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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Σκοπός της ανακοίνωσής μας αυτής, είναι να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις της Παράταξής 
μας και να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις σχετικά με το ε- 
πίκαιρο θέμα της Προκήρυξης των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Είσπραξης, εξ’ αι- 
τίας του οποίου προκλήθηκε αλλά και σκόπιμα καλλιεργήθηκε κλίμα σύγχυσης, ανησυ- 
χίας και ανασφάλειας στους συναδέλφους εφοριακούς. 
Εμείς από την πρώτη στιγμή, που προέκυψε το θέμα, προτείναμε στη διοίκηση της Ομο- 
σπονδίας να ζητήσει και να κάνει διάλογο με τον κ. Θεοχάρη, με σκοπό την βελτίωση 
των όρων της προκήρυξης. Ενώ η πρότασή μας αυτή στην αρχή απορρίφθηκε από τις άλ- 
λες Παρατάξεις, εκ των υστέρων όλες οι Παρατάξεις (πλην «ΔΑΣ») συμμετείχαν με συγκε- 
κριμένες προτάσεις στον διάλογο που έγινε με τον κ. Θεοχάρη. 

• ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ, είναι, να πάρουμε τόσο γραπτές διαβεβαιώσεις (ανα- 
κοίνωση κ. Θεοχάρη στις 28-3-2013) όσο και προφορικές (στην συνάντηση μας μαζί του 
στις 3-4-2013) για όλες τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει ως κόκκινες γραμμές πριν από 
την έναρξη του διαλόγου. Υπήρξαν βέβαια και θέματα για τα οποία δεν πήραμε αντίστοιχες 
διαβεβαιώσεις. 
Συγκεκριμένα, διαβεβαιώσεις πήραμε για: 
» Την πλήρη διασφάλιση του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου 
» Την διασφάλιση της ίδιας & ενιαίας μισθολογικής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων 
» Την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τα «ατομικά συμβόλαια» 
» Την μή σύνδεση του μισθού με τους στόχους 
To Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ σε συνεδρίαση του στις 28-3-2013 συζήτησε το θέμα 
των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Είσπραξης καθώς επίσης και τις απαντήσεις που έδωσε 
για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Θεοχάρης μετά από συνάντηση που είχε μαζί του η Εκτελε- 
στική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ. 
Η εκτίμηση του Γενικού Συμβουλίου (βλ. αποφάσεις Γ.Σ. στις 28-3-2013) είναι ότι «παρό- 
λο που οι απαντήσεις του κ. Θεοχάρη κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση εν τούτοις δη- 
μιουργούν μια σειρά από απορίες και ερωτηματικά.» 
Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να ζητήσουμε αφενός μεν μια επί πλέον παράταση 
μιας εβδομάδας αφετέρου δε να συνεχίσουμε τον διάλογο μαζί του για την βελτίωση 
των όρων της προκήρυξης. 
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Βέβαια, όπως φαίνεται, λογαριάζαμε «χωρίς τον ξενοδόχο», γιατί δεν μπορούσαμε να φα- 
νταστούμε ότι αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει τις άλλες Παρατάξεις είναι αφενός μεν 
ο καθαρά προσχηματικός διάλογος (απόδειξη ότι υπήρξαν ανακοινώσεις παρατάξεων, 
που πήραν “θέση” για το θέμα, πριν ολοκληρωθεί ο διάλογος) αφετέρου δε να μην υπάρ- 
χουν βελτιώσεις στους όρους της προκήρυξης. 
Και αυτό γιατί είχαν ήδη αποφασίσει να απορρίψουν εξ’αρχής και σε κάθε περίπτωση 
τις όποιες απαντήσεις του κ. Θεοχάρη, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα 
μπορούσε να έχει στον κλάδο, στις σημερινές συνθήκες, μια καθολική άρνηση. 
Είναι η γνωστή πλέον τακτική και πρόκειται για το πολυφορεμένο σλόγκαν:  
«ΟΧΙ ΝΑ΄ ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ ». 

• Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις αυτές, ο αγώνας για την βελτίωση και των υπόλοιπων όρων 
της προκήρυξης θα είναι διαρκής και η Παράταξή μας, αντίθετη με τη λογική του «ή ΟΛΑ 
ή ΤΙΠΟΤΑ», είναι αποφασισμένη ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΡΝΗΣΗ να τον συνεχίσει. 
Δοκιμασμένη εγγύηση επιτυχίας και αυτού του αγώνα για τη διασφάλιση και υπό τις 
σημερινές συνθήκες και προκλήσεις, του ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ, αποτελούν το αρραγές εσωτερικό του μέτωπο και η δυναμική του. 
Στην ουσία, και σήμερα υπάρχουν ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ και θέσεις ελεγκτών (ελεγκτικά 
κέντρα - τμήματα  ελέγχου ΔΟΥ) και ειδικό  σώμα ελέγχου  (ΣΔΟΕ). ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑ- 
ΤΑΦΕΡΟΥΜΕ, όπως πολλές φορές στο παρελθόν, σ’ ανάλογες περιπτώσεις, τα έχουμε κα- 
ταφέρει (ΥΠΕΔΑ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΣΔΟΕ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ κ.λπ.) χωρίς να θιγεί το ενιαίο 
και αδιαίρετο του κλάδου. 
➧ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ τον έλεγχο, ένα σημαντικό αντικεΙμενο αιχμής της δου- 

λειάς μας, να τον κάνουν κάποιοι άλλοι εκτόςτων Εφοριακών και εκτός κλάδου. 
➧ Για μια ακόμα φορά ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ, ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ 

ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ την αξιοκρατία,  την πρόοδο και την εξέλιξή 
τους στον κλάδο μέσω αντικειμενικών διαδικασιών και ίσων ευκαιριών ανάδει- 
ξης και αξιολόγησής τους. 

➧ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ το όνειρο, το όραμα, την ελπίδα, 
την αισιοδοξία, το μέλλον και την προοπτική της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των συναδέλφων και κυρίως των νεότερων στον κλάδο. 

• Αν, κατά την αδιέξοδη λογική των άλλων Παρατάξεων, απορρίπταμε την επίμαχη διαδι- 
κασία επιλογής με την άρνηση συμμετοχής μας σ’ αυτή, τότε θα επιβεβαιώναμε πανη- 
γυρικά στις αιτιάσεις τους, όλους όσους με κάθε τρόπο μέχρι σήμερα επιβου- 
λεύονται τα αντικείμενα δουλειάς μας. 

• Επειδή κάποιοι έχουν υιοθετήσει την άποψη που θέλει «τους ήρωες να είναι πάντα νε- 
κροί και πάντα ηττημένοι», εμείς δεν θα θέλαμε να γίνουμε ήρωες, που θα οδηγή- 
σουν τον κλάδο στον θάνατο και τους συναδέλφους στην ήττα. 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: 
 

ΛΕΜΕ ΝΑΙ στην υποβολή αιτήσεων, χωρίς να 
σταµατάµε τον αγώνα και την πίεση για 
περαιτερω βελτίωση των όρων της προκήρυξης. 

 
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 


