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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΡΙΣΗ 24/11 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΟΛΕ & ΟΛΟΙ 

 
 

    υναδζλφιςςεσ και υνάδελφοι,  
 

      τισ πρωτόγνωρεσ και δφςκολεσ ςυνκικεσ που βιϊνει θ χϊρα, οι 
εφοριακοί υπάλλθλοι εργάηονται με αυταπάρνθςθ και αυξθμζνθ 
αίςκθςθ κακικοντοσ απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο, ζτςι ϊςτε να 
ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία των υπθρεςιϊν ςτο μζτρο του 
δυνατοφ. 
 

     Οι εργαηόμενοι ζρχονται κακθμερινά αντιμζτωποι με αντικειμενικζσ 
δυςκολίεσ και αντιξοότθτεσ όπωσ ελλείψεισ βαςικϊν υποδομϊν και 
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, προβλθματικι μθχανοργάνωςθ, μειωμζνο 
προςωπικό, πολυνομία κλπ.  
 

     Όλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με τισ δραματικζσ μειϊςεισ που ζχουν 
υποςτεί ςτισ αποδοχζσ τουσ και τθν ζλλειψθ αξιοκρατίασ - διαφάνειασ 
ςτισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ ςυνιςτοφν ζνα εκρθκτικό μείγμα.  
 

     ε αυτό το κλίμα ζρχεται να προςτεκεί θ άδικθ μιςκολογικι 
μεταχείριςθ των νεοειςερχόμενων ςυναδζλφων μασ που καλοφνται να 
εργαςκοφν ςε κακεςτϊσ μιςκολογικισ ανιςότθτασ. 
 

      Η υπόςχεςθ τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ  για επίλυςθ του κζματοσ 
εξακολουθεί να παραμζνει  αιτοφμενο για εμάσ και καλοφμε την 
Κυβζρνηςη να  την υλοποιήςει.  
     Δυςτυχϊσ όμωσ αντί γιαυτό θ Πολιτικι Ηγεςία του Τπουργείου 
Οικονομικϊν ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΑΔΕ, μζςα ςτθν κορφφωςθ τθσ 
φονικισ πανδθμίασ κατακζτει ςτθ διαβοφλευςθ ςχζδιο ειδικοφ 
μιςκολογίου τθσ ΑΑΔΕ ςυνδεδεμζνο με τα περιγράμματα κζςθσ και τθν 
αξιολόγθςθ υλοποιϊντασ τα αναφερόμενα ςτο Ιδρυτικό Νόμο τθσ ΑΑΔΕ 
που ψθφίςτθκε το 2016. 



     Η ΠΟΕ-ΔΟΤ ζχει κατϋεπανάληψη εκφράςει την κατηγορηματική 
αντίθεςή τησ ςτην ςφνδεςη του μιςθοφ με την θζςη και την θζςπιςη 
τησ ατομικήσ ςτοχοθεςίασ. Δϊςαμε μια κατά γενικι ομολογία 
πετυχθμζνθ μάχθ κατά τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν ΑΑΔΕ με τθν προκιρυξθ 
τθσ  Απεργίασ -Αποχισ από τθν διαδικαςία και προςφφγαμε ςτο τΕ. 
     Παράλλθλα εργαςτικαμε διαπαραταξιακά και φτιάξαμε μαηί με τισ 
άλλεσ Ομοςπονδίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν το δικό μασ ςχζδιο 
Ειδικοφ Μιςκολογίου, τεχνικά άρτιου και εμπεριςτατωμζνου, το οποίο 
καλοφμε τθν Κυβζρνθςθ να υιοκετιςει  με ςχετικι νομοκετικι 
πρωτοβουλία.  
     υνεπϊσ το χζδιο Μιςκολογίου τθσ ΑΑΔΕ που κατατζκθκε για 
διαβοφλευςθ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό εφόςον :  
 

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 Τπουργείου 
Οικονομικϊν.  

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

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ το Γενικό υμβοφλιο τθσ ΠΟΕ-ΔΟΤ ςτισ 
9.11.2020 αποφάςιςε να εξουςιοδοτιςει τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για  
την προκήρυξη 24ωρησ προειδοποιητικήσ απεργίασ για την ΣΡΙΣΗ 
24.11.2020 με τα εξήσ αιτήματα: 
 

ΑΙΣΗΜΑΣΑ: 
 

 Καλοφμε την Κυβζρνηςη να αποςφρει το ςχζδιο μιςκολογίου τθσ 
ΑΑΔΕ που ζχει κατατεκεί ςτθν διαβοφλευςθ. 
 Ζητάμε άμεςη εξομοίωςη των αποδοχϊν όλων των νζων 
ςυναδζλφων τθσ ΑΑΔΕ & του ΤΠΟΙΚ που δεν λαμβάνουν τθν 
προςωπικι διαφορά.  



 Διεκδικοφμε τη ςυνολική επίλυςη του θζματοσ του μιςθολογίου, 
για ΑΑΔΕ και ΤΠΟΙΚ με άμεςθ ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ τθσ 
πρόταςθσ των 3 Ομοςπονδιϊν για τα μιςκολογικά και εργαςιακά 
ηθτιματα με τον Τπουργό Οικονομικϊν.  
 Ζθτάμε τθν απόςυρςη τησ κανονιςτικήσ για την αξιολόγηςη τθσ 
ΑΑΔΕ. 
 Λζμε ΟΧΙ ςτην τριχοτόμηςη του κλάδου με τθν δθμιουργία των 
Ελεγκτικϊν Κζντρων. 
 ΛΕΜΕ ΝΑΙ ςτθν λειτουργία παντοφ ΔΟΤ Αϋ Σάξθσ 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 άμεςη λήψη μζτρων για την προςταςία των 
ςυναδζλφων και φορολογοφμενων από τον COVID-19. Ζητάμε από 
την κυβζρνηςη την παράταςη των κάθε είδουσ παραγραφϊν. 
Είμαςτε αντίθετοι ςε κάθε μορφήσ επζκταςη του ωραρίου και ςτην 
καταπάτηςη των εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων. Απαιτοφμε να 
δοκοφν ςτουσ ςυναδζλφουσ τα απαραίτθτα εργαλεία και κωδικοί 
VPN για παροχι εργαςίασ από τθν κατοικία τουσ.  
 
     Ο αγϊνασ μασ είναι δίκαιοσ και θ προςπάθεια κα είναι διαρκισ 
μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ.  
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