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Αθήνα 11.7.2018 
Αρ. Πρωτ.: 1347 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4.7.2018 

Σήμερα 4.7.2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε το Γενικό 
Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, σε αίθουσα  του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52, 
Αθήνα), με θέματα: 

 
1. Ενημέρωση- τρέχοντα θέματα.  
2. Αποτίμηση απεργίας - προγραμματισμός δράσης.  
3. Κινητικότητα - Μετατάξεις. 
4. Απόφαση για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας. 
5. Απόφαση ανανέωσης σύμβασης με την NOMOS. 
6. Απόφαση ανανέωσης σύμβασης με Εταιρεία «ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ». 
7. Έγκριση μικροεξόδων περιόδου 1.4.2018   έως 31.5.2018 . 
8. Έγκριση αποφάσεων  Εκτελεστικής από 13.2.2018 έως και 19.6.2018. 
 

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των μελών 
του Γ.Σ., για την διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14§3 του 
καταστατικού ΠΟΕ- ΔΟΥ   

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν 
παρόντες Είκοσι εννέα (29) Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως 
παρακάτω: 

 

01. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

03. ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

05. ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06. ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

07. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 08. ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 

09. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11. ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    12. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

13. ΜΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14. ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ    

15. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

17. ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 20. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

21. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑ 

23.ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 .ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ    

25.ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

27.ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

29. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  

  

 Δικαιολογημένα απώντες ήταν οι Γενικοί Σύμβουλοι: 1) ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
2) ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 Με την έναρξη της συζήτησης έγινε ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από την 
Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, επί του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη 
διοίκηση στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Γενικού 
Συμβουλίου (18.4.2018). 
 Μετά την ενημέρωση 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 2Ο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η  : 
Δεν ελήφθη απόφαση.  
 
ΘΕΜΑ 3Ο : ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.  
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η :  
Συζητήθηκε αλλά δεν ελήφθηκε καμία απόφαση.  
 
ΘΕΜΑ 4Ο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.   
ΑΠΟΦΑΣΗ 4η  : 
Μετά την απόφαση του 27ου Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΔΟΥ, για την σύνταξη αναλογιστικής 
μελέτης για την βιωσιμότητα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και την εκπόνησή της, από 
αναλογιστικό γραφείο, το οποίο υπέβαλε προτάσεις-βελτιώσεις για να καταστεί αυτό 
βιώσιμο, το Γ.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση παροχών, όπως 
εισηγήθηκε η Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Ταμείου, εισήγηση η οποία 
επισυνάπτεται στα πρακτικά.   
       
ΘΕΜΑ 5Ο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ NOMOS.  
ΑΠΟΦΑΣΗ 5η : 
Αποφασίστηκε η ανανέωση σύμβασης με την NOMOS. 
 
ΘΕΜΑ 6Ο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΑ «ΚΑΜΠΛΗ ΑΒΕΕ».  
ΑΠΟΦΑΣΗ 6η  : 
Αποφασίστηκε η ανανέωση σύμβασης με την εκτυπωτική εταιρεία «ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΒΕΕ». 
 
ΘΕΜΑ 7: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.4.2018 έως 31.5.2018. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 7η :   
Αποφασίστηκε ομόφωνα για την έγκριση μικροεξόδων περιόδου από 1.4.2018 έως 
31.5.2018. 
 
ΘΕΜΑ 8ο :  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 13.2.2018 εως 19.6.2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ 9η :  
Αποφασίστηκε ομόφωνα την έγκριση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 
3.2.201 έως 19.6.2018. 
 
Επίσης αποφασίστηκε :  
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Α) Ομόφωνα μετά από μυστική ψηφοφορία η προκήρυξη απεργίας-αποχής από 1.8.2018 
από τον προληπτικό έλεγχο, αν δεν λυθεί νομοθετικά, άμεσα, το χρόνιο πρόβλημα της μη 
νομικής κάλυψης των συναδέλφων που συμμετέχουν στα συνεργεία προληπτικού 
ελέγχου. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, Υφυπουργό 
Οικονομικών κα Παπανάτσιου και Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο, με στόχο την 
άμεση επίλυση του θέματος το αργότερο έως 31.7.2018. Για αυτό το θέμα η Εκτελεστική 
Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας.  
Β) Αποφασίστηκε και εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή να ορίσει ημερομηνία το 
αργότερο έως τις 25.7.2018 να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο 
Υπουργείο Οικονομικών, με την συμμετοχή των Α/βθμιων Συλλόγων, εξαιτίας του 
εμπαιγμού και της στασιμότητας στο θέμα της εξομοίωσης των αποδοχών των 
συναδέλφων που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά. Τα έξοδα μετάβασης στην 
Αθήνα θα βαρύνουν τους κατά τόπους Συλλόγους.  
Γ) Ομόφωνα εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή να επιλέξει ημερομηνία για 
παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού γιατί παρ΄ όλες τις καταγγελίες και τις αντιδράσεις του προηγούμενου 
διαστήματος, τόσο από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ όσο και από τους Α/βθμιους 
Συλλόγους διαπιστώνουμε ότι η αυθαιρεσία, ο αυταρχισμός και η προχειρότητα με την 
οποία λειτουργεί η Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δυστυχώς συνεχίζεται.  
Δ) Αποφασίστηκε η  αποστολή εγγράφου προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο και προς  την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κα Γεροβασίλη για συμμετοχή της ΠΟΕ-ΔΟΥ στη συζητήσεις-εργασίες της τριμερούς 
επιτροπής που θα συζητήσει το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο της ΑΑΔΕ. 
Ε) Ομόφωνα καταδικάζει με τον πιο σκληρό τρόπο, απαράδεκτο έγγραφο της 
Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών η οποία επικαλούμενη «έκτακτες ανάγκες» θέτει υπό 
αμφισβήτηση το δικαίωμα στην καλοκαιρινή άδεια. Πρόκειται για ένα έγγραφο στο οποίο 
αποτυπώνεται η αυθαιρεσία και η συνεχώς αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας 
μας. Η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή και καλούμε την ΑΑΔΕ να αποσύρει 
άμεσα το συγκεκριμένο έγγραφο. Το δικαίωμα στην άδεια είναι αδιαπραγμάτευτο.  
Ζ) Ομόφωνα να καταδικαστεί η πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ στη ΔΟΥ Ηρακλείου για 
αποσπάσεις, χωρίς αίτηση, των συναδέλφων και με αδιαφανή κριτήρια επιλογής. 
Άλλωστε στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση υπέρ της διαφάνειας και 
σωστής και αιτιολογημένης λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων. 
Η) Ομόφωνα να καταργηθεί η μη ανταποδοτική εισφορά των καθαριστριών στο Τ.Π.Δ.Υ. 
σύμφωνα, με το αριθμ. Π.80000/31.1.2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουτρουμάνη προς το Γ.Λ.Κ. «Διευκρινήσεις για το νέο 
μισθολόγιο υπαλλήλων που δεν υπάγονται στο Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Δημοσίου ούτε συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις» στην 
παράγραφο γ΄ διευκρινίζεται ότι «η προβλεπόμενη στην περίπτωση 2Β του άρθρου 38 
του ν. 3986/2011 εισφορά υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. αποτελεί ειδική εισφορά στα πλαίσια της 
οικονομικής ενδυνάμωσης του Ταμείου και δεν είναι ανταποδοτική. Κατά συνέπεια, ο 
υπολογισμός της θα συνεχίσει να πραγματοποιείται επί των τακτικών αποδοχών του νέου 
μισθολογίου και των καταβαλλόμενων πρόσθετων αμοιβών». 
Θ) Ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί και να καλυφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
των Νομών Χανίων-Ρεθύμνης ώστε να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
προώθηση της επίλυσης του μείζονος κτιριακού προβλήματος της ΔΟΥ Χανίων, να έρθει 
σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Συλλόγους των εργαζομένων του Υπουργείου 
Οικονομικών και να πάρει αποφάσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις αν χρειαστεί. 
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Ι) Ομόφωνα να επεξεργαστεί η Εκτελεστική Επιτροπή του κειμένου που κατατέθηκε για 
τις αστικές ευθύνες που βαρύνουν τους συναδέλφους.  
 
ΨΗΦΙΣΜΑ :  
 
1. Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε και ψηφίσθηκε το ψήφισμα που αφορά θέματα των 
Κτηματικών Υπηρεσιών και αποφασίσθηκε παράσταση στην Υφυπουργό κα Παπανάτσιου 
και στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κ. Δημάκη.  
Η Δημόσια Περιουσία μπορεί να αποτελέσει μια βασική πηγή των Δημοσίων Εσόδων και 
κατά βάση το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας, όπου η διασφάλιση και η προστασία της, 
αποτελεί μείζον ζήτημα σήμερα, που η οικονομική κρίση μαστίζει την χώρα και οι 
Κτηματικές είναι επιφορτισμένες με όλα τα αντικείμενα της Γενικής Δ/νσης Δ.Π. του 
Υπουργείου Οικονομικών, αντιμετωπίζοντας μεταξύ  άλλων θέματα όπως :  

 Ελλιπής μηχανοργάνωση και ελλείψεις τεχνικού εξοπλισμού.  

 Μη ορθολογική στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού.  

 Ελλιπής τεχνική και νομική στελέχωση και γνώση του προσωπικού στα αντικείμενα που 
χειρίζεται (απαιτείται άμεση και διαρκή επιμόρφωση). 

 Έλλειψη κανονισμών λειτουργίας.  

 Παρωχημένη νομοθεσία καθώς απαιτείται εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας τους και επιπλέον :  
Είναι βασικό να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον ν. 4389/2016 
και να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κτηματικών 
Υπηρεσιών και των συμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας και 
συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). 
 
 
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  
 
 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
 


