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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Οικονομικών, που επίμονα και πεισματικά αρνείται να συναντήσει
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να θέσουμε θέματα της αρμοδιότητας τους και να πάρουμε
σαφείς απαντήσεις. Παλαιότερα για τις μονομερείς και ανακριβείς ανακοινώσεις για
τα Δάνεια των Δημοσίων Υπαλλήλων από το Ταμείο Παρακαταθηκών, σήμερα για το
κρίσιμο θέμα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και του επιδόματος.
Η κυβέρνηση χωρίς καμιά διαβούλευση με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο,
προχωρά ακάθεκτη στην υλοποίηση άλλης μιας, ακόμα, μνημονιακής δέσμευσης
που οδηγεί στη συρρίκνωση και κατάργηση του Ανθυγιεινού Επιδόματος.
Στα πλαίσια αυτά συνέστησε μια 17μελή επιτροπή που σε αυτήν δεν χώρεσε
ούτε ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η Δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο!!!
Χθες ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κληθήκαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε
συνάντηση με την επιτροπή. Προσήλθαμε μαζί με εκπροσώπους Ομοσπονδιών που
αφορά το πρόβλημα των Β.Α.Ε. και ειδικότερα τις συνέχισης της χορήγησης του
Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Εκθέσαμε με σαφήνεια στα
Μέλη της Επιτροπής τις τεράστιες ευθύνες που επωμίζονται και τους προτρέψαμε να
μην δεχθούν να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση, με το πόρισμα που θα
συντάξουν, και να την διευκολύνουν στην προειλημμένη πολιτική της απόφαση για
περικοπή του επιδόματος.
Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
με καταλυτικά επιχειρήματα τους αποδείξαμε πως απαιτείται διεύρυνση των
επαγγελμάτων προς ένταξη στα Β.Α.Ε. Αύξηση και επέκταση της χορήγησης του
επιδόματος και σε άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων, αναβάθμιση επαγγελμάτων
στις κατηγορίες του επιδόματος, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους
εργασίας, σύνδεση των Β.Α.Ε. με τις αναγκαίες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.
Καλέσαμε τα Μέλη της Επιτροπής να ενσωματώσουν τις προτάσεις μας στο
πόρισμα που καλούνται να συντάξουν στις ασφυκτικές προθεσμίες που τους έχει θέσει
η πολιτική ηγεσία.
Σε κάθε περίπτωση έγινε αντιληπτό σε όλους μας πως και το θέμα του
Ανθυγιεινού μόνο με μαζικούς αγώνες μπορεί να περισωθεί και να διευρυνθεί.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες-Μέλη μας σε μαζική συμμετοχή στην
προγραμματισμένη κινητοποίηση για τις 3 Μαΐου 2018, ώρα 12:30 μ.μ., στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
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 - χώρους, κλάδους, ειδικότητες - και το δικαιούνται, ανεξάρτητα από τη
σχέση εργασίας τους (μόνιμοι, συμβασιούχοι, έργου, κοινωφελούς εργασίας).
 Συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στη 17μελή Ομάδα Εργασίας που
συγκροτήθηκε για τη μελέτη του θέματος.
Η συμμετοχή μας και οι αγώνες θα κρίνουν το αποτέλεσμα.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

