
 
 

                                                                                                                                      
  Ακινα, 05/07/2017 

 

Σα πάντα… ςτο βωμό τθσ εξουςίασ!!! 
 

Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 

Σο είδαμε κι αυτό!!! Η «ςυνδικαλιςτικι» παράταξθ τθσ ΑΚΙ που ςυμμετζχει ςτθ 
Διοίκθςθ τθσ ΠΟΕ-ΔΟΤ ζχοντασ τθ κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα, να καταγγζλει τθν 
Ομοςπονδία για τον τρόπο δράςθσ τθσ!!!!! Μετά από τρία χρόνια και ακόμα θ ΑΚΙ 
αδυνατεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ και τθ ςοβαρότθτα που απαιτεί ο κεςμικόσ τθσ 
ρόλοσ.  

 
Επειδή λοιπόν γίνεται ςυγκεκριμζνη αναφορά και κριτική ςτο ενημερωτικό ςημείωμα 

ςτισ 19/06/2017 για την ςυνάντηςη τησ ΠΟΕ – Δ.Ο.Υ. με τον κ. Πιτςιλή, ςασ πληροφοροφμε  
ότι το εν λόγω ενθμερωτικό ςυνυπογράφει και θ ΑΚΙ δια τθσ Γενικισ Γραμματζωσ, θ οποία 
πριν δθμοςιευκεί το τελικό κείμενο ζκανε και τισ ανάλογεσ διορκϊςεισ - παρατθριςεισ 
τθσ!!!! 
 

Αγαπητοί ςυνάδελφοι τησ ΑΣΚΙ κατανοοφμε ότι λόγω ενδοπαραταξιακϊν και 
κυβερνητικϊν αναταράξεων βρίςκεςτε ςε πανικό και η ενημζρωςη μεταξφ ςασ είναι από  
ελλιπήσ ζωσ ανφπαρκτη, όμωσ πριν καταγγείλετε τθν ΠΟΕ - ΔΟΤ καταγγείλτε αρχικά ςτουσ 
ςυναδζλφουσ τα ςτελζχθ ςασ, που ςτθ ςυνάντθςθ τθσ Ομοςπονδίασ με τον κ. Πιτςιλι του 
πρότειναν να ςτείλει ςτο Τπουργείο Γεωργίασ όποιον ςυνάδελφο δεν επικυμεί να 
ςυμμετζχει ςτουσ προλθπτικοφσ ελζγχουσ!!!!  

 
 Η Ομοςπονδία όχι μόνο δεν είναι παρατθρθτισ ςτισ εξελίξεισ αλλά διαμορφϊνει 

τθν κλαδικι ατηζντα γεγονόσ που αποδεικνφεται από τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ 
κατάθεςησ μζςω τησ Προζδρου και τησ Γενικήσ Γραμματζωσ προςφυγισ ςτο ΣΕ για τθν 
αντιςυνταγματικότθτα του νόμου τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
 
 Με τθν απεργιακι κινθτοποίθςθ ςτθ 1/6/17 και τον ςυμβολικό αποκλειςμό του 

Τπουργείου Οικονομικϊν αςκήθηκε τζτοια πίεςη ςτην πολιτική ηγεςία και τον διοικητή τησ 
Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων με αποτζλεςμα να υπάρχει δζςμευςη για 
τροποποιήςεισ ςτο ςχζδιο τησ αξιολόγηςησ του προςωπικοφ ςτην ΑΑΔΕ, το οποίο θα μασ 
γνωςτοποιηθεί την Πζμπτη 6/7/17. Ίδωμεν…  

 
 Για τθν μιςκολογικι εξομοίωςθ ςυνεχίηουμε δυναμικά και αταλάντευτα τον αγϊνα 

αςκϊντασ με τεκμθριωμζνεσ κζςεισ και επιχειριματα πίεςθ ςτον υπουργό οικονομικϊν κ. 
Σςακαλϊτο ςε ςυνεργαςία με τισ άλλεσ δφο ομοςπονδίεσ μζχρι τθν τελικι δικαίωςθ των 
ςυναδζλφων μασ. 

 

  www.facebook.com/dakeeforiakon/ 



 Για τισ ποινικζσ και αςτικζσ ευκφνεσ των ελεγκτϊν θ ΔΑΚΕ πρωτοςτατεί εδϊ και δφο 
χρόνια για τθν κατάργθςι τουσ, επιχειρϊντασ το κζμα να βρίςκεται ςτθν κορυφι των 
ςυνδικαλιςτικϊν διεκδικιςεων.  

 
 Με την πρόςφατη νομοθετική ρφθμιςη, κατόπιν δικϊν μασ ςυνεχϊν πιζςεων, από 

01.08.2017 κα απαλλαγοφν οι ςυνάδελφοι από τον βραχνά των ειςαγγελικϊν 
παραγγελιϊν. 
 

Και για την πρόςφατη απόφαςη του ΣτΕ για την αντιςυνταγματικότητα τησ παράταςησ 
τησ παραγραφήσ, τα εξαπτζρυγα – φερζφωνα τησ Κυβζρνηςησ που όλο το προηγοφμενο 
διάςτημα ήταν δήθεν «ςτα κάγκελα» και ζκαναν αντιπολίτευςη ξαναμπήκαν ςτο μαντρί 
ενόψει των επικείμενων ςυνδικαλιςτικϊν εκλογϊν για τη διεκδίκηςη τησ καρζκλασ και ςτθ 
λογικι αυτι ςτο δρόμο που χάραξε θ Κυβζρνθςθ τισ τελευταίεσ θμζρεσ ταυτίηονται ωσ 
κομματικοί ταγοί και επιτίκενται ςτθν δικαιοςφνθ αςκϊντασ κριτικι ςτισ δικαςτικζσ 
αποφάςεισ (απαράδεκτο και πολφ ανθςυχθτικό φαινόμενο για δθμοκρατικι χϊρα)!!!    

 
Ασ αφιςουν ιςυχθ και ανεξάρτθτθ τθν δικαιοςφνθ να κάνει τθ δουλειά τθσ και ασ 

αναλογιςτοφν τισ τεράςτιεσ ευκφνεσ των κυβερνϊντων - ςυνδικαλιςτϊν τθσ ΑΚΙ, που με το 
3ο μνθμόνιο διζλυςαν το ΔΟΕ, καταχϊνιαςαν τισ υποκζςεισ ςτα ντουλάπια και 
υποβοικθςαν ςτθ δρομολόγθςθ τθσ παραγραφισ χιλιάδων υποκζςεων μεγάλου 
φορολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Ευτυχϊσ που δεν ζχουν όλοι μνιμθ χρυςόψαρου. 

 
Όςο, τζλοσ, για το ραντεβοφ τον Σεπτζμβρη… ιταν θ πρόταςθ τθσ ΑΚΙ όταν ηιτθςε 

δια των εκπροςϊπων τθσ ςτθν ομοςπονδία τθν αναβολι του προγραμματιςμζνου για τισ 
20/07/17 Γενικοφ υμβουλίου!!!   

 

ΔΑΚΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ: ΤΝΕΠΕΙΑ – ΕΤΘΤΝΗ – ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 

ΔΙΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΜΑΧΗ ΔΙΠΛΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΦΟ  

ΜΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ. 

ΠΡΩΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ. 

 

 


