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       Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018 

       Αρ. Πρωτ.: 3233 

Προς:  

1. Πρωτοβάθμια σωματεία 

2. Μέλη της Διοίκησης  

3. Εκλεγμένα μέλη των 

επιτροπών της ΠΟΕ-

ΥΕΘΑ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,  

Μετά από τις επανειλημμένες συνεδριάσεις της ΑΔΕΔΥ και με 

ομόφωνη απόφαση των Ομοσπονδιών που εμπλέκονται στο 

Ανθυγιεινό επίδομα, αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της 

ΑΔΕΔΥ,  24ωρη απεργία στις 3 Οκτωβρίου 2018 με τα παρακάτω 

θέματα: 

1. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας που αφορά το 

υφιστάμενο ανθυγιεινό που είναι στις 28 Φεβρουαρίου 2019, ώστε 

να υπάρξει  χρόνος διαβούλευσης της επιτροπής με συμμετοχή 

εκπροσώπων των εργαζομένων και των συναρμόδιων 

Υπουργείων. 

2. Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα έτσι 

όπως χορηγείται σήμερα. 

3. Επέκτασή του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες 

που το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί. 

4. Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όπως και στους 

μόνιμους δικαιούχους. 

5. Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη 

αιτιολογημένα με αντίστοιχη αύξηση στις οικονομικές παροχές. 

6. Υπολογισμός των ΒΑΕ για μειωμένο χρόνο συνταξιοδότησης. 

7. Να παραδοθεί το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής από το 

Υπουργείο Οικονομικών που αφορά τα ΒΑΕ 

8. Πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού δημοσίου 

με τους απαραίτητους γιατρούς εργασίας και τεχνικούς 
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ασφαλείας, καθώς και τη λήψη όλων των μέτρων που 

απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

Συνάδελφοι, πρόεδροι των πρωτοβαθμίων σωματείων, μέλη της 

Διοίκησης της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ και μέλη των εκλεγμένων επιτροπών της, σας 

καλούμε να οργώσετε τους χώρους εργασίας για να ενημερωθούν τα 

φυσικά μας μέλη, τονίζοντας ότι δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την τύχη 

του Ανθυγιεινού. 

Οι συνάδελφοι του Λεκανοπεδίου Αττικής, καλούνται να είναι 

όλοι στις 12:00 πμ έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

(Πανεπιστημίου 37). 

Για την επαρχία τα σωματεία μέλη μας με τα προεδρεία τους και τα 

εκλεγμένα μέλη της Διοίκησης της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, να οργανώσουν 

παρεμβάσεις έξω από την πύλη των στρατοπέδων  τους με παρουσία 

όλων αυτών που λαμβάνουν το Ανθυγιεινό και όλων αυτών που το 

διεκδικούν και περιλαμβάνονται στην τελευταία ΚΥΑ. 

Συνάδελφοι δίνουμε την μάχη των μαχών η οποία μας αφορά 

όλους.  Ας ξεφύγουμε επιτέλους από το εγώ και να πάμε στο εμείς. 

 Μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που ζήσαμε με την διαθεσιμότητα που 

κάποιοι συνάδελφοι δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις γιατί πίστευαν 

ότι κάποιος πατερούλης θα τους σώσει αλλά τελικά απολύθηκαν. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Καλούνται τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα μέλη της Διοίκησης 

καθώς και τα μέλη των επιτροπών της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, την Δευτέρα 1 

Οκτωβρίου 2018, να βρίσκονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στις 

11:00πμ για αναλυτική ενημέρωση και οργάνωση της απεργίας. 

Από σήμερα έως την Δευτέρα τα σωματεία της Αττικής να παραλάβουν 

υλικό από τα γραφεία μας. 

Θυμίζουμε σε όλους πως τις μοναδικές φορές που νικήσαμε ήταν όταν 

πήραμε την τύχη στα χέρια μας. 

 

Από την Διοίκηση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ 


