
 
           Αθήνα,  26-3-2021 

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

    Η ΔΑΚΕ Εθνξηαθώλ σο ππεύζπλε παξάηαμε, κε αλαθνίλσζε ηεο ζηηο 11/2/2021, 

έιαβε μεθάζαξε ζέζε ζρεηηθά κε ην  εηδηθό κηζζνιόγην ηεο ΑΑΓΔ, κε ηελ απνδνρή ηνπ σο 

βάζε δηαπξαγκάηεπζεο.  

Η ΓΑΚΔ ήηαλ δηαρξνληθά πάληα ππέξ ηεο άπνςεο όηη νη ζέζεηο επζύλεο πξέπεη λα 

ακείβνληαη πεξηζζόηεξν, ζε αληίζεζε κε άιιεο παξαηάμεηο πνπ κηινύζαλ γηα "ίδια 

ζηομάτια".  Άιισζηε ηα ΓΙΒΔΔΤ πνπ παίξλακε ζην παξειζόλ ήηαλ δηθαηώκαηα βεβαίσζεο 

θαη είζπξαμεο ιόγσ ηεο απμεκέλεο επζύλεο ησλ εθνξηαθώλ ππαιιήισλ. Δπί ζεηξά εηώλ, 

είκαζηε όινη απνδέθηεο έληνλσλ παξαπόλσλ από ηνπο ειεγθηέο γηα άδηθε νηθνλνκηθή 

κεηαρείξηζε ηνπο, δπζαλάινγε κε ηελ επζύλε πνπ αλαιακβάλνπλ.  

Μέζα ζε απηό ην πιαίζην ινηπόλ, ε ΓΑΚΔ ηάρζεθε αλεπηθύιαθηα ππέξ ηνπ κηζζνινγίνπ 

ηεο ΑΑΓΔ, επί ηεο αξρήο, δεδνκέλνπ όηη βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο απμεκέλεο επζύλεο θαη 

δεδνκέλεο ηεο δηαζθάιηζεο ησλ πθηζηάκελσλ ακνηβώλ γηα όινπο. Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε, 

όηη πξνθύπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ζπλαδέιθσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

   Κακία κείσζε κηζζνύ ζε θαλέλαλ ζπλάδειθν, νύηε ηώξα νύηε ζην κέιινλ, αθόκα 

θαη αλ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 2020, αθνύ ν ππάξρνλ κηζζόο απνηειεί 

δίρηπ αζθαιείαο. 

   Απμήζεηο πξαγκαηηθέο ζηνλ πιεξσηέν κηζζό γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Δηδηθά νη λένη ζπλάδειθνη, ζα δνύλε απμήζεηο κεγαιύηεξεο από όηη ζα είραλ αλ 

έπαηξλαλ ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά.    

   Μεδεληζκόο ή ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηνπο ππόινηπνπο, κε 

απνηέιεζκα κε ηελ άλνδν κηζζνινγηθνύ θιηκαθίνπ κέζα ζηα επόκελα δύν ρξόληα ή 

κε ηελ απόθηεζε λένπ ηίηινπ ζπνπδώλ, αθόκα πεξηζζόηεξνη λα δνπλ απμήζεηο ζηνλ 

πιεξσηέν κηζζό. 

   Σεκαληηθέο απμήζεηο, ηζόπνζεο ηεο εηδηθήο ακνηβήο θάζε ζέζεο, ζηνπο νλνκαζηηθνύο 

κηζζνύο όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε απμεκέλεο ζπληάμηκεο 

απνδνρέο ζην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ. 



   Λύλεη ην ζέκα ηνπ επηδόκαηνο παξακεζνξίνπ, ελώ γηα πξώηε θνξά ζεζκνζεηεί 

επηπιένλ επίδνκα ζπλνξηνγξακκήο. 

Δίλαη γλσζηέο θαη νη ελζηάζεηο καο γηα ηνλ λόκν, κε θπξηόηεξεο όηη: 

 Γελ αθνξά ην ζύλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, γεγνλόο πνπ 

νδεγεί ζε πεξαηηέξσ δηαρσξηζκό κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ εθνξηαθώλ. 

 Γελ αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηεο άληζεο ακνηβήο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ 

κεηαηάρζεθαλ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (ΣΔΟΕ, Κηεκαηηθέο, ΓΛΚ) κέζσ ηεο 

θηλεηηθόηεηαο. 

 Γελ δηεπθξηλίδεη πιεζώξα ζεκάησλ (όπσο ην βαζκνιόγην) ηα νπνία εμνπζηνδνηεί ηνλ 

Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. λα ηα ξπζκίδεη θαη λα ηα ηξνπνπνηεί κε θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ.   

 Γελ θαζηεξώλεη έλα μεθάζαξν πιάλν ζηαδηνδξνκίαο γηα ην πώο ν ππάιιεινο ζα 

κεηαθηλείηαη από έλα πεξίγξακκα ζέζεο ζε έλα άιιν. Έρεη επηζεκαλζεί 

επαλεηιεκκέλα όηη δελ ππάξρεη κνξηαθό ή άιιν ζύζηεκα γηα ηηο 

κεηαζέζεηο/κεηαθηλήζεηο ησλ ππαιιήισλ.  

 Θέηεη ηελ αμηνιόγεζε σο πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο ακνηβήο θαη 

ηνπ βξαβείνπ επίηεπμεο ζηόρνπ, ελώ όπνηνο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

2020 (ε νπνία δελ έρεη αηνκηθή ζηνρνζεζία) δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην εηδηθό 

κηζζνιόγην αιιά ζα ακείβεηαη κε ην ππάξρνλ θαζεζηώο θαη δελ ζα κπνξεί λα 

αλαιάβεη ζέζε επζύλεο. 

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

Τν ςεθηζζέλ λνκνζρέδην απνηειεί έλα ζεηηθό βήκα γηα ηνλ θιάδν θαη ζα καο επηηξέςεη 

λα μεθηλήζνπκε, από έλα επλντθόηεξν ζεκείν γηα ηηο κειινληηθέο δηεθδηθήζεηο καο, 

όηαλ ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρώξαο επηζηξέςεη ζηελ θαλνληθόηεηα.   

Είκαζηε ζίγνπξνη, όηη νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηή ζρεηηθά κε ην 

βαζκνιόγην, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ θαη 

ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ, ζα έρνπλ πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία θαη αζηνρίεο. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε όκσο, ηα θαθώο θείκελα, ζα πξέπεη θαηαξρήλ 

λα καο δνζνύλ νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, λα ηηο κειεηήζνπκε θαη λα ππνβάιινπκε ηηο 

ελζηάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο καο.   

Με απηό ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγεί ππεύζπλα ε Οκνζπνλδία.  

Οη ηαθηηθέο ηεο δηαθίλεζεο παξαπιαλεηηθώλ εγγξάθσλ γηα ζπιινγή ππνγξαθώλ, ρσξίο νη 

ζπλάδειθνη λα έρνπλ πιήξε εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο, ηεο δηαζπνξάο ςεκάησλ όπσο έρεη 

γίλεη θαη παιηόηεξα όηη ζα ππάξμνπλ κεηώζεηο κηζζώλ, απνιύζεηο θ.α., απνηεινύλ ηαθηηθέο 

πνπ ν θιάδνο έρεη θαηαδηθάζεη επαλεηιεκκέλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ. 



Υπελζπκίδνπκε ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ έβγαδε ε ΑΣΚΙ ην 2014 γηα ην ζέκα ηνπ ΤΔΑΓΥ κε 

ηίηιν "Εκεί ποσ μας τρώζηαγαν θα πληρώζοσμε και θόρο" θαη πξνέηξεπαλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα κελ παξαηηεζνύλ από ηελ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε. Βέβαηα νύηε θόξν 

πιεξώζακε, ελώ ηα πξσηνθιαζάηα ζηειέρε ηεο ΑΣΚΙ (πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ζηελ 

ΑΚΔ) πνπ ππέγξαθαλ ηηο αλαθνηλώζεηο, παξαηηήζεθαλ από ηελ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε θαη 

εηζέπξαμαλ ηα ρξήκαηα. Όζν γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπο εκπηζηεύζεθαλ θαη ηνπο 

άθνπζαλ, έραζαλ ηα δηθαζηήξηα θαη θπζηθά ηα ιεθηά ηνπο. Θα δεηήζνπλ άξαγε κηα 

ζπγλώκε από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο; 

Καινύκε όιεο ηηο παξαηάμεηο, λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο θαη λα κεηαθέξνπλ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Να εξγαζηνύλ καδί καο, γηα λα 

απαιείςνπκε όιεο ηηο αζηνρίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο 

ηνπ Δηνηθεηή. Απηό όκσο δελ ζα γίλεη κε ζηείξα άξλεζε απέλαληη ζε θάζε πξόηαζε ηεο 

Γηνίθεζεο, αιιά κε δηάινγν κε ηελ Πνιηηηθή θαη Υπεξεζηαθή Ηγεζία θαη κε 

ηεθκεξησκέλεο απόςεηο θαη πξνηάζεηο.   

Δκείο, ζαλ ΔΑΚΕ Εθνξηαθώλ, δεζκεπόκαζηε εθ λένπ, όηη ζα αγσληζηνύκε θαη ζα 

δηεθδηθήζνπκε από ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία ηελ εθαξκνγή ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ ηνπ  λένπ 

εηδηθνύ κηζζνινγίνπ γηα ην ζύλνιν ησλ ππαιιήισλ (ΣΔΟΕ, Κηεκαηηθέο, ΓΛΚ) ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  

Καη θαινύκε ηνλ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. λα πξνρσξήζεη: 

 Σηελ άκεζε γλσζηνπνίεζε ηνπ βαζκνινγίνπ θαη ηελ δέζκεπζε όηη ζε ηπρόλ 

αδηθίεο ή ιάζε δηαπηζησζνύλ, ζα δνζνύλ άκεζεο ιύζεηο. 

 Σηελ ζεζκνζέηεζε πιάλνπ ζηαδηνδξνκίαο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, όπνπ κε 

ζαθώο θαζνξηζκέλα θαη δηαθαλή θξηηήξηα ζα δηαζθαιίδεηαη ν ηξόπνο γηα ηελ εμέιημε 

ησλ ππαιιήισλ κέζα ζηηο ππεξεζίεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ. 

 Σηελ αιιαγή ηεο θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε, εηδηθά ζην ζέκα ηεο 

αηνκηθήο ζηνρνζεζίαο πνπ ην ζύλνιν ησλ ππαιιήισλ αληηηίζεηαη θαη ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ζε επίπεδν νξγαληθήο κνλάδαο. 

 Σηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ επηινγήο Πξντζηακέλσλ, κε δηαθαλή θαη αμηνθξαηηθά 

θξηηήξηα θαη ηελ πξνθήξπμε ηνπ ζπλόινπ ησλ ζέζεσλ πνπ δελ έρνπλ πξνθεξπρηεί ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξόληα. 

 Σηελ δηαζθάιηζε όηη ζε νξγαλσηηθέο θαη εξγαζηαθέο αιιαγέο πνπ ζα πξνσζνύληαη, νη 

εξγαδόκελνη ζα ιακβάλνπλ γλώζε έγθαηξα ώζηε λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηηο 

ελζηάζεηο ηνπο, πξνο δηάινγν, έρνληαο σο ζηόρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο εξγαζηαθήο 

εξεκίαο. 

 Σηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή ελίζρπζε ησλ Υπεξεζηώλ καο κε πιηθνηερληθή ππνδνκή  

θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ζηηο Γ.Ο.Υ., ώζηε λα επηθεληξσζνύκε ζην θύξην 

αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. 


