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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, στη συνεδρίασή του την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 

2020, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργίας σε όλο το Δημόσιο για την Πέμπτη, 

15 Οκτωβρίου 2020 με τα εξής αιτήματα: 

1. Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Γενναία αύξηση των δαπανών για το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Αύξηση του αριθμού των ΜΕΘ. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών 

θέσεων. Δωρεάν τεστ σε όλους, όπου οι ανάγκες το απαιτούν. Δωρεάν μέσα ατομικής 

προστασίας. Προστασία των ευπαθών ομάδων. Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού, χωρίς 

αφαίρεση από την κανονική άδεια. 

2. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση για την κάλυψη των χιλιάδων 

οργανικών και λειτουργικών κενών. 15 μαθητές ανά τμήμα. Προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού στην καθαριότητα. 

3. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Καμία μείωση των μισθών των 

εργαζομένων. Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. 

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων. 

4. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις 

στα όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή 

από κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το 

λαμβάνει σήμερα. 

5. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. 

Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση 

του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των ανώτατων συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%. 

6. Προσλήψεις στο Δημόσιο, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά με 

προτεραιότητα στην Υγεία (Παιδεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές 

Υπηρεσίες κτλ). 

7. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων 

των συντάξεων. Καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Καθιέρωση 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για τους 

συνταξιούχους, όπως ορίζει το Σύνταγμα. 

8. Κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις. Κατάργηση της διάταξης 

για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. Κατάργηση της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. Παράταση της θητείας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημόσιο. Θα 

ακυρώσουμε στην πράξη τις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας. 

9. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην 

εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για 

Υγεία, Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική προστασία και περιβάλλον. 

10. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους 

που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν. 
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  Η Ε.Ε. της ΠΟΕ ΔΟΥ στην συνεδρίασή της την 9/10/2020, αποφάσισε ομόφωνα την 

συμμετοχή του κλάδου στην προκηρυχθείσα απεργία με τα κλαδικά μας αιτήματα να 

παραμένουν στο επίκεντρο. 

Αιτήματα:  

 Ζητάμε άμεση εξομοίωση των αποδοχών όλων των νέων συναδέλφων της ΑΑΔΕ & του 

ΥΠΟΙΚ που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά.  

 Διεκδικούμε τη συνολική επίλυση του θέματος του μισθολογίου, για ΑΑΔΕ και ΥΠΟΙΚ με 

άμεση έναρξη διαπραγμάτευσης της πρότασης των 3 Ομοσπονδιών για τα μισθολογικά 

και εργασιακά ζητήματα με τον Υπουργό Οικονομικών.  

 Λέμε ΟΧΙ και συνεχίζουμε την Απεργία Αποχή από την αξιολόγηση της Α.Α.Δ.Ε..  

 Λέμε ΟΧΙ στην τριχοτόμηση του κλάδου με την δημιουργία των Ελεγκτικών Κέντρων.  

 Λέμε  ΝΑΙ στην λειτουργία παντού ΔΟΥ Α΄ Τάξης με έλεγχο και δικαστικό, για να 

σταματήσει η απαξίωση των εργαζομένων και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών,  

 Ναι στην διασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των 

μονάδων με νέες προσλήψεις. 

 Ζητάμε την συνεχή λήψη μέτρων για την προστασία των συναδέλφων και 

φορολογούμενων από τον covid-19.  

 Συνέχιση  της διαδικασίας των ραντεβού με ταυτόχρονη επίλυση των προβλημάτων που 

έχουν εντοπιστεί στη διαδικασία. 

 Απαιτούμε αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων 

. 

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και η προσπάθεια θα είναι διαρκής μέχρι την οριστική 

επίλυση. 

Καλούμε όλους τους Συλλόγους να ενημερώσουν τους συναδέλφους και τις 

συναδέλφισσες προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

    ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ                                                  ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


