ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr
Συνεδρίαση 32η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 457/2014
Σήµερα 16/12/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ.245730/10-12-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 245917/11-12-2014 (ορθής επανάληψης) καθώς επίσης της υπ’
αριθµ.
πρωτ.
οικ.246625/11-12-2014
συµπληρωµατικής
και
της
υπ’αριθµ.πρωτ.οικ.249336/15-12-2014 συµπληρωµατικής, που κοινοποιήθηκαν
νόµιµα στις 10/12/2014, 11-12-2014 και 15-12-2014 αντίστοιχα στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 11ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόµου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου
Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθµίσεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας» (άρθρο 65).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου
Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος,
Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα,
∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη,
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη
(Καίτη),
Καλογεράκος
Κυριάκος,
Καραµάνος
Χρήστος,
Καράµπελας
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα,
Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μαυρίκος Γεώργιος,
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης,
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης
Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα
- Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Παφίλης Αθανάσιος,
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή,
Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,
Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή),
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς
Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αποστολοπούλου Μαλάµω, Καµάρας Παύλος,
Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος,
Παναγιώταρος Ηλίας, Σγουρός Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζήµερος
Γλαύκος - Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς ενηµερώνει το Σώµα σχετικά µε το 11ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης της πρόσκλησης, ότι αυτό εστάλη στα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου στις 15-12-2014 µετά την παρέλευση της πενθήµερης προθεσµίας της
παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισµού λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου
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Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
Προς τούτο ο Πρόεδρος ζητεί από το Σώµα την έγκριση για τη συζήτηση, το οποίο
αποφασίζει οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος µε την διαδικασία του
κατεπείγοντος.
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώµατος την υπ’αριθµ.πρωτ. 249356/15-12-2014
εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Θανοπούλου η οποία έχει σταλεί µαζί µε την
πρόσκληση και έχει ως εξής:
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας λειτουργούν ως αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες από 7µελή ∆ιοικητικά
Συµβούλια, στα οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
περιοχής ευθύνης του εκάστοτε Κέντρου Πρόληψης(∆ήµοι, Περιφέρεια),
εκπρόσωποι επαγγελµατικών ενώσεων, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων
και εκπαιδευτικών, και εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Η χρηµατοδότηση
προέρχεται από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών κατά 50% έκαστο, ενώ οι
εταίροι-µέλη της αστικής εταιρείας καταβάλλουν ένα ποσό για τη συµµετοχή τους.
Το συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο δηµιούργησε όµως αµφιβολίες και αµφισηµίες για
την εφαρµογή ή όχι του νόµου 4024/2011, δηλαδή του ενιαίου µισθολογίου του
δηµοσίου από τους εργαζόµενους των Κέντρων Πρόληψης.
Με επιστολές της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ προς τα ∆.Σ. των 67 αστικών
εταιρειών, στις οποίες αντιστοιχούν 75 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων
πανελλαδικά, ζητήθηκε η υπαγωγή των εργαζοµένων των εν λόγω δοµών στο
«ενιαίο µισθολόγιο του δηµοσίου». Τονίζουµε ότι ο ΟΚΑΝΑ (ένα ΝΠΙ∆
συνεργαζόµενο µε έκαστο Κέντρο Πρόληψης/αστική εταιρεία) ζήτησε την υπαγωγή
στο «ενιαίο µισθολόγιο του δηµοσίου» - και όχι τα συναρµόδια Υπουργεία
(Εσωτερικών και Υγείας) µε Αποφάσεις, συνοδευτικές εγκυκλίους κλπ., που θα
τεκµηριώνουν την υπαγωγή αστικών εταιρειών στις διατάξεις του νόµου περί
ενιαίου µισθολογίου του ∆ηµοσίου.
Αρχικά, µε επιστολή του τού Αυγούστου 2013, ο ΟΚΑΝΑ ζήτησε υπαγωγή
από 01/09/2013, µάλιστα παρότι ο σχετικός νόµος περί «ενιαίου µισθολογίου»
προβλέπει υπαγωγή από 01/01/2013. Στις έκτοτε προσπάθειες εφαρµογής του
ενιαίου µισθολογίου εµφανίστηκαν πολύ σοβαρά προβλήµατα νοµιµότητας, που
προκύπτουν κυρίως από τη νοµική µορφή των Κέντρων Πρόληψης (αστικές
εταιρείες υπαγόµενες στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα) και από το γεγονός ότι
στην ουσία η επιχορήγησή τους δεν είναι πάγια και διαρκής: Για παράδειγµα, έως
τον Μάιο του 2014 δεν είχαν λάβει επιχορήγηση για το τρέχον έτος από το
Υπουργείο Υγείας, ενώ δεν τους έχει κατανεµηθεί από τον ΟΚΑΝΑ οι
επιχορηγήσεις περιόδου Ιουνίου-∆εκεµβρίου 2014 (3.500.000 ευρώ) τις οποίες ο
ΟΚΑΝΑ έχει λάβει από το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για τα Κέντρα
Πρόληψης, ούτε την επιχορήγηση 4ου τριµήνου από το Υπουργείο Εσωτερικών
(1.625.000 ευρώ).
Αρκετά ∆.Σ. Κέντρων Πρόληψης έστειλαν επιστολές προς τον ΟΚΑΝΑ,
ενηµερώνοντας για τα προβλήµατα (λ.χ. νοµιµοποίηση έκδοσης διαπιστωτικής
πράξης του ∆ηµοσίου από Πρόεδρο αστικής εταιρείας, ανυπαρξία διεύθυνσης
προσωπικού, αρνήσεις των επιθεωρήσεων εργασίας να δεχτούν αλλαγές όρων
κ.ά.) Ο ΟΚΑΝΑ δεν έδωσε ποτέ τις ζητούµενες διευκρινίσεις.
Εν συνεχεία, τον Φεβρουάριο του 2014, ο ΟΚΑΝΑ µε νέα επιστολή του ζητά
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την υπαγωγή των εργαζοµένων των Κέντρων Πρόληψης στο «ενιαίο µισθολόγιο
του ∆ηµοσίου» από 01/01/2013. Στα νέα ερωτήµατα των ∆.Σ. για τα σοβαρότατα
ζητήµατα νοµιµότητας, ο ΟΚΑΝΑ επίσης δεν απάντησε. Αντ’ αυτού, τον Ιούλιο του
2014 ο ΟΚΑΝΑ στέλνει νέα επιστολή, µε την οποία ζητά ξανά την υπαγωγή των
εργαζοµένων των Κέντρων Πρόληψης στο «ενιαίο µισθολόγιο του ∆ηµοσίου» από
01/01/2013.
Ο ΟΚΑΝΑ προχωρά ένα βήµα παραπέρα, συνδέοντας (προφορικά, αλλά
ουσιαστικά και εντελώς παράτυπα) την υπαγωγή των εργαζοµένων των Κέντρων
Πρόληψης (που δεν είναι καν υπάλληλοί του) στο «ενιαίο του ∆ηµοσίου» µε την
υπογραφή των διµερών συµβάσεων µεταξύ ΟΚΑΝΑ και εκάστου Κέντρου
Πρόληψης, µάλιστα µε αναδροµική τροποποίηση όρων των συµβάσεων αυτών.
Αποτέλεσµα: Περίπου οι µισές των διµερών συµβάσεων παραµένουν ανυπόγραφες
από τα ∆.Σ. που θέλουν να προστατεύσουν τις δοµές που διοικούν, γεγονός το
οποίο έχει αποσταθεροποιήσει (εδώ και έναν χρόνο) εντελώς τη λειτουργία των
δοµών. Σε συνδυασµό µε την υποχρηµατοδότηση και τη µη απόδοση των
χρηµάτων που ο ΟΚΑΝΑ έλαβε για τα Κέντρα Πρόληψης και δεν απέδωσε σε αυτά
στο διάστηµα 2009-2013, τα Κέντρα Πρόληψης έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.
Πιο συγκεκριµένα αποτελέσµατα:
- Σήµερα υπάρχουν τουλάχιστον 10 Κέντρα Πρόληψης µε απλήρωτους
εργαζόµενους, µε οφειλές σε ΙΚΑ και Εφορίες.
- Ο ΟΚΑΝΑ, επικαλούµενος τις διαφωνίες που υπάρχουν αναφορικά µε τη
νοµιµότητα της ένταξης στον ν. 4024/2011, δεν έχει αποδώσει µεγάλο µέρος των
500.000 ευρώ, που έλαβε αποκλειστικά για τα Κέντρα Πρόληψης µε την
Β3α/Γ.Π.οικ.54945/24-06-2014 Απόφαση του Υπ. Υγείας.
- Με την ίδια πρόφαση δεν έχει αποδώσει τα 1.500.000 ευρώ, που έλαβε
αποκλειστικά για τα Κέντρα Πρόληψης µε την Β3α/Γ.Π.οικ.93868/27-10-2014
Απόφαση του Υπ. Υγείας.
- Σε αυτά προστίθενται τα 1.500.000 ευρώ της Απόφασης
Β3α/Γ.Π.οικ.105690/ 04-12-2014, οπότε ο ΟΚΑΝΑ οφείλει να αποδώσει στα
Κέντρα Πρόληψης περί τα 3.500.000 ευρώ για το διάστηµα Ιουνίου-∆εκεµβρίου
2014.
- Όχι µόνο πρέπει τα χρήµατα αυτά να αποδοθούν, αφού ο ΟΚΑΝΑ τα έχει
λάβει, αλλά είναι αβάσιµο και το όποιο επιχείρηµα επικαλούνται ΟΚΑΝΑ και
Υπουργείο Υγείας περί δήθεν "τακτικής, διαρκούς, µόνιµης και σταθερής
χρηµατοδότησης των Κέντρων Πρόληψης" από 01/01/2014 ως τώρα!
- Τέλος, να επισηµάνουµε πως µαζί µε τα 2.500.000 ευρώ που το
Υπουργείο Υγείας εκταµίευσε µε την Β3α/Γ.Π.οικ.46572/28-05- 2014 (και ο
ΟΚΑΝΑ... εδέησε να αποδώσει) για το διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, έχουν ως
τώρα εκταµιευτεί 6.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας για τα Κέντρα
Πρόληψης. Αποµένει, δηλαδή, και η εκταµίευση επιπλέον 500.000 ευρώ για το
2014, βάσει των συνοµολογηµένων στην Προγραµµατική Σύµβαση 2014-2020.
- Εποµένως, το σύνολο των οφειλών από πλευράς Υπουργείου Υγείας ΟΚΑΝΑ µόνο για το 2014 είναι γύρω στα 4.000.000 ευρώ ήτοι το 61% της
επιχορήγησής τους για το 2014 ή το 31% της συνολικής επιχορήγησης των
Κέντρων Πρόληψης για το 2014.
- Επιπλέον -µε τις ίδιες προφάσεις και παρότι το Υπουργείο Υγείας φέρνει
στο παρόν νοµοσχέδιο ρύθµιση των ανασφαλειών δικαίου ως προς τα
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µισθολογικά- ο ΟΚΑΝΑ έχει µπλοκάρει και την 4η και τελευταία δόση επιχορήγησης
του Υπουργείου Εσωτερικών προς τα Κέντρα Πρόληψης.
- Στις συνθήκες αυτές εσκεµµένης απορρύθµισης και διάλυσης, δοµές και
εργαζόµενοι δυσκολεύονται πολύ να συνεχίσουν τη δουλειά τους µε τους πάνω
από 100.000 ωφελούµενους πανελλαδικά – µεταξύ των οποίων και: πάνω από
70.000 µαθητές και µαθήτριες Α΄θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης, πάνω από 15.000
γονείς, πάνω από 5.000 εκπαιδευτικούς και πάνω από 9.000 στρατεύσιµους στις
Ένοπλες ∆υνάµεις, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2012) της
Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης για τα Ναρκωτικά.
- Οι 400 εργαζόµενοι, που πανελλαδικά εργάζονται σε ιδιαίτερες συνθήκες µάλιστα και Σάββατα και Κυριακές- καλούνται να επιστρέψουν σωρευτικά χρήµατα,
τα οποία δεν έχουν λάβει αυθαίρετα, καθώς δεν είναι δικής τους υπαιτιότητας η
ολιγωρία των συναρµόδιων Υπουργείων (που δεν έχουν αποστείλει κανένα
έγγραφο, το οποίο να τεκµηριώνει και να ζητά την υπαγωγή των εργαζοµένων στο
«ενιαίο µισθολόγιο του ∆ηµοσίου») αλλά και του αναρµόδιου ΟΚΑΝΑ.
Συγκεκριµένα και συνοψίζοντας:
- το ∆.Σ. του ΟΚΑΝΑ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας µέχρι τον
Αύγουστο του 2013 αποφάσιζε πως οι εργαζόµενοι στα κέντρα πρόληψης δεν
εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4024/2011,
- τον Αύγουστο του 2013 αποφάσισε πως οι εργαζόµενοι στα κέντρα
πρόληψης εντάσσονται από 01/09/2013,
- τον Φεβρουάριο του 2014 αποφάσισε πως οι εργαζόµενοι στα κέντρα
πρόληψης εντάσσονται από 01/01/2013 και
- τώρα πια, ∆εκέµβριο του 2014, το Υπουργείο Υγείας προτείνει και
επιχειρηµατολογεί (µε την αιτιολογική έκθεση) πως οι εργαζόµενοι στα κέντρα
πρόληψης εντάσσονται από 01/01/2014, ενώ επιπλέον
- αυτή η νέα ερµηνεία, ένταξης από 01/01/2014, αναφέρεται σε όσους δεν
έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ οι υπόλοιποι µε τρόπο οξύµωρο θεωρούνται πως
εντάχθηκαν (σε εντελώς διαφορετικούς µήνες και έτη καθένας), τη στιγµή που η ίδια
η αιτιολογική έκθεση (σελ. 39-40) αναφέρει ότι µέχρι τις 10/05/2014 υπάρχει
ανασφάλεια δικαίου για ένταξη στις διατάξεις του ν. 4024/2011.
Για αυτό τον λόγο κρίνεται απαραίτητη νοµοθετική ρύθµιση, δια της οποίας
θα αντιµετωπισθεί οριστικά το ζήτηµα που ανέκυψε, όπως εξάλλου έγινε πέρυσι
τέτοια εποχή και µε τους εργαζοµένους του ΟΚΑΝΑ, από τους οποίους
αναζητούνταν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες µισθολογικές παροχές που είχαν
λάβει στο παρελθόν: και µε το άρθρο 111 του ν. 4127/2013 δίκαια οι βουλευτές
ψήφισαν, να απαλλαχθούν οι εργαζόµενοι του ΟΚΑΝΑ από αυτές.
Άλλωστε, ο Υπουργός Υγείας δεσµεύτηκε (συνάντησή του µε το Σωµατείο
Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης στις 06/08) πως θα έλυνε το ζήτηµα µε
νοµοθετική ρύθµιση, που θα κατέθετε στο χρονικά πρώτο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας και θα προέβλεπε την ένταξη στο ενιαίο από τον Σεπτέµβριο
του 2014 και µετά µε σαφή αναφορά στη µη παρακράτηση αναδροµικών. Η
νοµοθετική ρύθµιση ήρθε τελικά στη Βουλή στις 4 ∆εκεµβρίου, µε το Σχέδιο Νόµου
«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (άρθρο 65). Ωστόσο, η εν
λόγω ρύθµιση είναι εντελώς ασαφής και, συνεπώς, δεν λύνει το πρόβληµα (που η
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αιτιολογική έκθεσή του, εξάλλου, εντοπίζει και αναλύει αρκετά διεξοδικά...), µάλιστα
το εντείνει καθώς δηµιουργεί "ταχύτητες" εργαζοµένων, ενώ επιβαρύνει όλους τους
εργαζοµένους µε πρόσθετα βάρη (αναδροµικές παρακρατήσεις µισθών).
Επίσης, η άποψη νοµικών και βουλευτών όλων σχεδόν των κοµµάτων όπως προκύπτει και από τις ως τώρα κατατεθειµένες τροπολογίες σε σειρά
σχεδίων νόµων- είναι ότι εφ' όσον η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην πολιτική
απόφαση ένταξης των εργαζοµένων των Κέντρων Πρόληψης στις διατάξεις του ν.
4024/2011, χρειάζεται η όποια ένταξη σε όποιο µισθολογικό καθεστώς να είναι
ενιαία για όλους τους εργαζοµένους και χωρίς επιπρόσθετες, αναδροµικές
επιβαρύνσεις.
Η Περιφέρεια Αττικής θέλοντας να εκφράσει τις θέσεις τις απέναντι στη
νοµοθετική ρύθµιση του παραπάνω σχεδίου Νόµου εισηγείται προς υιοθέτηση τις
παρακάτω προτάσεις:
- Όλοι οι εργαζόµενοι των Κέντρων Πρόληψης θεωρούµε ότι µπορούν να
ενταχθούν στις προβλέψεις του Νόµου 4024/11 (ενιαίο µισθολόγιο) από την
ηµεροµηνία ψήφισης του Σχεδίου Νόµου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας,
βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας» (άρθρο 65) και εφεξής.
- ∆εν θα πρέπει να αναζητούνται αναδροµικά από τους εργαζοµένους και θα
πρέπει να αρθούν όποιοι καταλογισµοί καταβολής αναδροµικών τυχόν έχουν γίνει
ως τώρα.
- Προκειµένου να αρθούν τυχόν αδικίες και διακρίσεις σε βάρος των
εργαζόµενων κρίνεται σκόπιµη η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
συναρµόδιων Υπουργείων για τις προκύπτουσες λεπτοµέρειες εφαρµογής του ν.
4024/2011 σε 67 διαφορετικές αστικές εταιρείες.
Περαιτέρω θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη εκταµίευσης όλων των
χρηµάτων που οφείλονται στα Κέντρα Πρόληψης για το 2014 από τα αρµόδια
Υπουργεία και µε πρωτοβουλίες του ΟΚΑΝΑ δε αποδίδονται τόσο από το
Υπουργείο Υγείας όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω της ΕΕΤΑΑ (η
τελευταία δόση του Υπουργείου Εσωτερικών),χωρίς την οποία δεν δε µπορούν να
λειτουργήσουν τα Κέντρα Πρόληψης και οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Η Περιφέρεια Αττικής θέλοντας να εκφράσει τις θέσεις τις απέναντι στη
νοµοθετική ρύθµιση όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 του σχεδίου Νόµου
θέτει προς υιοθέτηση τις παρακάτω προτάσεις:
- Όλοι οι εργαζόµενοι των Κέντρων Πρόληψης θεωρούµε ότι µπορούν
να ενταχθούν στις προβλέψεις του Νόµου 4024/11 (ενιαίο µισθολόγιο) από
την ηµεροµηνία ψήφισης του Σχεδίου Νόµου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου
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Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (άρθρο 65) και εφεξής.
- ∆εν θα πρέπει να αναζητούνται αναδροµικά από τους εργαζοµένους
και θα πρέπει να αρθούν όποιοι καταλογισµοί καταβολής αναδροµικών τυχόν
έχουν γίνει ως τώρα.
- Προκειµένου να αρθούν τυχόν αδικίες και διακρίσεις σε βάρος των
εργαζόµενων κρίνεται σκόπιµη η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
συναρµόδιων Υπουργείων για τις προκύπτουσες λεπτοµέρειες εφαρµογής του
ν. 4024/2011 σε 67 διαφορετικές αστικές εταιρείες.
Περαιτέρω θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη εκταµίευσης όλων των χρηµάτων
που οφείλονται στα Κέντρα Πρόληψης για το 2014 από τα αρµόδια Υπουργεία
και µε πρωτοβουλίες του ΟΚΑΝΑ δε αποδίδονται τόσο από το Υπουργείο
Υγείας όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω της ΕΕΤΑΑ (η τελευταία δόση
του Υπουργείου Εσωτερικών),χωρίς την οποία δεν δε µπορούν να
λειτουργήσουν τα Κέντρα Πρόληψης και οι εργαζόµενοι παραµένουν
απλήρωτοι
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μεγάλης Ιωάννης,
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Χρήστου – Γερµενή Ευγενία.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆αµάσκος
Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ήµου Σταυρούλα, Καράµπελας Κωνσταντίνος,
Καστανιάς
Νικόλαος,
Καστρινάκης
Γεώργιος,
Μεθυµάκη
Άννα,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα, Σµέρος
Ιωάννης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Βρύνα Φωτεινή, Ευαγγελίου Παρασκευάς
(Πάρης), Καλογεράκος Κυριάκος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Μαραβέλιας
∆ηµήτριος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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