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Αθήνα, 12/12/2017   

                                                                                       Αρ.Πρωτ.: 1080 

 

 

 

 

«ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ» 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συμμετέχοντας στην Απεργία –

Αποχή από την διαδικασία αξιολόγησης της ΑΑΔΕ που έχει προκηρύξει η 

ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. καλεί  τους συναδέλφους : 

 Να μην συμμετέχουν σε οτιδήποτε σχετίζεται  με την εφαρμογή των 

Περιγραμμάτων Θέσης από οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν στην 

υπηρεσιακή ιεραρχία. 

 Να μην νομιμοποιήσουν τις προωθούμενες και προβλεπόμενες από 

την διαδικασία νέες διαθεσιμότητες συναδέλφων. 

 Να μην αποδεχθούν την εξατομίκευση της μισθοδοσίας και την σαφή 

υπονόμευση των σημερινών αποδοχών μας. 

 Να μην εγκρίνουν την άμεση στοχοποίηση ολόκληρων κατηγοριών 

συναδέλφων. 

 Να μην συμβάλλουν στον κανιβαλισμό και την ανθρωποφαγία που 

φέρνουν στις υπηρεσίες μας. 

Απευθυνόμενοι σε κάθε συνάδελφο ξεκαθαρίζουμε ότι: 

Προς : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
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1. Συμμετέχοντας στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ, υλοποιώντας τις 

ομόφωνες αποφάσεις του κλάδου, δεν παρανομούμε και φυσικά 

δεν υποκύπτουμε σε πειθαρχικό παράπτωμα.  

2. Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ είναι μία νόμιμη μορφή κινητοποίησης την 

οποία οι εργαζόμενοι έκαναν χρήση πολλές φορές στο παρελθόν 

και μάλιστα με ιδιαίτερα πετυχημένο τρόπο.   

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ στους οποίους έχει ζητηθεί η συμμετοχή 

σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης να καταθέσουν το 

επισυναπτόμενο κείμενο παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Κείμενο το 

οποίο πρέπει να κοινοποιήσουν και στο σύλλογο μας. 

 

«ΣΤΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

  

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

                    Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραμματέας 

       

        Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης                      Δημήτριος Μέρκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

                                               ΠΡΟΣ: 

                              Την υπηρεσία……………………………  

Κοινοπ/ση: Σύλλογο Eφοριακών Αττικής & Κυκλάδων 

     

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ  

ΑΠ’ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ 

 

 Ο/Η κάτωθι _______________ υπογεγραμμένος/η __________________, που 

υπηρετώ ως _____________________________στην υπηρεσία………………………… 

δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία – αποχή, που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ - ΔΟΥ από κάθε 

διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν 

δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.  

 Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή 

κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία 

αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης 

συνέπειας.  Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου. 

 

_______, …./…./2017 

Ο/Η υπάλληλος 

  

 

 

 

 


