
 
 

                                                                                                                                        
 

Ακινα, 07/12/2020 
 

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
 

Πζραςαν δφο τριετίεσ από τότε που θ ΔΑΚΕ αναδείχκθκε πρϊτθ δφναμθ και ανζλαβε τθν 

θγεςία τθσ Ομοςπονδίασ ςτο διαπαραταξιακό προεδρείο.  Όλο αυτό το διάςτθμα 

νοικοκυρζψαμε τα οικονομικά τθσ Ομοςπονδίασ, ενϊ ολοκλθρϊκθκε και ο διαχειριςτικόσ 

ζλεγχοσ. Προςπακιςαμε να φανοφμε αντάξιοι τθσ εμπιςτοςφνθσ των ςυναδζλφων μζςα ςε 

ζνα περιβάλλον εχκρικό, αντιμζτωποι με μνθμονιακοφσ νόμουσ και αλλαγζσ ςτισ 

εργαςιακζσ μασ ςυνκικεσ. 

 

Αγωνιςτικαμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ για τα δίκαια αιτιματα του κλάδου, κάτω από 

αντίξοεσ ςυνκικεσ ιδίωσ μετά τθν ίδρυςθ τθσ ΑΑΔΕ και τουσ μνθμονιακοφσ νόμουσ που 

απορρζουν από αυτιν.  

 

Σιμερα θ χϊρα μασ αλλά και θ διεκνισ κοινότθτα βιϊνουν μια πρωτόγνωρθ και 

πρωτοφανι υγειονομικι κρίςθ, που οδθγεί τθν παγκόςμια οικονομία ςε τεράςτιου 

μεγζκουσ φφεςθ, με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ ενϊ θ κοινωνία δοκιμάηει τα όρια τθσ. 

  

Μζςα ςε αυτό το εκρθκτικό κλίμα οι εφοριακοί υπάλλθλοι εργάηονται κάτω από τισ πλζον 

αντίξοεσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ ζχουν επιδεινωκεί αιςκθτά λόγω τθσ πανδθμίασ, με 

υποςτελζχωςθ, ελλείψεισ ςε υλικοτεχνικι υποδομι, ξεπεραςμζνα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, ςε ακατάλλθλα κτίρια κ.α.. Επιπλζον, θ πορεία προσ το τζλοσ του χρόνου κάτω 

από τθν πίεςθ των παραγράφων μοιάηει με Γολγοκάσ! 

 

Το προθγοφμενο διάςτθμα αναγκαςτικαμε να προκθρφξουμε απεργιακζσ 

κινθτοποιιςεισ, αφενόσ διεκδικϊντασ τθν απόδοςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ ςτουσ νζουσ 

ςυναδζλφουσ και το ειδικό μιςκολόγιο του Υπουργείου Οικονομικϊν και αφετζρου 

αντιδρϊντασ ςτθν αιφνιδιαςτικι επζκταςθ του ωραρίου ςτισ Δ.O.Y., που όπωσ 

αποδεικνφεται κακϊσ οι μζρεσ περνοφν δεν προςζφερε τίποτα οφτε ςτουσ 

φορολογοφμενουσ, οφτε ςτισ Υπθρεςίεσ, αλλά δθμιοφργθςε αναςτάτωςθ και δυςκόλεψε 

τθν κακθμερινι ροι εργαςίασ.  

  www.facebook.com/dakeeforiakon/ 



Η ΔΑΚΕ είναι θ παράταξθ που διαχρονικά αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ των ςυναδζλφων, 

τισ οποίεσ χωρίσ ιδεολθψίεσ και κομματικι κακοδιγθςθ μετουςιϊνει ςε διεκδικιςεισ. 

 

Συμφωνιςαμε ςτθν προκιρυξθ ςτάςθσ εργαςίασ από τισ απογευματινζσ βάρδιεσ, 

ςυναιςκανόμενοι τθν αγωνία των ςυναδζλφων, δεδομζνου ότι κάτω από αυτζσ τισ 

ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ιταν αδφνατον να ανταποκρικοφν ειδικά οι μικρζσ Δ.O.Y. γεγονόσ που 

είχαμε επιςθμάνει και αποδζχκθκε και θ Διοίκθςθ εκ των υςτζρων.  

Όμωσ ωσ υπεφκυνθ παράταξθ ακολουκιςαμε τθν νόμιμθ οδό ςτθ προκιρυξθ τθσ ςτάςθσ 

εργαςίασ, κλείνοντασ τα αυτιά μασ ςτισ ςειρινεσ των επικίνδυνων λαϊκιςτϊν που μζςα 

ςε ζνα ντελίριο ανευκυνότθτασ πρότειναν αρχικά τθν προκιρυξθ απεργίασ - αποχισ 

(από όλα τα κακικοντα!) και μετζπειτα τθν προκιρυξθ ςτάςθσ εργαςίασ από τθν πρϊτθ 

μζρα χωρίσ τθν τιρθςθ καμίασ νόμιμθσ διαδικαςίασ, αφινοντασ τουσ ςυναδζλφουσ 

εκτεκειμζνουσ ςε πεικαρχικζσ και άλλεσ διϊξεισ!  

 

Αν κρίνουμε μάλιςτα από τον τρόπο που εξελίχκθκαν τα πράγματα μετά και από τθν 

απόφαςθ του δικαςτθρίου για τθν κιρυξθ τθσ απεργίασ ωσ παράνομθσ για τυπικοφσ 

λόγουσ, φανταςτείτε τι κα είχε επακολουκιςει εάν δεν υπιρχε καμία νόμιμθ κάλυψθ για 

τουσ υπαλλιλουσ!  

 

Όταν για άλλθ μια φορά εξαπολφκθκε επίκεςθ ςυκοφαντικισ δυςφιμιςθσ κατά του 

κλάδου από μερίδα των ΜΜΕ αντιμετωπίςαμε τθν κατάςταςθ με ψυχραιμία και ςφνεςθ. 

Η απάντθςθ δόκθκε από τθν Ομοςπονδία με δελτίο τφπου που αναδείκνυε τα προβλιματα 

του κλάδου, ενϊ ταυτόχρονα πρότεινε λφςεισ και ζκετε προ των ευκυνϊν τουσ τα ΜΜΕ.  

 

Απομονϊςαμε κραυγζσ και ακραίεσ φωνζσ που μιλοφν για εξϊδικα και μθνφςεισ, ενϊ 

κλείνουν τα μάτια ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που βιϊνουμε, με τθν κοινωνία να ακροβατεί 

πάνω ςε τεντωμζνο ςχοινί (πλικοσ κλειςτϊν επιχειριςεων με αβζβαιο μζλλον, χιλιάδεσ 

άνεργοι που αγωνιοφν για τθν επιβίωςθ τουσ).  

 

Θεωροφμε ότι με τθν ςτάςθ μασ αυτι προςτατεφουμε τθν αξιοπρζπεια και το κφροσ του 

κλάδου χωρίσ να βάηουμε τθν κοινωνία απζναντι, εκφράηοντασ τθν ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των ςυναδζλφων.  

 

Άλλωςτε όλοι κα κρικοφμε από τα ζργα μασ! Και επειδι τελειϊνει ο χρόνοσ, μζςα ςτο 

2020 αγωνιςτικαμε, διεκδικιςαμε και πετφχαμε: 

 

 Τθν τροποποίθςθ προσ τθν κετικι κατεφκυνςθ τθσ κανονιςτικισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ΑΑΔΕ, με τθν οποία θ Διοίκθςθ αποδζχτθκε ότι μόνο οριςμζνεσ κζςεισ εργαςίασ 

μποροφν να αξιολογθκοφν ποςοτικά με ατομικι ςτοχοκεςία. Άλλωςτε εκκρεμεί ακόμθ θ 

δικαςτικι απόφαςθ από το ΣτΕ, ζναντι τθσ κανονιςτικισ απόφαςθσ για τθν αξιολόγθςθ.   



 Τθν ψιφιςθ διατάξεων για τθν αςφάλεια των υπθρεςιϊν μασ με τθν τοποκζτθςθ 

security ενϊ το επόμενο διάςτθμα αναμζνεται να ξεκινιςει και θ εγκατάςταςθ 

μθχανθμάτων ελζγχου. 

 

 Τθν κάλυψθ από το δθμόςιο των εξόδων νοςθλείασ για τα κφματα επικζςεων και τθν 

αυςτθροποίθςθ των ποινϊν για τουσ δράςτεσ. 

 

 Τθν περαιτζρω ψθφιοποίθςθ των υπθρεςιϊν μασ (θλεκτρονικι απόδοςθ των 

κλειδάρικμων, θλεκτρονικι κατάκεςθ πινακίδων, αυτόματθ ενθμζρωςθ μεταβολϊν ςτο 

μθτρϊο κ.α.) 

 

Συνεχίηουμε να διεκδικοφμε και να αγωνιηόμαςτε για: 

 Τθν άμεςθ απόδοςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ για τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ μασ  

 Μιςκολόγιο Οικονομικϊν υπαλλιλων  

 Αξιοκρατία και διαφάνεια ςε όλεσ τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ  

 Πλιρθ ψθφιοποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτισ Δ.Ο.Υ. ϊςτε όλοι οι ςυνάδελφοι να αςχολοφνται 

με τον ζλεγχο που αποτελεί και το κφριο αντικείμενο τθσ δουλειάσ μασ 

Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 

Το 2020 ιταν μια δφςκολθ χρονιά για όλουσ μασ, τόςο ςε προςωπικό, όςο και ςε 

επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά για μια ακόμα φορά, παρά τισ αντιξοότθτεσ, 

ανταποκρικικαμε ςτο κακικον μασ, ωσ δθμόςιοι υπάλλθλοι ςε ζνα κρίςιμο αντικείμενο 

του Δθμοςίου Τομζα. 

Η πολιτικι θγεςία και θ Διοίκθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. οφείλουν να αναγνωρίςουν τθν ςυνεχι 

προςπάκεια των ςυναδζλφων, όλα αυτά τα χρόνια τθσ κρίςθσ. 

Εμείσ από τθν πλευρά μασ, δεςμευόμαςτε ότι κα ςυνεχίςουμε να αγωνιηόμαςτε για τα 

δίκαια αιτιματα των ςυναδζλφων τθσ Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικϊν.  

 

 

 


