
Αγωνιστικές Κινήσεις – Συσπειρώσεις στους ΟΤΑ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΑ Β.Α.Ε. 

ΨΕΥΤΟΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΦΑΞΙΜΟ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - 

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ… ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΜΑΙΟ. 

Η Κυβέρνηση του μαύρου μετώπου και  της τρόικα, με την εφαρμογή του νέου «φτωχολόγιου», αφού 

πρώτα μας μείωσε τους μισθούς, έκοψε τα επιδόματα, αύξησε την φορολογία και μάλιστα 

αναδρομικά, έρχεται τώρα να δώσει ένα ψευτο-επίδομα για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ . Βέβαια 

είχαν πρώτα φροντίσει να εξαιρέσουν μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων από αυτά. 

Έτσι, όχι μόνο δεν δίνεται όπως θα έπρεπε σε μια σειρά ειδικότητες, όπως εργάτες κήπων, μάγειροι, 

καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, νυχτοφύλακες, κλπ., αλλά εξαιρούνται από την καταβολή του 

επιδόματος, ειδικότητες που ήταν  στα Β.Α.Ε.  π.χ. καθαρίστριες σχολείων, εργάτες καθαριότητας 

νεκροταφείου, τεχνίτες οικοδομικών εργασιών, κ.α. 

Είναι τόσο ανάλγητοι οι υπουργοί της αντιλαϊκής, αντεργατικής συγκυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ – Ν Δ), οι 

υπαλληλίσκοι της τρόικας, που ακόμα και αυτό που υπέγραψαν -  η κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΚΥΑ) για την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, δεν θα δοθεί αναδρομικά στους 

εργαζόμενους (κόπηκε στις 31/10/2011),  αλλά από την 1/5/2012.  

Mε αυτόν τον τρόπο στερούν από τους εργαζόμενους, που οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι εργάζονται σε 

ανθυγιεινές εργασίες, το επίδομα έξι μηνών. Είναι η ίδια συγκυβέρνηση που επιβάλει αναδρομικές 

περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, όταν όμως έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν χρήματα στους 

εργαζόμενους, τότε η αναδρομική ισχύς δεν εφαρμόζεται. 

Επιπλέον, εισάγεται με την απόφαση αυτή η απαράδεκτη και καταδικασμένη στη συνείδηση των 

εργαζομένων στο δημόσιο επιδοματική πολιτική, που θα ανοίξει ένα νέο φαύλο κύκλο με έντονα τα 

στοιχεία της ρουσφετολογίας και της συντεχνιακής πολιτικής .  

Η μισθολογική αμοιβή για τα ΒΑΕ  ( και όχι αυτά τα ψίχουλα των 150€, δηλαδή μόνο 5ευρω τη μέρα 

για κάποιον που δουλεύει στα σκουπίδια, κ.λ.π. )  έπρεπε να δίνεται στους εργαζόμενους μέσα από 

Μισθολογικά Κλιμάκια, να αυξάνει το βασικό μισθό και να υπολογίζεται στα δώρα και τη σύνταξη 

και να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές 

εργασίες. 

Η νέα αυτή αντεργατική, ανάλγητη απόφαση για τα ΒΑΕ προσθέτει ακόμα ένα λόγο για το 

δυνάμωμα του αγώνα μας, για τη συνολική ανατροπή του νέου βαθμολόγιου - «φτωχολόγιου», πέρα 

και έξω από τα παζάρια και τις αυταπάτες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. 

Επιβάλλει την ένταση του αγώνα μας με όλα τα μέσα για την ανατροπή της τροικανής - χουντικής 

συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ –Ν.Δ.  και όλων όσων με τον ένα ή άλλο τρόπο τους «κλείνουν το μάτι». 

 Διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας για όλους τους 

εργαζόμενους, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, με αναδιανομή του πλούτου. 

 Διεκδικούμε η εργασία στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα να αποτιμάται 

στον μισθό και όχι με ψευτοεπιδόματα. 
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