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ΣΡΙΣΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ! 
ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ ΣΩΡΑ ΣΟ ¨ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ¨ ΣΗ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ! 
 

Συνάδελφοι,  
Καταγγζλλουμε τθν κυβζρνθςθ και τθ διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ όπου εν μζςω πανδθμίασ και εγκλειςμοφ, 
χωρίσ καμία ςυνεννόθςθ με τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων , προωκοφν ζνα ςχζδιο 

«μιςκολογίου» για τουσ εργαηόμενουσ όλων των κλάδων τθσ ΑΑΔΕ.  
 
Με  το «ειδικό μιςκολόγιο τθσ ΑΑΔΕ» επιδιϊκεται να ανατραπεί όλο το πλζγμα των εργα ςιακϊν 
ςχζςεων που ιςχφουν ςιμερα ςτθ Δθμόςια διοίκθςθ. Οι διατάξεισ του άρκρου 11 που προβλζπουν  

«ειδικι αμοιβι» ανάλογθ με το «βακμό τθσ κζςθσ εργαςίασ» οδθγοφν ςτον κατακερματιςμό των 
μιςκολογικϊν απολαβϊν και εκβιάηουν τθ ςυμμετοχι μασ ςτθν αξιολόγθςθ(!). 
 

Το αίτθμα τθσ μιςκολογικισ εξομείωςθσ των ςυναδζλφων που δεν λαμβάνουν τθν προςωπικι διαφορά 
όχι μόνο δεν επιλφεται αλλά διαιωνίηεται όπωσ προκφπτει από τισ διατάξεισ του άρκρου 12.  
 

Από το ςχζδιο του «μιςκολογίου τθσ ΑΑΔΕ» όπωσ και από τισ αποφάςεισ του διοικθτι για τα 
περιγράμματα εργαςίασ και τθν «αξιολόγθςθ» είναι φανερό ότι επιχειρείται μια αντιδραςτικι, ακραία 
νεοφιλελεφκερθ προςπάκεια εκμαυλιςμοφ των ςυνειδιςεων των εργαηομζνων ώςτε να χακεί κάκε 

ζννοια ςυλλογικότθτασ και  αλλθλεγγφθσ.  
  

Σχζδιο τουσ είναι: 

Η ανατροπι όλων των εργαςιακϊν δικαιωμάτων και θ λειτουργία τθσ Α.Α.Δ.Ε. με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτιρια ϊςτε να αποτελζςει πρότυπο για τθν εφαρμογι τουσ και ςε όλθ τθ Δθμόςια Διοίκθςθ.  
 
Επιδιϊκουν να διαμορφωκεί ζνα κακεςτϊσ εργαςιακισ ηοφγκλασ με βαςικά χαρακτθριςτικά:  

 
 Τον ακραίο ανταγωνιςμό/κανιβαλιςμό μζςω τθσ μιςκολογικισ κατθγοριοποίθςθσ των 

εργαηομζνων για τθν κατάλθψθ μιασ «ανϊτερθσ βαρφτθτασ(!)» κζςθ εργαςίασ. 

 Τθν απόλυτθ εντατικοποίθςθ και επιτιρθςθ τθσ εργαςίασ μζςω τθσ   «ατομικισ  ςτοχοκεςίασ» 
(ατομικά ςυμβόλαια). Το ωράριο και οι αργίεσ «είναι ξεπεραςμζνα» για τθν ΑΑΔΕ.  

 Η μιςκολογικι ιςοπζδωςθ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ (πλθν μιασ ελίτ θμετζρων) ωσ 

ςυνζπεια τθσ ζλλειψθσ κάκε ζννοιασ ςυλλογικότθτασ και αλλθλεγγφθσ.  
 Η υποταγι ςτθν αυκαιρεςία και ςτον αυταρχιςμό τθσ διοίκθςθσ για  τθν όποια υπθρεςιακι και 

μιςκολογικι εξζλιξθ  

 Οι απολφςεισ από τθν ΑΑΔΕ με δικεν «αντικειμενικά κριτιρια» που κα ζχουν επινοιςει αφοφ 
πλζον «όλοι και  όλα κα αξιολογοφνται»  

 
Οι «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» τισ οποίεσ επικαλοφνται είναι το κακεςτϊσ του διοικθτι «απόλυτου 

μονάρχθ» όπου αυτόσ μόνοσ μπορεί κατά το δοκοφν να διαμορφϊνει τισ αμοιβζσ και τθν υπθρεςιακι 
εξζλιξθ των υπαλλιλων. Και ςτο ςχζδιο «μιςκολογίου τθσ ΑΑΔΕ», ςχεδόν ςε κάκε άρκρο, 
προβλζπονται ειδικζσ ρυκμίςεισ με αποφάςεισ του διοικθτι!!   



 

Συνάδελφοι, 
 
Δεν ζχουμε αυταπάτεσ για τισ προκζςεισ τουσ! Όλα αυτά τα χρόνια των νεοφιλελεφκερων 

πειραματιςμϊν ςτο υπουργείο Οικονομικϊν (2012-2016:ΓΓΔΕ, 2017:ΑΑΔΕ) βιϊνουμε τθ ςυνεχι 
απαξίωςθ τθσ δουλειάσ μασ.  
 
Τα αποτελζςματα τουσ είναι απολφτωσ αρνθτικά: θ de facto διάςπαςθ του κλάδου με Τελωνειακοφσ 

εντόσ & εκτόσ ΑΑΔΕ, θ κατάργθςθ τθσ Διεφκυνςθσ προςωπικοφ των Τελωνείων, θ τραγικι 
υποςτελζχωςθ, θ ςυνεχιηόμενθ ςυρρίκνωςθ και υποβάκμιςθ Τελωνείων & Κ.Υ. (βλ. Δ.Η.Τ.), το 
διοικθτικό αλαλοφμ από τθν κατανομι αρμοδιοτιτων, θ αδιαφάνεια ςτισ επιλογζσ κζςεων ευκφνθσ,  θ 

απλιρωτθ υπερωριακι εργαςία, οι περικοπζσ δαπανϊν ακόμα και για τθν επιμόρφωςθ, θ ςυνεχισ 
εντατικοποίθςθ τθσ δουλειάσ εξ’ αιτίασ τθσ αυκαίρετθσ ςτοχοκεςίασ, ο διοικθτικόσ αυταρχιςμόσ . Αυτζσ 
είναι οι «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» που  βιώνουμε. 

 
Προςπακοφν να μασ διαςπάςουν καλλιεργϊντασ  προςδοκίεσ για αυξιςεισ αποδοχϊν ςτουσ 
ςυναδζλφουσ που δεν λαμβάνουν τθν προςωπικι διαφορά. Αυτοί που υπονόμευςαν όλεσ τισ 

προςπάκειεσ για τθν νομοκετικι επίλυςθ του κζματοσ. Κανείσ δεν τουσ πιςτεφει! Άλλωςτε οι 
ςυνάδελφοι τθσ 1Γ/2017 γνϊριςαν με το ¨καλθμζρα¨ τισ «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» τθσ ΑΑΔΕ αφοφ  
αναγκάςτθκαν να χρθματοδοτιςουν οι ίδιοι τθν υπθρεςιακι τουσ εκπαίδευςθ(!!) με τα νομικά 

¨κόλπα¨τθσ ΑΑΔΕ.  
 
 Επιμζνουμε ςτθν άμεςθ νομοκετικι επίλυςθ του κζματοσ τθσ μιςκολογικισ εξομοίωςθσ των 
ςυναδζλφων που δεν λαμβάνουν τθν προςωπικι διαφορά  ακϊσ και ςτθν άμεςθ αλλαγι του τρόπου 

υπολογιςμοφ των κρατιςεων  από τθ μιςκολογικι ωρίμανςθ και τα αυξθμζνα τυπικά προςόντα που 
οδθγοφν ςε μείωςθ των κακαρϊν αποδοχϊν αντί για αφξθςθ! 
 

Συνάδελφοι,   
Στισ δφςκολεσ μζρεσ που ηοφμε, με τθν αγωνία από τθν επιδείνωςθ τθσ πανδθμίασ και τον εγκλειςμό 
που ζχει επιβλθκεί ωσ μζςo για τθν ανακοπι τθσ, θ ςτάςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ και τθσ κυβζρνθςθσ 

που φζρνει προσ ψιφιςθ  ζνα ¨μιςκολόγιο πανδθμίασ¨ αποκαλφπτει τον κυνιςμό και  τθν κοινωνικι 
αναλγθςία που τουσ διακατζχει.  
 

Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ απεργία είναι μονόδρομοσ. Για υγειονομικοφσ λόγουσ δεν μποροφμε να 
πραγματοποιιςουμε απεργιακι κινθτοποίθςθ.  
 
 

Γιαυτό τθν Τρίτθ 24 Νοζμβρθ μζνουμε όλεσ και όλοι ςπίτι αςφαλείσ και απεργοί! 
 

Δεν εκβιαηόμαςτε! Συνεχίηουμε όλοι μαηί τθν απεργία - αποχι από τθν 
αξιολόγθςθ ¨Πιτςιλι¨. 

 
Όλοι μαηί ενωμζνοι μποροφμε να ακυρώςουμε τα ςχζδια κυβζρνθςθσ και ΑΑΔΕ 

 
Α.Π.ΤΕ. apteteloniakon.blogspot.com 
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