Αθήνα 20.9.2017

OI ΤΡΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ
ΠΡΟΣ : 1.ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗ
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κα ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3. ΔΟΙΚΗΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
κ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΓΙΩΡΓΙΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Πρωτοβάθμιους Συλλόγους
2. Εργαζόμενους ΥΠΟΙΚ - ΑΑΔΕ

Οι τρείς Ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ
αποδοκιμάζουμε και καταδικάζουμε τη στάση της πολιτικής ηγεσίας και
συγκεκριμένα τον Υπουργό Οικονομικών, την Υφυπουργό, καθώς και το
Διοικητή της ΑΑΔΕ. Ο εμπαιγμός των εκπροσώπων των εργαζομένων
συνεχίζεται και οι πραγματικές προθέσεις γίνονται πια φανερές…..
Πριν
λίγες
ημέρες
πραγματοποιήσαμε
συγκέντρωση
διαμαρτυρίας για την οποία σας είχαμε ενημερώσει, ωστόσο κανείς
από τους υπεύθυνους, Υπουργός, Υφυπουργός, Διοικητής δεν δέχθηκε
να αφιερώσει λίγο χρόνο για να ακούσει τους εκπροσώπους 12.000
εργαζομένων.
Η απάντηση που περιμένουμε εδώ και καιρό μετατίθεται
συνεχώς για ένα θέμα δίκαιο όπως αυτό της εξομοίωσης των αμοιβών

των νέων συναδέλφων οι οποίοι υποαμοίβονται ενώ τα καθήκοντα που
ασκούν είναι σε θέσεις υπεύθυνες και αιχμής.
Την ίδια στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχει
συναινέσει και ορθά, σε ρυθμίσεις που αποκαθιστούν αδικίες σε άλλες
κατηγορίες υπαλλήλων, αλλά αδιαφορεί απροκάλυπτα …..για τους
δικούς της υπαλλήλους.
Οι κλειστές πόρτες της ΑΑΔΕ από ειδικές δυνάμεις της
αστυνομίας μας πισωγύρισαν σε άλλες εποχές…..
Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο, την Υφυπουργό κ. Κατερίνα Παπανάτσιου και το Διοικητή
της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή για την άρνηση επίλυσης του θέματος της
οικονομικής εξομοίωσης των νέων συναδέλφων, ένα θέμα που
επανειλημμένα έχουν δηλώσει ότι είναι δίκαιο, εντός και εκτός Βουλής.
Ωστόσο με δική τους αποκλειστικά ευθύνη εξακολουθεί να παραμένει
άλυτο. Γιαυτό καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε
εντατικοποίηση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΤΥΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

