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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΙΚ κ. ΜΑΡΔΑ 
 

Συνάντηση πραγματοποίησε τη Δευτέρα 16.3.2015 η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ με τον 

αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Μάρδα για να συζητηθούν ζητήματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του. Οι τοποθετήσεις του στα θέματα που ετέθησαν έχουν ως εξής:  

Για τα μισθολογικά: 

Δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι μετέωρη καθώς δεν έχει προσδιοριστεί 

ακόμα το πρωτογενές πλεόνασμα, που θα κυμαίνεται από 0% ως 1,5%. Ως εκ τούτου, δε μπορεί 

να υποσχεθεί τίποτα. Σύμφωνα με τον κ. Μάρδα, αν εξοικονομηθούν χρήματα από μη-

μισθολογικές δαπάνες, τότε θα είναι πιο ευοίωνο και το τοπίο σχετικά με τους μισθούς στο 

Υπουργείο Οικονομικών και γενικά στο Δημόσιο. Επισήμανε ότι κατανοεί την ιδιαίτερη φύση της 

εργασίας των οικονομικών υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ.  

Για την μισθολογική εξίσωση των συναδέλφων της 1Κ/2013, και των μεταταγέντων από 

δημοτική αστυνομία: 

Επισήμανε ότι γνωρίζει το ζήτημα καλά, το αντιμετωπίζει θετικά και  θεωρεί ότι πρέπει να 

είναι από τις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί 

σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα θα εξετασθεί μετά τη συμφωνία 

του Ιουνίου με τους εταίρους.  

Για τις κρατήσεις ΤΕΑΔΥ (ποσό που δεν έχει επιστραφεί): 

Όταν ενημερώθηκε από την Ε.Ε. ότι η ΠΟΕ-ΔΟΥ εμμένει στη συνδικαλιστική διεκδίκηση 

του μέρους των κρατήσεων που δεν αποδόθηκαν στους συναδέλφους, ο κ. Μάρδας δήλωσε ότι 

είναι κάτι που αφορά το απώτερο μέλλον. Επισήμανε ότι δε βλέπει τους εφοριακούς, όπως και 

άλλους κλάδους που έχουν πληγεί από την κρίση (π.χ. πανεπιστημιακοί), ως εχθρούς.  

Για το ξεπάγωμα του βαθμολογίου και την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού: 

Δήλωσε ότι πρέπει να γνωρίζει ποια ακριβώς θα είναι η δημοσιονομική κατάσταση της 

χώρας στο σημείο εκκίνησης, που προσδιορίζεται τον Ιούνιο.  

Για την επανεξέταση του καθεστώτος κάλυψης των δαπανών μετακίνησης (εντός έδρας και 

εκτός έδρας): 

Αφού χαρακτήρισε το αίτημα δίκαιο, δήλωσε ότι ετοιμάζεται σχέδιο για αυτές τις δαπάνες 

και θα εξετάσει την περίπτωση να ενταχθούν σε αυτό .  

 



Για την επαναπρόσληψη των καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ που δούλευαν με μηνιαία σύμβαση 

έργου: 

  Δήλωσε ότι αυτό το θέμα δεν το γνωρίζει και μας παρέπεμψε στον κ. Κατρούγκαλο.  
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