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   Ενημερωτικό Σημείωμα  

για τη Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΔΟY (19.2.20) 
 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19.2.2020 το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Μια διαδικασία η 

οποία έλαβε χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο, δεδομένων των επιλογών της Διοίκησης της ΑΑΔΕ, αλλά και 

της Πολιτικής Ηγεσίας να προχωρήσουν και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς, όλα όσα 

δρομολογούνται για τις φορολογικές υπηρεσίες και αφορούν τόσο τη Δομή αυτών, όσο και το νέο 

εργασιακό μοντέλο που προωθείται. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

➢ Τροπολογία Σταϊκούρα για το Νέο Βαθμολόγιο 

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά το σαφές και ξεκάθαρο περιεχόμενο της τροπολογίας που ψηφίστηκε, 

υπήρξε μια εμφανής προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος. Με βάση την εισήγηση της 

Εκτελεστικής, η ψήφιση της τροπολογίας… δεν σημαίνει απώλεια της Δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας… 

‘’όπως λέγεται’’… (!!!). Παρ’ όλα αυτά, με βάση πάλι την εισήγηση της Εκτελεστικής, αυτό το μέτρο θα 

χρησιμοποιηθεί για τη μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ των υπαλλήλων, μεταξύ των υπηρεσιών 

(αυτών που σήμερα υπάρχουν) ή και ενόψει και των ελεγκτικών κέντρων που όπως ειπώθηκε… 

δρομολογούνται. Η συγκεκριμένη τροπολογία εμφανίστηκε ως μια περίπου… ‘’απαραίτητη’’ ενέργεια, 

στην κατεύθυνση υλοποίησης των ήδη προβλεπόμενων απ’ τον ιδρυτικό νόμο της ΑΑΔΕ, εκφράστηκε η 

διάθεση αντίδρασης στη συγκεκριμένη εξέλιξη, ενώ υπήρξε και η ενημέρωση ότι διερευνάται η 

δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης του Διοικητή για το Βαθμολόγιο η οποία αναμένεται σε 

συνέχεια της τροπολογίας που ψηφίστηκε. 
 

➢ Προσωπική Διαφορά των Νεοεισερχόμενων Συναδέλφων 

Το συγκεκριμένο ζήτημα επίσης απασχόλησε αρκετά το Γενικό Συμβούλιο, στο οποίο τοποθετήθηκαν 

και εκπρόσωποι των νέων συναδέλφων οι οποίοι ζήτησαν την ένταση των κινητοποιήσεων και 

ανέδειξαν προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι, πέραν του θέματος της προσωπικής 

Διαφοράς (κάλυψη των εξόδων διαμονής, υπηρεσίες – περιοχές πραγματοποίησης της δεύτερης 

πρακτικής κλπ). 

Η ομοσπονδία εισηγητικά και προσπαθώντας προφανώς να αποφύγει την απολύτως δικαιολογημένη 

κριτική για τη μέχρι τώρα στάση της, επέλεξε να επιτεθεί σε… ‘’κάποιους’’ οι οποίοι ‘’παρακινούν’’ τους 

νέους συναδέλφους να προχωρήσουν και να πιέσουν για κινητοποιήσεις!!!.  

Τόσο η ΑΚΕ, όσο και άλλες παρατάξεις τόνισαν τις ευθύνες όσων καθησύχαζαν τους νέους 

συναδέλφους, στους οποίους έταζαν ότι η λύση του ζητήματος ήταν θέμα ημερών, κατήγγειλαν την 

προσπάθεια ακύρωσης αγωνιστικών πρωτοβουλιών που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν 

(καλώντας και τις ομοσπονδίες να τις υιοθετήσουν) και αμφισβήτησαν ευθέως τις ‘’καλές’’ προθέσεις 

της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον αυτές παρουσιάζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα.  
 

➢ Αξιολόγηση 

Το θέμα της αξιολόγησης και της νέας κανονιστικής πράξης στην οποία προχώρησε η ΑΑΔΕ, τέθηκε και 

απασχόλησε το Γενικό Συμβούλιο. Η θέση της Ομοσπονδίας όπως παρουσιάστηκε εισηγητικά, αλλά και 

οι θέσεις όλων των παρατάξεων (με τις όποιες – γνωστές διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση 

 Παρακαλούμε να ενημερωθούν  

όλοι οι Συνάδελφοι! 
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διατύπωσης αυτών) ήταν ότι η ουσία της προωθούμενης αξιολόγησης παραμένει αναλλοίωτη και σε 

κάποιες μάλιστα περιπτώσεις ίσως αλλάζει και προς το χειρότερο. 
 

➢ Μπόνους 

Υπήρξε η ενημέρωση απ’ την Εκτελεστική Επιτροπή, ότι το Μπόνους θα δοθεί εντός του Μαρτίου… 
 

➢ Για το Ασφαλιστικό 

Υπήρξε η κινητοποίηση στο πλαίσιο της Γενικής απεργίας, χωρίς να γίνει κάποιος απολογισμός της 

δράσης της Ομοσπονδίας, ενώ ειπώθηκε ότι τα πράγματα με το ασφαλιστικό δεν είναι και τόσο 

αρνητικά (!!!), ότι δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα, αφού προβλέπονται και… αυξήσεις. 
 

Σημ. 1: Στο site της Ομοσπονδίας δεν υπήρξε και δεν υπάρχει καμιά αναφορά ή ανακοίνωση της 

Ομοσπονδίας ή της ΑΔΕΔΥ για το ζήτημα του Ασφαλιστικού και της Απεργίας!!!!. 
 

Σημ.2: H AKE κατήγγειλε ως απολύτως υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ηγεσίας της 

Ομοσπονδίας και των παρατάξεων ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ, οι οποίες ενώ δηλώνουν τη διαφωνία τους 

στο προωθούμενο σχέδιο των τριών πυλώνων και καταγγέλλουν την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, 

την ίδια στιγμή οι συγκεκριμένες παρατάξεις (πριν ακόμα τον Κατρούγκαλο και τον Βρούτση) 

‘’τρέχουν’’ το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, στο οποίο με κυνικό τρόπο διαχωρίζουν τους συναδέλφους σε όσους έχουν 

και όσους δεν μπορούν και καταβάλουν συνδρομή προκειμένου να έχουν επιπλέον 

ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη!!!!.  
 

➢ Για τις συγχωνεύσεις των ΔΟY 

Η κριτική της Ομοσπονδίας περιορίστηκε στη διαδικασία των συγχωνεύσεων και την… έλλειψη 

οργάνωσης. Ταυτόχρονα ειπώθηκε ότι στην επόμενη συνάντηση με τον Διοικητή θα ζητηθεί το 

πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συγχωνεύσεων. Στην εισήγηση της Εκτελεστικής δεν 

υπήρξε καμιά αναφορά για θέση της Ομοσπονδίας κατά του κλεισίματος των εφοριών. 
 

➢ Προσφυγή για τα Περιγράμματα Θέσης 

Υπήρξε η ενημέρωση ότι στις 26 Μαρτίου 2020 εκδικάζεται η υπόθεση της προσφυγής για τα 

περιγράμματα θέσης.  
 

➢ Συναντήσεις με Σκυλακάκη και Καλύβα 

Υπήρξε ενημέρωση ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει συνάντηση τόσο με τον κ. Σκυλακάκη για 

θέματα που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού της Προσωπικής Διαφοράς όσων συναδέλφων (των 

τελευταίων προκηρύξεων) έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της προσωπικής Διαφοράς, όσο και με την κ. 

Καλύβα για θέματα που αφορούν τις Κτηματικές και τα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες μας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

Απεργιακή Κινητοποίηση 

Με ομόφωνη απόφαση (υπήρξε ένα λευκό)  προγραμματίζεται απεργιακή κινητοποίηση για την 18η 

Μαρτίου 2020. Η αποτύπωση του διεκδικητικού πλαισίου και ο συντονισμός όλων των απαραίτητων 

ενεργειών για την πραγματοποίηση της απεργίας και την εξασφάλιση συνθηκών επιτυχίας, ανατέθηκαν 

στην Εκτελεστική Επιτροπή.  
 

Απεργία – Αποχή απ’ την Αξιολόγηση 

Δεδομένου ότι υπάρχει νέα κανονιστική πράξη που περιγράφει εκ νέου τη διαδικασία 

πραγματοποίησης της ‘’αξιολόγησης’’, το Γενικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ομόφωνη απόφασή του 

για απεργία – αποχή από οποιαδήποτε διαδικασία σχετίζεται με την εφαρμογή – υλοποίηση της 

διαδικασίας της αξιολόγησης. 
 

Προσωπική Διαφορά Νεοεισερχόμενων Συναδέλφων 



Σελίδα 3 από 6 

 

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης έξω απ’ το υπουργείο 

Οικονομικών στις 28.2.2020, ημέρα πραγματοποίησης συνάντησης με τον κ. Σταϊκούρα. 
 

Οικονομικά Θέματα – Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής 

Εγκρίθηκαν απ’ το Γενικό Συμβούλιο θέματα που αφορούσαν δαπάνες της Ομοσπονδίας, του 

προηγούμενου διαστήματος, ενώ εγκρίθηκαν – επικυρώθηκαν (όπως το καταστατικό προβλέπει) οι 

αποφάσεις τις Εκτελεστικής Επιτροπής της προηγούμενης επίσης περιόδου. 
 

Απόφαση για την 8η Μάρτη 

Υπήρξε απόφαση – ψήφισμα για την 8η Μαρτίου (Ημέρα της Γυναίκας) με βάση πρόταση – κείμενο 

που κατέθεσε η ΑΚΕ (Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών). 
 

Υπερωρίες στις Κτηματικές Υπηρεσίες  

Το Γενικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα του Συλλόγου Ημαθίας – Πέλλας - Πιερίας, για το ζήτημα 

των υπερωριών στις κτηματικές υπηρεσίες. 
 

Καθαρίστριες Ορισμένου Χρόνου 

Κατατέθηκε και έγινε αποδεκτό ψήφισμα στήριξης του αγώνα των καθαριστριών ορισμένου χρόνου για 

την εξασφάλιση της δουλειάς τους. 
 

Ψήφισμα – καταγγελία για απειλές και μπούλιγκ 

Μετά από πρόταση της ΣΑΣ, έγινε αποδεκτό ψήφισμα κατά των απειλών και του μπούλιγκ, είτε αυτά 

αφορούν εργαζόμενους, είτε συνδικαλιστές. 
 

Πρωτάθλημα 5χ5 

Αποφασίστηκε το πρωτάθλημα 5χ5 για το έτος 2020 να γίνει στην Καλαμάτα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΕ (Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών) 

Η ΑΚΕ κατέθεσε και δημοσιοποίησε απ’ την προηγούμενη του Γενικού Συμβουλίου μια ολοκληρωμένη 

πρόταση κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών τις οποίες θα μπορούσαν να αναλάβουν η Ομοσπονδία 

και οι Σύλλογοι όλης της χώρας. Πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει την απάντηση σε όσα 

δρομολογούνται απ’ την Πολιτική Ηγεσία, αλλά και τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ. Πρόταση η οποία μπορεί να 

αναδείξει μεγάλο μέρος των προβλημάτων που οι υπηρεσίες μας και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν, 

μπλοκάροντας ταυτόχρονα και τα σχέδια που δρομολογούνται. H Πρόταση περιλάμβανε… 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Κύκλο Απεργιακών Κινητοποιήσεων, επιδιώκοντας αυτές να γίνουν σε 

συντονισμό με τις άλλες ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ και με αποφασιστική περιφρούρηση τους, 

ώστε να αποτραπεί η λειτουργία των υπηρεσιών σε ημέρα απεργίας. Επιδιώκουμε το άμεσο 

συντονισμό με την ΑΔΕΔΥ και ταυτόχρονα απαιτούμε κάλυψη ή και κοινή προκήρυξη των 

κινητοποιήσεων και παράλληλη ανάληψη και απ’ την ΑΔΕΔΥ πρωτοβουλιών ενάντια στα 

προωθούμενα μέτρα, δεδομένου μάλιστα ότι αυτά σχεδιάζονται για το σύνολο του Δημοσίου. 

 

 Στη βάση της παραπάνω πρότασης αποφασίστηκε Ομόφωνα (με ένα Λευκό) η 

απεργιακή κινητοποίηση για την 18η Μαρτίου 2020 (υπήρξε πρόταση ως ημερομηνία 

απεργίας να οριστεί η 11η Μαρτίου, η οποία όμως δεν έτυχε της ομόφωνης στήριξης). 
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Αποχή από κάθε μορφή υπερωριακής απασχόλησης. Η Ομοσπονδία να καλέσει 

τους εργαζόμενους να τηρούν χωρίς καμιά παρέκκλιση το ωράριο και να μη συμμετέχουν σε 

καμιά εργασία πέραν του 8ώρου. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης η Ομοσπονδία να αναλάβει 

κάθε απαραίτητο μέτρο (νομικό κ.λπ.) προκειμένου να παρέχει κάλυψη σε συναδέλφους που η 

Διοίκηση (ΠΑΡΑΝΟΜΑ) τους χρεώνει αριθμό υποθέσεων και εν γένει εργασίες που είναι 

αδύνατο να ανταποκριθούν εντός του προβλεπόμενου απ’ το νόμο ωραρίου. 
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 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξε καμιά άλλη παράταξη 

πέραν της ΑΚΕ, με επιχειρήματα του τύπου… ‘’δεν θα το ακολουθήσουν οι συνάδελφοι’’ 

ή ότι ‘’πρέπει να το… συζητήσουμε’’ κλπ. 

Απορία 1; Μήπως η άρνηση αυτής της πρότασης (ή η μη ύπαρξη κάποιας άλλης 

αντίστοιχης) αφήνει εκτεθειμένους του εργαζόμενους απέναντι στη Διοίκηση η οποία 

επί της ουσίας… απαιτεί την υπέρβαση του 8ώρου; 

Απορία 2; Η τήρηση του ωραρίου και το προαιρετικό των υπερωριών, είναι κάτι που 

αμφισβητείται ή είναι προς συζήτηση απ’ την Ομοσπονδία; 
  

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Με απόφασή της η Ομοσπονδία να καλέσει τους συναδέλφους να απέχουν από 

οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά τη χρήση ιδίων μέσων κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους (αυτοκίνητα, έξοδα μετάβασης, αναλώσιμα κ.λπ. ). Η διοίκηση έχει τη ευθύνη 

και την υποχρέωση να εξασφαλίζει τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα για την άσκηση των 

καθηκόντων που μας ανατίθενται. 
 

 Η παραπάνω πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή… 
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Κήρυξη Απεργίας – Αποχής από κάθε αντικείμενο – εργασία που σχετίζεται με 

την οργάνωση του προωθούμενου βαθμολογίου – μισθολογίου και λήψη μέτρων 

περιφρούρησης αυτής της απόφασης. 
 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ. 
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Αποχή από εκτός έδρας ελέγχους, μέχρι την ύπαρξη συμφωνίας (στο πλαίσιο της 

συνολικότερης πρότασης των Ομοσπονδιών) για το θέμα της αποζημίωσης και της κάλυψης των 

εξόδων μετάβασης και διαμονής. 
 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ. 
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Ενεργοποίηση, πέραν των κινηματικών – συνδικαλιστικών μέσων και όλων των 

διαθέσιμων νομικών ή άλλων μέτρων προκειμένου η πρόταση των Ομοσπονδιών για 

εργασιακά και μισθολογικά ζητήματα να τεθεί στο  τραπέζι των συζητήσεων, υποχρεώνοντας 

προς αυτή την κατεύθυνση την πλευρά της Κυβέρνησης και της ΑΑΔΕ (π.χ. Απεργιακές 

κινητοποιήσεις, κατάθεση της πρότασης στον ΟΜΕΔ κλπ) 
 

 Η παραπάνω πρόταση έγινε αποδεκτή ως προς την κατάθεση της πρότασης στον ΟΜΕΔ, 

μετά και την ένθερμη υποστήριξη και του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας, ο 

οποίος τόνισε ότι η κατάθεση της πρότασης των Ομοσπονδιών στον ΟΜΕΔ, μπορεί να 

έχει, σε πολλά επίπεδα, θετικά αποτελέσματα για τους στόχους και τις διεκδικήσεις μας. 

Ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στην πρόταση κράτησε εισηγητικά και η παράταξη της 

ΔΗΣΥΕ. 
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου καλούνται οι Σύλλογοι να καταγγέλλουν 

ΑΜΕΣΑ στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ κ.λπ.) ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας 

(κτίρια κ.λπ.) και τη μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ, ΑΣΚΙ και ΔΑΣ. 

Σημ.: Εισηγητικά η ΔΗΣΥΕ είχε τοποθετηθεί μάλλον θετικά απέναντι στην πρόταση, κάτι 

όμως που δεν αποτυπώθηκε και κατά τη διαδικασία των αποφάσεων. 
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➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Πραγματοποίηση κινητοποιήσεων και αποκλεισμοί, απ’ τα Διοικητικά Συμβούλια 

των Συλλόγων, υπηρεσιών που στεγάζονται σε κτίρια που δεν πληρούν τους ελάχιστους 

κανόνες καταλληλότητας και ασφάλειας. 

 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις της 

ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ. 

 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Αποκλεισμός του ΚΕΟΦ και απαίτηση απομάκρυνσης απ’ τις υπηρεσίες μας της 

Ελεγκτικής Εταιρίας, αλλά και δημοσιοποίηση της χαρακτηρισμένης ως ΄΄απόρρητη’’, σύμβασης 

με τη συγκεκριμένη Ελεγκτική. 
 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ (Τη συγκεκριμένη πρόταση στήριξε και ένας εκ των εκπροσώπων της 

ΑΣΚΙ, διαφοροποιούμενος απ’ την επίσημη θέση της παράταξής του). 

Σημ.: Πρόκειται πραγματικά για μια απαράδεκτη στάση, η οποία δείχνει πόσο 

υποκριτικός είναι ο ‘’αγώνας’’ της Ομοσπονδίας και των συγκεκριμένων παρατάξεων, 

κατά των ελεγκτικών και των ιδιωτών.  
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Πραγματοποίηση κύκλου Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στη βάση των 

αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή διαπαραταξιακών αντιπροσωπειών της 

Ομοσπονδίας που θα σηματοδοτήσουν την ενότητα και την αποφασιστικότητα του κλάδου. 
 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ, ΣΑΣ και ΑΣΚΙ (ο εκπρόσωπος της οποίας χαρακτήρισε… μειωτική και 

προσβλητική για τους Συλλόγους αυτή την πρόταση) . 

Απορία; Αν τώρα δεν ανατρέξουμε σε συλλογικές διαδικασίες που θα ενεργοποιήσουν 

τους συναδέλφους και θα στείλουν ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, πότε θα το 

κάνουμε; 
 

➢  (Πρόταση ΑΚΕ) Πέραν της Ομόφωνης Απόφασης για συνέχιση της Απεργίας – Αποχής και στην 

κατεύθυνση διασφάλισης της εκ νέου επιτυχίας της, η ΑΚΕ πρότεινε επιπλέον την 

Πραγματοποίηση συσκέψεων (κατά τόπους) με τους συναδέλφους που έχουν θέσεις ευθύνης, 

καλώντας τους να μην υποκύψουν σε πιέσεις που θα δεχτούν προκειμένου να πάρουν μέρος 

στην αξιολόγηση. Θα πρέπει να τους καταστεί σαφές και οι ίδιοι να αντιληφθούν, ότι δεν θα 

πρέπει να μετατραπούν σε ‘’εργαλείο’’ προώθησης μέτρων που διαλύουν τον κλάδο, που είναι 

εις βάρος των συναδέλφων τους, υιοθετώντας πρακτικές που έρχονται εκτός των άλλων και σε 

ευθεία αντίθεση με καταστατικές διατάξεις των σωματείων μας. 
 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ. Η επιχειρηματολογία μάλιστα που διατυπώθηκε ήταν στην κατεύθυνση 

ότι τέτοιου είδους συσκέψεις δεν βοηθάνε(!!!). 
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Για το θέμα της Προσωπικής Διαφοράς και πέραν της Ομόφωνης απόφασης για 

συγκέντρωση στις 28.2.2020, η ΑΚΕ πρότεινε το Γενικό Συμβούλιο να αποφασίζει Πρόγραμμα 

δυναμικών κινητοποιήσεων για το θέμα της προσωπικής διαφοράς των νεοεισερχόμενων στον 

κλάδο συναδέλφων, μακριά από λογικές αναμονής, εφησυχασμού και εναπόθεσης της 

αντιμετώπισης του ζητήματος στις ‘’καλές διαθέσεις’’ του υπουργού. Να εντάξει το ζήτημα της 

άμεσης επίλυσης του θέματος στην κορυφή του διεκδικητικού πλαισίου των απεργιακών μας 

κινητοποιήσεων και παράλληλα να αποφασίσει συνεχείς (π.χ. μία φορά την εβδομάδα) 

παραστάσεις διαμαρτυρίας, έξω απ’ το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος να εξουσιοδοτηθεί και να 

κληθεί η Εκτελεστική  Επιτροπή όπως, σε συνεργασία με τις κινήσεις συντονισμού των ίδιων των 

συναδέλφων που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία 
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προς την κατεύθυνση άσκησης πίεσης για την επίλυση και ικανοποίηση του δίκαιου αυτού 

αιτήματος. 
 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ. 
 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Το Γενικό Συμβούλιο με απόφασή του, οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε 

δημόσια ανακοίνωσή του – Δελτίο Τύπου με το οποίο να καταγγέλλει: 

 

1. Τους πρώην Συναδέλφους - Βουλευτές οι οποίοι με τη στάση τους στη Βουλή, κατά τη 

διάρκεια ψήφισης της συγκεκριμένης τροπολογίας, συναινούν σε μέτρα τα οποία 

στρέφονται ευθέως κατά των εργαζομένων και του κλάδου. 

2. Του κ. Σταϊκούρα, ο οποίος ενώ δεσμεύτηκε στις ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ για συνεχή 

διάλογο για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο, λίγες ημέρες μετά τη συγκεκριμένη 

συνάντηση και λίγο πριν τη νέα προγραμματισμένη συνάντηση, ψηφίζει διάταξη που θέτει 

εκτός Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα τους εργαζόμενους στην ΑΑΔΕ. 
 

 Η παραπάνω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, αφού δεν τη στήριξαν οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, 

ΔΗΣΥΕ αλλά και η ΑΣΚΙ. 

➢ (Πρόταση ΑΚΕ) Κατατέθηκε ψήφισμα – καταγγελία με αφορμή τη δίκη των νεοναζί που 

βρίσκεται σε εξέλιξη, ψήφισμα αντίστοιχο με αυτά που λαμβάνει πλήθος σωματείων, το οποίο 

όμως δεν έγινε αποδεκτό απ’ τις παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΕ !!! 

Σημείωση 1. Πέραν των προτάσεων της ΑΚΕ (Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών), υπήρξαν και άλλες 

επιμέρους προτάσεις τόσο απ’ τη ΔΑΣ, όσο και τη ΣΑΣ, τις περισσότερες εκ των οποίων στήριξε και η 

ΑΚΕ, αλλά απορρίφθηκαν απ’ το ισχυρό και σχεδόν ενιαίο, στις περισσότερες ψηφοφορίες μπλοκ 

των παρατάξεων ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥΕ και ΑΣΚΙ. 

Συμπερασματικά…. 

Η Ομοσπονδία εισηγητικά περιορίστηκε σε μια… περιγραφή της κατάστασης που διαμορφώνεται 

στον κλάδο, επιχειρώντας μάλιστα να υποβαθμίσει δυσμενείς εξελίξεις. Χαρακτηριστικό άλλωστε 

των πραγματικών προθέσεων τους είναι το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε απ’ τις παρατάξεις της 

πλειοψηφίας εισηγητικά, ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης που 

διαμορφώνεται. Αντιθέτως υπήρξε μια συντονισμένη και κοινή προσπάθεια συγκεκριμένων 

παρατάξεων, να απαξιώσουν και να απονευρώσουν τη συνολική και συγκροτημένη πρόταση που 

κατέθεσε η ΑΚΕ. Πρόταση η οποία έγινα αποδεκτή επι της αρχής τόσο απ’ την παράταξη της ΣΑΣ, 

όσο και την παράταξη της ΔΑΣ, με διαφορετικό πιθανότατα σκεπτικό, ιεράρχηση των επιμέρους 

προτάσεων ή επιμέρους διαφοροποιήσεις.   

*Το παραπάνω ενημερωτικό, δεν αποτελεί κείμενο πρακτικών, αλλά μια πρόχειρη αποτύπωση όσων 

έλαβαν χώρα στο Γενικό Συμβούλιο     
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