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Ψήφισµα  -  ∆ιεκδικητικό Πλαίσιο 
 
 

     Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας συνεδρίασε την 
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου 
Φθιώτιδας (Πλατεία ∆ιάκου – Λαµία), και µετά α̟ό οµόφωνη α̟όφασή 
της, σας καταθέτει το ̟αρόν ψήφισµα  µε το ̟αρακάτω διεκδικητικό 
̟λαίσιο και ̟αράσταση όλων των µελών του Συλλόγου στην αίθουσα 
της συνεδρίασης του  Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας :  
 
1. Προσλήψεις µόνιµου ̟ροσω̟ικού. Να αντιµετω̟ιστεί η τραγική 

υ̟οστελέχωση των υ̟ηρεσιών των Περιφερειών (40% µείωση α̟ό το 
2009)  και να αρθεί η συνεχιζόµενη α̟αγόρευση των ̟ροσλήψεων. 

2. Το̟οθέτηση υ̟αλλήλων σύµφωνα µε τα τυ̟ικά τους ̟ροσόντα κατά 
κατηγορία και κλάδο στις υ̟ηρεσίες για την άσκηση αντίστοιχων 
αρµοδιοτήτων µε ταυτόχρονη άρση των α̟οφάσεων αναθέσεων 
«̟αράλληλων» καθηκόντων σε υ̟αλλήλους των Περιφερειών. 

3. Εφαρµογή του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 και του άρθρου δεύτερου 
του Ν. 4464/2017 όσο αφορά την ε̟ιλογή Προϊσταµένων σε θέσεις 
ευθύνης όλων των ε̟ι̟έδων (Γενικές ∆ιευθύνσεις – ∆ιευθύνσεις – 
Τµήµατα – Γραφεία).  

4. Κατάργηση της µοριοδότησης του χρόνου υ̟ηρεσίας σε θέση 
̟ροϊσταµένου µε ανάθεση ως ανα̟ληρωτής, η αξιολόγηση και η 
συνέντευξη, στοιχεία ̟ου υ̟οθάλ̟ουν την υ̟οκειµενικότητα και την 
«ηµετεροκρατία». 

5. Εφαρµογή της έννοιας της «µετάθεσης» και στους υ̟αλλήλους των 
Περιφερειών, αφού, σύµφωνα και µε α̟όφαση του ΣΤΕ, ως µετάθεση 
ορίζεται η µεταφορά ενός υ̟αλλήλου α̟ό µία διακεκριµένη 
οργανική µονάδα (∆ιεύθυνση) σε µία άλλη διακεκριµένη οργανική 
µονάδα και ως διακεκριµένη οργανική µονάδα θεωρεί κάθε 
οργανική µονάδα «µε ιδία κατά τό̟ο αρµοδιότητα».  

6. Πλήρης µισθολογική και βαθµολογική αναγνώριση της 
̟ροϋ̟ηρεσίας εκτός δηµόσιου τοµέα, ̟ου να καλύ̟τει όλους τους 
εργαζόµενους, µε όλες τις σχέσεις εργασίας. 
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7. Πλήρης νοµική στήριξη των υ̟αλλήλων των Περιφερειών για την 
κάλυψη αστικών ευθυνών.  

8. Χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας και ε̟ιδόµατος ε̟ικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας  στους εργαζόµενους των Περιφερειών, ̟ου 
εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους (̟χ. εργαζόµενους 
στην ασφαλτόστρωση, , τους εργαζόµενους στις υ̟ηρεσίες υγείας –
εµβόλια, Ε̟ό̟τες ∆ηµόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, κτλ). Κατάργηση 
της διάταξης ̟ου θέτει ως α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση χορήγησης του 
ε̟ιδόµατος εκτός α̟ό τον εργασιακό χώρο και την ειδικότητα, 
̟ροσ̟ερνώντας εύκολα ότι στους ΟΤΑ Β΄ βαθµού, είναι ελάχιστοι οι 
εργαζόµενοι ̟ου έχουν το̟οθετηθεί στις συγκεκριµένες ειδικότητες, 
αν και ̟αρέχουν αυτές τις εργασίες. 

9. Μετατρο̟ή σε ̟λήρη α̟ασχόληση των συµβάσεων Ι.∆.Α.Χ. µερικής 
α̟ασχόλησης των υ̟αλλήλων των Περιφερειών. 

 
 
  

ΓΙΑ ΤΟ   ∆. Σ. 
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