ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ.:
Η ώρα είναι 13:00. 13:05 θα έχουµε τελειώσει µε τις παρατάξεις.
Αν δώσουµε 5 λεπτά στον κάθε συνάδελφο περίπου 14:20 - 14:30 θα
έχουµε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
Νοµίζω ότι αποδεχόµαστε το πεντάλεπτο και να ετοιµάζεται ο
πρώτος οµιλητής, ο όποιος είναι ο Θεοδώρου ο Μάριος, Πρόεδρος
Συντονιστικής των Αδιόριστων.
Koς ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ:
Καληµέρα συνάδελφοι και καλώς σας βρήκαµε. ∆εν θα σας απασχολήσω
πάρα

πολύ.

Είµαι

ένας

από

τους

νέους

ορισθέντες

εφοριακούς

συναδέλφους από τον γραπτό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
Θα γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι ότι σύµφωνα µε το νοµικό
πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, εµείς θα έπρεπε να
βρισκόµαστε στις δουλειές µας από τον Μάρτιο του 2010. Ένα χρόνο
πριν δηλαδή.
Το Υπουργείο δυστυχώς είχε αντίθετη άποψη και αψηφώντας τόσο
κ α ι τ α τ ε ρ ά σ τ ι α κ ε ν ά κ α ι ελλείψεις σ ε π ρ ο σ ω π ι κ ό τ ω ν ε φ ο ρ ι ώ ν , π ά γ ω σ ε
τις προσλήψεις µας και τις µετέθεσε χρονικά για το τέλος του 2013,
ουσιαστικά τις ακύρωνε.
Εµείς από τη πρώτη µέρα ξεκινήσαµε έναν καθηµερινό σκληρό και
επίµονο αγώνα για να διεκδικήσουµε το αυτονόητο. Τον διορισµό που
είχαµε κερδίσει µέσα από τις εξετάσεις.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω τόσο την Οµοσπονδία,
όσο και όλε τις παρατάξεις, που ο καθένας µε τον τρόπο του έβαλαν το
µικρό τους λιθαράκι για να φτάσουµε στο ευοίωνο αυτό αποτέλεσµα.
Θα µου επιτρέψετε µία ιδιαίτερη αναφορά στον Μπάµπη τον
Νικολακόπουλο, τον Πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος από τη πρώτη
στιγµή µέχρι και την ηµέρα του διορισµού µας ήταν συνεχώς δίπλα µας,
πολλές φορές αψηφώντας και συµφέροντα και προσωπικό κόστος.
Ο αγώνας όµως αυτός είναι για εµάς ηµιτελής και είναι ηµιτελής
γιατί υπάρχουν ακόµα 545 συνάδελφοι µας κατηγορίας Π.Ε. που αδίκως
δεν έχουν διοριστεί και αυτοί και περιµένουν τον διορισµό τους.
Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας, ο καθένας από το δικό του
πόστο, από τη δική του θέση, ότι µπορούµε να κάνουµε, να βοηθήσουµε
να

δοθεί

ταχύτατα

λύση

σε

αυτό

το

θέµα,

πρώτον

γιατί

τους

χρειαζόµαστε και δεύτερον γιατί οι συνάδελφοι το δικαιούνται.
Θέλω να κλείσω, δεν θέλω να πω πολλά πράγµατα. Είναι µία
πρώτη µας επαφή µε τον κλάδο και να απευθυνθώ στους παλαιούς

συναδέλφους και να σας πω, ότι είµαστε εδώ µε όρεξη και διάθεση να
βοηθήσουµε, παίρνοντας ένα µεγάλο µέρος στις πλάτες µας από τον
υπερβολικό φόρτο εργασίας που έχετε επιφορτιστεί, αλλά ταυτόχρονα θα
ήθελα να ζητήσω και από εσάς να µας στηρίξετε και να µας βοηθήσετε
στα πρώτα µας βήµατα.
Προσωπικά έχω βρει ένα πολύ ευχάριστο κλίµα στην εφορία που
δουλεύω.

Θέλω

να
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το
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και

για

τους

υπόλοιπους

συναδέλφους.
Θα είµαστε δίπλα σας....
Και σε όλους-τους αγώνες που πρέπει να κάνουµε από εδώ και πέρα
τόσο για να διασφαλίσουµε τα όποια κεκτηµένα του κλάδου µας όσο και
για να διεκδικήσουµε βελτιώσεις τόσο στο οικονοµικό επίπεδο όσο και
στις συνθήκες εργασίας µας.
Πιστέψτε µε, µε ένα µόνο µόλις µήνα στην υπηρεσία έχουµε ήδη
συνειδητοποιήσει όλοι µας ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες έως και
τραγικές.
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φοροεισπρακτικός µηχανισµός λειτουργεί αυτό οφείλεται αποκλειστικά
και µόνο στο φιλότιµο και στην ευσυνειδησία του Εφοριακού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκαµε και πάλι.

