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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Μαζί με τα «Χρόνια Πολλά» της Α.Α.Δ.Ε. για τη νέα χρονιά ήρθαν και οι 

μαζικές μετακινήσεις εργαζομένων στις πολύπαθες και στοχοποιημένες ΔΟΥ  

που ανακοινώθηκαν μέσα από μια επιστολή, χωρίς διάλογο και με τη γνωστή 

πια διαδικασία του αιφνιδιασμού και της απαξίωσης των συλλογικών οργάνων 

των εργαζομένων. 

Η  αλήθεια ότι είναι η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. δε μας αφήνει να πλήξουμε 

ούτε μια στιγμή. Από τη σύνδεση του μισθού με τα περιγράμματα θέσης, στην 

ατομική - ποσοτική αξιολόγηση και τώρα στις μαζικές  μετακινήσεις 

εργαζομένων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ με ομόφωνη απόφαση 

καλεί τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις 4.00 μ.μ. στην Καρ. Σερβίας 10. 

Θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους απεργάζονται σχέδια 

χωρίς εμάς για εμάς. Το κερασάκι στην τούρτα που κορύφωσε την 

αγανάκτησή μας είναι η προσπάθεια της Α.Α.Δ.Ε. τις αυθαίρετες αυτές μαζικές 

μετακινήσεις, να τις συνδέσει με την πάταξη της διαφθοράς. Δηλαδή και 

δαρμένοι και δακτυλοδεικτούμενοι. 

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα δηλώνει για άλλη μια 

φορά ότι χωρίς καμία ανοχή, στέκεται απέναντι και καταδικάζει κάθε 

φαινόμενο διαφθοράς, αλλά δεν θα ανεχτεί  με όχημα τη δήθεν καταπολέμησή 

της, να συκοφαντείται   ολόκληρος ο κλάδος των εφοριακών που εδώ  και 



χρόνια δίνει τη μάχη και την κερδίζει, υλοποιώντας υπεραυξημένους στόχους 

με αποδεκατισμένες δυνάμεις και χωρίς εργαλεία. 

 Δεν θα ανεχθούμε να γίνουμε Ιφιγένειες ,ούτε εξιλαστήρια θύματα και 

αποδέκτες αποτυχημένων πειραμάτων και πολιτικών για το φαίνεσθαι. Την 

αξιοπρέπειά τη δική μας και των οικογενειών μας δεν την δια-

πραγματευόμαστε  και δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα που την ποδοπατούν.  

Θα διεκδικούμε σε όλους τους τόνους καθιέρωση διαφανών διαδικασιών, 

αναβάθμιση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ένταξη όλων 

των διαδικασιών που αφορούν όλες τις μετακινήσεις των εργαζομένων μέσα 

από αυτά, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, 

μαζί με την καθιέρωση αυστηρών ελεγκτικών διαδικασιών. 

 Στις αποσπασματικές κινήσεις αυτών που προσπαθούν να νομιμο-

ποιήσουν τις μέχρι τώρα αδιαφανείς διαδικασίες που έχουν υιοθετήσει ως 

κανόνα στην Α.Α.Δ.Ε., η απάντησή μας θα είναι  επιχειρήματα και προτάσεις 

αλλά και αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα ακυρώσουν αυτά τα σχέδια. 

Την αξιοπρέπειά μας δεν την παζαρεύουμε. Στην αυθαιρεσία και τις 

συκοφαντίες απαντάμε με ενότητα και αποφασιστικότητα. 

 

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΣΤΙΣ 4.00 Μ.Μ. 
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