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Αθήνα 7.2.2018 
Αρ. Πρωτ.: 1262 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31.1.2018 

Σήμερα 31.1.2018 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 για τρέχοντα θέματα και προγραμματισμός δράσης Συνεδριακών 
Αποφάσεων. 
Α) Μισθολογική εξομοίωση.   
Β) Αξιολόγηση - Περιγράμματα Θέσης Εργασίας.  
Γ) Σχέδιο διάταξης Νόμου για ποινικές - αστικές ευθύνες.   
Δ)Συζήτηση για τις διατάξεις του ψηφισθέντος Πολυνομοσχεδίου (Πλειστηριασμοί - 
Απεργιακός Νόμος - Νέα Δομή) .  
 
2. Τρόπος επιλογής Προϊσταμένων.  
3. Διαδικασία υπηρεσιακών μεταβολών (μετατάξεις, μετακινήσεις εντός και εκτός 
Νομού). 
4. Έγκριση μικροεξόδων περιόδου από 21.11.2017 έως 20.1.2018. 
5. Έγκριση απόφασης Εκτελεστικής 24.1.2018.  

 

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 Τριάντα (30) Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως παρακάτω: 

 

01. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

03 ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  04. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  

05. ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06. ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

07. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 08. ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 

09. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

23. ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ 24. ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

25. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

27. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28. ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

29. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 30. ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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 Δικαιολογημένα απών ήταν ο Γενικός Σύμβουλος: 1) ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ . 

ΘΕΜΑ 1ο  

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

         Μετά την παραίτηση του Γενικού Συμβούλου της ΠΟΕ-ΔΟΥ συναδέλφου 
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ από την παράταξη Ε.Ε.Σ.Ε.Ε. την θέση του καταλαμβάνει ο 
συνάδελφος ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
 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 (10.1.2018). 
 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: 
 
Α) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ.  Αποφασίστηκε : 
1. Με πρωτοβουλία της ΠΟΕ-ΔΟΥ και σε συνεργασία με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να 
οργανωθεί σε προσυμφωνημένη ημερομηνία μια μαζική πανελλαδική συγκέντρωση στην 
Αθήνα, κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών με την συμμετοχή των συναδέλφων που δεν 
λαμβάνουν την προσωπική διαφορά και όλων όσων μπορούν να συμμετέχουν, 
προκειμένου να γίνει σαφές ότι κάθε μισθολογική ανισότητα φαλκιδεύει την σωστή 
λειτουργία των υπηρεσιών μας και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  

        Η κάθοδος των συναδέλφων στην Αθήνα να γίνει με έξοδα των Πρωτοβάθμιων 
Συλλόγων.  
  2. Το Γενικό Συμβούλιο αποδέχθηκε το κοινό υπόμνημα των συντονιστικών επιτροπών 
πρώην Δημοτικών Αστυνομικών και προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2015 το οποίο και παραθέτουμε 
αυτούσιο:  
         Η συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2018 της Βουλής των Ελλήνων, και ειδικότερα η 
συζήτηση για την τροπολογία με γενικό αριθμό 1448 και ειδικό αριθμό 234 που κατέθεσε 
ο βουλευτής της αντιπολίτευσης κ. Κουτσούκος, απεδείχθη αποκαλυπτική για τις 
προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη μισθολογική εξομοίωση όσων δεν λαμβάνουν 
προσωπική διαφορά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Από τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης, προκύπτει ότι η Υφυπουργός 
Οικονομικών κα Παπανάτσιου ανέφερε πως: 
«…δεν μπορούμε να την κάνουμε αποδεκτή, καθώς επί της ουσίας δημιουργεί ένα ειδικό 
μισθολόγιο για το Υπουργείο Οικονομικών, τα Νομικά Πρόσωπα, την ΑΑΔΕ και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τη συγκεκριμένη τροπολογία. 
Δεν υπάρχει διαφωνία επί της ουσίας. Όλοι είμαστε σύμφωνοι και η Κυβέρνηση είναι 
σύμφωνη και μεταφέρω και την άποψη του Υπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν 
υπάρχει καμιά διαφωνία επί της ουσίας. 
Πράγματι, όπως κι εσείς αναφέρατε, κύριε Κουτσούκο, υπάρχουν μισθολογικές διαφορές 
που δεν έχουν να κάνουν με τη φύση της εργασίας, αλλά με το πότε κάποιος 
προσλήφθηκε ή μετατάχθηκε. Και κατανοούμε ότι αυτό είναι όχι μόνο άδικο, αλλά 
δημιουργεί και προστριβές στις υπηρεσίες. Ήδη έχουμε αποδείξει ότι η Κυβέρνησή μας 
επιλύει τέτοια ζητήματα. Το έχει ήδη κάνει με την 1Κ στα τέλη του 2015. Θα προχωρήσει 
και για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, αυτές που έχετε θέσει. Επεξεργαζόμαστε κάποιες 
λύσεις, που θα δώσουν απάντηση και σ’ αυτήν τη μισθολογική αδικία. Θα πρέπει, όμως, 
πρώτα να δρομολογήσουμε την επίλυση του ζητήματος. Θα συνεργαστούμε με όλους 
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τους ενδιαφερόμενους και θα τη φέρουμε το επόμενο διάστημα, παίρνοντας υπ’ όψιν 
μας και όλες τις συμφωνίες που υπάρχουν σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο». 
 Ακολούθως, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής κ. Παυλίδης, ανέφερε πως: 
«Για κάποιες (τροπολογίες), παρότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στο να υιοθετηθούν, 
χρειάζεται μια διαδικασία, να περάσουν και από την έγκριση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου ή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
Από ότι γνωρίζω και σε επικοινωνία με το Υπουργείο, είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά 
χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία». 
 Από τις παραπάνω τοποθετήσεις, μάθαμε πως: 
1) Από τα τέλη του 2015 που επιλύθηκε το πρόβλημα μόνο για τους διορισθέντες 

συγκεκριμένης διαδικασίας (διαγωνισμός 1Κ/2013), έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια, 

χωρίς απάντηση στη μισθολογική αδικία προς τους υπόλοιπους υπαλλήλους, όπως 

παραδέχεται και η ίδια η κα Υφυπουργός. Για τους μεταταχθέντες πρώην Δημοτικούς 

Αστυνομικούς ειδικότερα, η αναμονή από το καλοκαίρι του 2014 πλησιάζει στα 4 χρόνια. 

2) Το άρθρο 14 του Ν.4350/2015 με το οποίο πήραν προσωπική διαφορά μόνο οι 

διορισθέντες με το διαγωνισμό 1Κ/2013, δεν δημιούργησε «ειδικό μισθολόγιο», δεν είχε 

καμία αντίκρουση με «τις συμφωνίες για ενιαίο μισθολόγιο», και πέρασε χωρίς πρόβλημα 

από «τη διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους», έτσι δεν είναι; 

3) Στην Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου αυτού, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης 

Τσακαλώτος αναφέρει: 

«Η φορολογική διοίκηση αντιμετωπίζει έναν πολύ μεγάλο αριθμό φορολογικών 
υποθέσεων που πρέπει να ελεγχθούν για μεγάλα ποσά φοροδιαφυγής, ενώ αντίστοιχα 
διαθέτει πολύ μικρό αριθμό ελεγκτών σε σχέση πάντα με τα ισχύοντα σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες (στοιχεία ΟΟΣΑ TAX ADMINISTRATION 2013). Για να γίνει η μέγιστη 
δυνατή προσπάθεια για αύξηση των δημόσιων εσόδων κρίνεται σκόπιμη η παρούσα 
διάταξη για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού. Η παρούσα διάταξη ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της υφιστάμενης συγκυρίας, η οποία απαιτεί την εντατικοποίηση των 
ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής». 
 Αλήθεια, ποιος από το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να αρνηθεί ότι στο 
παραπάνω σκεπτικό δεν εμπίπτουν μόνο οι διορισθέντες του διαγωνισμού 1Κ/2013, αλλά 
και οι επιλαχόντες του ίδιου διαγωνισμού που διορίστηκαν με ολιγοήμερη καθυστέρηση, 
οι διορισθέντες με το διαγωνισμό 2Κ/2015 ή άλλες διαδικασίες, οι μεταταχθέντες από 
καταργηθείσες υπηρεσίες; Μια ματιά στην πρόσφατη εφάπαξ αξιολόγηση στην Α.Α.Δ.Ε. 
και την τοποθέτηση σε περιγράμματα θέσεων, καταδεικνύει ότι όλοι οι παραπάνω 
υπάλληλοι είναι εξίσου επιφορτισμένοι με ελεγκτικά καθήκοντα. 
4) Η κα Υφυπουργός ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους και θα 

επαναφέρει στο αμέσως επόμενο διάστημα αντίστοιχη τροπολογία που θα επιλύει το 

ζήτημα. 

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 
 Το ζήτημα της μισθολογικής εξομοίωσης μπορεί και πρέπει να λυθεί μόνο από τον 
Υπουργό Οικονομικών, καθώς παραμένουμε πάντα Δημόσιοι και Μόνιμοι Υπάλληλοι του 
Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν άφεση του ζητήματος προς επίλυση στον Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., π.χ. με ειδικά μισθολόγια ανά περίγραμμα θέσης, θα οδηγήσει στην de facto 
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αποδοχή εκ μέρους μας διαδικασιών που μελλοντικά θα θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις 
εργασίας όλων μας. 
 
ΚΑΛΟΥΜΕ 
 Όλες τις παρατάξεις της ΠΟΕ-ΔΟΥ, ομόφωνα, να προχωρήσουν σε πίεση προς τον 
Υπουργό Οικονομικών ώστε να περάσει από «τη διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών του 
Υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» άμεσα, εντός του Φεβρουαρίου, 
τροπολογία με τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 4350/2015, ώστε να γίνεται 
αναφορά όχι μόνο στους διορισθέντες του διαγωνισμού 1Κ/2013, αλλά σε όλους όσοι 
διορίζονται στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, 
ή μετατάσσονται υποχρεωτικά σε αυτό μετά από κατάργηση της υπηρεσίας τους 
(πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί), με αναδρομική λήψη διαφοράς αποδοχών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4350/2015 (όπως ίσχυσε και για τους διορισθέντες με 
το διαγωνισμό 1Κ/2013), δηλαδή την 30η Νοεμβρίου 2015. 
 

Β) Αξιολόγηση - Περιγράμματα Θέσης Εργασίας. Αποφασίστηκε :  
Η Εκτελεστική Επιτροπή να διαμορφώσει άμεσα πλαίσιο ενημέρωσης με βάση τις 
Συνεδριακές Αποφάσεις, συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα (π.χ. πληροφορίες για 
βαθμολόγιο –μισθολόγιο) και με βάση αυτό το πλαίσιο από το Γενικό Συμβούλιο και τα 
Πρωτοβάθμια Σωματεία να ξεκινήσει ενημέρωση των συναδέλφων με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης ένα μήνα. Η Εκτελεστική Επιτροπή να απαιτήσει από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ 
ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς  παράγοντες που χειρίζονται τα θέματα βαθμολογίου 
και μισθολογίου στο τέλος δε της ενημέρωσης να συγκληθεί Γενικό Συμβούλιο και να 
εκτιμήσει τα αποτελέσματα.  
Άμεσα κοινή συνεδρίαση με τα όργανα των άλλων Ομοσπονδιών του Υπουργείου 
Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για διαμόρφωση κοινού πλαισίου δράσης για τα κοινά θέματα 
(π.χ. βαθμολόγιο, μισθολόγιο).    
Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε υπαλλήλου στον 
ατομικό φάκελο είναι δεδομένη. Συνεπώς το φύλο κατάταξης σε περίγραμμα θέσης και 
εφάπαξ αξιολόγησης είναι έγγραφο προσβάσιμο σε κάθε υπάλληλο και δεν είναι δυνατόν 
οι Προϊστάμενοι να αρνούνται σε υπαλλήλους να ενημερωθούν για ατομικά στοιχεία του 
προσωπικού τους φακέλου.  
Καλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που 
συμμετείχαν στην απεργία –αποχή της ΠΟΕ-ΔΟΥ να έχουν πρόσβαση στον ατομικό τους 
φάκελο.  
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ στη συνεδρίαση του στις 31.1.2018 αποφάσισε να 
πάρει πρωτοβουλία να ενημερώσει την ΑΔΕΔΥ για το θέμα της διασύνδεσης των 
περιγραμμάτων θέσης με το μισθό που επιχειρείται στην ΑΑΔΕ και παράλληλα την κοινή 
δράση για τη ματαίωση αυτού του μνημονιακού προαπαιτούμενου το οποίο είναι 
αναχρονιστικό, αυθαίρετο και θα αποτελέσει βόμβα στα θεμέλια των εργασιακών 
σχέσεων του κλάδου.  
 
Γ) Συζήτηση για τις διατάξεις του ψηφισθέντος Πολυνομοσχεδίου (Πλειστηριασμοί - 
Απεργιακός Νόμος - Νέα Δομή). Αποφασίστηκε:  
 

       Η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του κλεισίματος της 3ης αξιολόγησης, νομοθέτησε την 
επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών –εξπρές και σε οφειλέτες του 
Δημοσίου από τον Μάιο του 2018. 
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Δεδομένου ότι ο ΚΕΔΕ δεν εξαιρεί την πρώτη κατοικία από την κατάσχεση και τον 
πλειστηριασμό, ο κίνδυνος απώλειας οικογενειακής στέγης για χιλιάδες οφειλέτες είναι 
πλέον υπαρκτός και μάλιστα έναντι  πενιχρού αντιτίμου (όχι με την αντικειμενική, αλλά με 
την αγοραία αξία). 
      Οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε καμία συμμετοχή στις 
διαδικασίες πλειστηριασμών. Θεωρούμε ότι οι εξωπραγματικοί στόχοι – ρεκόρ είσπραξης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για το 2018 (5,6 δις ευρώ), θα οδηγήσουν 
αναγκαστικά τις υπηρεσίες μας στην εξάντληση της αυστηρότητας λήψης αναγκαστικών 
μέτρων, γεγονός που μας βρίσκει διαμετρικά αντίθετους.  
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι απολύτως αναγκαία η προστασία της πρώτης 
κατοικίας και διευκρινίζουμε ότι δεν αναφερόμαστε στην προστασία των στρατηγικών 
κακοπληρωτών.  
 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΘΕΜΑ 3ο : Τρόπος επιλογής Προϊσταμένων.  
Διαδικασία υπηρεσιακών μεταβολών (μετατάξεις, μετακινήσεις εντός και εκτός 
Νομού). 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 2η  - 3η : Δεν συζητήθηκαν το δεύτερο και το τρίτο θέμα δεδομένου ότι 
υπάρχουν αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου οι οποίες και έχουν κοινοποιηθεί στον 
Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή.  
 
ΘΕΜΑ 4Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 4η  
Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο οι μικροδαπάνες για το χρονικό διάστημα  από 
21.11.2017 έως 20.1.2018.  
  
ΘΕΜΑ 5Ο  
ΑΠΟΦΑΣΗ 5η Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο το πρακτικό της  Εκτελεστικής 
Επιτροπής στις 24.1.2018 
 
ΘΕΜΑ 6Ο  
 
      Εκτός ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκε να συζητηθεί : 
α) Παράταση της από 5.8.2015 σύμβασης εκτυπωτικών περιοδικού Φορολογικής 
Επιθεώρησης με εταιρεία ΚΑΜΠΥΛΕ ΑΕΒΕ μέχρι την 31.12.2018 και  
β) Παράταση σύμβασης με την εταιρεία DATA COM μέχρι 31.12.2018.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 6η  
α) Αποφασίστηκε να δοθεί παράταση της σύμβασης με την εταιρεία ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ έως 
31.10.2018 και να γίνει νέα προσφορά που θα εξετασθεί από την επιτροπή προμηθειών.  
β) Αποφασίστηκε να παραπέμφθηκε   για την παράταση της εταιρείας DATA COM το θέμα 
στην Εκτελεστική Επιτροπή για να αποφασίσει.   
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ : 
 

Με βάση το άρθρο 61 (προσόντα διορισμού) του κανονισμού λειτουργίας της 
ΑΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση με την μετάταξη από Δ.Ε. σε Π.Ε. κατηγορία, απαιτεί καλή 
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γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. Ζητάμε άρση της απαράδεκτης αυτής 
αδικίας και την μετάταξη των Δ.Ε. σε Π.Ε. κατηγορία.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ να ζητήσει άμεσα από τον Δ/ντη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού της ΑΑΔΕ τον εξορθολογισμό και την ανακατανομή των θέσεων των 
καθαριστριών στις υπηρεσίες μας.  

Παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν υπηρεσίες χωρίς καθαρίστρια, άλλες 
υπηρεσίες Α΄ τάξης με δύναμη 130 συναδέλφων και μία καθαρίστρια σε τέσσερις 
ορόφους και άλλες υπηρεσίες με πέντε καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και με 
σύμβαση έργου. Αυτό δημιουργεί επικίνδυνες για την υγεία συνθήκες για όλους τους 
συναδέλφους αλλά και συντελεί στην φυσική εξόντωση των καθαριστριών.  
Ως εκ τούτου, η Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.  
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ :  
 

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον Υπουργό Οικονομικών κ. 
Τσακαλώτο ο οποίος μας εμπαίζει τόσο καιρό με το θέμα της μισθολογικής εξομοίωσης 
όλων των εργαζομένων και την Υφυπουργό κα Παπανάτσιου για την στάση τους στο θέμα 
της τροπολογίας με γενικό αριθμό 1448 και ειδικό αριθμό 234, η οποία κατατέθηκε από 
τον Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Ιωάννη Κουτσούκο.  

Η συγκεκριμένη τροπολογία, αφορούσε την μισθολογική εξομοίωση, του συνόλου 
των συναδέλφων, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, όπως οι υπόλοιποι 
υπάλληλοι.  

Η κα Παπανάτσιου με αστήρικτες δικαιολογίες, χωρίς μάλιστα να διαφωνεί, επί της 
ουσίας, όπως δήλωσε στην ολομέλεια της Βουλής, δεν έκανε δεκτή την συγκεκριμένη 
τροπολογία.  
 
ΨΗΦΙΣΜΑ :  
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με το παρόν 
ψήφισμα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη μεγάλη κινητικότητα που 
παρατηρείται στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Ως προς την ονομασία της γείτονος 
χώρας καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να μην αποδεχθεί οποιαδήποτε ονομασία, η 
οποία θα εμπεριέχει το συνθετικό Μακεδονία ή παράγωγο αυτού. Επίσης, θεωρούμε 
απαραίτητη πριν την ψήφιση της συμφωνίας για το όνομα να προηγηθεί οριστική άρση 
όλων των διεκδικήσεων και αλυτρωτικών εκφράσεων που περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα 
του κράτους των Σκοπίων σε βάρος της χώρας μας.  
 
 
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      ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  


