντίδου (2521 0 62304)
Λ.Καµπουρούδης (2521 0 62413)
Ν.Ροδίτης
(2521 0 62304)
Fax
: 2521 0 62213 & 2521 0 62305

ΟΠΩΣ : 1. ΟΣΥΝΑΕ,
2. ∆.Σ. Συλλόγων Υπαλλήλων των
Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων
όπως Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης.

Σε συνεδρίασή του το ∆.Σ. του Συλλόγου όπως αποφάσισε να θέσει υπόψη
όπως όπως κάτωθι προτάσεις, ορισµένες από όπως οποίες έχουν αποσταλεί στην
ΟΣΥΝΑΕ & έχουν κοινοποιηθεί στα ∆.Σ. των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων των Ν.Α. µε
το Αρ.Πρωτ. <οικ.>39 / 25-07-2007 έγγραφό όπως και οι οποίες εµφανίζονται κατά
σειρά σπουδαιότητας µε κριτήριο αξιολόγησης την ίση αντιµετώπιση όλων των
συναδέλφων που εργάζονται όπως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η Πρόταση Α΄

θα πρέπει να είναι το κύριο και αδιαπραγµάτευτο
αίτηµα
όπως
Οµοσπονδίας, διότι µε την ικανοποίησή του θα κερδίσουµε :
α. την οικονοµική αναβάθµιση όλων των υπαλλήλων των Ν.Α. &

β. την ενότητα όλων των υπαλλήλων των Ν.Α. και τη συσπείρωσή
όπως γύρω
από την Οµοσπονδία.
(b)
Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η Α΄
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΟΠΩΣ
ΟΠΩΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ειδικοί Λογαριασµοί Υπουργείων.
Είναι λογαριασµοί που δηµιουργήθηκαν σε κάποια Υπουργεία, τροφοδοτούνται µε τα
διάφορα τέλη υπέρ τρίτων που καταβάλλουν οι πολίτες που συναλλάσσονται µε το
∆ηµόσιο. Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών επιστρέφει όπως υπαλλήλους
των Υπουργείων και όπως υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που
προέρχονται από µετατάξεις από τα αντίστοιχα Υπουργεία.
Σήµερα δηλαδή οι Ειδικοί Λογαριασµοί τροφοδοτούνται
1. µε τέλη από υπηρεσίες που προσφέρουν κυρίως υπάλληλοι των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και πιστώνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης
2. από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την εφαρµογή όπως αγροτικής
πολιτικής που πιστώνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
3. από έσοδα του Εθνικού Τυπογραφείου (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.&Α.)
4. από έργα που εκτελούνται σε εφαρµογή όπως πολεοδοµικής νοµοθεσίας καθώς
και των τεχνικών έργων υποδοµής του ΥΠΕΧΩ∆Ε διά των αρµοδίων
Υπηρεσιών των Ν.Α.
5. από πόρους – παράβολα του ∆ηµοσίου για τον τοµέα Μεταφορών και
Επικοινωνιών που τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών
και επιδοτούνται κυρίως υπάλληλοι των Υπουργείων. Επειδή όπως δεν επιδοτούνται
όλοι οι υπάλληλοι που προσελήφθησαν από όπως Νοµαρχίες ή µετετάχθησαν σε αυτές,
παρά µόνο οι εναποµείναντες από όπως αναγκαστικές µετατάξεις από τα αντίστοιχα
Υπουργεία και οι οποίοι λόγω συνταξιοδότησης όπως µειώνονται, σε λίγα χρόνια θα
έχουµε το οξύµωρο όσο και άδικο σύστηµα, να τροφοδοτούν όπως λογαριασµούς οι
υπάλληλοι των Νοµαρχιών και να αµείβονται οι Υπάλληλοι των Υπουργείων. Να
δουλεύει η επαρχία για την Αθήνα.
Πρόταση: Να δηµιουργηθεί ένα Ταµείο, τη διαχείριση του οποίου θα έχει η ΕΝΑΕ, και να
έχει ως έσοδα όλα τα τέλη, ο καταλογισµός των οποίων γίνεται από υπαλλήλους των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Παράλληλα θα χορηγεί ένα επίδοµα σε όλους όπως
υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Χαρακτηριστικά του επιδόµατος:
• Θα χορηγείται σε όλους όπως υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
ανεξαρτήτου ∆ιευθύνσεως που υπηρετεί και σχέση εργασίας που έχει.
• Θα διαβαθµίζεται ανάλογα όπως κατηγορίας και των συντελεστών του µισθολογίου,
δηλαδή:

•

•

•

To καθοριζόµενο ποσό του επιδόµατος θα ισχύει για την κατηγορία Υ Ε και θα
κλιµακώνεται για τη κατηγορία ∆ Ε µε συντελεστή 1,17, για τη κατηγορία Όπως Ε µε
συντελεστή 1,31 και για τη κατηγορία Π Ε 1,37.
Το ποσό του επιδόµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το µεγαλύτερο επίδοµα
των Ειδικών Λογαριασµών που λαµβάνει σήµερα υπάλληλος πρώην Υπουργείου
κατηγορίας ΥΕ και ανέρχεται στο ποσό των 330,00 € προσαυξανόµενο κατά 10%,
δηλαδή 365,00 €.
Σε περίπτωση που δοθεί µέσα από τη τακτική µισθοδοσία θα πρέπει να είναι
αυξηµένο κατά 126,00 ευρώ, καθ’ ότι θα καταργηθεί η ισόποση προσωπική διαφορά,
ως ο νόµος ορίζει.

Το παραπάνω επίδοµα δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισµό, απλώς κάνει
δίκαιη την κατανοµή µεταξύ Κέντρου και περιφέρειας, υπαρχόντων επιδοµάτων.
Όπως κάνει πράξη τη ρήση «ίση αµοιβή για ίση εργασία», αποκαθιστά αδικίες που
δηµιουργήθηκαν µε τη δηµιουργία όπως Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάνει
ελκυστική τη προοπτική µετάταξης αξιόλογων στελεχών από τον ευρύτερο τοµέα
στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

(c)
(d)
(e) Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η Β΄
Προτείνεται η παρακάτω ρύθµιση που αφορά όπως υπηρετούντες υπαλλήλους στη
Ν.Α. µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. πλήρους απασχόλησης

 «Οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. µε πλήρη απασχόληση
που υπηρετούν όπως Ν.Α., σε προβλεπόµενες οργανικές
ή
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, µε τη συµπλήρωση πέντε (5)
ετών συνολικής υπηρεσίας στη Ν.Α. µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ.
πλήρους απασχόλησης δύνανται να διοριστούν µε αίτησή όπως σε
µόνιµες θέσεις των Ν.Α. ως ακολούθως:
1) Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. πλήρους απασχόλησης όπως οικείους
οργανισµούς των Ν.Α. και οι υφιστάµενες προσωποπαγείς θέσεις όπως Ν.Α. του
προσωπικού µε σχέσης εργασίας Ι.∆.Α.Χ. πλήρους απασχόλησης µετατρέπονται,
εντάσσονται σε υφιστάµενους κλάδους αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας
όπως Κατηγορίας Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, ή αν δεν υπάρχουν σε
συνιστώµενους κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας όπως Κατηγορίας Εκπαίδευσης
στην οποία υπηρετούν.
2) Πληρούν τα προβλεπόµενα από τον ισχύοντα κώδικα υπαλλήλων ∆ηµοσίου , ΝΠ∆∆
και ΟΤΑ γενικά προσόντα διορισµού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας.
3) Κατέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα όπως Κατηγορίας/ κλάδου- ειδικότητας σε
θέσεις των οποίων διορίζονται, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Προσοντολόγιο.
4) Η µετατροπή των οργανικών θέσεων µε ένταξή όπως σε υφιστάµενους κλάδους ή τη
σύσταση κλάδων κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης και κλάδο γίνεται µε την πράξη
διορισµού του προσωπικού που υπηρετεί όπως µετατρεπόµενες θέσεις. Περίληψη
όπως απόφασης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα όπως Κυβέρνησης.
5) Με την πράξη διορισµού κατατάσσονται οι υπάλληλοι στον αντίστοιχο βαθµό όπως
οικείας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα χρόνια συνολικής υπηρεσίας µε
σχέση εργασίας Ι.∆.ΑΧ. Ο χρόνος όπως πρέπει να έχει διανυθεί µε τα τυπικά

προσόντα όπως Κατηγορίας στην οποία κατατάσσεται ο υπάλληλος. Σε περίπτωση
που µέρος του ανωτέρω χρόνου έχει διανυθεί σε κατώτερη Κατηγορία Εκπαίδευσης
λαµβάνεται για συνυπολογισµό στο βαθµό ολόκληρος ο χρόνος µέχρι 10 έτη
υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο πλήρους απασχόλησης και από τα 10 έτη και πλέον
προσµετρείται το ½ των ετών υπηρεσίας για την κατάταξη στο βαθµό.
Ο χρόνος που πλεονάζει στο βαθµό λογίζεται ότι έχει διανυθεί στο βαθµό αυτό για
όπως όπως συνέπειες.
6) Οι διοριζόµενοι υπάλληλοι διατηρούν το προηγούµενο
ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς.
7) ∆εν υπάγεται όπως ανωτέρω ρυθµίσεις το παρακάτω προσωπικό Ι.∆.Α.Χ. :
α) το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό των Ν.Α.
β) Οι Γενικοί Γραµµατείς των Ν.Α., οι ειδικοί σύµβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες των
Νοµαρχών.
Γ) Οι νοµικοί σύµβουλοι των Ν.Α.
δ) όσοι έχουν προσληφθεί στα γραφεία τύπου και δηµοσίων σχέσεων του άρθρου 8
παρ. 4 του Ν. 1288/82 καθώς και οι δηµοσιογράφοι.
8) Από
την ανωτέρω ρύθµιση δεν προκύπτει
οικονοµική επιβάρυνση
στο
προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. που βαρύνεται βάσει του Π.∆. 401/2002 για τη
µισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Ν.Α. »

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η Γ΄
Στο Ν.2685/1999 ‘Κάλυψη δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός
Επικράτειας και όπως διατάξεις’ ο οποίος πρόκειται να τροποποιηθεί ή να
αντικατασταθεί, θα ήταν σκόπιµο κατά τη γνώµη όπως :

Να προβλεφθούν αυξήσεις -τόσο στην ηµερήσια αποζηµίωση όσο και όπως
δαπάνες διανυκτέρευσης- , ανάλογες µε αυτές που δόθηκαν και ανταποκρίνονται
στο ύψος των πραγµατικών δαπανών όπως συναδέλφους Μηχανικούς ΠΕ & ΤΕ
µε όπως 2/52970/0022/31-08-2007 & 2/52971/0022/31-08-2007 ΚΥΑ. Και για την
κάλυψη όπως δαπάνης που θα προκληθεί να προβλεφθούν ανάλογες αυξήσεις
των ΚΑΠ, για την επιχορήγηση των προϋπολογισµών των Ν.Α.
Να αυξηθεί η χιλιοµετρική αποζηµίωση των µετακινούµενων υπαλλήλων για
υπηρεσία µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα από 0,15€/km σε 0,40€/km λόγω των
συνεχών ανατιµήσεων στα καύσιµα.
Να υπάρχει το ίδιο όριο χιλιοµετρικής απόστασης για την καταβολή όπως
ηµερήσιας αποζηµίωσης σε όλους όπως υπαλλήλους ανεξαρτήτως ειδικότητας &
Υπηρεσίας που υπηρετούν, διότι παρατηρείται το φαινόµενο να συµµετέχουν
συνάδελφοι στην ίδια Επιτροπή και κάποιοι να λαµβάνουν την ηµερήσια
αποζηµίωση και άλλοι όχι.
Να καταβάλλεται, εκτός από τα αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 6 του
νόµου και η δαπάνη στάθµευσης του Ι.Χ. σε χώρους στάθµευσης.
Να επιτρέπεται η χρήση του Ι.Χ. και να αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή
συµµετοχής εκτός από τα αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 12 του νόµου και
σε ηµερίδες, διηµερίδες και γενικά σε όλα τα προγράµµατα επιµόρφωσης.

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η ∆΄
Όπως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπηρετεί όπως πολύ µικρός αριθµός µόνιµων
υπαλλήλων ασφαλισµένων στο ΙΚΑ (π.χ. 2 στο Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα ∆ράµας), οι οποίοι
δεν έχουν δικαίωµα υπαγωγής σε ταµείο για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος κατά τη
συνταξιοδότησή όπως. Με όπως διατάξεις του άρθρου 300 του Ν.1188/1981 καταβάλλεται
αποζηµίωση όπως υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, –ισχύει και για όπως
που υπηρετούν όπως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις-, λόγω απολύσεως ή καταγγελίας όπως
σύµβασης εργασίας από την υπηρεσία. Με την παράγραφο 47 του άρθρου 8 του Ν.2307/1995
επεκτάθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 300 του Ν.1188/1981
και όπως µόνιµους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού που επέλεξαν ως κύριο ασφαλιστικό
φορέα το ΙΚΑ. Για την άρση όπως αδικίας που υφίστανται οι µόνιµοι υπάλληλοι που
εργάζονται όπως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και επέλεξαν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα
το ΙΚΑ και δεν δικαιούνται αποζηµίωση ή λήψη εφάπαξ βοηθήµατος κατά την αποχώρησή
όπως καταθέτουµε την ακόλουθη πρόταση

 «Εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του
άρθρου 300 του Ν.1188/1981 σε όλο το ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και το µόνιµο προσωπικό των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων που επέλεξε ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το
ΙΚΑ και δεν έχει δικαίωµα λήψης εφάπαξ βοηθήµατος από
άλλο φορέα»

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η Ε΄
Όπως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπηρετεί όπως σχετικά
µικρός αριθµός
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν
δικαίωµα υπαγωγής σε
ταµείο για τη χορήγηση
εφάπαξ βοηθήµατος κατά τη
συνταξιοδότησή όπως, αλλά σύµφωνα µε όπως διατάξεις του άρθρου 300 του Ν.1188/1981
καταβάλλεται αποζηµίωση όπως υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, –ισχύει
και για όπως που υπηρετούν όπως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις-, λόγω απολύσεως ή
καταγγελίας όπως σύµβασης εργασίας από την υπηρεσία. Το ανωτέρω όριο αποζηµίωσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 21 του Ν.3144/2003 ανέρχεται στο ύψος των
15.000,00 €. Λόγω όπως αύξησης, -µε όπως µισθολογικές πολιτικές των ετών-, των µηνιαίων
αποδοχών βάση των οποίων υπολογίζεται η αποζηµίωση αυτή θα κρίναµε σκόπιµο να
αυξηθεί το όριο στο ύψος των 25.000,00 €.

 «Το οριζόµενο από το άρθρο 21 του Ν.3144/ΦΕΚ111/τ.Α΄/0805-2003 ανώτατο όριο αποζηµίωσης αυξάνεται στο ποσό των
είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €)»

a) Για όπως προτάσεις ∆ & Ε το ορθότερο θα ήταν να δοθεί
το δικαίωµα όπως υπαλλήλους όπως να υπαχθούν στον
νέο κλάδο του ΤΠ∆Υ, έτσι ώστε να λαµβάνουν εφάπαξ

βοήθηµα κατά την συνταξιοδότησή όπως ανάλογο των
εισφορών όπως.

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η

ΣΤ΄

Στο ∆ηµόσιο και κατά συνέπεια και όπως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπηρετεί
όπως µικρός αριθµός µόνιµων υπαλλήλων οι οποίοι δεν τυγχάνουν µέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.,
διότι είναι ασφαλισµένοι για επικουρική σύνταξη σε κάποιο άλλο Ταµείο (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΤΕΑΠΟΚΑ, κ.λ.π.) και όπως σύµφωνα µε όπως διατάξεις όπως παραγράφου 1γ του άρθρου
26 του Π.∆.422/1981 είναι υπόχρεοι εισφοράς 1% επί του συνόλου των πάσης φύσεως
αποδοχών και οποιονδήποτε άλλων αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε όπως (π.χ.
αποζηµίωση εκτός έδρας, υπερωριακής εργασίας, συµµετοχής σε συµβούλια & επιτροπές
κ.λ.π.). Αν αναλογιστούµε ότι κάθε µήνα η ανωτέρω κράτηση ανέρχεται κατά µέσο όρο στο
ποσό των 15,00 € και ετησίως υπερβαίνει τα 200,00 € αν συνυπολογίσουµε και τυχόν
αποζηµιώσεις που λαµβάνουν, είναι κατανοητό ότι αυτά τα χρήµατα για όπως συναδέλφους
όπως είναι ‘ πεταµένα λεφτά’, δεδοµένου ότι δεν θα λάβουν ποτέ τίποτε από το ΜΤΠΥ .
Εποµένως θεωρώντας άδικο και αντισυνταγµατικό να υποχρεώνονται οι υπάλληλοι να
καταβάλλουν εισφορές σε ένα ανταποδοτικό ταµείο το οποίο δεν θα όπως ανταποδώσει
µέρισµα κατά τη συνταξιοδότησή όπως, προτείνουµε

 «να εξαιρεθεί από όπως διατάξεις όπως παραγράφου 1γ του
άρθρου 26 του Π.∆.422/1981 το µόνιµο προσωπικό των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»
b)
c)
d) Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η

Ζ΄

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΑΧ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε (χωρίς πτυχίο)
Με την Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας η οποία δηµοσιεύθηκε στην Υπουργική
Απόφαση ΦΕΚ 1963/31-12-2004 τεύχος Β΄ γίνεται ένταξη των εργοδηγών στην κατηγορία
Τ.Ε που είναι έµµισθοι πολιτικοί υπάλληλοι στο ∆ηµόσιο σε Ν.Π.∆.∆ και ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου µόνο. Τα τυπικά προσόντα είναι :
1.Να είναι υπάλληλος στο δηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆ ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.
2.Να υπηρετεί σε τεχνικούς κλάδους όπως κατηγορίας ∆Ε τεχνικών εργοδηγών οι οποίοι να
είναι:
α. κάτοχοι απολυτηρίου εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου
β. Πτυχιούχοι µέσης τεχνικής σχολής Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοιτήσεως δηµοσίου
ή αναγνωρισµένων ως ισότιµων µε αυτές ιδιωτικών που καταργήθηκαν µε το Ν.576/1977 και
έχουν ενταχθεί µισθολογικά µε όπως διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3205/2003.
Α. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις εργοδηγών (στο Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα ∆ράµας
τρεις µόνο),οι οποίοι είναι έµµισθοι πολιτικοί υπάλληλοι υπηρετούν σε Ν.Π.∆.∆ (όπως η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση), έχουν όλα τα παραπάνω τυπικά προσόντα αλλά εργάζονται µε

σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου και όχι δηµοσίου δικαίου και κατέχουν οργανικές
προσωποπαγείς θέσεις. Έχουν µισθολογική εξέλιξη ίδια µε αυτήν που έχουν οι υπάλληλοι
δηµοσίου δικαίου αφού είχαν ενταχθεί µισθολογικά µε όπως διατάξεις του άρθρου 3 του Ν
3205/2003 και στο µόνο που διαφέρουν και καθορίζεται από την σχέση εργασίας είναι οι
κρατήσεις υπέρ σύνταξης και υγειονοµικής περίθαλψης που είναι υπέρ Ι.Κ.Α. και όχι υπέρ
∆ηµοσίου. Αυτό αποδεικνύεται και από όπως αποφάσεις χορήγησης µισθολογικής εξέλιξης.
Στην ειδική σύµβαση εργασίας και όπως διατάξεις του άρθρου 16 παρ.8 του Ν.3345/2005
δεν συµπεριλαµβάνονται και οι εργοδηγοί µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ , καθώς δεν
ζητήθηκε από την Οµοσπονδία των πρωτοβάθµιων συλλόγων εργοδηγών. Οι εργοδηγοί
Ι∆ΑΧ δεν εντάσσονται στην κατηγορία Τ.Ε και αδικούνται για µια ακόµη φορά.
Θεωρούµε ότι επειδή είναι υπάλληλοι µε όλα τα προσόντα που η Π.Ο.Σ.Ε.∆.Ν.Ο είχε
καθορίσει ως προϋπόθεση για την ένταξή όπως στην κατηγορία ΤΕ και υπηρετούν σε
Ν.Π.∆.∆ ή ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού προτείνουµε η ΟΣΥΝΑΕ :
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2738/99 και το άρθρο 19 του Ν.1876/90 να
ζητήσει την παρακάτω αναγκαία για την αποκατάσταση όπως ανισότητας µεταξύ
εργαζοµένων του ίδιου κλάδου και στα ίδια καθήκοντα, δηλαδή των εργοδηγών Ι∆ΑΧ
όπως ΟΤΑ β΄ βαθµού µε όπως µόνιµους υπαλλήλους εργοδηγούς όπως ΟΤΑ β΄ βαθµού
ως ακολούθως:

 Επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ.8 του
Ν.3345/ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-06-2005) και όπως υπαλλήλους των
ΟΤΑ β΄ βαθµού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, οι οποίοι υπηρετούν σε
τεχνικούς κλάδους όπως κατηγορίας ∆Ε Τεχνικών/Εργοδηγών,
εντάσσονται σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών
χωρίς πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. και εξοµοιώνονται µε όπως
υπαλλήλους όπως κατηγορίας όπως. Η ανωτέρω ένταξη και
εξοµοίωση πραγµατοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου
εξαταξίου γυµνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι µέσων τεχνικών
σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δηµόσιων ή
αναγνωρισµένων ως ισότιµων µε αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων
ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν µε το ν.576/1977(ΦΕΚ 102 Α΄).
Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ όπως παρ.22 του άρθρου 7 του
ν.2557/1997 εφαρµόζονται και για την παραπάνω κατηγορία
υπαλλήλων.

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η Η΄
Στο νέο Υπαλληλικό Κώδικα Ν.3528/2007 στο
κεφάλαιο ΣΤ΄
Α∆ΕΙΕΣ
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ στο άρθρο 50 ‘∆ικαίωµα ειδικής άδειας’ στην παράγραφο 1 θα

πρέπει να προβλεφθεί και ειδική άδεια τουλάχιστον πέντε (5) εργασίµων ηµερών για τον
πατέρα σε περίπτωση γέννησης τέκνου

 «Προστίθεται στο πρώτο εδάφιο όπως παραγράφου 1 του
άρθρου 50 του Ν.3528/2007 ΄΄και πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
στον πατέρα σε περίπτωση γέννησης τέκνου΄΄»

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η Θ΄
Στο νέο Υπαλληλικό Κώδικα Ν.3528/2007 στο
κεφάλαιο ΣΤ΄
Α∆ΕΙΕΣ
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ στο άρθρο 53 ‘∆ιευκολύνσεις υπαλλήλων µε οικογενειακές
υποχρεώσεις’ δεν έχει ληφθεί υπόψη η περίπτωση όπως πολύδηµης κύησης, δηλαδή όταν
γεννιούνται δίδυµα, τρίδυµα κ.ο.κ. Λαµβάνοντας υπόψη τη δυσκολία ανατροφής
περισσότερων του όπως τέκνου ταυτόχρονα θα πρέπει να προσαυξηθεί τόσο η µείωση του
χρόνου εργασίας ηµερησίως κατά µία ώρα τουλάχιστον για κάθε επιπλέον τέκνο, όσο και η
άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού κατά έξι µήνες τουλάχιστον για κάθε επιπλέον
τέκνο, καθώς όπως και να δίνεται το δικαίωµα όπως δύο γονείς υπαλλήλους, -µε την κοινή
δήλωσή όπως-, να κάνουν ταυτόχρονη και όχι υποχρεωτικώς διαδοχική χρήση των
ευεργετηµάτων αυτών, έως τη συµπλήρωση αθροιστικά και από όπως δύο των
προβλεπόµενων ωρών ή µηνών.

 «Προστίθεται στο άρθρο 53 του Ν.3528/2007
στην παράγραφο 2
στο πρώτο εδάφιο ΄΄Σε περίπτωση γέννησης διδύµων, τριδύµων
κ.λ.π. προσαυξάνεται η µείωση του χρόνου εργασίας κατά µία
(1) ώρα για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου΄΄
στο δεύτερο εδάφιο ΄΄Σε περίπτωση γέννησης διδύµων,
τριδύµων κ.λ.π. προσαυξάνεται η δικαιούµενη άδεια µε
αποδοχές κατά έξι (6) µήνες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του
πρώτου΄΄
στην παράγραφο 3
στο πρώτο εδάφιο ΄΄Σε περίπτωση γέννησης διδύµων, τριδύµων
κ.λ.π. δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης από όπως δύο
γονείς υπαλλήλους –µε την ανωτέρω κοινή δήλωσή όπως-, των
διευκολύνσεων όπως παραγράφου 2 έως τη συµπλήρωση
αθροιστικά και από όπως δύο των ωρών ή των µηνών όπως
παραγράφου 2΄΄»

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η

Ι΄

Στην τροποποίηση του κώδικα Ν.Α. προωθούνται αλλαγές που αφορούν τη
διαδικασία των µετατάξεων, των αποσπάσεων και την συγκρότηση του Υπηρεσιακού

Συµβουλίου. Η γνώµη όπως είναι ότι όσο αφορά όπως µετατάξεις και τη συγκρότηση του
Υ.Σ.
δεν θα πρέπει να ισχύσει κάτι ειδικό για όπως υπαλλήλους των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και κατά συνέπεια να ισχύει ο υπαλληλικός κώδικας.

 Για το θέµα των αποσπάσεων δεν θα πρέπει σε καµία
περίπτωση να αρθεί το δικαίωµα όπως απόσπασης των
υπαλλήλων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε όπως
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
(παράγραφος 7α άρθρο 22
Ν.2738/1999) µε κοινή απόφαση των οικείων Νοµαρχών, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου-, και για χρονικό διάστηµα
µέχρι δύο ετών, για λόγους συνυπηρέτησης συζύγων και για
σοβαρούς λόγους υγείας των ίδιων ή των µελών όπως
οικογένειάς όπως, που διαπιστώνονται από κρατικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα. Όπως σε συνδυασµό µε όπως διατάξεις
του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, θα πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα παράτασης όπως απόσπασης για ένα έτος
ακόµα µετά από αίτηση του υπαλλήλου.

Π Ρ Ο Όπως Α Σ Η ΙΑ΄
Στο Ν.2685/1999 ‘Κάλυψη δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός
Επικράτειας και όπως διατάξεις’ ο οποίος πρόκειται να τροποποιηθεί ή να
αντικατασταθεί, θα ήταν σκόπιµο κατά τη γνώµη όπως :

Να δίνεται η δυνατότητα όπως υπαλλήλους να χρησιµοποιούν το ιδιωτικής
χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο µόνο όταν υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταµένου
όπως Υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει διαθέσιµο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, αλλά να
ανήκει εκτός από τον ίδιο και τη σύζυγο, -παρ.1 άρθρο 7 του νόµου- και όπως
γονείς του υπαλλήλου.
Όπως να δίνεται η δυνατότητα, -µε την παρ.1 άρθρο 7 του νόµου δεν επιτρέπεται
λόγω του ότι η µετακίνηση γίνεται µε προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή
ζηµία του αυτοκινήτου-, καταβολής χρηµατικού ποσού για την αποκατάσταση
των τελεσθέντων υλικών ζηµιών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος µε
υπαιτιότητα των υπαλλήλων, συγκρούσεως µε ζώο ή ολισθηρότητας του
οδοστρώµατος από φυσικά αίτια (πάγος-χιόνι- βροχή κ.λ.π.) ή άλλα (λάδια,
χηµικά υλικά κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα εκτροπή του Ι.Χ. αυτοκινήτου από το
οδόστρωµα ή σύγκρουση µε άλλο διερχόµενο ή σταµατηµένο Ι.Χ. αυτοκίνητο,
µόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από όπως υπαλλήλους :
1) Το τροχαίο ατύχηµα µε υπαιτιότητά όπως δεν οφείλεται σε κατανάλωση
αλκοόλ και δεν συνέβη από τη χρήση ή την επήρεια φαρµακευτικών ή
χηµικών ουσιών.
2) Τα συµβάντα των
παραπάνω περιπτώσεων τελέστηκαν σε εργάσιµη
ηµέρα και ώρα σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον ωράριο εργασίας των
υπαλλήλων του φορέα, ή µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας εφόσον οι
υπάλληλοι επέστρεφαν από τον τόπο εκτέλεσης όπως εκτός έδρας

υπηρεσίας όπως, ή κατά τη µετακίνησή όπως από και όπως τον τόπο
παρακολούθησης επιµορφωτικού προγράµµατος.
3) Έχει εκδοθεί εντολή µετακίνησης για εκτός έδρας άσκηση υπηρεσίας ή
παρακολούθησης επιµορφωτικού προγράµµατος υπογεγραµµένη
για
µετακινήσεις εντός του νοµού ∆ράµας από τον αρµόδιο Προϊστάµενο των
υπαλλήλων και εκτός του νοµού
από το Νοµάρχη, στην οποία
υποχρεωτικά καταγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου
των υπαλλήλων.
4) Έχει κληθεί και καταγράψει τα συµβάντα των παραπάνω περιπτώσεων
το αρµόδιο για την περιοχή Τµήµα Τροχαίας κι έχει παραλάβει ο
εµπλεκόµενος υπάλληλος σχετικό Αντίγραφο Συµβάντος µε πλήρη στοιχεία
ταυτότητας εµπλεκοµένων προσώπων των αριθµών κυκλοφορίας των
εµπλεκόµενων Ι.Χ. αυτοκινήτων και του συµβάντος.
5) Ο εµπλεκόµενος υπάλληλος ή οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/όπως είναι
κάτοχοι του εµπλεκόµενου Ι.Χ αυτοκινήτου, όπως αυτό αποδεικνύεται από
την άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριµένου Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Για το ∆.Σ.

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ενότητα 1.02 Αικατερίνη Χαρπαντίδου

Λάµπρος Καµπουρούδης

 Συντάχθηκε και υπογράφηκε η Σύµβαση θεµάτων εργασίας στις 25 Μαϊου
του 2007 σχετικά µε την αποζηµίωση υλικών ζηµιών των Ι.Χ αυτοκινήτων
όταν αυτά χρησιµοποιούνται για τις Ε.Ε µετακινήσεις.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη ∆ράµα σήµερα την ………………………στην έδρα του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος
∆ράµας- ∆ιοικητήριο ∆ράµας και µέσα στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 Ν.
2738/99

µεταξύ των εκπροσώπων του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος ∆ράµας της Ν.Α.

∆ράµας- Καβάλας-Ξάνθης και του πρωτοβάθµιου σωµατείου των υπαλλήλων του
Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος ∆ράµας & Επαρχείου Κ. Νευροκοπίου, όπως εκπροσωπούνται
νόµιµα αντίστοιχα από τον Νοµάρχη ∆ράµας, Κωνσταντίνο Ευµοιρίδη, και την Πρόεδρο
του Συλλόγου Χαρπαντίδου Αικατερίνη,

µετά από διάλογο και κλίµα

εργασιακής

συνεργασίας συµφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω, τα οποία δεν έχουν

αποτελέσει µέχρι σήµερα αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε κανένα από τα επίπεδα των παρ.
1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2738/99:

ΑΡΘΡΟ 1

Το Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα ∆ράµας αποζηµιώνει εξ΄ολοκλήρου τις υλικές ζηµίες και βλάβες
λειτουργίας

που θα υφίστανται τα Ι.Χ αυτοκίνητα των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας

δηµοσίου δικαίου και Ι.∆.Α.Χ. του Νοµ. ∆ιαµ. ∆ράµας & Επαρχείου Κ. Νευροκοπίου, όταν
αυτά αποτελούν µέσο για την µετάβαση και εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσίας των
υπαλλήλων, µε το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό για την αποκατάσταση των τελεσθέντων
υλικών ζηµιών, στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος µε υπαιτιότητα των υπαλλήλων και
β) συνεπεία συγκρούσεως µε ζώο ή ολισθηρότητας του οδοστρώµατος από φυσικά αίτια
(πάγος-χιόνι-βροχή κ.λ.π.) ή άλλα (λάδια, χηµικά υλικά κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα εκτροπή του
Ι.Χ. αυτοκινήτου από το οδόστρωµα ή σύγκρουση µε άλλο διερχόµενο ή σταµατηµένο Ι.Χ.
αυτοκίνητο, µόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από τους υπαλλήλους:
6) Είναι µέλη του Συλλόγου των υπαλλήλων Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος ∆ράµας και
Επαρχείου Κ.Νευροκοπίου.
7) Το τροχαίο ατύχηµα µε υπαιτιότητά τους δεν οφείλεται σε κατανάλωση αλκοόλ και
δεν συνέβη από τη χρήση ή την επήρεια φαρµακευτικών ή χηµικών ουσιών.
8) Τα συµβάντα των (α) ή (β) περιπτώσεων τελέστηκαν σε εργάσιµη ηµέρα και ώρα
σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του φορέα, ή µετά
τη λήξη του ωραρίου εργασίας εφόσον οι υπάλληλοι επέστρεφαν από τον τόπο
εκτέλεσης της εκτός έδρας υπηρεσίας τους, ή κατά τη µετακίνησή τους από και προς
τον τόπο παρακολούθησης επιµορφωτικού προγράµµατος.
9) Έχει εκδοθεί

εντολή µετακίνησης για εκτός έδρας άσκηση υπηρεσίας ή

παρακολούθησης επιµορφωτικού προγράµµατος υπογεγραµµένη για µετακινήσεις
εντός του νοµού ∆ράµας από τον αρµόδιο Προϊστάµενο των υπαλλήλων και εκτός
του νοµού ∆ράµας από το Νοµάρχη ∆ράµας, στην οποία υποχρεωτικά καταγράφεται
ο αριθµός κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου των υπαλλήλων.
10) Έχει κληθεί και καταγράψει τα συµβάντα των (α) ή (β) περιπτώσεων το αρµόδιο για
την περιοχή Τµήµα Τροχαίας κι έχει παραλάβει ο εµπλεκόµενος υπάλληλος σχετικό
Αντίγραφο Συµβάντος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας εµπλεκοµένων προσώπων των
αριθµών κυκλοφορίας των εµπλεκόµενων Ι.Χ. αυτοκινήτων και του συµβάντος.

11) Ο εµπλεκόµενος υπάλληλος ή ο/η σύζυγος του/της είναι κάτοχοι του εµπλεκόµενου
Ι.Χ

αυτοκινήτου, όπως αυτό αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας του

συγκεκριµένου Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ενότητα 1.03

ΑΡΘΡΟ 2

Για την εφαρµογή των συµφωνηθέντων στο άρθρο 1 της παρούσας απαιτούνται η υποβολή
αίτησης αποζηµίωσης για την αποκατάσταση υλικών ζηµιών και βλαβών του Ι.Χ.
αυτοκινήτου εντός πέντε (5) το αργότερο ηµερών από την τέλεση του συµβάντος στη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών / Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας για τη διαπίστωση της
συνδροµής των προϋποθέσεων της παρούσας για
υλικών

αποζηµίωση και αποκατάσταση των

ζηµιών των Ι.Χ. αυτοκινήτων τους. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα

παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα από µέρους των εµπλεκόµενων υπαλλήλων:
1) Βεβαίωση µέλους του Συλλόγου Υπαλλήλων Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος ∆ράµας &
Επαρχείου Κ. Νευροκοπίου.
2) Αντίγραφο της Πράξης

Συµβάντων της αρµόδιας αρχής (Τµήµατος

Τροχαίας

περιοχής ευθύνης του συµβάντος)
3) Ακριβές φωτοαντίγραφο της πράξης εντολής µετακίνησης εκτός έδρας υπηρεσίας
4) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του εµπλεκόµενου Ι.Χ. αυτοκινήτου
5)

Αντίγραφο της άδειας οδήγησης του εµπλεκόµενου υπαλλήλου

6) Έκθεση αυτοψίας επί των υλικών ζηµιών και βλαβών λειτουργίας του εµπλεκόµενου
Ι.Χ. αυτοκινήτου, συνεπεία των (α) ή (β) περιπτώσεων του άρθρου 1 της παρούσας,
που συντάσσει υπάλληλος Μηχανολόγος Μηχανικός, οριζόµενος από τον πρώτο
συµβαλλόµενο, εντός τεσσάρων (4) εργάσιµων το αργότερο ηµερών από το συµβάν,
συνοδευόµενη από φωτογραφικό αποδεικτικό υλικό που φωτογραφίζεται παρουσία
του οριζόµενου Μηχανολόγου Μηχανικού.
7) Έκθεση κοστολόγησης αποκατάστασης των υλικών ζηµιών που έχει υποστεί το Ι.Χ.
αυτοκίνητο συνεπεία των (α) ή (β) περιπτώσεων του άρθρου 1 της παρούσας, που
υπογράφει ο υπεύθυνος του συνεργείου στον οποίο απευθύνθηκε ο εµπλεκόµενος
υπάλληλος για την αποκατάσταση των υλικών ζηµιών και βλαβών του Ι.Χ.
αυτοκινήτου.

Ενότητα 1.04
Ενότητα 1.05

ΑΡΘΡΟ 3

Η ανωτέρω υπηρεσία εφόσον διαπιστώνει τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την εφαρµογή
της παρούσας διαβιβάζει µε έγγραφό της όλη την σχετική αλληλογραφία στην αρµόδια για
εκκαθάριση δαπανών υπηρεσία, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε κοινοποίηση αυτού
στον αιτούντα υπάλληλο.
Ενότητα 1.06 ΑΡΘΡΟ 4
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την εκκαθάριση της δαπάνης
αποκατάστασης των υλικών ζηµιών και βλαβών λειτουργίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου του
εµπλεκόµενου υπαλλήλου.
Ο εµπλεκόµενος υπάλληλος υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών αίτηση
επιστροφής ποσού δαπάνης που καταβλήθηκε από τον ίδιο για την αποκατάσταση των
υλικών ζηµιών ή βλαβών λειτουργίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου του.
Η αίτηση υποβάλλεται µε την ολοκλήρωση αγοράς υλικών και αποκατάστασης των υλικών
ζηµιών ή βλαβών λειτουργίας του εµπλεκόµενου Ι.Χ. αυτοκινήτου και συνοδεύεται
υποχρεωτικώς από θεωρηµένα Τιµολόγια αγοράς υλικών και τεχνικών εργασιών
αποκατάστασης των υλικών ζηµιών ή βλαβών λειτουργίας του εµπλεκόµενου Ι.Χ.
αυτοκινήτου, που συµφωνούν µε την αναφερόµενη στο άρθρο 2 της παρούσας Έκθεση
αυτοψίας του Μηχανολόγου Μηχανικού
Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής.

∆ράµα 25-05-2007

Ο Νοµάρχης ∆ράµας

Κων/νος Ευµοιρίδης

Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Αικ. Χαρπαντίδου

Ο Γ. Γραµµατέας του ∆.Σ.

Λ. Καµπουρούδης

 Έγιναν παραστάσεις στους βουλευτές του Νοµού µας, µε αφορµή το σχέδιο
νόµου µε τον οποίο προβλέπονταν η ένταξη του Νοµού Πέλλας στις
παραµεθόριες περιοχές, και ζητήθηκε η κατάθεση και στήριξη τροπολογίας
στην οποία να συµπεριληφθεί και ο Νοµός ∆ράµας στο σχέδιο Νόµου.Οι
προσπάθειες συνεχίσθηκαν και αργότερα

αφού είχε ενταχθεί ο Νοµός

Πέλλας και ετοιµάζονταν µε νέο σχέδιο Νόµου η ένταξη και του Νοµού
Σερρών.
Ζ. Από τις αρχαιρεσίες τον Μάρτιο του 2008 και µε την από 24-03-2008 συνεδρίαση των
νεοεκλεγέντων µελλών το νέο ∆.Σ που προέκυψε είναι:
1. (Πρόεδρος)
Καµπουρούδης Λάµπρος
2. (Αντιπρόεδρος)
Γιαζιτζής Νικόλαος αντικαταστάθηκε στις 21-06-2009 από τον
Ροδίτη Νικόλαο λόγω µετάταξης.

3. (Γ.Γραµµατέας)
Παπουτσιδάκη Μαρία
4. (Ταµίας)
Στεφανίδης Θεόδωρος
5.Υπευθ.∆ηµ.Σχέσεων Τοµατσίδης Ιωάννης
6. (Μέλη)
Ροδίτης Νικόλαος (την θέση του πήρε ο πρώτος αναπληρωµατικός
Σαµαράς Πασχάλης) και ο Τοπαλίδης Αλέξανδρος.
 Συµµετοχή του προέδρου Λ.Καµπουρούδη του αντιπροέδρου Ν.Γιαζιτζή και
του υπ.δηµ.σχέσεων Τοµατσίδη Ι. στην ολοµέλεια
∆.Σ συλλόγων
υπαλλήλων των Ν.Α που διοργάνωσε η ΟΣΥΝΑΕ στην Αθήνα στις 27-032008.
 Ανατέθηκε σε ιδιώτη η δηµιουργία ιστοσελίδας του συλλόγου, αφού είχε
διερευνηθεί το κόστος σχεδίασης- κατασκευής- ενοικίασης χώρου στο
internet και λειτουργίας.
 Συµµετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΟΣΥΝΑΕ και της Α∆Ε∆Υ.
 Εκτίµηση και αξιολόγηση των προσφορών µισθοδοσίας από τις τράπεζες
Εµπορική και Ασπίς.
 Ανάληψη πρωτοβουλίας και συντονισµού δράσεων για τον χαρακτηρισµό
και την ένταξη του Νοµού µας στις παραµεθόριες περιοχές της χώρας.
Αποφασίσθηκε το ∆.Σ δια του Ν.Τ. Α∆Ε∆Υ Ν.∆ράµας η συγκέντρωση όλων
των Α΄βάθµιων συλλόγων του Ν.∆ράµας στο αµφιθέατρο του ∆ιοικητηρίου
και πραγµατοποιήθηκε στις 27-08-2008. Στην συγκέντρωση το ∆.Σ του
συλλόγου µας έκανε την παρακάτω εισήγηση δια του προέδρου
Λ.Καµπουρούδη:

∆ΡΑΜΑ 27-08-2008
ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (από τον πρόεδρο του ∆.Σ Λάµπρο Καµπουρούδη)
Εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, εκ΄µέρους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου µας, σας καλωσορίζω στην σηµερινή µας συγκέντρωση και
σας ευχαριστούµε για την ανταπόκρισή σας.
Ο Νοµός ∆ράµας ακόµη και σήµερα συνεχίζει να έχει την πρωτιά στην έλλειψη
µεγάλων επενδύσεων , στο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας κυρίως µεταξύ των νέων , την
εσωτερική αλλά και την εξωτερική µετανάστευση του εργατικού δυναµικού. Παράγοντες που
συντελούν ως αντικίνητρα οικονοµικής ανάπτυξης.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η συνεχής εξαίρεση του Νοµού µας από τις
ευεργετικές διατάξεις που απορρέουν από Νόµους και Υπουργικές αποφάσεις σχετικά µε τις
παραµεθόριες περιοχές.
 Η άνιση µεταχείρηση για τον επιχειρηµατικό κόσµο, άρχισε µε την
εξαίρεση του Νοµού µας από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις των ποσοστών
επιδότησης α. του Ν.1892/1990 µέχρι το 1997 και β.του Ν.2601/1998 για
να φθάσουµε στον Ν.3299/2004 ο οποίος µας εξισώνει πλέον µε τους
άλλους όµορους κυρίως Νοµούς.
 Για εµάς τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα η
άνιση µεταχείρηση άρχισε από το 1976
1.Με τον Ν.287 όπου είχαν χαρακτηρισθεί ως παραµεθόριες περιοχές οι όµοροι Νοµοί
Ξάνθης-Ροδόπης και Έβρου αρχικά γιατί αργότερα ακολούθησαν και άλλοι Νοµοί.

2.Με την Υπουργική απόφαση του Εσωτερικών όπου είχε καθορισθεί ως παραµεθόριος
περιοχή ζώνη βάθους 20 χιλ. από τα σύνορα των χωρών Αλβανίας , πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας των Σκοπίων και της Βουλγαρίας των ∆ήµων Θεσπρωτίας έως και τα όρια του
Νοµού Σερρών ΜΟΝΟ.
Η διεκδίκηση της ένταξης και του Νοµού µας στις παραµεθόριες περιοχές, και κατά
συνέπεια η επέκταση της ισχύος των διατάξεων για µεταθέσεις –µετατάξεις και αποσπάσεις
των υπαλλήλων , της επιδότησης πρώτης κατοικίας, του επίδοµατος παραµεθορίων περιοχών
ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ.
 Με την Υ.Α.Φ 50/265/29847/1992 (ΦΕΚ.667/τεύχος Β΄) όπως
τροποποιήθηκε µε την Υ.Α.Φ.42/2489/οικ.5659/ (ΦΕΚ 270 τ.Β΄/2000), έγινε
καθορισµός προβληµατικών περιοχών κατηγορίας Α΄και Β΄ και
συµπεριλαµβάνονταν για πρώτη φορά και ο Νοµός ∆ράµας.
Φάνηκε επιτέλους ότι η ψαλίδα της αδικίας άρχισε να κλείνει, αφού ο καθορισµός
σήµαινε την χορήγηση µηνιαίως 40 και 50 € αντοίστιχα.
 Με ένα υπόµνηµα στις 11-06-2004 το τότε ∆.Σ του συλλόγου µας,
προς τους Υπουργούς, Εσωτερικών, Οικονοµίας, τους βουλευτές του Νοµού
µας, τον Γ.Γραµµατέα της Περιφέρειας, τον Νοµάρχη, και τους ∆ηµάρχους,
ΖΗΤΟΥΣΕ την τροποποίηση των αποφάσεων που καθόριζαν τις
περιοχές των ∆ήµων του Νοµού ∆ράµας ως προβληµατικές περιοχές
Α΄& Β΄, και επανακαθορισµό όλων των περιοχών των ∆ήµων ως
προβληµατικών περιοχών κατηγορίας Α΄.
∆υστυχώς είχαµε εισπράξει µόνο την προφορική διαβεβαίωση ότι έχουµε
δίκιο.
 Τον Μάϊο του 2006 είχε γίνει παρέµβαση µε έγγραφο προς τον πρόεδρο της
κυβέρνησης, τον Υπουργό Εσωτερικών & Οικονοµικών , πολιτικά κόµµατα ,
βουλευτές των Ν.Κιλκίς , Σερρών Πέλλας και ∆ράµας το οποίο υπέγραφαν
τα Ν.Τµήµατα της Α∆Ε∆Υ και οι Α΄βάθµιοι σύλλογοι των παραπάνω
Νοµών. Με αυτό ζητούσαµε ξανά να ισχύσουν όλες οι ευεργετικές διατάξεις
και για τους Νοµούς µας. Αλλά για µια ακόµη φορά δεν υπήρξε κανένα
αποτέλεσµα.
 Και φθάνουµε στον Αύγουστο του 2007 (λίγο πριν την κύρηξη των
εκλογών) όπου από την Β΄σύνθεση του τµήµατος θερινής βουλής ψηφίστηκε
οµόφωνα τροπολογία για την ένταξη σκανδαλωδώς ΜΟΝΟ του Νοµού
Πέλλας , στην κατηγορία των προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών.
Πρακτικά λοιπόν οι υπάλληλοι αύξησαν το εισόδηµά τους κατά 120 €
µηνιαίως , αφού µέχρι τότε µόνο µία επαρχεία του Ν.Πέλλας ήταν στο
καθεστώς των προβληµατικών περιοχών.
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την εισήγηση στη βουλή µέχρι την
ψήφιση του σχεδίου Νόµου, είχαµε κάνει επανελειµένες παρεµβάσεις και
συναντήσεις, και οι βουλευτές της συµπολίτευσης, µας καθησύχαζαν ότι και
για την ∆ράµα η υπόθεση είναι τελειωµένη. Γεγονός που συνέχιζαν να το
κάνουν και στα τηλεοπτικά τοπικά µέσα.
• Μετά τις εκλογές αρχίσαµε µία σειρά επαφών µε τους βουλευτές του Νοµού
και τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας τους να ζητήσουν από την
κυβέρνηση , να συµπεριλάβει στην Υ.Α που ετοιµάζονταν για κατάθεση στη
βουλή, εκτός των άλλων και την ένταξή µας ως Παραµεθόρια περιοχή.
Ο ίδιος ο Υπουργός µας διαβεβαίωσε στην κατ΄ιδίαν συνάντησή µας ότι
αυτό που ζητάµε να το θεωρούµε τελειωµένο τονίζοντας µάλιστα ότι είναι
υπόθεση ενός τηλεφώνου. Μετά την δυσάρεστη αρνητική και πάλι εξέλιξη

του θέµατος, ο ίδιος σε τηλεφωνική πλέον συνοµιλία µε την τότε πρόεδρό
µας, χαριτολογώντας είπε να µην ανησυχούµε, αν και τόνισε την δυσκολία
του ζητήµατος.
ΘΕΛΟΥΜΕ να γνωρίζετε ότι σας καλέσαµε σήµερα εδώ, µετά από πάρα
πολύ σκέψη, εκτιµώντας ότι όσο περνάει ο καιρός, κανείς δεν ασχολείται και
δεν πρόκειται να ασχοληθεί µε αυτό που για µας, άµεσα, αλλά και για όλη
την ∆ραµινή κοινωνία είναι ζήτηµα ζωής .
Ο εφυσιχασµός µας απλά διαιωνίζει το πρόβληµα και αποτελεί µόνιµη
προεκλογική τροφή για τους πολιτικάντες του Νοµού µας όλων των εποχών.
Πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να περιµένουµε άλλο, αλλά όλοι µαζί ,δυναµικά,
µε συντονισµένες ενέργειες και τεκµηριωµένες προτάσεις,
1.Να πείσουµε τους πολιτικούς εκπροσώπους του Νοµού µας αλλά και τις
ηγεσίες των Υπουργείων Οικονοµίας και Εσωτερικών για το δίκαιο αίτηµά
µας.
2.Να κάνουµε συµµάχους στον αγώνα µας, τους τοπικούς φορείς ∆ηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα αλλά και πολύ περισσότερο όλους τους πολίτες της
κοινωνίας της ∆ράµας.
∆εν είναι δυνατόν να είναι χαρακτηρισµένος ο Νοµός µας προβληµατική περιοχή
στο σύνολό του, να είναι οικονοµικά ασθενέστερος των όµορων νοµών, να ισχύουν όλα τα
θεσµικά ευεργετήµατα των Νόµων και Υ.Α και να εξαιρείται στο οικονοµικό σκέλος .
Ο υπαλληλικός κόσµος του Νοµού µας είναι ένα µεγάλο κοµµάτι που στηρίζει
οικονοµικά την τοπική κοινωνία, εποµένως το όφελος από την ρύθµιση που διεκδικούµε δεν
είναι προσωπικό µας µόνο συµφέρον, αλλά αφορά όλη την κοινωνία της ∆ράµας.
Η σηµερινή παρουσία σας θέλω να πιστεύω πως δηλώνει σε όλους, ότι είµαστε
αποφασισµένοι να µη χαριστούµε σε κανένα προκειµένου να αρθεί η αδικία εις βάρος µας
οριστικά, µε την ένταξη του Νοµού µας στις παραµεθόριες περιοχές.
Σας ευχαριστώ όλους σας και εύχοµαι δύναµη σε όλους και πολύ γρήγορα να έχουµε το
επιθυµητό αποτέλεσµα.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.∆ ∆ΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την σύσταση οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής.
Σε αυτήν να συµµετέχει ένα µέλος του κάθε ∆.Σ όλων των Α΄βάθµιων
Συλλόγων (οι πρόεδροι ) και µε ευθύνη τους να ορισθεί (1) ένα
αναπληρωµατικό µέλλος .
ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ ∆ΥΟ ΦΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ
Με ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ το οποίο θα συντάξει η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη
τις προτάσεις που θα κατατεθούν απόψε να βγάλει στην επιφάνεια το θέµα
της διεκδίκησης, δίνοντας µεγάλη βαρύτητα στην πολυετή αδικία σε βάρος
µας,
• Μέ τα τοπικής αλλά και πανελλήνιας εµβέλειας τηλεοπτικά
µέσα, και εφηµερίδες. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
• Να ενηµερώσει τον Υπουργό Μακ.Θράκης - και τους
βουλευτές του Νοµόυ µας- τον Γ.Γραµµατέα Α.Μ.& Θράκηςτον Νοµάρχη και τους αρχηγούς των παρατάξεων του Ν.ΣΤους ∆ηµάρχους και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια – το Εµπορικό
και Βιοµ/νικό Επιµελητήριο ∆ράµας

Να ζητήσει από τα πολιτικά πρόσωπα να προγραµµατίσουν
συνάντηση της επιτροπής µε τα Υπουργεία Οικονοµίας και
εσωτερικών.
• Να
θέσει στους εµπλεκοµένους
πίστωση χρόνου
δροµολόγησης θετικών εξελίξεων για την υλοποίηση της
ένταξης του Νοµού ∆ράµας στις παραµεθόριες περιοχές.
ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
και σε περίπτωση που η εξελίξεις για την επίλυση του
θέµατος αξιολογηθεί από την επιτροπή αρνητική τότε θα πρέπει να περάσουµε σε
κινητοποιήσεις για τον τρόπο και την µορφή κλιµάκωσης µπορούµε και από σήµερα να
καταθέσουµε τις προτάσεις µας.
Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ
 24 ωρη απεργία µε ταυτόχρονο αποκλεισµό της Νοµαρχίας, και για µία
ώρα ένα κεντρικό δρόµο ∆ράµας –Καβάλας ή ∆ράµας –Θεσσαλονίκης
καλώντας τα τηλεοπτικά µέσα τοπικής και πανελλήνιας εµβέλειας.
 Να αναρτηθούν πανώ σε κεντρικά σηµεία της πόλης ∆ράµας και τις έδρες
των ∆ήµων .
 Να έχει εξασφαλισθεί εγγράφως η συµπαράσταση των παραγόντων αλλά
και η παρουσία τους την ηµέρα της κινητοποίησης.
 Να δοθεί ψήφισµα στον Νοµάρχη και τους βουλευτές ∆ράµας µε την
απαίτηση να διαβιβασθεί στον Υπουργό Εσωτερικών και Οικονοµικών.
•

Και κάτι τελευταίο για να κατανοήσουµε εµείς αλλά πολύ περισσότερο οι κυβερνώντες ότι
αυτό που ζητάµε είναι τρείς σειρές;
« Το επίδοµα της παρ.4 περ.γ΄του άρθρου 8 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)
χορηγείται από …….και στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου & ΟΤΑ που υπηρετούν και
στο Νοµό ∆ράµας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης του ανωτέρου
επίδόµατος.»
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΥ∆ΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆ΑΚΗ

Με αφορµή την δυσµενή εξέλιξη των γεγονότων όταν η κυβέρνηση ετοίµαζε σχέδιο νόµου µε
το οποίο προβλέπονταν η ένταξη και του Νοµού Σερρών στις παραµεθόριες περιοχές µε την
συµµετοχή του συλλόγου µας εκδόθηκε έγγραφο της συντονιστικής επιτροπής στις 13-102008 προς την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον Υπουργό Μακεδονίας & Θράκης τον κο
ΤΖΙΜΑ Μ. τους βουλευτές του Νοµού και τοπικούς φορείς – Ν.Α και δήµους.
ΤΟ ΝΟΜ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ Α∆Ε∆Υ ΚΑΙ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν.∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑ 13-10-2008
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου ,του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθµού,
του Νοµού ∆ράµας, ∆ΥΣΤΥΧΩΣ για µια ακόµη φορά εισπράττοντας την άδικη µεταχείριση

της πολιτείας έναντι των άλλων Νοµών, σε ότι αφορά την ένταξή µας µε νόµο στις
παραµεθόριες περιοχές, αποφασίσαµε να ενηµερώσουµε και να πούµε την αλήθεια, αλλά και
να διεκδικήσουµε δυναµικά και µαζικά πλέον την επίλυση του προβλήµατος που επί σειρά
ετών συνεχίζει να υφίσταται.
Ο Νοµός µας έχει ενταχθεί µετά από συνεχείς παρεµβάσεις και αγώνες στις προβληµατικές
περιοχές τύπου Α΄και Β΄ και στο καθεστώς των παραµεθορίων µε την ισχύ ΜΟΝΟ των
ευνοϊκών ρυθµίσεων για διορισµούς ,µεταθέσεις και µετατάξεις στο ∆ηµόσιο µε τον
Ν.3613/2007.
Ο Νοµός ∆ράµας έναντι άλλων Νοµών,
 ∆εν ευνοεί σχεδόν κανένα αναπτυξιακό κλάδο, λόγω της γεωγραφικής
θέσης του, αφού δεν είναι σταυροδρόµι, απέχει από τους µεγάλους οδικούς
άξονες, δεν συνδέεται µε την Εγνατία οδό παρά το άνοιγµα του τελωνείου
της Εξοχής.
 Τον µισό χρόνο έχει από τις δυσκολότερες κλιµατολογικές συνθήκες που
επικρατούν στην χώρα µας, µε συνέπεια ο βαθµός πρόσβασης, παραµονής
και εγκατάστασης για στήριξή του, να είναι όλο και δυσκολότερος.
 Υστερεί στον αναπτυξιακό τοµέα µε έλλειψη µεγάλων επενδύσεων, είναι
στις πρώτες θέσεις ανεργίας µε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες και
στους άνδρες. Σε αυτό συνετέλεσε και το κλείσιµο µεγάλων επιχειρήσεων
(softex,Βωξίτες,µεταποιητικές επιχειρήσεις), µε απολυόµενους συζύγους και
παρόλο αυτά επιµένουµε να ζούµε σάυτό τον τόπο εµείς και τα παιδιά
µας.
Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε την έλλειψη σχολών ΤΕΙ και ΑΕΙ
οδηγούν τον Νοµό µας σε οικονοµικό µαρασµό.
Για την ανατροπή αυτού του αρνητικού κλίµατος έχει ανάγκη ο Νοµός από
κίνητρα που θα ευνοήσουν τόσο τον παραγωγικό τοµέα της οικονοµικής
ανάπτυξης όσο και την παραµονή και προσέλευση εργαζοµένων
στελεχιακού δυναµικού στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου αλλά και τον Ιδιωτικό
τοµέα.
Πρίν από ένα χρόνο και µάλιστα λίγο πρίν από εθνικές εκλογές, ψηφίστηκε µε τροπολογία
από την Β΄σύνθεση του θερινού τµήµατος Βουλής, η ένταξη σκανδαλωδώς ΜΟΝΟ του
Ν.Πέλλας στις παραµεθόριες περιοχές.
Στις 9 Οκτωβρίου του 2008 κατατέθηκε τροπολογία µε την οποία και ο Νοµός Σερρών
εντάσσεται στις παραµεθόριες περιοχές, µε την αιτιολογία ίσης µεταχείρισης µε όµοιες
περιοχές.
Ο Νοµός µας µήπως είναι σε καλύτερη µοίρα µε όλους τους παραπάνω αρνητικούς και
δυσµενείς παράγοντες ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ;
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ;
Η ένταξη του Νοµού µας στη ζώνη των παραµεθορίων περιοχών θα επιφέρει οικονοµικά και
φορολογικά ευεργετήµατα όπως:
1.Την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήµατος των εργαζοµένων στο Νοµό, αφού
αποτελούν τον τελευταίο οικονοµικό πνεύµονα της τοπικής αγοράς.

2.Την φορολογική ελάφρυνση όλων των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και στις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµές που δραστηριοποιούνται στο Νοµό.
3.Την ποσοστιαία έκπτωση από τραπεζικά δάνεια κατοικίας και δάνεια επιχειρηµατικά.
4.Κίνητρο για την δηµιουργία νέων επενδύσεων.
Οι εργαζόµενοι του Νοµού ∆ράµας ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ:
Τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης Κο Τζίµα Μαργαρίτη,
Τους βουλευτές ∆ράµας Κο Σταύρο ∆αϊλάκη και Κο Χρήστο Αηδόνη, και όλους του
ςαρµόδιους φορείς να συµβάλουν δυναµικά στην κατεύθυνση της νοµοθετικής
ένταξης του Ν.∆ράµας στις παραµεθόριες περιοχές της χώρας.
• Από τον Νοµάρχη ∆ράµας και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ,
• Τους ∆ηµάρχους και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια του Νοµού καθώς και τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Σιδηρονέρου,
Με ψηφίσµατά τους να ταχθούν και να συνηγορήσουν υπέρ του δίκαιου αιτήµατός µας,τα
οποία να µας αποστείλουν µε σκοπό την κατάθεσή τους στον Υπουργό Ε.∆.∆.Α και στον
Υπουργό Οικονοµίας για την τελική ικανοποίηση.
•
•

1.ΤΟ ΝΟΜ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ Α∆Ε∆Υ
2.Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν.∆ΡΑΜΑΣ
Ο αγώνας και οι προσπάθειες του ∆.Σ µε σκοπό την ένταξη του Νοµού µας θα συνεχίζονται
µέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός.
 Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα του συλλόγου µε το
τελικό όνοµα www.synodra.gr και το e-mail info@synodra.gr.
 Οργάνωση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιών των µελών µας
στην οποία εκτός των δραστηριοτήτων µοιράστηκαν και δωροεπιταγές σε
όλα τα παιδιά.

