
 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 19.11.2019 

 

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον κλάδο μας, μιας και βρισκόμαστε 
μπροστά σε αποφάσεις και διαδικασίες που πρόκειται να καθορίσουν τον μελλοντικό χαρακτήρα των 
υπηρεσιών μας, καθώς και τις συνθήκες κάτω απ΄ τις οποίες θα κληθούμε να φέρουμε εις πέρας το 
δύσκολο έργο μας. Εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τη διαδικασία συρρίκνωσης των δομών 
(κλείσιμο εφοριών, υποβάθμιση αν όχι κατάργηση των δικαστικών τμημάτων κλπ), η οποία βρίσκεται σε 
διαρκή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.  

• Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση θεμιτών και αθέμιτων μέσων, συνεχίζει και εντείνει τις 
πιέσεις για την εφαρμογή μιας ‘’αξιολόγησης’’ την οποία έχει απορρίψει το σύνολο σχεδόν των 
συναδέλφων. Διαρρέοντας ψεύδη, απειλώντας συναδέλφους και δηλώνοντας την πρόθεσή της 
να προβεί ακόμα και σε παράνομες πράξεις εις βάρος των εργαζομένων, προσπαθεί να 
αντιστρέψει το ρεύμα άρνησης και απόρριψης της προωθούμενης ‘’αξιολόγησης’’. 

• Επανέρχεται από την πλευρά της Διοίκησης ο σχεδιασμός για rotation που θα οδηγήσει στη 
διάλυση των υπηρεσιών μας, στοχοποιώντας ταυτόχρονα συναδέλφους, αλλά και ολόκληρες 
κατηγορίες υπαλλήλων, όπως αυτές της ΔΕ και της ΥΕ.  

• Βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με το καθεστώς της μισθολογικής διαφοροποίησης, μέσω της 
μη υπαγωγής στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς των 600 περίπου νεοεισερχόμενων 
στον κλάδο συναδέλφων (νέες προσλήψεις, μετατάξεις κλπ). 

• Η διαδικασία κλεισίματος εφοριών είναι συνεχής τα τελευταία χρόνια και είναι ενταγμένη 
προφανώς στα σχέδια για δραματική συρρίκνωση τους. Του κλεισίματος προηγείται η πλήρης 
απαξίωση (έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, επικίνδυνες συνθήκες 
εργασίας κλπ) προκειμένου η κατάργηση τους να φαντάζει ως μια φυσιολογική εξέλιξη.  

• Οι Ελεγκτικές Εταιρείες αναλαμβάνουν και επίσημα ρόλο στη λειτουργία των φορολογικών 
υπηρεσιών, τόσο με την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου (υπονομεύοντας ευθέως τη Φορολογική 
Ακαδημία), όσο και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διοικούνται αυτές, προκειμένου να γίνουν 
πιο «αποτελεσματικές» και «ανταγωνιστικές».  

• Ταυτόχρονα στις υπηρεσίες μας, αυξάνονται τα φαινόμενα αυθαιρεσίας και εντατικοποίησης, 
με τους συναδέλφους να αναλαμβάνουν καθήκοντα δύο και τριών περιγραμμάτων θέσης. 
Εντατικοποίηση και συνθήκες εργασίας που έχουν πλέον άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα 
και την υγεία  των εργαζομένων.  

• Η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία αποτελούν πλέον συστατικό στοιχείο της ΑΑΔΕ. Αδιαφάνεια 
στις κρίσεις, τις μετακινήσεις κλπ, αλλά και άρνηση εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε 
πλήθος περιπτώσεων (βλ. μετατάξεις, εκπαιδευτικές άδειες κλπ). 

• Το ΣΔΟΕ και οι Κτηματικές Υπηρεσίες βυθίζονται στην αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας και τη 
συνειδητή προφανώς και διαχρονική επιλογή της συνεχούς υποβάθμισής τους, παρά το έργο 
και τις προσπάθειες που οι εκεί εργαζόμενοι καταβάλλουν. 

Την ίδια στιγμή, οι μισθοί μας μετά από τις αλλεπάλληλες περικοπές όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, δεν είναι απλά καθηλωμένοι για χρόνια, αλλά ουσιαστικά βαίνουν μειούμενοι, αν 
λάβουμε υπόψη τις μειώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου.  

Εργασιακός μεσαίωνας τον οποίο βιώνουν με το καλημέρα και οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο 
συνάδελφοι, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, αναγκάζονται να καλύπτουν απ την 
τσέπη τους τα έξοδα διαμονής τους στην Αθήνα κατά τους μήνες της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης 
στην Ακαδημία, ενώ όσοι μεταταγέντες συνάδελφοι λάμβαναν προσωπική διαφορά στις υπηρεσίες 
προέλευσής τους, αυτή διακόπηκε σκανδαλωδώς. 

 



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

➢ Ρύθμιση Εργασιακών και Οικονομικών ζητημάτων στη βάση του σχεδίου – πρότασης των 
τριών Ομοσπονδιών του Υποικ. Καλούμε την Ομοσπονδία να αναλάβει κάθε δυνατή 
πρωτοβουλία και να οργανώσει τις απαραίτητες κινητοποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν 
τα δίκαια αιτήματά μας.  

➢ Απορρίπτουμε τα προωθούμενα απ τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ σχέδια για Μισθολόγιο συνδεδεμένο 
με τα περιγράμματα θέσεων και την ‘’αξιολόγηση’’. 

➢ Καλούμε τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, να αποσύρει ΑΜΕΣΑ το σχέδιο αξιολόγησης και το rotation 
που επιχείρησε να προωθήσει, δηλώνοντας ταυτόχρονα την αποφασιστικότητά μας να 
συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας και την Απεργία – Αποχή. 

➢ Για τους νέους συναδέλφους, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΑΜΕΣΗ μισθολογική εξομοίωση, την κάλυψη 
εξόδων διαμονής για όσους έρχονται απ’ την περιφέρεια και τη μη αμφισβήτηση κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων (όπως π.χ. άδεια ανατροφής). Ταυτόχρονα καλούμε τα συνδικαλιστικά μας όργανα 
(Ομοσπονδία, Συλλόγους κλπ) όπως προγραμματίσουν και αναλάβουν όλες τις απαραίτητες 
κινητοποιήσεις και δράσεις, για την ΑΜΕΣΗ ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος. 

➢ Απαιτούμε την ακύρωση των σχεδίων κλεισίματος των εφοριών και διεκδικούμε τη στελέχωση 
τους με προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και αρμοδιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν 
στο ρόλο τους. 

➢ Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ενίσχυση του ΣΔΟΕ (προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή κλπ) και την 
επαναφορά του Φορολογικού Ελέγχου. 

➢ Απαιτούμε τη στελέχωση των Κτηματικών Υπηρεσιών, με υποδομές και προσωπικό (όλων 
των απαραίτητων ειδικοτήτων), προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο έργο τους. 

➢ Πρόσληψη προσωπικού με νέο διαγωνισμό προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια οργανικά 
κενά των υπηρεσιών μας και να παρθούν άμεσα μέτρα για την επίλυση του κτιριακού 
προβλήματος που οι υπηρεσίες μας αντιμετωπίζουν 

➢ Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην ουσιαστική ρύθμιση των Δανείων του Ταμείου 
Παρακαταθηκών, με την αναπροσαρμογή του οφειλόμενου ποσού, στη βάση των σημερινών 
αποδοχών μας και της σημερινής αξίας των υποθηκευμένων ακινήτων, με παράλληλη 
δραστική μείωση των τοκογλυφικών επιτοκίων με τα οποία εξυπηρετούνται σήμερα τα δάνεια 
αυτά. 

➢ Να προχωρήσουν άμεσα οι μετατάξεις της ΥΕ κατηγορίας (ΙΔΑΧ). Μετατροπή των συμβάσεων 
ΙΔΟΧ καθαριστριών σε αορίστου χρόνου για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στην καθαριότητα. 

 

Η Ψηφισμένη απ το Γενικό Συμβούλιο 24ωρη Κλαδική Απεργία, η οποία προγραμματίζεται από 
κοινού με τις άλλες Ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να αποτελέσει δυναμική 
αφετηρία διεκδικήσεων Εργασιακών και Οικονομικών αιτημάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή 
απαιτείται ο άμεσος προσδιορισμός της ημερομηνίας της και η λήψη όλων των μέτρων 
προετοιμασίας, προκειμένου η απεργία αυτή να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα προς την ηγεσία της 
ΑΑΔΕ και την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της για όσα λαμβάνουν χώρα στις 
Υπηρεσίες μας (ΑΑΔΕ - ΣΔΟΕ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ). Ευθύνες οι οποίες δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω απ 
τη μάλλον ‘’βολική’’ αυτονομία της ΑΑΔΕ. Το αίτημα για την κατάργηση του μορφώματος της ΑΑΔΕ και 
την επανένωση του κλάδου με την υπαγωγή των φορολογικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 
Οικονομικών, πρέπει να αποτελέσει αίτημα αιχμής το επόμενο διάστημα και προς αυτή την κατεύθυνση 
καλεί η συνέλευσή μας τα Συνδικαλιστικά μας όργανα.  

Συνεχίζουμε 
Ενωμένοι την Απεργία – Αποχή απ’ την ‘’Αξιολόγηση’’ 

Παλεύουμε 
Για την κατάργηση της ΑΑΔΕ και την επανένωση του κλάδου 

Διεκδικούμε 
Την ΑΜΕΣΗ ικανοποίηση των εργασιακών και Οικονομικών μας Αιτημάτων 

 


