
Ιούνιος, 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.. ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ και της …ΝΙΚΗΣ;;;; 
NUMBER 1, ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!!!! 

 
Στ’ άρματα, Στ’ άρματα εμπρός στον αγώνα… να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται;;; 

Καταπληκτική ποιότητα λειτουργίας των θεσμικών μας οργάνων, του Γ.Σ. των Ε.Ε. αλλά και… των Συνεδρίων 

φαίνεται ότι εξασφάλισαν οι δημοκρατικές πλειοψηφίες των δυο παρατάξεων της Διοίκησης….  

Λάμπει διά της απουσίας ακόμα και η στοιχειώδης εφαρμογή και του καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.   

Κάποιοι κατεβάζουν τώρα στο και ΠΕΝΗΝΤΑΕΞΙ …. υποτίθεται ως πρόταση,  την πρόταση της ΑΣΚΙ που 

καταψήφιζαν… 

Γίνεται φιλότιμη προσπάθεια ..να καταλάβουμε και τι μας συμβαίνει;;; Για να το πάμε από την αρχή… 

Από την ανακοίνωση της δημιουργίας των ΕΛΚΕ η ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ αιτιολογώντας την αντίθεση της σε αυτό το 

εγχείρημα, έφερε και πρόταση μέσα στο Γ.Σ. της ΠΟΕ –Δ.Ο.Υ.  

Πλειοψηφικά η ηγεσία της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. εξέφρασε την αντίθεση της με την δημιουργία των ΕΛ.ΚΕ.  

Ως προς την λειτουργία του Προληπτικού ελέγχου και των Π.Θ.Ε. των συναδέλφων που ασχολούνται με αυτόν, η 

ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ έγκαιρα έφερε την παρακάτω πρόταση:  

«Επειδή με όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι κατηγοριοποιούνται οι υπάλληλοι με διαφορετικό τρόπο μέσω των 

Π.Θ.Ε… Επειδή το Π.Δ.  16/1989 είναι εν ισχύ και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.16 (ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) παρ.5 

ΑΡΘ 16 παρ.5.– Οι παραπάνω αρμοδιότητες (δηλ. του ελέγχου), κατανέμονται στα γραφεία ως εξής: 

α) Γραφείο τακτικού ελέγχου: Με αρμοδιότητα τον τακτικό έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών και Νομικών Προσώπων …… 

β) Γραφείο προσωρινού και προληπτικού ελέγχου: Με αρμοδιότητα τον προσωρινό έλεγχο στη φορολογία 

εισοδήματος και στα λοιπά φορολογικά αντικείμενα καθώς και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των 

διατάξεων του Κ.Φ.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. 

Επειδή με την τροποποίηση της κανονιστικής των Π.Θ.Ε., διαπιστώθηκε και η θέσπιση νέων Περιγραμμάτων 

Θέσεων Εργασίας, 

Επειδή δυστυχώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της υποβάθμισης του ρόλου των Δ.Ο.Υ. και δυστυχώς και της  μετατροπής 

τους σε ΓΕΦ 

Η Ομοσπονδία να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να αιτηθεί την θέσπιση νέων περιγραμμάτων θέσεων 

εργασίας με την δημιουργία ταυτόχρονα Γραφείου Προληπτικού ελέγχου στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.» 
 Κάποιοι τότε δεν μπορούσαν να … καταλάβουν τι έλεγε η πρόταση που κατατέθηκε από την ΑΣΚΙ, είναι άραγε 
δυσνόητες οι διατάξεις νόμων και Π.Δ.  ή χάσαμε την επαφή;;; την συγκεκριμένη πρόταση δεν την ψήφιζαν, και 
στο Γ.Σ.  στις 14/7/2021 την ενέταξαν μέσα στην ομάδα εργασίας που συστήθηκε για την επεξεργασία αυτών  
των θεμάτων… Σαν παράταξη σας έχουμε ενημερώσει για τα τραγικοκωμικά που έγιναν τότε… 



Δείτε την ενημέρωση: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:… ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ….. - ΑΣΚΙ Εφοριακών (askieforiakwn.gr) 

ΚΡΑΤΑΜΕ: Ότι ως παράταξη σε όλες τις  Ε.Ε. και στα Γ.Σ.,  βάζαμε το θέμα αν θα μείνει έλεγχος στις Δ.Ο.Υ. μετά 
την δημιουργία των ΕΛΚΕ, αλλά είχαμε ξεχάσει ότι η ηγεσία της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. είναι ντροπαλή και τέτοιες 
ερωτήσεις, ούτε να διανοηθεί να τις απευθύνει στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ…  Στο πρώτο ραντεβού που μετείχαμε ως 
παράταξη βάλαμε αυτό το ερώτημα, και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ του κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ , γιατί 
εισπράξαμε ένα μεγάλο επαναστατικό «ΟΧΙ».  

Κάποιοι  προτιμούν τα ακριβοπληρωμένα «μπαλώματα» παρά την λύση του προβλήματος.  

Γενικά, η συνδικαλιστική  ηγεσία του κλάδου συμπεριφέρεται σαν τον Ραταπλάν. Ο "Διοικητής" σχεδιάζει για 
εμάς ένα μέλλον και ο εφοριακός κλάδος  με την συνδικαλιστική του ηγεσία θεωρεί ότι τα πάντα είναι θέμα 
ποιότητας της διαπραγμάτευσης! 

Δεν μας πειράζει που η ηγεσία σαν ωραία κοιμωμένη ξύπνησε τώρα από τον λήθαργο της και παρουσιάζει σαν 
νέες προτάσεις αυτές  που κατατέθηκαν πριν κάτι καιρούς όταν έσκασε το πρόβλημα,  μας ενοχλεί γιατί 
θεωρούμε βέβαιο ότι τώρα στο και πενήντα έξι, δεν υπάρχουν τα περιθώρια να διαπραγματευτούμε με τους 
ίδιους όρους αυτό το αίτημα… 

Μας ενοχλεί ότι δεν κοινοποιούνται τα Γ.Σ. στους συναδέλφους, ώστε να ενημερώνονται για το τι πραγματικά 
γίνεται , καταστρατηγώντας Συνεδριακές και αποφάσεις Γ.Σ. 

Μας ενοχλεί γιατί παρατάξεις δεν παρουσιάστηκαν στο ΕΒΕΑ, στην παρουσίαση του απολογισμού και του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ,  που εκεί ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ έβαλε και το θέμα , ότι η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε 
συνεργασία με τους Δήμους για τη δημιουργία ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.  Και ενώ 
ως ΑΣΚΙ Εφοριακών το σηκώσαμε  μέσα στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων, μέσα στις Ε.Ε. της ΠΟΕ –
Δ.Ο.Υ., μέσα στο Γ.Σ.,  και τονίσαμε τι αυτό συνεπάγεται κατά την άποψη μας,  ήρθαν να το διαπιστώσουν τώρα 
μέσα από την παρουσίαση του απολογισμού της ΑΑΔΕ στη ΒΟΥΛΗ, και όχι να συνδράμουν μέσα από τα όργανα 
στην ενημέρωση και στην επίλυση τόσο σοβαρών θεμάτων για τον κλάδο. 

Να δεις στο τέλος θα μας πούνε και… ότι λειτουργούν .. και για το συμφέρον των συναδέλφων κάνοντας λίστες 
με ονόματα που θα πλαισιώσουν την υλικοτεχνική υποδομή που θα κατευθυνθεί στους Δήμους και τις νέες 
δομές, με ότι αυτό συνεπάγεται…..  

Και όμως η αλήθεια μας κοιτάει κατάματα και εμείς στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού από τον φόβο 
της τύφλωσης μας γιατί είναι τόσο δυνατό το φως!!! 

 

 

 

 

 

https://askieforiakwn.gr/kladikanea/anakoinoseisaski/enimerosi-as-poyme-kai-alitheies/

