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Οι παρακάτω υπογράφοντες, είμαστε νεοεισερχόμενοι στην Α.Α.Δ.Ε. και το ΥΠ.ΟΙΚ., είτε
νεοδιορισθέντες, είτε μετατασσόμενοι από άλλες υπηρεσίες, διαφόρων ειδικοτήτων, εφοριακοί,
τελωνειακοί, πληροφορικοί, χημικοί, διοικητικοί και δημοσιονομικοί.
Για τους παλαιότερους από εμάς συμπληρώνεται σχεδόν 1,5 χρόνος που δεν λαμβάνουμε
την Προσωπική Διαφορά, από τον Οκτώβριο του 2018, όταν και ψηφίστηκε τελευταία φορά διάταξη
για την απόδοσή της.
Τα οικονομικά μας προβλήματα, τα οποία υπήρχαν και πριν τη διαμόρφωση της νέας
κατάστασης με την πανδημία, τώρα πλέον για πολλούς από εμάς έχουν διογκωθεί. Οι περισσότεροι
συνάδελφοι ζουν με μισθούς των 700 - 800 ευρώ, ενώ αρκετοί εξ αυτών έχουν επωμιστεί
δυσανάλογο κόστος για την περίοδο της εκπαίδευσής τους στην ΦΟΤΑ. Δεν ζητάμε τίποτα
περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αξιοπρεπείς μισθούς και κατ’ επέκταση αξιοπρεπή ζωή.
Όλο το προηγούμενο διάστημα διεκδικήσαμε την Π.Δ. μαζί με παλαιότερους συναδέλφους,
μέσα από τα καλέσματα των Ομοσπονδιών μας, των οποίων αποτελούμε φυσικά όλοι μέλη μέσω
των Συλλόγων μας.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη με τον Υπουργό, κατά τη διάρκεια
κινητοποίησης, λάβαμε τη δέσμευση ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα δοθεί λύση στο ζήτημά μας. Στην
συνέχεια νιώσαμε εμπαιγμό, όταν μάθαμε ότι η πολυπόθητη τροπολογία που θα μας δικαίωνε
μπήκε και βγήκε από το προς ψήφιση νομοσχέδιο την ίδια μέρα. Έκτοτε, το Υπουργείο μας αγνοεί,
χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση για το θέμα μας, και χωρίς καμία υλοποίηση της υπόσχεσης που
μας δόθηκε.
Κατανοούμε ότι οι συνέπειες της πανδημίας δημιούργησαν αντικειμενικές δυσκολίες για
συνέχιση των κινητοποιήσεων. Πλέον όμως πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να αναθερμάνουμε το
ζήτημα της Π.Δ. και να το διεκδικήσουμε πιο επιτακτικά, μέχρι την οριστική λύση του, όπως
θεωρούμε ότι είναι και το δίκαιο.
Γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην είσπραξη των εσόδων του
κράτους, και αντίστοιχα σημαντική είναι και η προσφορά μας σε αυτές. Γι’ αυτό τον λόγο πάντα θα
είμαστε στην πρώτη γραμμή και δεν μπορεί μία μερίδα των κλάδων μας να είναι κακοπληρωμένη
και να διαφέρει τόσο πολύ σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους με τους οποίους κάνουμε
την ίδια ακριβώς εργασία. Αναμφισβήτητα όλα τα παραπάνω καταπατούν βασικές, συνταγματικά
κατοχυρωμένες, αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης.
Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι για λόγους οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί το
αίτημά μας. Η κατάσταση της μισθολογικής ανισότητας που βιώνουμε είναι τραγικά άδικη για να
αντιμετωπιστεί απλά ως ένα έξοδο που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι
το αίτημά μας είναι πολύ μικρού κόστους σε σχέση με την εργασιακή μας προσφορά.
Είναι αυτονόητο ότι οι Ομοσπονδίες μας πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο στην διεκδίκηση της
ΠΔ. Για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από τα συνδικαλιστικά μας όργανα
για την επανέναρξη και συνέχιση της διεκδίκησης από το σημείο που είχαμε μείνει στις 11/3,
δηλαδή την τελευταία κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Κινητοποιήσεις με
διάρκεια και αποφασιστικότητα που θα ασκούν μόνιμη και διαρκή πίεση στην πολιτική ηγεσία.

Κινητοποιήσεις οι οποίες για εμάς αποτελούν ούτως ή άλλως μονόδρομο, μιας και
αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και το πέρας αυτής μπορεί να
σημάνει την οριστική απώλεια της Π.Δ.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπροστά σε αυτές τις κινητοποιήσεις θα είναι τα συνδικαλιστικά
μας όργανα, οι Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες των κλάδων μας.
Ακολουθούν οι υπογραφές των εργαζομένων που συλλέχθηκαν είτε ενυπόγραφα είτε
ηλεκτρονικά.
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