
 
Ακινα, 09/03/2017 

 

H «ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ» ΑΡΧΗ ΞΕΚΙΝΗΕ… 
Η ΑΠΑΞΙΩΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΝΕΧΙΖΕΣΑΙ…!!!  

 

Συνάδελφιςςεσ και ςυνάδελφοι,  

Η πολιτικι θγεςία και θ διοίκθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. ςυνεχίηουν τον ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΞΟΜΟΙΩΗ όλων των ςυναδζλφων ςτισ υπθρεςίεσ μασ. Η παραπομπι ςτθν διαπραγμάτευςθ με τουσ 

κεςμοφσ και θ δικαιολογία ότι οι δανειςτζσ δεν ςυμφωνοφν για το δίκαιο αυτό αίτθμα δεν πείκουν κανζναν 

πλζον. Η κυβζρνθςθ ζχει αποδείξει ςτθν πράξθ πϊσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ όταν επικυμεί, προχωρεί ακόμθ 

και ςε μονομερείσ ενζργειεσ χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ τισ κζςεισ των κεςμϊν. Είναι γεγονόσ ότι δεν 

υπάρχει θ πολιτικι βοφλθςθ για τθν επίλυςθ του κζματοσ. Ακόμθ και θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων 

που υποτίκεται ότι κα μασ διαςφάλιηε και κα τερμάτιηε τισ μιςκολογικζσ ανιςότθτεσ, ςυνεχίηει να 

αποδζχεται υπαλλιλουσ διαφορετικϊν ταχυτιτων αςχζτωσ αν επιτελοφν τθν ίδια εργαςία.                                 

           Με τθν αλλαγι του νόμου για τισ προμικειεσ του δθμοςίου και το αλαλοφμ που επικρατεί ςτο Γενικό 

Λογιςτιριο του Κράτουσ πολλζσ υπθρεςίεσ μασ ζχουν μείνει χωρίσ κζρμανςθ και αναλώςιμα. Όμωσ, τα 

ηεςτά γραφεία τθσ Καραγεϊργθ Σερβίασ δεν ζδειξαν να ςυγκινοφνται από τθν ταλαιπωρία όλων εκείνων των 

ςυναδζλφων που για ολόκλθρεσ εβδομάδεσ εργάςτθκαν κάτω από ςυνκικεσ πολικοφ ψφχουσ. Η πολιτικι 

και υπθρεςιακι  θγεςία ζχει τεράςτιεσ ευκφνεσ για τθν ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ και ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ πολλών 

ΚΣΙΡΙΩΝ, ςτα οποία ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ μασ και τισ άκλιεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ οι 

ςυνάδελφοι εργάηονται κακθμερινά.  

Η κακυςτζρθςθ ςτθ λειτουργία του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, οι μετακινιςεισ των ςυναδζλφων 

εντόσ νομοφ με απλι απόφαςθ και μόνο του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. και θ πραξικοπθματικι μετακίνθςθ 

ςυναδζλφων εφοριακών ςε ςυνοριακά τελωνεία χωρίσ τθν κζλθςι τουσ, καταςτρατθγοφν κάκε ζννοια 

αξιοκρατίασ και οδθγοφν ςτθν απαξίωςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 

Η ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΜΑ ΠΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣΑΙ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΗΓΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ. 

 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ : 
 τθν άμεςθ μιςκολογικι εξομοίωςθ όλων των εφοριακών ςυναδζλφων μασ 

 τθν άμεςθ μεταςτζγαςθ όλων των προβλθματικών υπθρεςιών ςε ςφγχρονα και 
λειτουργικά κτίρια 

 όλεσ οι μετακινιςεισ και υπθρεςιακζσ μεταβολζσ να πραγματοποιοφνται από το 
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο με αξιοκρατικζσ και διάφανεσ διαδικαςίεσ 


