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Προς: Ομοσπονδίες – μέλη ΑΔΕΔΥ 

1. ΠΟΕΔΗΝ 

2. ΠΟΕ – ΟΤΑ 

3. ΠΟΕ - ΥΠΠΟ 

4. ΠΟΕ  - ΥΕΘΑ 

5. ΠΟΤΚΕ - ΥΕΘΑ 

6. ΠΟΕ  - ΠΦΥ 

7. ΠΟΥΕΦ 

8. ΟΣΕΑΔΕ 

9. ΠΟΕΥΠΣ 

10. ΠΟΣΥΠ 

11. ΟΣΥΑΠΕ 

12. ΠΟΓΕΔΥ 

 

Απόφαση 

Κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης 

Τετάρτη 3 του Οκτώβρη για τα Β.Α.Ε. 

και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

 

Συνάδελφοι, 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τη 

συζήτηση που έγινε την Τρίτη, 17 του Σεπτέμβρη στα γραφεία της για τα 

ΒΑΕ και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και την 

πρόταση των Ομοσπονδιών που συμμετείχαν στη σύσκεψη που έγινε στα 
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γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ, για κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 3 του Οκτώβρη, 

αποφασίζει: 

«Κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Τετάρτη, 3 του 

Οκτώβρη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώρα 12:00 στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους. Η απεργία αφορά τις Ομοσπονδίες που 

εμπλέκονται στα ΒΑΕ και έχουν εργαζόμενους που λαμβάνουν ή διεκδικούν 

να λάβουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.» 

Διεκδικούμε: 

1. Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα έτσι όπως 

χορηγείται σήμερα. 

2. Επέκτασή του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που 

το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί. 

3. Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όπως και στους μόνιμους 

δικαιούχους. 

4. Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα με 

αντίστοιχη αύξηση στις οικονομικές παροχές. 

5. Υπολογισμός των ΒΑΕ για μειωμένο χρόνο συνταξιοδότησης. 

6. Να παραδοθεί το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής από το Υπουργείο 

Οικονομικών που αφορά τα ΒΑΕ  

7. 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. 

 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ 


