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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
Για τθ ςυνάντθςθ με τθ Γ. Γ. Φορολογικισ Πολιτικισ & Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 

Πραγματοποιικθκε ςιμερα Πζμπτθ 12.12.19 ςυνάντθςθ του υλλόγου Αττικισ και Κυκλάδων με 
τθν κ. Καλφβα, μετά από ςχετικό αίτθμα του Συλλόγου. Τα κζματα που κυρίωσ απαςχόλθςαν τθ 
ςυνάντθςθ και αφοροφν τισ υπθρεςίεσ του ΣΔΟΕ και των Κτθματικϊν, οι οποίεσ υπάγονται ςτθ Γ. Γ. 
Φορολογικισ Πολιτικισ & Δθμόςιασ Περιουςίασ, αφοροφςαν…. 

 Τθ ‘’ςιγι ιχκφοσ’’ που επικρατεί γφρο απ το κζμα του ΣΔΟΕ, μετά τθν εδώ και ζξι περίπου 
μινεσ κατάργθςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ. 

 Τθν ανάγκθ άμεςθσ επαναφοράσ του δικαιώματοσ άςκθςθσ φορολογικοφ ελζγχου απ’ το 
ΣΔΟΕ. 

 Τθ νομοκετικι κωράκιςθ του ζργου που επιτελοφν ςιμερα οι εργαηόμενοι ςτο ΔΟΕ, 
προκειμζνου αυτό να μθν κινδυνεφει ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ. 

 Τθν υποςτελζχωςθ των υπθρεςιών και τθν ανάγκθ επαναλειτουργίασ δομών που 
καταργικθκαν το προθγοφμενο διάςτθμα. 

 Τθν ανυπαρξία οποιαςδιποτε δομισ για τθν εκπαίδευςθ των νεοειςερχόμενων ςτο ΔΟΕ 
ςυναδζλφων, γεγονόσ που εγκυμονεί πολλοφσ κινδφνουσ τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ 
εργαηόμενουσ, όςο και το δθμόςιο ςυμφζρον (εδϊ μάλιςτα εκφράςτθκε θ απορία γιατί δεν 
χρθςιμοποιοφνται οι δομζσ τθσ Φορολογικισ και Σελωνειακισ Ακαδθμίασ για τθν 
εκπαίδευςθ και των υπαλλιλων του ΣΔΟΕ). 

 Τθν φπαρξθ εργαηομζνων ςτο ΣΔΟΕ, όπωσ και ςε άλλεσ υπθρεςίεσ του ΥΠΟΙΚ και τθσ ΑΑΔΕ, 
που υπόκεινται ςε διαφορετικό μιςκολογικό κακεςτώσ (δεν λαμβάνουν προςωπικι 
διαφορά), γεγονόσ που οδθγεί μεγάλο ποςοςτό νζων ςυναδζλφων να μθν αποδζχονται το 
διοριςμό και τθν τοποκζτθςι τουσ ςτισ υπθρεςίεσ μασ. 

 Τθ μιςκολογικι υποβάκμιςθ ςυναδζλφων που ιρκαν ςτο ΔΟΕ μζςω τθσ κινθτικότθτασ, 
από άλλεσ υπθρεςίεσ και ςτουσ οποίουσ δεν αναγνωρίηεται θ προςωπικι διαφορά που 
λάμβαναν ςτθν υπθρεςία προζλευςθσ, με αποτζλεςμα να αναηθτοφν τρόπο επιςτροφισ ςε 
αυτζσ. 

 Το ηιτθμα τθσ δυνατότθτασ μετακίνθςθσ των υπαλλιλων από το ΔΟΕ και τισ ΚΣΗΜΑΣΙΚΕ 
προσ τθν ΑΑΔΕ και αντίςτροφα, δεδομζνου ότι ςιμερα αυτοφ του είδουσ οι μετακινιςεισ 
υπάγονται ςτθ διαδικαςία τθσ κινθτικότθτασ που αφορά το ςφνολο των Δθμόςιων Υπθρεςιϊν. 

 Τθν απουςία οποιαςδιποτε (οφτε καν τθσ προβλεπόμενθσ εκιμοτυπικισ) επαφισ και 
ενθμζρωςθσ των εργαηόμενων ςτο ΣΔΟΕ απ τθν νζα πολιτικι θγεςία.  

 Τθν είςοδο εκ νζου ιδιωτικών ςυνεργείων κακαριότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ του ΥΠΟΙΚ. 

 Το κζμα των κτθματικϊν υπθρεςιϊν και τθ δραματικισ υποςτελζχωςι τουσ. 
 Το κζμα των υπερωριών που προβλζπονται για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ Κτθματικζσ και οι οποίεσ, 

πζραν τθσ πολφ αργοπορθμζνθσ χοριγθςισ τουσ, υπολείπονται κατά πολφ των πραγματικών 
υπερωριών, ιδιαίτερα αυτι τθν περίοδο τθσ ςφνταξθσ του Εκνικοφ Κτθματολογίου. 

 Τθσ ζλλειψθσ μζχρι ςιμερα οποιαςδιποτε διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ των υπαλλιλων των 
κτθματικών ςτο νζο μθχανογραφικό ςφςτθμα (ΨΥΔΗΠΕΕΚ). 

 Σθσ εκχώρθςθσ τθσ Δθμόςιασ περιουςίασ ςε ανώνυμεσ εταιρείεσ (ΕΣΑΔ ΑΕ - Τπερταμείο). 

  Σο αςαφζσ κακεςτώσ διαχείριςθσ και προςταςίασ τθσ δθμόςια υπθρεςίασ.  

Τζλοσ ηθτικθκε ενθμζρωςθ για το ελεγκτικό επίδομα που κεςμοκετικθκε το προθγοφμενο 
διάςτθμα και αφοροφςε τισ δομζσ που υπάγονταν - αναφζρονταν ςτθν Επικεωριτρια Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ. 

Απ τθν πλευρά τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ…. 

 Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν  

όλοι οι Συνάδελφοι! 
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Κατατζκθκε θ διάκεςι τθσ να εργαςτεί για το καλό των υπθρεςιϊν μασ και τθν αντιμετϊπιςι 
προβλθμάτων που ςτθν πλειοψθφία τουσ (όπωσ ανζφερε) κλθρονόμθςε θ ςθμερινι κυβζρνθςθ.  

Επί των ςυγκεκριμζνων ηθτθμάτων που τζκθκαν ςτο τραπζηι… 

 Θα ‘’τρζξει’’ άμεςα θ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν τόςο ςε επίπεδο θγεςίασ όςο και τισ κρίςεισ 
προϊςταμζνων που εκκρεμοφν, χωρίσ όμωσ να είναι ςε κζςθ, όπωσ είπε, να δϊςει 
ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία για τθ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα. 

 Όςον αφορά το αυτονόθτα αίτθμα τθσ επαναφοράσ του φορολογικοφ ελζγχου, δεν ιταν ςε 
κζςθ να κατακζςει κάτι ςυγκεκριμζνο. Περιορίςτθκε να επαναλάβει τθν πρόκεςθ τθσ 
κυβζρνθςθσ να αναβακμίςει τισ υπθρεςίεσ μασ. 

 Όςον αφορά τθν μιςκολογικι υποβάκμιςθ των υπαλλιλων, περιορίςτθκε ςτθν εκφραςμζνθ 
βοφλθςθ (όπωσ είπε) τθσ πολιτικι θγεςίασ για τθν αντιμετώπιςθ μιςκολογικών 
ςτρεβλώςεων… 

 Για τισ Κτθματικζσ εκφράςτθκε επίςθσ θ βοφλθςθ αναβάκμιςθσ και ςτιριξθσ αυτϊν, χωρίσ 
επίςθσ κάτι ςυγκεκριμζνο. 

 Για το κζμα τθσ εκπαίδευςθσ των νζων υπαλλιλων, δεν υπιρξε κάποια ιδιαίτερθ αναφορά, 
ενϊ διλωςε ότι ακοφει με ενδιαφζρον τθν πρόταςθ αξιοποίθςθσ τθσ Φορολογικισ Ακαδθμίασ. 

 Για τθν είςοδο ιδιωτικών ςυνεργείων κακαριότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ του ΥΠΟΙΚ, διλωςε 
άγνοια. 

 Για το ηιτθμα επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ των ςυναδζλφων, διλωςε ότι θ ίδια το 
προθγοφμενο διάςτθμα ζχει επιςκεφτεί δφο φορζσ το ΣΔΟΕ.  

 Για το κζμα τθσ δυνατότθτασ μετακίνθςθσ υπαλλιλων του ΤΠΟΙΚ και τθσ ΑΑΔΕ, διλωςε ότι 
αυτό το αίτθμα είναι εφλογο και κα διερευνιςει τισ όποιεσ δυνατότθτεσ, δεδομζνου του 
πλαιςίου λειτουργίασ τθσ ΑΑΔΕ. 

 Για τθ νομοκετικι κωράκιςθ του ζργου των υπαλλιλων του ΔΟΕ, δεν υπιρξε κάποια 
ςυγκεκριμζνθ δζςμευςθ ι αναφορά, πζραν το ότι κα δοφμε ςτο μζλλον όλο το πλαίςιο 
λειτουργίασ. 

 Για το ηιτθμα του κεςμοκετθμζνου ελεγκτικοφ επιδόματοσ, διλωςε με τα ςθμερινά 
δεδομζνα αυτό καταργείται, κα ςυνεχίηουν να το λαμβάνουν όςοι το λάμβαναν, δεν ιταν ςε 
κζςθ να απαντιςει για ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. για το ΣΔΟΕ), ενϊ μασ είπε ότι το όλο 
ηιτθμα είναι ακόμα ςε εκκρεμότθτα. 

 
Συμπεραςματικά… 
Παρά τθν ζκφραςθ καλισ διάκεςθσ απ τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ, δυςτυχϊσ δεν υπιρξε 

ουςιαςτικά καμιά απάντθςθ ςτα κζματα που τζκθκαν ςτο τραπζηι. Θζματα που αφοροφν τόςο 
το κεςμικό κακεςτώσ λειτουργίασ των υπθρεςιών, όςο και τα κακθμερινά (αλλά όχι μικρά) 
προβλιματα με τα οποία ζρχονται αντιμζτωποι οι εργαηόμενοι. 
 

Η προςπάκεια κακθςυχαςμοφ και διαβεβαίωςθσ περί… ‘’κετικϊν διακζςεων’’ απ τθν πλευρά 
τθσ πολιτικισ θγεςία μπορεί να καταγράφεται (μιασ και ιταν θ πρϊτθ ςυνάντθςθ) δεν αποτελεί 
όμωσ ςε καμιά περίπτωςθ απάντθςθ μετά τθν προ εξαμινου διάλυςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 
του ΣΔΟΕ και τθν εγκατάλειψθ των υπθρεςιϊν μασ ςτθν τφχθ τουσ.  
 

Τα ςυνδικαλιςτικά μασ όργανα οφείλουν να λάβουν ςοβαρά υπ όψιν τουσ αυτι τθν 
κατάςταςθ, να μθν ανεχτοφν άλλο διαδικαςίεσ που μετακζτουν ςτο μζλλον τισ λφςεισ των 
προβλθμάτων και να υπεραςπιςτοφν τισ υπθρεςίεσ μασ.  Η Αυτόνομθ Κίνθςθ Εφοριακών (ΑΚΕ) 
κα ςυνεχίηει να πιζηει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 

Ακινα, 12.12.2019 

Αυτόνομθ Κίνθςθ Εφοριακϊν 
Τθλ. Επικ.: Μζρκοσ Δθμ. (6973 991235), Ρόδθσ Γ. (6985740894), κλαβάκθ Φρ.(6971898089), 

ιώηιοσ Χρ. (6972234003), Κρομμφδασ Γιώργοσ (6972764545) Μπίκασ Παν. (6986060901)  


