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ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ &  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 4ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΗ (11Π.Μ. ΜΕΧΡΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ) 

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Δίνουμε μαζική απάντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, που έχει βάλει στο στόχαστρο 

το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 

Προχωρούμε σε 4ωρη Στάση Εργασίας μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο δημόσιο 

τομέα, μετέχουμε στις κατά τόπους συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο κι αν ευαγγελίζεται το «τέλος των μνημονίων», συνεχίζει 

ακάθεκτη το αντιλαϊκό της έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενταγμένη και η επίθεση της στα Βαρέα 

και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.   

Συγκρότησε Επιτροπή σε εφαρμογή του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 για «τον προσδιορισμό 

συγκεκριμένων κριτηρίων χορήγησης του ανθυγιεινού & επικίνδυνου επιδόματος στο δημόσιο»!!! 

Με αυτό τον τρόπο, δρομολογεί νέες περικοπές σε ειδικότητες και εργασίες, που σήμερα 

παίρνουν ανθυγιεινό, επιδιώκει να μειώσει τα χορηγούμενα σήμερα επιδόματα, να μειώσει το 

συνολικό ποσό, που διαθέτει σήμερα κ.α.  

Την ίδια στιγμή, τηρεί «σιγή ιχθύος» για το πόρισμα της Επιτροπής, αφού δεν το κοινοποιεί 

πουθενά. Επιδιώκει να μας πιάσει στον «ύπνο». 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπάρχει μεγάλη μερίδα εργαζομένων που θα έπρεπε να είναι 

δικαιούχοι, όπως οι εργαζόμενοι σε εργαστήρια, κλινικές, μαγειρεία, οι τεχνικοί, οι φύλακες, οι 

καθαρίστριες, οι κηπουροί, οι κτηνοτρόφοι κ.α. 

Ωστόσο, με το προνομοθετημένο, επί της ουσίας, πλαίσιο ένταξης και χορήγησης του 

επιδόματος ανθυγιεινής & επικίνδυνης εργασίας θα καθοριστούν νέα κριτήρια δικαιούχων, 

νέος τρόπος υπολογισμού, και ύψος επιδόματος για κάθε κατηγορία δικαιούχων ανάλογα με 

την «έκταση και τη συχνότητα έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου 

που επικρατούν στους χώρους εργασίας...»!!! 

Αυτή είναι «η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα», που θέλουν να κάνουν! 

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλά ότι η χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής & επικίνδυνης 



εργασίας, ο θεσμός των ΒΑΕ, τα μέτρα προστασίας της υγείας από ανθυγιεινές και επικίνδυνες 

συνθήκες κατακτήθηκαν από τους εργαζόμενους με αγώνες, κόντρα στην προσπάθεια των 

εργοδοτών να διαμορφώσουν φτηνή εργατική δύναμη, προκειμένου ν’ αυξάνουν τα κέρδη τους. 

Με τέτοιους όρους θα προχωρήσει και η «ανάπτυξη», που ευαγγελίζονται κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ 

και επιχειρηματικοί όμιλοι. Η «ανάπτυξη» τους δεν χωράει ούτε ακόμα κι αυτήν την σημερινή 

κουτσουρεμένη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος, που έχει αφήσει απ’ έξω δεκάδες 

ειδικότητες, και που δεν συνδέεται με μειωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους.   

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες της δουλειάς μας, τις 

πραγματικές ανάγκες της ζωής μας και ν’ απαιτήσουμε: 

1. Καμία περικοπή στο ανθυγιεινό επίδομα. Χορήγησή του, χωρίς προσκόμματα, σε όλους 

τους εργαζόμενους, που εκτελούν ανθυγιεινές εργασίες. 

2.  Επέκταση του ανθυγιεινού σε όλες τις ειδικότητες που το δικαιούνται. 

3. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους τους εργαζόμενους, που 

εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες. 

4. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης Μέσων Ατομικής 

Προστασίας και Προληπτικής Ιατρικής σε όλες τις ειδικότητες, που απαιτείται. 

5. Προσλήψεις μόνιμων Γιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας σε όλα τα ιδρύματα. 

Γιατί όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι οι διεκδικήσεις αυτές συνδέονται άρρηκτα με την απαίτησή μας 

να μειωθεί η φθορά της υγείας μας, να αναπληρώνεται η εργατική μας δύναμη. 

Καλούμε τα Δ.Σ. όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων : 

• Να προχωρήσουν άμεσα σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις όλων των συναδέλφων, όλων των 

ειδικοτήτων, που εργάζονται σε ανθυγιεινές και επικίνδυνες εργασίες, είτε λαμβάνουν, είτε 

όχι το επίδομα και να συζητήσουν τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την επιτυχία της 

κινητοποίησης αυτής και την ανάγκη κλιμάκωσης του αγώνα με Γενική Απεργία.. 

• Να απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στην στάση εργασίας και στις κατά τόπου 

συγκεντρώσεις την Τετάρτη 3 Οκτώβρη 2018. 

 

 

                                Ο  Πρόεδρος                   H Γενική Γραµµατέας 

      
                                                Σάββας Παπαδόπουλος                      Νίκη Χρονοπούλου 

 


