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ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 4ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 
 
Η κυβέρνηση της ΝΔ, πιστή στις μνημονιακές υποχρεώσεις που ψήφισαν από κοινού με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, υλοποιεί την κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους, όπως βέβαια και άλλων κατηγοριών 
εργαζομένων στο δημόσιο, που δουλεύουν στις πιο άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 
 
Αυθαίρετα και αυταρχικά, χωρίς κανένα επιστημονικό ή πραγματικό κριτήριο, χωρίς διάλογο με 
τους συνδικαλιστικούς φορείς, η «επιτροπή»  που ορίστηκε από  την κυβέρνηση εισηγείται  
την κατάργηση του επιδόματος. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε ενημερώσει αναλυτικά με την 
α.π. 8/2-2-2022 ανακοίνωση. Σύμφωνα με το πόρισμα καταργείται τελείως  το επίδομα σε 
Δασολόγους-Δασοπόνους-Οδηγούς και πετσοκόβεται στους Δασοφύλακες.   
 
Ο «κατόπιν εορτής» διάλογος επιβλήθηκε στην κυβέρνηση ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων 
των σωματείων, συλλογών και Ομοσπονδιών όπως της ΟΣΕΑΔΕ. 
Ο αγώνας όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των συναδέλφων δασικών 
υπάλληλων, πρέπει να λήξει με νίκη των εργαζομένων και ήττα της αντιλαϊκής 
πολιτικής της κυβέρνησης.  Η επιδίωξη κατάργησης είναι στρατηγική όλων των 
κυβερνήσεων και της ΕΕ, για παραπέρα μείωση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους και το 
τσάκισμα των ήδη τσακισμένων εργασιακών δικαιωμάτων μας. 
 

Ο δικός μας αγώνας  θα κρίνει το αν θα καταργηθεί τελικά ή όχι το επίδομα 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

 
Απέναντι σε αυτά, αποτελεί μονόδρομο να μπούμε όλοι στη μάχη, για να ανατραπεί το 
αντεργατικό πόρισμα που εκδόθηκε «κατ΄ εντολήν» της κυβέρνησης και της τρόικα και να 
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διεκδικήσουμε νέο μισθολόγιο με ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους και 
διατήρηση των κατακτήσεων μας. 

 
Απαντάμε μαζικά και συμμετέχουμε στην 4ωρη Στάση Εργασίας  

 
Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα το εκτρωματικό και απαράδεκτο πόρισμα που 

κατατέθηκε από την επιτροπή στην κυβέρνηση. 
 

Είναι ώρα ευθύνης και μάχης! 
 

 Ευθύνης, απέναντι σε όσα δικαιώματα και κατακτήσεις κερδήθηκαν με σκληρούς 
αγώνες. 
 

 Μάχης, γιατί δεν θα δεχτούμε και άλλη μείωση στους μισθούς μας 
 

ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 από τις 7.00 π.μ. έως τις 11 π.μ. 
και στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  

στις 9.00 το πρωί  
Στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ (Πανεπιστημίου 37) 

 
 

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΣΕΑΔΕ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. 

 


