
 
 

 
Ακινα, 21/11/2016 

 

Θ ΤΠΟΚΡΙΙΑ… ΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟ!!! 
  

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
Ρεςιτάλ υποκριςίασ και παραπλθροφόρθςθσ ζδωςε για άλλθ μια φορά θ παράταξθ τθσ 

ΑΚΙ με τθν ανακοίνωςι τθσ για τισ εκλογζσ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων. 
Για να βάλουμε τα πράγματα ςτη θζςη τουσ θα ςασ θυμίςουμε τα πραγματικά γεγονότα που 

ζχουν ωσ εξήσ: 
1) Η δημιουργία τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων, ςφμφωνα με τα όςα ανζφερε ο 

ίδιοσ ο κ. Σςακαλϊτοσ ςε ςυνάντηςη με την ΠΟΕ-ΔΟΤ, ιταν ιδζα του κ. Βαρουφάκθ και ςτισ 
διαπραγματεφςεισ με τθν τρόικα ανταλλάχκθκε από τθν κυβζρνθςθ με κάτι άλλο. 

2) την απόφαςη του Γενικοφ υμβουλίου τησ ΠΟΕ - ΔΟΤ ςτισ 05.06.2015 τζθηκαν από την 
πλειοψηφία των παρατάξεων (ΔΑΚΕ, ΠΑΚΕ, Α, ΕΕΕΕ, ΟΡΑΜΑ) αυςτθρζσ προχποκζςεισ 
(διαςφάλιςθ δθμοςιοχπαλλθλικισ ιδιότθτασ, διαςφάλιςθ όλων των οργανικϊν κζςεων, 
μιςκολόγιο οικονομικϊν υπαλλιλων κ.λ.π ) για την αποδοχή μιασ ανεξάρτητησ από 
πολιτικζσ και κομματικζσ παρεμβάςεισ ΓΓΔΕ εντόσ του Τπουργείου Οικονομικϊν. 

3) Θ παραπάνω κζςθ τελικά υιοκετικθκε και ψθφίςτθκε και από τθν ΑΚΙ ςτο Ζκτακτο 
Γενικό υμβοφλιο ςτισ 17.03.2016  

4) Κατά την ψήφιςη του ςχετικοφ νομοθετήματοσ τον περαςμζνο Μάιο αντιταχκικαμε 
ομόφωνα με δυναμικζσ κινθτοποιιςεισ, ςυνεντεφξεισ τφπου, παρουςία ςτθν Βουλι, 
ενθμζρωςθ όλων των βουλευτϊν και των κομμάτων. Παρόλα αυτά ο νόμοσ ψηφίςτηκε με 
μεγάλη πλειοψηφία, ενϊ και το ποςοςτό τησ κλαδικήσ απεργίασ πανελλαδικά κυμάνθηκε 
ςτο 55% 
 

υνάδελφοι τησ ΑΚΙ που τόςο πολφ κόπτεςθε για την αξιοκρατία, που βριςκόςαςταν: 
 

 α) όταν τον Ιανουάριο του 2016 ο τότε Αν. Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων 
εξαναγκάςτθκε να καταργιςει πραξικοπθματικά τθν διαδικαςία επιλογισ προϊςταμζνων, 
προκειμζνου να τοποκετθκοφν με μια απλι απόφαςθ του και ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ οι 
θμζτεροι, ενϊ εκκρεμοφςε θ τοποκζτθςθ του κ. Πιτςιλι; ιγι ιχκφοσ τθριςατε τότε!!! 
           Μόνο οι παρατάξεισ ΔΑΚΕ και «Ελπίδα ξανά» με ανακοινϊςεισ τουσ κατιγγειλαν το 
γεγονόσ και κατάφεραν να ματαιωκεί το ςχεδιαηόμενο από τθν πολιτικι θγεςία πραξικόπθμα. 
 

β) όταν ο πρϊθν Αν. Τπουργόσ Οικονομικϊν ςασ και επί χρόνια επικεφαλισ τθσ 
παράταξισ ςασ ζφερνε τθν αςτικι, ποινικι και πεικαρχικι ευκφνθ με τον πιο οδυνθρό τρόπο 
για τουσ Ελεγκτζσ Βεβαίωςθσ και Είςπραξθσ, διζλυςε το ΔΟΕ, καταργοφςε τα πρόςτιμα και 
απαξίωνε το ζργο ενόσ ολόκλθρου επιςτθμονικοφ κλάδου;;;;;  

 

Πράγματι το ατομικό βόλεμα με αντίτιμο την απαλλοτρίωςη τησ προςωπικήσ αξιοπρζπειασ 
οδηγεί ςε αδιζξοδο, όπωσ χαρακτηριςτικά αναφζρει η ανακοίνωςη τησ ΑΚΙ, όμωσ την καλοφμε να 
κάνει πρϊτα την αυτοκριτική τησ όταν: α) ο επί ςειρά ετϊν επικεφαλισ τθσ ΑΚΙ και πρϊθν 
Τπουργόσ όχι μόνο δε βοικθςε τον κλάδο, αλλά αντίκετα τον υπονόμευςε ςυςτθματικά και β) 
πρωτοκλαςάτο ςτζλεχόσ τθσ ανεξαρτθτοποιικθκε ςτα όργανα τθσ ΑΔΕΔΤ, δεν ζπραξε όμωσ το 
ίδιο ςτο πρωτοβάκμιο ςωματείο (φλλογοσ Αττικισ & Κυκλάδων), ςτο οποίο προεδρεφει ςτθ 
λογικι διατιρθςθσ τθσ καρζκλασ!!!!! 

 

ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΘΡΕΙΑΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΣΙ 03/12 ΨΘΦΙΗΟΤΜΕ ΔΑΚΕ  

Θ ΠΑΡΑΣΑΞΘ ΠΟΤ ΑΓΩΝΙΗΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ 


