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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΣΤΙΣ 20.7.2017 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

 

         Η ηγεσία της ΑΑΔΕ στην κατεύθυνση υλοποίησης ενός εκ των 
σκληρότερων μνημονιακών νόμων που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση, 
επιτυγχάνοντας μάλιστα ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θέτει πλέον 
επίσημα και προ των πυλών, την πλήρη ανατροπή των εργασιακών 
σχέσεων και της δομής των υπηρεσιών μας. Μετερχόμενη μάλιστα 
παλαιοκομματικών και δοκιμασμένων μεθόδων του παρελθόντος, η ηγεσία 
της ΑΑΔΕ καταθέτει το συγκεκριμένο σχέδιο ή για την ακρίβεια μέρος 
αυτού, εν μέσω καλοκαιριού, επενδύοντας στον περιορισμό των 
δυνατοτήτων αντίδρασης και αποκλείοντας κάθε προοπτική διαλόγου και 
διαπραγμάτευσης.  
      Προφανώς αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι καμία συζήτηση δεν μπορεί 
να υπάρξει επί ενός σχεδίου που προβλέπει διαθεσιμότητες συναδέλφων, 
εξατομίκευση της μισθοδοσίας και θεσμοθέτηση της αυθαιρεσίας 
Προϊσταμένων και Διευθυντών. Ενημερώνουμε για πολλοστή φορά ότι 
είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και ΔΕΝ φοβόμαστε, όμως είμαστε 
αντίθετοι στην αναξιοκρατική αξιολόγηση που υποκρύπτει απολύσεις.  
 
     Καλούμε την ηγεσία της ΑΑΔΕ να αποσύρει άμεσα το συγκεκριμένο 
σχέδιο, μέρος του οποίου βρίσκεται στα χέρια μας και το οποίο 
επιστρέφεται ως απαράδεκτο.  

      Καλούμε επίσης την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, να 
σταματήσει το κρυφτό πίσω από τη δήθεν ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης 
Αρχής και να αναλάβει τις ευθύνες που της αντιστοιχούν για τα 
αποτελέσματα ενός νόμου που η ίδια έφερε και ψήφισε στη Βουλή. 

      Καλούμε εφόσον είναι δυνατόν τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους να 
πραγματοποιήσουν τις έκτακτες ή τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το πρώτο 



δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη για να αποφασίσουμε συλλογικά και 
δημοκρατικά μορφές πάλης.  

      Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες  να μην 
υπογράψουν τα έντυπα καταλληλότητας και να απέχουν από κάθε 
διαδικασία αξιολόγησης. 

      Τέλος προκηρύσσουμε Απεργία – Αποχή για τη διαδικασία της εφάπαξ 
αξιολόγησης και της κατάταξης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στα 
περιγράμματα θέσεων εργασίας,  ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας. 

      Κανένας  Διευθυντής να μην καταθέσει έντυπο καταλληλότητας για 
κανένα συνάδελφο ή συναδέλφισσα. 

     Καλούμε τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να συνεχίσουν να 
απέχουν από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και να συμμετέχουμε με 
την απόφασή μας αυτή στην Απεργία – Αποχή που έχει προκηρύξει από τον 
Μάρτη η ΑΔΕΔΥ.  
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