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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τηνζεηνύκε ωο ΑΚΗ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ην θείκελν ηεο Οκνζπνλδίαο Σειωλεηαθώλ 

(Ο.Σ.Τ.Δ.), γηα ην Δηδηθό Μηζζνιόγην ηεο Α.Α.Γ.Δ. κε ην νπνίν ελεκέξωζε γηα ηελ 

πξνθήξπμε 24ωξεο απεξγίαο θαη δξάζεο ζηηο 17/02/2021, εκέξα ζπδήηεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ λόκνπ γηα ην Δηδηθό Μηζζνιόγην ηεο ΑΑΓΔ ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ: 
1. Απόζπξζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ 
2. Απνρώξεζε ηεο Φνξνινγηθήο Υπεξεζίαο από ηελ Α.Α.Γ.Δ. θαη ηελ έληαμή ηεο ζην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. 
 

Έλα ζρέδην λόκνπ ην νπνίν: 

 Δπηθέξεη πξωηόγλωξεο πνιιαπιέο κηζζνινγηθέο αληζόηεηεο κεηαμύ ηωλ 
εξγαδνκέλωλ, κε πξόζρεκα ηελ επίιπζε κηζζνινγηθώλ δεηεκάησλ πνπ ε δηνίθεζε 
ζθόπηκα δελ επίιπζε εδώ θαη ρξόληα,  

 Πεξηέρεη πιεζώξα εμνπζηνδνηηθώλ δηαηάμεωλ δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζην 
δηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ λα ξπζκίδεη θαηά ην δνθνύλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε θαη ηελ ακνηβή 
ησλ ππαιιήισλ, 

 Θα πξνθαιέζεη δηραζκό ζηνπο ρώξνπο  εξγαζίαο κέζσ ησλ κεηαβιεηώλ ακνηβώλ 
πνπ αιιάδνπλ θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην πεξίγξακκα ζέζεο, 

 Απεηιεί θαη εθβηάδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζηξεβιή 
δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, 

 Απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο ππαιιήινπο δεκηνπξγώληαο ηελ πξνζδνθία απμήζεσλ, 
όηαλ δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί βαζηθέο παξάκεηξνη, όπσο ε αμηνιόγεζε θαη ε 
θαηάηαμε ησλ ΠΘΔ. 

 
Δλδεηθηηθό ησλ πξνζέζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο ΑΑΓΔ είλαη ε πιήξεο απνπζία 
νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ κε ηελ ΠΟΔ ΓΟΥ. Η δηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ δελ ζέιεη επί ηεο νπζίαο 
δηάινγν. 
Απνηειεί αθιόλεηε πεπνίζεζή καο πσο ηνπιάρηζηνλ ζηηο δηθέο καο ππεξεζίεο ε 
νκαδηθόηεηα, ε ζπιινγηθή δξάζε θαη ε αιιειεγγύε, είλαη ν κόλνο δξόκνο γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηεο ππεξεζίαο. 
Γηεθδηθνύκε ηελ απνρώξεζή καο από ηελ ΑΑΓΔ θαη ηελ επαλέληαμή καο ζην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. 
Η καθξόρξνλε ηζηνξία θαη δηαδξνκή ηεο Φνξνινγηθήο Υπεξεζίαο δελ καο επηηξέπεη λα 
απνδερηνύκε λενθηιειεύζεξα πεηξάκαηα πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ. 
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Σην Γ.Σ. ηεο ΠΟΔ-ΓΟΥ κεηνςήθεζε ε πξόηαζε γηα απεξγία όκσο θαλέλαο αγώλαο δελ είλαη 
ρακέλνο. 
 
Καηαζέηνπκε πξόηαζε ζηελ Δ.Δ. ηεο ΠΟΔ ΓΟΤ γηα λα ιεθζεί  απόθαζε δηελέξγεηαο 
ζπγθέληξωζεο από όινπο όζνπο θαηέρνπλ ζπλδηθαιηζηηθέο ζέζεηο απαιιαγήο θαη 
θαιύπηνληαη εξγαζηαθά θαη ηα κέιε ηωλ παξαηάμεωλ πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 
ζε δξάζε εθείλε ηελ εκέξα (17/2), έμω από ηε Βνπιή, ζπληεηαγκέλα ηεξώληαο ηηο 
απνζηάζεηο, ηηο κάζθεο θαη θέξνληαο ΠΑΝΟ κε ηα δίθαηα αηηήκαηά καο θαη νη 
ππόινηπνη ΠΛΑΚΑΣ. 

 
Με απόιπηε ζπλαίζζεζε επζύλεο θαη θαηαλνώληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε 
παλδεκία, θαινύκε όζνπο ζπκθσλνύλ, λα ζπκκεηέρνπκε ζε θηλεηνπνίεζε ζηηο 17 
Φεβξνπαξίνπ, εκέξα ζπδήηεζεο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο, ζηελ 
νπνία ε ΑΚΗ ζα είλαη παξνύζα, θαζώο: 
 
 Γελ απνδερόκαζηε ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λόκνπ 

 
 Γηεθδηθνύκε ηελ θαηάξγεζε ησλ απαξάδεθησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρεη, 

 
 Αγωληδόκαζηε ζήκεξα, ώζηε ν αγώλαο καο λα απνηειέζεη παξαθαηαζήθε 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή κεηαγελέζηεξε εθαξκνγή όζσλ δηαηάμεσλ 
ηεζνύλ ζε ηζρύ, πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπίπηνπλ ζηελ απόιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ Γηνηθεηή ζνβαξά δεηήκαηα όπσο ην ύςνο ησλ απνδνρώλ καο. 
 

 Σηκνύκε ηνπο αγώλεο θαη ηελ καθξόρξνλε ηζηνξία ηνπ θιάδνπ καο αιιά θαη ηνπ 
ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Υπ. Οηθνλνκηθώλ. 
 

 
 

ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΚΑΗ ΘΑ ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΟΤΜΔ. 
 

 

 

 
 


