
 

 

Επιστολή 
Προς:   1) Την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας & Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ ΔΟΥ  

                                                        2)  Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΔΟY και  3) Μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Με την απόφασή του το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, της  9.10.2019, αποφάσισε τον αποκλεισμό 

παρατάξεων (στην προκειμένη περίπτωση της Αυτόνομης Κίνησης Εφοριακών - ΑΚΕ) από συναντήσεις της 
Ομοσπονδίας με την Πολιτική και Υπηρεσιακή Ηγεσία. Μια απόφαση η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα μέχρι 
τώρα ισχύοντα και γεννά πολλά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη για το κλάδο 
περίοδο, όπου απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα και συσπείρωση δυνάμεων. 
 

Το θέμα όμως γίνεται πολύ πιο σοβαρό και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη λειτουργία της Oμοσπονδίας, αν 
ανατρέξει κανείς στο κείμενο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο site της 
ΠΟΕ ΔΟY. Και πιο συγκεκριμένα: 

 

Προκειμένου να δικαιολογήσει την απαράδεκτη αυτή απόφαση,  το Γενικό Συμβούλιο επικαλείται το άρθρο 
16 παρ.1 του καταστατικού το οποίο αναφέρει… Ο Πρόεδρος ‘’εκπροσωπεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την 
Ομοσπονδία, ενώπιον τρίτων και κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής’’. Άρθρο το οποίο αναφέρεται 
φυσικά στη νομική εκπροσώπηση της ομοσπονδίας και όχι στις συνδικαλιστικές αντιπροσωπείες.  
 

Η απόφαση όμως του Γενικού Συμβουλίου δεν μένει μόνο σε αυτή τη λάθος (???) ερμηνεία. Στο κείμενο των 
αποφάσεών του, παραποιεί το περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου και το παρουσιάζει ως εξής:  ‘’η 
Ομοσπονδία εκπροσωπείται στις συναντήσεις με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία και οπουδήποτε αλλού από 
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα’’.  Περιεχόμενο που φυσικά δεν υπάρχει ούτε στο συγκεκριμένο άρθρο, 
ούτε σε κανένα άλλο άρθρο του καταστατικού !!! 
 

Τα πράγματα όμως γίνονται ακόμα χειρότερα, αφού το κείμενο αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου, 
αναφέρει:  ‘’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’’. 
 

Με άλλα λόγια δηλαδή, το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει και παραβιάζει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας 
(ακόμα και μετά την αυθαίρετη ερμηνεία και την παραποίησή του) για την εξυπηρέτηση συνδικαλιστικών 
συμφερόντων συγκεκριμένων παρατάξεων. Και μάλιστα την παραβίαση αυτή του Καταστατικού, την παραδέχεται 
μέσω δημόσιας ανακοίνωσης.  
 

Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σοβαρά και υπερβαίνουν τις όποιες συνδικαλιστικές 
σκοπιμότητες (όσο ακραίες και αν είναι αυτές), τους όποιους αποκλεισμούς και αφορούν... 

1. Μπορεί το Γενικό Συμβούλιο να παραποιεί στις αποφάσεις του το περιεχόμενο άρθρων του καταστατικού, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει συνδικαλιστικές σκοπιμότητες; 

2. Από πού προκύπτει το δικαίωμα του Γενικού Συμβουλίου να παραβιάζει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας 
(ακόμα και της ερμηνείας που αυτό δίνει), όπως άλλωστε το ίδιο παραδέχεται δημόσια; 

3. Πως είναι δυνατόν η όποια κάθε φορά πλειοψηφία, να αποκλείει από αυτονόητα δικαιώματά (όπως το να 
παραβρίσκονται σε συναντήσεις με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία) τη μειοψηφία της Ομοσπονδίας 
και πόσο δημοκρατικό είναι αυτό; 

4. Αντιλαμβάνονται όσοι συνέβαλλαν στη λήψη αυτής της απόφασης και την υιοθέτηση αυτής της 
αντικαταστατικής πρακτικής, τι διαδικασίες ‘’νομιμοποιούν’’ για το μέλλον, μέσα απ το προηγούμενο 
που δημιουργούν. 

 

Επισυνάπτουμε: 1. Το κείμενο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου.  2. Το καταστατικό της ΠΟΕ ΔΟΥ 
 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    Αθήνα, 17.12.2019 

                                                                                                                               Η Γραμματεία της  

Αυτόνομης Κίνησης Εφοριακών (ΑΚΕ) 
 

 
Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών 

Τηλ. Επικ.: Μέρκος Δημ. (6973 991235), Ρόδης Γ. (6985740894), Σκλαβάκη Φρ.(6971898089), 
Σιώζιος Χρ. (6972234003), Μπίκας Παν. (6986060901) Στολάκη Μαρ. (6973228577) 

 


