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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑ∆Ε
 

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2018, συνάντηση του Προεδρείου 
του Συλλόγου µας µε τον ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, στην οποία τέθηκαν µια σειρά θεµάτων 
που απασχολούν τον κλάδο µας:

1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την ένταξη στα περιγράµµατα και το πλήθος των καταγγελιών των 
συναδέλφων που καθηµερινά έρχονται στον Σύλλογο για κατάφορες 
αδικίες κατά τη διαδικασία αυτή, µας δήλωσε ότι διερευνάται η δυνατότητα (µιας 
και ο νόµος δεν το προβλέπει) συγκρότησης Επιτροπής που θα κρίνει αυτές τις 
ενστάσεις και αυτό σε συνάρτηση µε το µέγεθος του προβλήµατος, το οποίο και θα 
εκτιµηθεί το επόµενο διάστηµα. Ο Σύλλογος µας ανέδειξε για άλλη µια φορά την 
πάγια θέση του για τα Περιγράµµατα και επισήµανε ότι αυτές οι καταστάσεις είναι 
ενδεικτικές για τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας στο εσωτερικό Υπηρεσιών µας.

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία της αξιολόγησης  (µε κριτήρια που δεν έχουν, όπως είπε, ακόµα 
προσδιοριστεί) και η σύνδεση της κάθε θέσης µε το επίπεδο µισθού θα 
ολοκληρωθεί µέχρι το Μάιο.  

3. ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ»

Για τους  συναδέλφους που δεν λαµβάνουν την προσωπική διαφορά, επανέλαβε ότι 
αυτό είναι θέµα της Πολιτικής Ηγεσίας και του κ. Τσακαλώτου. Ανέφερε ότι επί 
της ουσίας δεν υφίσταται σε περίπτωση θεσµοθέτησής της πρόβληµα δηµοσιονοµικό 
!!! Μετά από πίεση για ουσιαστική στήριξη του αιτήµατός µας, σε µια χρονική στιγµή 
µάλιστα που το θέµα επανήλθε στην επικαιρότητα, έθεσε στο τραπέζι το ζήτηµα του 
ενιαίου µισθολογίου και τον κίνδυνο να ανοίξει συνολικά το θέµα της προσωπικής 
διαφοράς.

4. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τη συνεδρίαση που Πειθαρχικού Συµβουλίου χωρίς την εξασφάλιση της 
δυνατότητας παρουσίας και συµµετοχής όλων των εκπροσώπων των εργαζοµένων, 
δεσµεύτηκε να το δει και να µας απαντήσει άµεσα. Ο Σύλλογος κατέστησε 
σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτεί κανενός είδους αποκλεισµό εκπροσώπων 
εργαζοµένων από συνεδριάσεις οργάνων στα οποία είναι θεσµοθετηµένη η 
συµµετοχή των εργαζοµένων. Οι απαντήσεις δε περί τυπικών προβληµάτων, που ίσως 
δεν αντιµετωπίστηκαν εγκαίρως απ’ την πλευρά της ∆ιοίκησης, όταν µάλιστα κρίνονται 
ζωές οικογενειών, δεν µπορούν να γίνουν δεκτές… Εν αναµονή λοιπόν απαντήσεων… 

5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ∆.Ο.Υ.

Τέθηκε το ζήτηµα των πληροφοριών περί σχεδίων για νέο κλείσιµο Εφοριών. Ο 
∆ιοικητής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι θα προχωρήσει άµεσα η διαδικασία 
κλεισίµατος – συγχωνεύσεων ∆.Ο.Y., τόσο στην Αθήνα όσο και στην 
Περιφέρεια. Το συνολικό σχέδιο για την Επικράτεια θα δοθεί στην ΠΟΕ-∆ΟY (όπως 
έχει συµφωνήσει) µε τα πλήρη στοιχεία, όταν είναι έτοιµος. 

6. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Για την κατάσταση που επικρατεί στις ∆.Ο.Y., τις συνθήκες εργασίας, την  θέρµανση, 
τα αναλώσιµα, την ασφάλεια, τις διαρρήξεις κλπ,…. ουδέν νεώτερον. Ο ∆ιοικητής 
αναφέρθηκε στις ευθύνες του Γενικού Λογιστηρίου, τα προβλήµατα στην 
επικοινωνία ΑΑ∆Ε – ΓΛΚ, τα προβλήµατα στη µετακίνηση υπαλλήλων µεταξύ των ΑΑ∆Ε 
– ΓΛΚ κλπ κλπ. Σε κάθε πάντως περίπτωση αυτό που προκύπτει απ’ τη συνάντηση είναι 
ότι δεν αναµένεται άµεσα αντιµετώπιση των τεράστιων προβληµάτων που 
απασχολούν τις ∆ΟY και καθιστούν δύσκολη την λειτουργία τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ο.Υ.
Νοµών Αττικής και Κυκλάδων
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7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Για τους Συναδέλφους που πρόκειται να µετακινηθούν στην Νέα ∆οµή που θα 
λειτουργεί υπό τους Εισαγγελείς και θα υπάγεται απ΄ευθείας στον Υπουργό 
Οικονοµικών ανέφερε ότι θα γίνουν µέσω προκήρυξης-πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος 
αριθµός Υπαλλήλων για µετακίνηση µέσω της παραπάνω διαδικασίας, η επιλογή θα 
γίνει µε άλλο τρόπο (χωρίς να δώσει παραπάνω στοιχεία).

8.ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Για τις καθαρίστριες και την καταβολή των αναδροµικών δήλωσε ότι η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν, ενώ για τις καθαρίστριες έργου και την 
ανανέωση των συµβάσεών τους, δεν ήταν σε θέση µας πει κάτι συγκεκριµένο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας:
1) Θα συνεδριάσει προκειµένου να εκτιµήσει τα δεδοµένα και τα ζητήµατα που 
προκύπτουν µετά τη συγκεκριµένη συνάντηση,
2) Θα ενηµερώσει αναλυτικά και το Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ ∆ΟY, το οποίο έχει 
προγραµµατίσει Συνεδρίαση την Τετάρτη 31/1/2018.
Για τις αναλυτικές εκτιµήσεις του Συλλόγου και τις αποφάσεις που θα ληφθούν, θα 
υπάρξει αναλυτική ενηµέρωση.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραµµατέας

 Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης                       ∆ηµήτριος Μέρκος
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συµµετοχή των εργαζοµένων. Οι απαντήσεις δε περί τυπικών προβληµάτων, που ίσως 
δεν αντιµετωπίστηκαν εγκαίρως απ’ την πλευρά της ∆ιοίκησης, όταν µάλιστα κρίνονται 
ζωές οικογενειών, δεν µπορούν να γίνουν δεκτές… Εν αναµονή λοιπόν απαντήσεων… 

5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ∆.Ο.Υ.

Τέθηκε το ζήτηµα των πληροφοριών περί σχεδίων για νέο κλείσιµο Εφοριών. Ο 
∆ιοικητής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι θα προχωρήσει άµεσα η διαδικασία 
κλεισίµατος – συγχωνεύσεων ∆.Ο.Y., τόσο στην Αθήνα όσο και στην 
Περιφέρεια. Το συνολικό σχέδιο για την Επικράτεια θα δοθεί στην ΠΟΕ-∆ΟY (όπως 
έχει συµφωνήσει) µε τα πλήρη στοιχεία, όταν είναι έτοιµος. 

6. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Για την κατάσταση που επικρατεί στις ∆.Ο.Y., τις συνθήκες εργασίας, την  θέρµανση, 
τα αναλώσιµα, την ασφάλεια, τις διαρρήξεις κλπ,…. ουδέν νεώτερον. Ο ∆ιοικητής 
αναφέρθηκε στις ευθύνες του Γενικού Λογιστηρίου, τα προβλήµατα στην 
επικοινωνία ΑΑ∆Ε – ΓΛΚ, τα προβλήµατα στη µετακίνηση υπαλλήλων µεταξύ των ΑΑ∆Ε 
– ΓΛΚ κλπ κλπ. Σε κάθε πάντως περίπτωση αυτό που προκύπτει απ’ τη συνάντηση είναι 
ότι δεν αναµένεται άµεσα αντιµετώπιση των τεράστιων προβληµάτων που 
απασχολούν τις ∆ΟY και καθιστούν δύσκολη την λειτουργία τους.

7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Για τους Συναδέλφους που πρόκειται να µετακινηθούν στην Νέα ∆οµή που θα 
λειτουργεί υπό τους Εισαγγελείς και θα υπάγεται απ΄ευθείας στον Υπουργό 
Οικονοµικών ανέφερε ότι θα γίνουν µέσω προκήρυξης-πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος 
αριθµός Υπαλλήλων για µετακίνηση µέσω της παραπάνω διαδικασίας, η επιλογή θα 
γίνει µε άλλο τρόπο (χωρίς να δώσει παραπάνω στοιχεία).

8.ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Για τις καθαρίστριες και την καταβολή των αναδροµικών δήλωσε ότι η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν, ενώ για τις καθαρίστριες έργου και την 
ανανέωση των συµβάσεών τους, δεν ήταν σε θέση µας πει κάτι συγκεκριµένο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας:
1) Θα συνεδριάσει προκειµένου να εκτιµήσει τα δεδοµένα και τα ζητήµατα που 
προκύπτουν µετά τη συγκεκριµένη συνάντηση,
2) Θα ενηµερώσει αναλυτικά και το Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ ∆ΟY, το οποίο έχει 
προγραµµατίσει Συνεδρίαση την Τετάρτη 31/1/2018.
Για τις αναλυτικές εκτιµήσεις του Συλλόγου και τις αποφάσεις που θα ληφθούν, θα 
υπάρξει αναλυτική ενηµέρωση.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραµµατέας

 Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης                       ∆ηµήτριος Μέρκος
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