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Αθήνα 27.7.2017 
Αρ. Πρωτ.: 1134 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.7.2017 

Σήμερα 20.7.2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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. Αξιολόγηση (σχέδιο ΑΑΔΕ και υποβολή προτάσεων –συζήτηση και λήψη αποφάσεων). 
3. Υιοθέτηση εγγράφου Συλλόγου Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής σχετικά με αστική 
και ποινική ευθύνη των ελεγκτών. 
4.  Μισθολογική εξομοίωση όλων των συναδέλφων και λήψη αποφάσεων. 
5. ΣΔΟΕ-Κτηματικές:(Υιοθέτηση εγγράφου Συλλόγου Αργολίδας –Κορινθίας), αποτίμηση 
της συνάντησης με Υφυπουργό κα Παπανάτσιου και Γενική Γραμματέα Δημοσίας 
Περιουσίας κα Πέρκα.  
6. Έγκριση δαπάνης για έλεγχο 2014 από ΣΟΛ  (Συνεδριακή Απόφαση). 
7. Συζήτηση-απόφαση για μετακινήσεις στην νέα υπηρεσία υπό τον εισαγγελέα Ν. 
4472/2017. 
8. Έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων από την διοίκηση λόγω της απόφασης του ΣτΕ 
αναφορικά με τις παρατάσεις της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων 
9. Έγκριση πρακτικών Ε.Ε. 7.6.2017, & 11.7.2017. 
10. Έγκριση μικροδαπανών από 1.5.2017 έως 30.6.2017. 

Εκτός ημερήσιας διάταξης: Ανανέωση σύμβασης λογίστριας από 1.7.2017 έως 
28.2.2018. 

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 έξι (26) Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως 
παρακάτω: 

 

01. ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11. ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

02. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 12. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

03 ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ  

04. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

05. ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 15. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  

06. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 16. ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ  

07. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  17. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

08. ΚΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

09. ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 19. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

10. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 20. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
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21. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  

22. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

23. ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ  

24. ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

25. ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

26. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  
 

 Δικαιολογημένα απόντες ήταν οι Γενικοί Σύμβουλοι: 1) ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ και 3) ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4) ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5) 
ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΘΕΜΑ 1ο  

 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 (16.5.2017). 
 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   : 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η  

 
         Η ηγεσία της ΑΑΔΕ, στην κατευθυνόμενη υλοποίηση ενός εκ των σκληρότερων 
μνημονιακών νόμων, που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση, επιτυγχάνοντας μάλιστα ευρεία 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θέτει πλέον επίσημα και προ των πυλών την πλήρη 
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και της δομής των υπηρεσιών μας.  
Μετερχόμενη μάλιστα παλαιοκομματικών και δοκιμασμένων μεθόδων του παρελθόντος η 
ηγεσία της ΑΑΔΕ, καταθέτει το συγκεκριμένο σχέδιο ή για την ακρίβεια μέρος αυτού, εν 
μέσω καλοκαιριού, επενδύοντας στο περιορισμό των δυνατοτήτων αντίδρασης και 
αποκλείοντας κάθε προοπτική διαλόγου και διαπραγμάτευσης.  
Προφανώς αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, ότι καμία συζήτηση δεν μπορεί να υπάρξει επί 
ενός σχεδίου που προβλέπει διαθεσιμότητες συναδέλφων, εξατομίκευση της 
μισθοδοσίας και θεσμοθέτηση της αυθαιρεσίας προϊσταμένων και διευθυντών. 
Ενημερώνουμε για πολλοστή φορά ότι είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και ΔΕΝ 
φοβόμαστε, όμως είμαστε αντίθετοι στην αναξιοκρατική αξιολόγηση που υποκρύπτει 
απολύσεις.  
Καλούμε την ηγεσία της ΑΑΔΕ να αποσύρει άμεσα το συγκεκριμένο σχέδιο, μέρος του 
οποίου βρίσκεται στα χέρια μας και το οποίο επιστρέφεται ως απαράδεκτο.  

       Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, να σταματήσει το κρυφτό πίσω από τη δήθεν 
ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής και να αναλάβει τις ευθύνες που της αντιστοιχούν 
για τα αποτελέσματα ενός νόμου που η ίδια έφερε και ψήφισε στη Βουλή. 

      Καλούμε εφόσον είναι δυνατόν τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους να 
πραγματοποιήσουν τις έκτακτες ή τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το 1ο δεκαπενθήμερο του 
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Σεπτέμβρη για να αποφασίσουμε συλλογικά και δημοκρατικά μορφές πάλης. Καλούμε 
τους συναδέλφους να μην υπογράψουν τα έντυπα καταλληλότητας και να απέχουν από 
κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος προκηρύσσουμε Απεργία – Αποχή για τη διαδικασία 
της εφάπαξ αξιολόγησης και της κατάταξης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στο περίγραμμα 
θέσης εργασίας και ελέγχου καταλληλότητος και επάρκειας. Κανένας  Δ/ντής δε θα 
καταθέσει έντυπο καταλληλότητας για κανένα συνάδελφο.  

 

      Στο Γενικό Συμβούλιο Κατετέθη πρόταση για Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση.  
Τέθηκε σε  μυστική ψηφοφορία η πρόταση για Απεργία – Αποχή. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1264/1982. 
Οι ψηφίζοντες εκφράζονταν με τις λέξεις ΝΑΙ (υπέρ της απεργίας – αποχής ), ΟΧΙ (κατά της 
απεργίας- αποχής) και οι μη επιλέγοντες το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ, εκφράζονταν με λευκό 
ψηφοδέλτιο. 
 

Από την μυστική ψηφοφορία προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
 

ΨΗΦΙΣΑΝ: είκοσι τέσσερα (24) Γενικοί Σύμβουλοι. 
ΕΓΚΥΡΑ: είκοσι τέσσερα 24 ψηφοδέλτια 
ΑΚΥΡΑ:  μηδέν (0) ψηφοδέλτια 
ΒΡΕΘΗΚΑΝ: 
ΝΑΙ: είκοσι τέσσερα (24) ψηφοδέλτια 
ΟΧΙ: μηδέν  (0) ψηφοδέλτιο. 
ΛΕΥΚΑ: μηδέν (0) ψηφοδέλτιο. 
Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Γ.Σ., καθόσον συγκέντρωσε την απαιτούμενη 
πλειοψηφία, ήτοι το 50%+1 των παρόντων (24 ψήφοι  υπέρ) επί 24ψηφισάντων. 
Το θεσμικό πλαίσιο της απεργίας θα οριστεί με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΠΟΕ-ΔΟΥ.  
      Καλεί τους συναδέλφους να συνεχίσουν να απέχουν από όλες τις διαδικασίες της 
αξιολόγησης συμμετέχοντας με την ανωτέρω απόφασή μας στην Απεργία – Αποχή που 
έχει προκηρύξει από τον Μάρτη η ΑΔΕΔΥ.  
 
ΘΕΜΑ 3Ο  

ΑΠΟΦΑΣΗ 3η: 
 
      Το Γενικό Συμβούλιο υιοθέτησε το έγγραφο του Συλλόγου Θεσ/νίκης – Κιλκίς – 
Χαλκιδικής σχετικά με την αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη των ελεγκτών 
βεβαίωσης και είσπραξης. Με άμεση πρωτοβουλία των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και με 
βάση το έγγραφο του Συλλόγου Θεσ/νίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής να γίνει συλλογή 
υπογραφών από όλους τους ελεγκτές πανελλαδικά. Οι υπογραφές θα συλλεχθούν από τα 
Πρωτοβάθμια Σωματεία άμεσα για να διαβιβασθούν στην ΠΟΕ-ΔΟΥ για τις περαιτέρω 
ενέργειες. Το παραθέτουμε αυτούσιο.  
Θέμα: «Άμεση τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 61§2 του Ν. 4342/2015 για την 
ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη» 
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 

      Κατόπιν εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Σύλλογο μας από 177 ελεγκτές που 
ποσοστιαία αναλογούν στο 90% του συνόλου των Ελεγκτών των Νομών Θεσσαλονίκης-
Κιλκίς-Χαλκιδικής, δηλώνονται και γνωστοποιούνται τα σοβαρότατα προβλήματα που 
δυσχεραίνουν το ελεγκτικό έργο με κύριο θέμα την επιβολή της ποινικής, πειθαρχικής και 
αστικής ευθύνης.  
 
Για πολλοστή φορά επανερχόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Σύλλογός μας και η Π.Ο.Ε. 
– Δ.Ο.Υ.  εδώ και δύο χρόνια θέτει το αίτημα στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών 
και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής χωρίς καμία μέχρι σήμερα ανταπόκριση.  
 

      Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος με 
άμεση νομοθετική τροποποίηση, δεδομένης της πρόθεσης από πλευράς των Ελεγκτών 
να προχωρήσουν σε αιτήματα απαλλαγής τους από τα καθήκοντα του ελεγκτή και 
μετακίνησης σε άλλα τμήματα των φορολογικών υπηρεσιών όπου υπηρετούν.      
 

      Ζητούμε την άμεση τροποποίηση του άρθρ. 61§2 του Ν.4342/2015 (όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν4346/2015) ώστε: 
 

1. «Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον 
βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν αστική, ποινική και 
πειθαρχική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων, μεταξύ αυτών και αυτών που 
προτεραιοποιούνται, καθώς και αυτών που τους έχουν ήδη ανατεθεί προς έλεγχο ή για τις 
οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου που θα προτεραιοποιηθούν, εκτός από την 
περίπτωση που ενήργησαν αποδεδειγμένα με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή/και από την 
περίπτωση της παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους».   
 

2. «Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για 
την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων 
ανάγονται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για 
την παραγραφή, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια 
ή/και από την περίπτωση της παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και 
στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου που περιήλθαν σε 
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». 
      Είναι άδικο στα πλαίσια της συνταγματικής ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, με τον 
ίδιο Ν. 4342/2015 και το ίδιο άρθρο, να απαλλάσσονται της ποινικής και αστικής 
ευθύνης μόνο οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, οι υπάλληλοι και 
προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της A.A.Δ.Ε. που διενεργούν 
ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, οι υπάλληλοι και Προϊστάμενοι των οργανικών 
μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. που διενεργούν ελέγχους πειθαρχικών παραπτωμάτων, ο Διοικητής 
της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τα όργανα της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., 
συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. 
      Η άνιση αυτή μεταχείριση εδώ και δύο χρόνια, έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις 
στην ψυχολογία των ελεγκτών, που σήμερα περισσότερο από ποτέ διαβλέπουν τον 
κίνδυνο να βρεθούν στο τέλος του έτους κατηγορούμενοι, δίχως στην πραγματικότητα να 
ευθύνονται.   
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Κύριε Υπουργέ, 
      Οι ελάχιστοι και εξοντωμένοι εφοριακοί υπάλληλοι που έχουν απομείνει στο έλεγχο 
να φυλάνε «Θερμοπύλες» δεν θα γίνουν τα εξιλαστήρια θύματα στη διαχρονική 
ανυπαρξία πολιτικής αποφασιστικότητας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και των 
αστοχιών και παραλείψεων της Φορολογικής Διοίκησης.  
Ζητούμε λύση ΤΩΡΑ. Πριν να είναι αργά.      
 
ΘΕΜΑ 4Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 4η  
 
Δεν πάρθηκε νέα απόφαση .  
 
ΘΕΜΑ 5Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 5η  
 
      Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο το έγγραφο του Συλλόγου Αργολίδος Κορινθίας. 
Το παραθέτουμε αυτούσιο. 
      Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & 
Ιονίου, με το 8525/9-6-17 ενημερωτικό σημείωμά της προς το ΥΠ.ΟΙΚ., το οποίο 
κοινοποιήθηκε σε όλα τα Αυτοτελή Γραφεία αρμοδιότητάς της, αναφέρει ότι μετά τις 12-
6-2017 δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εγκρίνεται, να υπογράφεται και να 
διεκπεραιώνεται ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ, λόγω εξαντλήσεως των αναλωσίμων υλικών, που 
μέχρι σήμερα καλύπτονταν με δαπάνες …των υπαλλήλων!! Το γεγονός ότι η Περιφ. Δ/νση 
προΐσταται 11 αυτοτελών γραφείων σε 11 Νομούς, σημαίνει ότι κλείνουν ΟΛΕΣ οι 
Υπηρεσίες από Κέρκυρα μέχρι Ταίναρο!! 
Έχουν προηγηθεί οκτώ (8) παρόμοια σημειώματα τα δύο τελευταία χρόνια, με το ίδιο 
περιεχόμενο, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Η υπομονή και η αντοχή των συναδέλφων 
έχει εξαντληθεί. Οι συνάδελφοι της Περιφ. Δ/νσης επιδοτούν ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ, τις 
λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας και εργάζονται στα όρια της εξάντλησης, σ' έναν 
άνισο αγώνα που επέβαλε το απαράδεκτο καθεστώς του Π.Δ. 111/2014. Το 8ωρο και το 
5μερο στην Περιφ. Δ/νση έχουν καταργηθεί στην πράξη, προλαμβάνοντας Μνημόνια και 
αντιεργατικούς νόμους. 
 
Παρόμοια βεβαίως είναι και η κατάσταση που επικρατεί στα Αυτοτελή Γραφεία: 

 μεγάλη έλλειψη προσωπικού 

 προβληματικές εφαρμογές Η/Υ, μη φιλικές στους χρήστες 

 καμία εκπαίδευση των υπαλλήλων στις νέες εφαρμογές 

 συντήρηση του εξοπλισμού με καθυστερήσεις και με προσωπικές γνωριμίες 

 κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (τόνερ, χαρτί φωτοτυπικού, είδη καθαριότητας, 
συντήρηση εξοπλισμού, παράβολα ΚΤΕΟ, συντήρηση αυτοκινήτων) από τους ίδιους τους 
εργαζόμενους. 

 γραφεία χωρίς Μηχανικούς, 

 Υπηρεσίες χωρίς πετρέλαιο. 
 

      Το γεγονός ότι στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ δεν υπάρχει εκπρόσωπος των 
Υπηρεσιών της Γ.Γ. Δημ. Περιουσίας, δεν δικαιολογεί ούτε άγνοια ούτε αδιαφορία. 
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Ζ Η Τ Α Μ Ε 

 
1. Από τη ΠΟΕ-ΔΟΥ, να συγκαλέσει ΑΜΕΣΑ Γενικό Συμβούλιο, με θέμα  
"Προβλήματα των Υπηρεσιών της Γ. Γ. Δημ. Περιουσίας και λύση αυτών"  
2. Από τον Σύλλογο Αχαΐας-Ηλείας-Ζακύνθου, να ασχοληθεί με το "Survivor της Πάτρας" 
και να ενδιαφερθεί με τα προβλήματα της Περιφ. Δ/νσης και των συναδέλφων, οι οποίοι 
προσπαθούν να επιβιώσουν, μόνοι κι αβοήθητοι κρατώντας όρθιες τις Υπηρεσίες ακόμη 
και με κόστος υγείας. 
3. Από το ΥΠΟΙΚ,  
 Να αναλάβει τις ευθύνες του δίνοντας ΑΜΕΣΑ λύση στα προβλήματα της Περιφ. 
Δ/νσης Πατρών 
 Να τροποποιήσει το διαλυτικό για τις Υπηρεσίες ΠΔ 111/2014 και να επαναφέρει το 
προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας τους. 
               
ΘΕΜΑ 6Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 6η          
             

      Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο δαπάνη για έλεγχο της φορολογικής περιόδου του 
έτους 2014 από ΣΟΛ.                   
  
ΘΕΜΑ 7Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 7η  
 
      Δεν δεχόμαστε καμία ακούσια μετακίνηση συναδέλφων μας στη νέα δομή βάσει του 
Ν. 4472/2017, υπό τη σκέπη του εισαγγελέα. Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ στη 
συνεδρίασή του στις 20.7.2017, αξιώνει και απαιτεί, η κάλυψη των θέσεων της νέας 
δομής του ΥΠΟΙΚ, κάτω από τους εισαγγελείς να γίνει μετά από προκήρυξη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τη μορφή καταναγκασμού για 
όσους ήδη υπηρετούν εκεί αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους και συναδέλφισσες 
που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ. 
  
ΘΕΜΑ 8Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 8η         
  
      Αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για  έκδοση ερμηνευτικής 
εγκυκλίου/οδηγιών άμεσα από τη φορολογική διοίκηση για τον χειρισμό των υποθέσεων 
κατόπιν της 1738/2017 απόφασης του Σ.τ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ 9Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 9η  

 
      Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο τα πρακτικά της  Εκτελεστικής Επιτροπής 
7.6.2017 & 11.7.2017. 
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ΘΕΜΑ 10Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 10η  
 
      Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο οι μικροδαπάνες για το χρονικό διάστημα  από 
1.5.2017 έως 30.6.2017. 
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Α) 
      Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ στις 20.7.2017 αποφάσισε την διεκδίκηση – αξίωση 
της αλλαγής του πλαισίου μετακίνησης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ εντός του Νομού και την 
καθιέρωση διαδικασίας μέσα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η καθιέρωση διαφάνειας 
και αξιοκρατίας είναι αναγκαία για την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού 
ανάμεσα στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους. Κάθε υπηρεσιακή μεταβολή να εξετάζεται 
από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Β) 
      Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της 
Ομοσπονδίας να διερευνήσει με κάθε νόμιμο τρόπο και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις, ΚΑΤΑ της ποινικής και αστικής ευθύνης των ελεγκτών για ότι αφορά τις 
υποθέσεις που έχουν επιλεγεί προς έλεγχο, επισημαίνοντας πως η ποινική ευθύνη ισχύει 
και διέπει όλους τους υπαλλήλους, επομένως και τους ελεγκτές, βάσει του Δ/Υ κώδικα.  
      Για τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών θα ενημερωθεί η επόμενη Εκτελεστική 
Επιτροπή.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Γ) 
      Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει με τον πιο απόλυτο τρόπο την 
απόφαση του κ. Πιτσιλή, με την στήριξη και την υπογραφή της Κυβέρνησης, για τη 
μεταφορά του κόστους- προμήθειες των τραπεζών για την πληρωμή φόρων στους 
πολίτες. Πρόκειται για ένα ακόμη χαράτσι το οποίο έρχεται να προστεθεί στη φορολογική 
λεηλασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και το οποίο εντάσσεται στη 
συνολικότερη πολιτική μεταφοράς των υποχρεώσεων της πολιτείας στους πολίτες.  
Η προσπάθεια δε της ΑΑΔΕ να συνδέσει την είσπραξη αυτού του χαρατσιού με τη 
μισθοδοσία των υπαλλήλων, είναι προκλητική, απαράδεκτη και υπονομεύει συνολικά το 
μισθολογικό καθεστώς του συνόλου των εργαζομένων και προσπαθεί να φέρει τους 
υπαλλήλους απέναντι στην κοινωνία που στενάζει και ασφυκτιά από τους φόρους και τα 
χαράτσια.  
      Οι εργαζόμενοι είναι με την κοινωνία και συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάργησης 
των χαρατσιών. Όσοι μας επιφυλάσσουν ρόλο κυνηγού κεφαλών, θα μας βρουν απέναντί 
τους και με το μέρος της κοινωνίας. 
  
ΑΠΟΦΣΗ Δ) 
      Καταδικάζουμε την άνανδρη διαδικτυακή επίθεση που έγινε προσωπικά μέσα στην 
ιστοσελίδα του ΜΕΤΑ (www.ergasianet.gr ) εναντίον της Προέδρου της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της  ΠΟΕ-ΔΟΥ. Πρόκειται για πρωτοφανή πολιτική και συνδικαλιστική εκτροπή 
μέσω της λασπολογίας και της συκοφάντησης. Προσπαθεί να μειώσει και να υποβαθμίσει 
το συνδικαλιστικό κίνημα των εφοριακών συνολικά. ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΓΙΣΟΥΜΕ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΠ΄ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ. 

http://www.ergasianet.gr/
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Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αποφασίστηκε η ανανέωση σύμβασης της λογίστριας 
από 1.7.2017 έως 28.2.2018 
 
 
Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση των 

μελών του Γενικού Συμβουλίου. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ     ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


