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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΩΡΑ….!
Με ηην μιζθοδοζία ηος Μαπηίος 2019, δίνεηαι με αναδπομική ιζσύ (από ηο Σεπηέμβπιο 2018) η
«πποζυπική διαθοπά» ζηοςρ νέοςρ ζςναδέλθοςρ. Οι ζηξεβιώζεηο υζηόζο και οι αδηθίεο καλά
κπαηούν.
Βαζική διαπίζηυζη είναι οηι η «πποζυπική διαθοπά» είναι απκεηά μειυμένη ζε όλοςρ εκείνοςρ
ηοςρ ζςναδέπθοςρ πος έσοςν μεηαπηςσιακά και ακόμα πεπιζζόηεπο μειυμένη ζε όζοςρ έσοςν και
διδακηοπικό ηίηλο ζποςδών. Η εξέλιξη ζε μιζθολογικά κλιμάκια θαίνεηαι όηι μειώνει όλο και
πεπιζζόηεπο ηην «πποζυπική διαθοπά» ηος ΜΚ1. Αποηέλεζμα: όλοι οι νέοι ζςνάδεπθοι
ανεξαπηήηυρ ηςπικών πποζόνηυν και ηυν διαθοπεηικών ΜΚ να «απολαμβάνοςν» ηιρ ίδιερ
«καθαπέρ αμοιβέρ».
Δπιπλέον διαπιζηώνεηαι όηι η εθαπμογή ηυν διαηάξευν είναι διαθοπεηική ζε ΥΠΟΙΚ και ΑΑΓΔ, με
ηη δεύηεπη να πποσυπάει ζε επμηνεία ζε βάπορ ηυν ζςναδέλθυν ηηρ ΑΑΓΔ, γεγονόρ πος
δημιοςπγεί ένα μεγάλο εύπορ αδικιών.
Δπιππόζθεηα, σαπακηηπιζηική είναι η καθςζηέπηζη ζηον ςπολογιζμό ηηρ πποζυπικήρ διαθοπάρ
όζον αθοπά ζηοςρ ζςναδέλθοςρ μαρ ππώην Γημοηικούρ Αζηςνομικούρ.
Το Μιζθολόγιο πποβλέπει όηι οι δημόζιοι ςπάλληλοι με μεηαπηςσιακούρ και διδακηοπικούρ ηίηλοςρ
ζποςδών απολαμβάνοςν ςτηλόηεπα μιζθολογικά κλιμάκια. Και ενώ θα πεπίμενε κανείρ, όηι
μεγαλύηεπο μιζθολογικό κλιμάκιο ζημαίνει και μεγαλύηεπερ «καθαπέρ αποδοσέρ», η Γιοίκηζη ηηρ
ΑΑΓΔ, ο εκκαθαπιζηήρ ηηρ μιζθοδοζίαρ και όζοι εμπλέκονηαι ζηον ςπολογιζμό ηηρ «μιζθολογικήρ
εξομοίυζηρ» ηυν νέυν μαρ ζςναδέπθυν, ιζοπέδυζαν ηελείυρ ηιρ καθαπέρ απολαβέρ ηοςρ!!!!! Π.σ.:
ςπάλληλορ ΠΔ με ΜΚ1 συπίρ μεηαπηςσιακό και διδακηοπικά να έσει ηιρ ίδιερ καθαπέρ αμοιβέρ με
ςπάλληλο ΠΔ με ΜΚ3 (πος έσει μεηαπηςσιακό) ή ΜΚ7 (απόθοιηορ ΔΣΓΓ πσ)!!!!!!! Και ηο πιο
αξιοπεπίεπγο ο ςπάλληλορ ηος ΜΚ1 να λαμβάνει πολύ πεπιζζόηεπα ζε αναδπομικά από ηον
ςπάλληλο ηος ΜΚ7!!!!!
Δπίζηρ αν ζςγκπίνοςμε ηο ποζό ηηρ «πποζυπικήρ διαθοπάρ» ενόρ «παλιού» ζςναδέλθος (πος
διοπίζηηκε ππιν από ηο 2011) και ενόρ νέος, πος βπίζκονηαι όμυρ ζηο ίδιο ΜΚ λόγυ ηςπικών
πποζόνηυν, η διαθοπά είναι ακόμη πιο μεγάλη!!!!!
Καλούμε ηον κ. Πιηζιλή και κάθε εμπλεκόμενο ζηην εκκαθάπιζη ηηρ μιζθοδοζίαρ ηυν ςπαλλήλυν
ηηρ ΑΑΓΔ, να πποσυπήζοςν ΑΜΔΣΑ ζηην αποκαηάζηαζη αςηή ηηρ καηάθοπηρ αδικίαρ ζε βάπορ
ηυν νέυν ζςναδέπθυν.
Αποδεικνύεηαι για μια ακόμη θοπά, όηι οι μνημονιακοί νόμοι ηυν πποηγούμενυν κςβεπνήζευν
ΠΑΣΟΚ-ΝΓ όσι μόνο καηακπεούπγηζαν ηα ειζοδήμαηά μαρ, αλλά εξακολοςθούν να δημιοςπγούν
πποβλήμαηα, ζηπεβλώζειρ και αδικίερ.
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ


Εδώ θαη ηώξα άξζε ηωλ αδηθηώλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ γηα ηελ κηζζνινγηθή
εμνκνίωζε ηωλ λέωλ ζπλαδέιθωλ.



Άκεζα λα πξνρωξήζεη θαη ν ππνινγηζκόο ηεο εμνκνίωζεο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο
καο, πξώελ Δεκνηηθνύο Αζηπλνκηθνύο.



Δηεθδηθνύκε ηηο απώιεηεο ηωλ εηζνδεκάηωλ καο από ηηο απώιεηεο ηωλ κλεκνλίωλ.



Δηεθδηθνύκε ηελ επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ θαη ηνπ ππνινίπνπ ηνπ
ΣΕΑΔΤ.



Δηεθδηθνύκε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ζην πιαίζην απηώλ, κηζζνιόγην
γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο ΑΑΔΕ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζύκθωλα κε
ηελ πξόηαζε ηεο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο ηωλ ηξηώλ θιάδωλ Εθνξηαθώλ –
Σειωλεηαθώλ – Λνγηζηεξίνπ θιπ.

