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Ενημερωτικό Σημείωμα  

για το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ στις 5.10.2022 

  

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι, 
 Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ, που πραγματοποιήθηκε στις 5.10.2022, δεν έκρυβε κάποια 
έκπληξη ούτε ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα. Εισηγητικά η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας 
υπεραμύνθηκε της τακτικής και των επιλογών της όλο το προηγούμενο διάστημα, χαρακτηρίζοντας τις 
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο ως ιδιαίτερα θετικές. Αφήγημα το οποίο σε αρκετές 
περιπτώσεις συνοδεύτηκε με τις κλασικές επιθέσεις και τα απαξιωτικά σχόλια έναντι όσων 
διατυπώνουν διαφορετική εκτίμηση. 
Τα ζητήματα που αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο των τοποθετήσεων – προτάσεων, αφορούσαν: 
 
Τη δημιουργία των ΕΛΚΕ 
Η ηγεσία της Ομοσπονδίας υπερασπίστηκε την επιλογή των ΕΛΚΕ, μίλησε για ιδιαίτερα πετυχημένο 
θεσμό, υποβάθμισε τα όποια ‘’μικροπροβλήματα’’ εμφανίζονται και κάλεσε τους εκεί συναδέλφους να 
μην ανησυχούν, διαβεβαιώνοντάς τους ταυτόχρονα ότι δεν πρόκειται να αναζητηθούν ευθύνες σε 
περίπτωση παραγραφής υποθέσεων, οι οποίες δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν. Η ΔΑΚΕ διαβεβαίωσε ότι 
μέχρι… ΣΗΜΕΡΑ (!!!) δεν υπάρχει συζήτηση επέκτασης του θεσμού των ΕΛΚΕ στην περιφέρεια, ενώ η 
ΔΗΣΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) υπεραμύνθηκε της επιλογής της να είναι εξαρχής υπέρ των ΕΛΚΕ. 
Η ΑΚΕ υπενθύμισε την αρχική θέση της Ομοσπονδίας για τη δημιουργία των ΕΛΚΕ και επεσήμανε ότι 
και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε όλα τα κεντρικά ζητήματα του κλάδου (Αξιολόγηση, 
Μισθολόγιο, Συγχωνεύσεις κλπ.) η αρχική και μάλλον υποκριτική διαφωνία της Ομοσπονδίας, 
μετατράπηκε σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της Διοίκησης. Ταυτόχρονα η ΑΚΕ επανέλαβε 
την εκτίμησή της για τις εργασιακές σχέσεις που πρόκειται να διαμορφωθούν στις νέες αυτές δομές, το 
μέλλον που προδιαγράφεται για το αντικείμενο του ελέγχου, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει η 
δημιουργία των ΕΛΚΕ στις ΔΟΥ. 
Ενδεικτικό μάλιστα της άνευ προηγουμένου προσπάθειας της πλειοψηφίας να υπερασπιστεί τις 
επιλογές της Διοίκησης, να ωραιοποιήσει την κατάσταση και να καθησυχάσει τους συναδέλφους ήταν 
οι διαβεβαιώσεις για τις πιθανές παραγραφές και την μη ύπαρξη (όπως συνεχώς επαναλάμβαναν) 
κινδύνων για τους συναδέλφους. Μετά όμως από πίεση της ΑΚΕ και σχετικά ερωτήματα, αναγκάστηκαν 
να επιβεβαιώσουν ότι σε σύσκεψη που έγινε σε μεγάλη ΔΟY της περιφέρειας, ο Διευθυντής Ελέγχων 
(όπως επίσημα οι ίδιοι ανέφεραν στο Γενικό Συμβούλιο), αφού στοχοποίησε τους συναδέλφους 
κατηγορώντας τους ότι όλη τη χρονιά ‘’πετάνε αετό’’ στη συνέχεια τους κατέστησε σαφές ότι πιθανή 
παραγραφή υποθέσεων συνεπάγεται και αναζήτηση ευθυνών. 
 
Γενική Απεργία στις 9.11.22 
Το σύνολο των παρατάξεων (με εξαίρεση τη ΣΑΣ) τάχθηκαν υπέρ της Γενικής Απεργίας που έχει 
προγραμματιστεί για τις 9.11.22, με βασικό αίτημα τις ουσιαστικές αυξήσεις στους Μισθούς μας, την 
επαναφορά του 13ου και 14ου Μισθού και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εκφράστηκε η πρόθεση 
όλων (εκτός της ΣΑΣ) να συμβάλουν στην προσπάθεια για την επιτυχία της απεργίας, στην οποία θα 
ενταχθούν και κλαδικά αιτήματα, με ιδιαίτερη αναφορά στην έλλειψη προσωπικού. Η ΑΚΕ επεσήμανε 
ότι στις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας θα πρέπει να επανέλθει το αίτημα για την κατάργηση της ΑΑΔΕ, 
με βάση και τη σχετική απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του κλάδου. Απόφαση η οποία για μήνες 
μένει (προφανώς όχι τυχαία) ανενεργή, με ευθύνη της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, όπως αυτή 
συγκροτείται κυρίως με την πλήρη ταύτιση των ΔΑΚΕ και ΔΗΣΣΥΕ(ΠΑΣΚΕ) .  
Η ΑΚΕ τόνισε επίσης τη σημασία που θα έχει η πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων των 
Συλλόγων πριν τη Γενική Απεργία, για την καλύτερη ενημέρωση και τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των 
συναδέλφων. Πρόταση η οποία φάνηκε να τυγχάνει της αποδοχής του Γενικού Συμβουλίου, αλλά ως 
συνήθως (και πριν ακόμα ολοκληρωθεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα) η πραγματικότητα το 

 Παρακαλούμε να ενημερωθούν  

όλοι οι Συνάδελφοι! 
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διαψεύδει. Το αρραγές μέτωπο ΔΑΚΕ – ΔΗΣΣΥΕ(ΠΑΣΚΕ) μετέθεσαν την ημερομηνία της Συνέλευσης 
στο Σύλλογο Αττικής, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί χώρος, είχε προσδιοριστεί ημερομηνία και 
καλύπτονταν το σύνολο των καταστατικών προβλέψεων. Χωρίς να επικαλεστούν (…έστω) κάποια 
δικαιολογία (η ΠΑΣΚΕ αρχικά είχε εκφραστεί θετικά, αλλά στη συνέχεια ευθυγραμμίστηκε με τη ΔΑΚΕ), 
αρνήθηκαν την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη μετέθεσαν για το μέλλον και σε κάθε 
περίπτωση… μετά τη Γενική Απεργία.  
Όσον αφορά τη στάση της παράταξης της ΣΑΣ (τόσο στο Γενικό Συμβούλιο, όσο και στο Σύλλογο 
Αττικής), αυτή έχει αναλάβει τον επίσημο ρόλο ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗ, επιλέγοντας ευθέως και εξαρχής την 
ευθεία υπονόμευση της απεργίας, αναπαράγοντας λογικές και επιχειρηματολογία… Τζήμερου και 
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα στηρίξει τη Γενική Απεργία. Η… ‘’αντισυστημική’’ ΣΑΣ, μπορεί να εξαντλεί 
και να διεκδικεί επιπλέον προνόμια (απαλλαγές κλπ.) απ’ τη συμμετοχή της στα Συνδικαλιστικά 
Όργανα, συνεχίζει όμως με… συνέπεια να υπονομεύει κάθε προσπάθεια συλλογικής κινητοποίησης και 
διεκδίκησης, δίνοντας σαφές περιεχόμενο σε αυτό που ορίζεται ως εργοδοτικός συνδικαλισμός. 
 
Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
Δεδομένου ότι έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες διενέργειας των εκλογών για τα υπηρεσιακά 
συμβούλια (με σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) το ζήτημα τέθηκε στη συνεδρίαση του Γενικού 
Συμβουλίου. ΔΑΚΕ και ΣΑΣ εμμένοντας στη θέση τους περί συμμετοχής στη διαδικασία (παρά τις 
συλλογικές αποφάσεις για αποχή), επανέλαβαν την πρόθεσή τους να λάβουν μέρος στις εκλογές. Στην 
κατεύθυνση της συμμετοχής, μετατοπιζόμενη απ’ τη μέχρι τώρα θέση της, κινήθηκε και η ΔΗΣΣΥΕ 
(ΠΑΣΚΕ). 
Στην αντίθετη κατεύθυνση, ψηφίζοντας μάλιστα και σχετικές προτάσεις, στάθηκαν οι παρατάξεις της 
ΑΚΕ, της ΔΑΣ και της ΑΣΚΙ, οι οποίες τόνισαν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, πέραν του γεγονότος ότι 
δεν διασφαλίζει την εγκυρότητα των εκλογών, αποτελεί επι της ουσίας την έναρξη εφαρμογής του 
νόμου Χατζηδάκη, που στοχεύει στο πλήρη έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας των σωματείων και 
τον - επί της ουσίας - περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 
 
Νέο Οργανόγραμμα του ΥπΟικ 
Η ΑΚΕ έθεσε τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή που προηγήθηκε, όσο και στο Γενικό Συμβούλιο το 
ζήτημα του προωθούμενου Οργανογράμματος του ΥπΟικ και το γεγονός ότι η Ομοσπονδία απέχει 
επιδεικτικά απ’ όλη τη διαδικασία μη διεκδικώντας ρόλο, άλλα ούτε καν εικόνας για όσα 
δρομολογούνται.  
Εισηγητικά αυτό που ειπώθηκε απ’ την ηγεσία της Ομοσπονδίας ήταν ότι το Οργανόγραμμα 
ουσιαστικά ολοκληρώνεται και αναμένεται η έγκρισή του απ’ τον υπουργό, αποδεχόμενη επι της 
ουσίας (για άλλη μια φορά) τη λογική των τετελεσμένων. 
 
Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα 
Η ΑΚΕ, τόσο στο Γενικό Συμβούλιο, όσο και σε προηγούμενες συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών 
οργάνων, έθεσε το ζήτημα της (εκ των πραγμάτων) υποχρεωτικής χρήσης των δικών τους αυτοκινήτων, 
απ’ τους συναδέλφους που καλούνται να μετακινηθούν για υπηρεσιακές ανάγκες. 
Η ηγεσία της Ομοσπονδίας, τόσο στο Γενικό Συμβούλιο, όσο και σε προηγούμενες συνεδριάσεις 
επιχείρησε να υποβαθμίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, μεταφέροντας και αναμασώντας ερωτήματα τα 
οποία υπεύθυνη να απαντήσει είναι η Διοίκηση (π.χ…. Που θα βρεθούν τόσα αυτοκίνητα; Που θα 
παρκάρουν; κλπ. κλπ.). Ερωτήματα και… απορίες που ουσιαστικά ‘’νομιμοποιούν’’ τη Διοίκηση η οποία 
μεταφέρει το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών στους εργαζόμενους, αλλά και αποκρύπτει τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση των δικών μας αυτοκινήτων κατά την άσκηση των υπηρεσιακών 
μας καθηκόντων. Προφανώς, διαφεύγει της μνήμης της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας τόσο η σχετική 
πρόβλεψη του νόμου, όσο και η ξεκάθαρη τοποθέτηση του αρμόδιου υπηρεσιακού παράγοντα, 
σύμφωνα με την οποία η χρήση ιδίων μέσων μετακίνησης είναι… παράνομη.  
Στον αντίποδα, προτάθηκε η διεκδίκηση για το… μέλλον, της καταβολής εξόδων κίνησης. Μέχρι τότε… 
θα συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς, με την υπογραφή και της Ομοσπονδίας. Εξάλλου… δόθηκαν 
γενναίες αυξήσεις με το μισθολόγιο της Α.Α.Δ.Ε. 
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Δημοσίευμα Καθημερινής 
Αναφορικά με το δημοσίευμα της Καθημερινής και την απαράδεκτη προσπάθεια στοχοποίησης των 
εργαζομένων στα τμήματα του Δικαστικού, με την ταυτόχρονη… ‘’αποθέωση’’ του Διοικητή, η λογική 
που κυριάρχησε ήταν αυτή της καταγγελίας της εφημερίδας. 
Η ΑΚΕ τόνισε ότι πέραν των αυτονόητων ευθυνών του εντύπου, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της 
Διοίκησης, η οποία διαρρέει αυτού του είδους τα δημοσιεύματα και για τα οποία θα πρέπει με σκληρό 
τρόπο να καταγγελθεί. 
 
Μετατάξεις Καθαριστριών 
Για το ζήτημα των μετατάξεων, η εικόνα που μεταφέρθηκε τόσο στο Γενικό Συμβούλιο, όσο και την 
Εκτελεστική Επιτροπή που προηγήθηκε αυτού, είναι ότι αυτές ‘’παγώνουν΄΄ μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των σχεδίων της κυβέρνησης (όπως ο ίδιος ο Διοικητής 
ανέφερε) για τη μεταφορά της καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία. 
Η ΑΚΕ τόνισε ότι είναι υποκριτικό να επικαλούνται ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας προκειμένου 
να μη κάνουν τις μετατάξεις και την ίδια στιγμή να απολύουν εργαζόμενες οι οποίες δουλεύουν στις 
υπηρεσίες μας με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, ακόμα και για είκοσι χρόνια. Όπως, επίσης, είναι 
απαράδεκτο να μην καταγγέλλεται απ’ την Ομοσπονδία η απόφαση της κυβέρνησης να απολύει 
εργαζόμενες, προκειμένου να δώσει το αντικείμενο της καθαριότητας σε ιδιώτες. 
 
Κτηματικές Υπηρεσίες 
Μετά από σχετικές προτάσεις τις ΑΚΕ, οι οποίες έτυχαν της ομόφωνης αποδοχής του Γενικού 
Συμβουλίου, αποφασίστηκε η διεκδίκηση άμεσων προσλήψεων στις Κτηματικές Υπηρεσίες, με 
προτεραιότητα σε ειδικότητες απολύτως απαραίτητες για τη στοιχειώδη λειτουργία των υπηρεσιών, 
αλλά και η άμεση αποζημίωση των (υποχρεωτικών εκ των πραγμάτων) υπερωριών που καλούνται να 
κάνουν οι εργαζόμενοι στις Κτηματικές, προκειμένου να καλύψουν απολύτως ανελαστικές 
υποχρεώσεις της υπηρεσίας. 
 
Κόστος μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
Μετά από σχετική πρόταση της ΑΚΕ, υπήρξε απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση 
δραστικής μείωσης του κόστους μετακίνησης των εργαζομένων με τα ΜΜΜ. Αντίστοιχες άλλωστε 
πρωτοβουλίες λαμβάνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με μικρότερο πληθωρισμό και ασύγκριτα 
υψηλότερους μισθούς. Η πρόταση της ΑΚΕ ψηφίστηκε ομόφωνα και αυτό που αναμένουμε είναι η 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό κείμενο, προκειμένου το 
σχετικό αίτημα να διεκδικηθεί επί της ουσίας. 
 
Επιπλέον κράτηση 1% υπέρ ΤΠΔΥ και πραγματική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 
Με δεδομένη την εξαγγελία της κυβέρνησης για την κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του ταμείου 
πρόνοιας, παραμένει αναπάντητο το ποια θα είναι η τύχη των εισφορών που καταβάλουμε απ’ το 
2011. Η απόφαση της Ομοσπονδίας (όπως τουλάχιστον έχει ψηφιστεί) είναι η διεκδίκηση της 
επιστροφής των κρατήσεών μας.   Επίσης, διατυπώθηκε το αίτημα για πλήρη κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης, δηλαδή και της εισφοράς αλληλεγγύης που ξεκινάει από το πρώτο ευρώ με σταθερό 
συντελεστή 2% στις μικτές αποδοχές μας και που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών 
αλληλεγγύης που καταβάλουμε. Μένει να δούμε σε τι ενέργειες θα προβεί η Ομοσπονδία προκειμένου 
να ικανοποιηθούν αυτά τα απολύτως δίκαια αιτήματα. 

 

Δίνουμε τη Μάχη για την επιτυχία της Γενικής Απεργίας στις 9.11.22 

Με κεντρικό σύνθημα: 

Αυξήσεις ΤΩΡΑ στους μισθούς μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια!!! 

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ! ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ! 

Αθήνα, 10.10.2022 

Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών 


