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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

     Πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τρίτη 21.7.2015 των Τριών Ομοσπονδιών του Υπουργείου 
Οικονομικών  με τον νέο  Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τρύφων Αλεξιάδη  
 

    Στη συνάντηση αυτή ο νέος Υπουργός ανέφερε τα εξής : 
 

1. Για τους προληπτικούς ελέγχους θα βγαίνουν όλοι οι συνάδελφοι για προληπτικό έλεγχο είτε είναι 
έμπειροι είτε όχι  . Στα συνεργεία προληπτικού ελέγχου ωστόσο, θα υπάρχει έμπειρο στέλεχος στους 
ελέγχους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελεγκτική διαδικασία.  Θα κλείνουν η ΔΟΥ μία ή δύο μέρες 
την εβδομάδα για το κοινό και οι συνάδελφοι θα βγαίνουν για έλεγχο, ενώ δεν θα δοθούν υπερωρίες, 
στο ΣΔΟΕ θα βγαίνουν υποχρεωτικά όλοι γιατί αυτή είναι η δουλειά τους και όποιος δεν θέλει να 
βγει, θα μετακινηθεί από το ΣΔΟΕ. Για τα έξοδα κίνησης όσων πηγαίνουν στα νησιά έχει ήδη 
συνεννοηθεί με την κ. Κατσέλη και τους υπεύθυνους των τραπεζών ώστε να λυθεί το θέμα που 
δημιουργήθηκε από την εφαρμογή των capital control. Επίσης, ζήτησε από τους εφοριακούς να μην 
πάρουν άδεια τον Αύγουστο μεγαλύτερη από δύο εβδομάδες . 
 

2. Θα ξενοικιαστούν κτήρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου μας και θα μεταφερθούν σε 
ιδιόκτητα κτήρια του δημοσίου έτσι ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα που θα δοθούν σε μισθούς, 
πιθανόν και στην σειρά 1Κ . 
 

3. Επειδή οι νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα καθυστερήσουν, θα γίνουν μετατάξεις από άλλους 
κλάδους του Δημοσίου, με αδιάβλητες και δίκαιες διαδικασίες που δεν θα ευνοούν ημέτερους. 
 

4. Του θέσαμε το επείγον θέμα των παραγραφών υποθέσεων για το οποίο είπε :  
 

      Ότι σε συνεννόηση με την κ. Σαββαϊδου θα βγει νομοθετική ρύθμιση για την αξιολόγηση των 
υποθέσεων ώστε να μην έχουν ευθύνη οι ελεγκτές.  
 
      Όμως αντιδρά το ΣΔΟΕ το οποίο ζητά την παράταση της παραγραφής για ένα χρόνο  για 
κάποιες σοβαρές υποθέσεις.  
 

5. Για τις ανώνυμες καταγγελίες που μαστίζουν τον κλάδο είπε ότι θα δει το θέμα αργότερα ώστε να 
διορθωθεί και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΓΓΔΕ με τον οποίο προβλέπεται ότι θα εξετάζεται 
υποχρεωτικά το 60% των ανώνυμων καταγγελιών .  
 

6. Για την αποκατάσταση των συναδέλφων της κατηγορίας ΤΕ, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να 
τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης της ΓΓΔΕ, δήλωσε θα κινηθεί άμεσα προς επίλυση του 
προβλήματος, με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός των ημερών .  
 

7. Θα σταματήσει ΑΜΕΣΑ η προφορική δέσμευση που υπήρχε για μετακίνηση 1 προς 1 από το 
ΣΔΟΕ προς τη ΓΓΔΕ και αντίστροφα.  

 
 
 
 
 



    Από την πλευρά της ΠΟΕ ΔΟΥ έγινε σαφές ότι δεν θα αποδεχθεί καταστρατήγηση πενθημέρου 
και οκταώρου, χωρίς υπερωριακή αποζημίωση και κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

  ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ                                      ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΚΗ 


