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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

360 Abercrombie Street, Redfern Τηλ.: - Εκκλησία: 02 9319 5425,  Γραφεία: 02 9740 6022

Παρακλήσεις: 9 & 13 Αυγούστου 2013, από  5:00μ.μ. έως 6:00μ.μ.

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 - Παραμονή της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 8:30π.μ. 

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας από τις 6:30μ.μ. –  8:00μ.μ. Θα ακολουθήσει η τέλεση του μυστηρίου του Ευχελαίου και 
μετά το πέρας αυτού θα ψαλθεί η παράκληση της Θεοτόκου 

Καλούνται όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Πόλης μας να λάβουν μέρος στον εσπερινό, στον Άγιο και Ιστορικό Ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο Ιερός Ναός θα μείνει ανοικτός και θα διατίθεται καφές και λουκουμάδες.

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013 - Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ’αρτοκλασίας από τις 8.00 π.μ.- 11.00 π.μ. χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου  
Μιλητουπόλεως κ. Ιακώβου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η περιφορά της ιεράς εικόνος της Θεοτόκου.

                       Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
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Σ
ε επιχείρηση αξιολόγησης 
των υπηρεσιών τους προ-
χωρούν οι δήμοι, σύμφω-
να και με σχετική επιστο-
λή του προέδρου της 
ένωσης των δήμων της 

χώρας (ΚΕΔΕ) Κώστα Ασκούνη, ο οποίος 
ζητά να προχωρήσει η διαδικασία μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου βάσει και σχετικού 
οδηγού για την αναδιοργάνωσή τους. 
Στελέχη της Αυτοδιοίκησης σημείωναν 
ότι παρά τις αρχικές ενστάσεις των αιρε-
τών στο θέμα της διαθεσιμότητας, φαί-
νεται να υπάρχει στροφή και να αποδέ-
χονται να προχωρήσουν στην αξιολόγη-
ση μπροστά στον κίνδυνο να βρεθούν 
ενώπιον οριζόντιων λύσεων, όπως έγινε 
με τους δημοτικούς αστυνομικούς και 
τους σχολικούς φύλακες.

Ενδεικτικές είναι και οι δηλώσεις του 

υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη. 
«Από εδώ και στο εξής δεν πρόκειται να 
υπάρξουν άλλες οριζόντιες περικοπές 
στους δήμους», τόνισε θέτοντας ταυτό-
χρονα συγκεκριμένες προϋποθέσεις: 
«Πρέπει όμως να προχωρήσει η αξιολό-
γηση. Αν προχωρήσει 
θα πάμε πραγματικά 
στοχευμένα στην 
κινητικότητα».

Οπως προτείνεται 
στον οδηγό αξιολό-
γησης των δήμων, 
«προκειμένου να επι-
τευχθούν οικονομίες 
κλίμακας είναι σκό-
πιμη η συγχώνευση αρμοδιοτήτων και 
οργανικών μονάδων, η αύξηση του εύρους 
εποπτείας των προϊσταμένων και επομέ-
νως η μείωση του αριθμού των τμημάτων 

και των διευθύνσεων». Μέσω της διαδι-
κασίας αυτής θα προκύψει στη συνέχεια 
και το πλεονάζον προσωπικό, που θα 
τεθεί σε διαθεσιμότητα και είτε θα με-
τακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες είτε, μετά 
την πάροδο οκταμήνου, θα απομακρυν-
θεί οριστικά από το Δημόσιο.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους συγκα-
ταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, 
σύμφωνα και με τα κριτήρια υπαγωγής 
στη διαθεσιμότητα που ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα από το υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, το 74% είναι 
χαμηλών προσόντων - πρόκειται για 
υπαλλήλους υποχρεωτικής και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης - οι οποίοι λαμβά-

νουν μικρότερη 
μοριοδότηση. 
Στο σύνολο του 
προσωπικού των 
δήμων μόλις το 
3,84% διαθέτει 
μεταπτυχιακό 
τίτλο, το 0,15% 
έχει διδακτορι-
κό και το 0,07% 

είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης, προσόντα δηλαδή 
για τα οποία δίνονται πολλά μόρια

Δεν συνεπάγεται, βέβαια, ότι το σύνο-

λο των υπαλλήλων χαμηλών προσόντων 
θα απομακρυνθεί, καθώς υπάρχει η πε-
ρίπτωση να γίνουν ενδοδημοτικές μετα-
κινήσεις. Για παράδειγμα, ο Δήμος 
Αθηναίων έχει αναφέρει ότι πλεονάζουν 
περίπου 2.000 υπάλληλοι, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να καλύψουν κενά σε άλλους 
δήμους της Αττικής.

Το πρώτο βήμα πάντως, σύμφωνα με 
τον οδηγό αξιολόγησης, είναι η καταγρα-
φή σχετικά με την ύπαρξη υπερστελε-
χωμένων ή υποστελεχωμένων μονάδων, 
ενώ στη συνέχεια θα γίνει αποτύπωση 
του αριθμού του προσωπικού κατά επί-
πεδο εκπαίδευσης και ειδικότητα.

Σε περίπτωση τυχόν αναγκών σε κά-
ποιες υπηρεσίες, το επόμενο βήμα θα 
είναι να διαπιστωθεί εάν μπορούν να 
καλυφθούν μέσω εσωτερικών μετακινή-
σεων, μέσω επιμόρφωσης κάποιων 
υπαλλήλων ώστε να αναλάβουν αυξημέ-
να καθήκοντα, ή ακόμη και μέσω μετά-
ταξής τους σε άλλους κλάδους.

«Ενας άλλος παράγοντας για διερεύνη-
ση είναι η διαθεσιμότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού να εργαστεί στην περιοχή του 
δήμου (π.χ. ορεινές ή νησιωτικές περιοχές), 
η γειτνίασή της με μεγάλα αστικά κέντρα 
και γενικά το επίπεδο ανάπτυξης της 
περιοχής», σημειώνεται στον οδηγό.

«ΥψηλοΥ κινδΥνοΥ»
οι Υπαλληλοι  Υποχρεωτικης 
και δεΥτεροβαθμιας  
εκπαιδεΥςης ποΥ θεωροΥνται 
χαμηλων προςοντων

Του Γιάννη ΜπρουΤζη

Βουτιά στους δήμους αναμένεται να κάνει το επόμενο διάστημα η 
κυβέρνηση, προκειμένου να εντοπίσει πλεονάζον προσωπικό το οποίο 
θα υπαχθεί στο νέο κύμα διαθεσιμότητας. Οι περίπου 90.000 εργαζόμενοι 
των δήμων αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική δεξαμενή για τους 
επόμενους 12.500 διαθεσίμους, που πρέπει να καλυφθούν έως το τέλος 
του έτους. 

Friday 9 august 2013 

Για ποιους χτυπά η καμπάνα της 
διαθεσιμότητας στους δήμους
 η Τοπική άυτοδιοίκηση σημαντική δεξαμενή για τους επόμενους 12.500 διαθεσίμους


