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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΕ ΣΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟ 
κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΡΤΦΩΝΑ 

 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28.7.2015 ε πξώηε ζπλάληεζε ηνπ Σπιιόγνπ κε ηνλ 

Αλαπι. Υπνπξγό θ. Αιεμηάδε Τξύθσλα θαη κέρξη πξόηηλνο πξόεδξν ηνπ Σπιιόγνπ καο. Σηε 
ζπλάληεζε απηή  θαηαηέζεθε από ηνλ ζύιινγν ζπλνπηηθό ππόκλεκα, κε ηα βαζηθά 
πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ θιάδν θαη ζπδεηήζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα εμ απηώλ. 
Τνλίζακε όηη ζα είκαζηε αξσγνί θαη ζα ζηεξίμνπκε θάζε ζεηηθή θίλεζε ζηελ θαηεύζπλζε 
ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο, αιιά μεθαζαξίζακε όηη ζα είκαζηε δίπια ζε θάζε 
ζπλάδειθν θαη απέλαληη ζε θάζε απζαηξεζία θαη πξνζπάζεηα λα θαηαπαηεζνύλ δηθαηώκαηα 
θαη θαηαθηήζεηο. Μαο ηόληζε όηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, βάζε απηώλ πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί κε ηνπο ζεζκνύο, αιιά ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά όηη δελ πξόθεηηαη λα ππνγξάςεη 
θάηη αληίζεην κε απηά πνπ ηόζα ρξόληα ππεξεηνύζε. Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Υπνπξγόο καο 
ελεκέξσζε όηη: 

1. Υπάξρεη δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  θαη επεμεξγάδεηαη ήδε ιύζεηο, όπσο κείσζε ηνπ 
θόζηνπο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηώλ θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ επηδόζεσλ, 
ρσξίο απηό λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ κείσζεο ησλ απνδνρώλ καο. 

2. Τνλίζηεθε ηδηαίηεξα όηη νη ειιείςεηο πξνζσπηθνύ είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο από 
απηέο πνπ θαη ν ίδηνο πίζηεπε, βεβαηώλνληαο όηη ζα επηηαρπλζνύλ νη 
δηαδηθαζίεο γηα ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο ππεξεζίεο κε δηαδηθαζίεο 
ΑΣΔΠ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο 1Κ. 

3. Εήηεζε ηελ ζπλδξνκή όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, ώζηε λα βγνπλ ζπλεξγεία 
ειέγρνπ από ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθό ησλ ππεξεζηώλ, κε δεδνκέλε ηελ 
έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαη ηνπ όηη απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη δπλαηό λα ππάξμεη 
θνλδύιη γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε. Τόληζε όηη πξνζσπηθόο ζηόρνο είλαη ε 
επίηεπμε άζθεζεο ειεγθηηθνύ έξγνπ από ην ζύλνιν ησλ εθνξηαθώλ 
ππαιιήισλ.  

4. Όζνλ αθνξά ηα θξαηηθά ιαρεία δεζκεύηεθε όηη ζα ππάξμεη πιήξεο 
αμηνπνίεζε θαη δελ ζα δηαιπζνύλ. 

5. Γηα ην ζέκα ησλ θαζαξηζηξηώλ κε ζύκβαζε έξγνπ επηζήκαλε όηη ε δηθή ηνπ 
εηζήγεζε ζα είλαη λα θαιύςνπλ νξγαληθέο ζέζεηο θαη ν ίδηνο πηέδεη ώζηε λα 
έρνπλ επηζηξέςεη ζηηο εξγαζίεο ηνπο εσο 10 Απγνύζηνπ. 

6. Σην ζέκα θνηλνπνίεζεο (πάγσκα) ησλ απνζπάζεσλ θαη κεηαζέζεσλ, πνπ 
έρνπλ ήδε εγθξηζεί από ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα, ηόληζε όηη δελ είλαη δηθή ηνπ 
αξκνδηόηεηα αιιά ηεο θ. Σαββαΐδνπ. Ωζηόζν ν ίδηνο ζα θάλεη ηα δένληα 
πξνθεηκέλνπ λα θνηλνπνηεζνύλ νη εθθξεκείο κεηαζέζεηο κε αίηεζε 
ζπλαδέιθνπ. 

7. Βεβαίσζε όηη ζα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ. 
8. Δλεκέξσζε όηη ζα επηζπεύζεη ηελ λνκνζεηηθή δηάηαμε γηα ηνπο Τ.Δ., ώζηε λα 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επόκελεο θξίζεηο πξντζηακέλσλ. 



Δπίζεο ηόληζε όηη ζα παιέςεη ζην λα εμαζθαιηζηνύλ αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 
ζηελ επηινγή πξντζηακέλσλ κε εληαία κεηξήζηκα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

9. Αλακέλεη ηηο πξνηάζεηο καο όζνλ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη ζεσξεί 
όηη είλαη ε θαηαιιειόηεξε πεξίνδνο κε ηε ζσζηή επηρεηξεκαηνινγία 
(παξαδείγκαηνο ράξηλ νη αδήισηεο ηακεηαθέο κεραλέο πνπ εληνπίζηεθαλ από 
ππαιιήινπο ησλ Γ.Ο.Υ. Θήξαο θαη Μπθόλνπ) ώζηε λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ 
νη λεζησηηθέο Γ.Ο.Υ. Γηαβεβαίσζε επίζεο όηη ζύληνκα ζα ππάξμεη ελνπνίεζε 
ηνπ ΣΓΟΔ κε ηελ ΓΓΓΔ.  

10.  Δλεκέξσζε όηη ζύληνκα ζα ζπγθξνηεζνύλ επηηξνπέο, πνπ ζα ζπδεηήζνπλ 
ηηο αιιαγέο ζην θνξνινγηθό θαη ζηηο νπνίεο ζα θιεζνύλ λα κεηέρνπλ θαη κέιε 
ηεο νκνζπνλδίαο, όπνηε αλακέλεη ηηο πξνηάζεηο καο. 

11.  Γεζκεύηεθε όηη ζύληνκα ζα θαηαηεζεί δηάηαμε γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπο θαζεθόλησλ. 
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