
Αθήνα 8.11.2018 

Αρ. Πρωτ.: 1384 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

ΕΠΕΙΔΗ : 

 Οι επαφές της ΑΔΕΔΥ με την Πολιτική Ηγεσία, ενόψει του προϋπολογισμού 

του 2019, απέβησαν άκαρπες και το σύνολο των αιτημάτων των εργαζομένων 

στο Δημόσιο απερρίφθησαν μετ΄ «επαίνων».  

 Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αρνείται να μας δεχθεί για 

το δίκαιο αίτημα της τροποποίησης του Νόμου 4342/ 2015 για τις ευθύνες των 

εργαζομένων στις υπηρεσίες μας.  

 Δεν μας έχει επιστραφεί το συνολικό ποσό των κρατήσεων μας από το ΤΕΑΔΥ 

για την Β΄ επικουρική σύνταξη.  

 Δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην σύνδεση μισθού με τα 

περιγράμματα θέσης στην ΑΑΔΕ.  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ 

Η κήρυξη  24ωρης απεργίας για τις 14 του Νοεμβρίου με στόχο αυτή να 

επεκταθεί σε Γενική, για την ανατροπή της συνεχιζόμενης λιτότητας, της 

υπερφορολόγησης και του αυταρχισμού.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 
2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα αποκαθιστά 
σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει τον 13ο και 
14ο μισθό. 
 

 Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (N. 4387/16) για το ασφαλιστικό και 
όλων των αντιασφαλιστικών - αντισυνταξιοδοτικών νόμων. Σταδιακή 
αποκατάσταση όλων των συντάξεων. 

 

 



 Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός 
μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των 
συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%. 
 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά 
(Α.Α.Δ.Ε. Υπουργείο Οικονομικών, Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά 
Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης 
και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις 
απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων. 

 

 Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης εφοριακών υπαλλήλων. 

 Επιστροφή υπολοίπου ποσού ΤΕΑΔΥ. 

 Όχι στη σύνδεση μισθού- περιγραμμάτων θέσης. 

 Κατάργηση Α.Α.Δ.Ε.-Επαναφορά εφοριακών υπαλλήλων στο Υπ. Οικονομικών. 

 Να ικανοποιηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις μετάταξης συναδελφισσών 

καθαριστριών στην ΑΑΔΕ. 
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