
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑ
 ΠΟΕΔΟΥ- ΟΤΥΕ- ΟΣΥΟ

απεργιακή συγκέντρωση 9πμ στο ΥΠΟΙΚ (Σύνταγμα – Νίκης 5-7)
Απεργιακός ξεσηκωμός για να ξηλώσουμε μνημονιακές 

περικοπές, αξιολογήσεις και την ανεξέλεγκτη ΑΑΔΕ
Πέμπτη 1 Ιουνίου  απεργούμε και συμμετέχουμε όλοι στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν 

και  οι  τρεις  ομοσπονδίες  του  Υπουργείου  Οικονομικών  και  της  ΑΑΔΕ.  Η  απεργία  έρχεται  να 
συγκρουστεί με ένα όλο και πιο καταστροφικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι μνημονιακές πολιτικές 
για τις κατακτήσεις και τα εργασιακά δικαιωματά μας.

Τα νέα μνημονιακά μέτρα που ψηφίσθηκαν πρόσφατα, βάζουν στόχο ξανά το εισόδημά μας, 
ενώ  συνεχίζουνε  πάνω  στο  διακηρυγμένο  στόχο   της συρρίκνωσης του  Δημόσιου  τομέα,  με  το 
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την ιδιωτικοποίηση μεγάλων τμημάτων δημοσίων υπηρεσιών, 
οργανισμών, αγκαλιά  με την μείωση του υπαλληλικού δυναμικού, την συρρίκνωση μισθών και την 
διάλυση εργασιακών σχέσεων.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον στον κλάδο μας είναι σε οριακό σημείο. Της αρχικής 
διάσπασης, με το διαχωρισμό ΣΔΟΕ και Κτηματικών (που αναζητούν ακόμα θέση και ρόλο) και της 
κοροιδίας για την αντιμετώπιση της μισθολογικής διαφοροποίησης, τα χειρότερα σενάρια έρχονται να 
επιβεβαιωθούν, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας μας και πώς αυτές θα διαμορφωθούν μέσα στο νέο 
πλαίσιο λειτουργίας της ανεξέλγκτης ΑΑΔΕ. 

Στην πρώτη ενημέρωση της ΑΑΔΕ για την αξιολόγηση, επαναβεβαιώθηκε η ευθεία διασύνδεση 
αυτής της  μνημονιακής αξιολόγησης, με μετακινήσεις - αποπομπές εργαζομένων από την ΑΑΔΕ. 
Στόχος είναι μέσα στο καλοκαίρι πολλοί συνάδελφοί μας να ενταχθούν στο σύστημα κινητικότητας του 
Δημοσίου. Ενώ μέχρι το 2020 θα ολοκληρωθεί το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης της ΑΑΔΕ, που θα 
είναι συνδεδεμένο με τις μισθό του κάθε υπαλλήλου και που το ύψος του δεν θα θα καθορίζεται 
από τα τυπικά προσόντα κάθε υπαλλήλου. Θα κατατάξει του υπαλλήλους σε μία απ’ τις 8 κατηγορίες – 
επίπεδα, στα οποία θα αντιστοιχεί διαφορετικό μισθολογικό επίπεδο. Εντός αυτών των κατηγοριών θα 
υπάρχουν 5 έως 6 διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια.Τη βασική ευθύνη για την κατάταξη του κάθε 
υπαλλήλου σε επίπεδο – κατηγορία, θα έχει ο εκάστοτε προϊστάμενος, με υποκειμενικά κριτήρια και 
το βαθμό επίτευξης ατομικών στόχων, καθορισμένων επίσης απ’ τον προϊστάμενο.

Την ίδια στιγμή η ΑΑΔΕ αποτελεί, αναπροσαρμογή του φορολογικού μηχανισμού με κατεύθυνση 
τη συνέχιση της φορολογικής αφαίμαξης των φτωχών και μεσαίων νοικοκυριών και συμπολιτών μας 
από τη μια και την προκλητική φορολογική ασυλία του μεγάλου πλούτου από την άλλη. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.  Να στείλουμε  
ηχηρό  αγωνιστικό  μήνυμα.  Να  αποφασίσουμε  απεργιακή  κλιμάκωση,  μέσα  απο  τις  
συνελεύσεις μας, για να μην περάσουνε όλες αυτές οι αντιδραστικές αλλαγές

 Με τους αγώνες μας να επιβάλλουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα νέα μνημονιακά μέτρα  που 
οδηγούν σε νέα μείωση των μισθών μας από τη μείωση του αφορολόγητου, με την περικοπή της 
προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, για να ακολουθήσει η προσωπική διαφορά στους μισθούς μας. 

 Δεν συμμετέχουμε, δεν αποδεχόμαστε ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, που οδηγεί στη νέα εργασιακή 
πραγματικότητα  της  συνεχούς  εντατικοποίησης  της  εργασίας,  της  στενής  παρακολούθησης  της 
«αποδοτικότητάς» μας, του εκβιασμού και του ανταγωνισμού, της κατηγοριοποίησής-σαλαμοποιήσής 
μας, σε μετακινήσεις-απολύσεις και της διαρκούς χειροτέρευσης της θέσης μας. 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΚΥΡΗΞΕ Η ΑΔΕΔΥ
 Διεκδικούμε την κατάργηση της ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
 Παλεύουμε για μισθολογική εξίσωση - Αυξήσεις όχι νέες περικοπές στους μισθούς μας 
 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού – όχι μετακινήσεις-διαθεσιμότητες-απολύσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


