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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Την 18.5.2016 ο Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ –ΔΟΥ
Πέτρος Οικονομόπουλος κατέθεσε προς την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό
Συμβούλιο μια καταγγελία κατά του Περιφερειακού Δ/ντή Ρήγα Μπάρκουλα για
«απαράδεκτη προκλητική και απειλητική συμπεριφορά απέναντι σε
συναδέλφους» την οποία
ζητούσε να διαβιβαστεί άμεσα μέσω της
Ομοσπονδίας προς την πολιτική ηγεσία, με σκοπό την υπηρεσιακή και
πειθαρχική του δίωξη.
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας εισήγαγε το θέμα ως όφειλε προς συζήτηση
στην Εκτελεστική Επιτροπή οι οποία πραγματοποιήθηκε την 2.6.2016 λόγω των
απεργιακών κινητοποιήσεων του κλάδου και της απουσίας της Γραμματέως στο
εξωτερικό.
Στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είχαν κληθεί να παραστούν
ο Πέτρος Οικονομόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αργολίδος –Κορινθίας και
ο εμπλεκόμενος συνάδελφος Ρήγας Μπάρκουλας. Παρέστησαν ο Πέτρος
Οικονομόπουλος και έξι (6) συνάδελφοι από τη ΔΟΥ Ναυπλίου. Ο πρόεδρος του
Συλλόγου δεν προσήλθε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και ο κ.
Μπάρκουλας λόγω απουσίας του εκτός Αθηνών.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Πέτρος
Οικονομόπουλος επέμενε στην πρότασή του να διαβιβαστεί η καταγγελία του
στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ οι συνάδελφοι της ΔΟΥ Ναυπλίου κατέθεσαν
την διαμαρτυρία τους για τη συμπεριφορά του κ. Μπάρκουλα απέναντί τους.
Σε σχετική ερώτηση της Προέδρου αν υπάρχει απόφαση του Συλλόγου
Αργολίδος – Κορινθίας, ο Πέτρος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε προφορικά την
απόφαση του Συλλόγου που σε συνεδρίασή τους στις 2.6.2016 απέρριψε την
καταγγελία και συνιστούσε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου να
συμβάλλουν στην εκτόνωση της έντασης και στη βελτίωση του κλίματος εντός
της υπηρεσίας, κάτι το οποίο εντάσσεται στις υποχρεώσεις και στα καταστατικά
τους καθήκοντα.
Στη συνέχεια τις συνεδρίασης κατατέθηκε από την Πρόεδρο πρόταση να βγει
καταγγελία από την Ομοσπονδία αυτών των φαινομένων και να γίνει επίσκεψη
του προεδρείου στο Υπουργείο προκειμένου να συζητηθεί το θέμα η οποία
απορρίφτηκε από την παράταξη της ΑΣΚΙ.

Επειδή δεν κατέστη δυνατό να παραστεί αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Αργολίδος – Κορινθίας, προκειμένου να αιτιολογήσει την επίσημη
θέση του Συλλόγου η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε δια της πλειοψηφίας να
κληθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
Σχετικά με τα παραπάνω :
Η διοίκηση της ΠΟΕ- ΔΟΥ, λειτούργησε με κανόνες πλουραλισμού σεβόμενη
του θεσμούς, δεδομένου ότι μέλη της αποτελούν οι Σύλλογοι, στους οποίους
οφείλει να αναφέρεται λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τους .
Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζονται ανεπιφύλακτα οι αυταρχικές και
απειλητικές συμπεριφορές από όπου και αν αυτές προέρχονται .
Τα αναφερόμενα ότι η διοίκηση της Ομοσπονδίας κάλεσε του
συναδέλφους να «κουκουλώσουν» το θέμα, μόνο ανυπόστατα και
συκοφαντικά μπορούν να χαρακτηριστούν.
Σε μια δύσκολη συγκυρία για την χώρα και τις υπηρεσίες μας, εκείνο που
προέχει είναι η διατήρηση της ενότητας, της νηφαλιότητας, του αυτοσεβασμού
και η διαφύλαξη του κύρους της Ομοσπονδίας.
Άλλωστε στο καταστατικό της Ομοσπονδίας αναφέρεται ρητά ότι στους
σκοπούς της είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής
αλληλεγγύης και η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας συνεργασίας
υπαλλήλων και κοινωνικού συνόλου.
Επισυνάπτεται η απόφαση του Συλλόγου Αργολίδος – Κορινθίας.
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Απόφαση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 02/06/2016
Σήμερα 02/06/2016 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9:30 στα γραφεία του Συλλόγου των
Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ των Νομών Αργολίδας – Κορινθίας , επί της οδού Αράτου
42, στη πόλη της Κορίνθου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό
θέμα την καταγγελία του συναδέλφου Οικονομόπουλου Πέτρου, κατά του
Περιφερειακού Δ/ντή κ. Ρήγα Μπάρκουλα.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του, ήτοι:
Πρόεδρος : Ρέππας Χρήστος
Αντιπρόεδρος : Σαρελάκου Κωνσταντίνα
Γραμματέας: Απέργης Γεώργιος
Ταμίας: Μπεκιάρη Αικατερίνη
Τα λοιπά μέλη: Κακάκη Ελένη, Καραμήτσου Μαρία, Μάρκου Παναγούλα,
Οικονομόπουλος Πέτρος, Πέππα Φανή.
Ύστερα από εκτενή συζήτηση επί του περιεχομένου της καταγγελίας και αφού
έλαβε υπόψη τα πραγματικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στη Δ.Ο.Υ Ναυπλίου
αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:
Απορρίπτει την καταγγελία του συναδέλφου Πέτρου Οικονομόπουλου κατά
του Περιφερειακού Δ/ντή κ. Ρήγα Μπάρκουλα, ως αβάσιμη, αστήριχτη και
αχρείαστη.
Ήδη το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Δ.Ο.Υ Ναυπλίου είναι κάκιστο
όπως και οι σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων.
Ο Περιφερειακός Δ/ντής καταφέρθηκε κατά εκείνων που ενεπλάκησαν στην
συκοφαντική καταγγελία εναντίον του, και όχι κατά συγκεκριμένων
υπαλλήλων.

Καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια όσων βρίσκονται πίσω από την μήνυση
κατά αγνώστων η οποία κατέληξε ως μήνυση κατά γνωστών, και είχε ως
σκοπό να θίξει την τιμή και την αξιοπρέπεια τόσο των τριών υπαλλήλων της
Δ.Ο.Υ Ναυπλίου, όσο και του Περιφερειακού Δ/ντή κ. Ρήγα Μπάρκουλα.
Καταδικάζει επίσης, την προσπάθειά τους να εμπλέξουν στην υπόθεση αυτή,
τον Περιφερειακό Διευθυντή, αναφέροντας ψευδώς, στην εν λόγω καταγγελία
- μήνυση , ότι είναι υπάλληλος στην Δ.Ο.Υ Ναυπλίου προκειμένου να
στηριχθεί η μήνυση εναντίον του.
Διερωτάται πως μία μήνυση κατά «αγνώστων» για συκοφαντική δυσφήμιση,
μπορεί να δικαιολογήσει την αστυνομική εισβολή στην Δ.Ο.Υ Ναυπλίου, εν
ώρα συναλλαγής με το κοινό, τον σωματικό έλεγχο των τριών υπαλλήλων
καθώς και τον έλεγχο των προσωπικών τους ειδών, των γραφείων τους και
των υπολογιστών τους, δημιουργώντας κλίμα εκφοβισμού στους υπαλλήλους
και ερωτηματικά στους φορολογούμενους.
Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στην προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ
Ναυπλίου η οποία κοσμεί με την παρουσία της και το ήθος της τόσο την θέση
του διευθυντή όσο και ολόκληρο τον κλάδο.
Συνιστά σε όλα τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου μας να συμβάλλουν στην
εκτόνωση της έντασης και στη βελτίωση του κλίματος εντός της υπηρεσίας,
κάτι το οποίο εντάσσεται στις υποχρεώσεις και στα καταστατικά τους
καθήκοντα.
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