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Αρ. Πρωτ.:      76 
 

 

ΤΜΜΕΣΕΥΟΤΜΕ ΟΛΕ & ΟΛΟΙ ΣΗΝ  

24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 24/11 

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΠ. ΟΙΚ. ΣΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ 
ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΛΤΗ ΣΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑ ΑΠΑΙΣΕΙ ΓΕΝΝΑΙΕ ΑΠΟΦΑΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕ 
ΦΩΣΟΒΟΛΙΔΕ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ, ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΩΡΑΡΙΟΤ, ΤΓΧΩΝΕΤΕΙ, ΕΛΕΓΚΣΙΚΑ 

ΚΕΝΣΡΑ ΚΛΠ) ΠΟΤ  ΔΙΑΛΤΟΤΝ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΜΑ ΧΕΕΙ. 
 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 

 Μζςα ςτθν κορφφωςθ τθσ φονικισ πανδθμίασ θ πολιτικι θγεςία του Υπ. Οικονομικϊν και 
θ θγεςία τθσ ΑΑΔΕ κατακζτει ςτθ διαβοφλευςθ ςχζδιο ειδικοφ μιςκολογίου για τθν ΑΑΔΕ 
ςυνδεδεμζνο με τα περιγράμματα κζςθσ και τθν ατομικι ςτοχοκεςία. Επιςθμαίνεται ότι 
εργαςτικαμε διαπαραταξιακά και ομόφωνα ςυντάξαμε μαηί με τισ άλλεσ Ομοςπονδίεσ του 
Υπουργείου Οικ. τθ δικιά μασ πρόταςθ Ειδικοφ Μιςκολογίου, τεχνικά άρτια και 
εμπεριςτατωμζνθ, που ενϊ κατατζκθκε ςτο Υπ. Οικ και ςτθν ΑΑΔΕ εδϊ και ζνα χρόνο, δεν λάβαμε 
καμία απάντθςθ. Σο κατατεκζν ςχζδιο προσ διαβοφλευςθ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό διότι: 
 

1. Δεν ζχει ςτακερά δεδομζνα εκ των προτζρων γνωςτά και οι διατάξεισ του είναι γενικζσ 
αδιαφανείσ και αόριςτεσ. 

2. Δεν υπάρχει απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ για το βακμολόγιο με τα δεκατρία (13) 
κλιμάκια το φψοσ των αμοιβϊν του κάκε κλιμακίου και ο αρικμόσ των υπαλλιλων που 
κουμπϊνουν ςε αυτά. 

3. Δεν επιλφει το κζμα τθσ απόδοςθσ τθσ προςωπικισ διαφοράσ αφοφ λειτουργεί 
διχαςτικά και δθμιουργεί ανιςότθτεσ. Η αμοιβι των νζων ςυναδζλφων κα εξαρτάται από 
το περίγραμμα κζςθσ που ζχουν τοποκετθκεί, κάτι που ζγινε αυκαίρετα και χωρίσ κανζνα 
αντικειμενικό κριτιριο. 

4. Θα δθμιουργιςει ανκρωποφαγία ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ ΑΑΔΕ και πολυδιάςπαςθ του 
κλάδου εφόςον δθμιουργείται πλζον και μιςκολογικι διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτθν 
ΑΑΔΕ και το Υπουργείου Οικονομικϊν. 

5. υνδζεται με τθν αξιολόγθςθ, κακιςτϊντασ τθν τον κεμζλιο λίκο του μιςκοφ του 
εργαηόμενου μζςα ςε ζνα κακεςτϊσ πλιρουσ αδιαφάνειασ και αναξιοκρατίασ. 
 

 Επιπλζον, θ ΑΑΔΕ με τισ ευλογίεσ του Τπ. Οικ. προβαίνει ςε διεφρυνςθ του ωραρίου ςτισ 
ΔΟΤ, με τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιχειριςεων να παραμζνουν κλειςτζσ, μεταφζροντασ 
τισ ευκφνεσ τθσ δικισ τθσ ανικανότθτασ ςτισ πλάτεσ των εργαηομζνων, όταν αδυνατεί να 
παρζχει τθν αξιόπιςτθ υλικοτεχνικι υποδομι για τθλεργαςία. 

ΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟ    ΔΔΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΝΝ..  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ    --    ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙ    --    ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΓΓΙΙΚΚΗΗ  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΔ ΝΑ 

ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΗ 

ΔΝΥΠΟΓΡΑΦΑ  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΝΑΓΔΛΦΟΙ 

 



 υγκεκριμζνα, θ διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ δεν ενιργθςε ζγκαιρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κατάςταςθσ που προξζνθςε θ ζξαρςθ τθσ πανδθμίασ και δεν ςχεδίαςε κανζνα επιχειρθςιακό 
πλάνο για να διαχειριςτεί και να αντιμετωπίςει το δεφτερο «κφμα» τθσ πανδθμίασ που 
προβλεπόταν ότι κα ζρκει ιδθ από τον Απρίλιο, ϊςτε να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα, για τθν 
ομαλι λειτουργία των υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των φορολογοφμενων. Επίςθσ, θ διοίκθςθ 
τθσ ΑΑΔΕ εδϊ και τόςα χρόνια δεν επίλυςε τα δομικά και ψθφιακά προβλιματα των υπθρεςιϊν 
μασ, όπωσ κάνανε άλλοι Δθμόςιοι Φορείσ, αλλά εςτίαςε το ενδιαφζρον τθσ ςε οργανωτικζσ και 
εργαςιακζσ «αλλαγζσ» που προκαλοφν αναςτάτωςθ και ανθςυχία ςτον κλάδο, χωρίσ καμία 
διαβοφλευςθ και με άμεςθ εφαρμογι. 

 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ θ Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ ΠΟΕ-ΔΟΥ προκιρυξε 
24ωρθ προειδοποιθτικι ΑΠΕΡΓΙΑ για τθν ΣΡΙΣΗ 24.11.2020 με τα εξισ αιτιματα: 

 

ΑΙΣΗΜΑΣΑ: 
 Καλοφμε τθν Κυβζρνθςθ να αποςφρει το ςχζδιο μιςκολογίου τθσ ΑΑΔΕ που ζχει 

κατατεκεί ςτθν διαβοφλευςθ. 
 Ζθτάμε άμεςθ εξομοίωςθ των αποδοχϊν όλων των νζων ςυναδζλφων τθσ ΑΑΔΕ & του 

ΤΠΟΙΚ που δεν λαμβάνουν τθν προςωπικι διαφορά. 
 Διεκδικοφμε τθ ςυνολικι επίλυςθ του κζματοσ του μιςκολογίου, για ΑΑΔΕ και 

ΤΠΟΙΚ με άμεςθ ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ τθσ πρόταςθσ των 3 Ομοςπονδιϊν για τα 
μιςκολογικά και εργαςιακά ηθτιματα με τον Υπουργό Οικονομικϊν. 

 Ζθτάμε τθν απόςυρςθ τθσ κανονιςτικισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ΑΑΔΕ. 
 Λζμε ΟΧΙ ςτθν τριχοτόμθςθ του κλάδου με τθν δθμιουργία των Ελεγκτικϊν Κζντρων. 
 ΛΕΜΕ ΝΑΙ ςτθν λειτουργία παντοφ ΔΟΥ Αϋ Τάξθσ με ζλεγχο και δικαςτικό, για να 

ςταματιςει θ απαξίωςθ των εργαηομζνων και να βελτιωκεί θ εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν, ναι ςτθν διαςφάλιςθ όλων των οργανικϊν κζςεων εργαςίασ και τθν ενίςχυςθ 
των μονάδων με νζεσ προςλιψεισ. 

 Απαιτοφμε αξιοκρατία και διαφάνεια ςε όλεσ τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των 
υπαλλιλων. 

 Ζθτάμε τθν άμεςθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία των ςυναδζλφων και 
φορολογοφμενων από τον COVID-19. 

 Ζθτάμε από τθν κυβζρνθςθ τθν παράταςθ των κάκε είδουσ παραγραφϊν. 
 Είμαςτε αντίκετοι ςε κάκε μορφισ επζκταςθ του ωραρίου και ςτθν καταπάτθςθ των 

εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων. 
 Απαιτοφμε να δοκοφν ςτουσ ςυναδζλφουσ τα απαραίτθτα εργαλεία και κωδικοί 

VPN για παροχι εργαςίασ από τθν κατοικία τουσ. 
 

Καλοφμε τθν πολιτικι θγεςία του Τπ. Οικ και τθν διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ να αποςφρουν 
άμεςα το μιςκολόγιο τθσ ΑΑΔΕ και τθν απόφαςθ για τθν διεφρυνςθ του ωραρίου 

ωσ εντελϊσ ανεφάρμοςτεσ και αναίτιεσ ςε ςυνκικεσ πανδθμίασ, ξεκινϊντασ 
ουςιαςτικό διάλογο με τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων. 

 

Η ςυμμετοχι και θ ςτιριξθ τθσ απεργίασ από όλουσ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ. 
Η ενότθτα και θ αγωνιςτικότθτα είναι τα όπλα μασ. 

 

 


