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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΗ ΠΟΕ – ΔΟΤ  ΜΕ ΣΟΝ ΑΝ. ΤΠΟΤΡΓΟ κ. ΣΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ 
 
 

     Σελ ΣΕΣΑΡΣΗ 2.9.2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηεο ΠΟΔ –ΓΟΤ κε ηνλ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. ΣΡ. ΑΛΔΞΗΑΓΖ θαη ηνπ επηδψζακε :  

 Σελ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 1.9.2015 κε ηελ νπνία θαιείηαη ε Πνιηηηθή θαη 
Τπεξεζηαθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα κελ εθδψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ δηαπηζησηηθέο πξάμεηο γηα κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην ΓΟΔ, 
κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ θαη φζα πξνβιέπνληαη ζην ΦΔΚ 94/Α/2015 ηνπ λένπ κλεκνληαθνχ 
λφκνπ 4336/14.5.2015. Να κελ πξνβεί ζε θακία ππεξεζηαθή κεηαβνιή ησλ ππαιιήισλ 
ρσξίο αίηεζή ηνπο.  

 Σε ζπλεδξηαθή απφθαζε ηνπ 26νπ πλεδξίνπ ηεο ΠΟΔ –ΓΟΤ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
θαινχκε ηελ πνιηηεία λα ελνπνηήζεη ΓΟΔ –ΓΓΓΔ- Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο θαη λα θαηαξγήζεη 
ην δηαρσξηζκφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.   

 Απφζπαζκα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο 5.6.2015 ζρεηηθά κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ΠΟΔ –ΓΟΤ γηα ηελ αλεμάξηεηε  Γ.Γ.Γ.Δ. σο εμήο : 
1. Γηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο κνξθήο ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ ππαιιήισλ (κε άξζε 
ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο) – κνληκφηεηα - πιήξε εξγαζηαθά & αζθαιηζηηθά 
δηθαηψκαηα. 
2.  Καηνρχξσζε φισλ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, κε ππαγσγή ηνπο ππφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ, θαη άκεζε θάιπςε ησλ νξγαληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ θελψλ, κε πξνυπφζεζε 
ηελ αιιαγή ηνπ ΠΓ 111/2014 κε ζνβαξή θαηαλνκή φισλ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. 
3.  Δμνκνίσζε ησλ απνδνρψλ ηεο ζεηξάο 1Κ/2013 ΑΔΠ αιιά θαη θάζε λενεηζεξρφκελνπ 
ππαιιήινπ κε ηηο απνδνρέο ησλ παιαηφηεξσλ (ππεξβάιινπζα). 
4.  Γηαζθάιηζε ησλ πθηζηάκελσλ απνδνρψλ καο κε ηελ πξνυπφζεζε ηε ζέζπηζε εηδηθνχ 
κηζζνινγίνπ κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο αξρήο. 
5.  Δλνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ΓΓΓΔ κε ΓΟΔ θαη Γεκφζηα Πεξηνπζία. 
6.  Νένη δηνξηζκνί ΜΟΝΟ κέζσ ΑΔΠ (φρη ζε ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο, κφληκε ζηαζεξή 
εξγαζία πιήξνπο σξαξίνπ, φρη ζε ζέζεηο εξγαζίαο ΗΓΑΥ). 
7.  Καηαβνιή πξαγκαηηθψλ εμφδσλ θίλεζεο, φπσο θαη πξαγκαηηθψλ ππεξσξηψλ, φπνπ 
απηέο δηελεξγνχληαη. 
8.  Δίκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζηε ζχλδεζε απφδνζεο – κηζζνχ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ 
«άγξηα» εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζηε ζχλζιηςε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. 
9.  Τπεξεζηαθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ βάζεη ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, κε δηάθαλα 
αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. 
 



 
Ω ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΓΓΔ 
 

1.  Πεξηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΓΓΓΔ απνθιεηζηηθά ζην εθηειεζηηθφ θνκκάηη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ.  Ζ δπλαηφηεηα ηεο ΓΓΓΔ γηα έθδνζε ΠΟΛ, 
εγθπθιίσλ θαη δηαηαγψλ λα κε ππεηζέξρεηαη ζε εξκελεία ηεο λνκνζεζίαο. 
2.  Ύπαξμε δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηεο ΓΓΓΔ σο 
πξνο ηηο πξάμεηο ηεο ή ηηο παξαιείςεηο ηεο ηφζν κε εμσηεξηθέο (πρ επηηξνπή ηεο Βνπιήο) 
φζν θαη κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο.  Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα παχζεο ηεο πθηζηάκελεο δηνίθεζεο, φηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη. 
3.  ε θακηά πεξίπησζε λα κε απαιιάζζνληαη πνηληθά νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο Γηνηθήζεηο 
ηεο ΓΓΓΔ, γηα απνθάζεηο βιαπηηθέο πξνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, φπσο 
απνξξένπλ απφ ην Διιεληθφ χληαγκα. 

 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο 23.7.2015 ζρεηηθά κε ηνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο 
θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνλίδνληαο φηη ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ αληαπνθξίζεθε κε 
αίζζεκα πςειήο επζχλεο, ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ θαινθαηξηνχ θαη απαηηήζακε ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζή ηνπο (ππεξσξίεο , έμνδα θίλεζεο, 
πιηθνηερληθή ππνδνκή). 
Σέινο ηέζεθε γηα άιιε κηα θνξά ην επείγνλ ζέκα ησλ παξαγξαθψλ θαη απαηηήζακε λα δνζεί 
άκεζε ιχζε .  
 
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Τπνπξγφο  αλαθέξζεθε ζηα παξαθάησ:  
 
Αηζζάλεηαη απέξαληε επγλσκνζχλε απέλαληη ζηνλ θιάδν πνπ αληαπνθξίζεθε ζην ζέκα ησλ 
πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ κε απηαπάξλεζε, ρσξίο ππεξσξίεο, ρσξίο ξεπφ θαη δεζκεχεηαη λα 
θάλεη ηα πάληα γηα λα αληαπνδψζεη απηήλ ηελ ζηήξημε. 
Τπέγξαςε φιεο ηηο ππεξσξίεο.  
Αλ ππάξρνπλ θαηαγγειίεο γηα πξνεθινγηθή εκπινθή ηνπ ΤΠΟΗΚ, λα γλσζηνπνηεζνχλ γηα λα 
επηιεθζεί. 
 
ε φηη αθνξά ηελ έθδνζε ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ γηα 
κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη πξνζσπηθνχ απφ ην ΓΟΔ , ππνζηήξημε φηη είλαη Τπεξεζηαθφο 
Τπνπξγφο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηνλ Νφκν πνπ ςεθίζζεθε, φκσο δελ ζα γίλεη θακία 
κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν. Θα δεηεζεί παξάηαζε θαη ζα 
ζπκπιεξσζνχλ κφλν ηα απνγξαθηθά  κε ηελ πξνηίκεζε παξακνλήο ή φρη. 

 
Δήλωσε ότι: 

 

 Πξνο ην παξφλ ην ΓΟΔ ζα ιεηηνπξγήζεη ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Αληηθείκελν ηνπ 
ΓΟΔ ζα είλαη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, φπια, λαξθσηηθά, δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη, ζέκαηα 
απάηεο, ηήξεζε Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Πξνβιέπεηαη λα εληζρπζεί  κε πξνζσπηθφ θαη 
εξγαιεία, ζηα πξφηππα ησλ Δπξσπατθψλ  αληίζηνηρσλ ζσκάησλ,  δελ θαηαξγνχληαη  νη 
νξγαληθέο ηνπ ζέζεηο, κεηαθέξνληαη 500 ππάιιεινη απφ ην ΓΟΔ ζηελ Γ.Γ.Γ.Δ. 

 Έκπεηξν πξνζσπηθφ ζα θχγεη απφ ην ΓΟΔ θαη έκπεηξν ζα παξακείλεη.  Γελ ζα ράζνπλ 
ηίπνηα νη έκπεηξνη ειεγθηέο  θαη δελ θαζηεξψλνληαη νη πηζηνπνηεκέλνη. Σα θξηηήξηα επηινγήο 
δελ ζα είλαη θνκκαηηθά, ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε δήισζε πξνηίκεζεο θαη πεξηκέλεη 
πξνηάζεηο απφ ηελ ΠΟΔ ΓΟΤ γηα ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία. 

 Οη ππνζέζεηο ηνπ ΓΟΔ  ζα θαηαγξαθνχλ κε εηδηθφ ηξφπν θαη ζα γίλεη επηηξνπή απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο, δειαδή  ΓΓΓΔ, ΓΟΔ, Αλ. ΤΠΟΗΚ, Τπ. Γηαθζνξάο, γηα ηελ επηινγή. Οη 



Οηθνλνκηθνί Δηζαγγειείο ζα απνθαζίζνπλ απφ πνηα ππεξεζία, ΓΟΔ ή ΓΓΓΔ,  ζα 
εθηεινχληαη νη εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο. Οη ιίζηεο ζα πάλε παθέην δελ ζα δηακνηξαζζνχλ. 

 Πξνέηξεςε λα κελ ππάξρεη θακία αλεζπρία γηα ην ΓΟΔ, θαη αλέθεξε: «λα κελ 
εθπιαγείηε αλ αθφκε έρνπλ θαη θαιχηεξεο ακνηβέο, φζνη παξακείλνπλ». 

 Μεηά απφ  δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην δεζκεχζεθε λα 
απμεζνχλ ηα νδνηπνξηθά  θαη απφ ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ δαπαλψλ ζα 
εμνηθνλνκεζνχλ ρξήκαηα θαη ζα ππάξρεη αληακνηβή γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ζηελ 
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ επηηεχρζεθε ην δηάζηεκα ηνπ 
θαινθαηξηνχ κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο.  

 Δμεηάδεη ηε δεκηνπξγία κηαο δηεχζπλζεο πξνζσπηθνχ, ίζσο κε δχν ηκήκαηα, φπσο θαη 
παιηά. Ζ αλαινγία έλαο πξνο έλαο πνπ ίζρπζε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα αλάκεζα ζε 
ΓΟΔ, Γεκφζηα Πεξηνπζία θαη ΓΓΓΔ ζηελ επηθνηλσλία πξνζσπηθνχ, δελ ηζρχεη  
λνκνζεηηθά.  

 Ζ πξφηαζή ηνπ γηα ηε ΓΓΓΔ ζα είλαη  εληφο δεκνζίνπ, κε  λέα δνκή. 

 Με παξεκβάζεηο ηνπ ζηνλ Τπ. Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ Τπ. Γηθαηνζχλεο δήηεζε 
ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ ζπλεξγείσλ ειέγρσλ, ππήξμε αληαπφθξηζε, αθφκε θαη ζηα λεζηά 
πνπ είλαη νμπκέλν ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ.  Πξνηεξαηφηεηά ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
«Σεηξεζία» φζσλ δελ ζπλεξγάδνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη δπζηξνπνχλ. ηα 
πιαίζηα απηά βγήθε θαη ζρεηηθή εγθχθιηνο γηα ηελ θαηαγξαθή ζπκβάλησλ κε ζπλεξγάζηκσλ  
ειεγρφκελσλ. 

 Γηα ηηο παξαγξαθέο ζα δνζεί ιχζε κέρξη ην Οθηψβξην είηε κε ρξνληθή παξάηαζε ηεο 
παξαγξαθήο είηε κε risk analysis. 

 Γηα ην πεξηνπζηνιφγην είπε φηη ζα νινθιεξσζεί αιιά πξηλ, ζα δηαζθαιηζηεί ην απφξξεην, 
κε θσδηθνχο πξνζβαζηκφηεηαο αλάινγα κε ηελ εληνιή ειέγρνπ.  

 Οη εθνξίεο κέζα ζην 2016 ζηαδηαθά ζα ζηακαηήζνπλ λα ππνδέρνληαη θνηλφ  θαη φηαλ 
απαηηείηαη πξνζέιεπζε ζηε ΓΟΤ ζα γίλεηαη κε ξαληεβνχ γηα λα εμνηθνλνκεζεί  πξνζσπηθφ 
γηα ηνλ έιεγρν.  

 Θα γίλνπλ κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ κε θξηηήξηα ΑΔΠ απφ ην δεκφζην, κε ππαιιήινπο 
απμεκέλσλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη  πξνζιήςεηο κέζσ  ΑΔΠ. 

 Απφ Οθηψβξην αξρίδεη λνκνζεηηθφ έξγν γηα αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη 
πεξηκέλεη πξνηάζεηο γηα ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ηακεηαθψλ κεραλψλ, ρξήζε θαξηψλ, 
απινπνίεζε θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο θιπ. απφ ηελ ΠΟΔ ΓΟΤ. 

 Γηα ηε Γελ. Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο είπε φηη ζα εληζρπζεί,  ζα κεηαθεξζνχλ 
επηπιένλ αξκνδηφηεηεο, ζα γίλνπλ αιιαγέο ζην 111 Π.Γ. θαη ζα έρνπκε θηεκαηηθέο 
ππεξεζίεο ζε θάζε λνκφ.  
 
     Σέινο καο δηαβεβαίσζε φηη ζα είλαη πάληα ζην πιεπξφ ηνπ θιάδνπ, ζχκκαρνο ζηηο 
δίθαηεο δηεθδηθήζεηο καο.  
 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟ                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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