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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν 
μαζικά, ενωτικά και δυναμικά στην ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που έχει 
προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θα γίνει αύριο, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 
από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, με βασικό θέμα τα Β.Α.Ε.  

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται επίσης να ενώσουν τη 
φωνή τους με αυτή των υπολοίπων Δημοσίων Υπαλλήλων, στη Συγκέντρωση 
Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στις 12:00, 
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7). Στόχος της κινητοποίησης είναι να 
δοθεί λύση στο ευαίσθητο θέμα των Β.Α.Ε., καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να το βάλει 
στην κλίνη του Προκρούστη εξαργυρώνοντας ακόμη μία μνημονιακή επιταγή. 

Συγκεκριμένα διεκδικούμε:  
• Άμεση ρύθμιση, με οριστικό τρόπο, τώρα, για την απρόσκοπτη καταβολή του 

Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Καμία παράταση της 
εκκρεμότητας για τη μετεκλογική περίοδο.  

• Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
Εργασίας, έτσι όπως χορηγείται σήμερα.  

• Επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και σε άλλες 
κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί.  

• Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα, με 
αντίστοιχη αύξηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και 
επέκταση του θεσμού των Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους του Δημοσίου.  

• Πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του Ελληνικού Δημοσίου με τους 
απαραίτητους Ιατρούς Εργασίας (Ι.Ε.) και Τεχνικούς Ασφαλείας (Τ.Α.), καθώς 
και τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Επέκταση της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στο 
Δημόσιο Τομέα. Νομοθετική αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της 
Επαγγελματικής Ασθένειας.  

• Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για τον μη συμψηφισμό του Επιδόματος Επικίνδυνης 
και Ανθυγιεινής Εργασίας με την προσωπική διαφορά του Ν.4354/2015.  

• Μη περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στις 
θεσμοθετημένες ημέρες αναρρωτικής άδειας των εργαζομένων που το δικαιούνται. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


