
Κινητοποίηση για τον 13ο – 14ο μισθό και για τα 

Β.Α.Ε. την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 

 



Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” συμμετέχει στη Παναττική  
στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, με την 
συμμετοχή και των εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα και της  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και των δευτεροβάθμιων 
σωματείων τους, θα συγκεντρωθούν στις 12:30, μπροστά από το υπουργείο 
Οικονομικών. 

Για τον λόγο αυτό ο Σύλλογος Π.Ε. “Ο Περικλής”, κηρύσσει 3ωρη 
διευκολυντική στάση εργασίας  από τις 12:00 μέχρι τις 15:00, αύριο Τρίτη 5 
Μαρτίου 2019, για όσους συναδέλφους θέλουν να συμμετάσχουν στην 
κινητοποίηση. 

Η κινητοποίηση γίνεται με τα εξής αιτήματα: 

-Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού από 01/01/13 σε όλους τους Δημοσίους 
Υπαλλήλους. 
-Αμεση επανανομοθέτηση του 13ου και 14ου μισθού στα επίπεδα του 2010 
(ένας μισθός τα Χριστούγεννα, μισός μισθός Πάσχα, μισός μισθός επίδομα 
αδείας), πριν τις περικοπές των μνημονίων 
-Αμεση ρύθμιση για τα Β.Α.Ε. και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας. 
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