
 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2020 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών  
 
Θέμα: «Μισθολογική εξομοίωση υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών και λοιπών φορέων του Δημοσίου  που τοποθετήθηκαν 
μετά την 11η Οκτωβρίου 2018». 
 
Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή τοποθετήθηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 
2018 στο Υπουργείο Οικονομικών, την Α.Α.Δ.Ε., το Σ.Δ.Ο.Ε., την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν 
υπάγονται στο καθεστώς της προσωπικής Διαφοράς της παρ. 1 του άρθρου 
27 του ν.4354/2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 και αποδόθηκε στους υπαλλήλους 
των παραπάνω φορέων, που διορίσθηκαν ή τοποθετήθηκαν έως την 11η 
Οκτωβρίου 2018 βάσει του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α 179/11-10-2018).  
 
Πρόκειται για υπαλλήλους υψηλών προσόντων, διαφόρων κλάδων όπως 
Εφοριακών, Τελωνειακών, Διοικητικών-Οικονομικών, Δημοσιονομικών, 
Πληροφορικής, Χημικών, κλπ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν είτε από διορισμό είτε 
από μετάταξη. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι εξ αυτών υπηρετούν σε 
Υπηρεσίες κρίσιμες για τα δημόσια έσοδα, την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, της δασμοφοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και εν γένει του 
ελέγχου. 
 
Η κατάσταση αυτή που διαιωνίζεται από την κυβέρνηση της Ν.Δ. δημιουργεί 
ένα άνισο και άδικο καθεστώς μισθολογικής αντιμετώπισης ανάμεσα στους 
υπαλλήλους που διορίσθηκαν ή τοποθετήθηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 
2018 και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Η διατήρηση της άνισης 
μισθολογικής μεταχείρισης των παραπάνω υπαλλήλων, συντηρεί το 
μισθολογικό και δεοντολογικό παράδοξο, όπου υπάλληλοι, που επιτελούν το 
ίδιο έργο με τα ίδια τυπικά προσόντα (μερικές φορές και με περισσότερα) στον 
ίδιο φορέα, αμείβονται άνισα και συνεπώς αντιμετωπίζονται διαφορετικά από 
τον νόμο. 
 
Τόσο οι Ομοσπονδίες όσο και οι ίδιοι οι υπάλληλοι (μέσω συντονιστικών 
επιτροπών) έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στον κ. Υπουργό Οικονομικών 
με σχετικά αιτήματα, ανακοινώσεις, κινητοποιήσεις (όπως συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών), αλλά δεν έχει δοθεί μέχρι 



σήμερα καμία νομοθετική λύση.  
 
ΕΠΕΙΔΗ οι εν λόγω υπάλληλοι διαθέτουν κατά κανόνα υψηλά τυπικά 
προσόντα και έχουν τοποθετηθεί σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας 
διοίκησης, 
 
ΕΠΕΙΔΗ η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται μετά την τελευταία μισθολογική 
εξομοίωση που νομοθετήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τοποθετήσεις 
και μετατάξεις που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι την 18η Οκτωβρίου 
2018,  
 
ΕΠΕΙΔΗ το δίκαιο αίτημα για την ίση μισθολογική αντιμετώπιση όλων 
των υπάλληλων, αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των 
σχετιζόμενων Υπαλληλικών Ομοσπονδιών, 
 
ΕΠΕΙΔΗ δημιουργούνται αναστάτωση και προβλήματα από τις εύλογες 
αντιδράσεις, στην ομαλή λειτουργία και απόδοση του έργου των 
προαναφερθεισών υπηρεσιών, ειδικά στη σημερινή συγκυρία της 
πανδημίας,  
 
ΕΠΕΙΔΗ από την κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έχει δοθεί λύση μέχρι σήμερα 
στην άνιση μισθολογική αντιμετώπιση των υπαλλήλων, που διορίζονται 
ή τοποθετούνται στους παραπάνω φορείς, ανεξάρτητα του χρόνου που 
λαμβάνει χώρα η τοποθέτησή τους, 
 
Ερωτάται ο κος. Υπουργός: 
 
1. Σε τί ενέργειες (νομοθετικές και άλλες) έχει προβεί μετά τα αιτήματα 

των σχετικών Ομοσπονδιών και των Επιτροπών των Υπαλλήλων, 
ώστε να αρθεί αυτή η μισθολογική ανισότητα που υφίστανται και να 
εξομοιωθούν οι αποδοχές τους με αυτές των υπολοίπων συναδέλφων 
τους;  

 
2. Προτίθεται να αποδώσει την Προσωπική Διαφορά σε όλους τους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε., του Σ.Δ.Ο.Ε., 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελληνικού 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, όπως είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ; 

 
3. Προτίθεται να λύσει το πρόβλημα της άνισης μισθολογικής 

αντιμετώπισης με τρόπο μόνιμο (που θα εξασφαλίζει τη μισθολογική 
εξομοίωση όλων χωρίς μείωση των υφιστάμενων αμοιβών), έτσι ώστε 
να μη παρουσιάζεται κάθε φορά που διορίζονται ή τοποθετούνται στο 
μέλλον υπάλληλοι στο Υπουργείου Οικονομικών, στην Α.Α.Δ.Ε., στο 
Σ.Δ.Ο.Ε., στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο 
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο; 

 
Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 
Αλεξιάδης Τρύφων 



Παπανάτσιου Αικατερίνη 
 

Αβραμάκης Ελευθέριος 
 

Αραχωβίτης Σταύρος 
 

Αυγέρη Θεοδώρα 
 

Βαρδάκης Σωκράτης 
 

Βέττα Καλλιόπη 
 

Γιαννούλης Χρήστος 
 

Γκαρά Αναστασία 
 

Γκιόλας Ιωάννης 
 

Δρίτσας Θεόδωρος 
 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 
 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 
 

Καλαματιανός Διονύσιος 
 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη 
 

Κάτσης Μάριος 
 

Κόκκαλης Βασίλειος 
 

Λάππας Σπυρίδων 
 

Μάλαμα Κυριακή 
 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 
 

Μάρκου Κωνσταντίνος 
 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 
 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 
 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 
 

Μωραΐτης Αθανάσιος 
 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 
 



Ξανθόπουλος Θεόφιλος 
 

Πούλου Παναγιού 
 

Ραγκούσης Γιάννης 
 

Σαντορινιός Νεκτάριος 
 

Σαρακιώτης Ιωάννης 
 

Σκουρολιάκος Πάνος 
 

Συρμαλένιος Νικόλαος 
 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 
 

Τζούφη Μερόπη 
 

Φάμελλος Σωκράτης 
 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 
 

Ψυχογιός Γεώργιος 
 


