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ΑΠΟΦΑΗ - ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 
 

Σπλάδειθνη, 

Ο Σύιινγνο καο εθπξνζσπεί ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Υπεξεζίεο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ησλ λνκώλ Αραΐαο, Ζιείαο, Κεθαιιελίαο 

θαη Εαθύλζνπ, όληαο ηξίηνο ζύιινγνο ζηελ επηθξάηεηα από άπνςε δπλακηθνύ ελεξγώλ 

κειώλ. 

Κύξην κέιεκα ηνπ ζπιιόγνπ «παξακέλεη» ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθπξνζσπεί. Ο ζύιινγόο καο κε απνθάζεηο, αλαθνηλώζεηο, ζηήξημε 

απνθάζεσλ, ζηήξημε θηλεηνπνηήζεσλ, ζπλαληήζεσλ κε πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή 

εγεζία θαη ινηπώλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεί λα ζηεξίμεη ηα αηηήκαηα ηνπ 

θιάδνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ εθπξνζσπεί. Οη απνθάζεηο ηνπ 

ζπιιόγνπ ιακβάλνληαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ 

θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ (αξζξ.13, παξ. 6) κε αίζζεκα ζπλδηθαιηζηηθήο θαη 

ζπλαδειθηθήο δενληνινγίαο από όια ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. 

Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ην Σύιινγό καο θέξνπλ ηε ζθξαγίδα, ηελ 

ππνγξαθή θαη ηελ επζύλε ησλ νξγάλσλ ηνπ Σπιιόγνπ καο. 

Ζ αλάξηεζε ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ  ζηηο 

Γ.Ο.Υ., ανσπόγραθης ηοποθέηηζης απνηειεί πρωηοθανή ανηιδεονηολογική 

πρακηική. Πόζν κάιινλ πνπ θηινδνμεί έλα αλππόγξαθν θείκελν λα απαληήζεη ζε 

απόθαζε Σπιιόγνπ κε αλππόζηαηε θαη θαηεπζπλόκελε θξηηηθή. Ο Σύιινγνο καο 

απνξξίπηεη ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο θαη δελ ζρνιηάδεη αλππόγξαθα θείκελα άγλσζηεο 

πξνέιεπζεο, γηαηί ζεσξεί όηη νδεγνύλ ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζε άιιεο επνρέο κε 

άιιεο πξνηεξαηόηεηεο θαη ζηόρνπο.  

Η διερεύνηζη σπό ποιες ζσνθήκες δημοζιεύηηκε ηο ανσπόγραθο ασηό κείμενο - 

κριηικής απόθαζης ζσνδικαλιζηικού οργάνοσ, αποηελεί μέλημα ηης Πανελλήνιας 

Ομοζπονδίας Εργαζομένων ζηις Δ.Ο.Τ., ζηην οποία με ηην παρούζα απόθαζη 

προζθεύγοσμε και ζηηάμε ηην έκηακηη ζύγκληζη ηων αρμοδίων οργάνων ηης. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη απηνύζηα ε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ πξνο ελεκέξσζε όισλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ:   
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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 

Σπλάδειθνη, 

  Ζ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρώξαο, καδί κε ηνλ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ, ελ κέζσ ηεο θνληθήο 

παλδεκίαο πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη έρνληαο όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα εζθεκκέλα 

θσιπζηεξγήζεη, κελ παίξλνληαο ζέζε ζην δηάινγν κε ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ είραλ πξνηείλεη 

νινθιεξσκέλε πξόηαζε κηζζνινγίνπ θαη ξπζκίζεηο  εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, έθεξε ζηελ βνπιή 

πξνο ςήθηζε έλα απαξάδεθην λνκνζρέδην πνπ επηρεηξεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο, λα θαηαξγήζεη θάζε έλλνηα ζπλεξγαζίαο, επελδύνληαο ζην δόγκα «δηαίξεη θαη 

βαζίιεπε» απνξξπζκίδνληαο θάζε κνξθή εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη αιιειεγγύεο. 

 

Ο Σύιινγνο Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Υ. Αραΐαο-Ζιείαο-Κεθαιιελίαο-Εαθύλζνπ απνξξίπηεη 

ην λέν κηζζνιόγην ΑΑΓΔ- Κπβέξλεζεο, γηαηί: 

1. Δθβηάδεη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ ΑΑΓΔ λα δερζνύλ ηελ αμηνιόγεζε ηελ νπνία ζύζζσκνο 

ν θιάδνο έρεη απνξξίςεη (επηπιένλ εθθξεκεί απόθαζε ηνπ Σπκβνύιηνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

πεξί λνκηκόηεηαο,  θαηόπηλ πξνζθπγήο ηεο ΠΟΔ ΓΟΥ) 

2. Δηζάγεηαη ν ζεζκόο ησλ αηνκηθώλ ζπκβνιαίσλ πνπ ζα νδεγήζεη ην θιάδν  ζην θπλήγη 

ελόο απζαίξεηνπ θαη “άπηαζηνπ” ζηόρνπ, κε άθξηηε εληαηηθνπνίεζε εληόο θαη εθηόο 

ππεξεζίαο, ρσξίο σξάξην, ρσξίο δηθαηώκαηα, απνδερόκελνη ηε βαξβαξόηεηα απηή σο ηε 

λέα θαλνληθόηεηα από δσ θαη κπξνο. 

3. Έξρεηαη γηα πξώηε θνξά λα ζπλδέζεη ην κηζζό κε ηε ζέζε εξγαζίαο, δεκηνπξγώληαο κε 

απηό ηνλ ηξόπν έλα ζύζηεκα δηαθνξεηηθώλ απνδνρώλ γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ αθξηβώο 

ηα ίδηα πξνζόληα. Πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο ηεο  άληζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

αλζξσπνθαγίαο, απμάλεη ηελ εμνπζία θαη ηε δύλακε πνπ απνθηνύλ νη πξντζηάκελνη πάλσ 

ζηνπο ππαιιήινπο, αθνύ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ έκκεζα ηηο ακνηβέο ηνπο. Δληζρύεη ηνλ 

πεηζαλαγθαζκό, ηε ρεηξαγώγεζε θαη ηε δπλαηόηεηα ησλ πξντζηακέλσλ λα απζαηξεηνύλ. 

4. Φέξλεη ηελ νξηζηηθή δηάζπαζε ηνπ θιάδνπ, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζε Κηεκαηηθέο & 

ΣΓΟΔ λα κέλνπλ ζε δηαθνξεηηθό κηζζνινγηθό θαζεζηώο. 

5. Δγθαηαιείπεη ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο  ρσξίο ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά ζην έιενο ηνπ 

Π.Θ.Δ. πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ, ηνπο δε ζπλαδέιθνπο ζε ΣΓΟΔ- Κηεκαηηθέο αθήλεη ρσξίο 

θακηά κέξηκλα ζηα 750 επξώ. 

6. Ηζνπεδώλεη κηζζνινγηθά ηνπο ζπλαδέιθνπο Γ.Δ. θαηεγνξίαο, ρσξίο θαλέλα πεξηζώξην 

εμέιημήο ηνπο. 

7. Γίλεη ππεξεμνπζίεο ζηνλ Γηνηθεηή, πνπ ρσξίο λα ινγνδνηεί ζε θαλέλαλ, «σο άιινο 

Καίζαξ»,  κε  θαλνληζηηθέο πξάμεηο,  ξπζκίδεη ηελ εξγαζηαθή εμέιημε, ύπαξμε θαη 

ζηειέρσζε ππεξεζηώλ, ζέκαηα κηζζνινγίνπ, κεηαθηλήζεσλ ππαιιήισλ θαη ελ νιίγνηο 

απνθαζίδεη γηα ηηο δσέο καο. 

 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο πεηά ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ, ρσξίο θακία 

ζπδήηεζε, ηε  πξόηαζε κηζζνινγίνπ θαη ξύζκηζεο εξγαζηαθώλ ζεκάησλ πνπ είραλ θαηαζέζεη 

θαη νη ηξείο Οκνζπνλδίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη αληί απηνύ ςήθηζε ηελ πξόηαζε 

λόκνπ ηνπ θ. Πηηζηιή. Βέβαηα νη ζέζεηο θαη ε ηαθηηθή ηνπ θ. Πηηζηιή  είλαη γλσζηή απέλαληη  

 



ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ πξνΐζηαηαη !!!, όκσο ηώξα βξήθε, όπσο μεθάζαξα πξνέθπςε, άμηνπο 

ζπκπαξαζηάηεο, ηελ εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ θπβέξλεζε. 

 

Τν λνκνζρέδην απηό απνξξίθζεθε από όια ηα πνιηηηθά θόκκαηα ηεο βνπιήο, πιελ ηεο 

ΝΓ, αιιά θαη από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηόζν ζηηο επηηξνπέο νηθνλνκηθώλ 

ππνζέζεσλ όζν θαη ζηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηελ νινκέιεηα νη νπνίνη κε ζζέλνο θαη  

επηρεηξήκαηα ηνπνζεηήζεθαλ θάζεηα ελαληίσλ ηνπ πξνο ςήθηζε λνκνζρεδίνπ, βάιινληαο 

επζέσο όρη κόλν θαηά απηνύ, αιιά ακθηζβεηώληαο  ην «κόξθσκα» Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ, από πιεπξάο ζπληαγκαηηθόηεηαο θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.    

 

Γπζηπρώο ζηελ όιε απηή αληίδξαζε ησλ θνξέσλ εμαίξεζε απνηέιεζε ε ζηάζε ηεο δηθήο 

καο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία θξπβόκελε πίζσ από ηελ απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γεληθνύ 

Σπκβνπιίνπ  (ΓΑΚΔ – ΓΥΣΖΔ – ΣΑΣ) θαη εθπξνζσπνύκελε ζηε βνπιή από ηελ πξόεδξν θ. 

Υθαληή, αξθέζηεθε κόλν ζηελ απιή – άρξσκε αλάγλσζε ελόο κνλόιεπηνπ θεηκέλνπ πνπ 

έδηλε ηελ εληύπσζε ηνπ «κάιηζηα θύξηε πξόεδξε».  

Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε ήηαλ εμάιινπ θαη ε αλαθνίλσζε ηεο ΓΑΚΔ ε νπνία απνηέιεζε θαη 

ην κνλαδηθό επηρείξεκα ηνπ Υπνπξγνύ θ.  Σηατθνύξα ζηελ δηθή ηνπ νκηιία ππνζηήξημεο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ. 

 

Σπλάδειθνη, 

Τν λνκνζρέδην πιένλ απνηειεί λόκν ηνπ θξάηνπο θαη άκεζα ζα εθαξκνζηνύλ νη 

δηαηάμεηο πνπ απνζθνπνύλ λα επηθέξνπλ θαίξην πιήγκα ζηηο εξγαζηαθέο καο ζρέζεηο. Από ηνλ 

θαζέλα καο  πιένλ εμαξηάηαη ε απνδόκεζε ηνπ θαζεκεξηλά ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο  έσο όηνπ 

κπνξέζνπκε λα ην αλαηξέςνπκε κε θάζε ηξόπν. Ο αγώλαο δελ ζα είλαη εύθνινο, αιιά κε ηελ 

αιιειεγγύε πνπ πξέπεη λα δείμνπκε όινη καο θαη ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ησλ πγεηώλ δπλάκεσλ 

ηνπ  ζσκαηείνπ καο, ζα ηα θαηαθέξνπκε. 

 

«Ο αγώνας δε ζηαμαηά με ηην ψήθιζη ηοσ μιζθολογίοσ» 

* ΤΝΕΥΘΖΟΤΜΕ ηην απεπγία-αποσή και από ηιρ επόμενερ “αξιολογήζειρ” πος έπσονηαι 

(ηος 2019 και ηος 2020) και ΕΝΘΥΤΟΤΜΕ ηην πίεζη ηος κλάδος ενάνηια ζηη 

βαπβαπόηηηα πος θέλοςν να μαρ επιβάλοςν. 

*ΔΘΕΚΔΘΚΟΤΜΕ ΣΟ ΔΘΚΟ ΜΑ ΥΕΔΘΟ ΜΘΘΟΛΟΓΘΚΩΝ-ΕΡΓΑΘΑΚΩΝ 

ΑΘΣΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ 3 ΟΜΟΠΟΝΔΘΩΝ, πος κινείηαι ζηον ανηίποδα, καηοσςπώνονηαρ ηα 

δικαιώμαηά μαρ ζηη βάζη ηων ζύγσπονων αναγκών μαρ. 

*ΔΘΕΚΔΘΚΟΤΜΕ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΜΑ με ΠΝΕΤΜΑ ΤΝΕΡΓΑΘΑ και 

ΖΗΣΑΜΕ ηην ΑΜΕΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΘΚΗ ΔΘΑΦΟΡΑ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ Ε ΑΑΔΕ & ΤΠ.ΟΘΚ. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

        Σρύφων Καββαθάς                                                     Θεοδώρα Κριτσάρη                  

                          

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

    

         Σρύφων Καββαθάς                                                     Θεοδώρα Κριτσάρη                  


