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Υαληά, 21 Οθηωβξίνπ 2015 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Α. ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ .Γ.Ο.Δ. 

Η απνδπλάκωζε – δηάιπζε ηνπ ΔΟΕ θαη ε κεηαθνξά κέξνπο ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ ζηε Γ.Γ.Δ.Ε.,  

καο βξίζθεη όινπο αληίζεηνπο . 

Η ελέξγεηα απηή πνπ πξνθαλώο απνηειεί «κλεκνληαθή ππνρξέωζε» αθήλεη ηεξάζηηα εξωηεκαηηθά 

ζρεηηθά κε ηελ ζθνπηκόηεηά ηεο :  

 Γηαηί δηαιύεηαη ε ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ αγώλα θαηά ηεο 

θνξνδηαθπγήο ; 

 Ση ζα ζπκβεί κε ηηο ππνζέζεηο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο (ιίζηεο, εμνπιηζηηθά θ.α) πνπ βξίζθνληαη 

ζην ΔΟΕ θαη δελ κεηαθέξνληαη ζηελ Γ.Γ.Δ.Ε.; 

 Ση ζα γίλεη κε ηνπο ειέγρνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνρωξεκέλν ζηάδην από ην ΔΟΕ ; 

 Πνηνλ εμππεξεηεί ε κεηαηξνπή ηωλ νινθιεξωκέλωλ εθζέζεωλ ειέγρνπ ζε Δειηία Πιεξνθνξηώλ  

κε ζπλέπεηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθ λένπ ειέγρνπ ; 

 Γηαηί νη ππάιιεινη ηνπ ΔΟΕ πνπ κεηαθηλνύληαη δελ γλωξίδνπλ πνπ ζα θαηαιήμνπλ ; 

Η θπβέξλεζε λα πάξεη πίζω άκεζα ηελ απόθαζ’ε ηεο απηή  θαη ην ζύλνιν ηνπ πνιηηηθνύ θόζκνπ λα 

ηνπνζεηεζεί  γηα απηή. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΣΗΝ ΤΝΕΝΩΗ ΣΟΤ  ΔΟΕ, ΣΗ ΓΓΔΕ ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΣΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΥΩΡΙ ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ . 

 

Β. ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΜΟΙ ΤΝΑΓΔΛΦΩΝ ΔΦΟΡΙΑΚΩΝ 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ καο θαηαδηθάδεη ηα ηειεπηαία γεγνλόηα πνπ αθνξνύλ πξνπειαθηζκνύο (εληόο 

θαη εθηόο ππεξεζίαο) ζπλαδέιθωλ εθνξηαθώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπο. 

Οη ελέξγεηεο απηέο κνλαδηθό ζηόρν έρνπλ λα δπλακηηίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ θπξίωο επαθίεηαη ζηνπο ώκνπο καο. 

Σελ κάρε θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο ζα ηελ δώζνπκε καδί κε όιε ηελ θνηλωλία θαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά 

δελ καο πηννύλ. 

Σν ΤΠ.ΟΙΚ. λα θξνληίζεη άκεζα λα ζωξαθίζεη λνκηθά ηνπο ζπλαδέιθνπο, από ηέηνηα θαθόβνπια  

θαηλόκελα θαη λα ζεζπίζεη λνκνζεζία πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο 

θαη εκπλέεη ηελ θνξνινγηθή ζπλείδεζε ζ΄ όινπο καο . 

 
Γηα ην Δ.. 

 


