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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 

 Να σταματήσει τις χωρίς συνοχή και σχέδιο συγχωνεύσεις υπηρεσιών, κλείνοντας ΔΟΥ σε νησιά 

με μεγάλη τουριστική κίνηση και υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. 

 Να ενοποιήσει ΣΔΟΕ-ΓΓΔΕ και κτηματικές υπηρεσίες. 

 Να καταργήσει τον διαχωρισμό των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ 

 Να επαναφέρει την ενιαία φορολογική διοίκηση με ενιαία εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα 

για όλους τους εργαζόμενους. 

 Να παρέχεται νομική κάλυψη-προστασία στους υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

 Να καλύψει τις ελλείψεις στις υποδομές και στην μηχανοργάνωση των υπηρεσιών μας. 

 Να προχωρήσει άμεσα η μισθολογική εξομοίωση των συναδέλφων της σειράς 1Κ. 

 Να δημιουργήσει μόνιμη επιστημονική επιτροπή για επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων 

για φορολογικά θέματα σε συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς χώρους και παράγοντες της 

αγοράς. 

 Να δώσει λύση στην βιομηχανία των ανωνύμων καταγγελιών και σε κάθε περίπτωση να μην 

λαμβάνονται υπόψη. 

 Να εξετάσει εξ αρχής το πλαίσιο επιλογής και τον αριθμό των υποθέσεων προς έλεγχο ανά 

ελεγκτή. 

 Να τροποποιήσει το Π.Δ. 111/2014 και να επαναφέρει σε λειτουργία αυτόνομη οργανική μονάδα 

ανά νομό με λειτουργία ως αυτοτελούς τμήματος, με προϊστάμενο, προϋπολογισμό, πλήρη 

στελέχωση, κατοχύρωση όλων των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων  και διατήρηση των 

αντικειμένων εργασίας, χωρίς καμία μετακίνηση χωρίς αίτηση. 



 Να επαναφέρει τα τμήματα ελέγχου και δικαστικού σε κάθε ΔΟΥ. 

 Να καταργήσει τον Ν. 4002/11 και η επιλογή προϊσταμένων να γίνετε με τις διαδικασίες που 

ισχύουν για το υπόλοιπο δημόσιο. 

 Να αποκαταστήσει τους συναδέλφους της ΤΕ κατηγορίας, με την δυνατότητα να τοποθετούνται 

σε όλες τις βαθμίδες των θέσεων ευθύνης. 

 Να προχωρήσει τις διαδικασίες για την άμεση πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, 2.000 νέων υπαλλήλων, 

εντός του 2015. 

 Να καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ. 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ                                   ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΚΗ 

 


