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

ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37-11.00 Π.Μ. 

 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη των 

Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού της Αττικής να συμμετάσχουν μαζικά στην Παράσταση 

Διαμαρτυρίας που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θα 

πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ  3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, στις 11:00 το πρωί, έξω από το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37). 

 Σκοπός της κινητοποίησης είναι να σταλεί ένα πρώτο μήνυμα στην 

συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. πώς οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να δεχθούν καμία δυσμενής αλλαγή στο 

καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.). Σύνθημα της 

Παράστασης Διαμαρτυρίας είναι «κάτω τα χέρια σας από τα Β.Α.Ε.» που δεν 

χαρίστηκαν από κανέναν, αλλά αποκτήθηκαν με «αίμα», κόπους και αγώνες των 

εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Δημόσιο. 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί 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 να κάνει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για 

να ικανοποιήσει τους δανειστές που από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι και σήμερα σε 

όλα τα μνημόνια διατυπώνουν αυτή την απάνθρωπη και απαράδεκτη αξίωση.   

 Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για να κλείσει την αξιολόγηση και με 

πρόσχημα ότι δήθεν το καλοκαίρι θα μας βγάλει από τα μνημόνια, είναι έτοιμη 

να θυσιάσει και το σημερινό πλαίσιο των (Β.Α.Ε.) επιβάλλοντας περικοπές. Και 

αυτές θα αφορούν τόσο στις κατηγορίες των εργαζομένων που ασφαλιστικά σήμερα 

εντάσσονται στα Β.Α.Ε. όσο και στο επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας 

που καταβάλλεται. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει απέναντι 

στους δανειστές η συγκυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 396 του Ν.4512/2018 

(μέτρα τρίτης αξιολόγησης) και το άρθρο έβδομο του Ν.4517/2018, 

συγκροτήθηκε «Επιτροπή», η οποία 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. 

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 είναι 

διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν αμέτοχοι την σφαγή όσων ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων απέμειναν από την λαίλαπα των μνημονιακών πολιτικών και μέτρων 

που επιβάλλουν οι δανειστές και εφαρμόζει ευλαβικά και η συγκυβέρνηση 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.  

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. Προειδοποιούμε πως για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η 

περικοπή των Β.Α.Ε. συνιστά «αιτία πολέμου». 

 

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


