Σο ΚΚΕ θατέζεσε τροποιογία
γηα της σσκβάσεης εργαδοκέλωλ
στολ τοκέα θαζαρηότετας ΟΣΑ
ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ γηα ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ
ΤΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ

ΣΟΤ Ε ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ θαηέζεζαλ νη βνπιεπηέο
ηνπ ΚΚΕ, Γιώπγορ Λαμππούληρ, Μανώληρ
ςνηςσάκηρ θαη Υπήζηορ Καηζώηηρ.
Η ηποπολογία - πποζθήκη καηαηέθηκε ζηο νομοζσέδιο ηος
ςποςπγείος Τγείαρ για ηην καηαζκεςή, ηην παποςζίαζη και ηην
πώληζη πποϊόνηων καπνού.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΕΙ Ω ΕΞΗ:
«Σποπολογία - πποζθήκη

ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο: “Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2014/40/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθώλ,
θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηώλ-κειώλ ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πώιεζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη ζπλαθώλ
πξντόλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2001/37/ΕΚ (αξηζκ. L 127/1 ηεο
29.4.2014), όπσο ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Οδεγίαο απηήο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
θαη’ εμνπζηνδόηεζε εθδνζείζα Οδεγία 2014/109/ΕΕ ηεο Επηηξνπήο ηεο 10εο
Οθησβξίνπ 2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο Οδεγίαο
2014/40/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ηε ζέζπηζε
ηεο βηβιηνζήθεο ησλ εηθνλνγξαθηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα πξντόληα θαπλνύ, θαζώο θαη άιιεο ζπλαθείο
δηαηάμεηο”.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Ε ΑΟΡΙΣΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ.
Αητηοιογηθή έθζεσε

Η θπβέξλεζε πξόζθαηα απέξξηςε ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ 45
εξγαδνκέλσλ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο,
θαζώο θαη ζε άιινπο δήκνπο ηεο ρώξαο, πνπ είραλ πξνζιεθζεί κε 8κελεο
ζπκβάζεηο ην Γελάξε ηνπ 2016.
Οη δήκνη, ιόγσ ησλ κλεκνληαθώλ (Ν. 4093/2012) απαγνξεύζεσλ πξόζιεςεο
κόληκσλ ππαιιήισλ, πξνζιάκβαλαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα πξνζσπηθό ζηηο
Τπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο, κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. ην Δήκν Ηξαθιείνπ,
γηα ηελ ίδηα πξνθήξπμε 100 ζέζεσλ, ε ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ έγηλε ζε δύν

θάζεηο. Η πξώηε ήηαλ ηέιε ηνπ 2015 νπόηε ππέγξαςαλ 55 εξγαδόκελνη θαη ε
άιιε αξρέο ηνπ 2016 κε ηνπο ππόινηπνπο 45, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη θελό
ζην θξίζηκν κεζνδηάζηεκα γηα ηηο Τπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο κε ειιείςεηο
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, έσο όηνπ γίλνπλ πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ.
Η θπβέξλεζε όκσο αξλείηαη ηελ επέθηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ
πξνζειήθζεζαλ ηε δεύηεξε θάζε, ζεσξώληαο όηη ππάξρεη ν “θίλδπλνο” λα
ζεκειηώζνπλ δηθαίσκα κνληκνπνίεζεο!
Η κε επέθηαζε ησλ ζπκβάζεώλ ηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δξακαηηθή κείσζε
ηνπ πξνζσπηθνύ ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα, βάδεη ζε θίλδπλν ηελ απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ, ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο ηνπ
πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνύ, θάηη πνπ έηζη θη αιιηώο γίλεηαη εδώ θαη ρξόληα ιόγσ
ηεο απαγόξεπζεο πξνζιήςεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαη πξνιεηάλεη ην έδαθνο
γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηεο, όπσο έρεη ζπκβεί ζε άιινπο δήκνπο (πρ
Υεξζόλεζνο).

Επιππόζθεηα και πποκειμένος να ζςνεσιζηεί αππόζκοπηα η
λειηοςπγία ηων Τπηπεζιών Καθαπιόηηηαρ ςπάπσει ανάγκη οι
ζςμβάζειρ επγαζίαρ με ηη λήξη ηηρ παπάηαζήρ ηοςρ να
μεηαηπαπούν αςηοδίκαια ζε ζςμβάζειρ επγαζίαρ αοπίζηος σπόνος
και να αποθεςσθεί η ιδιωηικοποίηζη ηος Σομέα ηηρ Καθαπιόηηηαρ.
Σποπολογία - Πποζθήκη
ην ζρέδην λόκνπ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο: “Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2014/40/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθώλ,
θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηώλ-κειώλ ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πώιεζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη ζπλαθώλ
πξντόλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2001/37/ΕΚ (αξηζκ. L 127/1 ηεο
29.4.2014), όπσο ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Οδεγίαο απηήο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
θαη’ εμνπζηνδόηεζε εθδνζείζα Οδεγία 2014/109/ΕΕ ηεο Επηηξνπήο ηεο 10εο
Οθησβξίνπ 2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο Οδεγίαο
2014/40/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ηε ζέζπηζε
ηεο βηβιηνζήθεο ησλ εηθνλνγξαθηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα πξντόληα θαπλνύ, θαζώο θαη άιιεο ζπλαθείο
δηαηάμεηο”.

ΠΡΟΣΙΘΕΣΑΙ ΑΡΘΡΟ Ω ΑΚΟΛΟΤΘΩ:
Άρζρο
Η απηνδίθαηε παξάηαζε ησλ αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέθζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 4099/2012 (Α΄ 250), όπσο ηζρύεη κεηά
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 12 ηεο ΠΝΠ “Ρύζκηζε θαηεπεηγόλησλ
ζεκάησλ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο,
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Εζληθήο Άκπλαο, Τγείαο θαη Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο
θαη Σνπξηζκνύ θαη ηεο ΕΡΣ Α.Ε.”, ηεο 30εο Δεθεκβξίνπ 2015 (Α΄ 184),
πεξηιακβάλεη θαη όζεο ζπκβάζεηο ππεγξάθεζαλ έσο ηηο 31.1.2016, κε ηε ιήμε
δε ηεο παξάηαζεο νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο κεηαηξέπνληαη απηνδηθαίσο ζε
ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ».

