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   ΠΡΟ: Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Τ.  

ΑΠΟΣΟΛΗ ME FAX KAI EMAIL 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΤΝ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ 

 

Θέμα: «ΑΠΟΦΑΕΙ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΙ 25/11/2015» 

 

  αξ εκεμενώκμομε όηη μη απμθάζεηξ ηεξ εηήζηαξ Σαθηηθήξ Γεκηθήξ οκέιεοζεξ 

ημο οιιόγμο Ενγαδμμέκςκ ζηηξ Δ.Ο.Τ. ηςκ Νμμώκ Καβάιαξ θαη Δνάμαξ είκαη μη αθόιμοζεξ: 

 

 Δεκ θαηαζέημομε ημ πμζό ηεξ εηζθμνάξ πνμξ ηεκ Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Τ. έςξ όημο οιμπμηεζεί ε 

ζοκεδνηαθή απόθαζε γηα θμνμιμγηθό θαη δηαπεηνηζηηθό έιεγπμ, ώζηε μη ζοκάδειθμη κα 

γκςνίδμοκ πμο θαηαιήγμοκ μη εηζθμνέξ ημοξ. 

 Να ζομπενηιεθζμύκ όιμη μη οπάιιειμη ηεξ ΓΓΔΕ ζηεκ αθόιμοζε δηάηαλε: Εηδηθά γηα 

ηηξ οπμζέζεηξ ημο ηειεοηαίμο εδαθίμο ηεξ πενίπηςζεξ 1 γ’ ηεξ Τπμπαναγνάθμο Δ.7 ημο 

κ. 4336/2015 (Α΄ 94), ηα όνγακα ηεξ Εηδηθήξ Γναμμαηείαξ ΔΟΕ, 

ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη ημο Εηδηθμύ Γναμμαηέα ΔΟΕ, δεκ οπέπμοκ αζηηθή ή 

πεηζανπηθή ή πμηκηθή εοζύκε γηα ηοπόκ πανέιεοζε ημο πνόκμο παναγναθήξ ημο 

δηθαηώμαημξ ημο Δεμμζίμο πνμξ έιεγπμ.» 

 Εάκ μεηά από δηαβμύιεοζε με ημκ Ακαπιενςηή Τπμονγό Οηθμκμμηθώκ θμ Αιεληάδε δεκ 

οημζεηεζεί ε ακςηένς ζέζε μαξ, κα πνμπςνήζεη ε Ομμζπμκδία ζε ακαδήηεζε πνμζθμνάξ 

με εηαηνεία Νμμηθήξ Πνμζηαζίαξ γηα οπμγναθή αημμηθώκ ζομβμιαίςκ, ακηηδνώκηαξ 

δοκαμηθά ζηεκ δηαθμνμπμίεζε πμο ζοκηειείηαη εηξ βάνμξ ηςκ εθμνηαθώκ οπαιιήιςκ. 

 Άμεζε αιιαγή ηςκ πνμζηίμςκ ημο Κώδηθα Φμνμιμγηθήξ Δηαδηθαζίαξ, θαζώξ όπςξ 

δηαηοπώκεηαη ζηεκ ΠΟΛ 1252/ 20-11-2015 γηα θάζε πανάβαζε με έθδμζεξ ή 

ακαθνηβμύξ έθδμζεξ απμδείλεςκ ιηακηθήξ πώιεζεξ ή επαγγειμαηηθώκ ζημηπείςκ, 



ακελανηήηςξ αλίαξ, γηα πνάλε πμο επηβανύκεηαη με Φ.Π.Α., θαη ε μπμία (πανάβαζε) 

δηαπνάηηεηαη από ηεκ 17.10.2015 (έκανλε ηζπύμξ κ. 4337/2015) θαη μεηά, επηβάιιεηαη 

πνόζηημμ πμζμζημύ πεκήκηα ημηξ εθαηό (50%) επί ημο πμζμύ Φ.Π.Α. πμο ζα πνμέθοπηε 

από ημ με εθδμζέκ ζημηπείμ ή επί ηεξ δηαθμνάξ ακηίζημηπα (άνζνμ 58Α παν. 1). Γίκεηαη 

ακηηιεπηό όηη ζα οπάνλεη ηάζε γηα με έθδμζε απμδείλεςκ, δεδμμέκμο όηη ημ πνόζηημμ 

δεκ είκαη θακ ηζόπμζμ με ημ με απμδηδόμεκμ ΦΠΑ. 

Οη οπάιιειμη πμο ζα οπενεημύκ ζηα ζοκενγεία ειέγπμο δεκ είκαη δοκαηόκ κα 

θαιμύκηαη κα οπμιμγίδμοκ ζε πναγμαηηθό πνόκμ ημκ με θαηαβαιιόμεκμ ΦΠΑ δεηώκηαξ 

ημκ ηημμθαηάιμγμ θαη θαηαμεηνώκηαξ μία πνμξ μία ηηξ παναγγειίεξ γηα ηηξ μπμίεξ δεκ 

εθδόζεθακ απμδείλεηξ. 

Οη πνμπειαθηζμμί θαηά ζοκαδέιθςκ ,μη μεκύζεηξ θαη ε βία  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ 

ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ. Καιμύμε ημκ θύνημ Αιεληάδε κα οιμπμηήζεη ηεκ δήιςζή ημο όηη 

« αοημί πμο πανεμπμδίδμοκ ημκ έιεγπμ έπμοκ ελαζθαιίζεη δηανθή έιεγπμ» θαη όπη κα « 

επηβναβεύμκηαη» μη θμνμθογάδεξ με πμηκέξ – «πάδη» πμο ελαιείθμοκ θάζε έκκμηα 

θμνμιμγηθήξ δηθαημζύκεξ. 

 Θέζπηζε εηδηθμύ μηζζμιμγίμο οπαιιήιςκ ηεξ ΓΓΔΕ θαη δηαηήνεζε ηεξ πνμζςπηθήξ 

δηαθμνάξ έςξ ηεκ εθανμμγή ημο. 

 Έκηαλε ζηεκ ΓΓΔΕ ηςκ εθμνηαθώκ οπαιιήιςκ πμο οπενεημύκ ζηα αοημηειή γναθεία 

δεμόζηαξ πενημοζίαξ θαη αιιαγή ζημ θαζεζηώξ ιεηημονγίαξ ημοξ με βάζε ηηξ πνμηάζεηξ 

πμο έπμοκ ήδε θαηαζέζεη μη ζοκάδειθμη πμο οπενεημύκ εθεί. 

 Δοκαηόηεηα μη οπάιιειμη θαηόπηκ αίηεζεξ κα μεηέπμοκ ζε ζοκενγεία πνμιεπηηθμύ 

ειέγπμο ζε όμμνμοξ κμμμύξ , με ηεκ ακάιμγε αμμηβή θαη ηεκ θάιορε ηςκ ελόδςκ 

μεηαθίκεζεξ εθηόξ έδναξ. 
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