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Σςνάδελθοι, 

 

Σε απάνηηζη ηος με απιθμ. ππωη.: 264/9-8-2011 εγγπάθος ζαρ 
προκειμένοσ να καηαθέζοσμε ηις προηάζεις ηης Ομοζπονδίας μας για ηιρ 

καηηγοπίερ ηων επγαζομένων πος ππέπει να ενηασθούν ζηα Β.Α.Δ. αςηέρ 

αναλςηικά είναι: 

 

1. Η ένηαξη ζηα Β.Α.Δ. (καηηγορία Β.Α.Δ.) ηων εργαζομένων ποσ αναλσηικά 

αναθέρονηαι ζηη με απιθμ. ππωη.: 1061/5-11-2010 ππόηαζή μαρ ζηοσς 

αρμόδιοσς Υποσργούς Δζωηερικών και Οικονομικών. 

Σημειώνοςμε όηι οι ανηίζηοισερ καηηγοπίερ ηων επγαζομένων πος είναι 

αζθαλιζμένοι ζηο ζςνηαξιοδοηικό καθεζηώρ ηος Ι.Κ.Α. και απαζτολούνηαι 

με ζτέζη εργαζίας Ιδιωηικού Γικαίοσ Αορίζηοσ Φρόνοσ ζηοσς Ο.Τ.Α. Α΄ 

Βαθμού είναι ενηαγμένοι και κάνοςν σπήζη ηων εςεπγεηικών διαηάξεων για 

ηα Β.Α.Δ. 

Άπα η ικανοποίηζη ηος αιηήμαηόρ μαρ είναι μονόδπομορ ζηο πλαίζιο ηηρ 

δίκαιηρ και ίζηρ μεηασείπιζηρ ηων επγαζομένων είηε έτοσν αζθάλιζη ζηο 

Ι.Κ.Α. είηε ζηο Γημόζιο. 

 

2. Δπί πλέον είναι αναγκαία η ένηαξη και νέων καηηγοπιών ζηα Β.Α.Δ. και 

ειδικόηερα για ηον κλάδο ηων εργαζομένων ζηην Τοπική Ασηοδιοίκηζη όπωρ: 

 

- Δπγάηερ κήπων. 

- Γενδποκόμοι – Ανθοκόμοι - Κηποςποί. 

- Το ένζηολο πποζωπικό ηηρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ. 

- Δπγαηοηεσνικό πποζωπικό ηων Ο.Τ.Α. πος απαζσολείηαι ζηοςρ 

Βιολογικούρ καθαπιζμούρ. 

- Φειπιζηέρ Μησανημάηων Έπγος (θοπηωηέρ, JCB, κ.λ.π.). 

 

3. Την αναγνώπιζη και ζηοςρ επγαζόμενοςρ ηων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με ζτέζη 

εργαζίας Γημοζίοσ Γικαίοσ ηος Δπγαηικού Αηςσήμαηορ και ηηρ 

Δπαγγελμαηικήρ Αζθένειαρ. 

Αναλςηικά η ππόηαζή μαρ αναθέπεηαι ζηο με απιθμ. ππωη.: 1487/21-1-2010         

έγγπαθό μαρ  πος ζςνημμένα ζαρ ζηέλνοςμε. 

 



 

Σςνάδελθοι, 

 

Πιζηεύοςμε όηι με ηη ζύμθωνη γνώμη και ηηρ Α.Γ.Δ.Γ.Υ. ηο δίκαιο αίηημα 

ηος κλάδος μαρ για ηην ένηαξη και άλλων καηηγοπιών επγαζομένων ζηα Β.Α.Δ. 

θα γίνει ππαγμαηικόηηηα, ώζηε η ηελική λίζηα να ανηαποκπίνεηαι πλήπωρ ζηιρ 

ανάγκερ και ζηιρ απαιηήζειρ ηων επγαζομένων. 

 

Δίμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε ζςμπληπωμαηική πληποθοπία πος 

αθοπά ηο ζύνολο ηων πποηάζεών μαρ. 

 

 

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 

 

Για ηην Δκηελεζηική Δπιηποπή ηηρ Π.Ο.Δ.-Ο.Τ.Α. 

 

        Ο Πρόεδρος                                                 Ο Αναπλ. Γεν. Γραμμαηέας 

 

 

Θέμηρ Μπαλαζόποςλορ                                                  Γιάννηρ Τζούνηρ 

 


