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Δπζηπρώο ελ κέζσ παλδεκίαο ε Υπεξεζηαθή καο εγεζία θαηέζεζε θαη ε Πνιηηηθή εγεζία 

ςήθηζε ην κηζζνιόγην ηεο ΑΑΔΕ ρσξίο λα ιάβνπλ ππόςε ηα αηηήκαηα πνπ είρε ζέζεη ν θιάδνο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεσλ θαη ηε δηάζπαζε ηνπ θιάδνπ. 

Ο Σύιινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δ.Ο.Υ. θαη ηηο Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο ηεο Δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο εθθξάδεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηνπ θαη απνξξίπηεη ην κηζζνιόγην πνπ ςεθίζηεθε γηα 

ηνπο εμήο ιόγνπο:  

1) Η έληαμή καο ζην ζπγθεθξηκέλν κηζζνιόγην ζπλδέεηαη εθβηαζηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

αμηνιόγεζε όπσο απηή έρεη ηεζεί από ηελ Υπεξεζηαθή εγεζία καο. Τε ζπγθεθξηκέλε 

αμηνιόγεζε, ελσκέλνο ν θιάδνο καο απέξξηςε κε ηελ ζπληξηπηηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία - 

απνρή. 

2) Δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο  πνπ ππεξεηνύλ ζε Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο θαη 

Σ.Δ.Ο.Ε. , κε απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηνπ θιάδνπ. 

3) Σπλδέεη γηα πξώηε θνξά ην κηζζό κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ ππεξεηεί ν θάζε ζπλάδειθνο, κε 

ζπλέπεηα ππάιιεινη κε ηα ίδηα ηππηθά πξνζόληα λα ακείβνληαη δηαθνξεηηθά, κε απνηέιεζκα 

ηελ άληζε κεηαρείξηζε θαη ηελ αλζξσπνθαγία κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

4) Δελ εμνκαιύλεη ηε κηζζνινγηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ αθνύ δύν λένη 

ζπλάδειθνη πνπ ππεξεηνύλ ζε δηαθνξεηηθό πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο, ζα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο κηζζνινγηθέο απνδνρέο. Από ηελ άιιε πιεπξά νη λένη ζπλάδειθνη ζε Σ.Δ.Ο.Ε. 

θαη Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο, εγθαηαιείπνληαη ζην βαζηθό κηζζό ρσξίο ηελ πξνζσπηθή 

δηαθνξά. 

5) Τν λνκνζεηηθό θείκελν δελ δηεπθξηλίδεη πνιιά ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κηζζνιόγην 

όπσο π.ρ. κε πνηά θξηηήξηα ζα γίλεηαη ε αιιαγή από ην έλα πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο ζην 

άιιν είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ, ην ζπγθεθξηκέλν βαζκνιόγην ζα είλαη εζαεί, ην 

ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ εηδηθή ακνηβή, ηί ζα γίλεη κεηά από έλα ρξόλν........θ.ι.π. Με ιίγα ιόγηα 

καο παξνπζίαζαλ ην δόισκα γηα λα ηζηκπήζνπκε, αιιά ε θάθα δελ θαίλεηαη. 

6)  Η Δηνίθεζε έρεη ππεξεμνπζίεο θαη δελ ινγνδνηεί ζε θαλέλαλ, κπνξεί κε ηξνπνπνηεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο λα αιιάδεη ηα δεδνκέλα ησλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεσλ (π.ρ. θαηάηαμε 



θαη κεηαθίλεζε ζπλαδέιθσλ, δεκηνπξγία θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ θ.ι.π.) θαη ηα ζρεηηθά κε 

ην κηζζνιόγην. 

7) Επεηδή νη ζηόρνη θάζε Υπεξεζηαθήο δνκήο επηηπγράλνληαη κέζα από ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία 

θαη άκηιια θαη όρη κε αηνκηθή ζηνρνζεζία  πνπ νδεγεί ζε αλζξσπνθαγία. 

8) Επεηδή ην κηζζνιόγην πιένλ είλαη λόκνο ηνπ θξάηνπο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ ζα εθαξκνζηνύλ 

άκεζα................. 

 

ςνεσίδοςμε ηεν απεπγία - αποσή από ηιρ επόμενερ αξιολογήζειρ και διεκδικούμε: 

- Τν δηθό καο κηζζνιόγην πνπ θαηαξηίζηεθε από ηηο 3 νκνζπνλδίεο. 

- Τελ ελόηεηα ηνπ θιάδνπ καο κε ηε ζέζπηζε ίδηνπ κηζζνινγίνπ γηα ηνπο Σπλαδέιθνπο είηε απηνί 

ππεξεηνύλ ζε Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ είηε ζηελ ΑΑΔΕ, θαζώο θαη ηελ άκεζε 

απόδνζε πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζε όινπο ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο.  

- Τελ απνζύλδεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αμηνιόγεζε γηα ηελ έληαμε ζε θάζε κνξθή κηζζνινγίνπ 

γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη γηα ηνπο πξντζηακέλνπο. 

- Η νπνηαδήπνηε ζηνρνζεζία λα γίλεηαη απζηεξά ζε επίπεδν νξγαληθήο κνλάδαο πνπ πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ, θακία αηνκηθή ζηνρνζεζία.  

 

Η ςήθηζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηεο ΑΑΔΕ, απνηειεί ηελ αξρή ηνπ αγώλα πνπ πξέπεη λα δώζνπκε 

ελσκέλνη γηα ηελ πξόνδν ηνπ θιάδνπ καο. 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κε αιιειεγγύε θαη ελόηεηα λα ζηαζνύκε εκπόδην ζηα ζρέδηά 

ηνπο. 

 

 

Γηα ην Γιοικεηικό ςμβούλιο  
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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