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ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οι τρεις Ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ μετά από
πολλές καθησυχαστικές υποσχέσεις της Πολιτικής και Υπηρεσιακής Ηγεσίας οι
οποίες δυστυχώς δεν έφεραν καμία απολύτως λύση στα τεράστια προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι,
θεωρούμε αυτήν την τακτική
παρελκυστική και τουλάχιστον υποτιμητική απέναντι σε εργαζόμενους και
εργαζόμενες που έχουν δώσει τα πάντα για την υλοποίηση των στόχων που
οδήγησε και στην αύξηση-υπέρβαση των δημοσίων εσόδων. Μετά από αυτήν
την απαξιωτική
αντιμετώπιση προχωρήσαμε στην προκήρυξη 24ωρης
Πανελλαδικής Απεργίας την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας προστίθεται και ο εμπαιγμός των νέων
και παλαιότερων συναδέλφων για τους οποίους εκκρεμεί αδικαιολόγητα η
μισθολογική εξομοίωση, γεγονός που ισοδυναμεί με βόμβα στα θεμέλια του
μισθολογικού εποικοδομήματος ακόμη και για τους παλιούς.
Οι ανησυχίες που έχουμε εκφράσει στο παρελθόν σχετικά με τις συνθήκες
εργασίας και πώς αυτές θα διαμορφωθούν στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της
ΑΑΔΕ, επιβεβαιώνονται και μεγεθύνονται. Στην πρώτη ενημέρωση της ΑΑΔΕ
για την αξιολόγηση, επαναβεβαιώθηκε η ευθεία διασύνδεση αυτής της
μνημονιακής αξιολόγησης, με αποπομπές εργαζομένων από την ΑΑΔΕ που
θα φέρουν μόνιμα και δια παντός το στίγμα του ακατάλληλου και του
αποδιοπομπαίου τράγου.
Επιπλέον η καθιέρωση των περιγραμμάτων θέσης και η σύνδεσή τους με
την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων, παραπέμπει σε ακραίες
νεοφιλελεύθερες επιλογές, δημιουργώντας υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων και
μετατρέποντας τις εργασιακές και μισθολογικές σχέσεις σε μια απέραντη
ζούγκλα ανταγωνισμού και διαγκωνισμού αντί να καλλιεργείται η συνεργασία
και η συλλογική προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων.

ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
 Μισθολογική εξομοίωση όλων των εργαζομένων.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΠΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.Ο Δημοσιοϋπαλληλικός
Κώδικας προβλέπει διαδικασίες για παραβατικές συμπεριφορές, συνεπώς αυτή
η διαδικασία είναι προσχηματική και αυθαίρετη.
 Να μη συνδεθούν τα περιγράμματα θέσης με τη μισθολογική εξέλιξη που
οδηγεί στην σαλαμοποίηση του κλάδου.
 Απόσυρση του Νόμου της αστικής και ποινικής ευθύνης των ελεγκτών.
βεβαίωσης και είσπραξης.
 Να δοθεί άμεσα λύση στην απαξίωση του ΣΔΟΕ και των Κτηματικών
Υπηρεσιών.
 Κρίσεις Προϊσταμένων με το σύστημα που ισχύει στο υπόλοιπο Δημόσιο.
 Εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα στις μετατάξεις προσωπικού σε
ανώτερη κατηγορία με βάση τα τυπικά προσόντα.
 Τα νέα μέτρα που ψηφίσθηκαν στη Βουλή, θα πλήξουν εκ νέου το εισόδημά
μας.
 Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί …….

ΚΑΛΟΥΜΕ
Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων συλλόγων να
ενημερώσουν επισταμένως τους συναδέλφους και συναδέλφισσες όλων των
οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη δύναμή τους.

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ
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