
 Να λάβουν γνώση όλοι   οι 

συνάδελφοι 

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες-οι, 

 

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού ήταν για όλους μια πρωτόγνωρη και 

δύσκολη κατάσταση. Με αφορμή την πανδημία, είδαμε σε παγκόσμιο επίπεδο την 

κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων Υγείας, ακόμη και στην κορωνίδα του 

καπιταλισμού, τις Η.Π.Α., παρά τον ηρωϊσμό των εργαζομένων σε αυτά. Είδαμε να 

αποθεώνεται η «ατομική ευθύνη», για να κρυφτούν οι μεγάλες κρατικές ελλείψεις, 

κυρίως στα δημόσια συστήματα Υγείας. Φάνηκε, επίσης, ο παρασιτικός και 

πολλαπλά επιζήμιος χαρακτήρας του ιδιωτικού τομέα στην υγεία. 

 

Το σύνθημα “δε μπορούμε να αναπνεύσουμε”, που ξεκινάει από τις μεγάλες 

κινητοποιήσεις στην Αμερική, εκφράζει όλους τους λαούς, τους εργαζόμενους όλου 

του κόσμου, που δε μπορούν να πάρουν ανάσα, πνίγονται από τη σαπίλα του 

συστήματος της εκμετάλλευσης σε όλα τα επίπεδα.  

 

Η νέα, τεράστιων διαστάσεων οικονομική κρίση που φαίνεται να ακολουθεί την 

πανδημία δεν πρέπει να γίνει η αφορμή  να την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αντεργατικές διατάξεις 

και μέτρα που πέρασαν προσωρινά με πρόσχημα το ξεπέρασμα των κρίσεων (π.χ. 

παλιότεροι μνημονιακοί νόμοι) παγιώνονται αν δεν επιβάλουν την κατάργησή τους 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με την πάλη τους.  

 

Πιο συγκεκριμένα, στον  κλάδο μας: 

 Οι συνθήκες εργασίας στις υπηρεσίες είναι ανυπόφορες με τη στοχοθεσία 

-  εντατικοποίηση και την άσκηση παράλληλων καθηκόντων να είναι πια 

καθεστώς. 

 Η διοίκηση της ΑΑΔΕ προωθεί ειδικό μισθολόγιο με βάση τα 

περιγράμματα θέσης και την αξιολόγηση, που σημαίνει μισθό ανάλογα με 

τη θέση και όχι τα προσόντα – εμπειρία και οδηγεί στον κατακερματισμό 

και στον ατομισμό στον κλάδο μας. 

 Προωθείται η διάσπαση του κλάδου σε υπαλλήλους δύο και τριών 

ταχυτήτων, είτε ως «νέοι-παλιοί» είτε ως «ελεγκτές- λοιποί». 

 

 Η πείρα που έχουμε αποκτήσει πρέπει να γίνει ενεργή συμμετοχή, συνειδητή 

δράση. Να παλέψουμε για τη ζωή μας! Να διεκδικήσουμε με επίκεντρο τις δικές 

μας σύγχρονες ανάγκες, με μοναδικό κριτήριο το πώς πρέπει να ζει σήμερα ένας 

εργαζόμενος όταν γύρω του, δίπλα του, υπάρχει στην κυριολεξία αμύθητος 

πλούτος. Η ελπίδα μας βρίσκεται στη συσπείρωση σε συνδικάτα αγωνιστικά, 

μαχητικά.   



 

Απαιτούμε: 

   Απόδοση της προσωπικής διαφοράς στους νέους συναδέλφους και ικανοποίηση των 

αιτημάτων μεταθέσεων λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε ο κορονοϊός. 

 

   Κατάργηση της ΑΑΔΕ, την επαναφορά των υπηρεσιών μας στο ΥΠΟΙΚ. 

 Κατάργηση της αντιδραστικής “αξιολόγησης” στην ΑΑΔΕ και της όποιας σύνδεσης με 
μισθολόγιο. 
 

 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και μισθολόγιο που να προσδιορίζεται ομοιόμορφα και 

με αντικειμενικά κριτήρια, που θα καλύπτει τις ανάγκες των οικογενειών μας. 

Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στον μισθό, ώστε να μην συμψηφίζεται  με 

αυτήν η αύξηση από τα κλιμάκια. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα να αναγνωριστεί 

μισθολογικά και όχι μόνο ως μοριοδότηση. 

  Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, μείωση της εντατικοποίησης της εργασίας μέσα 
από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά 
δικαιώματα.  
 

  Ανθρώπινα, σύγχρονα κτήρια για να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να κινδυνεύουμε 

(και εμείς και οι πολίτες) ή να επιβαρύνεται η υγεία μας.  

 

   Κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ και όλων των αντεργατικών νόμων. 

 

Δεν αποδεχόμαστε την κανονικότητά τους !  

Η κανονικότητά τους είναι ο συμβιβασμός με τη μιζέρια, τη ζωή με τα ελάχιστα! 

 

Να μην ξαναπληρώσουμε τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση που είναι προ των πυλών!! 

 

Η απάντηση  βρίσκεται στην  αλληλεγγύη, τη συλλογική δράση και τον συντονισμένο 

αγώνα μέσα από τα σωματεία μας με διεκδικητικό πλαίσιο που θα χτυπά στην πηγή 

των προβλημάτων. 
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