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Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι 
  
 Η ΑΑΔΕ ςυμπλθρώνει τρία χρόνια λειτουργίασ μζςα ςε ζνα κακεςτώσ πλιρουσ 
αδιαφάνειασ και αναξιοκρατίασ, ενώ τα θγετικά τθσ ςτελζχθ επιδεικνφουν αυταρχικζσ 
και αλαηονικζσ ςυμπεριφορζσ προσ τουσ εργαηόμενουσ.  
 Οι ςυνκικεσ εργαςίασ ςτισ υπθρεςίεσ μασ ζχουν επιδεινωκεί αιςκθτά αφοφ 
λειτουργοφν με ζλλειψθ προςωπικοφ και υλικοτεχνικισ υποδομισ, ενώ ο όγκοσ 
εργαςίασ ζχει πολλαπλαςιαςτεί.  
 Μζςα ςε αυτό το κλίμα κάποιοι που επί ςειρά ετών παίηουν πρωταγωνιςτικό ρόλο 
ςτθν Κ. Σερβίασ και όχι μόνο, εκμεταλλεφονται τθν "ανεξαρτθςία" τθσ ΑΑΔΕ προκειμζνου 
να χτίηουν προςωπικζσ καριζρεσ, υποκινοφμενοι από ιδιοτελι κίνθτρα.  
 Ζτςι ςχεδιάηουν τθν εφαρμογι μιασ αξιολόγθςθσ "ςτα μζτρα τουσ" άδικθσ και 
μερολθπτικισ ςε βάροσ των ταλαίπωρων εργαηομζνων που κακθμερινά μοχκοφν για να 
βγάλουν το μεροκάματο του τρόμου! Θζλουν να ειςάγουν τθν ατομικι ςτοχοκεςία με 
τελικό ςκοπό τθν κακιζρωςθ του ατομικοφ μιςκοφ. Η οριηόντια κυκλικι αξιολόγθςθ το 
μόνο που κα επιφζρει κα είναι θ ανκρωποφαγία και οι ςυνκικεσ εργαςιακισ ηοφγκλασ.  

 Γι αυτό ο κλάδοσ τουσ αποδοκίμαςε ςυμμετζχοντασ ςτθν απεργία -αποχι 
που ζχει προκθρφξει θ ΠΟΕ -ΔΟΥ με το ςυντριπτικό ποςοςτό του 90%. 
 

ΖΗΤΑΜΕ από τθν νζα πολιτικι θγεςία: 
 

 Τθν κατάργθςθ τθσ ΑΑΔΕ και τθν μετατροπι τθσ ςε ΓΓΔΕ υπό τθν αιγίδα του Υπ. Οικ. 
 Τθν αναβάκμιςθ του ΣΔΟΕ με επιςτροφι των φορολογικών αντικειμζνων ςε αυτό  
 Ελεφκερθ μετακίνθςθ των εργαηομζνων από τθν ΑΑΔΕ ςτο ΣΔΟΕ και το αντίςτροφο με 

απλι μετάκεςθ  
 Ενοποίθςθ του κλάδου κάτω από μια διεφκυνςθ προςωπικοφ  
 Ειδικό Μιςκολόγιο με ενςωμάτωςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ ςτον μιςκό  
 Μιςκολογικι εξομοίωςθ όλων των ςυναδζλφων (νζοι, μεταταχκζντεσ κ.α.)  
 Να μθν γίνει ςφνδεςθ του μιςκοφ με τθν κζςθ  
 Δίκαιο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ με διάφανα μετριςιμα και αντικειμενικά κριτιρια, 

χωρίσ διαφοροποίθςθ από τον υπόλοιπο δθμόςιο τομζα  
 Πρώτα να αξιολογθκοφν οι δομζσ και οι προϊςτάμενοι και μετά οι υπάλλθλοι χωρίσ 

αποχωριςεισ αλλά με επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ  
 Αξιοκρατία και διαφάνεια ςτθν επιλογι των προϊςταμζνων χωρίσ αποκλειςμοφσ με 

αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ  
 Συμμετοχι των αιρετών εκπροςώπων των εργαηομζνων ςτθν διαδικαςία επιλογισ των 

προϊςταμζνων  
 Όλεσ οι μετακινιςεισ εντόσ νομοφ να γίνονται μζςα από το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο  
 Συνεχι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ με αναβάκμιςθ τθσ φορολογικισ ακαδθμίασ  
 


