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ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΠΟΕ-ΔΟΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωχάρους αρ. 2 

και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 
ΠΡΟΣ 

 

1) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό 

Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 

10 και εκπροσωπείται νόμιμα και 

2) Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 10 όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή της, 

ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 10. 

 

 

Όπως γνωρίζετε, στο Νόμο 4389/2016 αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία της 

δεύτερης εξ υμών, περιλαμβάνονται και διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία 

αξιολόγησης των υπαλλήλων της. Σύμφωνα μάλιστα με το σχέδιο προς διαβούλευση 

του Διοικητή της δεύτερης εξ υμών (Α.Α.Δ.Ε.) μέχρι τις 15/10/2017, θα έπρεπε να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής. 

 

Επειδή η προωθούμενη αξιολόγηση δεν εξυπηρετεί την ανάγκη επιστημονικής, 

τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης των υπαλλήλων της δεύτερης εξ 

υμών και μελών μας. 

Επειδή από την πλευρά μας είμαστε αποφασισμένοι με συλλογικό αγώνα να μην 

επιτρέψουμε να εξελιχθεί η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς πέραν όλων των άλλων, 

οι διατάξεις που αφορούν σε αυτήν παραβιάζουν τις γενικές αρχές της αμεροληψίας 

και της αντικειμενικότητας κατά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.  
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Επειδή η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία που ανήκουν σε αυτήν εκφράζουν με τις 

ανωτέρω θέσεις το σύνολο των συναδέλφων, οι οποίοι διατυπώνουν σθεναρά την 

άρνησή τους να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

Επειδή κύρια αιτία για την από μέρους μας προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων 

αποτελεί το γεγονός ότι πλήττονται κατάφωρα τα υπηρεσιακά συμφέροντα των 

ανωτέρω υπαλλήλων. Και αυτό διότι με τις ανωτέρω διατάξεις καταστρατηγούνται και 

απαξιώνονται θεμελιώδη δικαιώματά τους.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας 

 

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι κατόπιν συνεδρίασής του, το Γενικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας μας αποφάσισε ομόφωνα, την κήρυξη απεργίας – αποχής από κάθε 

διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα, όλων των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και σε εκτέλεση της απόφασης  αυτής, μετά το 

πέρας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την επίδοση και κοινοποίηση της 

παρούσας και μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και αν λάβει 

αυτή χώρα, κηρύσσεται απεργία – αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, 

σε όλα τα επίπεδα αυτής, καθώς και από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη 

διαδικασία αξιολόγησης. 

 

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου 

δικαιώματός μας, να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς, προς τους οποίους 

απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν 

ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.   

      

 

Αθήνα, 16/10/2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ    ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ -ΠΟΥΛΑΚΗ 


