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              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                

Με μηα αόνηζηε, επηζηεμμκηθά θαη κμμηθά ειιεηπή γκωμμδόηεζε ηεξ Επηηνμπήξ 

Μεηαννύζμηζεξ Επηθίκδοκεξ θαη Ακζογηεηκήξ ενγαζίαξ ημο Γεκηθμύ Λμγηζηενίμο ημο 

Κνάημοξ, ε Κοβένκεζε επηβναβεύεη θαη επηθνμηεί ημοξ Δαζηθμύξ Υπαιιήιμοξ γηα ηεκ 

εβδμμαδηαία (επηά εμένεξ ηεκ εβδμμάδα) θαη 24ωνε πνμζηαζία ηεξ δεμόζηαξ 

πενημοζίαξ, αοηήξ ηωκ δαζηθώκ εκ γέκεη εθηάζεωκ, με ηεκ πενηθμπή ημο επηδόμαημξ 

επηθίκδοκεξ θαη ακζογηεηκήξ ενγαζίαξ.  

 

Φωνίξ ε εκ ιόγω επηηνμπή κα αζπμιεζεί με ημκ πώνμ, ημ ακηηθείμεκμ ενγαζίαξ θαη 

θονίωξ ηηξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ ηωκ Δαζηθώκ Υπαιιήιωκ, με πνμζπεμαηηθέξ αηηημιμγίεξ 

θαη βαζμμιμγίεξ θνηηενίωκ ηα μπμία δεκ θαζμνίδμκηαη εθ ηωκ πνμηένωκ θαη 

πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ ηαθηηθή ημο «δηαίνεη θαη βαζίιεοε» εηζεγείηαη πενηθμπέξ ή 

αολμμεηώζεηξ ημο επηδόμαημξ μεηαλύ θαηεγμνηώκ οπαιιήιωκ.  

 

Τμ επίδμμα επηθίκδοκεξ θαη ακζογηεηκήξ ενγαζίαξ θαηαβάιιεηαη εδώ θαη ζπεδόκ 

ηνηάκηα (30) έηε μεηά από αγώκεξ ηωκ δαζηθώκ οπαιιήιωκ. Αθόμε θαη ημ ΣηΕ, με ηεκ 

ανηζμ. 992/2004 απόθαζε ημο έθνηκε αμεηάθιεηα ηε ζοκέπηζε ηεξ θαηαβμιήξ ημο. Εκ 

μέζω δε, μκεμμκίωκ ημ Υπμονγείμ Οηθμκμμηθώκ έθακε απμδεθηή ηε με ανηζμ. 168/2011 

Γκωμμδόηεζε ημο Νμμηθμύ Σομβμοιίμο ημο Κνάημοξ, πενί ηεξ ζοκέπηζεξ θαηαβμιήξ 

ημο.  

 

Η Έκωζε Ειιήκωκ Δαζμπόκωκ ζα ζοκεπίζεη κα θαηαβάιιεη θάζε πνμζπάζεηα θαη ζα 

πνάλεη όια ηα δέμκηα γηα ηεκ ζοκέπηζε ηεξ θαηαβμιήξ ημο εκ ιόγω επηδόμαημξ θαη 

αοηό είκαη αοημκόεημ θαη αδηαπναγμάηεοημ. Η Έκωζε Ειιήκωκ Δαζμπόκωκ: 

 Θεωνεί όηη ε θαηαβμιή ημο εκ ιόγω επηδόμαημξ πνέπεη κα ζοκεπίζεη ηζόπμζα θαη 

αδηάθνηηα ζε όιμοξ ημοξ Δαζηθμύξ Υπαιιήιμοξ, πμο απαζπμιμύκηαη ζηηξ δαζηθέξ 

Υπενεζίεξ ηεξ πώναξ θαη αζθμύκ ηα θαζήθμκηα ηεξ δαζμπνμζηαζίαξ, όπωξ αοηά 

θαζμνίδμκηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 38 ημο Ν. 1845/1989 ωξ 

ηζπύεη. 

 Σοκηάζζεηαη, ζομπμνεύεηαη θαη ζομμεηέπεη με ημοξ ιμηπμύξ δαζηθμύξ θιάδμοξ, ηωκ 

Δαζμιόγωκ θαη Δαζμθοιάθωκ, θαζώξ θαη ηεκ ΑΔΕΔΥ θαη ηωκ ιμηπώκ Ομμζπμκδηώκ – 

Σωμαηίωκ ζε όιεξ ηηξ θηκεημπμηήζεηξ πμο ζα απμθαζηζημύκ γηα ηε δηαηήνεζε ημο 

επηδόμαημξ. 

 Καιεί όιμοξ ζοκαδέιθμοξ Δαζμπόκμοξ θαζώξ θαη αοημύξ ηωκ ιμηπώκ δαζηθώκ 

θιάδωκ, κα ζηενίλμοκ εμπνάθηωξ ηηξ θηκεημπμηήζεηξ πμο ζα απμθαζηζημύκ ακαθμνηθά 

με ηεκ ζοκέπηζε ηεξ θαηαβμιήξ ημο επηδόμαημξ.  

 Καιεί ημοξ Δαζμπόκμοξ κα αγκμήζμοκ ηεκ θαζμδεγμύμεκε ηαθηηθή ηεξ Επηηνμπήξ, 

αοηήξ ημο «δηαίνεη θαη βαζίιεοε» θαη ημκ δηπαζηηθό δηαπωνηζμό μεηαλύ ηωκ δαζηθώκ 

οπαιιήιωκ.  

 

«Φαμένοι είναι οι αγώνες που δεν δόθηκαν» 

  ένωζη 

ελλήνων δαζοπόνων 

δημοζίων υπαλλήλων 


