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Αθήνα, 26-04-2018  
Στάςη Εργαςίασ Πέμπτη 03 Μαΐου 2018 

 
Η Κυβέρνηςη, τηρώντασ τισ μνημονιακέσ τησ δεςμεύςεισ για τον επανακαθοριςμό του 

καθεςτώτοσ χορήγηςησ του επιδόματοσ επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ, ςυγκρότηςε 

17μελή επιτροπή «για την επεξεργαςία και υποβολή πρόταςησ μεταρρύθμιςησ του 

καθεςτώτοσ επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ» ςτην οποία δεν μετέχει ούτε ένασ 

εκπρόςωποσ των εργαζομένων. Είναι προφανέσ ότι ςτόχο έχουν την περικοπή του 

επιδόματοσ και τον περιοριςμό των εργαζομένων που το δικαιούνται… 

τουσ ΙΔΟΦ εργαζόμενουσ του ΤΠ.ΠΟ.Α., κατά παράβαςη τησ ιςονομίασ και τησ αρχήσ τησ 

ίςησ μεταχείριςησ, ουδέποτε χορηγήθηκε το επίδομα επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ, 

καθώσ η ΚΤΑ που προέβλεπε την καταβολή του δεν ανέφερε τουσ εργαζόμενουσ ΙΔΟΦ! Παρά 

τισ διαμαρτυρίεσ και τουσ πολυετείσ αγώνεσ μασ και παρά τισ δικαςτικέσ αποφάςεισ, που 

δικαιώνουν πολλούσ ςυναδέλφουσ και ουςιαςτικά απαγορεύουν την διάκριςη των 

εργαζομένων ανάλογα με την εργαςιακή τουσ ςχέςη, η Κυβέρνηςη παραμένει αδιάφορη και 

ανένδοτη, διατηρώντασ την κατάφωρη αδικία και παρανομία εισ βάροσ των εργαζομένων 

ΙΔΟΦ με αναίτιεσ δικαιολογίεσ και προφάςεισ. 

Με αφορμή τον επανακαθοριςμό του καθεςτώτοσ χορήγηςησ του επιδόματοσ 

επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ, πρέπει να ςυςπειρωθούμε και να αγωνιςτούμε αφενόσ 

για τη μη περικοπή του επιδόματοσ και αφετέρου για την καταβολή του ςτουσ ΙΔΟΦ 

εργαζόμενουσ του δημοςίου, ςύμφωνα με την αρχή τησ ίςησ μεταχείριςησ των εργαζομένων.  

το πλαίςιο ςυντονιςμού δράςησ των Ομοςπονδιών για το ανθυγιεινό επίδομα, την 

Πέμπτη 03 Μαΐου 2018, και ώρα 12.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ςυγκέντρωςη 

διαμαρτυρίασ ςτο Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ. Για τη διευκόλυνςη ςυμμετοχήσ των 

εργαζομένων ςτη ςυγκέντρωςη, η Πανελλήνια Ομοςπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού 

Δικαίου ςτο Δημόςιο ςυμμετέχει ςτη ςτάςη εργαςίασ, που κήρυξε η ΑΔΕΔΤ από 12.00 

μ.μ. μέχρι τη λήξη του ωραρίου, καλώντασ τα μέλη μασ να ςυμμετέχουν δυναμικά ςτην 

κινητοποίηςη.  

Διεκδικούμε: 

 Αύξηςη και μη περικοπή του επιδόματοσ επικίνδυνησ και ανθυγιεινήσ εργαςίασ, 

από κανέναν εργαζόμενο που το λαμβάνει ςήμερα.  

 Επέκταςη χορήγηςησ του επιδόματοσ και ςε όλουσ όςοι εργάζονται ςτισ ίδιεσ 

ςυνθήκεσ και χώρουσ εργαςίασ, κλάδουσ, ειδικότητεσ- και το δικαιούνται, 

ανεξάρτητα από τη ςχέςη εργαςίασ τουσ (μόνιμοι, ςυμβαςιούχοι ΙΔΟΦ, 

κοινωφελούσ εργαςίασ). εβαςμόσ τησ αρχήσ τησ μη διάκριςησ των εργαζομένων.  

 υμμετοχή εκπροςώπων των εργαζομένων ςτη 17μελή Ομάδα Εργαςίασ που 

ςυγκροτήθηκε για τη μελέτη του θέματοσ. 
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