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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ  
 
Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
 
 Η ΔΑΚΕ παραμζνει ςτακερι και ςυνεπισ ςτθν διαχρονικι κζςθ τθσ παράταξθσ ενάντια 
ςτθν ίδρυςθ ελεγκτικϊν κζντρων και τθν απομάκρυνςθ του ελεγκτικοφ αντικειμζνου από τισ ΔΟΥ, 
κάτι που κα οδθγιςει αναπόφευκτα ςτθν διάςπαςθ του κλάδου. Εξακολουκοφμε να πιςτεφουμε 
ότι θ ΔΟΥ αποτελεί το κφτταρο του ελζγχου και όλοι οι ςυνάδελφοι πρζπει να χαρακτθρίηονται 
ελεγκτζσ ι εν δυνάμει ελεγκτζσ. 
 
 Όταν πριν είκοςι χρόνια δθμιουργικθκαν τα πρϊτα ελεγκτικά κζντρα θ ΔΑΚΕ 
πρωτοςτάτθςε ςτουσ αγϊνεσ για τθν κατάργθςθ τουσ. Η αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ιταν 
αρνθτικι και για αυτό τον λόγο άλλωςτε ςταδιακά καταργικθκαν. Δυςτυχϊσ ςιμερα γίνεται 
προςπάκεια από κάποιουσ νοςταλγοφσ του παρελκόντοσ να τα αναςτιςουν!!! Σουσ 
προειδοποιοφμε ότι κα μασ βρουν απζναντι και κα επιδείξουμε τθν ίδια και μεγαλφτερθ 
αγωνιςτικότθτα από το παρελκόν. 
 
 Για το κζμα τθσ διεκδίκθςθσ του ειδικοφ μιςκολογίου των υπαλλιλων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, κυμίηουμε ςτουσ όψιμουσ υποςτθρικτζσ του ότι θ ΔΑΚΕ ιταν ιςτορικά θ πρϊτθ 
παράταξθ που το πρότεινε όταν κάποιοι άλλοι μιλοφςαν για ίδια ςτομάχια!!! Με πρόταςθ τθσ 
παράταξθσ μασ άλλωςτε (που υπερψθφίςτθκε από όλεσ τισ παρατάξεισ πλθν τθσ ΔΑ) θ 
ομοςπονδία επιςκζφκθκε τα κόμματα τθσ βουλισ και ζγινε ενθμζρωςθ για τισ κζςεισ μασ ςτο 
μιςκολόγιο και τθν αξιολόγθςθ τθσ ΑΑΔΕ.  
 
 Με ενζργειεσ και επίμονεσ προςπάκειεσ τθσ παράταξθσ μασ ζγινε θ επανακατάταξθ των 
ςυναδζλφων τθσ ςειράσ 1K/2013 και 2Κ/2015 τθσ ΑΑΔΕ που είχαν αδικθκεί ςτθν απόδοςθ τθσ 
προςωπικισ διαφοράσ. Είναι προτεραιότθτα μασ θ διεκδίκθςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ για 
τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ και για αυτό είναι το πρϊτο αίτθμα ςτθν 24ωρθ απεργία που ζχει 
προκθρφξει θ ομοςπονδία, θ οποία ιταν προγραμματιςμζνθ για τισ 18 Μαρτίου και αναβλικθκε 
λόγω τθσ πανδθμίασ.  
 
 Όςον αφορά το bonus τθσ ΑΑΔΕ εντφπωςθ μασ ζχει προκαλζςει το γεγονόσ ότι 
παρατάξεισ που ςτο παρελκόν ιταν αντίκετεσ με τθν χοριγθςθ του (ΑΚΕ, ΔΑ) ζχουν γίνει οι 
πιο ζνκερμοι υποςτθρικτζσ του!!! Αυτό ςθμαίνει ι ότι ζχουν αλλάξει γνϊμθ ι το χειρότερο ότι το 
ενδιαφζρον τουσ είναι υποκριτικό, ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυμπεριφορά αυτι διακρίνεται από 
ζλλειψθ ςοβαρότθτασ. Από τθν τθλεδιάςκεψθ τθσ Ομοςπονδίασ με τον διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 
προζκυψε ότι το bonus του 2018 δεν δόκθκε επειδι δεν δεχκικαμε τθν αξιολόγθςθ. Αυτζσ οι 
πρακτικζσ όχι μόνο δεν μασ πτοοφν, αλλά μασ πειςμϊνουν και δυναμϊνουν τθν αγωνιςτικότθτα 
μασ απζναντι ςε ότι κεωροφμε ότι υπονομεφει το μζλλον του κλάδου. υνεπϊσ, θ δυναμικι 
αντίδραςθ μασ πρζπει να κεωρείται δεδομζνθ.  
 
 Σο ζχουμε αποδείξει άλλωςτε με τθν ςυνζπεια που μασ διακρίνει και τισ πράξεισ μασ 
διαχρονικά. Ασ ςταματιςει λοιπόν θ ςπζκουλα από κάποιουσ που ςκόπιμα επενδφουν ςτθν 
καταςτροφι για να ζχουν λόγο φπαρξθσ, προσ άγρα ψιφων για τθν ςυνδικαλιςτικι τουσ 
επιβίωςθ.  
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