Έκδοση της Αυτόνομης Κίνησης Εφοριακών (ΑΚΕ)

Η τραγωδία στο ΜΑΤΙ, αποτέλεσε την
αφορμή μιας έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για
τις ευθύνες που οδήγησαν σε αυτή. Μια
αντιπαράθεση με επικοινωνιακά κυρίως
χαρακτηριστικά κατά την οποία οι μεν επιχειρούσαν να κρυφτούν πίσω απ’ τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι δε να αποκρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους για τις
δεκαετίες διακυβέρνησης και τα αποτελέσματα αυτής.
Χιλιάδες ρεπορτάζ για τους φράχτες
πάνω στο κύμα, την καταπάτηση της δημόσια περιουσίας, τα κτίσματα πάνω στον
αιγιαλό κλπ. Καμιά αναφορά όμως στη
συστηματική απαξίωση (που φτάνει στα
όρια της διάλυσης) των Κτηματικών Υπηρεσιών και των δομών που έχουν την ευθύνη
διαφύλαξης της δημόσιας περιουσίας. Ευθύνες που βαραίνουν τόσο τους προηγούμενους, όσο και τους σημερινούς κυβερνώντες.
Η διάλυση όμως των κτηματικών υπηρεσιών δεν είναι τυχαία, παρότι αυτές μπορούν να αποτελέσουν μια τεράστια πηγή
εσόδων για το δημόσιο. Αυτή υπαγορεύεται
από ισχυρά συμφέροντα που λυμαίνονται
τη δημόσια περιουσία, που καταπατούν τον
αιγιαλό, που στερούν απ’ τους πολίτες την
πρόσβαση στη θάλασσα. Συμφέροντα τα
οποία διαχρονικά οι κυβερνήσεις και το
πολιτικό σύστημα υπηρετούν ή ανέχονται.



Πρώτο μεταμνημονιακό μέτρο,
το λουκέτο σε ΔΟΥ σελίδα 2



Το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ… ενώνει σελίδα 2



Μηχανογράφηση του τμήματος
κεφαλαίου σελίδα 3



Η ΑΚΕ στις εκλογές για υπηρεσιακά συμβούλια σελίδα 3



Θυσιάζουν το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σελίδα 4



Αυθαιρεσίες και αυταρχισμός υπηρεσιακών παραγόντων σελίδα 4

Το www.eforiakoi.org έφερε στην
επιφάνεια έκθεση των Δανειστών για
τις φορολογικές υπηρεσίες. Έκθεση
στην οποία με σαφήνεια αποτυπώνεται το μέλλον που έχουν σχεδιάσει
για τις υπηρεσίες μας και τους εργαζόμενους σε αυτές.
Χαρακτηριστικά σημεία της έκθεσης
αφορούν:
 Το δραστικό περιορισμό των
υφιστάμενων υπηρεσιών, ο αριθμός των οποίων χαρακτηρίζεται ως
υπερβολικά μεγάλος.
 Την κατάργηση του ελέγχου απ’
το σύνολο των εφοριών και τη μεταφορά του σε περιορισμένο αριθμό
περιφερειακών κέντρων.
 Την κατάργηση των τμημάτων
Δικαστικού και τη μεταφορά τους
επίσης σε περιφερειακά κέντρα.
 Την κατάταξη των υπαλλήλων σε
νέο βαθμολόγιο και τη σύνδεση των
περιγραμμάτων θέσης με διαφορετικές αποδοχές.
Το γεγονός ότι πολλά από αυτά
βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης
ή ‘’προετοιμασίας’’ επιβεβαιώνει ότι
όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν
απλές κατευθύνσεις, αλλά βασικές
επιλογές της ηγεσίας της ΑΑΔΕ με τη

σύμφωνη γνώμη προφανώς της πολιτικής ηγεσίας και με άμεσο μάλιστα
ορίζοντα εφαρμογής.
Αίσθηση όμως προκαλεί το γεγονός
των ιδιαίτερα ‘’χαμηλών’’ αντανακλαστικών που επέδειξαν τα κεντρικά
συνδικαλιστικά μας όργανα και οι
συνδικαλιστικές παρατάξεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις, για το κείμενο που
έφερε στην επιφάνεια η Αυτόνομη
Κίνηση Εφοριακών και η ιστοσελίδα eforiakoi.org.
Δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το αν κάποιοι ξέρανε τα όσα
δρομολογούνται. Φοβόμαστε όμως
ότι πολλοί και για διαφορετικούς ίσως
λόγους ο καθ’ ένας, βολεύονται πίσω
απ’ τη δήθεν… άγνοια των όσων
προωθούνται. Άλλωστε η δημιουργία
τετελεσμένων έχει πολλές φορές
αποδειχθεί ότι…. βολεύει, όχι μόνο
όσους νομοθετούν και υλοποιούν
μνημονιακές πολιτικές, αλλά και
όσους εκ της θέσεώς τους (βλ. συνδικαλιστικές δυνάμεις του κλάδου μας)
οφείλουν να αντιδράσουν και να συγκρουστούν με αυτές τις επιλογές.
(Η 83ων σελίδων έκθεση των δανειστών για τις φορολογικές υπηρεσίες,
βρίσκεται στο www.eforiakoί.org).

Μπορεί η Κυβέρνηση και οι
Δανειστές να ανακοίνωσαν στις 21
Αυγούστου το ‘’τέλος των
μνημονίων’’, αυτό όμως δεν εμπόδισε την ΑΑΔΕ με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει 2 ημέρες αργότερα σε ένα
νέο κύμα κλεισίματος υπηρεσιών, σε
πλήρη ευθυγράμμιση με τις μνημονιακές δεσμεύσεις…
Με δελτίο τύπου η ΑΑΔΕ στις
23.8.2018 ανακοίνωσε τις πρώτες
εφορίες της Αττικής που θα κλείσουν
το αμέσως επόμενο διάστημα. Η
πρακτική άλλωστε να ανακοινώνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες
κοντά στο δεκαπενταύγουστο, με
στόχο την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων, είναι πλέον γνωστή για
την ηγεσία της ΑΑΔΕ.
Όσο για την πολιτική ηγεσία…
Θυμίζουμε την τοποθέτηση της μερικές εβδομάδες πριν:
‘’Οι όποιες συγχωνεύσεις ΔΟΥ,
όταν δρομολογηθούν, θα γίνουν μετά από συνεννόηση της πολιτικής
ηγεσίας με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
και θα συνυπολογίσουν δεδομένα
αλλά και διορθωτικές κινήσεις που
αφορούν στο κλείσιμο των Δ.Ο.Υ
προ τετραετίας, που πραγματοποιήθηκαν αυθαίρετα, χωρίς μελέτη και
με μοναδικό σκοπό τη μείωση των
λειτουργικών εξόδων."
Είναι λοιπόν σαφές ότι η συνεννόηση έγινε και οι υπό κατάργηση εφορίες επιλέχθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη και της Πολιτικής Ηγεσίας. Κατά συνέπεια και εκτός των
άλλων, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
η τοποθέτηση των συνδικαλιστικών
δυνάμεων που διακινούσαν το προ-

Δεν γνωρίζουμε αν είναι η
αγωνία για τη στήριξη των συναδέλφων. Δεν γνωρίζουμε αν είναι η
ταύτιση στην άποψη ότι η περίθαλψη και η υγεία θα πρέπει να περνάει μέσα από ιδιωτικού τύπου συστήματα (βλ. ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ) όπου η
εισφορά των εργαζομένων είναι
επιβεβλημένη.
ηγούμενο διάστημα (ως εκπρόσωποι
τύπου της Κυβέρνησης) τις θέσεις της
Πολιτικής Ηγεσίας, καλλιεργώντας
στους συναδέλφους κλίμα εφησυχασμού αλλά και ψευδαισθήσεις ότι όχι
μόνο δεν θα κλείσουν ΔΟY, αλλά θα
διορθωθούν και ‘’εγκλήματα’’ που
έγιναν την περίοδο των πρώτων μνημονίων απ’ τους Σαμαρο-Βενιζέλους.
Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός στον
κλάδο μας άλλωστε έχει ιστορία… απλά το χρώμα αλλάζει.
Άλλωστε η διαρκής απαξίωση
των ΔΟY και οι μεγάλες ελλείψεις σε
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή,
αυτό που προετοιμάζουν είναι το κλείσιμό τους. Τα σχέδια Δανειστών ΑΑΔΕ - Κυβέρνησης, που είδαν το
φως της δημοσιότητας, προβλέπουν
με σαφήνεια το δραστικό περιορισμό
των υπηρεσιών μας και την κατάργηση του Ελέγχου και του Δικαστικού
από όσες τελικά ΔΟY παραμείνουν.
Για αυτά όμως κουβέντα… Τόσο
απ’ τα κεντρικά συνδικαλιστικά μας
όργανα όσο φυσικά και απ’ τις κυβερνητικές συνδικαλιστικές δυνάμεις, οι
οποίες αρέσκονται στην αναπαραγωγή των δελτίων τύπου της Κυβέρνησης και τα πανηγύρια για την…
“έξοδο” απ’ τα μνημόνια.

Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν και κερδίστε .....
Η καινοτομία – λύση της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την αποσυμφώρηση των
ΔΟY και την αποτελεσματική λειτουργία της
φορολογικής διοίκησης λέγεται:
«O_________
2

της

_ _ _ _ _ _ _ _ _»

Το βέβαιο είναι ότι η ιστορία
του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ κατάφερε να ενώσει μεγάλο μέρος των συνδικαλιστικών δυνάμεων (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και
ΑΣΚΙ). Είναι τέτοια μάλιστα η σύμπνοια (και η αγωνία για τους...
συναδέλφους προφανώς) που θεωρήθηκε μάλλον υπερβολή το να
τηρηθούν έστω οι στοιχειώδεις και
προβλεπόμενες απ’ το καταστατικό, διαδικασίες για την ανάδειξη
της διοίκησης του Ταμείου.
‘’Εκλογές’’ μεταξύ γνωστών
και χωρίς ενημέρωση του συνόλου
των μελών (όπως επίσημα καταγγέλθηκε), αποκλεισμός συμμετοχής
όσων πιθανά θα θέλανε να συμμετέχουν από την περιφέρεια, περιορισμός της δυνατότητας κατάθεσης
υποψηφιοτήτων (μην μας προκύψει και κανένας ‘’περίεργος’’ και
εκτός πλάνου και συνεννόησης)
κλπ.
Όσο για κάποια μικροπροβληματάκια και τα… ριξίματα για τις
«καλές» θέσεις και το ποιά αντιστοιχεί στην κάθε παράταξη
(ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΑΣΚΙ) αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Άλλωστε ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα. Και ο σκοπός είναι ιερός… η
υγεία των συναδέλφων…

Βοήθεια κοινού:
Μετά από την σαρωτική συρρίκνωση του αριθμού
των Δ.Ο.Υ. τα τελευταία χρόνια (από 283 μειώθηκαν σε περίπου 110) και την δημοσιοποίηση του
σχεδίου για περαιτέρω κλείσιμο και συγχωνεύσεις
Δ.Ο.Υ., η ΑΑΔΕ έρχεται να αλλάξει εκ βάθρων το
πρόσωπο της σκληρής εφορίας και στρέφει το ενδιαφέρον της στην εξυπηρέτηση(!!!) των πολιτών
με κατ' ιδίαν συναντήσεις στο τόπο διαμονής τους.

Η μη μηχανοργάνωση του τμήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, την οποία συνεχώς
εξαγγέλλουν αλλά ποτέ δεν υλοποιείται, δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων.
Ερωτήματα που επί της ουσίας θέτουν
ευθέως ζήτημα ύπαρξης ή μη βούλησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κτλ.
Η ‘’Ενημέρωση Εφοριακών’’
έλαβε και δημοσιεύει επιστολή συναδέλφων του τμήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν το τεράστιο αυτό ζήτημα:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΩΝ Δ.Ο.Υ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τη μη μηχανογράφηση του
Γραφείου Κεφαλαίου των ΔΟΥ παρατηρούνται οι παρακάτω δυσκολίες κατά την λειτουργία των υπηρεσιών.
Η διατήρηση του χειρόγραφου συστήματος για τα Γραφεία Κεφαλαίου
των Δ.Ο.Υ έχει οδηγήσει στην δημιουργία ενός ογκωδέστατου αρχείου.
Καθημερινά χάνονται απίστευτες εργατοώρες στην αναζήτηση φακέλων
κληρονομιών, δωρεών – γονικών παροχών. Την ανωτέρω κατάσταση ενισχύουν:
 η επαναλαμβανόμενη έκδοση πιστοποιητικών του αρθ. 105,
 το έτος παραγραφής (1995), συνυπολογισμός υποθέσεων 20ετιας
και πλέον,
 η μη ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων για την αναζήτηση των τιμών
ζώνης ανά περιοχή.
Τα ανωτέρω έχουν αντίκτυπο στην
γρήγορη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη εφόσον υπάρχουν
φορές που η αναζήτηση στοιχείων

πρέπει να γίνει από το προσωπικό
αρχείο του φορολογούμενου ή από το
αρχείο του συμβολαιογράφου, γεγονός που μπορεί να συνιστά έλλειψη
στοιχειών ή μη σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του φακέλου.
Για την αποφυγή των ανωτέρω, για
την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη
αλλά και για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου προτείνουμε:
1. Την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τις τιμές ζώνης ανά περιοχή
προκειμένω να γίνεται γρηγορότερα
και πιο αξιόπιστα η επαλήθευση
των αντικειμενικών τιμών ζώνης.
2. Να μειωθεί το έτος παραγραφής
των υποθέσεων του Κεφαλαίου.
Την παρούσα στιγμή έχουν παραγραφεί οι υποθέσεις μέχρι τις
31/12/1994.
3. Να αναβαθμιστεί το σύστημα των
δηλώσεων ΦΜΑ ως προς το τμήμα
της αναζήτησης στοιχείων και ελέγχου. Έχει παρατηρηθεί η αγορά και
η μεταβίβαση ακινήτων από φυσικά
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
συχνότερα αλλοδαπά, σε τακτά
χρονικά διαστήματα, γεγονός που
συνιστά εμπορική δραστηριότητα. Η
διαπίστωση των ανωτέρω περιστατικών, συνδέεται με την παρατηρητικότητα του εκάστοτε υπαλλήλου,
εφόσον η αναζήτηση μέσα από το
σύστημα Κεφαλαίου taxis είναι δυσχερής.
4. Οι δηλώσεις δωρεών – γονικών
παροχών και κληρονομιών να καταχωρούνται σε ένα κεντρικό σύστημα, ανεξαρτήτως Δ.Ο.Υ καταχώρησης, προσβάσιμες στους υπαλλήλους του Κεφαλαίου, προς διευκόλυνση στην αναζήτηση στοιχείων
για τον συνυπολογισμό των προγενέστερων δηλώσεων.
5. Η σύνδεση του ΕΝΦΙΑ με τις δηλώσεις κληρονομιών, δωρεών – γονικών παροχών που υποβάλλονται
στο γραφείο Κεφαλαίου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη
των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
προγραμματίζονται για το τέλος
του έτους. Μια διαδικασία η οποία
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ζήτημα
της ‘’διαχείρισης’’ του προσωπικού, θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο των εξελίξεων και των αλλαγών που δρομολογούνται στις υπηρεσίες μας.
Ταυτόχρονα η επόμενη περίοδος και μέχρι τη διεξαγωγή των
εκλογών για τα υπηρεσιακά, αποτελούν μια ευκαιρία για ένα ουσιαστικό διάλογο, εντός του κλάδου,
αλλά και των συνδικαλιστικών μας
οργάνων, για το ρόλο που οφείλουν να έχουν οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων σε αυτά.

Να αναδείξουμε την ανάγκη να
πάψουν τα υπηρεσιακά συμβούλια
να αποτελούν απλά ένα πεδίο
νομιμοποίησης και ξεπλύματος
ρουσφετολογικών διαδικασιών
και μια διαδικασία νομιμοποίησης
και εφαρμογής αντιδραστικών
μνημονιακών μέτρων (με την
έγκριση των εκπροσώπων των
εργαζομένων) κλπ.
Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ και
τα συνεργαζόμενα με αυτήν σχήματα και ανεξάρτητοι συνάδελφοι,
θα συμβάλουν με κάθε τρόπο σε
αυτή τη συζήτηση. Αναδεικνύοντας
το ρόλο που έχει ανατεθεί (εντός
των μνημονιακών πολιτικών) στο
θεσμό των υπηρεσιακών συμβουλίων, ασκώντας κριτική για τη διαχρονική στάση των εκπροσώπων
των εργαζομένων σε αυτά και καταθέτοντας τις απόψεις της για τον
τρόπο λειτουργίας τόσο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, όσο και
των εκπροσώπων μας σε αυτά. 3

Με μια απαράδεκτη και σίγουρα περίεργη διαδικασία, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟY,
στις 4.7.2018 αποφάσισε το δραστικό περιορισμό των μέχρι σήμερα παροχών του ταμείου σε
ποσοστό που κυμαίνεται κοντά στο 50% .
Μια απόφαση την οποία έλαβε πριν ακόμα
ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελέτη και χωρίς να
υπάρχει πρόταση της αρμόδιας Διοικούσας επιτροπής του Ταμείου προς την ΠΟΕ ΔΟY!!!!. Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν μπορεί να είναι το γεγονός ότι απορρίφθηκε πρόταση που στήριξαν η
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ, η ΔΑΣ και η ΣΑΣ, για μετάθεση της όποιας απόφασης στην επόμενη
συνεδρίαση, στην οποία θα μπορούσαμε να
έχουμε ολοκληρωμένη την αναλογιστική μελέτη,
την άποψη της Διοικούσας επιτροπής του Ταμείου, αλλά και την απάντηση της πολιτικής ηγεσίας
για οικονομική στήριξη του ταμείου, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα ταμεία Ομοσπονδιών του
Δημοσίου. Απάντηση όμως που προϋποθέτει τη
διατύπωση του αιτήματος και τη σοβαρή διεκδίκηση του απ’ την πλευρά της Ομοσπονδίας μας,
κάτι όμως που ουσιαστικά δεν έχει γίνει (γιατί
άραγε;) και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα
του ταμείου δεν είναι σημερινά.
Δυστυχώς όμως οι αποφάσεις είχαν παρθεί σε
άλλο επίπεδο και εκτός των διαδικασιών του Γενικού Συμβουλίου. Έτσι το απολύτως λογικό αίτημα της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, της ΔΑΣ και
της ΣΑΣ, απορρίφθηκε απ’ την ισχυρή πλειοψηφία των ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΑΣΚΙ και ΟΡΑΜΑΤΟΣ
(επέλεξε το λευκό).
Το γεγονός ότι αυτές είναι και οι παρατάξεις
που ‘’τρέχουν’’ την ιστορία του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, μάλλον δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαίο. Όπως
και η σύμπτωση ο περιορισμός των παροχών
του Αλληλοβοηθείας να συμπίπτει με τις εξαγγελίες για νέα παρεμφερή ‘’προϊόντα’’ που ετοιμάζεται να προσφέρει (με το αζημίωτο φυσικά) το
ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ.

Η δημιουργία της ΑΑΔΕ, συνδυάστηκε με τον πολλαπλασιασμό των φαινομένων αυθαιρεσίας και αυταρχισμού, απ’ την
πλευρά ιεραρχικά ανώτερων υπηρεσιακών παραγόντων και
στελεχών, εις βάρος των Υπαλλήλων της νεοσύστατης Αρχής.
Το παράδειγμα άλλωστε της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών η οποία μετά την απόπειρά της να αμφισβητήσει το δικαίωμα στην καλοκαιρινή άδεια των εργαζομένων, κατέφυγε σε
απαράδεκτες και συκοφαντικές επιθέσεις εις βάρος όσων
‘’τόλμησαν’’ να αναδείξουν το θέμα, δεν είναι δυστυχώς το μοναδικό και αναμφισβήτητα δείχνει το μοντέλο των υπηρεσιακών
παραγόντων και στελεχών που αναπτύσσονται εντός του μορφώματος της ΑΑΔΕ.
Στελέχη τα οποία με κριτήρια τη διατήρηση της όποιας θέσης κατέχουν, θα εμφανίζονται ‘’βασιλικότεροι του βασιλέως’’,
στοχεύοντας να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους στην ηγεσία
της ΑΑΔΕ. Μια ηγεσία η οποία, με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας, διατηρεί για προφανείς λόγους, το δικαίωμα της μη δημοσιοποίησης των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων και στελέχωσης των υπηρεσιών.
Βασικό κριτήριο άλλωστε για τις υπηρεσίες μας (πριν και
μετά την ΑΑΔΕ) δεν αποτέλεσε ποτέ η ικανότητα και η αξιοκρατία, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι όλοι όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης δεν είναι ικανοί και άξιοι και ότι δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους μέσα από ένα αξιοκρατικό σύστημα.
Και για όσους όμως νοιώσουν ‘’προσβεβλημένοι’’… καλούμε για άλλη μια φορά, ως Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών:
1. Την ΑΑΔΕ να δημοσιοποιεί κάθε φορά την κατάταξη και
τα μόρια όσων διεκδικούν μια θέση ευθύνης.
2. Την πολιτική ηγεσία (τώρα που… τέλειωσαν και τα μνημόνια) να επιβάλει τη διαφάνεια στη στελέχωση των υπηρεσιών μας…
3. Την Ομοσπονδία να απαιτήσει όρους διαφάνειας στις
επιλογές Προϊσταμένων και τις μετακινήσεις συναδέλφων .
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