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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ 

Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτουμε επίσημα το πλαίσιο αποφάσεων της ΠΟΕ-ΔΟΥ, στην πρώτη συνάντηση
που έχουμε μαζί σας, μετά από δική μας πρωτοβουλία.

Θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι θα θέλαμε να οικοδομήσουμε μια σχέση αμοιβαίας εμπι-
στοσύνης και συνεργασίας, μιας και τα προβλήματα που μας δημιούργησαν οι μνημονιακές
«μεταρρυθμιστικές» αποφάσεις, όξυναν τα προβλήματα των συναδέλφων μας και δυσχεραί-
νουν την αποτελεσματικότητα του έργου μας.

Εκπροσωπούμε 9.000 περίπου συναδέλφους εφοριακούς και τα όσα παρακάτω σας υπο-
βάλλουμε, αποτελούν αποφάσεις και του πρόσφατου Συνεδρίου μας και είναι και αρμοδιότη-
τάς σας.

1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

• Ζητάμε μισθολόγιο Οικονομικών Υπαλλήλων στα πρότυπα των Ευρωπαίων συναδέλφων
μας.

• Δεν θα δεχθούμε καμία περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας οι οποίες από το 2011 έχουν
υποστεί μειώσεις πάνω από 55%.

• Ξεπάγωμα βαθμών-κλιμακίων και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Άμεση επαναπρόσληψη των συναδελφισσών στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικο-
νομικών, με πλήρη απασχόληση και αναδρομική καταβολή του 25% του μισθού που δεν
λάμβαναν το διάστημα της διαθεσιμότητας.

• Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙ-
ΚΑΙΟ που ποινικοποιεί την κοινωνική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλή-
λων. Σήμερα εκατοντάδες αθώοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι σε αργία, μόνο με την
παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ζητάμε να ανακληθούν οι διώξεις που έγιναν με
τις απαράδεκτες αυτές διατάξεις, εκτός εκείνων που αναφέρονται σε ποινικά αδικήματα
που επισείουν την ποινή απόλυσης.

• Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη των 465 θέσεων Πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίες έχουν ανασταλεί.

ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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• Είμαστε αντίθετοι στην κινητικότητα και συμφωνούμε με τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ στο θέμα
αυτό. Πάγια θέση της ΠΟΕ-ΔΟΥ είναι οι προσλήψεις στο Υπ. Οικονομικών να γίνονται μόνο
μέσω ΑΣΕΠ, διότι οι ανάγκες του Υπουργείου μας απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

• Να σταματήσει το κυνήγι μαγισσών με τις ανώνυμες και ανυπόστατες καταγγελίες. 
Το πόθεν έσχες των εφοριακών είναι αυστηρό και το μόνο που χρειάζεται είναι ο συστη-
ματικός έλεγχος.

• Νομική θωράκιση των υπαλλήλων που εκτελούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους απέ-
ναντι σε πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα και σύρονται στα δικαστήρια για υπέρβαση
καθήκοντος ή για συκοφαντική δυσφήμηση.

• Αποκατάσταση ΤΕ κατηγορίας σε όλες τις θέσεις ευθύνης μέσα στα πλαίσια (της ενιαίας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Ζητάμε την ΑΜΕΣΗ διόρθωση - τροποποίηση της διάταξης
του άρθρου 126 του Π.Δ. 111/2014.

• Αξιοκρατική επιλογή των Προϊσταμένων και Διευθυντών με ένα σύστημα επιλογής αδιά-
βλητο, με διάφανα αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια και με γραπτό διαγωνισμό, με κοι-
νωνική αποδοχή που θα σέβεται ισχυρούς κανόνες όπως της δικαιοσύνης, των ίσων
ευκαιριών, της ηθικής συγκρότησης.

• Συμμετοχή των εργαζομένων στα υπηρεσιακά και ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. Σας κά-
νουμε γνωστό ότι με ομόφωνη απόφαση δεν κατατέθηκε καμία παραταξιακή υποψηφιό-
τητα ή μεμονωμένη, για τις προγραμματισμένες εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με μοναδικό αίτημα ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο για Γ.Γ.Δ.Ε.,
ΣΔΟΕ και ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

• Κοινωνική νομιμοποίηση των εφοριακών. Ο κλάδος μας τα τελευταία 5 χρόνια συστημα-
τικά απαξιώθηκε, λοιδορήθηκε, συκοφαντήθηκε και ως Ιφιγένεια φορτώθηκε με ευθύνες
που δεν του αντιστοιχούσαν. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης φορτώθηκε στις δικές μας
πλάτες. Η φοροδιαφυγή είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό και ευθύνονται στο ακέραιο όσοι
έδειξαν ανοχή. Ζητάμε την ανάκληση των δηλώσεων σας στην εκπομπή MEGA Σάββα-
τοκύριακο, εκτός και αν έχετε στοιχεία, τα οποία σας καλούμε να καταθέσετε στον Εισαγ-
γελέα, με τη δική μας συμπαράσταση.

Πιστεύουμε ότι η εργασιακή ειρήνη οικοδομείται πάνω σε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και σε ότι μας αναλογεί, θα συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις για το σκοπό αυτό.

Ο κλάδος μας εργαζόταν και θα εργαστεί για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την πά-
ταξη της φοροδιαφυγής, αρκεί να μένει απερίσπαστος από τις δήθεν «μεταρρυθμιστικές» πρω-
τοβουλίες που τον εξουθενώνουν κοινωνικά υπηρεσιακά και οικονομικά.

Σας δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση των εργασιακών δι-
καιωμάτων, υπέρ της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ όλων των εργαζομέ-
νων που εκπροσωπούμε, με ευθύνη και συνέπεια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
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