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Αθήνα 26-6-2020 

 

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τρίτη 30-6-2020 από 08:00πμ ως 11:00πμ 

 
Συναδέλφισσες/οι, 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, η Επιτροπή Μεταρρύθμισης 
Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας είχε χρονικό περιθώριο μέχρι 30/6/2020 
να υποβάλει το πόρισμά της.  

Πλέον με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, στο νομοσχέδιο για τις 
μικροχρηματοδοτήσεις, δίνεται παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 στην εν λόγω 
Επιτροπή, ώστε να καταθέσει το τελικό της πόρισμά. Από εκεί και πέρα, αναμένεται να 
εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τους δικαιούχους του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το ύψος του, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
καταβολής. 

Το ανθυγιεινό επίδομα τελικά μετατρέπεται σε «καυτή πατάτα» για τις κυβερνήσεις 
γι’ αυτό και η δύσκολη απόφαση μετατίθεται συνεχώς για το μέλλον. Την τακτική αυτή 
συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση, διατηρώντας σε ιδιότυπη ομηρία τους εργαζόμενους 
που το λαμβάνουν καθώς και τους εργαζόμενους που δεν το λαμβάνουν και το δικαιούνται. 

Με αφορμή αυτές τις παλινωδίες και τη δημιουργία καθεστώτος ανασφάλειας 
στους εργαζόμενους, η Ε. Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει 3ωρη Παναττική στάση εργασίας την 
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, από τις 8:00πμ έως τις 11:00πμ (για τις Ομοσπονδίες που τις 
αφορούν).  

Το Σωματείο μας συμμετέχει στην στάση εργασίας και καλούμε όλους τους 
εργαζομένους να πάρουν μέρος και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 8:30πμ, στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29). 
 
Διεκδικούμε: 

1. Άμεση ρύθμιση, με οριστικό τρόπο, ΤΩΡΑ, για την απρόσκοπτη καταβολή του 
Ανθυγιεινού Επιδόματος. 

2. Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα, έτσι όπως χορηγείται 
σήμερα. 

3. Επέκταση του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το 
δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί. 

4. Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου. 
5. Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα, με αντίστοιχη 

αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος  
6. Επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στους εργαζόμενους του Δημοσίου. 
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. 

8. Επέκταση της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στο Δημόσιο 
τομέα. 

 
Για το Δ.Σ. της ΠΕΣΑ 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Ιωάννης Βερροιόπουλος                                                         Βασίλειος Παναγιωτόπουλος 


