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Σςνάδελθοι, 

Τελ Παπαζκεςή 19.03.2021 ν Γηνηθεηήο ηεο ΑΑΔΕ καδί κε ηνπο 
αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο παξνπζίαζαλ ελ ζπληνκία ζηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ Ομοζπονδιών ην λέν βαθμολόγιο. Η ελεκέξσζε δελ 
ήηαλ αλαιπηηθή, αιιά εζηίαζε θπξίσο ζηε γεληθή αλαθνξά παξακέηξσλ 
ηνπ βαζκνινγίνπ, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε διαβούλεςζη άμεζα. 

Αθόκε κηα θνξά ε δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ παξνπζηάδεη ζηηο 
Οκνζπνλδίεο έλα ολοκληπωμένο ζρέδην, μη δίνονηαρ ηην εςκαιπία 
ζηνπο εθπξνζώπνπο λα ζςμμεηέσοςν θαηά ηε δηαδηθαζία διαμόπθωζηρ 
ηεο ζρεηηθήο πξόηαζεο, ην νπνίν απνηειεί πάγην αίηεκα ηεο ΟΤΥΕ.  

Καηαξράο ελεκεξσζήθακε όηη αμηνινγήζεθαλ ηα ΠΘΕ κε βάζε           
6 κπιηήπια, θνηλά γηα όια ηα ΠΘΕ, αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη 
ε ζέζε εξγαζίαο θαη έγηλε κία γεληθή αλαθνξά ζηνπο βαζκνύο πνπ ζα 
θαηαηαρζνύλ ηα Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ ηεο ΑΑΔΕ θαη θαη’ επέθηαζε 
ζηελ ειδική αμοιβή πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε Πεξίγξακκα, ρσξίο 

ζςνολική θαη αναλςηική παξνπζίαζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίνλ 
αληηζηνηρεί ε θάζε Θέζε παξά κόλν πξνθνξηθέο αλαθνξέο ζε 
παξαδείγκαηα. 

Όπσο πξνέθπςε από ηελ ελεκέξσζε δε ζπκκεηείραλ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ηεο θαηάηαμεο ησλ ΠΘΕ ηα 
ππεξεζηαθά ζηειέρε πνπ είλαη θαζ’ ύιελ αξκόδηα αλά θιάδν, παξόηη ε ελ 
ιόγσ αμηνιόγεζε είλαη ην κπιζιμόηεπο ζηνηρείν γηα ηελ αληηζηνίρεζε 
ησλ ΠΘΕ ζηνπο βαζκνύο ηνπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ θαη ηειηθά ζα 
επεξεάζεη οςζιωδώρ ηελ αμοιβή.  

Σπκπεξαζκαηηθά ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ζην 
ζύλνιν ηεο ΑΑΔΕ (θαζώο δελ έγηλε παξνπζίαζε ζε επίπεδν ηεισλεηαθήο 
ππεξεζίαο) ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ 9ος και 10ος βαθμού (600 θαη 370) 
ελώ δελ απνθιείζηεθε όηη θάπνηα ΠΘΕ ζα αληηζηνηρηζηνύλ ζηνλ 11ο 
βαθμό (400-420 ζην ζύλνιν ηεο ΑΑΓΔ). 

Οη δηαθνξέο ησλ βαζκώλ 2,3,4,5,6 και 7, ζηνπο νπνίνπο ζα 
θαηαηαρζνύλ ηα ΠΘΕ ησλ θαηερόλησλ ζέζεηο επζύλεο, κε ηνπο βαζκνύο 
ησλ ΠΘΕ ησλ ππαιιήισλ ζα θπκαίλνληαη από 500€ μέσπι 1000€ 
μεικηά. Υπεξβνιηθέο δηαθνξέο γηα ην πθηζηάκελν κηζζνιόγην θηώσειαρ 
σο πξνο ηνπο ρακειόηεξα ακεηβόκελνπο.  



Από πιεπξάο ηεο Οκνζπνλδίαο καο, ηνλίζηεθαλ ηα  πποβλήμαηα 
θαη νη ανηιθάζειρ, κε έκθαζε ζην γεγνλόο όηη όινη νη ηεισλεηαθνί 
ππάιιεινη αζθνύλ ελεγκηικά καθήκονηα θαη δελ κπνξνύλ λα 
ηνπνζεηεζνύλ ζε πεξηγξάκκαηα πνπ δελ αθνξνύλ ζε ειεγθηηθά 
θαζήθνληα.  

Δπίζεο δεηήζεθε από ηελ Οκνζπνλδία καο ε ζαθήο πνζνηηθή 
αληηζηνίρεζε ησλ ΠΘΕ ζηνπο βαζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηελ ηεισλεηαθή 
ππεξεζία ηόζν ζε επίπεδν οπγανικήρ μονάδαρ όζν θαη ζην ζύνολο. 

Δπηζεκάλακε όηη ε εθαξκνγή ηνπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ ζα επηθέξεη 
πολλαπλά πποβλήμαηα ζηηο ππεξεζίεο καο θαη επαλαιάβακε εθ λένπ ην 
αίηεκα γηα αναδιαμόπθωζη ησλ Πεπιγπαμμάηων .  

Δπηπιένλ, ν Διοικηηήρ δεζκεύηεθε όηη δελ ζα ππάξμνπλ μειώζειρ 
νύηε ζε επίπεδν πιεξσηέσλ απνδνρώλ, παξά ην γεγνλόο όηη δελ 
απνζαθελίζηεθε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ ζα μεπεξαζηεί ε πξνβιεκαηηθή 
δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ ζην ζεκείν απηό. 

Δπίζεο ηόληζε όηη νη λενεηζεξρόκελνη ππάιιεινη ζα ηνπνζεηεζνύλ 
ζηα Πεξηγξάκκαηα ησλ 370 εςπώ. Δπηπιένλ δε δηεπθξηλίζηεθε ε 
δηαδηθαζία θηλεηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεο. 

Οη ζέζεηο θαη νη απόςεηο ηεο Ομοζπονδίαρ επηβεβαηώζεθαλ ζην 
ζύλνιό ηνπο.  

Δπεηδή ζηε ζπλάληεζε ε θάζε Οκνζπνλδία είρε επηκέξνπο 

δεηήκαηα θαη απνξίεο, ππήξμε ε ζςμθωνία από πιεπξάο Διοικηηή λα 
αθνινπζήζνπλ ζςνανηήζειρ κε θάζε Οκνζπνλδία μερσξηζηά.  

Απηέο νη ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηά ηελ δεκνζίεπζε 
από πιεπξάο δηνίθεζεο ηεο ΑΑΔΕ, ησλ πξνζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ γηα 

ην βαζκνιόγην πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαιπηηθέο θαηαηάμεηο ζε 
βαζκό ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεο. 

Πάλσ ζε απηά ηα πξνζρέδηα ζα θιεζνύκε λα θαηαζέζνπκε ηηο 
απόςεηο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηηο πξνηάζεηο καο. 

Τέινο, έγηλε αλαθνξά θαη ζηελ Αξιολόγηζη από ηνλ Διοικηηή ν 
νπνίνο είπε πσο ε Αξιολόγηζη ηνπ 2018 έθιεηζε θαη ζα ππάξμεη κία 
δηαδηθαζία "Αξιολόγηζηρ" ηεο Αξιολόγηζηρ ηνπ 2018.  

Σςνάδελθοι, 

Τν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη νδεύνπκε κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ζ’ έλα 
μονηέλο ςπηπεζίαρ πνιύ δηαθνξεηηθό από απηό πνπ γλσξίδνπκε θαη 
δπζηπρώο πολύ σειπόηεπο. 

Αλ θαη δελ έρεη παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ην βαθμολόγιο, 

δηαθαίλεηαη από ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο όηη ηα καλά αμειβόμενα ΠΘΕ θα 



είναι λίγα, θαζώο νη δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη δεδομένερ θαη δελ 
έρνπλ θαηνρπξσζεί αζθαλείρ διαδικαζίερ ηνπνζέηεζεο θαη 
θηλεηηθόηεηαο από ΠΘΕ ζε ΠΘΕ, ελώ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί 
αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο. Η Ομοζπονδία, θαη’ επαλάιεςε, έρεη 
ηνπνζεηεζεί ςπέπ ηεο ζύγθιηζεο ησλ ειδικών αμοιβών, νη νπνίεο δελ 

κπνξεί λα είλαη καηώηεπερ ηων 600€ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ θιηκαθίσλ (ΒΘΔ). 

Όπσο επαλεηιεκκέλσο έρνπκε πεη ν απώηεξνο ζηόρνο ηεο ΑΑΓΔ 
είλαη ν αηομικόρ μιζθόρ θαη ε αναηποπή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 

Με βαζηθή επηδίσμε λα απνηξαπεί ε εθαξκνγή δισαζηικήρ θαη 
διαζπαζηικήρ νοοηποπίαρ ζηηο ππεξεζίεο καο, ζα ζπλερίζνπκε λα 
αλαδεηθλύνπκε ηα ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά ηνπ ηεισλεηαθνύ θιάδνπ 
δηεθδηθώληαο ηελ αναθεώπηζη ησλ ΠΘΕ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ 

νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ, κε ζηξαηεγηθό ζηόρν να μην αξιοποιηθεί η 
πποωθούμενη μιζθολογική μεηαππύθμιζη σο όρεκα γηα ξηδηθέο 
ζεζκηθέο αλαηξνπέο. 

 

 

 


