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                                                                                                     Αζήλα, 4.12.15 

                                                                                       Αξ.Πξση.:303 

ΠΡΟ : ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΣΣΙΚΗ & ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΜΔ ΣΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 2.12.15, κεηά απφ αίηεκα ηνπ πιιόγνπ καο, ζπλάληεζε κε ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θ. Αιεμηάδε, κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο – ελεκέξσζεο 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο.  

Σα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ζπλάληεζε ήηαλ : 

1. Γηα ηελ πξνσζνύκελε κεηαζηέγαζε Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζην θηίξην 

επί ηεο νδνύ Θεβώλ - πξώελ θηίξην ΚΔΡΑΝΗ 

 

Δθ κέξνπο ηνπ πιιφγνπ καο δεηήζεθε πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο 

θαζψο θαη  ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα  πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί. Ο Τπνπξγφο απάληεζε φηη ππάξρεη 

πνιηηηθή απόθαζε γηα κεηαζηέγαζε ππεξεζηψλ θαη ην θηίξην πνπ έρεη επηιεγεί είλαη απηφ ηνπ 

πξψελ «ΚΔΡΑΝΗ» πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Θεβψλ, ην νπνίν κπνξεί λα ζηεγάζεη πάλσ απφ 2.500 

ππαιιήινπο. Σν ρξνλνδηάγξακκα δε πνπ έδσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζδηνξίζζεθε πεξίπνπ ζην 4κελν. Η επηινγή απηή έγηλε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζπάζεηαο 

εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ «απηή ε εμνηθνλφκεζε λα κελ αλαδεηεζεί ζε άιιεο 

θαηεπζχλζεηο»(!!) φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. Οπνηαδήπνηε πάλησο δηαδηθαζία ππνζηήξημε, δελ 

πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(ηνπνζέηεζε πνπ ρξνληθά ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ), ν νπνίνο, φπσο αλέθεξε ν 

Τπνπξγφο, ζα έρεη θαη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ! 

ε εξψηεζε γηα ην αλ ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ 

θηηξίνπ, δεδνκέλεο ηεο «πξντζηνξίαο» ηνπ ε νπνία δεκηνπξγεί εχινγεο αλεζπρίεο, ε απάληεζε πνπ 

δφζεθε ήηαλ φηη ππάξρνπλ πξνθνξηθέο δηαβεβαηώζεηο απ’ ηνπο αξκνδίνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ 

«δελ ππάξρνπλ αλνηρηά δεηήκαηα».  ηελ επηκνλή εθ κέξνπο ηνπ πιιφγνπ καο γηα ην αλ έρνπλ 

δεηεζεί γξαπηέο δηαβεβαηώζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη αλ φρη γηαηί απηφ δελ γίλεηαη, ε απάληεζε ήηαλ φηη ασηό δεν 

μπορεί να γίνει γιαηί ακόμα ηο κηίριο δεν έτει περάζει ησπικά ζηη αρμοδιόηηηα ηοσ ΥΠΟΙΚ και καηά 

ζσνέπεια ο Υποσργός δεν έτει αρμοδιόηηηα(!!). 
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Γηα ηα δεηήκαηα πξφζβαζεο ζην θηίξην, πνπ επίζεο ηέζεθαλ, ε απάληεζε ήηαλ φηη ζε πξνθνξηθή 

ζπλελλφεζε πνπ ήδε έρεη γίλεη κε ηνλ Γήκαξρν ηεο πεξηνρήο, ζα ιεηηνπξγήζνπλ λέεο γξακκέο 

ιεσθνξείσλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε κε ζηαζκνχο ΜΔΣΡΟ θαη 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ. 

Δπηπιένλ ν Τπνπξγφο επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ζε εμέιημε εηζαγγειηθήο έξεπλαο γηα ηε ζχκβαζε 

πψιεζεο θαη επαλελνηθίαζεο απ’ ηελ πιεπξά ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ, κε 

πξφβιεςε κεληαίνπ ελνηθίνπ ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ησλ 220.000 επξψ !!!  ε εξώηεζε γηαηί ε 

θπβέξλεζε πξνδηθάδεη νπζηαζηηθά ην απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο θαη ζπεύδεη λα 

εγθαηαζηήζεη ζην θηίξην ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ ππήξμε νπζηαζηηθή απάληεζε !!!  

Γηα ην δήηεκα ηέινο απηφ ηνλίζηεθε ζηνλ Τπνπξγφ φηη ν χιινγνο καο ζα επαλέιζεη άκεζα κε 

ΚΡΙΙΜΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ, απαηηώληαο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη πσο ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ  κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ζπδήηεζεο ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ νη δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ!!! 

2. Γηα ην .Γ.Ο.Δ θαη ηε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπαιιήισλ ζηελ 

Γ.Γ.Γ.Δ. 

 

Με δεδνκέλεο ηηο εθ δηα κέηξνπ αληίζεηεο εθηηκήζεηο, ΤΛΛΟΓΟΤ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, γηα ην 

αλ ην ΓΟΔ ηειηθά δηαιύεηαη ή αλαβαζκίδεηαη, ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ επηηαθηηθά απ’ ηελ 

πιεπξά ηνπ πιιφγνπ καο ήηαλ : 

Α) Η άκεζε θαη απηνλφεηε ηθαλνπνίεζε ηνπ από 23.11.2015 (Α.Π.289) αηηήκαηνο ηνπ 

πιιόγνπ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πνξίζκαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επηινγή ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ κεηαθηλνύληαη ή δελ κεηαθηλνύληαη απ’ ην ΓΟΔ ζηελ ΓΓΓΔ. Γηα ην 

αίηεκα απηφ ν Τπνπξγφο αλαγλψξηζε ην δηθαίσκά καο λα ιάβνπκε γλψζε ηνπ πνξίζκαηνο 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο ησλ ππαιιήισλ, βάζεη ηεο νπνίαο νξηζηηθνπνηήζεθε ην 

πφξηζκα, πνιηηηθή ηνπ ζέζε είλαη όηη ην πόξηζκα πξέπεη λα δνζεί, ΑΛΛΑ απηό δελ είλαη 

δηθή ηνπ αξκνδηόηεηα θαη ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχκε, είηε ζηελ Δπηηξνπή ζχληαμεο ηνπ 

πνξίζκαηνο, είηε ζηνλ αξκόδην Τπνπξγό θ. Σζαθαιώην, πνπ είλαη απηφο πνπ έρεη θαη ηελ 

επζχλε. 

 

Β) Γηα ην δήηεκα ηεο απαξάδεθηεο θαη αδηαθαλνύο δηαδηθαζίαο κε βάζε ηελ νπνία 

ηνπνζεηνχληαη νη 500 ζπλάδειθνη ζηελ ΓΓΓΔ, νη νπνίνη θαινχληαη λα δειψζνπλ 

πξνηηκήζεηο, τωρίς όμως να έτοσν προκηρστθεί οι θέζεις – κενά πνπ πξφθεηηαη λα 

θαιπθζνχλ θαη θπζηθά τωρίς να έτοσν προζδιοριζθεί κριηήρια κε βάζε ηα νπνία ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ ή φρη ηα αηηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ. Ο Τπνπξγόο ζπκθώλεζε απόιπηα κε 

ηελ άπνςή καο, πιελ όκσο δήισζε όηη ηελ επζύλε γηα απηή ηελ απαξάδεθηε 

δηαδηθαζία έρεη ε ΓΓΓΔ (!!!!!). 

 

Γ) Γηα ην δήηεκα ηεο δηαδηθαζίαο παξάδνζεο -  παξαιαβήο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ΓΟΔ. 

Δλεκεξψζεθε ν Τπνπξγφο γηα θαηλφκελα πίεζεο ζπλαδέιθσλ λα «ηξέμνπλ» ηε δηαδηθαζία, 

ρσξίο λα έρνπλ ππάξμεη πξνεγνπκέλσο ζαθείο θαη εληαίεο νδεγίεο σο πξνο απηφ. 

Καηαγγέιζεθε ε πξνζπάζεηα πίεζεο (φπσο κεηαθέξζεθε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο απφ 

ζπλαδέιθνπο ζην χιινγν), κηθξόο αξηζκόο ζπλαδέιθσλ λα παξαιάβεη, κε ζπλνπηηθέο 
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νπζηαζηηθά δηαδηθαζίεο, ρηιηάδεο ππνζέζεηο. Γηαδηθαζία πνπ ζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν 

(θάηη πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ) ηνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο ππνζέζεηο. 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ν Τπνπξγόο ήηαλ απόιπηνο. Ξεθαζάξηζε όηη ζηακαηάεη 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία παξάδνζεο – παξαιαβήο ησλ ππνζέζεσλ (ελφςεη κάιηζηα θαη 

επηθείκελεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ 

ππνζέζεσλ ζηε ΓΓΓΔ, εθηφο πεξίπνπ 9.000 πνπ ζα παξακείλνπλ ζην ΓΟΔ), ζηακαηάεη 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο κεηαθίλεζεο ππαιιήινπ θαη κίιεζε γηα 

θαηαινγηζκό πεηζαξρηθώλ επζπλώλ γηα όζνπο θηλνύληαη εθηόο απηνύ ηνπ πιαηζίνπ. 

 

Γ) Γηα ην δήηεκα ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ δελ κεηαθηλήζεθαλ ζηε ΓΓΓΔ, παξά ην γεγνλφο 

φηη εξγάδνληαλ ζε πεξηθεξεηαθά ΓΟΔ πνπ «έθιεηζαλ» ζηηο 30/10/2015 θαη νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζήκεξα ζε θαηάζηαζε απόιπηεο αλαζθάιεηαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε 

Ρφδν, ζηελ Σξίπνιε, ζηελ Λάξηζα, ζηελ Κέξθπξα θαη αιινχ), ν Τπνπξγφο δήισζε φηη 

πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ΑΜΔΑ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνζσξηλά κε ηε κεηαθίλεζε 

ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απηψλ ησλ ππαιιήισλ ζηηο θαηά ηφπνπο θηεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηελ ΓΓΓΔ, αθνχ πξψηα επηιεγεί ν λένο ΓΓΓΔ. 

 

3. Δθηόο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ έλα ζεκαληηθό ηκήκα ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ !!! 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ν Τπνπξγφο αλέθεξε όηη ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα αλαζέζεη έλα 

ηκήκα ηνπ ειεγθηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία, πινπνηψληαο ηελ πξφβιεςε 

ηνπ κλεκνλίνπ γηα παξνρή ‘’ζπλδξνκήο’’ ηεο αζηπλνκίαο ζηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ. 

Μεηαθξάδεηαη δειαδή ε έλλνηα ηεο ‘’ζπλδξνκήο’’ ζε εθρψξεζε ειεγθηηθνχ έξγνπ (!!) ζε 

ππεξεζίεο εθηφο ΤΠΟΙΚ θαη απηφ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε δηαιχεη ην ΓΟΔ, πξνθεηκέλνπ 

φπσο ηζρπξίδεηαη, λα έρνπκε εληαίν θνξνινγηθφ κεραληζκφ, θάησ απ’ ηελ ίδηα δηνίθεζε. Με άιια 

ιόγηα, ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα, νη Δθνξηαθνί πνπ παξακέλνπλ ζην ΓΟΔ, δελ ζα έρνπλ 

δηθαίσκα λα θάλνπλ θνξνινγηθό έιεγρν, θάηη πνπ ζα κπνξεί λα θάλεη ην πξνζσπηθό ηεο 

Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο πνπ αλήθεη δηνηθεηηθά ζε άιιν Τπνπξγείν !!!!! 

4. Γηα ην ζέκα ησλ κηζζνινγηθώλ δηαθνξώλ ησλ «λέσλ ζπλαδέιθσλ»  

Σέζεθε απ’ ηελ πιεπξά ηνπ πιιφγνπ ην ζέκα ηεο κε θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαδέιθσλ απ’ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνινγία (ζπλαδέιθσλ πνπ δελ πξνζιήθζεθαλ κε ηελ 1Κ) θαη ππήξμε ε 

δέζκεπζε φηη ην πξφβιεκα ζα αληηκεησπηζηεί ην επφκελν δηάζηεκα. 

5. Γηα ην επηθείκελν λνκνζρέδην πνπ ζα αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΓΓΔ θαη ηελ λέα ηεο κνξθή 

Γεδνκέλεο ηεο δέζκεπζεο ηεο θπβέξλεζεο λα θαηαζέζεη θαη λα ςεθίζεη εληόο ηνπ 2015 λφκν γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ΓΓΓΔ, δεηήζεθε λα θαηαηεζεί ε πξόηαζε ηεο 

θπβέξλεζεο θαζώο θαη ε δηεπθξίληζε γηα ην αλ ζα ππάξμεη δηάινγνο κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά 

καο όξγαλα επί ηεο πξόηαζεο απηήο. 

Δπί απηνχ ιάβακε ηελ απάληεζε φηη γηα ηελ ψξα δελ κπνξεί λα δνζεί θάπνην ζρέδην, αλ πξώηα 

απηό δελ ζπκθσλεζεί κε ηνπο ΘΔΜΟΤ, ελψ δηεπθξίληζε φηη πνιιά απφ απηά πνπ αθνχγνληαη, 

φπσο ην δήηεκα ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο θ.α., δελ επζηαζνχλ θαη δελ έρνπλ θακία ζρέζε 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ξεθαζάξηζε φηη παξακέλεη ε Γεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα ε νπνία είλαη 

θαη θαηνρπξσκέλε απφ ην χληαγκα.   
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6. Γηα ην ζέκα ησλ απιήξσησλ ππεξσξηώλ 

Σέζεθε ην δήηεκα ησλ νθεηιφκελσλ ππεξσξηψλ, αλαθέξνληαο σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηφ 

ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ, φπνπ νθείινληαη ππεξσξίεο ελφο έηνπο θαη ε απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ ήηαλ φηη ε 

θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο νθείιεηαη ζε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Σαπηφρξνλα εμήγγεηιε γηα ην λέν 

έηνο, έλα λέν, επέιηθην θαη δηθαηφηεξν, φπσο είπε, ζχζηεκα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ππεξσξηψλ. 

7.Γηα ηηο θήκεο πεξί «λένπ θιεηζίκαηνο» Τπεξεζηώλ 

Ο Τπνπξγφο δηέςεπζε φηη επίθεηηαη λέν θιείζηκν ΓΟY, ηδηαίηεξα γηα ηηο ΓΟY ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Σν ζέκα ζα επαλέιζεη είπε όηαλ νξηζηηθά ζηακαηήζεη ε αλάγθε πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηώλ 

ζηηο ΓΟY γεγνλόο πνπ ππνινγίδεη λα ζπκβεί εληόο ηνπ 2016! Γηα ην δήηεκα ηεο απαξαίηεηεο 

ελίζρπζεο κε πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ πνπ αδπλαηνχλ νπζηαζηηθά λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη 

ζπλάδειθνη βξίζθνληαη ζε θαζεκεξηλφ θίλδπλν (αλαθέξζεθε σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηφ 

ηεο ΓΟY ΑΙΓΑΛΔΩ), ν Τπνπξγόο δήισζε αδπλακία λα δεζκεπηεί γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο θαη 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ «απνζπαζκέλνη ππάιιεινη» εθηφο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (300-400 άηνκα) λα επηζηξέςνπλ πίζσ γηα λα θαιχςνπλ ππάξρνπζεο 

αλάγθεο. 

8. Γηα ηελ λνκηθή ζσξάθηζε ησλ ζπλαδέιθσλ 

Ο χιινγνο αλαθέξζεθε ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηαρξνληθνχ αηηήκαηνο ησλ 

ζπλαδέιθσλ γηα ηελ λνκηθή ηνπο ζσξάθηζε, ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε αλαιπηηθά θαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ καο ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ.  Ο Τπνπξγφο καο ελεκέξσζε γηα ην αίηεκα απηφ 

ζα ππάξμεη άκεζε ηθαλνπνίεζε αθνχ ε θπβέξλεζε πξνσζεί ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή ξύζκηζε 

γηα ηελ λνκηθή ζσξάθηζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζα πξνβιέπεη θαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

             

Γηα ην Γ.. 

Ο Πξόεδξνο       Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

  Μέξθνο Γεκήηξηνο                      παλάθεο Βαζίιεηνο Πέηξνο 


