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ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΚΟΠΖ ΣΟ ΔΠΗΓΟΜΑ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΖ & ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΔΠΔΚΣΑΖ
ΣΟΤ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΠΟΤ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΣΑΗ
Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,
Γίλνπκε καδηθή απάληεζε ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο θπβέξλεζεο, πνπ έρεη βάιεη ζην
ζηόραζηξν ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη ηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα.
Πξνρσξνύκε ζε 3σξε ηάζε Δξγαζίαο καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο ΟΣΑ, ηνπο
πγεηνλνκηθνύο, ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο ζην δεκόζην ηνκέα.
Ζ επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο ζηα δηθαηώκαηά καο θιηκαθώλεηαη. Μέζα από ην λνκνζρέδην ηνπ
ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ, ε θπβέξλεζε κεηαθέξεη γηα ηηο 31 ηνπ Οθηώβξε ηνπ 2020 ηελ
γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο ησλ ζνθώλ ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο γηα ην πνηα
επαγγέικαηα ζα απεληαρζνύλ από ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηώο.
Με απηό ηνλ ηξόπν, δξνκνινγεί λέεο πεξηθνπέο ζε εηδηθόηεηεο θαη εξγαζίεο, πνπ ζήκεξα παίξλνπλ
αλζπγηεηλό, επηδηώθεη λα κεηώζεη ηα ρνξεγνύκελα ζήκεξα επηδόκαηα, λα κεηώζεη ην ζπλνιηθό πνζό,
πνπ δηαζέηεη ζήκεξα, λ’ απμήζεη ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, λα θαηαξγήζεη ηηο ζρεηηθέο
παξνρέο (ηαηξηθέο εμεηάζεηο, άδεηεο, γάια θ.α.).
Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,
ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ππάξρεη κεγάιε κεξίδα εξγαδνκέλσλ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη
δηθαηνύρνη, όπσο νη εξγαδόκελνη ζε εξγαζηήξηα, θιηληθέο, καγεηξεία, νη ηερληθνί, νη θύιαθεο,
νη θαζαξίζηξηεο, νη θεπνπξνί, νη θηελνηξόθνη θ.α. Γηεθδηθνύκε ηελ επέθηαζε ηνπο θαη ζε
άιιεο εηδηθόηεηεο πνπ δελ ην ιακβάλνπλ.
Γλωξίδνπκε θαιά όηη ε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο αλζπγηεηλήο & επηθίλδπλεο εξγαζίαο, ν ζεζκόο
ηωλ ΒΑΔ, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο από αλζπγηεηλέο θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο
θαηαθηήζεθαλ από ηνπο εξγαδόκελνπο κε αγώλεο, θόληξα ζηελ πξνζπάζεηα ηωλ εξγνδνηώλ λα
δηακνξθώζνπλ θηελή εξγαηηθή δύλακε, πξνθεηκέλνπ λ’ απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο.
Όια απηά ηα ρξόληα έρνπκε απνθηήζεη πνιύηηκε πείξα. Γελ παξακπζηαδόκαζηε από ηα
θπβεξλεηηθά ζηειέρε θαη ηα επηηειεία ηνπο πνπ καο δεηάλε λα βάινπκε θαη άιιν πιάηε, λα
ξίμνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ πήρε ησλ απαηηήζεσλ καο. Μαο ιέλε όηη ηα κέηξα είλαη
πξνζσξηλά, ηα ίδηα αθξηβώο πνπ έιεγαλ θαη νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο θαη θάζε θνξά

καο έβαδαλ θαη λέα ζειηά ζηνπο ιαηκνύο καο. Οη πάλσ από 700 αληεξγαηηθνί λόκνη πνπ
ήξζαλ κε ηελ πξνεγνύκελε θξίζε είλαη αθόκα ζε ηζρύ.
Γη’ απηό ην ιόγν πξέπεη λα βάινπκε ζην επίθεληξν ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο δνπιεηάο καο, ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο δωήο καο θαη λ’ απαηηήζνπκε:
1. Κακία πεξηθνπή ζην αλζπγηεηλό επίδνκα. Υνξήγεζή ηνπ, ρσξίο πξνζθόκκαηα, ζε
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, πνπ εθηεινύλ αλζπγηεηλέο εξγαζίεο.
2.

Δπέθηαζε ηνπ αλζπγηεηλνύ ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πνπ ην δηθαηνύληαη.

3. Μείσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, πνπ
εξγάδνληαη ζε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο.
4. Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Ννκνζεηηθή ξύζκηζε ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο, πνπ απαηηείηαη.
5. Πξνζιήςεηο κόληκσλ Γηαηξώλ Δξγαζίαο θαη Σερληθώλ Αζθαιείαο ζε όια ηα
ηδξύκαηα.

ΟΛΟΗ ΣΖΝ 3ΩΡΖ ΠΑΝΑΣΣΗΚΖ ΣΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΡΗΣΖ 30 ΗΟΤΝΖ 2020 ΑΠΟ ΣΗ 8Π.Μ.
ΜΔΥΡΗ ΣΗ 11Π.Μ. ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΣΗ 8.30ΠΜ ΣΖΝ ΠΛ. ΚΟΡΑΖ

Γηα ην Κεληξηθό Σπκβνύιην ηεο ΟΓΠΤΔ
Η Πξόεδξνο

Νίθε Χξνλνπνύινπ

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Αλδξέαο Βαζηιάθεο

