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Δ Α Κ Ε  Ε Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν  

Ν . Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ  
 

 Λάξηζα, 15-10-2015 

Σν Γ.. ηεο ΓΑΚΔ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ΛΑΡΗΑ, ζεσξψληαο σο ζεκειηψδε ζεζκηθή 

ππνρξέσζή ηνπ, ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα 

ηνπνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη ηελ 

θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηνλ θιάδν. 

 Όινη γλσξίδνπκε φηη ν θεληξηθφο ππξήλαο ηνπ Νένπ Αξηζηεξνχ Μλεκνλίνπ 

(Ν. 4336/14-08-2015) ζηνρνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, κε πξφζρεκα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ καο, επηρεηξείηαη ζπλεηδεηά - γηα αθφκε κία 

θνξά - ε πιήξεο απνδηνξγάλσζε θαη απνζπληνληζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. 

Ο πξψελ ζπλδηθαιηζηήο ζπλάδειθνο, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ηεο Α..Κ.Η. 

(πνπ πξφζθεηηαη ζηνλ ΤΡΗΕΑ) θαη λπλ Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. 

Σξχθσλαο Αιεμηάδεο, πνπ δήισλε (L’ Unite, ηεχρνο 1056, 15-09-2015, ζει. 14-15, Syndicat 

national Solidaires Finances Publiques.fr ) έθπιεθηνο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειεγθηηθνχ 

κεραληζκνχ (11.300 έιεγρνη κφιηο ζε δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ, φπσο ν ίδηνο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζπλέληεπμή ηνπ), πινπνηνχζε κε εληαηηθνχο ξπζκνχο 

ηε δηάιπζε ηνπ .Γ.Ο.Δ., ηεο πην λεπξαιγηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ αθφκε θαη 

ελ κέζσ ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ. 

 ε κία πξνζπάζεηα λα δηαζθεδάζεη ηηο εληππψζεηο, κεηά ηελ άκεζε 

δηακαξηπξία καο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο Π.Ο.Δ-Γ.Ο.Τ. ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 

απέζηεηιε πξνο ηηο Οκνζπνλδίεο Δθνξηαθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ηελ κε αξ. πξση. 

24/11-09-2015 επηζηνιή ηνπ φπνπ ηζρπξίδεηαη φηη ην ΓΟΔ ζα αλαβαζκηζηεί θαη ζα 

εληζρπζεί.  

Πξνθαλψο έρεη ηελ αληίιεςε φηη γηα λα εληζρπζεί θαη λα αλαβαζκηζζεί ην ΓΟΔ 

πξέπεη πξψηα λα ην δηαιχζνπκε, κεηαθηλψληαο ζ’ άιιεο ππεξεζίεο ηνπο εθνξηαθνχο 

πνπ ην ζηειερψλνπλ. 
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 Δθηφο θαη αλ ε αλαβάζκηζε πνπ πξναλαγγέιιεη ζπλδπάδεηαη ίζσο κε ηελ 

πιήξσζε ησλ 500 θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ παξακέλνπλ ζην .Γ.Ο.Δ., κε ηελ 

δηαδηθαζία ησλ κεηαηάμεσλ απφ άιιεο ππεξεζίεο. Γηαδηθαζία γεληθά πνπ ν ίδηνο 

δήισζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο φηη ππνζηεξίδεη θαη πξνηίζεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κε θξηηήξηα Α..Δ.Π.. 

Πνηνη άξαγε ζα κεηαηαγνύλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη από πνηέο 

Τπεξεζίεο; 

 Κιίκα αζάθεηαο θαη αλαζθάιεηαο θαιιηεξγείηαη αλαθνξηθά θαη κε ηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ θαζώο: 

Δθθξεκνχλ ζπλαληήζεηο πνπ έρεη ήδε δεηήζεη ε Π.Ο.Δ Γ.Ο.Τ. κε ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Σζαθαιψην, ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Υνπιηαξάθε αιιά θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ αξκφδην γηα ζέκαηα Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θ. Βεξλαξδάθε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχκε κε ζαθήλεηα ζρεηηθά 

κε ην πψο ζρεδηάδεη ε πνιηηηθή εγεζία λα θηλεζεί πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ.  

Οη ζπγθερπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαξξένληαη ζρεηηθά κε ην άκεζα αλακελφκελν 

πξνο ςήθηζε Δληαίν Μηζζνιφγην Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

φινη νη ππάιιεινη ζα ιακβάλνπλ έλα minimum βαζηθφ κηζζφ θαη, απφ εθεί θαη πέξα, 

νη ινηπέο απνδνρέο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο αηνκηθήο ζηνρνζεζίαο 

(απνδνηηθφηεηαο) θαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ, 

επηηείλνπλ ην θιίκα αλαζθάιεηαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο όζν ε πνιηηηθή εγεζία δελ 

μεθαζαξίδεη ηηο πξνζέζεηο ηεο. 

 Σέινο, ε βαζηθφηεξε πξφβιεςε ηνπ Ν. 4336/2015 ε νπνία ζα επεξεάζεη 

ζπιιήβδελ θαη θαζ’ νινθιεξίαλ ηνλ θιάδν είλαη ε δεκηνπξγία «απηόλνκνπ θνξέα 

εζόδωλ» (αλεμάξηεηε Γ.Γ.Δ.Ε.), γηα ηελ νπνία, κέρξη θαη ζήκεξα, ε πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ καο ηεξεί ζηγή ηρζχνο. Ωζηφζν, ήδε, έρνπλ δηαξξεχζεη 

πξνζρέδηα λφκνπ γηα ηε ζχζηαζε ηεο λέαο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο (ηα 

νπνία θέξνπλ εκεξνκελία 03-08-2015), ρσξίο θαλέλαο λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο θαη λα δηεθδηθεί ηελ παηξφηεηά ηνπο. 
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Θεωξνύκε απηνλόεην, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηαβεβαηψζεηο ηεο  Γ.Γ.Γ.Δ. θ. Αηθαηεξίλεο αββατδνπ (φπσο απνηππψλνληαη ζην κε 

εκεξνκελία 23-09-2015 ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ.), φηη, πξηλ 

δξνκνινγεζεί ε νπνηαδήπνηε εμέιημε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ζα πξνεγεζεί 

δηαβνύιεπζε κε όινπο ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη, πξωηίζηωο, κε ηελ 

Οκνζπνλδία καο. Απηφ, εμάιινπ, πξεζβεχνπλ θαη νη αξρέο ηεο άκεζεο, 

ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, γηα ηηο νπνίεο, ζε ζεσξεηηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, 

πνιινί, πξψελ θαη λπλ, ηνπ θιάδνπ καο ππεξζεκαηίδνπλ κε ηδηαίηεξα ππεξβάιινληα 

δήιν. 

ΔΘAΣΤΠΩΝΟΤΜΕ ΑΠΕΡΘΦΡΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΓΘΑ ΘΕΗ ΜΑ 

 

είκαζηε ππέξ κίαο πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο θαη απηφλνκεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ, ππφ ηηο αδηαπξαγκάηεπηεο πξνυπνζέζεηο θαη ην γεληθφ πιαίζην αξρψλ πνπ 

ηέζεθαλ κε ηηο ςεθηζκέλεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. ζηηο 05-06-2015. 

(δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα, κνληκφηεηα, νξγαληθέο ζέζεηο, δηαζθάιηζε 

πθηζηάκελσλ απνδνρψλ, εμνκνίσζε απνδνρψλ ζεηξάο 1/Κ, θιπ). 

 

πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη 

νη επόκελνη κήλεο ζα είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ην κέιινλ όινπ ηνπ θιάδνπ 

 

Ζ ΓΑΚΔ ΔΦΟΡΗΑΚΩΝ ΛΑΡΗΑ, 

ηηκψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ζαο, δειψλεη φηη ζα ζπλερίζεη λ’ αγσλίδεηαη 

 

ΜΕ ΤΝΕΠΕΘΑ ΚΑΘ ΑΠΟΦΑΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΘΑ ΣΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ  

ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΘΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΘΟΤ ΤΜΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

ΓΘΑ ΣΟ Δ.. 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΣΖΘΑΣΟΤΔΗ ΠΑΥΑΛΗ                     ΣΟΤΡΗ ΑΘΑΝΑΘΟ 


