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ΑΑΔΕ και Πολιτική Ηγεσία… παίζουν με τις ζωές μας
Τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού σε υπηρεσίες μας, φέρνουν στην επιφάνεια τις
τεράστιες ευθύνες της Διοίκησης και της Πολιτικής ηγεσίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές
λειτουργούν.
Οι επαναλαμβανόμενες επισημάνσεις και εκκλήσεις μας για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων
προστασίας εργαζομένων και πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας έπεσαν στο κενό ή δεν
ιεραρχήθηκαν ως σημαντικές απ’ την ηγεσία της ΑΑΔΕ και την Πολιτική Ηγεσία.
Το εξώδικό που εγκαίρως κοινοποιήθηκε απ’ το Σύλλογό μας τόσο στην Ηγεσία της ΑΑΔΕ όσο και την
πολιτική ηγεσία, προειδοποιούσε για όλα όσα λαμβάνουν πλέον χώρα, χωρίς όμως να ληφθεί υπόψιν.
Οι εκατοντάδες των πολιτών που καθημερινά συνωστίζονται στις εισόδους των εφοριών (αλλά και
στο εσωτερικό αυτών), η έλλειψη βασικών μέτρων πρόληψης και προστασίας, οι διοικητικές αστοχίες
που οδηγούν όλο και περισσότερους φορολογούμενους στις υπηρεσίες μας, η τραγική κατάσταση από
άποψη υποδομών κλπ, δεν αποτελούν τυχαίο ή συγκυριακό γεγονός, αλλά είναι αποτέλεσμα των
επιλογών της Διοίκησης και της Πολιτικής ηγεσίας.
Η επιμονή της Διοίκησης να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις υπηρεσιών εν μέσω πανδημίας και
δεδομένων των άκρως επικίνδυνων συνθηκών που διαπιστωμένα διαμορφώνονται στις συγχωνευμένες
υπηρεσίες, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι για την ηγεσία της ΑΑΔΕ και την Πολιτική Ηγεσία οι
εργαζόμενοι είναι αναλώσιμοι, μπροστά στο… ‘’μεταρρυθμιστικό’’ τους σχέδιο.
Η διοίκηση της ΑΑΔΕ όμως θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει την απόλυτη ευθύνη απέναντι στους
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους για τους κινδύνους με τους οποίους τους θέτει αντιμέτωπους. Οι
ευθύνες της είναι μεγάλες και δεδομένες, δεν υπάρχει τρόπος να συγκαλυφθούν και σε κάθε
περίπτωση θα αποδοθούν…
Ως Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Αττικής και Κυκλάδων, καλούμε για πολλοστή φορά τη
Διοίκηση της ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ…
1. Να λάβουν, έστω και τώρα, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στις
υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ και να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως
αναλώσιμους.
2. Να σταματήσουν ΣΗΜΕΡΑ όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και το
κλείσιμο υπηρεσιών. Η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι συνθήκες που πρόκειται να
διαμορφωθούν είναι εγκληματικές και μετατρέπουν τις υπηρεσίες αυτές σε υγειονομικές βόμβες.
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