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Αθήνα 18.10.2019 
Αρ. Πρωτ.: 1537 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9.10.2019 

Σήμερα 9.10.2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε το Γενικό 
Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, σε αίθουσα  του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52, 
Αθήνα), με θέματα: 
 

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Ενημέρωση-Τρέχοντα θέματα.  
2. Αξιολόγηση-τρόπος δράσης. 
3.Μισθολόγιο-διεκδίκηση προσωπικής διαφοράς για τους νέους συναδέλφους.  
4.Λειτουργία Φορολογικής Ακαδημίας-εκπαίδευση υπαλλήλων. 
5. Προληπτικοί Έλεγχοι-επιθέσεις σε συναδέλφους.  
6. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 3.9.2019 έως 19.9.2019. 
7. Έγκριση μικροδαπανών από 1.7.2019  έως 30.9.2019. 
 
 

Με την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των 
μελών του Γ.Σ., για την διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14§3 του καταστατικού ΠΟΕ- ΔΟΥ   

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν 
παρόντες είκοσι επτά (27) Γενικοί Σύμβουλοι επί συνόλου τριάντα ενός (31), όπως 
παρακάτω: 

 

01.ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

03. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 04. ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

05. ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  06. ΚΑΖΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

07. ΚΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  08. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

09.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  12. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

13. ΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

15.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16. ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

17. ΠΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  

19. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ   20. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

21.ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   22. ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ   

23. ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   24. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

25. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26. ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

27. ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  

  

 Δικαιολογημένα απώντες ήταν οι συνάδελφοι: 1.ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 2. ΤΕΡΖΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ,3.ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 4.ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
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Τέθηκαν τα εξής θέματα προ ημερησίας διάταξης: 

 

1. Σύμβαση που αφορά την Τράπεζα Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ και σύμβαση με την εταιρεία 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ για εκτύπωση και διανομή του Περιοδικού της Φορολογικής 
Επιθεώρησης.   
2. Εναλλαγή αντικειμένων των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (rotation).  
3. Απόφαση για έγκριση μικροεξόδων.  
 Έγινε δεκτή η παραίτηση του μέλους του Γενικού Συμβουλίου συναδέλφου 
ΓΕΩΡΓΙΛΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από την παράταξη του ΟΡΑΜΑΤΟΣ και αντικαταστάθηκε από το 
επόμενο εκλεγμένο μέλος της παράταξης του τον συνάδελφο ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 

  Με την έναρξη της συζήτησης έγινε 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 (16.7.2019). 

 

 Μετά την ενημέρωση 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: 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

      
ΘΕΜΑ 2Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.   
 ΑΠΟΦΑΣΗ 2η    

Για το θέμα της αξιολόγησης, έχει ήδη αποφασιστεί να δοθεί συνέντευξη τύπου, 

στην οποία με επιχειρήματα θα αποκρούσουμε το συγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης.  

 Αποφασίστηκε μετά από μυστική ψηφοφορία με ψήφους 22 υπέρ και 3 κατά επί 

25 παρόντων, κλαδική απεργία με τις άλλες δύο Ομοσπονδίες του Υπουργείου 

Οικονομικών την κατάλληλη ημερομηνία, όπως και το πλαίσιο των αιτημάτων το οποίο 

θα το ορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή.  

ΘΕΜΑ 3 : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η  

Επαναβεβαιώθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο οι προηγούμενες αποφάσεις του, 
για διεκδίκηση νέου μισθολογίου-συνθηκών εργασίας και στην νέα Πολιτική Ηγεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών καθώς και η επίλυση του ζητήματος της προσωπικής διαφοράς 
την οποία δεν λαμβάνουν οι νέοι συνάδελφοι (548)  που εισήλθαν στον κλάδο μετά τον 
Οκτώβριο του 2018. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι νέοι συνάδελφοι που ορκίστηκαν 
στην Φορολογική Ακαδημία και μετά την εκπαίδευσή τους θα στελεχώσουν υπηρεσίες 
όλης της χώρας καθώς και συναδέλφους που υπηρετούν στο ΣΔΟΕ και προήλθαν από 
μετάταξη από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, στα πλαίσια της κινητικότητας, μετά από 
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πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετατάξεις στο ΣΔΟΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 18 και 19 του Ν. 4440/2016 και οι οποίοι τοποθετήθηκαν εντός του 2019 και 
διαπίστωσαν από τα εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους, ότι δεν λαμβάνουν την 
προσωπική διαφορά, ούτε καν αυτή που έπαιρναν από τις υπηρεσίες προέλευσής τους    
Το Γενικό Συμβούλιο καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για δίκαιη. 
επίλυση του αιτήματός τους προχωρώντας και σε δυναμικές κινητοποιήσεις στην Καρ. 
Σερβίας με μεταφορά συναδέλφων και από την Θεσσαλονίκη με έξοδα του τοπικού 
Συλλόγου..                                         
 
ΘΕΜΑ 4 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 4η  

Διαπιστώθηκε και καταγγέλθηκε η «προχειρότητα» με την οποία οργανώθηκε το 
κτίριο της Φορολογικής Ακαδημίας για να υποδεχθεί τους νέους επιτυχόντες από τον 
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Η διοίκηση επέδειξε προκλητική αδιαφορία ως προς την 
προετοιμασία του κτιρίου για την υποδοχή των πρώτων διακοσίων ογδόντα περίπου 
νέων συναδέλφων, με αποτέλεσμα συνάδελφοι υπάλληλοι της Φορολογικής Ακαδημίας 
να αναγκάζονται να κάνουν διάφορες εργασίες (πχ μεταφορά επίπλων, 
ελαιοχρωματισμούς κλπ). Μετά  από έντονες  οχλήσεις και πιέσεις τις Ομοσπονδίας μας, 
προς την διοίκηση το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν την λειτουργία της αναγκάστηκαν 
σε συνεννόηση με τον αρμόδιο δήμαρχο όπου εδρεύει η Φορολογική Ακαδημία για 
κάποια συμμαζέματα του κτιρίου. Δεν έχουν, βέβαια, λυθεί όλα τα προβλήματα και 
ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι βροχές. Από την εικόνα που διαμορφώσαμε επισκεπτόμενοι 
το κτίριο, διαπιστώσαμε ότι σε πολλά σημεία στις οροφές του μπαίνουν νερά. Μετά από 
αυτά το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, να καταθέσουν προτάσεις οι 
παρατάξεις που θα προτείνουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της Φορολογικής 
Ακαδημίας. 

 
ΘΕΜΑ 5Ο : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.  
ΑΠΟΦΑΣΗ 5η  

Για μια ακόμα φορά το Γενικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τον τρόπο που 
διενεργείται ο προληπτικός έλεγχος και με τις επιθέσεις που δέχονται οι συνάδελφοι 
που ασχολούνται με αυτό. Αποφασίστηκε αφού υιοθετήθηκε, εν μέρει, από το Γενικό 
Συμβούλιο η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μαγνησίας, να 
συνδιαμορφωθούν οι θέσεις και οι προτάσεις  του Συλλόγου και όποιες άλλες έχουν 
κατατεθεί από παρατάξεις ή γενικούς συμβούλους από την Εκτελεστική Επιτροπή και να 
διαμορφώσει κείμενο με τα αιτήματα που θα σταλούν στην πολιτική και υπηρεσιακή 
ηγεσία για τον τρόπο διενέργειας των προληπτικών ελέγχων και την προστασία των 
συναδέλφων.  
 
 
ΘΕΜΑ 6Ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε.Ε. ΑΠΟ 3.9.2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 19.9.2019. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 6η :  
 

 

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις  της Εκτελεστικής Επιτροπής από 3.9.2019 
έως και 19.9.2019. 
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ΘΕΜΑ 7Ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.7.2019 ΕΩΣ 30.9.2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7η :  
 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα μικροδαπάνες περιόδου από 1.7.2019 έως 30.9.2019. 
 

 
Επι των θεμάτων που τέθηκαν προ ημερησίας διάταξης αποφασίστηκαν τα εξής :  

 
Για το πρώτο θέμα που τέθηκε προ ημερησίας διάταξης :  
 
 
Α) Αποφασίστηκε ομόφωνα  η παράταση της υπάρχουσας σύμβασης για δύο (2)  χρόνια, 

με την Εταιρεία «ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ», δηλαδή από 1.11.2019 έως 31.10.2021 με την αύξηση 

όχι 13% που αιτείται η εταιρεία, αλλά με 10% εφόσον αυτή το αποδεχθεί και με τον όρο 

ότι η ΠΟΕ-ΔΟΥ δικαιούται να προβεί οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση σε 

αζήμια καταγγελία της συμβάσεως. Σε περίπτωση δε καταγγελίας της συμβάσεως από 

οποιονδήποτε συμβαλλόμενο και για οποιαδήποτε αιτία, η πρώτη των συμβαλλομένων 

(εταιρεία) δεν δικαιούται όπως αναζητήσει την καταβολή του τμήματος της επόμενης 

μέχρι λήξεως συμβάσεως περιόδου, όπως εισηγήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του 

Περιοδικού της Φ.Ε.  

Β) Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης με την 

Τράπεζα Πληροφοριών-ΝΟΜΟΣ με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (INTRASOFT 

international S.A.) για δύο (2) έτη μέχρι 31.12.2021 με το ίδιο τίμημα όπως και το 2018, 

σύμφωνα με την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής της Φορολογικής Επιθεώρησης. H 

ΠΟΕ-Δ.ΟΥ δικαιούται να προβεί οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση σε αζήμια 

καταγγελία της συμβάσεως. Σε περίπτωση δε καταγγελίας της συμβάσεως από 

οποιανδήποτε συμβαλλόμενο και για οποιαδήποτε αιτία, η πρώτη των συμβαλλόμενων 

δεν δικαιούται όπως αναζητήσει την καταβολή του τιμήματος της επόμενης μέχρι λήξεως 

της συμβάσεως περιόδου, όπως εισηγήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού της 

Φ.Ε.  

 

Γ) Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα η Ελεγκτική Επιτροπή να προχωρήσει στη διενέργεια 

του ετήσιου ελέγχου της Διαχείρισης του Περιοδικού Φ.Ε. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 

του κανονισμού λειτουργίας της Φορολογικής Επιθεώρησης όπως αντίστοιχα εισηγήθηκε 

η Διοικούσα Επιτροπή αυτής.  

Για το τρίτο θέμα που τέθηκε προ ημερησίας διάταξης :  
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Α) Εγκρίθηκε ομόφωνα το ποσό των 566,34 ευρώ από την επιτροπή προμηθειών . 

Β) Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα το ποσό των 124 ευρώ για την ανανέωση του συναγερμού.  

Γ) Τέλος αποφασίσθηκε ομόφωνα να δαπανούνται για αναλώσιμα σε ότι αφορά την 

λειτουργία της Φορολογικής Επιθεώρησης μέχρι του ύψους του ποσού των 300 ευρώ 

χωρίς την έγκριση της επιτροπής προμηθειών.  

Δ) Αποφασίστηκε  το ύψος της  δαπάνης για τα ξενοδοχεία των Αθηνών  να ανέρχεται έως 

100 ευρώ.  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :  

 Αποφασίστηκε ομόφωνα να καταδικαστεί η παράνομη ενέργεια της μετακίνησης οκτώ 

συναδέλφων της ΔΟΥ Γ΄ Πατρών στην ΔΟΥ Πύργου χωρίς αίτησή τους με ανάθεση 

ελεγκτικού έργου, χωρίς να είναι ενταγμένοι στο ανάλογο περίγραμμα θέσης και χωρίς να 

έχουν πρόσβαση στο ELENXIS, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας της ΠΟΕ-ΔΟΥ κατά την 

συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όποτε αυτό συνεδριάσει και επανατεθεί το 

συγκεκριμένο θέμα, μετά από ενημέρωση που θα έχουμε από τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  

 Αποφασίστηκε, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ και η Εκτελεστική Επιτροπή να πιέσει 

την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να υλοποιήσει την εξάμηνη παράταση 

της σύμβασης των δεκαοκτάμηνων συμβασιούχων καθαριστριών, που έχει ήδη ψηφιστεί 

και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και αρνείται να την υλοποιήσει.  

 Υπερψηφίσθηκε και αποφασίστηκε ότι, παρά το όπως ορίζει το καταστατικό της ΠΟΕ-

ΔΟΥ η Ομοσπονδία εκπροσωπείται στις συναντήσεις με την πολιτική και υπηρεσιακή 

ηγεσία και οπουδήποτε αλλού από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα θεωρείται 

δίκαιο να εκπροσωπείται από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και μόνο (αν αυτό 

είναι δυνατό), σε αντιδιαστολή πρότασης να παρευρίσκονται στις αντίστοιχες 

συναντήσεις εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων του Γενικού Συμβουλίου.  

 Αποφασίστηκε να παραπεμφθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή προτάσεις που 

κατατέθηκαν και αφορούν : α) Την αλληλογραφία μεταξύ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και Ομοσπονδίας η 

οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί προς τους Συλλόγους της ΠΟΕ-ΔΟΥ στα πλαίσια του μη 

περιορισμού ελευθερίας έκφρασης του συνδικαλιστικού λόγου. β) Να διεξαχθεί έρευνα 

για τον κίνδυνο περικοπής της επικουρικής σύνταξης των συναδέλφων, μετά από την 

αυθαίρετη μετατροπή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε συνταξιοδοτικό ταμείο και την πρόθεση της 
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πολιτικής εξουσίας να δώσει δικαίωμα επιλογής προς ιδιωτικά ταμεία για επικουρική 

σύνταξη από 1.1.2021. 

 Διάφορες άλλες προτάσεις και ψηφίσματα, τα οποία είχαν κατατεθεί στο προεδρείο 

του Γενικού Συμβουλίου, αργά το απόγευμα, δεν ψηφίσθηκαν διότι διαπιστώθηκε 

έλλειψη απαρτίας εκ του γεγονότος ότι πολλοί γενικοί σύμβουλοι της περιφέρειας 

έφυγαν για να επιστρέψουν στις πόλεις τους.  

 Στο τέλος της συνεδρίασης κατατέθηκε η παραίτηση του μέλους του Γενικού 

Συμβουλίου και της παράταξης της ΔΗΣΣΥΕ Παπαδόπουλου Νικόλαου.  

  

Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση 
των μελών του Γενικού Συμβουλίου. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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