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Είναι γνωστό σε όλους μας ότι με διακηρύξεις αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της
φορολογικής διοίκησης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών, προς τους πολίτες,
Διοίκηση  και  Κυβέρνηση,   έχουν  προχωρήσει    στην  ανακοίνωση  της   αδιανόητης
απόφασης, περαιτέρω κλεισίματος μονάδων των υπηρεσιών μας. 

Σε  πρώτη  φάση  στο  λεκανόπεδιο  Αττικής  και  στη  Θεσσαλονίκη,  συνενώνοντας  τις
μονάδες, με ταυτόχρονη αφαίρεση αντικειμένων εργασίας από αυτές, καθιστώντας έτσι
το εργασιακό περιβάλλον περισσότερο τοξικό, με τις γνωστές,  άσχημες επιπτώσεις και
στη λειτουργία των υπηρεσιών και στο ηθικό των εργαζόμενων. 

Αποτέλεσμα της τοξικότητας και της ανησυχίας για το μέλλον των υπηρεσιών μας είναι,
να  οδηγούνται  συνάδελφοι  που  μπορούν  να  παραμείνουν  στην  υπηρεσία  ακόμα,  να
ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κάνοντας χρήση όλο και
περισσότερο,  ευνοϊκών  διατάξεων  και  ξοδεύοντας  μεγάλα  συγκριτικά  ποσά  για  την
εξαγορά πλασματικών χρόνων, μην αντέχοντας το τσουνάμι των αλλαγών που έρχονται.

 Καθώς υλοποιείται η πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που νομιμοποιεί τα απλήρωτα
10ωρα και το νόμο για την ιδιωτικοποίηση  της επικουρικής  ασφάλισης,  είναι η πρώτη
είδηση σε όλα τα ΜΜΕ  ότι ένα ανεξέλεγκτο μπαράζ ανατιμήσεων στήνεται ήδη στην αγορά.
Το κύμα ακρίβειας ήδη έχει γίνει  αισθητό στην τσέπη των καταναλωτών.  Ρεύμα, φυσικό
αέριο  και  καύσιμα  το  επόμενο  διάστημα  θα  εκτοξευτούν,  και  τα  βασικά  και διαρκή
καταναλωτικά αγαθά ήδη βρίσκονται σε τροχιά ασυγκράτητου πληθωρισμού.

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης, που δίνεται, είναι μηδαμινό δεν επαρκεί, σύμφωνα με
τα  νέα  δεδομένα  και  το  κλίμα  ανατιμήσεων  που  επιδεινώνει  την  κατάσταση,  είναι
περισσότερο  από  προφανές  ότι  οι  ανάγκες  των  συναδέλφων  μας,  συνεχώς  θα
μεγαλώνουν και η κατάσταση που διαμορφώνεται δεν τους βοηθά να ξανασταθούν στα
πόδια τους μετά την συνταξιοδότηση. 

Επίσης  είναι  γνωστό  ότι  με  την  ασφαλιστική  μεταρρύθμιση  του  Ν.4670/2020,
ανακοινώθηκε  πανηγυρικά,   ότι  πλέον  με  την  απονομή  της  κύριας  σύνταξής  του,  ο
ασφαλισμένος, θα λαμβάνει σε άμεσο χρόνο και το εφάπαξ που δικαιούται και όχι μετά
από  πολύχρονη  ταλαιπωρία  και  αναμονή  …Το  χειροκρότημα  εισπράχθηκε,  όλα  τα
ΜΜΕ προέβαλαν την προκαταβολή του 50% του εφαπαξ με την αίτηση 



συνταξιοδότησης, η κοινή γνώμη ενημερώθηκε για την λήψη προκαταβολής του 50% του
εφαπαξ,  αλλά!!!! όπως λέει και η λαϊκη σοφία, « όλο μέλι μέλι και τηγανίτα τίποτε»…
και βέβαια δεν έγινε και η διόρθωση της στρεβλής ενημέρωσης!!!  

 Επειδή είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη, 
 Επειδή οι  συνθήκες  είναι  τέτοιες  που  συνάδελφοι  μας  θα  αντιμετωπίσουν  και

πρόβλημα επιβίωσης, 
 Επειδή είναι  ένα μέτρο που ο ίδιος  ο υπουργός εργασίας έκρινε  δίκαιο  και το είχε

εξαγγείλει…  
 Ζητάμε  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  και  το  Υπουργείο Οικονομικών,  στο

πλαίσιο  των μέτρων στήριξης,  τα οποία επιβάλλεται  συνεχώς να διευρύνονται  και  να
αναπροσαρμόζονται  καλύπτοντας  μέρος  των  μεγάλων  αναγκών  που  προκύπτουν,  να
προχωρήσουν ταχύτατα τις διαδικασίες και τις σχετικές αποφάσεις για την απόδοση της
προκαταβολής,  τουλάχιστον  του  50%  του  εφάπαξ ,  στους  συναδέλφους  μας  που
προχωρούν  στην  συνταξιοδότηση  τους  και  σαφώς  και  σε  όλους  όσους  εκκρεμεί  η
απόδοση του δικαιούμενου εφαπαξ.


