
Η προωθούμενη για το αμέσως 
επόμενο διάστημα σύνδεση μισθού με 
τα περιγράμματα θέσης, αποτελεί α-
ναμφισβήτητα μια ιδιαίτερα αρνητική 
προοπτική για τον κλάδο, τα μισθολο-
γικά ζητήματα και τις συνθήκες εργασί-
ας. Η προσπάθεια δε να εμφανιστεί η 
διαδικασία αυτή, ως εργαλείο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
μισθολογικής διαφοροποίησης των 
νεοεισερχόμενων στον κλάδο συνα-
δέλφων, αποκαλύπτει την απόλυτη 
υποκρισία και τον εμπαιγμό των τελευ-
ταίων μηνών, απ’ την πλευρά της πο-
λιτικής ηγεσίας και της ΑΑΔΕ. 

Τα περιγράμματα όμως, όχι μόνο 
δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλ-
λά αντίθετα παγιώνουν τη μισθολογική 
διαφοροποίηση και επί της ουσίας 
ανοίγουν, με δυσμενείς όρους, μισθο-
λογικό ζήτημα για το σύνολο των ερ-
γαζομένων. 

Η λογική των περιγραμμάτων όμως 
υπερβαίνει τα μισθολογικά ζητήματα 
και αφορά συνολικότερα των τρόπο 
διάρθρωσης και λειτουργίας των υπη-
ρεσιών μας. Λογική που βασίζεται 
στην πολυδιάσπαση και τον κανιβαλι-
σμό. Λογική που φέρνει την θέσπιση 
της ατομικής αξιολόγησης και την υπο-

γραφή ατομικών συμβολαίων. 

Η υλοποίηση των σχεδίων τους 
όμως, περνάει και μέσα από τη δική 
μας διάσπαση. Μέσα από την αναζή-
τηση των εχθρών μας στο διπλανό 
γραφείο, στους μεγαλύτερους ή μικρό-
τερους σε ηλικία συναδέλφους, στις 
νευραλγικές ή «λιγότερο σημαντικές» 
ειδικότητες, στους έχοντες περισσότε-
ρα ή λιγότερα τυπικά προσόντα κλπ.  

Αυτό όμως που πραγματικά θα 
κριθεί τους επόμενους μήνες, είναι η 
δική μας διάθεση να σταματήσουμε 
αυτές τις λογικές. Να αντιτάξουμε τη 
συλλογικότητα απέναντι στα σχέδια 
της ΑΑΔΕ, αλλά και όσους καλλιερ-
γούν κλίμα ανοχής ή και ‘’αυξημένων 
προσδοκιών’’ εντός του κλάδου.  Απέ-
ναντι σε όσους, εμφανιζόμενοι ως το 
‘’νέο’’, υιοθετούν πολιτικές που μας 
πάνε στο παρελθόν. Απέναντι σε 
όσους ‘’καταγγέλλουν’’ το κατεστημέ-
νο, αλλά ταυτόχρονα διεκδικούν ρόλο 
εκπροσώπου της Διοίκησης στο εσω-
τερικό των υπηρεσιών μας. Απέναντι 
σε όσους υποβάθμιζαν, το προηγού-
μενο διάστημα, τη σημασία ένταξης 
στα περιγράμματα και σήμερα 
‘’εκπλήσσονται’’ από τις εξελίξεις. 

Εδώ και δύο χρόνια, οι νεοεισερ-
χόμενοι στον κλάδο συνάδελφοι, 
υφίστανται μισθολογική αδικία με 
την  κυβέρνηση και τον Διοικητή να 
πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. 
Οι καθυστερήσεις όμως αυτές 

έχουν ως αποτέλεσμα να μην θέ-
λουν οι εργαζόμενοι να συμμετέ-
χουν στο παιχνιδάκι που παίζεται. 
Ενδεικτικά, ποσοστό 40% των διο-
ριστέων  δεν αποδέχονται την 
πρόσληψη ή παραιτούνται των θέ-
σεών τους. Το ερώτημα είναι αν η 
πολιτική ηγεσία και η ΑΑΔΕ θέλουν 
όντως να στελεχωθούν οι υπηρεσί-
ες μας από εργαζόμενους με αυξη-
μένα  προσόντα, ή θέλουν να τις 
μετατρέψουν σε γαλέρα που οι νέοι 
εργαζόμενοι με υψηλά τυπικά προ-
σόντα θα την αποφεύγουν. 
Η ‘’διέξοδος’’ που παρουσιάζεται 

είναι η σύνδεση μισθού με περι-
γράμματα θέσης. Μια πρόταση την 
οποία κάποια στελέχη της ομο-
σπονδία (η οποία φέρει τεράστιες 
ευθύνες)  την πλασάρανε αρχικά, 
με εύσχημο τρόπο,  ως λύση στο 
ζήτημα ενώ τελευταία εμφανίζονται 
να την απορρίπτουν.  
Η  μόνη λύση όμως είναι η μισθο-

λογική εξομοίωση όλων,  έτσι ώστε 
οι εργαζόμενοι να ξεκινούν από την 
ίδια μισθολογική αφετηρία και να 
έχουν έναν αξιοπρεπή μισθό για να 
ζήσουν.  
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Στη συνείδηση της μεγάλης πλει-
οψηφίας των συναδέλφων, το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα και ο τρόπος με τον 
οποίο αυτό λειτουργεί, αποτελεί δυ-
στυχώς μέρος του προβλήματος. Στον 
κλάδο μας ειδικά, ταγμένο επί σειρά 
ετών στη λογική της συνδιαχείρισης, 
εξαρτώμενο ή και ελεγχόμενο απ’ την 
εκάστοτε ηγεσία, ανέδειξε ως προτε-
ραιότητα τη δική του συντήρηση και 
όχι τη σύγκρουση και τον αγώνα κατά 
των όσων δρομολογούνται στις υπη-
ρεσίες μας. Μεγάλες ανατροπές στον 
κλάδο μας, έγιναν με την ανοχή ή και 
την ανοικτή στήριξη πλειοψηφικών 
τμημάτων των εκάστοτε συνδικαλιστι-
κών ηγεσιών.  

Απέναντι σε αυτό το μοντέλο του 
κομματικού – κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, υπήρξαν δυνάμεις που αντιστά-
θηκαν. Δυνάμεις που συγκρούστηκαν 
με το συνδικαλιστικό κατεστημένο και 
κατάφεραν σε αυτό σημαντικά πλήγ-
ματα. Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΙ κατοχυρώθηκε 
στη συνείδηση των συναδέλφων ως 
μια πραγματικά αυτόνομη συνδικαλι-
στική δύναμη, που συγκρούονταν 
(χωρίς εκπτώσεις) με τις πολιτικές των 
μνημονίων και προωθούσε την ανά-
πτυξη συμμαχιών με τμήματα της κοι-
νωνίας που πλήττονται απ’ τις ίδιες 

την όποια (και σε κάθε περίπτωση 
σεβαστή) κομματική ιδιότητα.  

Η διαφοροποίηση μας στο συνέ-
δριο και η επιλογή διαφορετικού δρό-
μου από Φίλους και Συντρόφους με 
τους οποίους πορευτήκαμε χρόνια 
ήταν μια δύσκολή επιλογή. Δυσκολό-
τερη όμως και σε πλήρη αντίθεση με 
όσα υπηρετούσε τόσα χρόνια η παρά-
ταξή μας, θα ήταν η αποδοχή της με-
τατροπής της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΣΚΙ (με τη 
συναίνεσή μας) σε ένα κομματικά κα-
θοδηγούμενο συνδικαλιστικό σχήμα, 
που θα έθετε ιεραρχικά υψηλότερα τις 
όποιες κομματικές ή κυβερνητικές α-
νάγκες, απ’ τις συνδικαλιστικές. Σε ένα 
συνδικαλιστικό σχήμα που αναδεικνύει 
ως συμμάχους του στον κλάδο μας, 
τους εκπροσώπους των ΑΝ.ΕΛ. και 
αυτό όχι στη βάση κάποιας σύμπτω-
σης απόψεων επί συνδικαλιστικών 
θεμάτων, αλλά στη βάση και τη λογική 
των κυβερνητικών εταίρων(!!!) και με-
τά από συνεννοήσεις σε κομματικά και 
κυβερνητικά γραφεία.    

Με σεβασμό, λοιπόν, στην ιστο-
ρία και τους αγώνες μας, τα μέλη  και 
οι φίλοι της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΣΚΙ, που δεν 
δεχτήκαμε τη μετατροπή της παράτα-
ξής μας σε μια παράταξη-εκπρόσωπο 
της κυβέρνησης στον κλάδο και συ-
γκροτήσαμε το ψηφοδέλτιο της ΑΚΕ 
(Αυτόνομη Κίνησης Εφοριακών), θα 
συνεχίσουμε να υπηρετούμε και να 
υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις 
αξίες με τις οποίες πορευτήκαμε εδώ 
και χρόνια. Να υπερασπιζόμαστε την 
αυτονομία στη συνδικαλιστική μας 
δράση και όχι απλά να την επικαλού-
μαστε. Θα συνεχίσουμε την πάλη για 
την οικοδόμηση του μετώπου εκείνων 
των δυνάμεων (μιας και δεν διεκδικού-
με μόνο για εμάς την ειλικρίνεια και 
την αγωνιστικότητα) που θα υπερα-
σπιστούν με αποφασιστικό τρόπο τα 
συμφέροντα των εργαζομένων.                                                                                                  

 
Η Γραμματεία της 

Αυτόνομης Κίνησης Εφοριακών 

πoλιτικές. Συμμαχίες και πρωτοβουλί-
ες κατά των χαρατσιών και του ΕΝΦΙ-
Α, κατά των κατασχέσεων και των 
πλειστηριασμών, τη φορολογική εξό-
ντωση των πολιτών, τη φοροδιαφυγή 
και την διαχρονική ασυλία που αυτή 
τυγχάνει κλπ.  

Την ίδια πορεία ακολούθησε και 
μετά την πολιτική αλλαγή και την διά-
ψευση των προσδοκιών μεγάλου μέ-
ρους της κοινωνίας και των εργαζομέ-
νων. Συνέχισε να μιλάει και να καταγ-
γέλλει τα μνημόνια, την ΑΑΔΕ, για την 
απαξίωση των Κτηματικών Υπηρε-
σιών και την επιχειρούμενη διάλυση 
του ΣΔΟΕ, για το σκάνδαλο ΚΕΡΑ-
ΝΗΣ, τους  ‘’επαγγελματίες της 
υγείας’’ του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ κλπ.  

Στο περιθώριο όμως του συνε-
δρίου της Ομοσπονδίας μας τέθηκε ή 
για την ακρίβεια κορυφώθηκε, η συζή-
τηση για τα χαρακτηριστικά της παρά-
ταξής μας, τη διασφάλιση της αυτονο-
μία της, τη δυνατότητά της να συνεχί-
σει να αποφασίζει χωρίς την ανάγκη 
έγκρισης κομματικών κέντρων ή πα-
ράκεντρων, την αυτονόητη (αλλά όχι 
πάντα δεδομένη) ανάγκη τα συνδικα-
λιστικά στελέχη να ιεραρχούν τη συν-
δικαλιστική τους ιδιότητα πάνω απ’  

‘’Η _ _ _ _ δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή των σωματείων μας  
σε ασφαλιστικές εταιρείες ή σε μεσάζοντες ιδιωτικών συμφερόντων’’  

 
Βοήθεια κοινού:  
 
To απόσπασμα είναι από ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης η οποία πριν 
από λίγους μήνες καταδίκαζε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ και σήμερα πρωταγωνιστεί στη μετα-
τροπή του σε Ασφαλιστική εταιρεία. 
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Συμπληρώστε τη λέξη που λείπει και κερδίστε (μετά από 
κλήρωση) μια… μηνιαία συνδρομή στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ. 



Από τον Δεκέμβριο του 2017, 
μετά από μια τριετία απίστευτης γρα-
φειοκρατίας, υποβάθμισης και συγκε-
ντρωτισμού  στη λειτουργία των Κτη-
ματικών Υπηρεσιών, επανήλθε με το 
Π.Δ. 142/17 η αυτοτελής οργάνωση 
των Κτηματικών Υπηρεσιών ανά νομό 
όπως ήταν πριν το 2014. Όμως οι υ-
πηρεσίες αυτές, που είναι αρμόδιες 
για την προστασία της δημόσιας περι-
ουσίας συνεχίζουν να υπολειτουργούν 
και απαξιώνονται μέρα με την μέρα, 
από την εφαρμογή των μνημονιακών 
περικοπών.  

Έτσι σήμερα, παρά τον ολοένα 

αυξανόμενο όγκο εργασίας, οι ελλεί-
ψεις σε προσωπικό είναι δραματικές. 
Υπηρεσίες που «λειτουργούν» με μο-
ναδικούς υπαλλήλους έναν οδηγό και 
μια καθαρίστρια, υπηρεσίες με έναν 
υπάλληλο ή χωρίς μηχανικούς δεν 
είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Οι 
υπηρεσίες αυτές καλούνται να δηλώ-
σουν πλήθος εμπραγμάτων δικαιωμά-
των του Ελληνικού Δημοσίου, να υπο-
βάλλουν ενστάσεις επί δηλωθέντων 
δικαιωμάτων από τρίτους, να προβάλ-
λουν δικαιώματα του Ελληνικού δημο-
σίου επί ενστάσεων τρίτων αλλά και 
ενστάσεων κατά αγνώστων, να κατα-
θέσουν αγωγές για δικαιώματα που 
δεν προκρίθηκε το δημόσιο κ.λ.π..  

Παράλληλα οι τραγικές ελλείψεις 
σε προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα 
τη μη επεξεργασία της ΠΟΑ 
(Προκαταρκτική Οριογραμμή Αιγια-
λού), έτσι ώστε μετά την 01/07/2018 
που λήγει η παράταση της προθεσμί-
ας επεξεργασίας της, οριστικοποιού-
νται ερήμην μας εκατοντάδες χιλιάδες 
χιλιόμετρα ακτογραμμών. 

Το Υπουργείο αντί να αντιμετω-

 Η κατάσταση που επικρατεί 
στις εφορίες είναι σε όλους μας 
γνωστή. Υψηλές απαιτήσεις από 
την πλευρά της Διοίκησης (ετήσιοι 
στόχοι), με το ελάχιστο όμως προ-
σωπικό και με βασικές ελλείψεις σε 
υλικοτεχνική υποδομή και αναλώ-
σιμα που καλύπτουν από την τσέ-
πη τους οι συνάδελφοι.. 

 Ενδεικτικό παράδειγμα, η ΔΟY 
Χολαργού. Μια εφορία με κενές το 
35% περίπου των οργανικών θέ-
σεων, η οποία καλύπτει μια περιο-
χή απ’ τους Αμπελόκηπους ως την 
Πεντέλη, εξυπηρετώντας εκατοντά-
δες χιλιάδες φορολογούμενους.   

 Πολίτες, οι οποίοι όταν επισκέ-
πτονται την ΔΟY, αναγκάζονται να 
ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια στο 
4όροφο κτίριο, μιας και οι ανελκυ-
στήρες είναι εκτός λειτουργίας σχε-
δόν από τις αρχές του έτους. Για 
όσους δεν τα καταφέρνουν στην 
ανάβαση ( π.χ. μεγαλύτεροι σε 
ηλικία) αναλαμβάνουν δράση οι 
συνάδελφοι, μετατρέποντας την 
είσοδο της εφορίας σε χώρο εξυ-
πηρέτησης, κουβαλώντας κάθε 
φορά τους απαραίτητους φακέ-
λους.  

Το συγκεκριμένο κτίριο είναι 
ένα από τα 28 ακίνητα που πούλη-
σε το Δημόσιο σε θυγατρικές των 
Τραπεζών, με την υποχρέωση μά-
λιστα να τα ενοικιάζει για είκοσι 
τουλάχιστον χρόνια και με ιδιαίτερα 
υψηλό ενοίκιο. Στις συμβάσεις μά-
λιστα αυτές προβλέπεται η υπο-
χρέωση του Δημοσίου να καλύπτει 
σχεδόν όλες τις υποχρεώσεις συ-
ντήρησης των κτιρίων, σε αντίθεση 
με ο,τι συνήθως συμβαίνει με συμ-
βάσεις του Δημοσίου. Σύμβαση 
βέβαια την οποία έχει υπογράψει 
το Δημόσιο, αλλά σέβεται στο Α-
ΚΕΡΑΙΟ η κατά τα άλλα Ανεξάρτη-
τη Αρχή…  
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πίζει το πρόβλημα της υποστελέχω-
σης, προσπαθεί με μπαλώματα και 
τροποποιήσεις του νόμου να καλύψει 
τις ελλείψεις, υποβαθμίζοντας όμως 
στην πραγματικότητα ακόμα περισσό-
τερο τις Κτηματικές Υπηρεσίες και πα-
γιώνοντας μία κατάσταση.  

Η δημόσια περιουσία βρίσκεται 
χαμένη στη μετάφραση των μνημονια-
κών νόμων, που επιβάλλουν όχι την 
προστασία της δημόσιας γης με βάση 
τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, 
αλλά την «εκμετάλλευσή της» με βάση 
το κέρδος των μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων. Με το άρθρο 196 του 
Ν. 4389/16 η Κυριότητα των ακινήτων 
του Δημοσίου μεταβιβάστηκαν στην 
θυγατρική εταιρεία του υπερταμείου 
ΕΤ.Α.Δ. ΑΕ, ως ενέχυρο για την εξυ-
πηρέτηση του χρέους. Για παράδειγ-
μα, ακόμα κι αν υπάρχουν κατάλληλα 
κτίρια του δημοσίου για τη στέγαση 
Δημοσίων Υπηρεσιών, αυτά δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για τη στέ-
γασή τους αλλά μόνο να παραχωρη-
θούν με τίμημα, που θα καθορίσει και 
θα εγκρίνει η ΕΤΑΔ ΑΕ, οδηγώντας 
ουσιαστικά το δημόσιο σε στεγάσεις 
με τίμημα σε άλλα ιδιωτικά ακίνητα.   

Σήμερα είναι περισσότερο ανα-
γκαίο και επιτακτικό από ποτέ να πα-
λέψουμε κόντρα στην μνημονιακή κα-
νονικότητα που μας επιβάλλουν, για 
να πάρουμε πίσω τον δημόσιο πλούτο 
που μας έκλεψαν, να διεκδικήσουμε 
την επανενοποίηση του κλάδου, την 
στελέχωση των υπηρεσιών, με νέες 
προσλήψεις, με εξειδικευμένο προσω-
πικό, να απαιτήσουμε από την ΠΟΕ-
Δ.Ο.Υ. να διεκδικήσει δυναμικά τις 
συνεδριακές αποφάσεις για τη δημόσι-
α περιουσία.  
 
Μάκης Γεροντίδης 
Υπάλληλος Κτηματικής Υπηρεσίας 



Ο σχεδιασμός για τη διάλυση του ΣΔΟΕ, μιας υπηρε-
σίας με μεγάλες δυνατότητες και τεχνογνωσία, είναι πλέ-
ον γνωστός. Η επίκληση των όποιων υπαρκτών προ-
βλημάτων δεν ήταν και δεν είναι αρκετή για να καλύψει 
το μεγάλο στόχο, που δεν ήταν άλλο απ’ το ‘’θάψιμο’’ 
των χιλιάδων ‘’καυτών’’ υποθέσεων που βρίσκονταν 
στις ντουλάπες της υπηρεσίας. 

Επειδή όμως καμιά κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να 
σηκώσει το βάρος της απευθείας παραγραφής αυτών 
των υποθέσεων, επέλεξαν την τακτική του στραγγαλί-
σματος της υπηρεσίας (σε προσωπικό, υλικοτεχνική 
υποδομή κλπ) αλλά και την πλήρη θεσμική υποβάθμισή 
της, μέσω της κατάργησης του δικαιώματός της να διε-
νεργεί φορολογικό έλεγχο. 

Οι δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσία περί αναβάθμισης 
του ΣΔΟΕ (μέσω της διάλυσής του!!!), δεν ήταν παρά 
στάχτη στα μάτια και προσπάθεια να υποβαθμίσουν τις 
καταγγελίες για τις πραγματικές στοχεύσεις.   

Τα όσα ακολούθησαν με τη διαχείριση των υποθέσε-
ων, είναι σίγουρα τραγελαφικά… 

Δεκάδες συνάδελφοι επί μήνες κωδικοποίησαν με βά-
ση τα νέα δεδομένα τις υποθέσεις του ΣΔΟΕ.  Με την 
ολοκλήρωση του έργου, αυτές παρελήφθησαν απ’ την 
ΑΑΔΕ, αλλά παραμένουν στο ΣΔΟΕ (!!), με εξαιρέσεις 
όσες (ελάχιστες) προτεραιοποιούνται για έλεγχο.  

Παράλληλα όμως με τη διαδικασία αυτή, επεστράφη-
σαν απ’ το ΣΔΟΕ στους αρμόδιους εισαγγελείς, χιλιάδες 
εισαγγελικών υποθέσεων, μετά την αφαίρεση από την 
υπηρεσία του δικαιώματος να ασκεί φορολογικό έλεγχο. 
Οι υποθέσεις αυτές μεταφέρθηκαν στη συνέχεια από 
τους εισαγγελείς στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ 
όμως, με το νέο καθεστώς δεν έχει υποχρέωση να ελέγ-
ξει αυτές τις υποθέσεις, (πέραν μικρού αριθμού ΑΦΜ 
που έχουν προτεραιοποιηθεί)  και για το λόγο αυτό επι-
στρέφει ξανά αυτές τις υποθέσεις στους εισαγγελείς!!!!! 

Παράλληλα, η Νέα Δομή που δημιουργήθηκε για τον 
έλεγχο υποθέσεων με εισαγγελική παραγγελία, ακόμα 
και όταν λειτουργήσει, θα είναι πρακτικά αδύνατο να 
ελέγξει τον όγκο αυτών των υποθέσεων. Αποτέλεσμα 
αυτού…. Ο κίνδυνος μεγάλος αριθμός εισαγγελικών πα-
ραγγελιών, να βρεθεί χωρίς ‘’υπηρεσία υποδοχής’’!!!! 

Και αυτό γιατί…. Η ΑΑΔΕ έχει απαλλαγεί ουσιαστικά 
από την ευθύνη αυτών των εισαγγελικών, η Νέα Δομή 
αδυνατεί να ελέγξει όλες αυτές τις υποθέσεις, ενώ από 
το ΣΔΟΕ έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα να ασκεί φορολο-
γικό έλεγχο.  

Η εικόνα της απόλυτης αδιαφάνειας στη λειτουργία 
της ΑΑΔΕ, είναι κοινός τόπος. Αδιαφάνεια που αφορά τόσο 
τις κρίσεις προϊσταμένων, όσο και τη λειτουργία  (ή μη λει-
τουργία) των υπηρεσιακών συμβουλίων.  Η διαδικασία επι-
λογής προϊσταμένων του τελευταίου διαστήματος άλλωστε 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορεί να αλλάζουν 
τα κέντρα (αν και σταθερές… πάντα υπάρχουν), μπορεί να 
μεταβάλλονται οι συσχετισμοί, αλλά η λογική της ΑΔΙΑΦΑ-
ΝΕΙΑΣ και του «ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ»,  είναι πάντα εδώ, σαν 
τις παλιές καλές εποχές. ‘’Η κουζίνα παραμένει η ίδια… 
Μόνο οι σεφ αλλάζουν και οι… παραγγελίες’ (… παρατή-
ρησε εύστοχα ένας συνάδελφος). 

Χωρίς λοιπόν να κρίνουμε συναδέλφους, πιθανό-
τατα ικανούς και άξιους, οι οποίοι κρίθηκαν με την τελευταί-
α διαδικασία, διατυπώνουμε σαφή και ξεκάθαρα ερωτήμα-
τα προς την ηγεσία της ΑΑΔΕ… 

Για ποιο λόγο δεν ανακοινώνεται ο αριθμός των διεκδι-
κητών της κάθε θέσης που προκηρύχθηκε; 

Με ποια κριτήρια επιλέγονται κάθε φορά οι θέσεις που 
θα προκηρυχθούν; Γιατί επιλέγεται η διαδικασία της 
‘’σαλαμοποίησης’’ και δεν ακολουθείται μια ενιαία διαδικα-
σία; Τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη διαδικασία; 

Για ποιο λόγο δεν ανακοινώνεται η μοριοδότηση των 
διεκδικητών μιας θέσης, προκειμένου να γνωρίζει και να 
πειστεί ο κάθε συνάδελφος, ποιος ο λόγος  αποκλεισμού 
του από την 15αδα που κάθε φορά προκρίνεται; 

Για ποιο λόγο δεν ανακοινώνεται η κατάταξη των 15 
πριν τη διαδικασία της συνέντευξης καθώς και η κατάταξή 
τους μετά τη βαθμολογία της συνέντευξης; 

Μήπως η παραπάνω διαδικασία αποτελεί απλά μια πα-
ρωδία η οποία έρχεται απλά να ‘’νομιμοποιήσει’’ αποφά-
σεις που έχουν ληφθεί εκ των προτέρων; 

Η ηγεσία λοιπόν της ΑΑΔΕ έχει την ευκαιρία να 
αποδείξει ότι όσα της χρεώνονται είναι λάθος και κακο-
προαίρετα… Έχει τη δυνατότητα να δώσει, όπως και ηθικά 
έχει την υποχρέωση, τα πλήρη στοιχεία για τη διαδικασία 
των κρίσεων, τα μόρια που προκύπτουν για κάθε συνάδελ-
φο ως αποτέλεσμα των τυπικών του προσόντων, της επί-
δοσής του στις γραπτές εξετάσεις, τη μοριοδότηση της συ-
νέντευξης κλπ. Διαφορετικά είναι εκτεθειμένη και δυστυχώς 
θα επιβεβαιώσει όσα της χρεώνονται για αδιαφάνεια και 
«μαγειρέματα».  
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