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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
με τον αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη
Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη.
Στην αντιπροσωπεία του Συλλόγου συμμετείχαν και εκπρόσωποι του
συντονιστικού των νεοεισερχόμενων στον κλάδο συναδέλφων της
προκήρυξης 2Κ.
Τα θέματα που απασχόλησαν την συνάντηση και είχαν εκ των
προτέρων προσδιοριστεί αφορούσαν:
 Τη μεταστέγαση Υπηρεσιών στο κτίριο Κεράνης.
 Το μισθολογικό καθεστώς των νεοεισερχόμενων συναδέλφων και όσων
υπηρετούν στο ΥΠΟΙΚ.
 Το οργανόγραμμα Υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός ΓΓΔΕ (ΣΔΟΕ,
Κτηματικές κλπ) τα οποία εκκρεμούν.
Ταυτόχρονα τέθηκαν θέματα που αφορούν:
 Την προτεραιοποίηση των υποθέσεων και τον άμεσο κίνδυνο (με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία) αναζήτησης ευθυνών σε συναδέλφους, σε
περίπτωση παραγραφής.
 Το καθεστώς μετακίνησης υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ προς την Ανεξάρτητη
Αρχή και αντίστροφα.
 Το ζήτημα της Τ.Ε. κατηγορίας και της εκκρεμότητας που υπάρχει με
τον αποκλεισμό της από τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων ευθύνης.
Επί των παραπάνω ζητημάτων και μετά την κατάθεση των δικών μας
θέσεων και της αντίστοιχης επιχειρηματολογίας, ο Αν. Υπουργός μετέφερε
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τη θέση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ η οποία συνοψίζεται στα
παρακάτω:
1. Για το κτίριο Κεράνης ο σχεδιασμός του Υπουργείου θα
προχωρήσει και βρίσκεται σε συνεργασία με τον κ. Πιτσιλή
προκειμένου να προστεθούν νέες Υπηρεσίες που θα στεγαστούν στο
κτίριο. Όσον αφορά την επιτροπή που ο ίδιος συγκρότησε και η οποία
απέρριψε το κτίριο Κεράνης, ο Αν. Υπουργός με αρκετή δόση
«ειλικρίνειας» παραδέχεται ότι μάλλον έκανε λάθος στη σύνθεσή της!
2. Για το ζήτημα της 2Κ και όσων υπηρετούν σήμερα στο ΥΠΟΙΚ
διαβεβαίωσε ότι επίκειται άμεσα η θετική αντιμετώπιση του
ζητήματος, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε αναζήτηση τρόπου
προκειμένου να μην προκύψει αντίστοιχο ζήτημα στο μέλλον.
3. Για το οργανόγραμμα για των εκτός ΓΓΔΕ υπηρεσιών τόνισε ότι
αυτό επίκειται μέχρι το τέλος του έτους, θα γίνει με νομοθετική
ρύθμιση και στόχο θα έχει να αντιμετωπιστούν παθογένειες του
παρελθόντος.
4. Για το ζήτημα των υποθέσεων, των παραγραφών και της ευθύνης
των υπαλλήλων ήταν καθησυχαστικός, χωρίς όμως να είναι σε θέση να
μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα για την
αντιμετώπιση του ζητήματος.
5. Για το θέμα της δυνατότητας μετακίνησης συναδέλφων από
ΓΓΔΕ στο ΥΠΟΙΚ και αντίστροφα, τόνισε ότι είναι θέμα που πρέπει να
συζητηθεί με τον κ. Πιτσιλή. Είναι αρχικά θετικός αλλά η όποια
ρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει από τον κίνδυνο να «αδειάσουν»
από προσωπικό υπηρεσίες, όπως οι Κτηματικές και το ΣΔΟΕ.
6. Για την Τ.Ε. κατηγορία επαναδιατυπώθηκε η θέση του ότι όλα
είναι έτοιμα από καιρό, χωρίς όμως ταυτόχρονα να είναι σε θέση να
μας πει για ποιον λόγο δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία παρά τις
επαναλαμβανόμενες, κατά καιρούς, διαβεβαιώσεις.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μέρκος Δημήτριος
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Ο Γεν.Γραμματέας
Γεωργιόπουλος Διονύσιος

