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ΓΙΝΟΤΜΔ ΣΗ ΜΑΥΗ ΓΙΠΛΑ ΣΟΝ ΤΝΑΓΔΛΦΟ 

ΜΔ ΔΙΛΙΚΡΙΝΔΙΑ, ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ & ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ 
 

 

Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
 
Ζνασ χρόνοσ πζραςε από τισ τελευταίεσ ςυνδικαλιςτικζσ εκλογζσ ςτισ οποίεσ ο εφοριακόσ κλάδοσ 
ανζδειξε τθν ΔΑΚΕ πρϊτθ δφναμθ με διαφορά και τθσ ζδωςε αυξθμζνθ πλειοψθφία. Η παράταξι 
μασ κζρδιςε τθν προεδρία τθσ ομοςπονδίασ και τθν προεδρία ςε πολλοφσ ςυλλόγουσ. Για πρϊτθ 
φορά κερδίςαμε τθν προεδρία ςτον ςφλλογο Αττικισ και Κυκλάδων!!! 
 
Η εμπιςτοςφνθ που μασ ζχει επιδείξει ο κλάδοσ και το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ που μασ διακρίνει μασ 
δίνουν τθν δφναμθ για να αγωνιηόμαςτε ςτθν διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ. Αυτό το 
αποδείξαμε με τθν δράςθ μασ το προθγοφμενο διάςτθμα: 

 
 Αγωνιςτικαμε και πετφχαμε τθν ψιφιςθ διάταξθσ για τθν μιςκολογικι εξομοίωςθ όλων 

των εργαηομζνων ςτισ υπθρεςίεσ μασ 
 

 Αντιςτακικαμε ςτθν ςφνδεςθ του μιςκοφ με τθν κζςθ μζςω των περιγραμμάτων κζςθσ 
και προτείναμε τθν άςκθςθ προςφυγισ ςτο ΣΤΕ  
 

 Αγωνιςτικαμε και πετφχαμε τθν προςταςία όλων των ςυναδζλφων ςτθν ΑΑΔΕ με ιπια 
εφαρμογι τθσ εφάπαξ αξιολόγθςθσ  
 

 Πιζςαμε και καταφζραμε τθν ψιφιςθ διάταξθσ με τθν οποία αυςτθροποιικθκαν οι ποινζσ 
για τισ επικζςεισ ςτουσ εφοριακοφσ υπαλλιλουσ κατά τθν διάρκεια των προλθπτικϊν 
ελζγχων, όπωσ και διάταξθσ με τθν οποία παρζχεται νομικι κάλυψθ ςτουσ υπαλλιλουσ με 
τθν δυνατότθτα επιλογισ δικθγόρου τθσ αρεςκείασ τουσ με ζξοδα του δθμοςίου, όταν 
μθνφονται κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ  
 

 Τπεραςπιςτικαμε τουσ ςυναδζλφουσ, μζςω των αιρετϊν εκπροςϊπων μασ, ςτα 
υπθρεςιακά ςυμβοφλια και ςτα πεικαρχικά  
 

 Συμβάλαμε ςτθν εξυγίανςθ των οικονομικϊν τθσ ΠΟΕ-ΔΟΥ όπωσ και του Ταμείου 
Αλλθλοβοικειασ 



   
ΚΑΣΑΓΓΕΛΟΤΜΕ τθν πολιτικι θγεςία του Τπ. Οικ.: 

 Για τθν δθμιουργία ομθρείασ ςτον κλάδο εφόςον δεν αποφαςίηει τθν κζςπιςθ του ειδικοφ 
μιςκολογίου και τθν ενςωμάτωςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ ςτον μιςκό. 
 

  Για τθν κωλυςιεργία ςτθν τροποποίθςθ του Ν.4342/15 με τον οποίο προβλζπονται ποινικζσ 
- αςτικζσ ευκφνεσ ςτουσ ελεγκτζσ και τθν προςπάκεια μετακφλιςθσ τθσ ευκφνθσ για τισ 
παράγραφεσ ςτουσ ςυναδζλφουσ   

 
ΚΑΣΑΓΓΕΛΟΤΜΕ τθν ΑΑΔΕ: 

 Για τθν αδιαφάνεια και τθν ζλλειψθ αξιοκρατίασ ςτισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των 
υπαλλιλων και τισ κρίςεισ - επιλογζσ προϊςταμζνων  

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ 
 Τθν κζςπιςθ ειδικοφ μιςκολογίου Οικονομικϊν υπαλλιλων με ενςωμάτωςθ τθσ 

προςωπικισ διαφοράσ ςτον μιςκό. Είμαςτε κάκετα αντίκετοι ςτθν ςφνδεςθ του μιςκοφ με 
τθν κζςθ.  

 Τθν άμεςθ τροποποίθςθ του Ν 4345/15 για τισ ποινικζσ -αςτικζσ ευκφνεσ 
 Τθν τροποποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου, ϊςτε να μθν οδθγοφνται ςτο αυτόφωρο οι 

ςυνάδελφοι μασ μθνυόμενοι κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ  
 Τθν επαναφορά του 13ου και 14ου μιςκοφ  
 Τθν επιςτροφι του υπόλοιπου ποςοφ των κρατιςεων μασ από το ΤΕΑΔΥ  
 Τθν κατάργθςθ του νόμου Κατροφγκαλου για το αςφαλιςτικό  
 Αξιοκρατία και διαφάνεια ςτθν επιλογι των προϊςταμζνων με ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία 

των αιρετϊν εκπροςϊπων των εργαηομζνων ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια  
 Όλεσ οι μετακινιςεισ εντόσ νομοφ να γίνονται μζςα από το υπθρεςιακό 

ςυμβοφλιο Ενοποίθςθ τθσ ΑΑΔΕ με το ΣΔΟΕ και τισ κτθματικζσ υπθρεςίεσ. Επανζνωςθ του 
κλάδου κάτω από μια διεφκυνςθ προςωπικοφ  

 Διαςφάλιςθ όλων των οργανικϊν κζςεων με δίκαιθ κατανομι ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ 
χϊρασ 

 Ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςε κατάλλθλα κτίρια με τθν απαραίτθτθ υποδομι  
 
 
Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,  
 

τισ επερχόμενεσ εκλογζσ των εκπροςϊπων των εργαηομζνων ςτα υπθρεςιακά 
ςυμβοφλια ΣΗΡΙΞΣΕ τουσ υποψθφίουσ τθσ ΔΑΚΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, τθσ υπεφκυνθσ παράταξθσ 
που προτάςςει τα ςυμφζροντα του κλάδου και αγωνίηεται δίπλα ςτον ςυνάδελφο για τα 
δικαιϊματα του και τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ  
 

ΔΑΚΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ: ΤΝΕΠΕΙΑ – ΕΤΘΤΝΗ – ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΙΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΜΑΧΗ ΔΙΠΛΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΦΟ 

ΜΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ. 

ΠΡΩΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ 


