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Αθήνα 20.10.2015 
     Αρ. Πρωτ.:832  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.10.2015 

Σήμερα 12.10.2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:30 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. Τρέχοντα θέματα του κλάδου και προτάσεις παρατάξεων. 
2. Έγκριση προϋπολογισμού του 2015. 
3. Αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό της ΠΟΕ –ΔΥΟ. 
4. Επικύρωση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 23.6.2015 έως και 

6.10.2015. 
5. Έγκριση του Γενικού Συμβουλίου για εκταμίευση χρημάτων μέχρι 420€ την εβδομάδα. 

Καταβολή της αποζημίωσης για τα οδοιπορικά των Γενικών Συμβούλων βάση 
παραστατικών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. 

6. Τροποποιήσεις κανονισμών λειτουργίας τμημάτων (Πολιτιστικού και Φορολογικής 
Επιθεώρησης), προς ψήφιση και πρόσκληση των προέδρων για πεντάλεπτη 
παρουσίαση των ανωτέρω τροποποιήσεων. 

7. Σύμβαση με τη «ΝΟΜΟΣ». 
8. Συμμετοχή στους προληπτικούς ελέγχους. 
9. Τέλη κυκλοφορίας. 
10. Ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά. 

Τα θέματα με α/α 7 έως 10 τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση μελών του Γ.Σ. και 
σχετική απόφαση του σώματος. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και οι τριάντα ένας (31) Γενικοί Σύμβουλοι: 

01. ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17. ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ 

02. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 18. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

03. ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   19. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

04. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

05. ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  21. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

06. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

07. ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 23. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

08. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 24. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

09. ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 25. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

10. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ 

11. ΚΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27. ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

12. ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 28. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

13. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 29. ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

14. ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

15. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 31. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

16. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
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Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Με την έναρξη της συζήτησης έγινε η ενημέρωση του Γ.Σ. από την πρόεδρο της Ε.Ε., επί του 

συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από την 
προηγούμενη συνεδρίαση του Γ.Σ. (23.07.2015). 

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: 

ΘΕΜΑ 1ο: Τρέχοντα θέματα του κλάδου 
Α΄ απόφαση: ΓΕΝΙΚΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! 

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο III τσακίζουν τις ζωές μας, μας καταδικάζουν 

σε μόνιμη φτώχεια, δουλειά μέχρι τον τάφο για ένα κομμάτι ψωμί. Στην εξαθλίωση δεν 

υπάρχουν ισοδύναμα! 

Όλα αυτά γίνονται στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων, της περιβόητης «ανάπτυξης», 

της πολιτικής σταθερότητας. Από ανάπτυξη και σταθερότητα έχουμε φάει με το κουτάλι σε 

αυτόν τον τόπο, νισάφι πια! 

Η δική τους «ανάπτυξη» σημαίνει ανάπτυξη των κερδών των λίγων με ταυτόχρονη 

υποχώρηση των δικαιωμάτων μας για δουλειά, ψωμί, υγεία, παιδεία.  Η δική τους 

«σταθερότητα» σημαίνει αστάθεια στις ζωές μας, ανασφάλεια, φόβο και απρόσκοπτη 

υλοποίηση των μνημονίων! 

Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση!  Υψώνουμε λαϊκό τείχος 

απόκρουσης των βάρβαρων μέτρων παντού!  Τα σωματεία, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες 

να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους!  Δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα τη δύναμή μας.  Αν τη 

δοκιμάσουμε τίποτα δεν θα μπορεί να μας σταματήσει! 

Καλούμε όλους τους συλλόγους του κλάδου να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στα 

συλλαλητήρια και στις απεργίες που θα οργανωθούν στο επόμενο διάστημα. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

Να σταματήσουν οι ανατροπές στα δικαιώματά μας 

Δουλειά για όλους, ασφάλιση, περίθαλψη, υγεία, παιδεία 

Ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ: 

Ανάπτυξη προς όφελος του λαού 

Να πληρώσει η πλουτοκρατία για το χρέος της 

Ανάκτηση των απωλειών μας 

Β΄ απόφαση: Για ΣΔΟΕ 
1) Συνέντευξη τύπου άμεσα 
2) Να ενημερωθούν όλα τα κόμματα της Βουλής 
Για την υλοποίηση των ως άνω να ενημερωθεί και η ΟΤΥΕ και αν επιθυμεί να συμμετέχει. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός έτους 2015, όπως κατατέθηκε στα πρακτικά 

και διανεμήθηκε στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Αποφάσεις για το προσωπικό της ΠΟΕ ΔΟΥ 
Α΄ απόφαση: Για τους εισπράκτορες 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση συμβιβασμού, όπως κατατέθηκε από τον πρόεδρο 
της Δ.Ε. της Φορολογικής Επιθεώρησης κ. Μιχαήλ Πιερή και αναλύθηκε στις νομικές της 
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διαστάσεις από τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΕ ΔΟΥ κ ΙΩ ΚΑΡΟΥΖΟ, σχετική με τις εκκρεμείς 
αγωγές των υπαλλήλων – εισπρακτόρων της Φορολογικής επιθεώρησης. 

Β΄ απόφαση: Για την κ. Μπακογιάννη Μαρία 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση για παράταση έξι (6) μηνών του δανεισμού της 

υπαλλήλου του ΤΕΑΥΠΟΙΚ κ. Μαρίας Μπακογιάννη, από το ΤΕΑΥΠΟΙΚ στην Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ., 
και οι δαπάνες μισθοδοσίας να βαρύνουν την Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. 

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση αποφάσεων της Ε.Ε. από 23/06/2015 έως και 29/09/2015 
Το Γ.Σ. επικύρωσε τις αποφάσεις της Ε.Ε., για το ως άνω διάστημα. 

ΘΕΜΑ 5: Εκταμίευση χρημάτων μέχρι 420€ την εβδομάδα.  Καταβολή αποζημίωσης 
οδοιπορικών των Γενικών Συμβούλων βάσει παραστατικών, μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών. 

Το γενικό συμβούλιο ενέκρινε τις σχετικές προτάσεις του ταμία της ΠΟΕ ΔΟΥ κ. Γεωργίου 
Γερονικολάου. 

ΘΕΜΑ 6: Τροποποιήσεις κανονισμών λειτουργίας τμημάτων Πολιτιστικού και Φορολογικής 
Επιθεώρησης. 

Η συζήτηση του έκτου θέματος αναβλήθηκε για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Γ.Σ. 

ΘΕΜΑ 7: Σύμβαση με τη «ΝΟΜΟΣ» 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση για ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία 

«ΝΟΜΟΣ», όπως κατατέθηκε και αναλύθηκε από τον ταμία της ΠΟΕ ΔΟΥ κ. Γεώργιο 
Γερονικολάου. 

ΘΕΜΑ 8: Συμμετοχή στους προληπτικούς ελέγχους 
Ζητάμε από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, η συγκρότηση των συνεργείων 

προληπτικού ελέγχου από τους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων, να γίνει ισότιμα 
και δίκαια, με βάση τη δήλωση επιθυμίας των συναδέλφων. 

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν, να συμμετέχουν αυτοδίκαια και εκ περιτροπής. 
Να μη δοθεί η δυνατότητα στους προϊσταμένους να λειτουργήσουν με λογικές 

παραγοντισμού και φέουδων.  Δεν θα ανεχθούμε αποκλεισμούς και εκλεκτικές «συγγένειες». 
Ζητάμε άμεση εκπαίδευση των συναδέλφων και νομική θωράκιση, τονίζοντας ότι: 

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και καλούμε όλους τους 
συναδέλφους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, μαζί με την κοινωνία, για το δημόσιο 
συμφέρον. 

ΘΕΜΑ 9: Τέλη κυκλοφορίας 
Για το ένατο θέμα δεν υπήρξε απόφαση του Γ.Σ., καθόσον η πρόταση που κατατέθηκε δεν 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

ΘΕΜΑ 10: Ασφαλιστικά/Συνταξιοδοτικά 
Η ΠΟΕ ΔΟΥ δηλώνει ότι κορυφαίο ζήτημα είναι η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, 

όπως απορρέει από τους εφαρμοστικούς νόμους του μνημονίου 3, γι’ αυτό αποφασίζει: 
1) Συνάντηση της Ε.Ε. ΠΟΕ ΔΟΥ με Ε.Ε. ΠΟΠΟΚΠ. 
2) Συνάντηση της Ε.Ε. με Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
3) Ενημέρωση της Ε.Ε. από παρατάξεις που τώρα ή στο παρελθόν κατείχε ο πολιτικός 

φορέας υπουργική θέση στο υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
4) Ενημέρωση των εργαζομένων του ΥΠΟΙΚ και συμμετοχή στις απεργίες. 

Β. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
Α΄ ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η ΠΟΕ ΔΟΥ είναι κάθετα αντίθετη στις ρυθμίσεις που εισάγει η κυβέρνηση για τις αλλαγές 
στη ρύθμιση των εκατό  (100) δόσεων, οι οποίες επιβαρύνουν τους μικροοφειλέτες τόσο μέσω 
της μείωσης του αριθμού των δόσεων, όσο και μέσω της αύξησης του σχετικού επιτοκίου.  Οι 
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αλλαγές αυτές επιφέρουν ένα ακόμη βάρος στον προϋπολογισμό των χαμηλότερων 
εισοδηματικών τάξεων, ενώ επιπλέον δημιουργούν συνθήκες απώλειας της σχετικής ρύθμισης 
και περαιτέρω μείωσης των δημοσίων εσόδων, για τα οποία υποτίθεται ότι κόπτεται η 
συγκυβέρνηση. 

Β΄ ΨΗΦΙΣΜΑ: 
Η ΠΟΕ ΔΟΥ δηλώνει τη διαφωνία της για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με το 

ακατάσχετο όριο, που τώρα ορίζεται στα 1000,00 ευρώ μισθών, συντάξεων κλπ, μια 
τροποποίηση που ούτε η προηγούμενη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ τόλμησε να θεσπίσει. 

Καλούμε τους βουλευτές, οι οποίοι απολαμβάνουν μισθό χιλιάδων ευρώ, δωρεάν 
μετακινήσεις και τηλεφωνία, αμοιβές για την συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές, 
δωρεάν αυτοκίνητα και δεκάδες άλλες διευκολύνσεις, να μπουν έστω για λίγο στη θέση όσων 
καλούνται με 1000 ευρώ μηνιαίως να ζήσουν τις οικογένειές τους και να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους. 

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 


