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ΠΑΣΡ. ΓΡΗΓΟΡΘΟΤ Ζ΄33  
ΕΡΡΕ                                          

 

Σηλ. 2321354207 ΠΡΟ: 1) Τποςπγό Οικονομικών    
Fax 2321354239                                      κ. Σζακαλώηο Εςκλείδη 
  
            2) Αναπληπωηή Τποςπγό 

                κ. Αλεξιάδη Σπύθων 
  
           3) Γενικό Γπαμμαηέα  

              Δημοζίων εζόδων 

              κ. Λπάκα Θωάννη 

  

  ΚΟΙΝ: 1) ΠΟΕ - ΔΟΤ 
  
 

ΘΕΛΑ: Πεπί ανεξαπηηηοποίηζηρ Γ.Γ.Δ.Ε. και μείωζηρ ηων αποδοσών 

  Έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο κεγάιεο πξνζπάζεηαο πνπ γίλεηαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δεκνζίσλ Εζφδσλ, ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο 

θαη  ιακβάλνληαο ππφςε ην  ζθιεξφ αγψλα πνπ δίλνπκε φινη νη εθνξηαθνί  γηα λα 

αληαπεμέιζνπκε ζηηο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζαο αλαθέξνπκε φηη:      

Αναθοπικά με ηην ανεξαπηηηοποίηζη ηηρ Γ.Γ.Δ.Ε. ζύμθωνα με ηον Μ. 

4336/14-08-2015 

Ζεηάκε: 

 ηελ θαηνρχξσζε φισλ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ηελ επηπιένλ ζηειέρσζή 

ηεο απνθιεηζηηθά  κέζσ δηαδηθαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ ηνπ ΑΕΠ. 

 ηελ δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο  γηα ηνπο πθηζηάκελνπο θαη 

κειινληηθνχο ππαιιήινπο κε απζηεξά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα εμέιημεο απηψλ. 

Πξνηείλνπκε: 

 Σνλ άκεζν έιεγρν πφζελ έζρεο ησλ ππαιιήισλ, φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο 

αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ θαη πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

 Σελ δηελέξγεηα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ζπλεξγεία ειέγρνπ ησλ Δ.Ο.Τ. θαη ζε 

φκνξνπο λνκνχο εθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ηνπ 

Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο 

 Σελ θαηεγνξηνπνίεζε ειεγθηψλ βεβαίσζεο π.ρ. ζε ειεγθηέο γηα έκκεζεο ηερληθέο 

ειέγρνπ θαη ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ειεγθηέο κεξηθνχ ειέγρνπ, ειεγθηέο 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θ. α. 

Αναθοπικά με ηιρ αποδοσέρ και ηα διάθοπα ζενάπια για ενιαίο και ειδικό 

μιζθολόγιο, ππιμ παπαγωγικόηηηαρ κηλ. 

  Αλαθέξνπκε γηα κηα αθφκε θνξά φηη νη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

δερζήθακε ηηο κεγαιχηεξεο κεηψζεηο απνδνρψλ απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ζην 



Δεκφζην, αθνχ είδακε ηηο απνδνρέο λα κεηψλνληαη έσο  θαη 45%. Αληίζεηα θάπνηνη 

θιάδνη, φπσο ηα ζψκαηα αζθαιείαο φπνπ αλαγλσξίζζεθε ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο,  ππήρζεζαλ ζε εηδηθά κηζζνιφγηα θαη ζε θάπνηεο ΔΕΚΟ ζπλερίδεη λα 

είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ε κείσζε  ή φρη ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο…   

 Δε πξφθεηηαη λα δερζνχκε ζε θακία πεξίπησζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ απνδνρψλ καο 

θαη δεηάκε λα  δεκηνπξγεζεί θιαδηθφ κηζζνιφγην ε βάζε ηνπ νπνίνπ λα μεθηλά 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ππάξρνπζεο απνδνρέο πξνζαπμαλφκελεο κε απνδεκηψζεηο γηα 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. 

  Γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ κηζζνινγίνπ πξέπεη  επηηέινπο λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

ηδηαηηεξφηεηεο, ε απμεκέλε επζχλε θαη ε επηθηλδπλφηεηα ηεο εξγαζίαο καο. 

Αλαθέξνπκε ζπγθεθξηκέλα: 

 Σηο εμαηξεηηθά απαηηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίεο αθνχ θαινχκαζηε,  κέζα ζε έλα 

¨θπθεψλα¨ λνκνζεηεκάησλ θαη ζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα εξκελεχνπκε θαη 

λα εθαξκφδνπκε λέεο δηαηαγέο, εγθπθιίνπο, λφκνπο θαη αιιαγέο πνιιέο θνξέο πέξαλ 

ηνπ σξαξίνπ καο. 

 Σελ ςπρνινγηθή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζσκαηηθή βία πνπ αληηκεησπίδνπκε 

απφ πνιίηεο, αθνχ πνιινί απφ απηνχο καο αληηκεησπίδνπλ ζαλ ηνπο θχξηνπο 

ππαίηηνπο γηα ηπρφλ ρξέε, πξφζηηκα, κεγάιε θνξνιφγεζή ηνπο θηι.   

 Σηο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ζπλεξγείσλ ειέγρνπ αθφκε θαη ζε βξαδηλέο 

θαη κεηακεζνλχθηηεο ψξεο κε θίλδπλν ηεο ζσκαηηθήο καο αθεξαηφηεηαο ρσξίο θακία 

ρξεκαηηθή απνδεκίσζε θαζψο θαη ηηο επηζθέςεηο ησλ ειεγθηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηα 

πιαίζηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ, κε  πξνζσπηθή ηνπο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

 Σνλ κεγάιν φγθν εξγαζηψλ, ηδίσο ζε ηνκείο κε  παξαγξαθφκελεο ππνζέζεηο θαη ε 

αθφξεηε πίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 

 Σελ απαμίσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ έρεη  σο απνηέιεζκα  φιεο ηηο 

αιιαγέο θαη ηηο κεζφδνπο λα πξνζπαζεί κφλνο ν θάζε ζπλάδειθνο λα ηηο κάζεη θαη λα 

ηηο εκπεδψζεη. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά φηη  γηα ην “Elenxis”,   πνπ απνηειεί ην πιένλ 

ρξήζηκν εξγαιείν ειέγρνπ κε ηξνκεξέο δπλαηφηεηεο εμέιημεο (SESAM), δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, κέρξη λεσηέξαο, ζεκηλάξηα. 

 Σν πάγσκα ησλ βαζκψλ εδψ θαη κηα πεληαεηία κε εζηθέο θαη ρξεκαηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηνπο ππαιιήινπο, αθνχ ζπλάδειθνη κε πξνζφληα, κε κεγάιε πξνζθνξά θαη 

πξνυπεξεζία δελ αληακείβνληαη αληηζηνίρσο. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ππαιιήινπο κε 

15εηή ππεξεζία πνπ ηψξα θαηέρνπλ ηνλ βαζκφ Δ΄,  ελψ κε  ην πξντζρχνλ ζχζηεκα 

θαη κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα είραλ ηνλ Α΄βαζκφ θαη ζα 

δηεθδηθνχζαλ ζέζεηο επζχλεο. 

 Σηο κεγάιεο απνθιίζεηο ησλ απνδνρψλ καο ζε ζρέζε κε ππαιιήινπο ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνπξγείσλ  άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αληίζηνηρν ή 

παξαπιήζην θφζηνο δσήο.                                               

                                                     Για ηο Δ.. 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                          Η  Γ. ΓΡΑΛΛΑΣΕΑ 

      ΑΪΜΑΣΟΤΔΗ ΔΗΛΗΣΡΘΟ                            ΛΑΤΡΘΔΟΤ ΑΘΙΑΣΕΡΘΜΗ 


