∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Σχετικά µε τις αποφάσεις τοποθέτησης και µετακίνησης υπαλλήλων στις ∆ΟΥ
Να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών, µε
πρωταγωνιστή τον υφυπουργό Μαυραγάννη και πολιτικές ευθύνες τόσο του ιδίου όσο και των
κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, απαιτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, µε ερώτηση που κατέθεσαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γελαλής ∆ηµήτριος, ∆ιακάκη Μαρία, Λαφαζάνης Παναγιώτης,
Σαµοιλης Στέφανος
Τα σκοτεινά σηµεία και οι περίεργες συµπτώσεις που έχουν δηµοσιοποιηθεί για το θέµα αυτό,
απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις, τεκµηρίωση των στοιχείων και κυρίως αποκάλυψη όσων
χρησιµοποιούν το δηµόσιο τοµέα για κοµµατικά και προσωπικά οφέλη.
21/12/2012
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Οικονοµικών
- ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
- ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Θέµα: Σχετικά µε τις αποφάσεις τοποθέτησης και µετακίνησης υπαλλήλων στις ∆ΟΥ
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη της 19.12.12 µε αρ.
Πρωτ. ∆2Α 1176395 ΕΞ 2012 και ∆2Α 1176397 ΕΞ 2012 τοποθετούνται και µετακινούνται 165
εφοριακοί, σε βασικές θέσεις φορολογικών υπηρεσιών. Οι αποφάσεις αυτές έχουν ήδη
δηµιουργήσει αναστάτωση στους εργαζόµενους. Η Οµοσπονδία Εφοριακών (ΠΟΕ-∆ΟΥ)
καταγγέλλει διαπλοκή, παρασκήνιο, εξωθεσµικές λειτουργίες και εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων.
Επειδή η λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών είναι αναγκαίο να διασφαλίζει την προστασία
των στελεχών τους από πολιτικές, συνδικαλιστικές και γενικά εξωθεσµικές λειτουργίες.
Επειδή η διαφάνεια και η αξιοκρατία, δεν µπορεί να είναι απλά προεκλογικές εξαγγελίες και να
αντικαθίσταται µετεκλογικά από σκοπιµότητες, ευνοιοκρατία και παρασκήνια κάθε είδους.
Επειδή υπάρχουν καταγγελίες που πρέπει να διερευνηθούν δικαστικά και να µην αφεθεί κανένα
γκρίζο σηµείο στην όλη διαδικασία
Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
1. Η έκδοση των συγκεκριµένων αποφάσεων είναι σύννοµη µε τις κείµενες διατάξεις;
2. Οι µετακινήσεις των στελεχών αυτών έγιναν µε βάση κάποια στοιχεία (απόδοσης κλπ) ή
µε υποκειµενική κρίση υπηρεσιακών παραγόντων;
3. Θα εφαρµοστούν µετρήσιµα, ενιαία και διαφανή κριτήρια για τις κρίσεις- µετακινήσεις των
στελεχών των φορολογικών υπηρεσιών;
4. Υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων που αποφασίστηκε η µετάθεσή τους, ενώ τους έχει
ανατεθεί ο έλεγχος µεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής που σχετίζονται µε πολιτικά
πρόσωπα και έχουν απασχολήσει πρόσφατα την δηµοσιότητα;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις µετακινήσεις στελεχών
Ο Βουλευτές
Γελαλής ∆ηµήτριος
∆ιακάκη Μαρία
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Σαµοιλης Στέφανος

