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Συνεχίζουμε την Απεργία - Αποχή 
Υπερασπιζόμαστε τη Δουλειά και την Αξιοπρέπειά μας 

 
Συναδέλφισσες και  Συνάδελφοι 

 
Η Ομοσπονδία μας, από κοινού με τις άλλες Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ, 

εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στο προωθούμενο απ’ την ΑΑΔΕ, σχέδιο 
αξιολόγησης. Κατέστησε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να 
αποδεχτεί τη θέσπιση ατομικών στόχων, την υπογραφή ατομικών 
συμβολαίων και τη έλευση ατομικών μισθολογίων συνδεδεμένων με το 
περίγραμμα θέσης που ο κάθε συνάδελφος κατέχει.   
 

Ως εργαζόμενοι δεν θα δεχτούμε τη μετατροπή των υπηρεσιών μας σε 
ένα πεδίο μόνιμης αντιπαράθεσης και κανιβαλισμού στο κυνήγι ενός 
‘’καλύτερου’’ περιγράμματος και στη μετατροπή των εργαζομένων σε 
κυνηγούς κεφαλών.  
 

Στο κάλεσμα των τριών Ομοσπονδιών (ΠΟΕ ΔΟY, ΟΤΥΕ, ΟΣΥΟ) προς 
τους εργαζόμενους για Απεργία - Αποχή από τη διαδικασία της 
αξιολόγησης, η ανταπόκριση των συναδέλφων είναι σχεδόν καθολική και 
κυμαίνεται σε ποσοστό πάνω του 90%.  Ένα μήνυμα το οποία η Διοίκηση της 
ΑΑΔΕ, οφείλει να λάβει υπόψιν της, να αντιληφθεί ότι το σχέδιό της είναι 
‘’κλινικά νεκρό’’ και οποιαδήποτε προσπάθεια επιμονής σε αυτό, το μόνο 
που καταφέρνει είναι να δημιουργεί εκρηκτικές συνθήκες στις υπηρεσίες 
μας, να φέρνει διαλυτικές καταστάσεις και να υπονομεύει  τους στόχους 
που οι ίδιοι αυθαίρετα θέτουν. Καταστάσεις για τις οποίες η ηγεσία της 
ΑΑΔΕ, φέρει ακέραια την ευθύνη. 
 

Οι απειλές και οι ‘’παραινέσεις’’ δεν μπορούν να αντιστρέψουν την 
απόφαση απόρριψης του προωθούμενου σχεδίου. Η στοχοποίηση και οι 
απειλές, απ’ την πλευρά της Διοίκησης, των συναδέλφων που κατέχουν 
θέσεις ευθύνης, δεν θα έχει το παραμικρό αποτέλεσμα. Οι εργαζόμενοι, 
από όποια θέση και αν κατέχουν στη διοικητική ιεραρχία, δεν θα γίνουν 
εργαλείο υπονόμευσης και διάλυσης του κλάδου.  
 

Τα υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη, που έχουν αναλάβει ρόλο 
προώθησης και δημόσιας υπεράσπισης του σχεδίου αξιολόγησης, 
υπερβαίνοντας μάλιστα τις όποιες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, οφείλουν 



να αντιληφθούν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν στον κλάδο είναι πολύ 
κακές.  
 

Συνεχίζουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα τoν αγώνα για την 
υπεράσπιση της δουλειάς και της αξιοπρέπειας μας. Δεν συμμετέχουμε σε 
καμιά διαδικασία που σχετίζεται με την προωθούμενη αξιολόγηση. 

 

Το σχέδιά τους δεν θα περάσουν 
Συνεχίζουμε αποφασιστικά την Απεργία - Αποχή 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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