
ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Η απάντησή µας είναι η αύξηση και όχι η περικοπή 
του ανθυγιεινού επιδόµατος  

  

Πέντε χρόνια κυοφορείται ο περιορισµός και η περικοπή του ανθυγιεινού 
επιδόµατος στους ΟΤΑ, και στις άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου, που καταβάλλεται 
και προσπαθούν να βρουν τον κατάλληλο χρόνο για να το πράξουν. Είµαστε 
σίγουροι ότι µεθοδεύεται η περικοπή του, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα είχε 
ανακοινωθεί από την πρώτη στιγµή. 
 
Είναι γνωστό ότι η περικοπή του εντάσσεται στο πλαίσιο της µνηµονιακής τους 
υποχρέωσης για περιορισµό των δαπανών του δηµοσίου, µε τον ψευδεπίγραφο 
τίτλο περί δήθεν «υιοθέτηση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών» όσον αφορά τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας! Αυτό µε απλά Ελληνικά στις «εγχώριες 
πρακτικές» σηµαίνει τη χειροτερεύσει των συνθηκών εργασίας, τον περιορισµό, 
και την πλήρη περικοπή σε κάποιες κατηγορίες του ανθυγιεινού επιδόµατος.  
 
Όλοι βιώνουµε καθηµερινά την εντατικοποίηση της εργασίας, λόγω έλλειψης 
προσωπικού, την αύξηση της επικινδυνότητάς της, λόγω παλαίωσης και 
πληµµελούς συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και µη παροχής των 
Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και την αύξηση των εργατικών 
ατυχηµάτων, πολλά εκ των οποίων δυστυχώς θανατηφόρα. 
 
Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ θεωρεί αιτία πολέµου την περικοπή του ανθυγιεινού επιδόµατος, 
και αποτελεί πρόκληση να γίνεται σε µια περίοδο που η ακρίβεια σε όλα τα είδη 
λαϊκής κατανάλωσης, στο ρεύµα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κατατρώει το 
µισθό µας και το οικογενειακό εισόδηµα. 
 
Δεν βολευόµαστε όµως να µείνουν και τα πράγµατα όπως είναι σήµερα. 
Διεκδικούµε την αύξηση του ανθυγιεινού επιδόµατος και την καταβολή του και 
σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, καθώς και ένταξη όλων αυτών των 
κατηγοριών εργαζοµένων στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ. 
 
Καλούµε τέλος την την ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, τα συνδικάτα των Νοσοκοµείων 
και των άλλων κλάδων εργαζοµένων στους οποίους καταβάλλεται το ανθυγιεινό 
επίδοµα ή διεκδικούν την καταβολή του, να συντονιστούν και να προχωρήσουν 
άµεσα σε κινητοποιήσεις για να αποτρέψουν κάθε αρνητική εξέλιξη που 
επεξεργάζεται η κυβέρνηση. 
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