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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ ΣΗ 
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΕ ΣΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 
Σην Παραςκευή 12.3.2021  πραγματοποιικθκε τηλεδιάςκεψη 

τησ Εκτελεςτικήσ Επιτροπήσ τησ ΠΟΕ - ΔΟΤ με τον Διοικητή τησ ΑΑΔΕ κ. 
Πιτςιλή . 

 

Από την πλευρά τησ ΠΟΕ-ΔΟΤ τζθηκαν μεταξφ άλλων τα εξήσ θζματα :  
 

 Ηθτικθκε να μασ δοκεί το βακμολόγιο και ηθτικθκαν διευκρινίςεισ 
για τθν κατάταξθ των ςυναδζλφων ςτισ δεκατρείσ βακμίδεσ.  
 Σζκθκαν ερωτιματα ςχετικά με τθν Αξιολόγθςθ και ηθτικθκε να 

γίνουν τροποποιιςεισ ςτθν κανονιςτικι.  
 Ζγινε ςυηιτθςθ για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τζκθκαν ερωτιματα 

ςχετικά με τθν πορεία τθσ ψθφιοποίθςθσ των υπθρεςιϊν και τθν 
δθμιουργία των Ελεγκτικϊν Κζντρων.   
 Εκφράςτθκαν προβλθματιςμοί ςχετικά με τον τρόπο διενζργειασ των  

προλθπτικϊν ελζγχων όταν ανοίξουν οι επιχειριςεισ που ζχουν πλθγεί 
από τθν πανδθμία.   
 Ηθτικθκε θ ςυνδρομι του Διοικθτι για τθν επαναπρόςλθψθ των 

κακαριςτριϊν και  ζγινε ειδικι αναφορά ςτον  υπάλλθλο κακαριότθτασ 
ςτθν ΔΟΤ Κοηάνθσ, ο οποίοσ ςυνζβαλε ςτθν ςφλλθψθ του δολοφόνου.  
 
Ο κ. Διοικητήσ απάντηςε τα εξήσ :  
 
 Για το βακμολόγιο κα γίνει αναλυτικι παρουςίαςθ ςε όλεσ τισ 
Ομοςπονδίεσ τθν Παραςκευι 19.3.2021. Ανζφερε ότι κα δοκοφν και 
παραδείγματα και τόνιςε ότι τα παραδείγματα που αναφζρονται ςε 
διάφορεσ ανακοινϊςεισ είναι λανκαςμζνα.   
 Για τθν Αξιολόγθςθ ανζφερε ότι κα γίνουν βελτιϊςεισ ςτα κλιμάκια 
που είναι λίγα και μεγάλα, δθλαδι κα προςτεκοφν κλιμάκια. Επίςθσ 
αναγνϊριςε ότι πρζπει να διορκωκεί το κζμα τθσ βακμολόγθςθσ για 
τθν επάρκεια. Επανζλαβε ότι οι υπάλλθλοι κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 
αξιολογοφν τουσ Προϊςταμζνουσ ανϊνυμα. Για τθν ςτοχοκεςία ςτον 
ζλεγχο ανζφερε ότι κα υπάρχει ςφνκεςθ και κα λαμβάνονται υπόψθ το  



 
 
πλικοσ ελζγχων, θ ειςπραξιμότθτα και θ αποτελεςματικότθτα τθσ 
ζκκεςθσ ελζγχου. Ανζφερε χαρακτθριςτικά πωσ ότι βεβαιϊνεται πρζπει 
να μπορεί να ςτακεί και όχι να χάνεται ςτα δικαςτιρια.  
 Για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ ανζφερε ότι προχωράει θ ψθφιοποίθςθ 
του μθτρϊου για αλλαγζσ ΚΑΔ και χοριγθςθ ΑΦΜ από το my aade live . 
Είπε ότι ευελπιςτεί μζςα ςτο 2021 να γίνουν τα Ελεγκτικά Κζντρα ςε 
Ακινα και Θεςςαλονίκθ και ότι από αυτι τθν διαδικαςία κα 
προκφψουν νζεσ κζςεισ ελεγκτϊν. Θ ψθφιοποίθςθ των εργαςιϊν ςτισ 
υπθρεςίεσ κα οδθγιςει και ςε άλλεσ ςυγχωνεφςεισ ΔΟΤ.  
 Ηιτθςε τθν άποψθ τθσ Ομοςπονδίασ για τον τρόπο μετακίνθςθσ των 
υπαλλιλων ςτον ζλεγχο και το δικαςτικό.  
 Για τουσ προλθπτικοφσ ελζγχουσ ανζφερε ότι κα γίνονται αφοφ 
λθφκοφν υπόψθ οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που δθμιοφργθςε θ πανδθμία.   
 Για τθν επαναπρόςλθψθ των κακαριςτριϊν είπε ότι δόκθκε θ μζγιςτθ 
μοριοδότθςθ που προβλζπει ο νόμοσ αλλά δεν ζχει επιπλζον 
αρμοδιότθτα. Για τθν περίπτωςθ του υπαλλιλου ςτθν ΔΟΤ Κοηάνθσ μασ 
ενθμζρωςε ότι ετοιμάηεται θ υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ διάταξθσ.  
 
 υναδζλφιςςεσ και υνάδελφοι,  
 
 Θ Ομοςπονδία επιφυλάςςεται να ςασ ενθμερϊςει μετά τθν  πλιρθ 
παρουςίαςθ του βακμολογίου, οπότε και κα ςυνεδριάςουν τα όργανα 
για να παρκοφν αποφάςεισ.  
 Επειδι ωςτόςο διακινοφνται κάποια ανυπόγραφα κείμενα και γίνεται 
ςυλλογι υπογραφϊν, διευκρινίηεται ότι αυτι θ διαδικαςία δεν ζχει 
αποφαςιςτεί από τθν ΠΟΕ-ΔΟΤ οφτε αποτελεί κζςθ τθσ Ομοςπονδίασ.  
 

 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

                      Θ  ΠΡΟΕΔΡΟ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 

 
    ΕΙΡΗΝΗ  ΤΦΑΝΣΗ                              ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΡΕΝΗ  
 


