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Θέμα:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 100289/08-10-2008 ερμηνευτικής εγκυκλίου του 

χρόνου εργασίας. 

 

Κύριε Πρόεδρε, Συνάδελφοι, 

Τα τελευταία χρόνια οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με 

επιλογές της κεντρικής διοίκησης ώστε να προασπίσουν κεκτημένα όπως το 

ασφαλιστικό , μισθολογικά και άλλα. Τις ίδιες αγωνίες και αγώνες αντιμετωπίζουμε και 

εμείς σαν Ομοσπονδία, άλλες φορές με επιτυχία όπως (ασφαλιστικό, νέοι 

συνάδελφοι, κ.α.) και άλλες φορές όχι. 

Τις τελευταίες μέρες ενημερωθήκαμε για την απόσυρση της  υπ’ αριθμ. 

100289/08-10-2008 Εγκυκλίου , ως αποτέλεσμα ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης 

Δημόσιας Διοίκησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά την νομιμότητα του εβδομαδιαίου 

ωραρίου (αν δηλαδή είναι 34,5 ώρες ή περισσότερο) αλλά και πως υπολογίζονται οι 

άδειες , κ.α.  

Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί μια 

επιλογή της κεντρικής διοίκησης αλλά αφορμή δόθηκε από τις καταγγελίες μιας 

ομάδας συναδέλφων του Κορυδαλλού. 

Ανεξαρτήτως των προθέσεων της παραπάνω ομάδας και των συναδέλφων 

που την απαρτίζουν, είναι προφανές ότι λειτούργησαν χωρίς γνώση και 

συνδικαλιστικό ένστικτο, χωρίς καν την στοιχειώδη ενημέρωση της πολυπληθέστερης 

ένωσης μας και οι ενέργειες τους θα έχουν , φοβόμαστε , επιπτώσεις στην υπηρεσία 

μας συνολικά.  
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  Έστω και τώρα θα πρέπει οι συνάδελφοι που απαρτίζουν την ομάδα αυτή να 

επαναξιολογήσουν τις ενέργειες τους, τα μηδαμινά θετικά αποτελέσματα που έχουν 

έως τώρα, την άμεση ή έμμεση ζημιά που προκαλεί η διάσπαση της συνδικαλιστικής 

μας δράσης. 

Η ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά το θέμα και θα παρέμβει όπου και 

όποτε χρειαστεί στο μέτρο του δυνατού. 

Για κάθε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε με επόμενα έγγραφα. 
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