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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Τις τελευταίες μέρες έχουμε μαζικές παραιτήσεις συναδέλφων που υπηρετούν στον έλεγχο.
Πρόκειται για κίνηση που έρχεται να φέρει στο προσκήνιο με τον πιο έντονο τρόπο τους εξοντωτικούς
όρους δουλειάς που υφίστανται οι ελεγκτές, τη στοχοθεσία-εντατικοποίηση, την κατάργηση του ωραρίου
που φτάνει μέχρι και το σημείο να παίρνουν δουλειά στο σπίτι, το συνεχές κυνήγι των παραγραφών, που
σε συνδυασμό με την την αστική και ποινική ευθύνη βάζουν άλλη μια θηλιά στο λαιμό των συναδέλφων.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά στην ουσία για το νέο «μοντέλο» υπαλλήλου που θέλουν
να φτιάξουν μέσα στα πλαίσια της ΑΑΔΕ.
Οι ίδιοι οι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση με τους εταίρους της προχώρησε στη συγκρότηση της
ΑΑΔΕ (με βάση και τη σχετική πρόβλεψη του 3ου μνημονίου) πάνε χέρι-χέρι με τις αρνητικές εξελίξεις
στον κλάδο: Η προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο κλειστού-ελεγχόμενου μηχανισμού για την
αποτελεσματικότερη επιβολή της φορολεηλασίας των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων,
επίτευξης των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων που συμφώνησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
με τους εταίρους της, με ταυτόχρονη προκλητική φοροασυλία-φοροαπαλλαγές και κίνητρα για
ανάπτυξη στο μεγάλο κεφάλαιο, είναι νύχι-κρέας με το νέο τύπο εργαζόμενου που επιδιώκουν και που
πρέπει να είναι πιο φτηνός, (βλ. και τη μισθολογική πολυδιάσπαση που ετοιμάζουν), με περισσότερα
τυπικά προσόντα, με ωράριο-λάστιχο, με μεγαλύτερη εντατικοποίηση, με ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
πιο πειθαρχημένος στην επίτευξη των αντιλαϊκών στόχων της φορολογικής πολιτικής, χωρίς
συγκροτημένα δικαιώματα, με σκυμμένο το κεφάλι. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν στον έλεγχο, ήδη από
τη δημιουργία του συγκεκριμένου σώματος πριν 4 χρόνια, βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της
επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που ως ΔΑΣ έχουμε κάνει εδώ και χρόνια. Όταν οι
παρατάξεις του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού μας αποκοίμιζαν με το παραμύθι «θα γίνουμε
όλοι ελεγκτές» εμείς μόνο λέγαμε για τη de facto διάσπαση του κλάδου. Όταν οι ίδιοι μιλούσανε για
ειδικό μισθολόγιο «γιατί εμείς υπογράφουμε και έχουμε ευθύνη», με το ίδιο ακριβώς επιχείρημα μας
χτυπάνε σήμερα κυβέρνηση και διοίκηση της ΑΑΔΕ διαχωρίζοντας μισθολογικά «αυτούς που
υπογράφουν» από τον υπόλοιπο κλάδο. Και βέβαια, για τα λίγα ψίχουλα παραπάνω που θα τους δίνει,
τους βάζει και δουλεύουν με συνθήκες γαλέρας…
Όσο κι αν η ατομική παραίτηση δεν είναι λύση, καθώς θα πρέπει να επιλέγονται οργανωμένα
συλλογικές μορφές αγώνα, είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των συναδέλφων ελεγκτών και τους
καλούμε σε πιο μαζική-οργανωμένη απάντηση στην επιδείνωση των εργασιακών τους σχέσεων, μαζί με
όλο τον κλάδο. Καλούμε το Σύλλογο και την Ομοσπονδία να καλύψει πλήρως συνδικαλιστικά τους
συναδέλφους που παραιτήθηκαν και να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες για την κλιμάκωση του αγώνα, μετά
και την πετυχημένη τελευταία απεργία.
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