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Τν Γενικό σμβούλιο ηεο ΟΣΤΔ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 20.09.2021 

ζπδήηεζε θαη έιαβε απνθάζεηο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

Α. ΔΚΛΟΓΔ ΤΠΗΡΔΙΑΚΟΤ & ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΑΓΔ 

Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ 

εθπξνζώπσλ ζηα Τπηρεζιακά και Πειθαρτικά σμβούλια ηεο ΑΑΓΔ πνπ ζα 

ιάβνπλ ρώξα  ζηηο 14.10.2021 κε ηλεκηρονική υηθοθορία απνθάζηζε ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ειεθηξνληθόο ηξόπνο 

δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ δε ζα αιινηώζεη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. 

Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο παξνπζίαο ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα Τπηρεζιακά και ηα Πειθαρτικά σμβούλια, εηδηθόηεξα 

ζήκεξα πνπ έρεη εθρσξεζεί επξεία θαλνληζηηθή εμνπζηνδόηεζε ζηε Δηνίθεζε ηεο 

ΑΑΓΔ,  ε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο είλαη θξίζηκε. 

Τν Γενικό σμβούλιο θαιεί ηελ αξκόδηα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ 

Γιεύθσνζη Ανθρώπινοσ Γσναμικού ηης ΑΑΓΔ λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο μσζηικόηηηας ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, λα 

ελεκεξώζεη έγθαηξα θαη αλαιπηηθά ηνπο ςεθνθόξνπο θαη λα επηιύζεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζώπνπο όπνην δήηεκα πξνθύςεη. 

Άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΣΤΔ ζα αλαξηεζνύλ νδεγίεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. 

Σπκκεηέρνπκε ζηηο εθινγέο ζηηο 14.10.2021 δηεθδηθώληαο ρσξίο 

παξεκβάζεηο λα απνθαζίδνπκε γηα ηα ππεξεζηαθά δεηήκαηα πνπ καο αθνξνύλ. 

Β. ΠΡΟΛΗΦΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ, ην Γενικό 

σμβούλιο επαλέιαβε ηελ πάγηα ζέζε ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππεξεζίαο κέζσ 

δηνξηζκώλ ΑΔΠ. 

Η δηαδηθαζία ησλ κεηαηάμεσλ είηε κέζσ θηλεηηθόηεηαο είηε ζην πιαίζην ηνπ 

Brexit δελ κπνξεί λα απνδώζεη πιένλ θαη ε επηινγή ηεο θάιπςεο ησλ θελώλ 

ζέζεσλ κέζσ λένπ θύθινπ κεηαηάμεσλ δε ζα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα, θαζώο 

έρνπλ εμαληιεζεί νη δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ. 

Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο ησλ θελώλ 120 πεξίπνπ ζέζεσλ 

κέζσ ΑΔΠ πξέπεη λα μεθηλήζεη άμεζα, θαζώο ε ππνζηειέρσζε ησλ 

ηεισλεηαθώλ κνλάδσλ ζα επηηαζεί ηελ επόκελε δηεηία ιόγσ θαη ηεο πιεζώξαο ησλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ. 



Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΜΟΙΒΧΝ-ΠΘΔ 

Τν Γενικό σμβούλιο ζπδήηεζε αθόκε κηα θνξά ην ζέκα ηνπ εηδηθνύ 

μιζθολογίοσ - βαθμολογίοσ θαη εκκέλεη ζηαζεξά ζηηο δηαηππσζείζεο ζέζεηο θαη 

απόςεηο ηνπ. Τν Προεδρείο ελεκέξσζε όηη θαηαηέζεθε αίηεζε αθύξσζεο ζην 

ηΔ γηα ηελ αθύξσζε ησλ πξνζβαιιόκελσλ πξάμεσλ θαηά ην κέξνο πνπ ζίγνληαη 

ηα ζπκθέξνληα ησλ Τεισλεηαθώλ ππαιιήισλ από ηηο πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο 

ζην πιαίζην ησλ αξρώλ ηεο ιζόηηηας θαη ηεο ορθολογικής οργάνφζης ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. 

Γ. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ (ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΔΛΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ)   

Η Ομοζπονδία κεηά από πξνζπάζεηα ηεζζάξσλ θαη πιένλ εηώλ θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα όηη νη έρνληεο ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ εμμένοσν πξνθιεηηθά λα απνδέρνληαη ηελ δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ 

ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ νρεκάησλ ζηε ιηαληθή ηηκή πώιεζεο πξν θόξσλ, 

όηαλ δελ ππάξρνπλ ζηαθερά θαη μη αμθιζβηηούμενα ζηνηρεία. 

Παξά ηηο επανειλημμένες θαη ζσνηονιζμένες πξνζπάζεηεο ηεο 

Ομοζπονδίας γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ ζέκαηνο όινη νη αξκόδηνη θνξείο 

(πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ, ππεξεζηαθή 

εγεζία) δηαηεξνύλ ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία ε νπνία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζην ζύλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ηδηαίηεξα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ. 

Δελ ππάξρνπλ πιένλ πεξηζώξηα γηα αδράνεια, θαζώο νη αιπζηδσηέο 

εμειίμεηο δεκηνπξγνύλ δσζεπίλσηα πξνβιήκαηα. 

Τν Γενικό σμβούλιο θαιεί ηελ σπηρεζιακή ηγεζία λα εθδώζεη ζαθείο 

νδεγίεο γηα ηελ ενιαία θαη ομοιόμορθη αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ, λα αλαιάβεη 

ηνλ θεληξηθό ζπληνληζκό ηεο επίιπζήο ηνπο θαη λα πξνβεί άμεζα ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ θαη θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ. Επίζεο ην Γενικό 

σμβούλιο απνθάζηζε νκόθσλα λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ Δκηελεζηική Δπιηροπή 

λα πξνθεξύμεη απεργία – αποτή από ηελ δηαδηθαζία ηεισληζκνύ ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ. 

 

 


