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Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις. 
    
 

Θέμα : Συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις για το ανθυγιεινό επίδομα. 
 

Συνάδελφοι 

 Ενημερώνουμε ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει κηρύξει 3ωρη στάση εργασίας την Τρίτη 30 Ιούνη από 

τις 8.00πμ – 11.00πμ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30πμ στο Υπουργείο Εργασίας 

(Σταδίου 29). Η απεργία αφορά τις Ομοσπονδίες (ΠΟΕ ΟΤΑ , ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ ΥΕΘΑ κα) που 

εμπλέκονται στα ΒΑΕ και έχουν εργαζόμενους που λαμβάνουν ή διεκδικούν να λάβουν το επίδομα 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Τα αιτήματα είναι η μη περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό 

επίδομα έτσι όπως χορηγείται σήμερα, η επέκτασή του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και 

ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί (όπως οι μηχανικοί) κα. 

 Καλούμε τους συναδέλφους μας που ανήκουν στους  χώρους των εν λόγω Ομοσπονδιών να 

συμμετέχουν στην κινητοποίηση αυτή, διεκδικώντας την αναγκαιότητα ένταξης μελών μας στην 

κατηγορία Α’ των δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος καθώς μέχρι σήμερα οι 

Διπλωματούχοι μηχανικοί λόγω ειδικότητας στις περισσότερες περιπτώσεις, 

αποκλείονταν από τη χορήγηση του, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε σχετικούς 

χώρους. Απαιτούμε την πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού δημοσίου με 

τους απαραίτητους γιατρούς εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, καθώς και τη 

λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επέκταση 

της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στο Δημόσιο τομέα. 

Μοναδικό και επιστημονικά σωστό κριτήριο πρέπει να είναι η επικινδυνότητα του χώρου και όχι η 

ειδικότητα – κλάδος του Υπαλλήλου, όπως τεκμηριωμένα έχουμε παρουσιάσει με τα υπ' αριθμ. 

7426/17-7-2018 και  υπ' αριθμ. 7358/26-4-2018 έγγραφα μας. Πρέπει με νομοθετική ρύθμιση το 

Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας να διευθετηθεί άμεσα. 

Επίσης, βασικό αίτημα είναι η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις 

υπηρεσιών των Δήμων, είτε με ισχνές πλειοψηφίες Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 178), είτε μέσω 

των Οικονομικών Επιτροπών. 

Έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει σε πληθώρα εγγράφων μας την ανάγκη στελέχωσης με 

προσλήψεις ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 
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Ζητούμε να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που εκχωρούν αρμοδιότητες του δημοσίου σε ιδιωτικά 

συμφέροντα και στο κεφάλαιο. Ας είναι σαφές σε όλους μας: οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προτάσσουν 

την κερδοφορία τους ως προτεραιότητα, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι σε αυτές, 

προτάσσουν το Δημόσιο Συμφέρον. 

 

 
 


