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πλάδειθνη, 

H Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο ΟΣΤΕ ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 12.02.2021 ζε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γεληθνύ πκβνπιίνπ νκόθσλα πξνθήξπμε 24ωξε παλειιαδηθή απεξγία ηελ Σεηάξηε 17 Φεβξνπαξίνπ 2021 
εκέξα ζπδήηεζεο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ γηα ην Εηδηθό Μηζζνιόγην ηεο ΑΑΔΕ ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο κε αηηήκαηα: 

1. Σελ απόζπξζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ 

2. Σελ απνρώξεζε ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο από ηελ ΑΑΔΕ θαη ηελ έληαμή ηεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

Έλα ζρέδην λόκνπ ην νπνίν: 

 επηθέξεη πξωηόγλωξεο πνιιαπιέο κηζζνινγηθέο αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε πξόζρεκα ηελ 
επίιπζε κηζζνινγηθώλ δεηεκάησλ πνπ ε δηνίθεζε ζθόπηκα δελ επίιπζε εδώ θαη ρξόληα, 

 πεξηέρεη πιεζώξα εμνπζηνδνηηθώλ δηαηάμεωλ δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζην δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΕ λα ξπζκίδεη θαηά 

ην δνθνύλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε θαη ηελ ακνηβή ησλ ππαιιήισλ, 

 ζα πξνθαιέζεη δηραζκό ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο κέζσ ησλ κεηαβιεηώλ ακνηβώλ πνπ αιιάδνπλ θάζε θνξά πνπ 

αιιάδεη ην πεξίγξακκα ζέζεο, 

 απεηιεί θαη εθβηάδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζηξεβιή δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, 

 απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο ππαιιήινπο δεκηνπξγώληαο ηελ πξνζδνθία απμήζεσλ, όηαλ δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί 

βαζηθέο παξάκεηξνη, όπσο ε αμηνιόγεζε θαη ε θαηάηαμε ησλ ΠΘΕ. 

Ελδεηθηηθό ησλ πξνζέζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο ΑΑΔΕ είλαη ε πιήξεο απνπζία νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ κε ηελ ΟΣΤΕ 
παξά ηα πνιιαπιά αηηήκαηά καο. Η δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ δελ ζέιεη επί ηεο νπζίαο δηάινγν.  

Απνηειεί αθιόλεηε πεπνίζεζή καο πσο ηνπιάρηζηνλ ζηηο δηθέο καο ππεξεζίεο ε νκαδηθόηεηα, ε ζπιινγηθή 

δξάζε θαη ε αιιειεγγύε, είλαη ν κόλνο δξόκνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη ζηόρωλ ηεο ππεξεζίαο. 

Δηαρωξίδνπκε ηε ζέζε καο θαη δηεθδηθνύκε ηελ απνρώξεζή καο από ηελ ΑΑΔΕ θαη ηελ επαλέληαμή καο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ.  

Η καθξόρξνλε ηζηνξία θαη δηαδξνκή ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο δελ καο επηηξέπεη λα απνδερηνύκε 

λενθηιειεύζεξα πεηξάκαηα πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ. 

Με απόιπηε ζπλαίζζεζε επζύλεο θαη θαηαλνώληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε παλδεκία, ζαο 
θαινύκε, λα ζηεξίμεηε όινη ηελ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ, εκέξα ζπδήηεζεο ηνπ 
ζρεδίνπ λόκνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο θαζώο  

 δελ απνδερόκαζηε ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λόκνπ, 

 δηεθδηθνύκε ηελ θαηάξγεζε ησλ απαξάδεθησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρεη, 

 αγωληδόκαζηε ζήκεξα, ώζηε ν αγώλαο καο λα απνηειέζεη παξαθαηαζήθε πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή κεηαγελέζηεξε εθαξκνγή όζσλ δηαηάμεσλ ηεζνύλ ζε ηζρύ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
εκπίπηνπλ ζηελ απόιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηή ζνβαξά δεηήκαηα όπσο ην ύςνο ησλ 
απνδνρώλ καο, 

 ηηκνύκε ηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ καθξόρξνλε ηζηνξία ηεο ππεξεζίαο καο. 
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