
Με απφθαζε ηνπ, ν  Τπνπξγφο  
Οηθνλνκηθψλ αλαλέσζε σο ην 2025 
ηελ ζεηεία ηνπ Πηηζηιή ζην ηηκφλη ηεο 
ΑΑΔΕ, κηα ζέζε πνπ θαηέρεη απφ ην 
2016, κεηαηξέπνληαο ηνλ de facto ζε 
θαζεζηψο γηα ηελ δεκφζηα δσή ηεο  
ρψξαο. Η αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ 
Πηηζηιή ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζπκβφ-
ιαην απφδνζεο ην νπνίν θαζνξίδεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηελ ακνηβή γηα 
ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέ-
λνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπ-
ρζνχλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε νιν-
θιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξη-
ζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο ΑΑ-
ΔΕ.  

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλζξσ-
πίλνπ δπλακηθνχ  πνπ έρεη σο αθεηε-
ξία ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεο  θαη σο 
θαηαιεθηηθφ ζηαζκφ ηελ εμαηνκηθεπ-
κέλε κηζζνδνζία κε βάζε ηελ ζέζε 
πνπ θαηέρεη ν θάζε ππάιιεινο. Ελ-
δηάκεζνο  ζηαζκφο ε αμηφινγεζε κε 
ζέζπηζε αηνκηθψλ ζηφρσλ θαη ε π-
πνγξαθή αηνκηθψλ ζπκβνιαίσλ. 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλζξσ-
πίλνπ δπλακηθνχ πνπ εηζάγεη ηνλ 
αηνκηθηζκφ θαη ηελ αλζξσπνθαγία, 

δηαξεγλχεη ηε ινγηθή ηεο νκάδαο θαη 
νδεγεί ζηε δηάιπζε ησλ ππεξεζηψλ 
καο. Οη ζρεδηαζηέο φκσο απηψλ ησλ 
ζπζηεκάησλ δελ θαίλνληαη λα 
πηννχληαη αληίζεηα «θαίγνληαη»  λα 
ηα πινπνηήζνπλ. Ίζσο επεηδή δε-
ζκεχνληαη – πινπνηνχλ ζπκβφιαηα, 
ηα νπνία βέβαηα δελ δεκνζηνπνηνχ-
ληαη ζε θαηαζηξαηήγεζε ηεο αξρήο 
ηεο δηαθάλεηαο. πκβφιαηα δηάιπζεο 
ησλ ππεξεζηψλ καο, κε ηελ ππνγξα-
θή ηεο Πνιηηηθήο Ηγεζίαο θαη ηεο 
Ηγεζίαο ηεο ΑΑΔΕ. 

Απέλαληη ζε απηά, ε καδηθή ζπκκε-
ηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ απεξγία 
απνρή  απφ ηελ  αμηνιφγεζε απνηε-
ιεί θεθηεκέλν ηνπ θιάδνπ ην νπνίν 
πξέπεη λα δηαθπιάμνπλ νη ίδηνη νη 
εξγαδφκελνη, πξναζπίδνληαο  ηελ 
ελφηεηα θαη δηαζθαιίδνληαο ηνλ δε-
κφζην ραξαθηήξα ησλ Τπεξεζηψλ 
καο.  

Η θαζνιηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξ-
γία – απνρή, απνηειεί ην δηθφ καο 
πκβφιαην, ππεξάζπηζεο ηεο δσήο 
θαη ηεο αμηνπξέπεηάο καο. 

   Οθηώ κήλεο κεηά ηελ θαηάξγεζε 
ηεο Εηδηθήο Γξακκαηείαο, ην ΣΔΟΕ 
παξακέλεη ρσξίο εγεζία. Γεγνλόο πνπ 
ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα 
επηπιένλ απόδεημε αληθαλόηεηαο 
ηνπ… «επηηειηθνύ θξάηνπο», αλ δε 
ζπλδπάδνληαλ κε ζπκπεξηθνξέο θαη 
επηινγέο απόιπηεο απαμίσζεο ηεο 
ππεξεζίαο.  

Η Γεληθή Γξακκαηέαο, ζε ζρεηηθή 
ζπλάληεζε δειώλεη πιήξε αδπλακία ή 
έιιεηςε δηάζεζεο λα απαληήζεη ζηα 
δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη αθνξνύζαλ 
ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ηελ πξννπηηθή 
ηεο ππεξεζίαο.  

Η Πνιηηηθή Ηγεζία ιάκπεη δηα ηεο 
απνπζίαο ηεο θαη κάιινλ δελ είλαη 
ηπραίν όηη δελ έρεη αθόκα επηζθεθηεί 
ηελ ππεξεζία θαη ηνπο εθεί εξγαδόκε-
λνπο, έζησ θαη ζην πιαίζην ησλ εζηκν-
ηππηθώλ επηζθέςεσλ κεηά ηελ αλάιε-
ςε ησλ ζρεηηθώλ θαζεθόλησλ.  

Όζν γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή εγεζία; 
Απηή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα κελ π-
πάξρεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη 
εμαληιεί ηε δξάζε ηεο ζε ηππηθέο αλα-
θνξέο θαη κε ηξόπν πνπ δελ ζίγνπλ ηελ 
πνιηηηθή εγεζία. Άιισζηε ε θνπβέληα 
γύξσ απ’ ην ΣΔΟΕ είλαη κάιινλ επη-
θίλδπλε, κηαο θαη ζα θέξεη ζηελ επηθά-
λεηα… επζύλεο γηα ηε ζεκεξηλή θαηά-
ζηαζε. Καη απηό δελ βνιεύεη πνι-
ινύο… πξώελ θαη λπλ θπβεξλεηηθνύο 
ζπλδηθαιηζηέο. 
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   ην πιαίζην ηεο „‟αλαβάζκηζεο 
θαη  αλαζπγθξφηεζεο‟‟ ησλ ππεξε-
ζηψλ ηνπ ΤΠΟΙΚ ηo 2012, ε είζπξαμε 
ησλ εζφδσλ κεηαθέξζεθε ζηηο ηξάπε-
δεο. Επηινγή ε νπνία σο κέηξν θαηα-
πνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, πεξηνξη-
ζκνχ ηεο ηαιαηπσξίαο ησλ πνιηηψλ 
αιιά θαη απειεπζέξσζεο ππαιιήισλ 
απφ “αβαξίεο”, ψζηε λα απαζρνιε-
ζνχλ κε ην ειεγθηηθφ έξγν. 
   Επηά ρξφληα αξγφηεξα ηα απνηειέ-
ζκαηα είλαη απνθαξδησηηθά. Δεκηνπξ-
γήζεθε έλα θαηλνχξγην θαηλφκελν 
(θαη πηζαλψο κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν), 
νη ΤΠΕΡΕΙΠΡΑΞΕΙ. Οη πνιίηεο 
βάδνπλ ζπλερψο ην ρέξη ζηε ηζέπε 
πιεξψλνληαο ινγηζηή θαη πξνκήζεηεο 
θαη πεγαηλνέξρνληαη ζηε ΔΟΤ ηαθην-
πνηψληαο ηελ εηθφλα ηνπο κέρξη ηελ 
επφκελε πιεξσκή, ελψ ηαπηφρξνλα 
ζην ηκήκα ησλ εζφδσλ θαη ην Σακείν 
ν φγθνο εξγαζίαο κεγελζχζεθε.     
   Απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ππήξ-
μαλ θαη θάπνηνη  θεξδηζκέλνη: νη ηξά-
πεδεο. Εμαζθάιηζαλ ηακεηαθή ξεπ-
ζηφηεηα θαη κηα ζίγνπξε πεγή εζφ-
δσλ, κέζσ ησλ θξαηηθψλ ηακείσλ. Η 
ΑΑΔΕ πιένλ αξλείηαη λα θαιχςεη ην 
θφζηνο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηαπηφρξνλα 
ε θπβέξλεζε ηνπο παξέρεη ην δηθαίσ-
κα λα ηηκνινγνχλ ειεχζεξα ηηο παξε-
ρφκελεο ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο πιένλ 
ζα πιεξψλνπλ νη πνιίηεο. Πξνκήζεη-
εο νη νπνίεο θηάλνπλ κέρξη θαη δχν 
επξψ αλά ηαπηφηεηα πιεξσκήο!!!  
   ζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πνιηηψλ; Οη νπξέο ζηηο ηξάπεδεο αηε-
ιείσηεο, ρσξίο ηαπηφρξνλα ε πιεξσ-
κή λα ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ηεο ηαιαη-
πσξίαο, ελψ γηα ηνπο ππαιιήινπο 
ηνπ ηκήκαηνο Εζφδσλ, απηνί παιεχ-

νπλ κε ηελ Λεξλαία Τδξα ησλ ππεξεη-
ζπξάμεσλ. Εθαηφ ζπκςεθηζκνχο θά-
λνπλ, δηαθφζηεο λέεο ππεξεηζπξάμεηο 
δεκηνπξγνχληαη, ελψ παξάιιεια 
έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο εχινγεο 
δηακαξηπξίεο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπεχ-
δνπλ καδηθά ζηελ αξκφδηα εθνξί-
α.  ια απηά ηαπηφρξνλα κε “ζηήζηκν” 
ξπζκίζεσλ, εληνιέο κεηαθνξάο, δηα-
γξαθέο, ζπιινγή ππνγξαθψλ θαη εθηχ-
πσζε ρηιηάδσλ ΣΑΦΕ θιπ. Δηεθπαη-
ξεψλνληαο δειαδή κία απιή θαη απηφ-
καηε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ  ηεο δηνίθε-
ζεο δηαδηθαζία. Καη θπζηθά πάληα νθεί-
ινπλ λα είλαη θαη ζηνρνπξνζεισκέλνη. 
Σν φξην ησλ ελελήληα εκεξψλ γηα ηηο 
επηζηξνθέο λα κελ μεπεξαζηεί θαη φια 
ζα θηηάμνπλ. 
   Γπξλψληαο κάιηζηα ζην ζπίηη ηνπο, 
πηζαλφηαηα αθνχ έρνπλ θάλεη θαη ηελ… 
„‟απαξαίηεηε‟‟ απιήξσηε ππεξσξία, 
αλνίγνπλ ηελ ηειεφξαζε λα ελεκεξσ-
ζνχλ. Αθνχλε λα κηιάλε γηα ην αλαπνηε-
ιεζκαηηθφ δεκφζην, ηνπο αλίθαλνπο 
δεκφζηνπο ππάιιεινπο. Να επηρεηξε-
καηνινγνχλ γηα ηελ αλάγθε κεηαθνξάο 
αληηθεηκέλσλ ζηνλ πγηή θαη ακφιπλην 
ηδησηηθφ ηνκέα, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 
ζπάηαινπ δεκνζίνπ. Αλαπαξάγεηαη  
κάιηζηα δήισζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ 
ησλ ΜΜΕ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ηεο ΑΑΔΕ, ζχκ-
θσλα κε ηελ νπνία ε αλαπνηειεζκαηη-
θφηεηα ησλ ππεξεζηψλ καο θαη ε ηαιαη-
πσξία ησλ πνιηηψλ, νθείιεηαη ζηελ 
έιιεηςε αμηνιφγεζεο.   
   ρη δηθήο ηνπ... νχηε ησλ ππεξεζηα-
θψλ ζηειερψλ… νχηε ηνπ έξγνπ ησλ 
ηξαπεδψλ.  
Σνπ ππαιιήινπ ησλ εζφδσλ κε ηα 50 
θαη 60 ρηιηάδεο ΣΑΦΕ ζε εθθξεκφηεηα... 
Απηφο είλαη ν αλεπαξθήο... 

2 

   Έλαο απφ ηνπο δεισκέλνπο 
ζηφρνπο ηεο Α.Α.Δ.Ε. είλαη λα θα-
ηαζηεί κνληέιν ιεηηνπξγίαο γηα 
νιφθιεξν ην δεκφζην ηνκέα. Φεπ! 
Ήδε βηψλνπκε ηα πεξηγξάκκαηα 
ζέζεο κέζα ζηελ αλεμάξηεηε, κε 
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε, αξ-
ρή. Μεηαζέζεηο εθηφο ππεξεζηα-
θνχ θαη κφλν κε απφθαζε Δηνηθε-
ηή, αηηήζεηο πνπ είηε δελ ιακβά-
λνπλ θαλ πξσηφθνιιν ή δελ εμε-
ηάδνληαη πνηέ, πξνζθιήζεηο γηα 
θάιπςε ζέζεσλ ζε δηάθνξεο ππε-
ξεζίεο, ρσξίο αλαθνίλσζε ιεπην-
κεξεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία επηιν-
γήο ή ηα απνηειέζκαηα απηήο. Να 
κελ αλαθεξζνχκε ζηελ πιήξε 
αδηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θξί-
ζεο θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ ή 
ηηο «βίαηεο» απνζπάζεηο ζπλαδέι-
θσλ ζε ππεξεζίεο κε επνρηαθέο 
αλάγθεο.  
   Σαπηφρξνλα, ην rotation πξν-
βάιιεηαη ζαλ κέζν θαηαπνιέκε-
ζεο ηεο δηαθζνξάο, ιεο θαη αλ 
θάπνηνο… «ηα παίξλεη», απηφ ζα 
ηνλ απνηξέςεη. Παξάιιεια ε πξν-
σζνχκελε αμηνιφγεζε, επηρείξεζε 
λα νδεγήζεη 12.000 πεξίπνπ π-
παιιήινπο, δηαθνξεηηθψλ θαζεθφ-
λησλ, επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζην λα θξίλνπλ ν 
έλαο ηνλ άιιν κε ιάθπξν έλα 
«θαιχηεξν» πεξίγξακκα. Πιήξεο 
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο δνχ-
γθιαο. 
   Καη βέβαηα, φιεο νη πξνσζνχκε-
λεο αιιαγέο, ρσξίο θακηά ζπδήηε-
ζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη κε 
ηε Δηνίθεζε λα απνθαζίδεη κνλν-
κεξψο. Απνθάζεηο ηηο νπνίεο νη 
δηνηθνχληεο πξνζπαζνχλ λα ηηο 
επηβάιινπλ κε απεηιέο, θπξψζεηο 
θαη απξνθάιππην εθθνβηζκφ.   
   Σν εξψηεκα είλαη γηαηί ε δηνίθε-
ζε ηεο Α.Α.Δ.Ε. επηκέλεη απηαξρη-
θά ζε φια απηά ηα κέηξα, ηα νπνία 
νδεγνχλ ζηελ απαμίσζε ηνπ πξν-
ζσπηθνχ ηεο. Επηινγέο πνπ ζπ-
ληεινχλ ζε κηα ζχγρξνλε κνξθή 
δνπιείαο θαη θαζηζκνχ ππφ ηε 
ζθ ηά ηνπ κλεκνλίνπ,  ηεο 
« α λ ά π η π μ ε ο »  θ α η  η ε ο 
«θαηαπνιέκεζεο» ηεο δηαθζνξάο. 

 

Εθνξηαθφο Μ2
   

Α-σηαρτιζμός 

Α-διαθάνεια 

Δ-ολοπλοκίες 

Ε-κβιαζμοί 



Η θιηκαηηθή απνξξχζκηζε θαη ε κεγάιε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάι-
ινληνο, καο θάλεη θαζεκεξηλά κάξηπξεο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέ-
λσλ θαη κεγάισλ θαηαζηξνθψλ, κε πνιιά ζχκαηα κάιηζηα ζε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο.  

Ειπηδνθφξν φκσο είλαη ην γεγνλφο ηεο αλάπηπμεο πνιχκνξθσλ 
θηλεκάησλ, ηα νπνία ακθηζβεηνχλ ην θπξίαξρν νηθνλνκηθφ κνληέιν, 
ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ζπζηψλ ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο (π.ρ. 
Παγθφζκηα θηλεηνπνίεζε καζεηψλ, θίλεκα γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο, 
γηα ηηο ζθνπξηέο θιπ), αιιά θαη κηθξφηεξσλ ή ηνπηθψλ  πξσηνβνπιηψλ 
γηα ην πεξηβάιινλ ζηα νπνία θάπνηνη απφ εκάο ίζσο λα ζπκκεηέρνπλ.  

Άιισζηε φπνηνο εξγάδεηαη ζηελ ΑΑΔΕ, δεη θαζεκεξηλά έλα ραξα-
θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αληη-νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η δηνίθεζε 
ηεο, πνπ αγνξάδεη ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ γηα λα ιαλζάξεη ηηο λενθηιε-
ιεχζεξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη δηνίθεζεο, έρεη θάλεη ειάρηζηα 
βήκαηα πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη δελ εθαξκφδεη θαλέ-
λα πξφγξακκα ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο ή αλαθχθισζεο! 

ην Κεθάιαην θαη ζηνλ ΕΝΦΙΑ, δεηάκε απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο 
λα καο πξνζθνκίζνπλ  μαλά ζπκβφιαηα θαη έγγξαθα πνπ πξνζθφκη-
ζαλ ζην Μεηξψν. Γηα θάζε ζαλφληα κπνξεί λα ρξεηάδεηαη έλα νιφθιε-
ξν δέληξν ζε ραξηί γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ νη ζπγγελείο ηα θιεξνλνκη-
θά ηνπο.  ε φια ηα ηκήκαηα εθηππψλνπκε αζηακάηεηα θαη εηο δηπινχλ 
έγγξαθα πξνο ηνλ πνιίηε θαη ην αξρείν, γηα ην νπνίν, φηαλ έξρεηαη ε 
ψξα ηεο θαηαζηξνθήο, ηφλνη ραξηηνχ θεχγνπλ απφ ηα ππφγεηα ησλ 
Δ.Ο.Τ. πξνο έλαλ κπιε (ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε) θάδν. Σξαγηθή 
εηξσλεία; Σελ ίδηα ψξα δελ έρνπκε Α4 ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. Άιιε 
κηα απφδεημε ηεο αληίιεςεο ησλ Δηνηθνχλησλ ηεο Καξ. εξβίαο γηα ηελ 
νηθνλνκία ηεο  αλαθχθισζεο θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία. 

Σελ θαηάζηαζε εληείλνπλ νη παξνπιηζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγη-
ζηέο, εθηππσηέο, νζφλεο θαη άιιεο ζπζθεπέο πνπ είλαη ζηνηβαγκέλεο 

ζηα γξαθεία ησλ Σε-
ρληθψλ Δηαρεηξηζηψλ,  
είηε είλαη δηάζπαξηεο 
ζηα πην απίζαλα ζε-
κεία. Εμ‟  άιινπ ε 
θσηνγξαθία απφ ηελ 
νκάδα eforiakoi.org 
ζην f/b, φπνπ ε νζφ-
λε ελφο ππνινγηζηή 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
λα θξαηάεη ηηο “ζχξεο 
ηεο ΑΑΔΕ” αλνηρηέο, 

απνθαιχπηεη ηελ θνπιηνχξα αλαθχθισζεο, κηαο θαηά ηα άιια πνιπ-
ηαμηδεκέλεο Δηνίθεζεο.  

Θα είρε επίζεο κεγάιν ελδηαθέξνλ λα βιέπακε θαη ηελ θαηάηαμε 
ησλ θηηξίσλ καο ζε ελεξγεηαθή θιάζε. Αιιά ηη πξνζδνθίεο λα έρεη θα-
λείο είηε απφ ηνλ Γπάιηλν Πχξγν ησλ ΚΕΜΕΠ-ΚΕΦΟΜΕΠ πνπ ην ρεη-
κψλα παγψλεη, ην θαινθαίξη βξάδεη θαη νη ππάιιεινη απφ ηελ ηζέπε 
ηνπο πιεξψλνπλ γηα ζφκπεο θαη πεξζίδεο ή απφ θηήξηα πνπ πέθηνπλ 
ζνβάδεο απφ ηα ηαβάληα ηξαπκαηίδνληαο ζπλαδέιθνπο. ζν γηα  LED 
θσηηζκφ πνπ εμνηθνλνκεί ελέξγεηα θαη ρξήκαηα ζε πνζνζηφ  60%  
έσο θαη 90%... νχηε γηα αζηείν. 

Σέινο, ην λα έπαηξλε πξσηνβνπιία ε ΠΟΕ ΔΟΤ ψζηε λα εκπια-
θνχλ θαη νη εξγαδφκελνη ζε έλα δηεπξπκέλν πξφγξακκα αλαθχθισζεο, 
φπνπ ηα έζνδα ζα πήγαηλαλ ζην απνζεκαηηθφ ηνπ Σακείνπ Αιιειν-
βνήζεηαο, αθνχγεηαη κάιινλ νπηνπηθφ... πσο „‟νπηνπηθή‟‟ αθνχζηεθε 
θαη ε πξφηαζε ηεο ΑΚΕ λα εληαρζεί ζην δηεθδηθεηηθφ καο πιαίζην ν 
πεξηνξηζκφο ησλ εκεξψλ εξγαζίαο (ρσξίο κείσζε ακνηβψλ), ν νπνίνο 
φπνπ εθαξκφδεηαη νδεγεί (εθηφο ησλ άιισλ) ζε κεγάιε εμνηθνλφκεζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλαισζίκσλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε παξαγσγη-
θφηεηα απμάλεηαη θαηαθφξπθα. 

Ρφδεο Γηψξγνο  

Πεξίπνπ 600 ζπλάδειθνη εδψ θαη κή-
λεο - νξηζκέλνη απ‟ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 
- παξακέλνπλ ζε θαζεζηψο κηζζνινγηθήο 
ππνβάζκηζεο, κε ιακβάλνληαο ηελ πξν-
ζσπηθή δηαθνξά. 

Μήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ε ζπλδηθαιη-
ζηηθή εγεζία «πάζρηδε» λα πξνγξακκαηίζεη 
ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 
θξαηψληαο ηαπηφρξνλα «ρακεινχο ηφ-
λνπο», σο έλδεημε θαιήο δηάζεζεο απέλα-
ληη ζηελ πνιηηηθή εγεζία. Υξνληθφ δηάζηεκα 
ην νπνίν κάιινλ δελ ήηαλ αξθεηφ γηα ηνλ 
ππνπξγφ λα ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ην ζέκα  
θαη γηα απηφ δήηεζε επηπιένλ ηξείο κήλεο 
πξνθεηκέλνπ λα… κειεηήζεη ην δήηεκα θαη 
λα αλαδεηήζεη  ηξφπνπο επίιπζήο ηνπ. 

Η έθπιεμε φκσο δελ ήξζε απ‟ ηε ζηά-
ζε ηνπ Τπνπξγνχ. Άιισζηε νη παξνηθνχ-
ληεο ηελ Ιεξνπζαιήκ  γλσξίδνπλ (θαη φζνη 
δελ γλσξίδνπλ αο αλαηξέμνπλ ζε πξφζθα-
ηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Πηηζηιή) φηη απηφ 
πνπ πξνσζεί ε εγεζία ηεο ΑΑΔΕ, ζε ζπ-
λεξγαζία κε ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία, είλαη ην 
Μηζζνιφγην ηεο ΑΑΔΕ, ην νπνίν βξίζθεηαη 
ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ 
απηφ πνπ νη εξγαδφκελνη δηεθδηθνχλ. 

Έθπιεμε πξνθάιεζε ε ζπνπδή ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ λα απνδερηνχλ 
ην πξνηεηλφκελν απ‟ ηνλ ππνπξγφ ρξνλν-
δηάγξακκα, λα κελ δηεθδηθήζνπλ έζησ α-
πάληεζε ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηε-
κα θαη ηαπηφρξνλα είηε κέζσ „‟αλεπίζεκσλ 
δηαχισλ‟‟, είηε θαη κε ηελ επίζεκε αλαθνί-
λσζε, θαιιηεξγνχλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο 
θιίκα ζρεδφλ βεβαηφηεηαο γηα ηελ επηηπρή 
έθβαζε ηεο δηεθδίθεζεο. 

ε θάζε πάλησο πεξίπησζε, ε ζπλέρη-
ζε ηεο κέρξη ηψξα αδξάλεηαο θαη ε ελαπφ-
ζεζε ησλ ειπίδσλ ζηνλ „‟θαιφ‟‟ ππνπξγφ 
πνπ „‟θαηαλνεί‟‟ ην πξφβιεκα θαη αλαδεηεί 
ιχζε, είλαη ην ιηγφηεξν επηθίλδπλε. Πηζα-
λφλ λα εμππεξεηεί Πνιηηηθά θαη πλδηθαιη-
ζηηθά ζπκθέξνληα, ζίγνπξα φκσο ππνλν-
κεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαδέιθσλ. 
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Έθηαζε 07:30 ζηελ ππεξεζία θαη άλνημε ηνλ Η/Υ. 
Πεξίκελε κηζή ώξα κέρξη ην 15εηίαο κεράλεκα – δσ-
ξεάλ παξαιαβή από ηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο - λα 
έξζεη ζηα ίζα ηνπ.  Άλνημε ην email ηνπ. Η εληνιή ήηαλ 
ζαθήο. «Να βγάιεηε θσηνγξαθία γηα ηηο ππεξεζηαθέο 
ζαο ηαπηόηεηεο».  

Γελ ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ ζα έβαδε θαη απηόο 
θαη νη ζπλάδειθνη ιεθηά από ηελ ηζέπε ηνπ γηα ηελ 
ππεξεζία. Γξαθηθή ύιε, θσηνηππηθό ραξηί, ραξηί ηνπα-
ιέηαο, θαζαξηζηηθά, βελδίλεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό 
έιεγρν, δηόδηα….  

Ωζηόζν βαζηά κέζα ηνπ θάπσο ράξεθε. Γηα πξώηε 
θνξά ζα έβαδε ην ρέξη ζηε ηζέπε γηα θάηη ηόζν αζηξα-

θηεξό…  
«Δπηηέινπο 
ζα απνθηή-
ζσ θαη εγώ 
ηαπηόηεηα 
πνπ ζα κε 
θάλεη 
άλζξσπν ηεο 
ΑΑΓΔ. Όρη 
απιό δεκό-

ζην ππάιιειν», ζθέθηεθε. 
Ο θίινο ηεο ηζηνξίαο καο δελ είλαη απιόο δεκόζηνο 

ππάιιεινο. Γελ νθείιεη απιά λα είλαη ηππηθά εληάμεη 
ζηα θαζήθνληά ηνπ. Οθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε 
ΣΤΟΦΟΘΔΣΙΑ. Απηό ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα παίξλεη 
δνπιεηά ζην ζπίηη ή θαη λα θάλεη ππεξσξίεο - αθόκα 
θαη αλ δελ ηηο πιεξώλεηαη. 

Καηά έλαλ πεξίεξγν ηξόπν ν θίινο ηεο ηζηνξίαο 
καο δελ βιέπεη κόλν αξλεηηθά ζηελ θαηάζηαζε απηή. 
Βαζηά κέζα ηνπ ειπίδεη – εδώ θαη 10 ρξόληα πεξίπνπ – 

γηα θαιύηεξεο κέξεο. Διπίδεη πσο νη – επηπιένλ – θό-
πνη ηνπ ζα αληακεηθζνύλ. Κάπνηα ζηηγκή. Πξνο ζηηγκή 
ζθέθηεθε: αιήζεηα πνηα ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο λέαο 
ππεξεζηαθήο ηαπηόηεηαο; Έηζη θαη αιιηώο νη εληνιέο 
ειέγρνπ αλαγξάθνπλ ηνλ ΑΓΤ ησλ ππαιιήισλ. Καη 
επίζεο, δελ ζα αλαθιεζνύλ νη αζηπλνκηθέο καο ηαπηό-
ηεηεο όπσο ζπκβαίλεη π.ρ. ζηνπο ζηξαηησηηθνύο. Γηαηί 
ινηπόλ λα ππάξρεη ηαπηόηεηα εηδηθή γηα ηνλ ππάιιειν 
ηεο ΑΑΓΔ; 

Όζν θαη αλ έζηπςε ην θεθάιη ηνπ δελ θαηάθεξε λα 
βξεη απάληεζε. Ωζηόζν, ηνπ άξεζε ε ηδέα λα έρεη θαη 
απηόο κηα αζηξαθηεξή ηαπηόηεηα. Τόζν αζηξαθηεξή 
όζν θαη ε κεγάιε ηακπέια κε ην ινγόηππν ηεο ΑΑΓΔ 
έμσ από ηε Γ.Ο.Υ.. Τν ό,ηη κέζα ζηε Γ.Ο.Υ. κπνξεί λα 
πέθηεη ελίνηε θαη ην ηαβάλη δελ έρεη θακία ζεκαζία. Η 
δεκόζηα εηθόλα ηνπ ΓΙΟΙΚΗΤΗ είλαη ην κόλν πνπ έρεη 
ζεκαζία…  

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 είλαη πιένλ 
πξαγκαηηθφηεηα (Ν.4651/2019). ην λέν  θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξν-
βιέπνληαη έζνδα 47.228 εθαη. επξψ απφ θφξνπο, εθ ησλ νπνίσλ  ηα 
26.400 εθαη. επξψ αθνξνχλ έκκεζνπο θφξνπο (θφξνπο επί αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ), ηα 2.757 εθαη. επξψ ηαθηηθνχο θφξνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 
ελψ ηα 15.078 εθαη. επξψ αθνξνχλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκη-
θψλ πξνζψπσλ. Δειαδή νη έκκεζνη θφξνη απνηεινχλ ην 55.9% ηνπ ζπ-
λφινπ ησλ θφξσλ, νη θφξνη επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ην 5.8%, ελψ ν 
θφξνο εηζνδήκαηνο ην 31.9%.   

Γηα άιιε κηα ρξνληά βιέπνπκε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ 
εζφδσλ λα πξνέξρεηαη  απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, πνπ απνηεινχλ ηελ 
πην άδηθε κνξθή θνξνινγίαο, θαζφηη επηβαξχλνπλ άληζα ηηο ρακειέο 
εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη έλαο έκκεζνο θφξνο, ελψ σο 
πξνο ηε δαπάλε  είλαη αλαινγηθφο, σο πξνο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα γίλεηαη 
αληίζηξνθα πξννδεπηηθφο, δειαδή ε  αλαινγία ηνπ θφξνπ σο πξνο ην 
εηζφδεκα κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα. Άξα νη έκκεζνη θφξνη 
αθαηξνχλ κεγαιχηεξα πνζνζηά εηζνδήκαηνο απφ ηνπο θνξνινγνχκε-
λνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη κηθξφηεξα  απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο 
κε πςειφηεξα, επηδεηλψλνληαο έηζη, ηελ αγνξαζηηθή θαη απνηακηεπηηθή 
δχλακε ησλ πιένλ αδχλακσλ νηθνλνκηθά.  

Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2018, ζχκ-
θσλα κε ηα νπνία,  ε  Ειιάδα είλαη απφ ηνπο «πξσηαζιεηέο» ησλ 
έκκεζσλ θφξσλ ζηελ Επξψπε. πγθεθξηκέλα : 
 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ καο εζφδσλ –17,1% ηνπ 

ΑΕΠ – πξνήιζε απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο (ΦΠΑ, εηδηθνχο θφξνπο 
θαηαλάισζεο θ.ιπ.) θαηαηάζζνληάο καο  ζηελ 4ν πςειφηεξε ζέζε 
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο δηακνξθψ-
ζεθε αηζζεηά ρακειφηεξα, ζην 13,6%, θαη ν κέζνο φξνο ηεο επξσδψ-
λεο ζην 13,3%.  

 Οη θφξνη ζην εηζφδεκα, ηελ πεξηνπζία θηι., δειαδή νη άκεζνη θφξνη-
παξά ηηο δηαδνρηθέο απμήζεηο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο- είλαη ρακειφηε-
ξνη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο Ε.Ε. θαη ηεο επξσδψλεο (13,2% ηνπ 
ΑΕΠ θαη 13% αληηζηνίρσο) θαη αλέξρνληαη ζην 10,1% ηνπ ΑΕΠ, θαηα-
ηάζζνληαο ηε ρψξα καο 15ε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε καδί κε ηελ 
Πνξηνγαιία. 
Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα λνχκεξα… ιέλε ηελ αιήζεηα θαη 

απνηππψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζθνχκελεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 
θαη ηε ζπλερηδφκελε ζηνρνπνίεζε ησλ ρακειψλ θαη κεζαίσλ εηζνδεκαηη-
θψλ ζηξσκάησλ. 
 

Ο Ρομπέν των… εφοριακών  

 

Μέρκος Δεμ. (6973991235), Ρόδες Γ. (6985740894), κλαβάκε Φρ. (6971898089) ιώδιος Χρ. (6972234003),  
Μπίκας Παν. (6986060901), Κρομμύδας Γιώργος (6972764545), τολάκε Μαρ. (6973228577)  

ake.eforiakon@gmail.com   Οκάδα ζην facebook: eforiakoi.org  
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Υπηρεσιακές Ταστότητες: 
Υπεράνω όλων… η εικόνα 


