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ΘΑΡΩ ΡΑ ΜΔΟΑ ΠΑΠ ΑΞΝ ΡΝ ΔΞΗΓΝΚΑ ΔΗΓΗΘΩΛ ΠΛΘΖΘΩΛ 
 ΡΩΛ ΓΑΠΗΘΩΛ ΞΑΙΙΖΙΩΛ 

 

Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

Όπσο έγηλε γλσζηφ ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ πινπνηεί άιιε κηα αληηιατθή απφθαζε. Απηή ηε 
θνξά δξνκνινγεί ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηδόκαηνο εηδηθώλ ζπλζεθώλ ησλ δαζηθώλ 
ππάιιεισλ, φπσο βέβαηα θαη άιισλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην.   

        Ξσο θηάζακε σο εδώ 

Δίλαη ε δηαρξνληθή ζπλέρεηα φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεσλ, ΠΑΟΘ, ΛΓ, 
ΤΡΗΕΑ πνπ ςήθηζαλ δηάθνξνπο αληεξγαηηθνχο λφκνπο, κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
επηδφκαηνο ηεο εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ Βαξέσλ θ Αλζπγηεηλψλ (ΒΑΔ). Σνλ δξφκν άλνημε ε 
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ κε ην άξζξν 18 ηνπ Λ. 4354/2015 , ζχκθσλα κε ην νπνίν θαη ζην πιαίζην 
ηεο επζπγξάκκηζεο κε ηηο αληηιατθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔ, κεηά ηηο 31-12-2017 έπξεπε λα 
επαλεμεηαζηεί ε ρνξήγεζε ηνπ αλσηέξσ επηδφκαηνο θαη ησλ ΒΑΔ, ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ ήηαλ δηθαηνχρνη.  

Σνλ παξαπάλσ λφκν ππεξςήθηζαλ ηφηε ην ΠΑΟΘ θαη ε ΛΓ, ελψ ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ 
ην Γελάξε ηνπ 2018, ςήθηζε ην λφκν 4512/2018 πνπ ζην άξζξν 398 αλαθέξεη: «Απφ 
1.3.2019 θαηαξγνχληαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 176), ην άξζξν 67 ηνπ 
λ. 4235/2014 (Α' 32), ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4368/2016, ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ε παξ. 17 
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4375/2016 (Α' 51), ην άξζξν 98 ηνπ λ. 4483/2017 (Α' 107), θαζψο θαη 
θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ ην θαζεζηψο ρνξήγεζεο ηνπ 
επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη θάζε ππνπξγηθή ή θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε πνπ εθδφζεθε θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.» Θαη΄ επηηαγή ησλ 
ζρεηηθψλ λφκσλ, ζπζηάζεθε κηα δηππνπξγηθή επηηξνπή γηα ηε « Κεηαξξχζκηζε θαζεζηψηνο 
ρνξήγεζεο επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο», ε νπνία κεηά απφ αλαβνιέο θαη 
θαζπζηεξήζεηο ππέβαιε ην ζρεηηθφ πφξηζκα ζηνλ αλαπι. ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.  ηελ πξάμε 
φια ηα παξαπάλσ ζηφρεπαλ  ζηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 
επίδνκα εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ΒΑΔ, εηο βάξνο ησλ εξγαδφκελσλ. Δίλαη ε πεξηβφεηε 
΄΄ελαξκφληζε΄΄ κε ηε λνκνζεζία θαη πξαθηηθή ηεο ΔΔ. 

Ξάζε ζπζία έπξεπε λα θόςνπλ ην αλζπγηεηλό επίδνκα από όιεο ηηο θαηεγνξίεο 
εξγαδνκέλσλ, πνπ δνπιεύνπλ ζηηο πην άζιηεο θαη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο. 

ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΠΙΙΝΓΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ 
ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΩΛ ΓΗΝΗΘΖΠΔΩΛ 

ΔΙΙΑΓΑΠ 

Ο..Δ.Α.Γ.Δ- έηνο ίδξπζεο 2012 
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       Νη πξόζθαηεο εμειίμεηο  
  

        ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2022 ν αλαπι. Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δηαβίβαζε ην πφξηζκα ηεο 
επηηξνπήο ζηελ ΑΓΔΓΤ θαη ζηε ΓΔΔ θαη ηαπηφρξνλα ηηο θαινχζε ζε ζπλάληεζε ζηηο 28-1-
2022. 

Ρα απνηειέζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηνπ πνξίζκαηνο επηβεβαίσζαλ ηνπο θόβνπο 
καο. Από ηνπο  102.338 δηθαηνύρνπο  πνπ παίξλνπλ ζήκεξα ην επίδνκα  
 θόβεηαη εληειώο ε κεηώλεηαη ε θαηεγνξία ζην 40%  ησλ εξγαδόκελσλ.  

 
Από ην πεηζόθνκκα δελ ζα κπνξνύζαλ λα αθήζνπλ από έμσ  

θαη ηνπο δαζηθνύο ππαιιήινπο. 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε πφξηζκα ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο 
δηθαηνύρνπο ζηηο Γαζηθέο πεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 
πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ δηαπηζηώζεηο: 

 

1. Απφ ηνπο 2.861 δηθαηνχρνπο δαζηθνχο ππαιιήινπο πνπ ιακβάλνπλ ζήκεξα ην επίδνκα 
εηδηθψλ ζπλζεθψλ, πξνηείλεηαη πεξηθνπή ηεο ηάμεο ηνπ 40 %. Δπνκέλσο απνκέλνπλ 
κφιηο 1.633 ζπλάδειθνη ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ζπλερίδνπλ λα ην ιακβάλνπλ 
θαη απηφ κεησκέλν επίζεο, ζε θάζε πεξίπησζε (ζχκθσλα  κε ηα ζελάξηα ηνπ 
πνξίζκαηνο). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ γλσκνδνηηθνχ πνξίζκαηνο νη 
δηθαηνχρνη δαζηθνί ππάιιεινη, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα κελ γίλεη νιηθή πεξηθνπή 
ηνπ επηδφκαηνο, είλαη νη ζπλάδειθνη ηνπο θιάδνπ ησλ δαζνθπιάθσλ. Γίθαηα θαη 
εχινγα νη παξαπάλσ ζπλάδειθνη πξνηείλεηαη λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ην 
επίδνκα, αθνχ ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ην δηθαηνινγεί 
απφιπηα. Γελ ζα  κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαη αιιηψο νη «εηδήκνλεο» ηεο επηηξνπήο γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπλαδέιθσλ αθνχ ε δνπιεηά ησλ δαζνθπιάθσλ αζθείηαη 
απνθιεηζηηθά ζρεδφλ, ζηηο επηθίλδπλεο  ζπλζήθεο ηεο ππαίζξνπ.  

2. Δίλαη αδηαλφεην φκσο, λα πξνηείλνπλ ηελ πεξηθνπή ηνπ επηδφκαηνο απφ ηνπο 
δαζνιφγνπο, ηνπο δαζνπφλνπο θαη ηνπο νδεγνχο ησλ νρεκάησλ ηεο δαζηθήο 
ππεξεζίαο, νη νπνίνη εξγάδνληαη θαη απηνί, φπσο θαη νη δαζνθχιαθεο, εμαηηίαο ηεο 
θχζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπο ζηελ χπαηζξν. Αο καο εμεγήζνπλ 
νη “εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο” ηεο επηηξνπήο πσο θηάζαλε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 
δαζνιφγνη θαη νη δαζνπφλνη θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο, δελ πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα 
ιακβάλνπλ ην επίδνκα εηδηθψλ ζπλζεθψλ, αθνχ γηα λα επηηειέζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη 
πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην θπζηθφ πεδίν, ζην ίδην αθξηβψο 
πεδίν πνπ βξίζθνληαη θαη νη δαζνθχιαθεο θαη κάιηζηα κε επαπμεκέλεο θαηά πνιχ 
αξκνδηφηεηεο. 

3. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξζξν 8 ηνπ λ. 3850/2010), ν εξγνδφηεο, 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε , (κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
κεηαθνξάο ζην ΤΠΔΛ), έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνύ 
αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο νη νπνίνη παξέρνπλ ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ 
εξγνδφηε ζε ζέκαηα:  α.. ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 
πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη  β. κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ αληηζηνίρσο νη νπνίεο ζα 
θαηαρσξνχληαη ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14.  Κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη νύηε 
ηερληθόο αζθαιείαο νύηε ηαηξόο εξγαζίαο ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηεθκαίξεηαη βάζε ζηνηρείσλ γηαηί πξέπεη νη ζπγθεθξηκέλνη 
θιάδνη πνπ πξνηείλνπκε λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψηνο ρνξήγεζεο επηδφκαηνο 
επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. 

4. Ρν γεγνλόο όηη δελ ππάξρνπλ κειέηεο θηλδύλνπ γηα θάπνηνπο θιάδνπο θαη 
ρψξνπο εξγαζίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηηο 
νπνίεο ηνλίδνπκε ζα κπνξνχζε λα ζπληάμεη ν ηερληθφο αζθαιείαο, δελ ζα πξέπεη λα 
ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ζπλαδέιθσλ καο απφ ην επίδνκα 
επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. 



5. Ζ απνπζία επηζηεκνληθήο/ηερληθήο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζηε ρώξα καο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, φπσο π.ρ. ζηνπο δαζνιφγνπο, 
δαζνπφλνπο, δελ πξέπεη λα απνηειέζεη πξφζρεκα γηα λα εμαηξεζνχλ νη ζπλάδειθνί καο 
απφ ην επίδνκα. 

Ζ ζπλάληεζε ηεο ΑΓΔΓ κε ηνλ αλ. πνπξγό πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 
Ηαλνπαξίνπ 2022 θαη αθνχ ηέζεθαλ ηα παξαπάλσ ν Τπνπξγφο, κε θπληζκφ παξνπζίαζε ηηο 
ζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπ ήηαλ φηη δελ ππάξρεη ρξφλνο θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ην επίδνκα 
θαη ηα ΒΑΔ πξέπεη λα εθδνζνχλ κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ, γηαηί είλαη κλεκνληαθή ππνρξέσζε 
θαη ε επφκελε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζεζκνχο είλαη ζηελ αξρέο Καξηίνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
ε επφκελε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο. Παξαδέρηεθε φηη δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο 
εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ ζηε ρψξα θαη όηη ε ηερληθή έθζεζε ηεο ΔΔ επηζεκαίλεη όηη "είλαη 
πνιινί νη δηθαηνύρνη". Θαηέιεμε δε φηη πξέπεη λα κείλνπκε ζην ίδην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη 
ζήκεξα, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπκθσλία κε ηνπο ζεζκνχο απφ ην 2015. Σήξεζε δειαδή 
απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ΛΓ ηνπ Κλεκνλίνπ ηνπ  ΤΡΗΕΑ θαη ησλ πξναπαηηνχκελσλ γηα ην 
επίδνκα θαη ηα ΒΑΔ. Κεηά απφ πηέζεηο ν ππνπξγφο αλαγθάζηεθε λα δερηεί ηε ζπλέρηζε ηεο 
ζπδήηεζεο γηα  πξνθαλείο αδηθίεο θαη φηη ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδεηήζεη πξφζζεηνπο πφξνπο, 
αλ  ην θξίλεη αλαγθαίν θαη κφλν γηα ηα πξνθαλή. Θαηέιεμε λα νξίζεη επφκελν θαηαιεθηηθφ 
ξαληεβνχ κε ηηο ΑΓΔΓΤ θαη ΓΔΔ ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ, αθνχ ζα έρνπλ πξνεγεζεί 
ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ ζηελ επηηξνπή.     
 
Ππλαδέιθηζζεο ζπλάδειθνη,  
 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ν εθ ησλ πζηέξσλ δηάινγνο κε ηνπο εξγαδόκελνπο είλαη 
πξνζρεκαηηθόο θαη ην απνηέιεζκα ζα θξηζεί από ην δηθό καο αγώλα παξά ηελ 
επηινγή γηα θαηάξγεζε ηνπ επηδόκαηνο εηδηθώλ ζπλζεθώλ. Ζ επηδίσμε θαηάξγεζεο 
είλαη ζηξαηεγηθή φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο ΔΔ, γηα παξαπέξα κείσζε ηνπ ιεγφκελνπ 
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη ην ηζάθηζκα ησλ ήδε ηζαθηζκέλσλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ καο. 
 

Αο καο απαληήζεη ε θπβέξλεζε πώο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ην γξαθείν πρ νη 
παξαθάησ εξγαζίεο πνπ απνηεινύλ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη θαζήθνλ ησλ 
θαηεγνξηώλ εξγαδόκελσλ ησλ νπνίσλ θαηαξγεί ην επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ: 

 Πξνζεκάλζεηο ζηηο ζπζηάδεο, ζην πιαίζην ησλ κειεηψλ δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ 

 Παξαιαβέο θαη εμειέγμεηο δαζηθψλ πξντφλησλ 

 Έιεγρνο πινηνκηψλ 

 Ιήςε ζηνηρείσλ γηα ζχληαμε δαζνηερληθψλ κειεηψλ πρ νδνπνηίαο, δηεπζέηεζεο 
ρεηκάξξσλ θαη επίβιεςεο δαζνηερληθψλ έξγσλ,   

 Έξεπλεο θαη κειέηεο αζζελεηψλ ησλ δαζηθψλ εηδψλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο πνπ 
κπνξεί λα απνβνχλ αθφκε θαη κνηξαίεο γηα ηε δσή ησλ εξγαδφκελσλ 

 Πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ απηνςηψλ  
 Τπνβνιή κελχζεσλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο   
 Έιεγρνο γηα ιαζξνυινηνκίεο θαη γηα ιαζξνζεξία, θαηά ηνπο νπνίνπο  αξθεηέο 

θφξεο έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε απεηιέο θαη ππξνβνιηζκνχο απν ηνπο 
αζθνχληεο παξάλνκε πινηνκία ή θπλήγη. Γη απηφ αιινίσζε δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα λφκηκεο νπινθνξίαο ησλ δαζνιφγσλ, δαζνπφλσλ θαη 
δαζνθπιάθσλ.  

 Έιεγρνο γηα ππξνπξνζηαζία 

 

Ξαξεκβάζεηο θαη δξάζεηο ηεο ΝΠΔΑΓΔ ζρεηηθέο κε ην επίδνκα. 
 
Κπξνζηά ζηηο παξαπάλσ ηξαγηθέο εμειίμεηο ε Οκνζπνλδία καο δελ έθαηζε θαη δελ ζα θάηζεη 
κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. 
 Ππκκεηνρή ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ζηελ ζύζθεςε ηεο 

ΑΓΔΓ ηε Γεπηέξα 1 Φεβξνπαξίνπ 2022, καδί κε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 
Οκνζπνλδίεο. Ζ αληηπξνζσπεία κεηέθεξε ηελ εθηίκεζε φηη φηαλ παίδνπκε ζην παηρλίδη 



ηεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο θαη δελ δηεθδηθνχκε αχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ηα 
επηδφκαηα κπνξεί απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε εχθνια λα θαηαξγεζνχλ. Σνλίζηεθε κε 
θάζε ηξφπν φηη είλαη απαξάδεθηε, αληηθαηηθή θαη αληηεπηζηεκνληθή ε πξνζπάζεηα ηεο 
επηηξνπήο λα ζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε ηεο αληηιατθήο θπβεξλεηηθήο επηινγήο, 
ρξεζηκνπνηψληαο εληειψο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηελ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζνβαξφ θίλδπλν βιάβεο ηεο πγείαο ηνπο, ελψ εξγάδνληαη ζηηο ίδηεο αληίμνεο εξγαζηαθέο 
ζπλζήθεο, θαη ζην ίδην αληηθείκελν απφ άιιεο ζέζεηο επζχλεο θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 
ζηελ χπαηζξν.  
Πσο είλαη πρ δπλαηφλ λα θηλδπλεχεη, (θαη γη απηφ θαιψο δηθαηνχηαη ην επίδνκα), ν 
δαζνθχιαθαο πνπ είλαη κέινο ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο πνπ πεξηπνιεί 
γηα ιαζξνζεξία ή ιαζξνυινηνκία θαη φρη ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ κπνξεί λα 
είλαη  δαζνιφγνο ή δαζνπφλνο ν νπνίνο κάιηζηα ιακβάλεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε ζην 
πεδίν θαη ν νδεγφο πνπ ηνπο κεηαθέξεη. Τπνγξακκίζακε ηελ άκεζε αλάγθε λα 
νξγαλψζνπκε ηνλ αγψλα καο θαη λα πάξνπκε ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα καο. Εεηήζακε 
απφ ηελ ΑΓΔΓΤ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Δ. πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 2 
Φεβξνπαξίνπ λα απνθαζηζηνχλ δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο. 

 Ππλάληεζε ηνπ Ξξνεδξείνπ “εθ όιεο ηεο ύιεο”,  κε ηνλ Γεληθό Γ/ληή Γαζώλ 
ηνπ ΞΔΛ θ. Β. Γθνπληνύθα , ν νπνίνο αθνχ ζπκθψλεζε κε ην δίθαην ηνπ 
αηηήκαηνο καο γηα ηελ κε πεξηθνπή ηνπ επηδφκαηνο, ηφληζε φηη είλαη επηβεβιεκέλε ε 
θαηαβνιή απηνχ ηνπ επηδφκαηνο σο ειάρηζηε αλαγλψξηζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ πνπ 
αζθεί ν δαζηθφο ππάιιεινο. Γεζκεύηεθε δε, γηα ηελ άκεζε ππνβνιή 
ππεξεζηαθνύ εγγξάθνπ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΞΔΛ, ζην νπνίν λα 
ηεθκεξηώλεηαη ε αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο ηνπ επηδόκαηνο θαη σο πξνο ην 
ύςνο ηνπ πνζνύ θαη σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ δηθαηνύρσλ. 

 Ππλάληεζε ηνπ Ξξνεδξείνπ ζην ΓΙΘ κε κέιε ηεο επηηξνπήο θαη 
ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, όπνπ εθζέζακε ην δίθην ησλ αηηεκάησλ καο. 

 πνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηηο Πρνιέο Γαζνινγίαο ηεο ρώξαο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζηεξίμνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη επηζηεκνληθά ηελ ζπλέρηζε ηεο θαηαβνιήο 
ηνπ επηδφκαηνο, εμαηηίαο ησλ δπζκελψλ θαη επηθίλδπλσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.  

 
  Ππλαδέιθηζζεο ζπλάδειθνη, 
 

Ξξέπεη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκόο ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο πξηλ λα είλαη πνιύ αξγά.       
Ν ρξόλνο έρεη ηειεηώζεη θαη πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν ζηελ πνιηηηθή εγεζία θαη 

ζηελ θπβέξλεζε όηη αλ ηνικήζνπλ λα κεηώζνπλ ή λα θόςνπλ ην επίδνκα νη 
δαζηθέο ππεξεζίεο ζα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ! 

 
Γειώλνπκε όηη δελ ζα ηνπο επηηξέςνπκε λα βάινπλ ρέξη ζην επίδνκα εηδηθώλ 

ζπλζεθώλ θαη λα κελ ηνικήζνπλ λα απεληάμνπλ θακία εηδηθόηεηα από απηό. Θα 
παιέςνπκε πνιύκνξθα θαη αγσληζηηθά γηα λα δηαηεξεζεί ην επίδνκα ζε όινπο 

ηνπο δαζηθνύο ππάιιεινπο θαη ρσξίο θακία κείσζε . 

 


