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Η ΘΕΗ ΣΗ ΔΑΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΓΔΕ 
 
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι   

Με το Νζο «Αριςτερό» Μνημόνιο ψθφίςτθκε από τθν ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θ 
μετατροπι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςε ανεξάρτθτο φορζα εςόδων με Διοικθτικό υμβοφλιο και Διευκφνοντα 
φμβουλο.  

τθν πρόςφατθ ςυνάντθςθ τθσ Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Τ. με τον Τπουργό Οικονομικϊν κ. Σςακαλϊτο 
πλθροφορθκικαμε ότι θ ιδζα τθσ μετατροπισ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςε ανεξάρτθτθ αρχι ιταν του κ. 
Βαρουφάκθ και θ υλοποίθςθ τθσ ζχει ςυμφωνθκεί ςτισ διαπραγματεφςεισ που διεξάγει θ 
κυβζρνθςθ με τθν Σρόικα. Ο Τπουργόσ ανζφερε χαρακτθριςτικά ότι θ περαιτζρω 
ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. «ανταλλάχτηκε ςτισ διαπραγματεύςεισ με κάτι άλλο». Δθλαδι, θ 
ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ενϊ υποςχζκθκε καλφτερθ διαπραγμάτευςθ με τουσ δανειςτζσ 
ςυμφϊνθςε μαηί τουσ ςτθν δθμιουργία Ανεξάρτθτθσ Αρχισ εκτόσ του Τπουργείου Οικονομικϊν, 
μθ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθσ και με ξζνο εμπειρογνϊμονα ςτο Διοικθτικό υμβοφλιό τθσ, 
κάτι που οι προκάτοχοί τησ το είχαν αποτρζψει!!!.  

Είναι λυπθρό ότι ενϊ ο πρϊθν Τπουργόσ Οικονομικϊν κ. Βαρουφάκθσ είχε προςκαλζςει 
τθν Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Τ.  να ςυμμετάςχει με εκπροςϊπουσ τθσ ςτθν επιτροπι και ςτισ ομάδεσ εργαςίεσ 
για τθν αυτονομία τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., θ ςθμερινι πολιτικι θγεςία δεν ζπραξε το ίδιο και αρνείται μζχρι 
και ςιμερα να γνωςτοποιιςει ςτουσ ςυναδζλφουσ το προωκοφμενο ςχζδιο νόμου, 
αποκρφπτοντάσ το με διάφορα τεχνάςματα!!!  

Πάγια θζςη τησ ΔΑΚΕ ήταν και είναι ότι το υφιςτάμενο νομικό καθεςτϊσ 
τησ Γ.Γ.Δ.Ε. δφναται να διαςφαλίςει την ςωςτή λειτουργία τησ με τισ κατάλληλεσ 
βελτιϊςεισ και προχποθζςεισ όπωσ: 

  ακομμάτιςτθ, ακθδεμόνευτθ χωρίσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ Γ.Γ.Δ.Ε., εντόσ του Τπουργείου 
Οικονομικϊν. 

 διατιρθςθ τθσ δθμοςιοχπαλλθλικισ ιδιότθτασ και μονιμότθτασ 

 κατοχφρωςθ όλων των οργανικϊν κζςεων 

 κζςπιςθ ειδικοφ μιςκολογίου 

 διοριςμοί μόνο μζςω ΑΕΠ 

 κακιζρωςθ αξιοκρατίασ ςτθν επιλογι προϊςταμζνων και ςτθν αξιολόγθςθ των υπαλλιλων 

Κάποιοι νοςταλγοί του παρελκόντοσ που ονειρεφονται το χτίςιμο του κομματικοφ 
κράτουσ πρζπει να αντιλθφκοφν ότι οι πρακτικζσ αυτζσ κεωροφνται ξεπεραςμζνεσ και δεν 
γίνονται πλζον ανεκτζσ οφτε από τουσ ςυναδζλφουσ οφτε από τθν κοινωνία. 

Απαιτοφμε από την ςυγκυβζρνηςη ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να αποςφρει άμεςα  

το προωθοφμενο ςχζδιο νόμου για την δημιουργία τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ 
 


