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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Με την ισχύ του νέου μισθολογίου που ψήφισε η αριστερή κατά τα άλλα 
κυβέρνηση, η κατάταξη των υπαλλήλων στα νέα κλιμάκια θα γίνει «με τα 
τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν 
καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, 
μέχρι και στις 31-12-2015. Μετά από αυτήν την κατάταξη θα υπάρξει 
αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων, μέχρι τις 31-12-
2017». Επειδή υπάρχουν μια σειρά εκκρεμότητες που αφορούν αρκετούς 
συναδέλφους  με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4354/2015 π.χ. συνάφειες 
μεταπτυχιακών τίτλων κ.λ.π. και επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι 
δεσμευτικά, ΖΗΤΑΜΕ από την κυβέρνηση να αναστείλει την εκτέλεση 
παρατείνοντας επί δίμηνο την ασφυκτική προθεσμία της 31-12-2015, ώστε να 
διασφαλίσει την κατάταξη των συναδέλφων με τα πραγματικά τους 
προσόντα, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του νέου μισθολογίου, όπως 
επίσης και να διασφαλιστεί ότι κανένας  εργαζόμενος δεν θα υποστεί καμία  
δυσμενή υπηρεσιακή μεταβολή (μισθολογική ή βαθμολογική). 

Στο σημείο αυτό να πούμε, ότι υπεύθυνο για να ενημερώσει επίσημα  για το 
θέμα είναι το προεδρείο της ΟΔΥΕ δεδομένου μάλιστα ότι ο σχετικός νόμος 
έχει δημοσιευτεί από 16-12-2015.   

Να σημειώσουμε πάντως ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν συνεδριάσει τα 
υπηρεσιακά σ/λια (όλων) των κλάδων του δημοσίου μέχρι 31/12. Πράγμα 
άλλωστε αδύνατον όχι μόνο λόγω των αργιών των εορτών αλλά και λόγω της 
γνωστής (και σχετικά χρονοβόρας)διαδικασίας αποστολής ερωτημάτων από 
τα υπουργεία προς τα υπηρεσιακά συμβούλια. 

Συνάδελφοι προσοχή! Επίσης όσοι έχουν προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ ή 
Οργανισμούς ή ΑΕ του Δημοσίου και δεν την έχουν αναγνωρίσει (Σε πολλές 
περιπτώσεις προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ δεν αναγνωριζόταν με 
το προηγούμενο μισθολόγιο), θα πρέπει να συντάξουν  και να αποστείλουν 
τις σχετικές αιτήσεις τους  προς το Υπουργείο . Προς το παρόν ,έστω και 
χωρίς την αναστολή(και για τις περιπτώσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών 
και τις περιπτώσεις  αναγνώρισης προϋπηρεσίας) αρκεί η εμπρόθεσμη 



κατάθεση αίτησης μέχρι την 31-12-2015, των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες 
τους, για την αναγνώριση και ένταξη τους  στα νέα μισθολογικά κλιμάκια. Να 
σημειώσουμε ότι μετά από την αρχική κατάταξη με βάσει της διατάξεις του Ν. 

4354/16-12-2015 η  νέα κατάταξη θα γίνει από το 2018.  

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

 

Μια χρονιά γεμάτη προβλήματα φεύγει και μια νέα έρχεται. 

Το 2015 σημαδεύτηκε από μια σειρά αρνητικές εξελίξεις για τη ζωή του 
λαού μας. 

Το 3ο μνημόνιο σε συνέχεια του 1ου και του 2ου με τους αντεργατικούς 
εφαρμοστικούς νόμους που τα συνοδεύουν καταργούν δικαιώματα που 
κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. 

Βασική επιδίωξη της άρχουσας τάξης και των κυβερνήσεων που 
υπηρετούν το κεφάλαιο και την εργοδοσία είναι η μείωση του κόστους 
εργασίας. Φθηνά μεροκάματα, δουλειά από ήλιο σε ήλιο, ανασφάλιστη 
εργασία, δουλειά μέχρι το θάνατο, γιατί θέλουν σύγχρονους σκλάβους, 
και όλα αυτά στο όνομα της  δήθεν «διάσωσης της οικονομίας» . 

Με την κυβέρνηση της δήθεν αριστεράς αποδείχθηκε ότι μόνο με 
αγώνες ανατρέπονται τα μνημόνια και η ζωή που μας επιφυλάσσουν 
και όχι με απατηλές υποσχέσεις και με δήθεν σκληρές 
διαπραγματεύσεις. 

Σε όλη τη διάρκεια του 2015, δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε 
τους αγώνες  και τη νέα χρονιά που έρχεται . 

Με αισιοδοξία για το μέλλον οργανώνουμε εστίες αντίστασης και 
αντεπίθεσης σε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς αλλά και συνολικά  με 
πρώτο σταθμό τη μάχη ενάντια στην διάλυση του ασφαλιστικού 
συστήματος που ετοιμάζουν. 

ΝΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ 2016 όπως αρμόζει στους 
εργαζόμενους, μαχητικά, δυναμικά, αλληλέγγυα. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ & ΣΕ ΟΛΕΣ 
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