
 

 

Τα ςτελζχθ τθσ ΑΑΔΕ ηιλεψαν τθ δόξα των «ΚΟΥΡΤ» 

Ανακάρρθςαν πολλοί και τρίβουν τα χζρια τουσ, μετά τθν κακιζρωςθ 12ωρθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Αυςτρία 

από τθν Κυβζρνθςθ του Σεμπάςτιαν Κουρτ, τθν υπερψιφιςθ τροπολογίασ από τουσ ευρωβουλευτζσ τθσ 

Νζασ Δθμοκρατίασ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο για τθν επζκταςθ του ωραρίου των αυτοκινθτιςτϊν, από 

8ωρο ςε 12ωρο, κακϊσ και τισ ςυχνζσ αναφορζσ του αρχθγοφ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ κ. 

Κ.Μθτςοτάκθ ότι «το 8ωρο ζχει ξεπεραςτεί και πρζπει να προχωριςουμε ςε πιο ευζλικτεσ μορφζσ 

εργαςίασ». 

Ζιλεψε δόξα λοιπόν και θ ΑΑΔΕ και μασ κοινά το δάκτυλο. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο, ωςτόςο τισ δικζσ 

τθσ ανεπάρκειεσ δεν κα τισ πλθρϊςουν οι εργαηόμενοι/εσ. 

Να τουσ ποφμε λοιπόν τα νζα, μθν τα μάκουν από αλλοφ και τρομάξουν, ότι από το Μάιο του 1886 οι 

εργαηόμενοι ζκεςαν τα πρϊτα ψιγματα ενόσ αγϊνα και τθν απαίτθςθ ότι πζραν τθσ εργαςίασ υπάρχει και 

θ πραγματικι ηωι με αξιοπρζπεια. Το οκτάωρο, το πενκιμερο, θ κερινι άδεια, να υπενκυμίςουμε ςτουσ 

ζχοντεσ επιλεκτικι ι αςκενι μνιμθ ότι αποτελοφν δικαίωμα των εργαηομζνων και δεν το 

διαπραγματευόμαςτε. 

Ιδιαίτερα ςε αυτοφσ που επικαλοφνται τισ ιδιαίτερεσ και ζκτακτεσ ςυνκικεσ που βρίςκεται θ χϊρα, 

απαντάμε ότι οι εργαηόμενοι τθσ ΑΑΔΕ όχι μόνο ζχουν βάλει πλάτθ για τθν υλοποίθςθ των πολφ 

δφςκολων ςτόχων, αλλά δουλεφουν εδϊ και καιρό απογεφματα χωρίσ αμοιβι, βγαίνουν ςερί όλα τα 

Σαββατοκφριακα του καλοκαιριοφ χωρίσ τα νόμιμα ρεπό, χρθςιμοποιοφν τα δικά τουσ αυτοκίνθτα ςτουσ 

προλθπτικοφσ ελζγχουσ εντόσ και εκτόσ νομοφ και αυτό γιατί ζχουν φιλότιμο και υψθλό αίςκθμα 

ευκφνθσ απζναντι ςτθν κοινωνία. 

Σε αυτοφσ που κζλουν να ςτιςουν καριζρα ςτισ πλάτεσ μασ, ςε αυτοφσ που ηιλεψαν τθ δόξα των ξζνων 

και ντόπιων ΚΟΥΡΤ, απαντάμε με ενότθτα και αποφαςιςτικότθτα και τουσ ςυμβουλεφουμε να μθν 

ξφνονται ςτθν γκλίτςα του τςομπάνθ… 

Το οκτάωρο, το πενκιμερο, και οι άδειεσ είναι δικαίωμα και δεν είναι ευνοϊκι χορθγία τθσ ΑΑΔΕ… 

ϋΟςοι το αμφιςβθτοφν, ασ υποβάλλουν ερϊτθμα ςτο Υπουργείο Εργαςίασ, εναλλακτικά ςτο Υπουργείο 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ακόμα και ςτο ΣΕΠΕ… 

Δεν κα κουραςτοφμε να το λζμε, κα το υπενκυμίηουμε ςυνεχϊσ όςο κι αν ενοχλεί κάποιουσ, θ ΑΑΔΕ είναι 

«ανεξάρτθτθ»… αλλά δεν μπορεί να είναι ανεξζλεγκτθ, οφτε εκτόσ του πλαιςίου του δθμοςίου. 

Καλοφμε όλουσ/εσ τουσ ςυναδζλφουσ/εσ, να καταγγζλλουν και να μασ ενθμερϊνουν για κάκε περιςτατικό 

αυκαιρεςίασ, χωρίσ φόβο. 

Δεςμευόμαςτε ότι κα είμαςτε ςτο πλευρό τουσ, αναδεικνφοντασ και δθμοςιοποιϊντασ τζτοια κζματα, 

χωρίσ καμία διάκριςθ. 

Η αυκαιρεςία τροφοδοτείται από τθ ςιωπι και τθν ανοχι μασ. 

Ακινα, 9 Ιουλίου 2018 


