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    Αθήνα, 12/12/2017   

                                                                                          Αρ.Πρωτ.: 1079 

          

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

μας με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γιώργο Πιτσιλή 

 

 

«Παραμένουμε σταθεροί στις αποφάσεις 

μας για τα Περιγράμματα Θέσης και την 

Αξιολόγηση» 

 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας επισκέφθηκε τον Διοικητή της 

ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή και έθεσε με σαφήνεια μία πλούσια ατζέντα 

ορισμένων από τα κύρια θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας. 

 Παραγραφές Υποθέσεων 

 Αστικές και Ποινικές Ευθύνες Ελεγκτών 

Προς : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
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 Περιγράμματα Θέσης 

 Αξιολόγηση 

 Μισθολογική Εξομοίωση Νέων Συναδέλφων 

 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 

 Συμπεριφορές Προϊσταμένων 

 Κτιριακή Κατάσταση Δ.Ο.Υ 

ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν. 

Ο Σύλλογος μας : 

1. Για τις Παραγραφές Υποθέσεων εξέφρασε την έντονη ανησυχία του 

διατυπώνοντας ξεκάθαρα την άποψη ότι δεν μπορεί η ευθύνη να 

βρίσκεται στο παρά πέντε στα χέρια των Ελεγκτών. Ο Διοικητής 

δεσμεύτηκε για αλλαγή του πλαισίου νομικής προστασίας των 

υπαλλήλων καθώς ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της και θα 

υπάρξουν νομοθετικές τροποποιήσεις που θα κατοχυρώνουν τους 

εργαζόμενους. 

2. Για τα Περιγράμματα Θέσης - Αξιολόγηση είπε ότι είναι 

υποχρεωμένος να τα εφαρμόσει από τον νόμο – προαπαιτούμενα 

μέχρι 31/12/2017 και θα υπάρξει σύνδεση θέσης με μισθό. 

Δεσμεύτηκε ότι κανένας υπάλληλος δεν θα πάρει λιγότερα χρήματα 

από αυτά που παίρνει σήμερα αλλά σε κάποιες θέσεις θα υπάρξει 

μικρότερος βασικός μισθός που θα καλυφθεί με την αύξηση της 

προσωπικής διαφοράς. Η Αξιολόγηση για το 2017 θα γίνει το πρώτο 

εξάμηνο του 2018. 

Ο Σύλλογος  εξέφρασε την πλήρη αντίθεση του και ότι παραμένουμε 

σταθεροί στις αποφάσεις που έχουν παρθεί κατά το παρελθόν από τον 

Σύλλογο και την Ομοσπονδία. 

Εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του σε αυτού του είδους την αξιολόγηση 

και ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις. Εξέφρασε επίσης την αντίθεση 

του στη σύνδεση μισθού και θέσης.  
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3. Έθεσε  το θέμα των Ανώνυμων Καταγγελιών προς Συναδέλφους  

και διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Η 

απάντηση του κ.Πιτσιλή είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κρίνει 

ποιες έχουν βάση και ποιες όχι αλλά θα το δει σε μελλοντικό χρόνο. 

4. Για την Μισθολογική Εξομοίωση - αναφέρθηκε στην κατάφορη 

αδικία που υπάρχει με τους νέους συναδέλφους που αμείβονται 

πολύ χαμηλά και δεν εισπράττουν την προσωπική διαφορά, 

όπως οι συνάδελφοι της σειράς 2Κ, οι Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης, όσοι έχουν διοριστεί λίγο πιο μετά από την σειρά 

τους, οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί, τα τέκνα θανόντων εν ώρα 

υπηρεσίας κ.α. Ο Διοικητής στο αίτημα μας είπε ότι θα προσπαθήσει 

να δώσει λύση στα πλαίσια της ΑΑΔΕ μέσω των Περιγραμμάτων 

Θέσης αλλά συμφωνεί να δοθεί οριστική λύση με τροπολογία στη 

Βουλή από την Κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά είναι θέμα Υπουργού. 

5. Για την Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών-Συγχωνεύσεις Δ.Ο.Υ 

κ.λπ. εξέφρασε την ανησυχία του και αναφέρθηκε διεξοδικά στο κακό 

κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε Δ.Ο.Υ Α’-Β’ τάξης λόγω της 

αβεβαιότητας που επικρατεί και κυρίως της έλλειψης προσωπικού που 

οδηγεί σε μεγάλο φόρτο εργασίας και σε υπερπροσπάθειες των 

εργαζομένων. Ο Διοικητής είπε ότι πρέπει να γίνει περεταίρω 

αναδιάρθρωση με σωστές Υπηρεσίες και άμεσα θα γίνουν κάποιες 

διαρθρωτικές κινήσεις –συνενώσεις στην Αττική.  

Ο Σύλλογος μας απάντησε ότι θα είναι ανοιχτός σε οποιοδήποτε 

διάλογο για την Αναδιάρθρωση σωστών Υπηρεσιών με 

συγκεκριμένες προτάσεις. 

6. Για τις συμπεριφορές Προϊσταμένων ο Σύλλογος ανέφερε 

φαινόμενα ακραίων συμπεριφορών προς Συναδέλφους. Η Απάντηση 

του κ.Πιτσιλή είναι ότι θα το δει. 

7. Για την κτιριακή κατάσταση των Δ.Ο.Υ. έθεσε τα άμεσα προβλήματα 

που υπάρχουν και ενόψει του χειμώνα τις δυσλειτουργίες που 

υπάρχουν σε προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης. Ο Σύλλογος 

εξέφρασε την άμεση ανάγκη για περισσότερους «Διατάκτες» 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες. Ο κ.Πιτσιλής είπε 

ότι καταβάλλει προσπάθειες για άμεση λύση του ζητήματος. 
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8. Για την κατάσταση στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας αναφέρθηκε με την 

απαίτηση άμεσης υλοποίησης των εργασιών που χρειάζονται. Επίσης, 

ο Σύλλογος μας αναφέρθηκε και σε προβλήματα άλλων Δ.Ο.Υ. όπως 

της ΙΖ’ Αθηνών, της ΙΒ’ Αθηνών κ.α. Ο Διοικητής δεσμεύτηκε ότι θα τα 

δει άμεσα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

  

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

  

  

Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης Δημήτριος Μέρκος 

 

 

 

 

       

                              


