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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Β.Α.Ε.-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Συνάδελφοι, 
               α) Ο Σ.Ε.Δ.Α. επανειλημμένως έχει παρέμβει με επιστολές και δια 
ζώσης τόσο  στην  Ομοσπονδία, όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών σε 
μια  διαρκή προσπάθεια για την ένταξη των εργαζομένων της  Δ/νσης Πρασίνου 
στην κατηγορία των απασχολουμένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 
(Β.Α.Ε). 
         Παρά τις προσπάθειες  και την πρόταση την οποία κατέθεσε και η 
Ομοσπονδία στο Υπουργείο Εσωτερικών η οποία ήταν στην ίδια ακριβώς 
κατεύθυνση με τον ΣΕΔΑ, η κυβέρνηση δεν ενέταξε την συγκεκριμένη 
κατηγορία των εργαζομένων της  Δ/νσης Πρασίνου (ν. 4483/17) στα Β.Α.Ε. 
Μετά από αυτήν την εξέλιξη το προεδρείο του Σ.Ε.Δ.Α με επιστολή του στον 
Δήμαρχο Αθηναίων την οποία κοινοποίησε στον Γενικό Γραμματέα και στον 
αρμόδιο Δ/ντη Πρασίνου (Αρ.Πρωτ.:247735/17) ζητά την επέκταση του 
επιδόματος των Β.Α.Ε. της Α΄ κατηγορίας (ύψους 150 ευρώ μηνιαίως) σε 
όλους τους συμμετέχοντες  στον κύκλο των εργασιών της  κοπής των υψηλών 
δένδρων, αιτιολογώντας πλήρως το αίτημα του μεταξύ των άλλων και ως εξής : 

«Στα πλαίσια της ισότητος, της δίκαιης αντιμετώπισης των εργαζομένων, 
αλλά κυρίως της αναγνώρισης της καθημερινής εργασιακής πραγματικότητος 
της οποίας αδιάψευστος μάρτυρας είναι τα εργατικά ατυχήματα τα οποία 
έχουν υπάρξει έως τώρα, ζητούμε: 
1. Όσοι συμμετέχουν στον κύκλο των εργασιών της κοπής των δένδρων 

(υψηλών) να λαμβάνουν το επίδομα της Α΄ κατηγορίας των 
εργαζομένων στα Β.Α.Ε.  ύψους 150 ευρώ μηνιαίως. 

2. Η απόδοση του επιδόματος να γίνεται μετά από βεβαίωση του 
αρμόδιου Διευθυντή (Δ/νσης Πρασίνου), ότι δηλαδή συμμετέχουν και 
επιτελούν το συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο. 

 
 
 



 
 
 
3. Η διαδικασία της παροχής του επιδόματος να γίνεται στα πρότυπα και 

στην βάση των διαδικασιών με τις οποίες  δίδεται από την Δ/νση 
Ηλεκτρολογικού το επίδομα Α΄Κατηγορίας των Β.Α.Ε στους 
εναερίτες ηλεκτρολόγους. Να επιτελούν δηλαδή την συγκεκριμένη 
εργασία η οποία θα αποδεικνύεται από την βεβαίωση του αντιστοίχου 
Δ/ντου 

4. Να ζητηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η ένταξη των  
προαναφερόμενων εργαζομένων στην κατηγορία των Β.Α.Ε. λόγω 
της αυταπόδεικτης επικινδυνότητας.» 

β). Κινητικότητα: 
                Επανειλημμένως με ανακοινώσεις σας έχουμε ενημερώσει για τις 
εξελίξεις οι οποίες κατά περιόδους υπάρχουν όσον αφορά το θέμα της 
κινητικότατος η οποία,  θεωρητικά τουλάχιστον, έχει αρχίσει από 1 
Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί όπως σας έχουμε ενημερώσει στο τέλος 
του έτους η στις αρχές του 2018 (ν.4472/17 άρ. 100 παρ.1) η ημερομηνία δε 
κατάθεσης των αιτημάτων από την πλευρά των Δήμων στην κεντρική επιτροπή 
κινητικότητας έχει ορισθεί από την 1η εως την 15η Σεπτεμμβρίου . Οι ημερομηνίες 
κατά τις οποίες θα γίνεται η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων 
προς μετάταξη όταν οριστικοποιηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα ανακοινωθούν και θα κοινοποιηθούν μέσω 
νέας ανακοίνωσης αλλά και sms από τον σύλλογο. 
γ). Αξιολόγηση 
               Μετά την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων όλου του Δημοσίου 
τομέα στην απεργία - αποχή που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ για το θέμα της 
αξιολόγησης η κυβέρνηση μέσω της Υπουργού κας Γεροβασίλη προχωράει σε 
τιμωριτική νομοθετική ρύθμιση το αμέσως προσεχές διάστημα. Παρ ότι είναι 
γνωστές οι τιμωριτικές διατάξεις τις οποίες προτίθεται να καταθέσει προς 
ψήφιση λόγω του ότι δεν υπάρχει επίσημο σχέδιο ψήφισης παραμένουμε 
επιφυλακτικοί και για λόγους ηθικής τάξης  δεν προχωράμε στην πλήρη 
ανάλυση τους, κάτι το οποίο θα γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα. 
δ). Συμβασιούχοι 
                Για το θέμα του παραλογισμού το οποίο έχει δημιουργηθεί όσον αφορά 
την μη πληρωμή των δεδουλευμένων των συμβασιούχων με τις παλινωδίες 
της Κυβέρνησης και των Επιτρόπων υπάρχει ανακοίνωση του προέδρου του 
Συλλόγου στο site –blog και facebook. 
 

 

 

 


