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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 02.03.2015 συνάντηση της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ με την
αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Βαλαβάνη για να συζητηθεί το από 27.02.2015
υπόμνημα της Ομοσπονδίας που είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.poe-doy.gr. Oι
τοποθετήσεις της κ. Βαλαβάνη ανά θέμα ήταν οι εξής:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – 1Κ/2013
Για το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στις αποδοχές των εφοριακών:
Αρχικά δεσμεύτηκε πως δε θα γίνουν περαιτέρω μειώσεις στο βασικό μισθό. Στη συνέχεια
διευκρινίστηκε ότι η υπερβάλλουσα διαφορά δεν είναι ενταγμένη στο βασικό μισθό και η κ.
Βαλαβάνη δήλωσε ότι αρμόδιος για τα μισθολογικά είναι ο κ. Βαρουφάκης.
Για το αίτημα των εφοριακών υπαλλήλων για ειδικό μισθολόγιο στα πρότυπα των
Ευρωπαίων συναδέλφων τους.
Δήλωσε ότι είναι αδύνατο υπό τις παρούσες συνθήκες, οι οποίες είναι έκτακτες.
Για το αίτημα για άμεση μισθολογική εξίσωση της 1Κ/2013.
Αρχικά δήλωσε ότι είναι θετικά διακείμενη, αλλά όχι εντός του 2015 και δήλωσε ότι αρμόδιος για
τα μισθολογικά είναι ο κ. Βαρουφάκης.
Για το αίτημα να προχωρήσουν άμεσα οι μεταθέσεις των συναδέλφων της 1Κ/2013 που
προέρχονται από την επαρχία.
Αρχικά δήλωσε ότι εξετάζει θετικά το αίτημα για τους επιλαχόντες, δεδομένου ότι για τους
υπόλοιπους πλησιάζει η παρέλευση της διετίας. Τελικά, δήλωσε αναρμόδια και μας παρέπεμψε
στον κ. Βαρουφάκη.
Για το αίτημα άμεσης συνάντησης με τους εκπροσώπους της 1Κ/2013 προκειμένου οι
τελευταίοι να εκθέσουν τα προβλήματά τους.
Απάντησε θετικά στο αίτημα, αλλά δήλωσε ότι θα πρόκειται για μία μη δεσμευτική συζήτηση
δεδομένου ότι αρμόδιος είναι ο κ. Βαρουφάκης.
Για το αίτημα «ξεπαγώματος» του βαθμολογίου, επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθός και
βελτίωσης του υπάρχοντος καθεστώτος για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης για την
εκτέλεση της υπηρεσίας.
Δήλωσε ότι είναι αδύνατον να γίνει κάτι από αυτά εντός του 2015. Δεν μπορεί να δεσμευτεί
σήμερα για το 2016, 2017 και 2018.

Για το αίτημα άμεσης επαναπρόσληψης των καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ με καθεστώς
πλήρους απασχόλησης και αναδρομική καταβολή του 25% του μισθού που δε λάμβαναν στο
διάστημα της διαθεσιμότητας;
Δεσμεύτηκε για την επαναπρόσληψή τους αλλά δήλωσε ότι χρειάζεται λίγη ακόμη υπομονή.
Απάντησε αρνητικά στο ζήτημα της αναδρομικής καταβολής του 25% του μισθού και δήλωσε ότι
βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση αν θα επαναπροσληφθούν ως πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Για την αποκατάσταση των συναδέλφων της κατηγορίας ΤΕ που αυτή τη στιγμή δε
μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης της ΓΓΔΕ.
Δήλωσε ότι είναι θετική και παρέπεμψε στο σχετικό έγγραφο της κ. Σαββαϊδου με αριθ.
πρωτοκόλλου ΓΓΔΕ 0000974/ΕΞ 2015.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Για την κατάργηση των ιδιωτικοποιήσεων στο ΥΠΟΙΚ, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
την κατάργηση των εργολαβικών συνεργείων καθαριότητας και επαναφοράς του
φορολογικού πιστοποιητικού στις ΔΟΥ.
Αφού ενημερώθηκε για το τι σημαίνει φορολογικό πιστοποιητικό, δεσμεύτηκε να εξετάσει το εν
λόγω θέμα. Αναφορικά με την καθαριότητα, δήλωσε πως όπου δεν υπάρχουν καθαρίστριες θα
υπάρχουν εργολάβοι.
Για την άρση της τριχοτόμησης του ΥΠΟΙΚ και την ενοποίηση όλου του Υπουργείου υπό
ενιαία διεύθυνση.
Δήλωσε πως στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι ενιαία ΓΓΔΕ, δε μπορεί όμως να γίνει αυτό
τώρα γιατί αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση η διατήρηση της διοικητικής και οικονομικής
αυτοτέλειας της ΓΓΔΕ και η ενοποίηση θα θεωρηθεί μονομερής ενέργεια στα πλαίσια της
διαπραγμάτευσης. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο προληπτικός έλεγχος μένει στη ΓΓΔΕ.
Για την ηθική νομιμοποίηση του κλάδου των Εφοριακών που έχει απαξιωθεί συστηματικά
τα τελευταία χρόνια.
Υπογράμμισε την αμέριστη συμπαράσταση και εκτίμηση για τη δουλειά και την προσφορά των
συναδέλφων και ζήτησε τη στήριξή των εφοριακών σε θέματα διαφθοράς και διαφάνειας.
Για τη δημιουργία επαρκούς νομικού πλαισίου προστασίας των συναδέλφων ενάντια στη
φάμπρικα ανώνυμων καταγγελιών που αφήνουν τους εφοριακούς εκτεθειμένους.
Δήλωσε ότι αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης και παρέπεμψε στον κ. Κατρούγκαλο,
δηλώνοντας πως το ζήτημα αυτό, αν και είναι πιο επιτακτικό για όσους εργάζονται στους
ελεγκτικούς μηχανισμούς του δημοσίου, αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους στο σύνολό τους και
ως εκ τούτου αποτελεί αντικείμενο γενικότερης μεταρρύθμισης.

Για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, την ενίσχυση των ΔΟΥ και των
λοιπών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ που αντιμετωπίζουν εκρηκτικές ελλείψεις σε προσωπικό και
εξοπλισμό .
Δήλωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε προσλήψεις εφοριακών προς τα τέλη
του τρέχοντος έτους.
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