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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ Β.Α.Ε. ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΣΥΡΙΖΑ…!!! 

 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καθιστά ξεκάθαρο πώς δεν πρόκειται να δεχθεί σε καμία 
περίπτωση αλλαγές στα Β.Α.Ε με περικοπή των ειδικοτήτων, ή του επιδόματος 
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας ή την αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης όσων εξαιρεθούν από τη νέα λίστα όπως σχεδιάζει η 
κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τους δανειστές. Τα δικαιώματα αυτά δεν 
χαρίστηκαν στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά αποκτήθηκαν με 
«αίμα», κόπους και αγώνες και με τον ίδιο τρόπο δηλώνουμε κατηγορηματικά πώς 
θα τα υπερασπιστούμε.  

Από τον Ιούλιο του 2015 έως και σήμερα, σε όλα τα Μνημόνια αναφέρεται 
η απαίτηση των δανειστών για την περικοπή των δικαιούχων των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) είτε μιλάμε για ασφαλιστική κάλυψη είτε 
μιλάμε για την καταβολή του σχετικού επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
Εργασίας.  

Σε όλα τα κείμενα προβλέπεται πως «…θα ευθυγραμμιστούν με την 
αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έως τον Ιούνιο του 2017». Παρ' ότι το 
προαπαιτούμενο είχε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, μετατέθηκε 
μέσω του Ν.4354/2015 για το τέλος του 2017, ενώ με σχετική τελικά εγκύκλιο του 
Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη που εκδόθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 
2017, αναφέρεται πως, οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μετατέθηκε η εφαρμογή 
του μέτρου για την τρίτη δημοσιονομική αξιολόγηση. 

Είναι ξεκάθαρο πως θεσμοί και συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. 
θεωρούν πως το σημερινό πλαίσιο για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 
(Β.Α.Ε.) στο Δημόσιο χρίζει αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού… άρα 
περικοπών. Αυτή είναι και η δέσμευση τόσο για τις κατηγορίες των εργαζομένων 
που ασφαλιστικά σήμερα εντάσσονται στα Β.Α.Ε. όσο και για το επίδομα 
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που καταβάλλεται. 

Στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και 
σύμφωνα με το άρθρο 396 του Ν.4512/2018 (μέτρα 3ης αξιολόγησης από την 
τρόικα) και το άρθρο έβδομο του Ν.4517/2018 συγκροτήθηκε «Επιτροπή», η 
οποία μέσα σε ένα μήνα θα πρέπει να παραδώσει σχετικό πόρισμα το οποίο θα 
πρέπει να εκδοθεί και να εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2018 και όχι αργότερα από 
τον Φεβρουάριο του 2019. 



Οι αλλαγές που προωθούνται είναι, η περικοπή ειδικοτήτων που 
ασφαλιστικά εντάσσονται στα Β.Α.Ε., η αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης όσων εξαιρεθούν από την νέα λίστα και η περικοπή του 
σχετικού επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που σήμερα 
καταβάλλεται σε περίπου 120.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο από τους οποίους οι 
40.000 εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Επισημαίνουμε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ειδικό επίδομα, 
αλλά ένα ειδικό μισθολογικό καθεστώς για τέτοιες εργασίες με πολύ λιγότερες 
ειδικότητες από αυτές που λαμβάνουν επίδομα στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. 
Συνεπώς, η συνεχής και επαναλαμβανόμενη αναφορά για «… προσαρμογή στα 
Ευρωπαϊκά δεδομένα» σημαίνει σκληρές περικοπές. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
προειδοποιούν πως, δεν θα έχουν ρόλο θεατή στις νέες περικοπές που 
δρομολογούνται μέσω… «επιτροπών», διαφόρων «Σοφών» κ.λπ. Δεν θα 
επιτρέψουν σε κανένα «λαγό» κυβέρνησης και τρόικας να αποφασίσει, ούτε καν να 
εισηγηθεί για εμάς χωρίς εμάς. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθήσουμε 
αμέτοχοι την κατάργηση όσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων απέμειναν από την 
λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων που επιβάλλουν οι δανειστές και εφαρμόζει 
ευλαβικά η κυβέρνηση.  

Είμαστε αποφασισμένοι με δυναμικό, μαζικό και ενωτικό τρόπο να 
ανατρέψουμε τα σχέδια της συγκυβέρνησης και της τρόικας που αφού τσάκισαν 
τις συντάξεις, αύξησαν τα όρια ηλικίας, έρχονται τώρα να καταργήσουν και τα 
Β.Α.Ε. 

Καλούμε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στο 
Λεκανοπέδιο Αττικής να συμμετέχουν μαζικά στην Παράσταση Διαμαρτυρίας που 
αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2018 και ώρα 11:00 το πρωί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 
37-Αθήνα), στέλνοντας έτσι ένα πρώτο μήνυμα σε όλους αυτούς που ετοιμάζουν 
την οριστική κατάργηση των Β.Α.Ε. στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Προειδοποιούμε πως για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η 
περικοπή των Β.Α.Ε. αποτελεί «αιτία πολέμου». Την στιγμή που η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση θρηνεί θύματα σε έναν καθημερινό «πόλεμο» επιβίωσης, αν 
αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, τον απαρχαιωμένο και 
πολλές φορές επικίνδυνο μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν είναι δυνατό να δεχθούμε 
καμιά περικοπή και καμία διαπραγμάτευση για προσχηματικούς και μόνο λόγους.  

  
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
  Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας                     Βασίλης Πετρόπουλος 
 


