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Προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε …. ψαγμένα;; παιδιά!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Το ερωτηματολόγιο του χαρούμενου εφοριακού 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί 3 λεπτά από τον χρόνο σου: 

Ερώτηση 1: οι συνδικαλιστές είναι 

Α) οι καλύτεροι φίλοι του εφοριακού 

Β) κυβερνοτσολια..δακια αλλά με βολεύουν σε κάθε μετάθεση, απόσπαση τοποθέτηση σε θέση 

Γ) ενεργοί εφοριακοί με άποψη για το παρόν και το μέλλον του κλάδου 

Ερώτηση 2: η αξιοκρατία στην ΑΑΔΕ είναι 

Α) βασική αρχή της Διοίκησης η οποία εφαρμόζεται απαρέγκλιτα   

Β) το τμήμα Human Recourses φροντίζει ώστε όλα να «βαίνουν αισίως» 

Γ) είναι ένα μακρινό γεγονός το οποίο πρέπει να κατακτηθεί  

Ερώτηση 3: η συμμετοχή στις μαζικές εκδηλώσεις του κλάδου (συνελεύσεις, εκλογές, απεργίες, κινητοποιήσεις)  

Α)  είναι πρακτικές του παρελθόντος που δεν με αφορούν 

Β) θα συμμετάσχω, αρκεί να έχω προσωπικό όφελος 

Γ) είναι η αναγκαία συνθήκη για δυναμικές διεκδικήσεις και ενδυνάμωση του μη κυβερνητικού συνδικαλισμού  

Αποτελέσματα 

1. Αν οι περισσότερες απαντήσεις είναι Α. Ζεις σε έναν όμορφο και ονειρικό κόσμο, κάποια στιγμή όμως πρέπει 

να κατέβεις από το ροζ συννεφάκι σου και να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα 

2. Αν οι περισσότερες απαντήσεις είναι Β. Έχεις βρει τον τρόπο να τρουπώνεις παντού, ξέρεις να ελίσσεσαι μέσα 

στον δαιδαλώδη μηχανισμό. Πρόσεχε όμως είσαι ταυτόχρονα και αναλώσιμος.     

3. Αν οι περισσότερες απαντήσεις είναι Γ. η ζωή σου και η αξιοπρέπεια σου καταπιέζονται στον χώρο εργασίας 

σου και αναζητάς λύσεις για δράση.  

 

Πριν συνεχίσεις την ανάγνωση λάβε υπόψη σου σοβαρά την παρακάτω φιλική προειδοποίηση 
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Σε όποια κατηγορία και αν ανήκεις στις επικείμενες εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια καλείσαι να λάβεις 

αποφάσεις οι οποίες πολύ συνοπτικά σχηματοποιούνται στην εξής μία ουσιαστική ερώτηση:   

 Συντάσσεσαι με την πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στην λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων; 

Αποτάσσεσαι τα… κατόπιν ενεργειών μου, της διευθυντικής αυθεντίας, πολιτικά και συνδικαλιστικά ρουσφέτια..;;; 

 

Εμείς σαν ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ με συνέπεια θα αγωνιστούμε:    

Για διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι εισηγήσεις της 

υπηρεσίας πρέπει να τίθενται υπόψη όλων των μελών του συμβουλίου, τουλάχιστον3 ημέρες, πριν την σύγκλισή 

του. Η τακτική του αιφνιδιασμού και της απόκρυψης δεδομένων που έχει υιοθετηθεί είναι προσβλητική και δεν θα 

γίνει άλλο ανεκτή. 

1. Για καθιέρωση διαδικασίας δημοσιοποίησης καταστάσεων που θα εμφανίζουν, το δυναμολόγιο, την 

πληρότητα και τα κενά των υπηρεσιών έτσι ώστε να περιοριστεί η αυθαίρετη επίκληση «των υπηρεσιακών 

αναγκών». Συγχρόνως διεκδικούμε καθιέρωση ανώτατου ποσοστού κάλυψης ανά υπηρεσία, πάνω στο οποίο, δεν 

θα μπορεί να τεκμηριωθεί η άρνηση της υπηρεσίας σε αιτήματα μεταθέσεων, μετακινήσεων και αποσπάσεων των 

συναδέλφων. Αντίστοιχο ποσοστό προβλέπεται ήδη στις ρυθμίσεις για την κινητικότητα. 

2. Για την ένταξη των μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων εντός του νομού στην αρμοδιότητα του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

3. Για την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων. 

4. Για την καθιέρωση ενιαίων κανόνων αντιμετώπισης των αιτημάτων των συναδέλφων και συναδελφισσών  

έτσι ώστε να εδραιωθεί ένα αίσθημα δικαίου, αξιοκρατίας και διαφάνειας. 

5. Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων μετά από κάθε συνεδρίαση 

του υπηρεσιακού με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων. 

6. Με τη συμμετοχή μας στα πειθαρχικά συμβούλια και όχι μόνο, θα διεκδικήσουμε την ανάπτυξη ενός 

σύγχρονου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης γνώσης και διαδικασιών που θα αποτρέπει παραβάσεις και 

παραλείψεις οι οποίες εγείρουν πειθαρχικές διώξεις και ποινές που σχετίζονται με έλλειψη γνώσης και εξοικείωσης 

με τις διαδικασίες της δαιδαλώδους φορολογικής και διοικητικής νομοθεσίας. 

7. Για την ανάπτυξη ενός  σύγχρονου με βάση τα διεθνή πρότυπα επιχειρησιακού σχεδίου πρόληψης των 

φαινομένων διαφθοράς. 

 

Τέλος δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και 

της αξιοπρέπειας όλων των εργαζομένων. Οι διακηρύξεις αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Φορολογικής 

Διοίκησης θα παραμένουν κενό γράμμα όσο η ηγεσία της αρνείται να διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον που θα 

σέβεται τους εργαζόμενους και δεν θα τους καθιστά όμηρους αυθαίρετων και αλαζονικών συμπεριφορών, με 

σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Η εμπέδωση υψηλού αισθήματος δικαιοσύνης 

στους εργαζόμενους από τις πράξεις της διοίκησης συνδέεται άρρηκτα με τα αποτελέσματα αυτής. Στην αντίθετη 

περίπτωση, το εργασιακό περιβάλλον γίνεται τοξικό, με τις γνωστές άσχημες επιπτώσεις και στη λειτουργία των 

υπηρεσιών και στο ηθικό των εργαζομένων. 
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Διεκδικούμε δημοκρατία, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια στη λειτουργία των Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων. Διεκδικούμε διεύρυνση της δικαιοδοσίας τους και ένταξη όλων των υπηρεσιακών μεταβολών μέσα 

από αυτά. 

Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζουμε τον αγώνα για να καταργηθεί η νομοθετική ρύθμιση που επιβάλλει τις 
ηλεκτρονικές εκλογές, τοποθετηθήκαμε μέσα στο Γ.Σ. στις 5/10/2022 και προσπαθήσαμε για την συμμετοχή 
όλων των παρατάξεων προτείνοντας ΔΡΑΣΕΙΣ, για να το πετύχουμε αυτό, καταγγέλλοντας την ΔΙΟΙΚΗΣΗ.  

Δεν ήταν κάτι καινούργιο, γνωρίζουν στο Γ.Σ. ότι Σωματεία κατάφεραν να υπάρχουν εκπρόσωποι τους σε όλες τις 
εφορευτικές επιτροπές συνεχίζοντας τις πιέσεις για να γίνουν αποδεκτές και οι υπόλοιπες προτάσεις τους. 

Σε αυτόν τον αγώνα   δεν χωρούν μικροπαραταξιακοί τακτικισμοί.  Πρόκειται για ατόπημα που προσφέρει 
εξαιρετικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της, για υποβάθμιση και κατάργηση του θεσμού του 
αιρετού. Χρέος όλων των δυνάμεων του κλάδου αποτελεί η στήριξη του θεσμού του αιρετού που αποτελεί 
κατάκτηση αγώνα. 

Καλούμε όλες και όλους τους/τις συναδέλφους να αποπέμψουν από τα ΥΣ με την ψήφο τους όσους και όσες 
συνέβαλαν, άμεσα ή έμμεσα, στην αδιαφανή λειτουργία τους 

Ψηφίζουμε αιρετούς που θα προασπίζονται τα δικαιώματά μας! 

ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! 

ΑΣΚΙ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ- Α.Α.Δ.Ε.(Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων)- ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΑΛΥΜΑΡΑ ΚΑΙΤΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΒΑΗΝΑ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΒΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΖΗΣΗ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΗΝΑ 

ΓΡΕΓΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΑΪΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΗΛΙΑ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

ΔΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 

ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΔΡΕΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΚΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΚΑΡΑΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 

ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΚΕΤΖΕΤΖΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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ΚΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΛΑΔΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΑΛΕΣΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΞΑΝΘΟΥ 

ΜΠΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΜΠΑΡΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΝΕΑΡΧΑΚΟΥ-ΠΙΦΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΒΙΚΤΩΡΑ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ 

ΠΛΕΣΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΡΑΣΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΡΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΣΤΑΜΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΤΑΜΑΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΙΣΗ 

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΦΟΥΡΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                             
 
 

του ΚΟΣΜΑ 
 
 

ΑΣΚΙ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
Ε΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(Γεν.Γραμματεία ΥΠ.ΟΙΚ.)- ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΑΙΝΑΛΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΘΩΜΑ 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ 

ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΛΑΤΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 


