
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
στις 15/2/2018 ο Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. αποδεχόμενος την με Αρ. Πρωτ. 47-9/2/2018 «Πρόσκληση 
σε Σύσκεψη - Ενημέρωση για το ζήτημα της Προσωπικής Διαφοράς» του Συλλόγου 
Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αττικής και Κυκλάδων, συνοδεύοντας παράλληλα και τα 
μέλη μας που δεν παίρνουν προσωπική διαφορά, παρευρέθηκε στην εν λόγω συνάντηση, 
στην οποία συμμετείχε και η Ομοσπονδία της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.  
 
Αφού ακούσαμε τις τοποθετήσεις τόσο του Δ.Σ. του Πρωτοβάθμιου, όσο και της Προέδρου 
και της Γεν. Γραμματέως της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ., ενημερώσαμε τους παρευρισκόμενους – οι 
οποίοι ξεπερνούσαν τα 140 άτομα - για το Σύλλογό μας και για τις θέσεις μας σχετικά με τα 
Π.Θ.Ε. και τη σύνδεσή τους με το Μισθολόγιο. 
 
Ως κεντρικά σημεία στη συζήτηση που διήρκησε σχεδόν 3 ώρες, εντοπίσαμε και σας 
μεταφέρουμε τα εξής: 
 

1. Οι Συνάδελφοι που δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά, ανεξάρτητα από την 
προκήρυξη με την οποία έχει έλθει ο καθένας και τυχόν λοιπές μεταξύ τους διαφορές, 
είναι πάνω από όλα Υπάλληλοι και Συνάδελφοι και με αυτό το σκεπτικό πρέπει να 
αντιμετωπίζονται. 

 
2. Οι Συνάδελφοι που δεν παίρνουν προσωπική διαφορά είναι αριθμητική μειοψηφία 

αυτή τη στιγμή, αλλά σύντομα θα είναι πλειοψηφία, με ότι αυτό θα σημαίνει για τους 
λιγότερους που θα την παίρνουν.. (θα την παίρνουν;..).  

 Επισημαίνουμε ότι μετά την αύξηση των Οργανικών Θέσεων ΠΕ και ΤΕ 
Πληροφορικής αυτό θα ισχύει φυσικά και για τον Κλάδο μας. 

 
3. Το ζήτημα είναι κοινό για πληθώρα Υπηρεσιών εντός αλλά και εκτός του Υπ. 

Οικονομικών, όπως Σ.Δ.Ο.Ε., Γ.Γ.Π.Σ. κλπ., Α.Α.Δ.Ε., Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, Ελληνική Στατιστική Αρχή κλπ. 

 
4. Το αίτημα είναι το «Μισθολόγιο Οικονομικών Υπαλλήλων» με ενσωμάτωση της 

προσωπικής διαφοράς στο βασικό μισθό και αντίστοιχες αποδοχές για τους 
συναδέλφους που τώρα δεν παίρνουν προσωπική διαφορά. Επίσης, δε γίνεται 
αποδεκτή η σύνδεση Π.Θ.Ε. με μισθολόγιο, ειδικά μετά τον τρόπο που έγινε η 
κατάταξη σε αυτά και τις αδικίες-σφάλματα για πολλούς συναδέλφους. 
 

5. Ο προτεινόμενος τρόπος δράσης σε πρώτη φάση είναι η Συγκέντρωση όλων στην 
οδό Νίκης στις 6/3/2018 στις 4μ.μ., δηλαδή μετά το πέρας του ωραρίου. Στη 
συγκέντρωση θα παρευρεθούν και Συνάδελφοι εκτός Αθηνών. 

 
Συνάδελφοι, με δεδομένο ότι αφενός πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στους Συναδέλφους 
που δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά και αφετέρου ότι το πρόβλημα αγγίζει όλους μας, 
σας καλούμε όλους στη Συγκέντρωση στην οδό Νίκης στις 6/3/2018 στις 4μ.μ. να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους υπόλοιπους συναδέλφους, εντός και εκτός του 
κλάδου μας. 
 

 

Για το Δ.Σ. 
 

Η Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 
 

      Ι. Παναγιώτου     Χ. Μπουράνης 
 

 


