
 
Αθήνα  14.9.2021 

                                        Αρ. Πρωτ.: 1885 

 
Ανακοίνωση για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών. 
 

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ κατά την συνεδρίαση του Έκτακτου Γενικού Συμβουλίου την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 με 
μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ, αποφάσισε ότι: 
 
Δεν προτίθεται να λάβει μέρος σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη 
εκπροσώπων, ευθυγραμμιζόμενη με τις ομόφωνες αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και των άλλων 
Ομοσπονδιών του Δημοσίου.  

Καλεί τους συνάδελφους να καταδικάσουν την επιμονή της κυβέρνησης στην εισαγωγή της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και να απέχουν μαζικά απ τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια. 

Καθιστούμε σαφές προς την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία της ΑΑΔΕ, ότι οι εργαζόμενοι 
απαιτούν τη διενέργεια δια ζώσης ψηφοφορίας το συντομότερο δυνατό και δεν προτίθενται να 
λάβουν μέρος στη διαδικασία. 

Ζητήσαμε να γίνει σεβαστό το αίτημα των παρατάξεων για απόσυρση των ψηφοδελτίων που 
κατατέθηκαν ένα χρόνο πριν και αναφερόταν σε διαφορετική διαδικασία εκλογής (δια ζώσης 
και κάλπες ad hoc).  Τονίσαμε στη Διοίκηση της ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών ότι αν 
αγνοήσουν το αίτημά μας για απόσυρση των ψηφοδελτίων και επιμείνουν στη διενέργεια των 
εκλογικών διαδικασιών, οι παρατάξεις δεσμεύονται για την παραίτηση απ’ τις θέσεις 
εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μελών τους που τυχόν εκλεγούν μέσω αυτής της 
διαδικασίας. 

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 29 του Ν.4807 της 11 Ιουνίου 2021 ( ΦΕΚ 96Α ) 
και συνεπώς μετά τη σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου, δόθηκε παράταση της θητείας των 
μελών των ΥΣ μέχρι και 31/10/2021. Θεωρούσαμε δεδομένη την διακοπή της διαδικασίας 
εκλογών από το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ, αλλά δυστυχώς αφενός η ΑΑΔΕ με το έγγραφό της με αρ. 
πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1075915 ΕΞ 2021 της 8/9/2021, αφετέρου  το ΥΠΟΙΚ με το έγγραφό του με αρ. 
πρωτ. 98580 ΕΞ 2021 της 9/8/2021, αγνόησαν το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας και 
προκήρυξαν εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις 14/10/2021 (Α,Β,Γ Υπ. Συμβ.) και 
30/9/2021 (Δ, Ε Υπ. Συμβ.) αντίστοιχα.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι ΔΕΝ συμμετέχει ΚΑΝΕΙΣ στη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

 

Απέχουμε όλοι από την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

 

Απαιτούμε εκλογική ψηφοφορία δια ζώσης, άμεση, αυτοπρόσωπη, καθολική 

και μυστική, με όσες κάλπες απαιτούνται και με όλα τα μέσα προστασίας. 

    
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΔΟΥ 


