
 

 

 

 

 

Με πολύμορφες κινητοποιήσεις απαιτούμε: 

Να δοθούν επιτέλους λύσεις για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις  

ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ  

ΤΑ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ» ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ  

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ 

 

Οι Ομοσπονδίες μας σε συνέχεια της πρόσφατης Παρέμβασης μας «Δώστε λύση στις μετακινήσεις των 

Υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική εργασία», αλλά και της απορριπτικής απάντησης του αρμόδιου Υπ. 

Οικονομικών, αποφασίζουν την από κοινού εκκίνηση πολύμορφων κινητοποιήσεων. Η κυβέρνηση όταν 

αναφέρεται στις «δημοσιονομικές συνθήκες» δηλώνει με άλλα λόγια ότι: 

 αδιαφορεί για την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των δημόσιων  

   υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών 

 προωθεί επί της ουσίας την απαξίωση κρίσιμων ελεγκτικών μηχανισμών 

 θέλει τους υπαλλήλους ακόμα φτωχότερους, να λειτουργούν αποκλειστικά με  

   το φιλότιμο τις απαξιωμένες υπηρεσίες και με το χέρι στην τσέπη τους να  

   μετακινούνται για απαραίτητες υπηρεσιακές ανάγκες 

 παραμένει πιστή στην προτεραιότητα της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών  

   ομίλων, έναντι των κοινωνικών αναγκών 

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις! Δε θα συνεχίσουμε 

να χρηματοδοτούμε από τον πενιχρό μισθό μας τη λειτουργία των υπηρεσιών μας! Δεν μας το επιτρέπουν 

εξάλλου οι οικογενειακές μας «δημοσιονομικές συνθήκες». Απαιτούμε άμεσα να καλυφθούν πλήρως οι 

υπηρεσιακές μας μετακινήσεις!! 

Η απόφαση μας αυτή είναι σε συνέχεια πολύχρονων παρεμβάσεών μας τόσο για το ζήτημα αυτό, 

όσο και ενάντια στους κουτσουρεμένους και καθηλωμένους μισθούς μας που με την αλματώδη αύξηση του 

πληθωρισμού εξανεμίζει το εισόδημα μας, ενάντια στην τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών μας και τις 

συνεχείς εκχωρήσεις και ιδιωτικοποιήσεις αρμοδιοτήτων. 

https://emdydas.gr/images/stories/news/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%97_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3_7_%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D_-%CE%94%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5_%CE%BB%CF%8D%CF%83
https://emdydas.gr/images/stories/news/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%97_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3_7_%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D_-%CE%94%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5_%CE%BB%CF%8D%CF%83


 Από κοινού, αποφασίσαμε (Γενικά & Διοικητικά Συμβούλια) και οργανώνουμε τις παρακάτω 

κινητοποιήσεις για τον μήνα Φεβρουάριο: 

 

1. Από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 έως και 03-03-2023, οι υπάλληλοι θα εκτελούν 

εξωτερική υπηρεσία είτε «εντός έδρας», είτε «εκτός έδρας», μόνο με υπηρεσιακά 

αυτοκίνητα και οδηγό, σταματώντας κάθε χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου ή άλλου μέσου 

μετακίνησης και κάθε προπληρωμή από την τσέπη μας των εξόδων κίνησης (εισιτήρια, 

ξενοδοχεία, βενζίνες κλπ). 

2. Διοργανώνουμε Κοινή Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 

2023. 

3. Καλούμε σε Στάση Εργασίας και Παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 

2023  ώρα 10.00 π.μ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37). 

Στη συνέχεια θα επανεξετάσουμε την κατάσταση και για τυχόν κλιμάκωση (αποχή από τις 

Εκτός & εντός Έδρας Μετακινήσεις όλων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία, 

απεργιακή κινητοποίηση κλπ). 

11-2-2023 

Τα Δ.Σ. των 7 Ομοσπονδιών 

 

 
 


