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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

 
 

 Την ΔΕΥΤΕΡΑ 17.9.2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ με την Υφυπουργό Οικονομικών 
κα Παπανάτσιου και τον Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κ. Δημάκη  
 

Από την πλευρά της ΠΟΕ-ΔΟΥ: 
 

  Τέθηκε υπ΄ όψη τους το ψήφισμα του Γενικού Συμβουλίου της 
4.7.2018 για τις Κτηματικές Υπηρεσίες και απαιτήσαμε για άλλη μια 
φορά : 
α) Την ενίσχυση τους με προσωπικό εφ΄ όσον το υπάρχον δεν είναι 
δυνατόν να διεκπεραιώσει τον τεράστιο όγκο των υποθέσεων που 
συσσωρεύονται.  
β) Την χορήγηση σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού προκειμένου οι 
συνάδελφοι να αποκτήσουν τα εργαλεία ώστε να εκτελούν 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.  
  Επισημάναμε το γεγονός ότι οι υπάλληλοι που έχουν προέλθει από 
αναπληρώσεις της σειράς 1Γ και υπηρετούν στο Υπουργείο 
Οικονομικών δεν έχουν πάρει ακόμη την προσωπική διαφορά σε 
αντίθεση με όσους υπηρετούν στην ΑΑΔΕ. 
  Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για την μη επίλυση του θέματος της 
τροποποίησης του Ν. 4342/2015 (ποινικές-αστικές ευθύνες των 
ελεγκτών για τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις) παρότι είχαμε λάβει 
την σχετική υπόσχεση από την Πολιτική Ηγεσία.   
 

  Τέθηκε το θέμα των προβληματικών κτιρίων που στεγάζουν τις 
υπηρεσίες μας και ειδικά το ακατάλληλο κτίριο της ΔΟΥ Χανίων.  

 

 

Η κα Υφυπουργός ανέφερε ότι :  
 

 Για τις Κτηματικές Υπηρεσίες είχαν ζητηθεί τριακόσια (300) άτομα για 
ενίσχυση του προσωπικού.  

 Τρέχουν οι διαδικασίες για μετατάξεις πενήντα (50) υπαλλήλων.  

 Επίσης άλλοι εξήντα τέσσερις (64) βρίσκονται σε διαδικασία 
μετάταξης μέσω της κινητικότητας.  

 Πολλοί δεν δέχτηκαν τις μετατάξεις λόγω του ότι δεν θα έπαιρναν την 
προσωπική διαφορά.  

 Για φέτος έχουν γίνει εννέα (9) προσλήψεις ενώ υπάρχει μια 
συνταξιοδότηση.  

 Η πολιτική της Κυβέρνησης είναι ένα προς ένα (μια πρόσληψη για 
κάθε μία συνταξιοδότηση). 



 Για την νομική κάλυψη των υπαλλήλων των Κτηματικών Υπηρεσιών 
θα ισχύει ότι ψηφίστηκε και για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. 

 Για την προσωπική διαφορά θα δοθεί σύντομα λύση με διάταξη 
Νόμου.  
 Ο κ. Δημάκης αναγνώρισε τα προβλήματα που υπάρχουν στις 
Κτηματικές και δήλωσε ότι βούλησή τους είναι να στηρίξουν την 
Δημόσια Περιουσία. Ανέφερε ότι έχουν εγκριθεί κάποια κονδύλια για 
υλικοτεχνική υποδομή και εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας που θα 
αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τους εργαζόμενους.  
 

 Παραδέχθηκε ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αρμοδιότητες μεταξύ των 
Κτηματικών Υπηρεσιών και της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου.  
 

 Για το κτίριο της ΔΟΥ Χανίων δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με 
τον Σύλλογο Χανίων, όμως παρά τις προσπάθειες δεν έχουν καταφέρει 
ακόμη να βρεθεί νέο κτίριο και αναζητείται λύση.  
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