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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Συνάδελφοι, 

Επιτέλους στις 4.10.18 ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Ελλήνων, και δη με αυξημένη πλειοψηφία, η νομοθετική ρύθμιση περί 

καταβολής της προσωπικής διαφοράς, του άρθρου 27 του ν. 4354/15  

(Α΄ 176), όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 

του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄226), με την οποία χορηγείται 

αναδρομικά, από 1.9.18, στο σύνολο των υπηρετούντων συναδέλφων, 

μεταξύ άλλων, και στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Α.Α.Δ.Ε και 

έχουν διορισθεί ή μεταταχθεί από την 1.11.2011, στους οποίους δεν είχε 

καταβληθεί. 

Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση περί καταβολής της 

υπερβάλλουσας - προσωπικής διαφοράς είναι η τέταρτη κατά σειρά. 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές μας, δεν επιλύθηκε το ζήτημα ως προς 

τους μελλοντικούς διορισμούς, με αποτέλεσμα την ανάγκη συνέχισης 

του αγώνα μέχρι την οριστική διαμόρφωση ενός μισθολογίου το οποίο 

θα καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων στην υπηρεσία μας,  

Η επιτυχής έκβαση ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις 

επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις του υπουργού Οικονομικών. 

Η Ομοσπονδία μας, με τη δική σας δύναμη και υποστήριξη, σε 

συνεργασία με τους άλλους κλάδους του Υπουργείου Οικονομικών και 

της Α.Α.Δ.Ε., μετά από σειρά μακροχρόνιων κινητοποιήσεων (απεργίες, 

πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας) πέτυχε να δοθεί λύση  σε ένα 

παρατεταμένο πρόβλημα που ταλάνιζε τον κλάδο μας και να 

διαμορφωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον με την καθιέρωση ίσης αμοιβής 

για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας, κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής 

αρχής της ισότητας. 

Η προσπάθεια ήταν συλλογική και διαρκής, πλέον των τεσσάρων 

ετών, με ουσιαστικά επιχειρήματα και αταλάντευτη προσήλωση όλων 

στον κοινό στόχο. Το αποτέλεσμα κατέδειξε σε όλους,  ότι οι δίκαιες 

διεκδικήσεις μόνο τότε δικαιώνονται, όταν υπάρχει συντονισμένος και 

κοινός αγώνας. 



Η Ομοσπονδία σας ευχαριστεί όλους και τον καθένα ξεχωριστά 

για την στήριξη των επιλογών της σχετικά με την επίλυση των δίκαιων 

αιτημάτων του κλάδου και ευελπιστεί ότι, μέσω συμπόρευσης με 

ενότητα, αλληλεγγύη και σεβασμό τόσο στη διαφορετική άποψη όσο 

και στις απόψεις της πλειοψηφίας, θα πετύχουμε τα βέλτιστα δυνατά 

αποτελέσματα. 

Συνεχίζουμε όλοι μαζί για το καλό της υπηρεσίας και των 

εργαζομένων- συναδέλφων προς επίλυση όλων των ανοικτών κλαδικών 

θεμάτων. 

 

 

 

 


