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ΣΕ ΕΚΒΙΑ ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

∆ΕΝ ΚΑ ΤΑΘΕΤ ΟΥΜΕ

Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΓΙ Α Ε ΛΕ Γ Κ Τ Ε Σ !

Ο ΡΘΗ ΕΠΑ Ν Α ΛΗΨ Η
Ω Σ ΠΡ Ο Σ Τ ΙΣ Υ ΠΟΓ Ρ ΑΦ ΕΣ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής, είναι να σας ενηµερώσει, για τις εξελίξεις στα θέµατα της
προκήρυξης για τους ελεγκτές βεβα ίωσης είσπραξης.
Με δεδοµένα, την οµόφωνη απόφαση του 25ου Συνεδρίου (∆ΕΚ 2011) του κλάδου, τις
αποφάσεις της Οµοσπονδίας, Συλλόγων, Συνελεύσεων κ.λπ., αλλά κυρίως τους αγώνες που
δώσαµε όλη την προηγούµενη περίοδο, αντιµετωπί σαµε και τη νέα προκήρυξη. Με ανακοίνωσή µας (12.3.1 3) καταθέσαµε τη λογική µας και τονίσα µε ότι φυσικά « δεν λειτουργούµε µε λογικές στείρ ας άρνησης» αλλά και δεν θα δεχθούµε σχεδιασµ ούς
που αφορούν τον κλάδο, µε τραγικές συνέπειες.
Ξεκινήσαµε έναν κύκλο συ ναντήσεων µε τον Γ.Γ.∆.Ε. κ. Χ. Θεο χάρη ( στις 1 4.3, 21.3,
27.3, 28.3, 3.4) και µε τον κ. Γ. Μαυραγάνη (4.4), εκδώσαµε σχετικές ανακοινώσεις (14.3,
21.3, 27.3, 29.3) και συνεδρίασε το Γ. Συµβούλιο στις 28.3. Καταθέσαµε πλήρη πρόταση
για να υπάρξει πλαίσιο διαλόγου στον κ. Χ. Θεοχάρη στις 19.3 και κείµενο στις 3.4 για την επιστολή που έστειλε στις υπηρεσίες στις 28.3. Προσπαθήσαµε µε διάλογο - ενότητα και
αποφασιστικότητα, να αντιµετωπίσουµε το όλο ζήτηµα και ειδικά στην πρότασή µας της
19.3, τ εκµηριώσαµε π λήρως τις θέσε ις του κλάδου , χωρίς δογµατισµούς και εµµονές, αλλά µε στόχο να υπερασπισ τούµε αυτονόητα δικαιώµατά µας και την πλέον αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών µας. Από τις επαφές µε την πολιτική ηγεσία και το διάλογο (όπως και όποτε έγινε δυνατό ν α διεξαχθεί) έχουµε τα εξής δεδοµένα:
1. Υπάρχει κείµενο στα αγγλικά , (γεγ ονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από Μαυρ αγάνη και
Θεοχάρη) που κυκλοφορεί στο ανώτατο επίπεδο του Υπουργείου και αφορά την οργάνωση,
τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των φ ορολογικών υπηρεσιών. Το κείµενο αυτό δεν
µας δόθηκε παρά το ότι το ζητήσαµε. Από δηµοσιεύµατα (π.χ. Ελεύθερος Τύπος 31.3.13)
από την έκθεση της ∆ΝΤ και ΕΕ (Ιανουάριος 2013), υπάρχουν πληροφορίες, ότι η «αυτονόµηση» των υπηρεσιών µας (στη ν οποία συµφωνούµ ε ως προς τις εκάστοτε πολιτικές παρεµβάσεις που πρέπει να σταµατήσουν) εµπεριέχει σοβαρούς κινδύνους, για τις αµοιβές µας, τη µονιµότητα και άλλα βασικά εργασι ακά δικαιώµατά µας. Οι προφορικές
διαψεύσεις (για το δηµοσίευµα) Μαυραγάνη και Θεοχάρη, δεν µας πείθουν!
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2. Θα καθορίσει µονοµερώς κ αι αυθαίρετα το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μετα ρύθµισης
τον αριθµό των οργανικών θέσεων, µε νέα σχέδια στελέχωσης (stuffing plan) για όλο το
∆ηµόσιο και φυσικά για το Υπουργείο µας. Από το σχεδιασµό αυτό, θα προκύψουν, απολύσεις - µετατάξεις - διαθεσιµότητες ή όπως αλλιώς ονοµάσουν τη βαρβαρότητα και για
τον κλάδο, όπως έγινε και το 2011.
Εµείς ζητήσαµε µε σαφ ήνεια και εγγρ άφως, να διασφαλίσει η πολιτική ηγεσία
το σύνολο των εφοριακών π ου υπηρετούν σήµερα, γιατ ί δεν περισσεύει ούτε ένας, ούτε θα επιτρέψουµ ε να απολυθεί έστω και ένας εφοριακός!
Μας απάντησαν ότι συµφωνο ύν ότι «δεν περισσεύει κανείς» «το προσωπικό είναι λίγο αριθµητικα», «θα αγωνιστούν µαζί µας για να µη γίνει κάτι τέτοιο» «δε νοµίζω ότι θα χρειαστούν λιγότεροι εφοριακοί από 9.500» κ.λπ. αλλά αναµένουν το σχέδιο του κ. Μανιτάκη και δεν µπορούν να µας δώσουν γραπτή δέσµευ ση και να µας εγγυη θούν για
το περιεχόµενό του.
3. Συµβόλαια αποδοτ ικότητας: Θα υπογραφούν από τους ελεγ κτές. Σε επόµ ενο διάστηµα, θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση, για να υπάρχουν µεν οι στόχοι ανά υπηρεσία και άτοµο, αλλά χωρίς ατοµικά συµβόλαια. Οι στόχοι δεν θα είναι αποτέλεσµα διαλόγου µε
την ΠΟΕ-∆ΟΥ.
4. Αποκλεισµός ∆Ε: ∆εν αλλάζει τώρα το 5%. Θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση µελλοντικά για να διευρυνθεί το ποσοστό.

5. Σύνδεση µισθού µε απόδοση: «∆εν υπάρχει σκέψη για µισθολογική διαφοροποίηση ε λεγ κτώ ν ΤΩΡΑ. Πρώτα θα φ τιάξουµε ένα σωστό π λαίσι ο. Μετά bonus σε όλους»
(28.3), «Θα υπάρχει µισθολογική διαφοροποίηση, συνδεδεµένη µε την απόδοση» (3.4).
6. Αριθµός ελεγκτών: Για να κατοχυρωθεί ο συνολι κός αριθµός των εφοριακών, ζητήσαµε να διευρυνθεί ο αριθµός τους (των ελεγκτών) στο σύνολο των εφοριακών. Η απάντηση ήταν αρνητική. Ένα ποσο στό θα υπηρετεί στον έλεγχο και ένα ποσοστό στο δικαστικό.
7. Που επιστρέφουν όσοι δεν πιάνουν τους στόχους: «∆εν ξέρω τι θα κάνουν όσοι
δεν πιάνουν τους στόχου ς» (14.3), «Όσοι δεν κάνουν για ελεγκτές, θα επιστρέψουν σε καριέρες που θα χτίσουµε σταδιακά» (28.3).

8. Εντοπιότητα ελεγκτών: Η τοποθέτηση θα γίνει στην περιφέρεια. ∆ηλαδή αν η υπηρεσία που θα έχει έλεγχο και δικαστικό είναι στα Γιάννενα (για την π εριφέρεια Ηπείρου) οι
ελεγκτές από Άρτα και Πρέβεζα, θα υπηρετούν στα Γιάννενα.

9. Αριθµός Εφοριών: Θα υπάρχουν περίπου 60 εφορίες (µε έλεγχο και δικαστικό) και 5
ελεγκτικά κέντρα. ∆εν µας δόθηκε ο πίνακας, που θα είναι (γεωρ γραφικά) οι 60 ∆ΟΥ !
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Προσπαθή σαµε όσο πιο συνοπ τικ ά, να σα ς πε ριγρ άψουµ ε την κ ατά στασ η. Σ το sit e
www.poedoy.gr υπάρχουν όλα τ α έγγραφα. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΣΑΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ∆ΙΑ
ΚΑΜΜΙΑ ΓΡΑΠ ΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ . Την επιστολή που έ στειλε ο κ. Θεοχάρης στις ∆ΟΥ την
γνωρίζετε.
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Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που έχουµε απέναντι στον κλάδο, µε συνέπεια και αποφασιστικότητα, συνεδριάσαµε πολλές φορές, κουβεντιάσαµε αναλυτικά και µετά από
πολλή περίσκεψη και αφού συνεκτιµήσαµε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, τους ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ
και τις ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, καταλήξαµε σε απόφαση, κατά πλειοψηφία, στην εκτελεστική επιτροπή της 4.4.13 και:

 Σε καλούµε να µη ν καταθέσεις αίτηση συµµετοχής για ελεγκ τές βεβαίωσης
και είσπραξης.

 Σε καλούµε να α ναλο γισθείς, το γενικ ό πλαίσιο για το ∆ηµόσιο, για το Υ πουργείο, την υπηρεσία σου και τον ίδιο σου το εαυτό.
 Σε καλούµε να αγωνιστούµε µαζί για το ΕΜΕΙΣ και να παραµερίσουµε το ΕΓΩ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΣΩΝ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την έναρξη κινητοποιήσεων µε πλαίσιο:

1. Την καταδίκη της άδικης φορολογικής πολιτικής, µε την συνεχή επιβολή νέων «χαρατσιών».
2. Την διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών µας.

3. Την διασφάλιση του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου.

4. Την µισθολ ογική απ οκ ατάστ αση τω ν συναδέλφω ν τ ου δι αγω νισµού ΑΣΕΠ
ΠΕ1Γ/2008 (πτυχιούχοι ΑΕΙ µε µηνιαίο µισθό 680 ευρ
ώ)!

Σε αυτούς που σχεδιάζουν απολύσεις και άλλα βάρβαρα µέτρα, ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ
∆ΥΝΑΜΙΣΜΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ.

Α ΠΕΡ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Τ Ρ ΙΤ Η 23 .4 .13

Η απεργία αυτή θα είν αι η ένα ρξη των κινητοποιήσεων. Εµείς σαν Ο µοσπο νδία
(µε τα λάθη, τις παραλείψεις και τις αδυναµίες, που παλεύουµε να αντιµετωπίσουµε) θα ξεκινήσουµ ε κύκλο περιοδειών σε όλη τη χώρα, γι α αναλυτική ενηµ έρωσή σ ας και κυ ρίως
∆ΙΑΛΟΓΟ.
Πρέπει όµως να γίνει σαφές ότι ή θα αγωνιστούµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να έχουµε ποσοστά
που θα στείλουν µήνυµα ή θα αναµένουµε υποµονετικά τον σφαγιασµό που ετοιµάζουν .

∆ Ε Ν Υ Π Α ΡΧ Ε Ι Κ Α Μ ΜΙ Α Α Υ ΤΑ Π Α Τ Η .
Ή Θ Α Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕ Κ Α Ι Θ Α Π Ε ΤΥ Χ Ο Υ ΜΕ Ο ΛΟ Ι ΜΑ Ζ Ι ,
Ή Θ Α Α Ν Α Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε Τ Ι Σ ∆ Ε ∆ Ο Μ Ε Ν ΕΣ Ε ΞΕ Λ Ι ΞΕ Ι Σ .
Αθήνα 5-4-2013
Γ Ι Α Τ Η Ν ΕΚ Τ Ε ΛΕ Σ Τ Ι Κ Η ΕΠ ΙΤ Ρ Ο Π Η ΤΗ Σ Π Ο Ε- Ο Υ

Ο ΑΝ ΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ

ΤΡ Υ Φ Ω Ν ΑΛ Ε ΞΙ Α Η Σ

Ρ ΕΒ Ε Κ Α Μ Π ΑΣ Μ Α Τ Ζ Ι Ο Υ

