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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ
ΠΟΕ-ΔΟΤ ΜΕ ΣΟΝ ΔΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ κ. ΠΙΣΙΛΗ ΣΗΝ
ΔΕΤΣΕΡΑ 29.1.2018
Σην Δευτέρα 29.1.2018 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ τθσ ΠΟΕΔΟΤ με τον Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ κ. Πιτςιλι.
Από την πλευρά της ΠΟΕ-ΔΟΤ :
 Παραδόκθκαν ςτον κ. Πιτςιλι οι ςυνεδριακζσ αποφάςεισ του 27ου
υνεδρίου τθσ ΠΟΕ-ΔΟΤ.
 Σζκθκε για άλλθ μια φορά το κζμα τθσ μιςκολογικισ εξομοίωςθσ και
ηθτιςαμε τθν αποκατάςταςθ τθσ αδικίασ που διαιωνίηεται εδϊ και
καιρό με ευκφνθ τθσ Κυβζρνθςθσ
 Δθλϊςαμε τθν αντίκεςι μασ ςτθ ςφνδεςθ μιςκοφ με τα περιγράμματα
κζςθσ.
 Κατακζςαμε τισ απόψεισ που αποτζλεςαν και ςυνεδριακι απόφαςθ
πάνω ςε ςχζδιο διάταξθσ Νόμου για τισ ευκφνεσ και τθν νομικι κάλυψθ
όλων των υπαλλιλων.
 Δθλϊςαμε τθν αντίκεςι μασ ςτθν διενζργεια, πλειςτθριαςμϊν τθσ Αϋ
κατοικίασ και ηθτιςαμε μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων ςτθν ΑΑΔΕ
από τισ απειλζσ και τουσ εκβιαςμοφσ κάποιων αυτόκλθτων που
παριςτάνουν τουσ προςτάτεσ των οικονομικά αδυνάτων.
 Διαμαρτυρθκικαμε για κάποια προβλιματα και αδικίεσ που
δθμιουργικθκαν με τθν ζνταξθ ςε περιγράμματα κζςθσ και
αναφερκικαμε ςε περιςτατικά που ζχουν ςυμβεί ςε πολλζσ υπθρεςίεσ
ςε όλθ τθν επικράτεια.
 Ζθτιςαμε για άλλθ μια φορά αξιοκρατία και διαφάνεια ςε όλεσ τισ
υπθρεςιακζσ μεταβολζσ και μετακζςεισ και να πραγματοποιοφνται από
το Τπθρεςιακό υμβοφλιο. Ζθτιςαμε τθν ικανοποίθςθ των μετακζςεων
των νζων ςυναδζλφων τθσ 2Κ που βρίςκονται ακόμα ςε εκκρεμότθτα
ςτον τόπο ςυμφερόντων τουσ.
 Θζςαμε για άλλθ μια φορά το κζμα του άδικου αποκλειςμοφ των
ςυναδελφιςςϊν με άδεια μθτρότθτασ και των ςυναδζλφων από
δυςίατα νοςιματα από τθν ετιςια επιβράβευςθ. Επίςθσ κζςαμε το

κζμα τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ αναδρομικά τθσ
προςωπικισ διαφοράσ των κακαριςτριϊν και των πρϊθν δθμοτικϊν
αςτυνομικϊν.
Ο Διοικητής ανέφερε τα εξής :
 Για τθν μιςκολογικι εξομοίωςθ διλωςε, ότι τον Μάϊο κα γίνει με
Νόμο ςφνδεςθ του μιςκοφ με τα περιγράμματα κζςθσ, ϊςτε να δοκεί
λφςθ ςτο κζμα όςων δεν παίρνουν τθν προςωπικι διαφορά με
δικαιοςφνθ. Δεν κα γίνει καμία μείωςθ αποδοχϊν από τθ ςφνδεςθ
μιςκοφ και περιγραμμάτων κζςθσ ςτουσ εν ενεργεία υπαλλιλουσ τθσ
ΑΑΔΕ.
 Για τθν αξιολόγθςθ διλωςε ότι θ διαδικαςία εξελίχκθκε ομαλά και τα
προβλιματα ιταν λίγα, κα ςυνταχκεί ομάδα εργαςίασ θ οποία κα
επανεξετάςει τα προβλιματα τθσ τοποκζτθςθσ ςτα περιγράμματα
κζςθσ και κα γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ κινιςεισ όπου
απαιτοφνται. τθν ομάδα αυτι κα κλθκοφμε ζγκαιρα να κατακζςουμε
τισ απόψεισ μασ. Για τα υπόλοιπα κζματα δεςμεφτθκε να τα εξετάςει.
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