Αθήνα 12.5.2016
Αρ. Πρωτ.: 933
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11.5.2016
Σήμερα 11.5.2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ
– ΔΟΥ, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), με θέματα:
1. Ενημέρωση-Αποφάσεις σχετικά με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την δημιουργία
Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλα τρέχοντα θέματα (Νομική
θωράκιση-προτεραιοποίηση υποθέσεων-μισθολογική εξομοίωση όλων των συναδέλφων-ΤΕ
κατηγορία-λειτουργία ΥΕΔΔΕ κ.λ.π.).
2. Λήψη απόφασης που αφορά το προσωπικό της ΠΟΕ-ΔΟΥ.
3. Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες επαναλειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
4. Συζήτηση για την απόφαση Διοικούσας Επιτροπής Πολιτιστικού Τμήματος της ΠΟΕ-ΔΟΥ.
5. Απόφαση Γενικού Συμβουλίου για ορισμό χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση των
διαδικασιών προκειμένου να υλοποιηθεί η συνεδριακή απόφαση για φορολογικόδιαχειριστικό έλεγχο της ΠΟΕ-ΔΟΥ.
6. Επικύρωση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 11.2.2016 έως 13.4.2016, έγκριση
μικροεξόδων από 1.2.2016-30.4.2016 και ανανέωση σύμβασης με τη λογίστρια μέχρι
31.12.2016.
Παρόντες στη συνεδρίαση αυτή ήταν και τα τριάντα ένα (31) μέλη του Γενικού Συμβουλίου της
ΠΟΕ –ΔΟΥ .
01. ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

17. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

02. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

18. ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ

03. ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

19. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

04. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

05. ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

06. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

22. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

07. ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

23. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

08. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ

24. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

09. ΚΑΝΔΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

25. ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

10. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

26. ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ

11. ΚΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

27. ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

12. ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ

28. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

13. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

29. ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14. ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

30. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

15. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

31. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

16. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Με την έναρξη της συζήτησης έγινε η ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου από την Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής, επί του συνόλου των θεμάτων που απασχόλησαν τη διοίκηση στο
διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου
(17.03.2016).
Μετά την εισήγηση της Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις και
προτάσεις των μελών επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ –ΔΟΥ
προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:
ΘΕΜΑ 1ο:
1η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Σύμφωνα με την απόφαση του έκτακτου Γενικού Συμβουλίου (17.3.2016) και δεδομένου του
σχεδίου νόμου του ΥΠΟΙΚ για «ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ»,
αποφασίζουμε:
1.1. Απορρίπτουμε συνολικά το νομοσχέδιο, καθόσον είμαστε ριζικά αντίθετοι στη δημιουργία
ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, με ότι αυτό
συνεπάγεται για την πορεία των εσόδων του κράτους, την ανεξαρτησία της χώρας, την κατεύθυνση
των ελέγχων και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, γι’ αυτό και ζητάμε την άμεση
απόσυρσή του.
1.2. Ζητάμε άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ με αίτημα την απόσυρση του
νομοσχεδίου και την έναρξη, έστω και καθυστερημένα, ουσιαστικού διαλόγου με τους
εργαζόμενους.
1.3. Επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσων κινητοποιήσεων (επιδιώκουμε να συμπέσουν με την
συνάντηση με την πολιτική ηγεσία), διοργανώνοντας ταυτόχρονα και συγκέντρωση έξω από το
ΥΠΟΙΚ, καλώντας σε συμμετοχή όλους του συναδέλφους.
1.4. Αμέσως μετά την συνάντηση και την 24ωρη απεργία, συνέρχεται η Εκτελεστική Επιτροπή για
ανάλογες εκτιμήσεις, την οποία και εξουσιοδοτούμε να προχωρήσει σε προσδιορισμό-προκήρυξη
48ωρης απεργίας, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 17.3.2016, οπωσδήποτε
πριν ή κατά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
1.5. Αναλαμβάνουμε άμεσα πρωτοβουλίες για ενημέρωση όλων των συναδέλφων με περιοδείες σε
όλες τις υπηρεσίες, με συγκεντρώσεις, συνελεύσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτή την
κατεύθυνση, οργανώνοντας άμεσα έκτακτες γενικές συνελεύσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν.
2η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Στη συνέχεια υποβλήθηκε πρόταση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας, για την Πέμπτη
19.5.2016 και ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82.
Από τη μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:
Εψήφισαν τριάντα (30) μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
Υπέρ της πρότασης για κήρυξη απεργίας ευρέθησαν είκοσι έξι (26) ψηφοδέλτια.
Κατά της πρότασης μηδέν (0).
Λευκά ευρέθησαν τέσσερα (4) ψηφοδέλτια.
Σύμφωνα με το παραπάνω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η πρόταση για κήρυξη 24ωρης
Πανελλαδικής απεργίας την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 εγκρίθηκε, έχοντας συγκεντρώσει την
απαιτούμενη πλειοψηφία.
3η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Αποφασίζουμε να ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για το θέμα της Γ.Γ.Δ.Ε.
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4η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Κάλεσμα για συμμετοχή των συναδέλφων της κατηγορίας ΤΕ στις διαδικασίες επιλογής
θέσεων ευθύνης της Γ.Γ.Δ.Ε.
Ο αποκλεισμός των συναδέλφων κατηγορίας Τ.Ε. (πολλοί από τους οποίους έχουν και
επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, όπως είναι μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.), από τις διαδικασίες
επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης, εκτός του ότι είναι
αδιαμφισβήτητα άδικος, αποτελεί κατ’ ουσία μερική κατάργηση του υφιστάμενου
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Η ΠΟΕ-ΔΟΥ θεωρεί πως η αναβάθμιση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.
δε θα επιτευχθεί με τέτοιου είδους αποκλεισμούς αλλά μόνο με ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό
σύστημα που θα προκρίνει στελέχη πάντα μέσα στα πλαίσια του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Καλούμε:
1. Αφενός μεν τον επικεφαλής της Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ και να ακυρώσει την
απόφαση του προκατόχου του, εγκρίνοντας την συμμετοχή των αποκλεισμένων συναδέλφων της
κατηγορίας Τ.Ε.
2. Αφετέρου δε, τους συναδέλφους της κατηγορίας Τ.Ε. να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την επιλογή τους ακόμη και σε θέσεις ευθύνης της Γ.Γ.Δ.Ε., για τις οποίες οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. μονομερώς δεν τους περιλαμβάνουν στις σχετικές διαδικασίες
(π.χ. άρθρο 43 Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014).
Τέτοιου είδους παρεμβάσεις, οι οποίες αντιβαίνουν στον ισχύοντα Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα
είναι για εμάς άκρως επικίνδυνες, αφού ανοίγουν την κερκόπορτα για ακόμα δυσμενέστερες
μεταβολές γενικότερα στις εργασιακές σχέσεις εντός Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να
θεωρεί πως είναι υπεράνω των υφιστάμενων νόμων.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υπαλλήλων απορριφθούν από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., η
ΠΟΕ-ΔΟΥ δηλώνει πως θα κινηθεί τόσο συνδικαλιστικά όσο και νομικά κατά της συγκεκριμένης
διαδικασίας και του επικεφαλής της Γ.Γ.Δ.Ε.
5η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Προτείνουμε να ολοκληρωθεί η καταγραφή των υπαλλήλων, που δεν λαμβάνουν την προσωπική
διαφορά, και να αποσταλεί σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο θα
μνημονεύεται η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ. 122/2015, σύμφωνα με την οποία
υπάλληλοι εντός της ίδιας υπηρεσίας λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές.
6η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Να παραστεί η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ στο δικαστήριο για
συμπαράσταση των συναδέλφων που έχουν προσληφθεί με τη διαδικασία των stage.
7η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Να συνταχθεί και να αποσταλεί στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη και στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή έγγραφο με θέμα τα προβλήματα στην
παρακολούθηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης, ειδικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση των
σεμιναρίων και την καταβολή των εξόδων κίνησης των συμμετεχόντων.
Το έγγραφο να συνταχθεί με πρότυπο το κείμενο που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, διαβάστηκε και καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
ΘΕΜΑ 2ο:
Το δεύτερο θέμα αποσύρθηκε από τη συζήτηση προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενο Γενικό
Συμβούλιο, μετά από προσεκτικότερη επεξεργασία και έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κ. Νούνη Χρήστο
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σχετικά με τις διαδικασίες επαναλειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

ΘΕΜΑ 4ο:
Η πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πολιτιστικού Τμήματος αποσύρθηκε με σκοπό την
καλύτερη επεξεργασία της και συζήτηση σε επόμενο Γενικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑ 5ο:
Μετά την επανασύνταξη των λογαριασμών να γίνει ενημέρωση του Γενικού Συμβουλίου με όλα τα
ευρήματα και με τις επισημάνσεις της Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ που είχε ορισθεί. Η όποια
διαδικασία ορισθεί και αποφασισθεί θα είναι αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών. Στο
συμφωνητικό με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) να τεθεί καταληκτική ημερομηνία η 30η
Σεπτεμβρίου 2016.
ΘΕΜΑ 6ο:
1η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το Γενικό Συμβούλιο επικυρώνει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής για
το διάστημα 11.2.2016-13.4.2016.
2η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το Γενικό Συμβούλιο εγκρίνει τα μικροέξοδα της ΠΟΕ-ΔΟΥ για το διάστημα 1.2.2016-30.4.2016.
3η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης με τη λογίστρια μέχρι 31.12.2016.

Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση των
μελών του Γενικού Συμβουλίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
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