
 
 

                                                                                                                                       Ακινα, 18/07/2017 

 
…ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ 

…ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΤΝΕΧΕΙΑ ΨΕΜΑΣΑ!!!! 
 

Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,  

Τθν 13.07.2017 εκδόκθκε από τθν Α.Α.Δ.Ε. δελτίο τφπου ςφμφωνα με το οποίο ο φορολογοφμενοσ κα 
επιβαρφνεται με προμικεια μόνο ςτθν περίπτωςθ πλθρωμϊν φόρων με μετρθτά ςτα γκιςζ των τραπεηϊν, με 
ςκοπό να περιοριςτεί το μαφρο χριμα αφενόσ και να εξοικονομθκοφν χριματα για το δθμόςιο αφετζρου.  
 
O διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. ςτισ κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ με τθν ΠΟΕ-ΔΟΤ παρουςία όλων των παρατάξεων (και 
τθσ ΑΚΙ) ζχει επανειλθμμζνα δεςμευτεί ότι τα χριματα αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν κάλυψθ τθσ 
προςωπικισ διαφοράσ των νζων ςυναδζλφων (ςειρά 2Κ/2015, μεταταγμζνοι, διακεκριμζνοι ακλθτζσ, 
δικαιωμζνοι από παλαιότερουσ διαγωνιςμοφσ) κακϊσ και όλων των νεοπροςλαμβανομζνων.  
 
Η ΑΚΙ λοιπόν αντί να χαιρετιςει αυτιν τθν κίνθςθ που αδιαμφιςβιτθτα είναι υπζρ του κλάδου, αλλά και 
του δθμοςίου ζςπευςε με περιςςι βιαςφνθ και προχειρότθτα να καταγγείλει το γεγονόσ!!!!  
 
Συγκεκριμζνα, ο πρόεδροσ του ςυλλόγου Αττικισ και Κυκλάδων επιχείρθςε αρχικά να υφαρπάξει τθν 
ςυγκατάκεςθ όλων των παρατάξεων, προκειμζνου να βγει δελτίο τφπου μζςω του ςυλλόγου και αφοφ δεν 
εξαςφάλιςε τθν απαραίτθτθ πλειοψθφία κατιγγειλε μόνο τθν ΔΑΚΕ!!!  Να κυμίςουμε εδϊ ότι το Δ.Σ. του 
ςυλλόγου Αττικισ και Κυκλάδων είναι 15μελεσ και θ ΔΑΚΕ ζχει 4 μζλθ. Σϊρα πϊσ είναι δυνατόν τα 4 μζλθ 
τθσ ΔΑΚΕ να μπλοκάρουν τθν ζκδοςθ του δελτίου τφπου όταν θ πλειοψθφία ιταν υπζρ το αφινουμε για 
άλλθ μια φορά ςτθν κρίςθ ςασ!!!! 
 
Σελικά, το δελτίο τφπου βγικε μόνο από τθν ΑΚΙ, δίνοντασ χζρι βοικειασ ςτουσ φοροφυγάδεσ που 
ξεπλζνουν το μαφρο χριμα, αφινοντασ άφωνουσ όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ που δίνουν μαηί μασ ζνα 
δυναμικό αγϊνα για να λάβουν τθν προςωπικι διαφορά!!!!!  
 
Οι ςυνάδελφοι τθσ ΑΣΚΙ, όπωσ άλλωςτε αποδεικνφεται και από τισ ανακοινϊςεισ τουσ, δεν ενδιαφζρονται 
κακόλου για τα προβλιματα των ςυναδζλφων και αςχολοφνται μόνο με κυβερνθτικά και πολιτικά κζματα 
μζςα από μια οπτικι γωνία ακραίων απόψεων και κζςεων, χρθςιμοποιϊντασ τα όργανα ςτα οποία ζχουν 
εκλεγεί από τουσ ςυναδζλφουσ ωσ βιμα προϊκθςθσ τθσ ιδεολογίασ και των ςυμφερόντων των πολιτικϊν 
φορζων τουσ. 
  
Όςο για το αν θ ΔΑΚΕ κάνει κριτικι ςτθν πολιτικι και φορολογικι διοίκθςθ και ζχει απόψεισ και κζςεισ 
ςασ παραπζμπουμε ςτισ ανακοινϊςεισ και ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.dake-eforiakoi.gr και 
www.facebook.com/dakeeforiakon για να βγάλετε αςφαλι ςυμπεράςματα!!!  
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