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ΠΡΟΣ :  

 

    1. Υπουργό Οικονομικών κ. Γ.ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ 
    2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. ΤΡ.ΑΛΕΞΙΑΔΗ  
     3. Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα ΑΙΚ.ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ.  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΠΟΕ –ΔΟΥ ΤΗΣ 10.6.2015 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΕ –ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 

 

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 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. 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ                                      ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΚΗ 


