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Προς Συλλόγους - Μέλη ΕΤΕΠ 
 
 

Θέμα:  Στάση εργασίας τη Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019 
 

Συνάδελφοι, 

Στη Γενική Δ/νση Δημ/κης Πολιτικής & Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους 
συστάθηκε από το προηγούμενο χρόνο επιτροπή μεταρρύθμισης του επιδόματος επικίνδυνης & 
ανθυγιεινής εργασίας.  
Στην επιτροπή αυτή όφειλαν όλοι οι φορείς να αποστείλουν συγκεντρωτικά όλα τα σχετικά στοιχεία 
που αφορούσαν το προσωπικό τους. 
Τα μέλη του κλάδου ΕΤΕΠ στη πλειοψηφία τους καθημερινά εργάζονται σε εργαστηριακούς 
χώρους ερχόμενοι σε επαφή με επικίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγοντες, δυστυχώς όμως ως μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας των Α.Ε.Ι δεν ενημερωθήκαμε ποτέ εγκαίρως από τις υπηρεσίες των  
Ιδρυμάτων για την διαδικασία αυτή.  
 
Άμεσα ζητήσαμε από τα ΑΕΙ να ενεργήσουν αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το 
προσωπικό των ιδρυμάτων. 
 
Πρωτίστως είναι θέμα σεβασμού και αναγνώρισης του έργου των εργαζομένων . 
 

Ως Ομοσπονδία ενημερώσαμε σχετικά τις διοικήσεις των ιδρυμάτων τη σύνοδο πρυτάνεων αλλά και 
τους τοπικούς μας συλλόγους μέλη ενώ έχουμε αποστείλει και υπόμνημα στην εν λόγο επιτροπή 

Έπειτα και από όλες αυτές τις ενέργειες και συνεχίζοντας να διεκδικούμε τα αυτονόητα  

 

Η  ΠΟΕΤΕΠ - ΑΕΙ καλεί όλα τα μέλη της σε 3ωρη  στάση εργασίας την Τετάρτη 06 
Φεβρουαρίου από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία 

της ΑΔΕΔΥ για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

 

Ζητούμε: 
 

Α. Να συμπεριληφθεί ο κλάδος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των 
ΑΕΙ τόσο στην αρχική γνωμοδότηση και την αναλυτική μελέτη της Επιτροπής προς τους 
συναρμόδιους Υπουργούς όσο και στην τελική της γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς 
που θα υποβληθεί έως τις 17.1.2019. 
 
Β. Να ενταχθεί ο κλάδος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)  και ο 
χώρος εργασίας των μελών του (Εργαστήρια και Κλινικές των ΑΕΙ και των Νοσοκομείων) στους 
κλάδους και στους χώρους εργασίας οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 
 



Γ. Να ενταχθεί ο κλάδος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)  και ο 
χώρος εργασίας των μελών του (Εργαστήρια και Κλινικές των ΑΕΙ και των Νοσοκομείων) στο σχέδιο 
που θα εκπονηθεί για την κατά το δυνατόν άμβλυνση των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου και την 
εγκαθίδρυση και εμπέδωση των αναγκαίων συνθηκών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων. 

  

 
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

                       ο Πρόεδρος   η Γενική Γραμματέας 

         
           Στέφανος Καρβέλης          Κουνιά     Σοφία 

 


