Αθήνα, 22 Αςγούζηος 2011
Απιθμ. Ππυη.: 800
Πξνο:
Υποςπγό Δπγαζίαρ και
Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ
κ. Γεώπγιο Κοςηποςμάνη
Σηαδίος 29
101 10 – Αθήνα
Κνηλνπνίεζε:
Υποςπγό Δζυηεπικών
κ. Φάπη Καζηανίδη
Σηαδίος 27
101 83 – Αθήνα
Κύξηε Υπνπξγέ,
Και η Π.Ο.Δ.-Ο.Τ.Α. είναι καηηγοπημαηικά ανηίθεηη ζε κάθε πποζπάθεια
πεπικοπήρ και αναηποπήρ ηηρ λίζηαρ ηυν Βαπέυν και Ανθςγιεινών
Δπαγγελμάηυν ποσ δελ βαζίδεηαη ζε Ιαηρηθά Δπηζηεκοληθά δεδοκέλα αιιά γίλεηαη
κε ζηότο ηελ ηθαλοποίεζε ηωλ εργοδοηώλ θαη ηες ηρόηθας.
Ππέπει η ηελική λίζηα ηυν Β.Α.Δ. να απαλείτει κάθε αδικία και
αςθαιπεζία ώζηε λα αληαποθρίλεηαη πιήρως ζηης αλάγθες θαη ζηης απαηηήζεης ηωλ
εργαδοκέλωλ.
Αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο είλαη:
1. Η ένηαξη ζηα Β.Α.Δ. (θαηεγορία Β.Α.Δ.) ηωλ εργαδοκέλωλ ποσ αλαισηηθά
αλαθέροληαη ζηη με απιθμ. ππυη.:1061/5-11-2010 ππόηαζή μαρ θαη
ζσλεκκέλα ζας ζηέιλοσκε.
Σημειώνοςμε όηι οι ανηίζηοισερ καηηγοπίερ ηυν επγαζομένυν πος είναι
αζθαλιζμένοι ζηο ζςνηαξιοδοηικό καθεζηώρ ηος Ι.Κ.Α. θαη απαζτοιούληαη
κε ζτέζε εργαζίας Ιδηωηηθού Γηθαίοσ Αορίζηοσ Χρόλοσ ζηοσς Ο.Τ.Α. Α΄
Βαζκού είναι ενηαγμένοι και κάνοςν σπήζη ηυν εςεπγεηικών διαηάξευν για
ηα Β.Α.Δ.
Άπα η ικανοποίηζη ηος αιηήμαηόρ μαρ είναι μονόδπομορ ζηο πλαίζιο ηηρ
δίκαιηρ και ίζηρ μεηασείπιζηρ ηυν επγαζομένυν είηε έτοσλ αζθαιηζηεί ζηο
Ι.Κ.Α. είηε ζηο Γεκόζηο.
2. Δπί πλέον είναι αναγκαία η ένηαξη και νέυν καηηγοπιών ζηα Β.Α.Δ. θαη
εηδηθόηερα γηα ηολ θιάδο ηωλ εργαδοκέλωλ ζηελ Τοπηθή Ασηοδηοίθεζε όπυρ:

-

Δπγάηερ Κήπυν.
Γενδποκόμοι – Ανθοκόμοι - Κηποςποί.
Το ένζηολο πποζυπικό ηηρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ.
Δπγαηοηεσνικό πποζυπικό ηυν Ο.Τ.Α. πος απαζσολείηαι ζηοςρ
Βιολογικούρ καθαπιζμούρ.
Φειπιζηέρ Μησανημάηυν Έπγος (θοπηυηέρ, JCB, κ.ι.π.)

3. Την αναγνώπιζη και ζηοςρ επγαζόμενοςρ ζηοςρ Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού κε ζτέζε
εργαζίας Γεκοζίοσ Γηθαίοσ ηος Δπγαηικού Αηςσήμαηορ και ηηρ
Δπαγγελμαηικήρ Αζθένειαρ.
Αναλςηικά η ππόηαζή μαρ είναι όπυρ αναθέπεηαι ζηο με απιθμ. ππυη.:
1487/21-1-2010 έγγπαθό μαρ πος ζςνημμένα ζαρ ξαναζηέλνοςμε.
Κύξηε Υπνπξγέ,
Πηζηεύνπκε όηη ζα ιάβεηε ππόψε ζαο θαη ζα θάλεηε απνδεθηέο ηηο πξνηάζεηο
καο θαη ζα ηθαλνπνηήζεηε ηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ καο γηα ηελ έληαμε θαη
άιιωλ θαηεγνξηώλ εξγαδνκέλωλ ζηα Β.Α.Ε.
Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζπκπιεξωκαηηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά
ην ζύλνιν ηωλ πξνηάζεωλ καο.
Γηα ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος
Θέμηρ Μπαλαζόποςλορ

Ο Αλαπι. Γελ. Γρακκαηέας
Γιάννηρ Τζούνηρ

