
ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΑΔΕ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 

Την ίδια ώρα που με περίσσια υποκρισία η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μάχεται για την «προάσπιση 

της ανθρώπινης ζωής» προσπαθώντας να δικαιολογήσει την χρεοκοπία της πολιτικής της, 

εξαπολύει μια καταιγίδα κατασταλτικών, αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων για να θωρακίσει το 

κεφάλαιο, αξιοποιώντας την πανδημία και τα αποτελέσματά της. Κυβέρνηση και ΑΑΔΕ απαιτούν από 

τους εργαζόμενους να σταματήσουν να αντιδρούν και να αγωνίζονται με πρόσχημα την πανδημία, 

ενώ αυτοί συνεχίζουν με αμείωτη ένταση, τις αντεργατικές πολιτικές τους, επιδεικνύοντας μάλιστα 

αυταρχικότητα, εκβιασμό και απαξίωση στους εργαζόμενους και τα συλλογικά τους όργανα. 

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, χωρίς κανένα διάλογο με τους εργαζόμενους, ανακοίνωσε ως τετελεσμένο 

το σχέδιο μισθολογίου, περιέχοντας πλήθος ασαφειών, καθιστώντας όμως απολύτως σαφές την 

σύνδεσή του με την αξιολόγηση, τα περιγράμματα θέσης και κάνοντας ακόμα πιο σαφές ότι 

όποιος δεν αξιολογηθεί τώρα ή στο μέλλον, θα υποστεί ΑΜΕΣΑ μεγάλη μείωση στις αποδοχές 

του. Βάζει ταφόπλακα τον δίκαιο αγώνα των νέων συναδέλφων αποκλείοντάς τους από την 

προσωπική διαφορά και τους δελεάζει με το τυράκι του επιδόματος θέσης και αυτό πάντα με την 

προϋπόθεση της συμμετοχής στην αξιολόγηση. 

Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ, λειτουργώντας και ως λαγός για το υπόλοιπο Δημόσιο, εισάγει ένα 

μισθολόγιο κομμένο και ραμμένο στους εδώ και χρόνια διακηρυγμένους στόχους των 

μνημονίων (που τελείωσαν αλλά παραμένουν), για ένα μικρό “επιτελικό” Δημόσιο που θα 

λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε όφελος του κεφαλαίου και όχι για την 

εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Έτσι, παράλληλα με την μείωση των δαπανών για 

κοινωνικές ανάγκες (Υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση) υλοποιούν την αντιδραστική 

αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα με την τρομοκράτηση των υπαλλήλων, τον 

κατακερματισμό των εργασιακών σχέσεων, τη δημιουργία εργαζομένων διαφορετικών 

ταχυτήτων, την εισαγωγή ατομικών συμβολαίων και στόχων, το χτύπημα της μόνιμης και 

σταθερής δουλειάς και των δικαιωμάτων μας. 

Το σχέδιο μισθολογίου της ΑΑΔΕ και η απόλυτη εξάρτησή του από την αξιολόγηση, 

αυτούς ακριβώς τους στόχους εξυπηρετεί. Αλλά και η καταστρατήγηση του ωραρίου και η 

επέκτασή τους μέχρι τις 7 μ.μ. από 23/11/2020, είναι μια πρόβα για το μέλλον που μας 

σχεδιάζουν, πάντα με πρόσχημα την πανδημία, θεωρώντας τους εργαζόμενους αναλώσιμους αλλά 

και χωρίς κανένα ουσιαστικό νόημα, γιατί οι φορολογούμενοι-πολίτες  δεν έχουν ανάγκη από 9ωρη 

εξυπηρέτηση αλλά από ουσιαστικά φορολογικά  μέτρα ανακούφισης από την οικονομική κρίση και 

λόγω της πανδημίας.  

Συνάδελφοι, η αλαζονική και αυταρχική κίνηση αυτή της ΑΑΔΕ είναι ένας ωμός εκβιασμός και ως 

τέτοιο πρέπει να τον επιστρέψουμε ΑΜΕΣΑ και ΗΧΗΡΑ στους εμπνευστές του. Η διοίκηση της 

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί άλλο να κρύβεται και να μοιράζει αυταπάτες στους εργαζόμενους. Η 

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ. 

Χρειάζεται να σημάνει συναγερμός. ΤΩΡΑ να βγει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με 

διάρκεια, ενημέρωση - ξεσηκωμό των εργαζομένων και με αποφασιστικότητα να 

αποκρούσουμε τα σχέδια κυβέρνησης και ΑΑΔΕ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η Ομοσπονδία έχει ολοκληρωμένο σχέδιο μισθολογίου. Άμεσα να 

το γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους και να κάνει όλες τις ενέργειες ώστε η βάση συζήτησης να 

είναι το δικό μας σχέδιο, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το σχέδιο Πιτσιλή. 

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, την απεργία στις 24 και 26 Νοέμβρη μόνο οι εργαζόμενοι με 

τη συμμετοχή μας, μπορούμε να την μετατρέψουμε σε εφιάλτη για την κυβέρνηση και την ΑΑΔΕ 

αλλά και να μην αφήσουμε περιθώρια στην γραφειοκρατία της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. να την 

χρησιμοποιήσει ως άλλη μια τουφεκιά στον αέρα.  
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