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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε ΤΗΝ Νέα, την πέμπτη κατά ςειρά, παράταςη, 
έωσ τον Αύγουςτο του 2021, που παίρνει για την ολοκλόρωςη του έργου τησ Η 
Επιτροπό  Τησ αξιολόγηςησ επικύνδυνησ και ανθυγιεινόσ εργαςίασ. Η Νέα αυτή 
παράταςη δόθηκε για  την υποβολή τελικήσ γνωμοδότηςησ ςτουσ ςυναρμόδιουσ 
Υπουργούσ, ώςτε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαςη με την οποία θα 
προςδιοριςτούν οι δικαιούχοι, το ύψοσ, οι όροι και ι προώποθϋςεισ καταβολόσ του 
εν λόγω επιδόματοσ. 
 
Το ϊρθρο τησ Παρϊταςησ  
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Όπωσ γνωρίηετε θ Ομοςπονδία μασ ιδθ ζχει κάνει κφκλο επαφϊν με ςειρά από 
εμπλεκόμενουσ υπουργοφσ και ζχει προωκιςει τόςο το κζμα του Βαρφ & 
ανκυγιεινοφ και τθσ δαπάνθ για τθν ετοιμότθτα των εργαηομζνων ςτο ΕΚΑΒ  , όςο 
και τθν αναγκαία μονιμοποίθςθ των επικουρικϊν ςυναδζλφων και τθν ζνταξθ τουσ 
ςτισ εκτόσ ζδρασ αμοιβζσ του ΕΚΑΒ .   
 
Με αφορμι αυτι τθν εξζλιξθ ωσ Εκτελεςτική Επιτροπή τησ ΠΟΠΕΚΑΒ  ςασ ενθμερϊνουμε  

ότι δεν πρόκειται να κάνουμε «Βιμα πίςω»,  καλούμε όλα ηα μέλη μαρ ζε επαγπύπνηζη 

και ςυνεχίηουμε και Διεκδικούμε: 
 

1. Άμεςθ ρφκμιςθ, με οριςτικό τρόπο, ΣΩΡΑ, για τθν απρόςκοπτθ καταβολι 
του Ανκυγιεινοφ Επιδόματοσ. 

2. Καμία περικοπι και υποβάκμιςθ ςτο ανκυγιεινό επίδομα, ζτςι όπωσ 
χορθγείται ςιμερα. 

3. Επζκταςθ του ανκυγιεινοφ και ςε άλλεσ κατθγορίεσ και ειδικότθτεσ που το 
δικαιοφνται και ζχουν εξαιρεκεί. 

4. Πλιρθ κάλυψθ των εργαςιακϊν χϊρων του ΕΚΑΒ  με τουσ απαραίτθτουσ 
γιατροφσ εργαςίασ και εκνικοφσ υπεφκυνουσ αςφαλείασ, κακϊσ και τθ λιψθ 
όλων των μζτρων που απαιτοφνται για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων.  

5. Άμεςθ καταβολι τησ Δαπάνθσ ετοιμότθτασ για τους Εργαηομζνουσ του ΕΚΑΒ 

6. Άμεςθ Μονιμοποίθςθ των Επικουρικϊν υναδζλφων ςτο ΕΚΑΒ  
7. Ζνταξθ  των επικουρικϊν  ςυναδζλφων  ςτισ εκτόσ ζδρασ αμοιβζσ των 

μόνιμων  εργαηομζνων ςτο ΕΚΑΒ  
8. Ειδικό Μιςκολογικό για τουσ Εργαηομζνουσ του ΕΚΑΒ 
9. Ειδικό υνταξιοδοτικό για τουσ Εργαηόμενουσ -  Διαςϊςτεσ Πλθρϊματα 

Αςκενοφόρων του ΕΚΑΒ  
 

Με εκηίμηζη 

Η ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 


