
 
 

Το κάνουν εσκεμμένα ή δεν ξέρουν τι κάνουν ; 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, έδωσε στη δημοσιότητα την πρόταση της 

προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την έκταση και τον τρόπο καταβολής του 
«επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» της παρ.1 του άρθρου 15 του 
ν.4024/2011, για να καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους, ανάλογα με τον κλάδο, την 
ειδικότητα και τη φύση της εργασίας και να κυμαίνεται από 100€ στους διοικητικούς, 125€ 
στο τεχνικό προσωπικό και 150€ στην καθαριότητα και τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ. 

Ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα θα παίρνουν δηλ και οι διοικητικοί ή άλλοι 
εργαζόμενοι που δεν έχουν σχέση με τα βαρέα;  

Αυτή η πρόταση είναι βούτυρο στο ψωμί σ’ αυτούς που θέλουν να συκοφαντούν τους 
εργαζόμενους και το σ.κ. Η ίδια η κυβέρνηση, ακόμη και αν το υιοθετούσε, αύριο θα το 
χρησιμοποιήσει σε βάρος μας. Είδατε τι έγινε όλο το προηγούμενο με τα επιδόματα στο 
δημόσιο και την κατασυκοφάντηση των εργαζομένων. 

Φαίνεται ότι η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. έχασε τη σοβαρότητά της και έχοντας την πρεμούρα 
να εμφανιστεί στο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ με κάποια «κατάκτηση» κάνει προτάσεις που 
μας προσβάλουν. 

Οι μισθολογικές απώλειες δεν αντιμετωπίζονται με τεχνάσματα ούτε με την επιστροφή 
στην επιδοματική πολιτική. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε ψιλικατζήδες ούτε λιγούρηδες. 

Τα συνδικάτα πρέπει να οργανώσουν την αντίσταση για την ανατροπή αυτής της 
πολιτικής και της κυβέρνησης, να αγωνιστούν για αυξήσεις πραγματικές και όχι για τη 
διαχείριση της φτώχιας. 

Δεν έβγαλαν κανένα συμπέρασμα για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ; Το κάνουν 
εσκεμμένα ή δεν ξέρουν τι κάνουν ; 
 

01 Φλεβάρη 2012      Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. 

 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.–Ο.Τ.Α.: Χωρίς αμφιβολία το κάνουν εσκεμμένα… !!! 

 
Η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. με την τελευταία Ανακοίνωση-Δήλωση (11-7-2012) του 

επικεφαλής της που αφορά στο «επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» 

συνεχίζει το «γαϊτανάκι» της διπροσωπίας και υποκρισίας με μόνο σκοπό την 

απαξίωση και διάλυση της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α., στην κρισιμότερη για τους 

εργαζόμενους περίοδο. 

Με ανακοίνωσή της (1-2-2012), την οποία αυτούσια σας παραθέτουμε 

κατήγγειλε την παράταξή μας ότι χάσαμε τη σοβαρότητά μας και εξέφραζε με 

ξεκάθαρο τρόπο την αντίθεσή της «στην επιδοματική πολιτική», εξυβρίζοντας όσους 

εργαζόμενους το διεκδικούν ως «ψιλικατζήδες»… και «λιγούρηδες» !!! 

Τι άλλαξε σήμερα… και η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. έγινε φανατικός υποστηρικτής της 

«επιδοματικής πολιτικής» ; 

Με μόνο στόχο την αντικειμενική ενημέρωση των εργαζομένων 

επισημαίνουμε: 

 

1. Το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» προβλέπεται στην παρ. 1 

του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στην 



Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά το σύνολο των εργαζομένων του Δημοσίου. 
Άρνηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να καταθέσει πρόταση ενδεχομένως θα λειτουργούσε 

ως άλλοθι στην κυβέρνηση προκειμένου να πετσοκόψει ακόμη περισσότερο 

ειδικότητες από την κοινή Υπουργική Απόφαση. Και αυτό οι συνάδελφοι της 

Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. το γνωρίζουν… !!! Παρόλα αυτά με την ανακοίνωσή της την 1
η
 

Φεβρουαρίου  2012 είχε καταγγείλει ουσιαστικά την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που είχε 

καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση, ισχυριζόμενη πως δεν πρέπει να 

ασχοληθούμε με το επίδομα. 

2. Ως δια μαγείας στην τελευταία Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (5-

7-2012) όπως παραδέχεται στην δήλωσή του ο επικεφαλής της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. 

το ζήτημα του επιδόματος ανάγεται σε κυρίαρχο καταθέτοντας πρόταση για 

24ωρη απεργία με κύριο αίτημα να ενταχθούν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι 

ανεξαιρέτως ειδικότητας που εργάζονται στους Χ.Υ.ΤΑ. και Σ.Μ.Α. Ως 

αποκορύφωμα της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. στην 

συνάντηση της  Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την νέα πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ο επικεφαλής της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. 

τοποθετήθηκε πάλι επιλεκτικά θέτοντας μόνο το ανωτέρω ζήτημα. Ας αντιληφθεί 

επιτέλους ο επικεφαλής της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. πως η ευθύνη του ως επικεφαλής μιας 

παράταξης είναι μεγάλη και θα πρέπει να πάψει να τοποθετείται ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου του. 

3. Αλήθεια τι τελικά ισχύει; Στην ανακοίνωση της η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. την 1
η
 

Φεβρουαρίου 2012 είχε καταγγείλει την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που στην πρότασή της 

ενέταξε κλιμακωτά όλους τους εργαζόμενους, ακόμη και Διοικητικούς, 

αναφέροντας συγκεκριμένα: «δηλαδή το επίδομα θα το παίρνουν και Διοικητικοί 

που δεν έχουν καμιά σχέση με τα ΒΑΡΕΑ;» υποστηρίζοντας σαφώς πως 

εργαζόμενοι που δεν εντάσσονται στα Β.Α.Ε. ΔΕΝ πρέπει να πάρουν το 

«Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας». Τι άλλαξε; Μήπως οι 

Διοικητικοί εργαζόμενοι στους Χ.Υ.Τ.Α. και Σ.Μ.Α. έχουν ενταχθεί στα 

Β.Α.Ε. και δεν το αντιληφθήκαμε ; 

4. Θεωρούμε θετική τη «διάθεση» του επικεφαλής της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. όπως 

αναφέρει στην τελευταία του δήλωση να υποβοηθήσει την πρόταση της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. σε σχέση με το επίδομα ευελπιστώντας πραγματικά αυτή να είναι και η 

τελική τους θέση…  

 

Για την Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. το επόμενο χρονικό διάστημα, πρώτη 

προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν 

δημιουργηθεί στην καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

(αναδρομικότητα, δικαιούχοι κ.λπ.). 

Αθήνα, Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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