
ΟΣΥΑΠΕ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού. Να αντιµετωπιστεί η τραγική 

υποστελέχωση των υπηρεσιών των Περιφερειών (40% µείωση από το 

2009)  και να αρθεί η συνεχιζόµενη απαγόρευση των προσλήψεων. 

2. Ανάκληση όλων των αυθαίρετων «µετακινήσεων» και αναθέσεων 

«παράλληλων» καθηκόντων σε υπαλλήλους των Περιφερειών, 

υπηρεσιών διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Εφαρµογή της έννοιας της «µετάθεσης» και στους υπαλλήλους των 

Περιφερειών, αφού σύµφωνα και µε απόφαση του ΣΤΕ ως µετάθεση 

ορίζεται η µεταφορά ενός υπαλλήλου από µία διακεκριµένη οργανική 

µονάδα (∆ιεύθυνση) σε µία άλλη διακεκριµένη οργανική µονάδα και ως 

διακεκριµένη οργανική µονάδα θεωρεί κάθε οργανική µονάδα «µε ιδία 

κατά τόπο αρµοδιότητα». 

3. Να καλυφθούν οι µισθολογικές µας απώλειες. Χορήγηση 13ου και 14ου 

µισθού. Ξεπάγωµα της µισθολογικής µας εξέλιξης, πλήρης µισθολογική 

και βαθµολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δηµόσιου τοµέα, 

που να καλύπτει όλους τους εργαζόµενους, µε όλες τις σχέσεις 

εργασίας. 

• Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζοµένων των ΟΤΑ, που 

µετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόµων της 

ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και συγκεκριµένα  του άρθρου 

48 του ν. 4274/2014. 

• Επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας µείωσης (προσωπική 

διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των εργαζοµένων 

που µετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόµων της 

ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. 

4. Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης, που υπηρετεί 

αντεργατικούς -αντιλαϊκούς σκοπούς. 

5. Πλήρης νοµική στήριξη των υπαλλήλων των Περιφερειών, σύµφωνα µε 

την πρόταση τροπολογίας, που έχουµε καταθέσει. 

6. Ανάκληση των αυθαίρετων τοποθετήσεων προϊσταµένων. 

Να καταργηθεί η µοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας σε θέση 

προϊσταµένου µε ανάθεση, η αξιολόγηση και η συνέντευξη, στοιχεία που 

υποθάλπουν την υποκειµενικότητα και την «ηµετεροκρατία», πρακτικές 

και αντιλήψεις που έχουν καταδικαστεί από το συνδικαλιστικό κίνηµα. 

7. Χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας και επιδόµατος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας  στους εργαζόµενους των Περιφερειών, που 

εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους (πχ. εργαζόµενους στην 

ασφαλτόστρωση, στην καθαριότητα των κτιρίων, στο πράσινο, τους 

εργαζόµενους στις υπηρεσίες υγείας –εµβόλια, Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, 



Κτηνιάτρους, απολυµαντές κτλ). Κατάργηση της διάταξης που θέτει ως 

απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόµατος εκτός από τον 

εργασιακό χώρο και την ειδικότητα, προσπερνώντας εύκολα ότι στους 

ΟΤΑ Β΄ βαθµού, είναι ελάχιστοι οι εργαζόµενοι που έχουν τοποθετηθεί 

στις συγκεκριµένες ειδικότητες, αν και παρέχουν αυτές τις εργασίες. 

8. Να επαναχορηγηθεί η αποζηµίωση των υπαλλήλων για τη συµµετοχή 

στα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου Οχηµάτων, για το έργο που επιτελούν µετά 

τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του 

χρόνου, που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 

9. Λειτουργία κατασκηνώσεων από τις Περιφέρειες – κάλυψη των 

κατασκηνωτικών εξόδων  των παιδιών των υπαλλήλων τους. 

10. Κάλυψη των αναγκών σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και για τα παιδιά 

των υπαλλήλων των Περιφερειών. Κατάργηση της εξαίρεσης για τις 

µητέρες δηµοσίους υπαλλήλους (εποµένως και για τις µητέρες 

υπαλλήλους των Περιφερειών) για τη συµµετοχή των παιδιών µας στα 

προγράµµατα ΕΣΠΑ (Προγράµµατα Εναρµόνισης Οικογενειακής και 

Επαγγελµατικής Ζωής κλπ). 

11. Κατάργηση των «ειδικών» πειθαρχικών παραπτωµάτων και της αστικής 

ευθύνης που αφορούν συναδέλφους που εργάζονται στη συντήρηση 

των δρόµων & την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίµων. 

12. Να µετατραπούν σε πλήρη απασχόληση οι συµβάσεις Ι∆ΑΧ αορίστου 

χρόνου µερικής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειών. 

13. Νοµοθετική ρύθµιση ώστε οι υπάλληλοι των Περιφερειών (και 

γενικότερα του δηµοσίου και των ΟΤΑ) να µην υποχρεούνται στην 

καταβολή των προβλεπόµενων παραβόλων, για την 

απόκτηση/ανανέωση   επαγγελµατικής άδειας οδήγησης, εφόσον αυτή 

θα πραγµατοποιείται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 

υπηρεσίας τους. 

14. Να αποσυνδεθεί  κάθε µετακίνηση από το όριο αποστάσεων στις 

νησιωτικές περιοχές και να θεωρείται εκτός έδρας µε ολόκληρη 

αποζηµίωση και µε δικαίωµα διανυκτέρευσης (εάν απαιτείται). 

Να αυξηθεί το όριο των ηµερών εκτός έδρας τουλάχιστον στις εκατό 

(100) ηµέρες, χωρίς να προσµετρούνται σε αυτές, οι εκτός έδρας 

µετακινήσεις οι οποίες αφορούν επιµόρφωση του υπαλλήλου (ηµερίδες, 

σεµινάρια, επιστηµονικά συνέδρια κτλ). 

Να µην υπάρχει περιορισµός στο βαθµό και στην ειδικότητα του 

υπαλλήλου που µετακινείται. Να γίνεται προπληρωµή των εξόδων 

µετακίνησης και διαµονής των υπαλλήλων, ώστε να µπορούν να 

ανταποκρίνονται στα έξοδα, που απαιτούνται. 



Να αυξηθεί το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης σε 80 ευρώ ανά 

διανυκτέρευση για την καλοκαιρινή  περίοδο. 

Το ποσό χιλιοµετρικής αποζηµίωσης για τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου να 

είναι ανάλογο του πραγµατικού κόστους, δηλαδή τουλάχιστον 

0,25€/χλµ (κόστος καυσίµων προσαυξηµένο εξαιτίας της φθοράς στην 

οποία υπόκειται λόγω της χρήσης το αυτοκίνητο). 

15. Έκδοση ΚΥΑ για την επαναχορήγηση της αποζηµίωσης στους 

υπαλλήλους των ∆/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας που 

πραγµατοποιούν ελέγχους, µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου 

εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 

υπερωριακή απασχόληση. 

16. Νοµοθετική ρύθµιση για την αποζηµίωση των υπαλλήλων, που 

εργάζονται για το έργο των εξετάσεων οδήγησης  (κύριο και βοηθητικό 

έργο) και ταυτόχρονη εξασφάλιση της δωρεάν µεταφοράς τους στους 

τόπους όπου διενεργούνται οι εξετάσεις. 

∆ιασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του έργου των εξετάσεων 

οδήγησης και πραγµατοποίησή του µόνο από τις ∆ιευθύνσεις 

Μεταφορών των Περιφερειών. Όχι στους σχεδιασµούς για 

ιδιωτικοποίηση του έργου. 

Κάλυψη των προβλεπόµενων για την χορήγηση διπλώµατος οδήγησης 

ιατρικών  εξετάσεων των πολιτών από τα Ασφαλιστικά τους Ταµεία, 

καταργώντας τα σχετικά παράβολα. 

17. Να σταµατήσει κάθε σχέδιο για περικοπή του «επιδόµατος 

παραµεθορίων και προβληµατικών περιοχών» και να χορηγηθούν 

κίνητρα για την παραµονή των υπαλλήλων στις περιοχές αυτές 

(επαναχορήγηση της επιδότησης απόκτησης πρώτης κατοικίας κλπ). 

18. Χορήγηση κινήτρων (παροχή δωρεάν σίτισης και κατάλληλου 

καταλύµατος διαµονής) στους εργαζόµενους των παραµεθόριων και 

νησιωτικών περιοχών των Περιφερειών, για να παραµένουν σε αυτές. 

19. Να µην ιδιωτικοποιεί και να µην εκχωρηθεί καµιά αρµοδιότητα των 

Περιφερειών, ούτε να υπάρξει οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών. 

Να σταµατήσει η φοροληστεία των εργαζοµένων και των λαϊκών 

στρωµάτων και η σχεδιασµοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των 

ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροεισπρακτικού ρόλου» των 

Περιφερειών. 

Πλήρης κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των 

αναγκών των Περιφερειών και της µισθοδοσίας των εργαζοµένων. 

Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών 

κονδυλίων για σύγχρονες υποδοµές που να καλύπτουν όλο το φάσµα 

των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ αναγκών. 



� Εφαρµογή όλων των Προγραµµάτων Γεωργίας & Κτηνοτροφίας  

(Βιολογικής) από τις ∆.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Όχι σε νέα «χαράτσια» των αγροτών µέσα από τους Οργανισµούς 

Εγγείων Βελτιώσεων. Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για την 

κάλυψη των αναγκών λειτουργίας τους. 

� Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες των Περιφερειών να ασκούν αρµοδιότητες 

κοινωνικού χαρακτήρα: 

∆ωρεάν εµβολιαστική κάλυψη όλων των παιδιών, όλων των 

ενηλίκων, προγράµµατα πρόληψης της υγείας στα σχολεία και 

ενηµέρωσης των πολιτών σε θέµατα πρόληψης της υγείας (αλκοόλ, 

ουσίες, µέτρα πρόληψης µετάδοσης της εποχικής γρίπης, κλπ).  Να 

δηµιουργηθούν Οργανικές Μονάδες (Τµήµατα) ενταγµένα στις 

Υγειονοµικές Υπηρεσίες (∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού Ελέγχου) κάθε 

Περιφερειακής Ενότητας, κάθε Περιφέρειας, στελεχωµένες µε όλο το 

αναγκαίο µόνιµο προσωπικό (επιστηµονικό, εργατικό κ.α.), οι οποίες 

θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν οι ίδιες όλο το πρόγραµµα της 

καταπολέµησης των κουνουπιών, έγκαιρα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

καιρικές, εδαφολογικές κλπ συνθήκες και ιδιοµορφίες κάθε περιοχής. 

Το ίδιο µόνιµο προσωπικό, το οποίο θα έχει πλήρη απασχόληση, θα 

µπορεί να καλύπτει τους υπόλοιπους µήνες µε προγράµµατα 

εντοµοκτονιών, µυοκτονιών και απολυµάνσεων  δηµόσια κτίρια, 

σχολεία, παιδικούς σταθµούς, νοσοκοµεία κλπ, προγράµµατα, που 

και αυτά είναι άκρως απαραίτητα για την προστασία της δηµόσιας 

υγείας. Τέλος θα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση 

ζωοανθρωπονόσων που µεταδίδονται µε ξενιστές και οι οποίες έχουν 

αφανίσει ολόκληρο σχεδόν το ζωικό κεφάλαιο ορισµένων περιοχών 

της χώρας (Πελοπόννησος, Θράκη, Μακεδονία κλπ). 

� Να επανέλθουν οι αρµοδιότητες για την «άσκηση οικονοµικής 

δραστηριότητας» στις Περιφέρειες. 

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε και οι αδειοδοτήσεις και οι 

έλεγχοι να έχουν ουσιαστικό περιεχόµενο, να γίνονται µε 

«κωδικοποιηµένες», σταθερές, διαφανείς διαδικασίες και να 

αποσκοπούν στην πρόληψη και την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας 

και ασφάλειας των πολιτών. Να παρθούν µέτρα αναβάθµισης όλων 

των ελεγκτικών µηχανισµών. 

� Ανάκληση της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ∆Ε) στις Οικονοµικές Υπηρεσίες των 

δηµόσιων φορέων και ανάµεσά τους και στις Περιφέρειες, σύµφωνα 

µε τους νόµους 4270/2014, 4337/2015 και τις σχετικές Αποφάσεις. 



Άρση του καθεστώτος µεταφοράς αστικής ευθύνης στους 

υπαλλήλους των οικονοµικών υπηρεσιών των Περιφερειών. 

� Ακύρωση του νοµοθετικού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν.4315/2014), 

που προβλέπει τον έλεγχο µελετών  γεωλογικής καταλληλότητας στο 

πλαίσιο του πολεοδοµικού σχεδιασµού από υπαλλήλους των 

Περιφερειών, ενώ η αρµοδιότητα ανήκει  στις Αποκεντρωµένες 

∆ιοικήσεις. 

20.   Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων. Κάλυψη των απωλειών σε 

εφάπαξ και συντάξεις. 

21. Κατάργηση της συµµετοχής στα φάρµακα και τις εξετάσεις. ∆ηµόσια 

και δωρεάν υγεία, σύγχρονη και αναβαθµισµένη. 

Να γίνει ρύθµιση (έκδοση ΥΑ) για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια των 

Περιφερειών µε ταυτόχρονη νοµοθετική κατάργηση του περιορισµού 

που τίθεται από την παρ. 3.αα του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, ότι 

τα µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου πρέπει να  υπηρετούν 

αποκλειστικά στην έδρα της Περιφέρειας καθώς και νοµοθετική 

ρύθµιση για την συµµετοχή εκπροσώπου της ΟΣΥΑΠΕ στο 

∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, όταν αυτό εξετάζει πειθαρχικά 

παραπτώµατα υπαλλήλων των Περιφερειών. 

Ιούνης 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 


