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29 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΣ:
1) Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κα Όλγα Γεροβασίλη
2) Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
3) Υφυπουργό Οικονομικών
κα Κατερίνα Παπανάτσιου
4) Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
5) Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης
Ηλ. Διακυβέρνησης &
Ανθρωπίνου Δυναμικού
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
6) Προϊσταμένη Γ.Δ.
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
κα Ειρήνη Γιαλούρη
7) Προϊστάμενο Γ.Δ.Ο.Υ.
κ. Ιωάννη Καββαδά

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4483/17 και την υπ’ αριθ. οικ. 39456/17-112017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, νομοθετήθηκε για τους
πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και
μετατάχθηκαν σε άλλους φορείς του δημοσίου, μεταξύ αυτών και η ΑΑΔΕ, η καταβολή
της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011
του φορέα προέλευσης και όχι του φορέα στον οποίο υπηρετούν.
Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης και κυρίως της διευκρινιστικής εγκυκλίου, που
ορίζει ότι η υπερβάλλουσα μείωση είναι αυτή που καταβαλλόταν κατά το χρόνο της
περικοπής της, είναι να δημιουργηθούν, εντός της ομάδας των υπαλλήλων που
προέρχονται από τη δημοτική αστυνομία, διαφορετικά μισθολόγια, καθώς υπάρχουν
υπάλληλοι που, όσο υπηρετούσαν στη δημοτική αστυνομία, δεν ήταν δικαιούχοι
υπερβάλλουσας μείωσης.
Το σπουδαιότερο, όμως, είναι, ότι αυτή η διάταξη αποτελεί αφενός τροχοπέδη
για τη διεκδίκηση της μισθολογικής εξομοίωσης των αποδοχών των τ. δημοτικών

υπαλλήλων στον φορέα όπου πλέον υπηρετούν και αφετέρου δεν αναγνωρίζονται
μισθολογικά, ως τελωνειακοί υπάλληλοι, αλλά ως δημοτικοί αστυνομικοί.
Η εν λόγω ρύθμιση μας ωθεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχει γίνει κατανοητή
από τη Διοίκηση η ανάγκη ίσης αμοιβή για ίση παρεχόμενη εργασία, αντίθετα
πολλαπλασιάζει τις κατηγοριοποιήσεις και πυροδοτεί εντάσεις εντός των
εργασιακών χώρων, δυναμιτίζοντας το κλίμα συνεργασίας, ενότητας και
ασφάλειας, που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ανερμάτιστων επιλογών που μας γεννούν
ερωτηματικά για τους στόχους τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και της ΑΑΔΕ.
Πραγματικά, δεν μπορεί να περιμένουμε από υπαλλήλους που αμείβονται ο
καθένας με το μισθολόγιό του, παρότι καλούνται να ανταποκριθούν στα ίδια
καθήκοντα, εντούτοις να συνεργάζονται άριστα, να κατανοούν τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας και να τις ενστερνίζονται, για να επιτύχουν τους στόχους της, ιδίως,
μάλιστα, όταν λοιδορούνται καθημερινά από τους πολίτες και τους οικονομικούς
φορείς, όταν στερούνται μέσων και πόρων, ανθρώπινων και υλικών, στέρεου
νομοθετικού πλαισίου και επιμόρφωσης.
Παραμένουμε σε συνεργασία με τις λοιπές Ομοσπονδίες της Α.Α.Δ.Ε. και του
Υπ. Οικονομικών και συνεχίζουμε την προσπάθεια επίλυσης του εν λόγω θέματος και
κατ επέκταση της εξομοίωσης των αποδοχών, ομοιόμορφα για όλους τους
υπαλλήλους του Τελωνειακού κλάδου.
Σας καλούμε να αναθεωρήσετε την άποψή σας σχετικά με την εφαρμογή της εν
λόγω διάταξης και να την ερμηνεύσετε σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του
νόμου, που επιτάσσει την αποκατάσταση των δυσμενών συνεπειών που δημιούργησε η
διαδικασία της διαθεσιμότητας και όχι στο πλαίσιο της δημιουργίας νέων
προβλημάτων.
Το διάστημα που έχει παρέλθει από την τοποθέτηση των νέων συναδέλφων,
τέως δημοτικών αστυνομικών, νέων διοριστέων ή από μετάταξη είναι πλέον μεγάλο
και δεν επιτρέπει να παραμένουμε απλά και μόνο στην κατανόηση του προβλήματος.
Απαιτείται η ανάληψη δράσεων και η υιοθέτηση λύσεων από τη πλευρά της
διοίκησης της ΑΑΔΕ που θα αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημα, ενιαία και
σφαιρικά ώστε να επικρατούν τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις αμοιβής για
όλους τους εργαζόμενους στην τελωνειακή υπηρεσία σήμερα, όσο και για όσους θα
ενταχθούν στο μέλλον.

