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Αθήνα 10.06.2015 
     Αρ. Πρωτ.: 778 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 05.06.2015 

 
 Σήμερα 05.06.2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 π.μ., σε αίθουσα του ξενοδοχείου 
«ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52 ΑΘΗΝΑ), συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.) της ΠΟΕ – ΔΟΥ, 
που συγκλήθηκε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
καταστατικού της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ., με θέματα:  

1. Βράβευση γυναικών. 
2. Ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από τους Προέδρους Τμημάτων της ΠΟΕ –ΔΟΥ.  
3. Ενημέρωση – αποφάσεις για τα τρέχοντα θέματα του κλάδου.  
4. Ενημέρωση από τον  οικονομικό διαχειριστή της ΠΟΕ – ΔΟΥ για την οικονομική 
κατάσταση της Ομοσπονδίας.  
5. Ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΕ – ΔΟΥ για εκκρεμή θέματα.  
6. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 31.3.2015 έως 28.5.2015. 
7. Αποφάσεις για εξασφάλιση λειτουργίας της ΠΟΕ – ΔΟΥ.  
8. Αντικατάσταση μέλους Δ.Ε. Πολιτιστικού Τμήματος.  
9. Εκτίμηση τρεχουσών κλαδικών και πολιτικών εξελίξεων και απόφαση για συμμετοχή 
στα συλλαλητήρια στις 11 Ιουνίου ενάντια στο νέο μνημόνιο.  
10. Νομική κάλυψη συναδέλφων (καταγγελίες γενικά). 

 Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν τα παρακάτω τριάντα (30) μέλη, επί συνόλου τριάντα 
ενός (31) μελών, του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.  Δικαιολογημένα απών:  ο κ.  
ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΖΜΑΤΖΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΚΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ 

ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 Με την έναρξη της συζήτησης έγινε η ενημέρωση του Γ.Σ. από την πρόεδρο της Ε.Ε. και 
από τους προέδρους των τμημάτων της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. (Φορολογικής Επιθεώρησης, Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας και Πολιτιστικού Τμήματος), επί του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη 
διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Γ.Σ. 
(02.04.2015). 

 Μετά την εισήγηση της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις και 
προτάσεις των μελών επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ –ΔΟΥ 
προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων: 
 
1. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΣΟΔΩΝ» 
 Προτείνουμε τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. κατ’ αρχήν στην επιτροπή διαχείρισης 
έργου «Δημιουργία Ανεξάρτητου Φορέα Εσόδων» και αν καταστεί αναγκαίο σε επόμενη φάση και 
σε κάποια από τις 6 επιτροπές. 
 Η συμμετοχή μας σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί με την κατάθεση γραπτού υπομνήματος, 
στο οποίο θα αναφέρουμε ρητά όλες τις προϋποθέσεις που θέτουμε, αλλά και τα χαρακτηριστικά 
που θεωρούμε απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αλλά και 
για τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εργαζομένων του. 
 Βασικές θέσεις του υπομνήματος είναι οι  κάτωθι: 
1) Διατήρηση της υφιστάμενης μορφής στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων (μη άρση της 
δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας) – μονιμότητα - πλήρη εργασιακά & ασφαλιστικά δικαιώματα. 
2) Κατοχύρωση όλων των οργανικών θέσεων, με υπαγωγή τους υπό το Υπουργείο Οικονομικών, 
και άμεση κάλυψη των οργανικών και πραγματικών κενών, με προϋπόθεση την αλλαγή του ΠΔ 
111/2014 με σοβαρή κατανομή όλων των οργανικών θέσεων. 
3) Εξομοίωση των αποδοχών της σειράς 1Κ/2013 ΑΣΕΠ αλλά και κάθε νεοεισερχόμενου 
υπαλλήλου με τις αποδοχές των παλαιότερων (υπερβάλλουσα). 
4) Διασφάλιση των υφιστάμενων αποδοχών μας με την προϋπόθεση τη θέσπιση ειδικού 
μισθολογίου με την έναρξη λειτουργίας της νέας αρχής. 
5) Ενοποίηση της υπάρχουσας ΓΓΔΕ με ΣΔΟΕ και Δημόσια Περιουσία. 
6) Νέοι διορισμοί ΜΟΝΟ μέσω ΑΣΕΠ (όχι σε ελαστικές μορφές εργασίας, μόνιμη σταθερή 
εργασία πλήρους ωραρίου, όχι σε θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ). 
7) Καταβολή πραγματικών εξόδων κίνησης, όπως και πραγματικών υπερωριών, όπου αυτές 
διενεργούνται. 
8) Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη σύνδεση απόδοσης – μισθού, η οποία θα οδηγήσει στην 
«άγρια» εντατικοποίηση της εργασίας και στη σύνθλιψη των εργασιακών συνθηκών. 
9) Υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα, με διάφανα αξιοκρατικά 
κριτήρια. 
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ 
1) Περιορισμός των αρμοδιοτήτων της ΓΓΔΕ αποκλειστικά στο εκτελεστικό κομμάτι της 
λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.  Η δυνατότητα της ΓΓΔΕ για έκδοση ΠΟΛ, 
εγκυκλίων και διαταγών να μη υπεισέρχεται σε ερμηνεία της νομοθεσίας. 
2) Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας που να επιτρέπουν τον έλεγχο της διοίκησης της ΓΓΔΕ ως προς 
τις πράξεις της ή τις παραλείψεις της τόσο με εξωτερικές (πχ επιτροπή της Βουλής) όσο και με 
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εσωτερικές διαδικασίες.  Με βάση τις παραπάνω διαδικασίες να υπάρχει η δυνατότητα παύσης 
της υφιστάμενης διοίκησης, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 
3) Σε καμιά περίπτωση να μη απαλλάσσονται ποινικά οι συμμετέχοντες στις Διοικήσεις της ΓΓΔΕ, 
για αποφάσεις βλαπτικές προς τα συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους, όπως απορρέουν από το 
Ελληνικό Σύνταγμα. 
4) Θα εκπροσωπηθεί η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. στην Επιτροπή για την Αυτονομία της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων από τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Αρσένη Απόστολο, με 
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γεωργιλέ Γεώργιο μέλος του Γενικού Συμβουλίου. 
 
 
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 Το Γ.Σ. της Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. καλεί όλους τους συναδέλφους ελεγκτές να μη συμμετέχουν 
στη διαδικασία αξιολόγησης μέσω σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. 
Η αξιολόγηση καταργήθηκε στην πράξη με τους αγώνες των εργαζομένων. Δεν θα περάσει από 
την πίσω πόρτα. 
 
 
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. 
 Η καθημερινότητα που βιώνουν συνάδελφοί μας στις περισσότερες Δ.Ο.Υ. έχει ξεπεράσει 
κατά πολύ τα όρια του ανεκτού.  Το φιλότιμο και η ανοχή έχουν τελειώσει.  
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ και όχι μόνο, η οποία μετά τις 
συγχωνεύσεις εξυπηρετεί δύο μεγάλους δήμους Χαϊδαρίου και Αιγάλεω με ελάχιστο προσωπικό.   
 Οι λεκτικοί προπηλακισμοί τείνουν να γίνουν βιαιοπραγίες 
 Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διενέργεια κινητοποιήσεων και εξουσιοδοτεί την 
Εκτελεστική Επιτροπή  για την περαιτέρω εξειδίκευση της μορφής τους, σε συνεργασία με τις 
Διοικήσεις των Συλλόγων όλης της χώρας, κινητοποιήσεις που θα αφορούν το σύνολο των 
υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση σε προσωπικό. 
 
 
4. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
 Κατόπιν των παρεμβάσεων συλλόγων και της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., αλλά και των Οικονομικών 
Εισαγγελέων προς τη Γ.Γ.Δ.Ε. και το Υπουργείο Οικονομικών για τον όγκο των υποθέσεων ανά 
ελεγκτή που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 100, την παραγραφή, την έλλειψη προσωπικού 
και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και εκπαίδευσης.  Καμία ενέργεια δεν έχει γίνει έως 
σήμερα.  Είμαστε 6 μήνες πριν τη λήξη του φορολογικού έτους.  Και ενώ η Γ.Γ.Δ.Ε. μέσα στο 
επιχειρησιακό σχέδιο (Ιανουάριος 2015) συμπεριλαμβάνει την «επαναξιολόγηση των 
υφιστάμενων υποθέσεων και υποβολή εισηγητικής προτεραιοποίησης μέχρι 31.3.2015» (σελ. 50) 
και «Προτεραιοποίηση εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου, και έκδοση σχετικών οδηγιών προς 
επίτευξη των στόχων τους και ανάληψη ενεργειών και πρωτοβουλιών για την αποφυγή κινδύνου 
παραγραφής υποθέσεων» (σελ 51).  Εντούτοις ουδεμία ενέργεια δεν έχει γίνει έως τώρα.  
Οι συνάδελφοι δεν θα είναι τα εξιλαστήρια θύματα εξαιτίας της ανυπαρξίας πολιτικής βούλησης 
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.   
Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων καθίσταται σαφές ότι οι υποθέσεις δεν θα 
ολοκληρωθούν.  Ως εκ τούτου ζητάμε: 
α.  Υπόμνημα και άμεση συνάντηση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με τον Υπουργό Οικονομικών για τη 
διαγραφή των εντολών των υποθέσεων που δεν θα αποφέρουν έσοδα.  
β. Με απόφαση Υπουργού ή με νομοθετική ρύθμιση την προτεραιοποίηση των εισαγγελικών 
παραγγελιών, με βάση των γνωσιακό μας αντικείμενο.  
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γ. Δέσμευση του Υπουργού ότι κανένας ελεγκτής δεν θα διώκεται πειθαρχικά για υποθέσεις που 
δεν θα ολοκληρωθούν.  
δ. Νομική κάλυψη-Θωράκιση των υπαλλήλων. 
ε. Νομοθετική ρύθμιση ώστε μέχρι 30.7.2015 όλες οι υποθέσεις (ανά ελεγκτή) να λάβουν σειρά 
προτεραιότητας ελέγχου ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ.   
 
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 11.6.2015 

Το ΓΣ της ΠΟΕ – ΔΟΥ αποφασίζει τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 11 
Ιούνη ενάντια στην επικείμενη συμφωνία – λαιμητόμο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με 
τους «Θεσμούς».  

Η νέα συμφωνία αποτελεί συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής των προηγούμενων 
κυβερνήσεων. Την ίδια στιγμή που το σύνολο των «μνημονιακών» μέτρων παραμένει άθικτο, 
και ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τρόπο που θα «σερβιριστούν» τα νέα μέτρα, από τις 
ίδιες τις κυβερνητικές πηγές προκύπτει ότι η διαπραγμάτευση καταλήγει στα εξής:  

 Ένταση της φοροαφαίμαξης των λαϊκών στρωμάτων μέσω αύξησης των συντελεστών 
ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης  κυβερνητικό νομοσχέδιο που 
φοροαμνηστεύει τις αμύθητες καταθέσεις της πλουτοκρατίας στο εξωτερικό με συντελεστή 15%, 
ανεξαρτήτως τρόπου προέλευσης (λίστες Λαγκάρντ κλπ). Πρόκειται για πρόκληση από την 
πλευρά της κυβέρνησης, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μισθωτοί με εισόδημα ως 25.000€ 
φορολογούνται με 22% και οι αυτοαπασχολούμενοι με 26% από το πρώτο ευρώ.  

 Νέα επίθεση στο ασφαλιστικό μέσω κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. 
Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έσπευσε με δηλώσεις του να στρώσει το έδαφος για 
συνολικότερες ανατροπές, τονίζοντας «την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας των 
ταμείων». Σε αυτή την κατεύθυνση, προανήγγειλε ενοποιήσεις ταμείων αλλά και εκπόνηση 
νέων αναλογιστικών μελετών που διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν ως «δούρειος ίππος» για 
αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση συντάξεων.    

 Περαιτέρω «ξεχαρβάλωμα» των εργασιακών με την υιοθέτηση μιας νέας και 
«έξυπνης» προσέγγισης στις συλλογικές συμβάσεις χρησιμοποιώντας την «τεχνογνωσία» του 
ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO). Αυτό σημαίνει εμβάθυνση της 
ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η 
κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.     

 Κλιμάκωση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων με τα 14 περιφερειακά 
αεροδρόμια της χώρας να παραδίδονται σε γερμανικό μονοπώλιο και να παίρνουν σειρά ΟΛΠ, 
ΟΛΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΔΕΣΦΑ.  

Στέλνουμε μήνυμα αντίστασης στις αντιλαϊκές πολιτικές 
Προετοιμαζόμαστε για απεργία παντού! 

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φτώχεια, μνημόνια ανεργία 
Απαιτούμε αναπλήρωση όλων των απωλειών στα χρόνια της κρίσης! 

Όλοι στις 11/6 στις 19:30 στην Ομόνοια! 
 
6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 
1) Μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, το Γενικό 
Συμβούλιο αποφασίζει να καταργηθεί η πρόσθετη αποζημίωση με αποδείξεις δαπανών για 
εισαγωγή σε νοσοκομείο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. β του Κανονισμού 
Παροχών και του με α/α 2 του Δημόσιου Απολογισμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των 
ετών 2009-2010-2011 (ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ). 
2) Επίσης, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, το 
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Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραγράφονται αξιώσεις παροχών μελών μας από το Ταμείο 
Αλληλοβοήθειας μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση παροχής. 
3) Το Γενικό Συμβούλιο εγκρίνει τη δαπάνη για την αγορά μίας συσκευής φαξ για χρήση του 
Ταμείο Αλληλοβοηθείας  
 
7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 
1) Η κατανομή του προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Τμήματος, να γίνεται σε κάθε 
πρωτοβάθμιο σύλλογο που συμμετέχει στην Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., αναλογικά, με βάση τα μέλη που 
είναι εγγεγραμμένα σε αυτόν.  
2) Οι Σύλλογοι οι οποίοι πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως αυτές ορίζονται και 
περιγράφονται στο άρθρο 4 του καταστατικού του πολιτιστικού τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., θα 
αιτούνται μέσα στο έτος που πραγματοποίησαν τις δαπάνες το ποσό που τους αναλογεί, 
προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά. 
 Σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, το ποσό 
που αναλογεί θα μεταφέρεται και στην επόμενη χρονιά και αν σε 3 έτη δεν έχει γίνει χρήση 
αυτού, το αδιάθετο ποσό που του αναλογεί θα μεταφέρεται στο συνολικό προϋπολογισμό του 
πολιτιστικού τμήματος του επόμενου έτους. 
 Την ευθύνη για την έγκριση και την απορρόφηση των χρημάτων θα έχει το Προεδρείο 
της Διοικούσας Επιτροπής.  
3) Να προστεθεί η εξής παράγραφος στο Άρθρο 2 (Σκοποί – Στόχοι) στο καταστατικό του 
Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.:  «Το Πολιτιστικό Τμήμα της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 
συνεπικουρεί ηθικά και οικονομικά στην πολιτιστική δράση όλων των ενεργών 
Πολιτιστικών Τμημάτων των Α’ βάθμιων Συλλόγων της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.».  
4) α. Ο συνάδελφος κ. Παρατίδης Ηλίας ορίζεται Ταμίας της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.  
β. Ο συνάδελφος κ. Αδαμόπουλος Λουκάς ορίζεται ως Οργανωτικός Γραμματέας της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πολιτιστικού Τμήματος.  
γ. Ο συνάδελφος κ. Γιακουμέλος Νίκος ορίζεται ως Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πολιτιστικού Τμήματος.  
δ.  Η συναδέλφισσα κ. Φραντζεσκάκη Φαίη αντικαθιστά τον συνάδελφο κ. Ψαρό Στέλιο στη 
Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.  
 
8. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1) Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. εκφράζει την πλήρη διαφωνία του με την 
υποχρεωτική τοποθέτηση όλων των συναδέλφων στις οργανικές θέσεις που υπηρετούσαν, 
κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νέου οργανισμού του ΥΠΟΙΚ, και ζητάμε, όσοι, από τους 
ευρισκόμενους τότε σε απόσπαση, το επιθυμούν, να μπορούν να επιστρέψουν στις υπηρεσίες 
από όπου είχαν αποσπαστεί, μετά από σχετική αίτησή τους.  
2) Συνάντηση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για πολιτική λύση με Διάταξη 
Νόμου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της αντιμετώπισης των συναδέλφων μας ελεγκτών 
από τους Εισαγγελείς και τους δικαστές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.   
3) Συνάντηση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ με τον κ. Μάρδα για να λυθεί το θέμα των συναδέλφων 
επιμελητών.   
4) Μετά από απόφαση-πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου Νομών Αργολίδας-Κορινθίας το Γενικό 
Συμβούλιο εκφράζει τη συμπαράστασή του στον διωκόμενο συνάδελφο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Κορίνθου κ. Νικόλαο Καράμπελα, διαπιστώνοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη 
για προστασία των συναδέλφων από κακόβουλες καταγγελίες και αναφορές, που στοχεύουν 
στην παρεμπόδιση του υπηρεσιακού έργου μας.  Αποφασίζει να ζητήσει από την πολιτική 
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ηγεσία την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και ζητάμε συνάντηση με τον Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να του εκθέσουμε τα πραγματικά περιστατικά, 
τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι κατά την άσκηση των 
καθηκόντων μας.   
Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες της Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. για το διάστημα από 8/12/2014 -31/12/2014 
και από 1/1/2015- 5/2/2015. 
5) Σήμερα αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η επαναφορά της Παρασκευής, τελευταίας εργάσιμης 
ημέρας της εβδομάδας, ως ημέρα εσωτερικής λειτουργίας των τμημάτων με εξαίρεση:  Ταμείο, 
Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας και Έκτακτες Ανάγκες.   Μόνος λόγος και αιτιολογία η 
δραματική μείωση του προσωπικού και η αύξηση του όγκου εργασίας.  
6) Στις διατάξεις των άρθρων 51 και 177 του Ν. 4250/2014, όπου ορίζεται ότι «το προσωπικό των 
Διευθύνσεων Ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε. και ο Ειδικός Γραμματέας… και οι βοηθοί επιθεωρητές 
ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης που καλύπτονται από το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους»,  να προστεθεί η φράση: «και οι εφοριακοί υπάλληλοι».    
7) Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση να πληρωθούν τα ημερήσια έξοδα των Γενικών Συμβούλων των προηγούμενων 
συνεδριάσεων των Γενικών Συμβουλίων της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., καθότι δεν γνώριζαν ότι πρέπει να 
προσκομίσουν αποδείξεις.    
8)Το Γενικό Συμβούλιο αναβάλει την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Π.Ο.Ε.-
Δ.Ο.Υ. έτους 2015 για την επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου.   
Μέχρι τότε εγκρίνει τις πληρωμές των δαπανών από τον διαχειριστή της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 
συνάδελφο κ. Γερονικολάου Γεώργιο.   
9) Το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή για τη διαμόρφωση, μετά και την 
κατάθεση σχετικών προτάσεων από όλες τις παρατάξεις, της οριστικής πρότασης για τα θέματα 
του προσωπικού της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.  
10 ) Το Γενικό Συμβούλιο εγκρίνει τις αποφάσεις τις Εκτελεστικής Επιτροπής για το διάστημα από 
31.3.2015 έως και 28.5.2015.    

Β. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» 
Το ΓΣ της ΠΟΕ – ΔΟΥ απαιτεί την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου «Δαπάνες 
Μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας» το οποίο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
προσπάθησε να «περάσει στα μουλωχτά», αφού το κατέθεσε για διαβούλευση πριν το τριήμερο 
του Αγ. Πνεύματος (!) και όρισε ως καταληκτική ημερομηνία (της… διαβούλευσης) την Τρίτη 
3/6/2015.  
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πλήττονται ιδιαίτερα οι συνάδελφοι στον έλεγχο, αφού 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του προσχεδίου προβλέπεται ότι για να καταβληθεί ημερήσια 
αποζημίωση ύψους 20€, σε περίπτωση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου ή λειτουργού του 
Δημοσίου και αυθημερόν επιστροφής του, θα πρέπει η απόσταση του προορισμού από την 
έδρα της υπηρεσίας να είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα σε περίπτωση χρήσης ιδιόκτητου 
μεταφορικού μέσου (Ι.Χ. αυτοκινήτου) ή υπηρεσιακού αυτοκινήτου ή μεγαλύτερη από 120 
χιλιόμετρα σε περίπτωση μετακίνησης με συγκοινωνιακό μέσο ή μεγαλύτερη από 20 ναυτικά 
μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε 
νησί. Είναι φανερό από τις κείμενες διατάξεις ότι περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των 
συναδέλφων που θα αποζημιώνονται για την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδιαίτερα όσων 
εργάζονται σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (π.χ. ΚΕΜΕΕΠ). 
Παράλληλα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταφέρνει πλήγμα και σε άλλους συναδέλφους 
στο δημόσιο μιας και: 
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 Καταργεί την πενιχρή αποζημίωση των 15€ (μικτά) για μετακινήσεις από 30χλμ – 120χλμ. Οι 
διατάξεις αυτές  είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για πολλές κατηγορίες εργαζομένων όπως 
γεωπόνοι, μηχανικοί, τεχνικοί κλπ. Πλήττει ακόμα πληρώματα ασθενοφόρων – διασώστες του 
ΕΚΑΒ και των Κέντρων Υγείας που εκτελούν διακομιδές έκτακτων περιστατικών,  εργαζόμενους 
στο τμήμα αιμοδοσίας νοσοκομείων κλπ. Δηλαδή η συγκυβέρνηση, στην απέλπιδα προσπάθειά 
της να «βγάλει από τη μύγα ξύγκι» για να πληρώσει «στο ακέραιο και εγκαίρως» το χρέος της 
πλουτοκρατίας, δε διστάζει να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη δημόσια υγεία.   

 Καταργεί στην ουσία την αποζημίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε 
σχολεία πέραν από αυτό της τοποθέτησής τους για συμπλήρωση ωραρίου.  
Την ίδια ώρα, με τις εν λόγω ρυθμίσεις πριμοδοτούνται τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης 
που μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις με διανυκτερεύσεις, αφού αυξάνονται οι σχετικές 
αποζημιώσεις για αποστάσεις μεγαλύτερες των 160χλμ.  
Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποτελούν προάγγελο νέων αντιλαϊκών μέτρων που θα ακολουθήσουν 
μετά τη συμφωνία με τους «Θεσμούς» και είναι ενδεικτικές για το τι είδους «εξορθολογισμός» θα 
έρθει με το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο. Όχι μόνο δε γίνεται λόγος για την αναπλήρωση των 
τεράστιων απωλειών, αλλά περικόπτονται και οι ήδη πετσοκομμένες απολαβές.  
 
 
 
 
 
 

  

Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση των 
μελών του Γενικού Συμβουλίου.  
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ! 

 


