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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Η ΔΙΕΤΡYΝΗ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΕΚΣH. 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΡΕΨΟΤΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΑΔΕ Η 
ΚΕΡΚΟΠΟΡΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ 

ΧΕΕΩΝ ΣΟ ΣΕΝΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ.  
Ο ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΜΑ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΚΗ.  

 
 

υναδζλφιςςεσ και υνάδελφοι,  
 

Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν με τθν υπϋ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/13-11-20 
Εγκφκλιο κακορίηει τον τρόπο λειτουργίασ των Δθμοςίων Τπθρεςιϊν. Η 
λειτουργία αυτι περιλαμβάνει ςε γενικζσ γραμμζσ τθν Σθλεργαςία, το 
απολφτωσ απαραίτθτο προςωπικό και τθν εκ περιτροπισ εργαςία.  

Σθν ίδια ϊρα ο Διοικθτισ τθσ ΑΑΔΕ με τθν υπϋ αρικμό Δ.ΟΡΓ.Α 
1132331 ΕΞ 2020 απόφαςθ του, τροποποιεί τον Οργανιςμό τθσ ΑΑΔΕ ωσ 
προσ τον τρόπο λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και κεςπίηει τθν 
δυνατότθτα εργαςίασ με βάρδιεσ, όχι μόνο για τθν αντιμετϊπιςθ του 
covid-19, αλλά και ςε λοιπζσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Είναι θλίου 
φαεινότερο ότι ο Διοικθτισ με πρόςχθμα τθν πανδθμία ειςάγει τισ 
βάρδιεσ, κάτι που παραπζμπει ςτο «ουδζν μονιμότερον του 
προςωρινοφ»!!!.  
 Μασ είναι πραγματικά δφςκολο να κατανοιςουμε ςε τι κα 
εξυπθρετιςουν οι θμεριςιεσ βάρδιεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
πανδθμίασ, αφοφ κα προςζρχονται ςτθν εργαςία το 67% των 
υπαλλιλων  τθν ίδια θμζρα . 
 Η ΑΑΔΕ προβαίνει ςε διεφρυνςθ του ωραρίου ςτισ ΔΟΤ, με τθν 
ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιχειριςεων να παραμζνουν κλειςτζσ, 
μεταφζροντασ τισ ευκφνεσ τθσ δικισ τθσ ανικανότθτασ ςτισ πλάτεσ των 
εργαηομζνων, όταν αδυνατεί να παρζχει τθν αξιόπιςτθ  υλικοτεχνικι 
υποδομι για τθλεργαςία.  



 Ενϊ οι υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου ανανεϊνουν τουσ 
υπολογιςτζσ τουσ ανα μερικά ζτθ, εμείσ ςυνεχίηουμε να ζχουμε 
υπολογιςτζσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 
2004 με λειτουργικό windows 2000 ι vista και τεράςτια προβλιματα 
αςφαλείασ.  
 Η απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ για διεφρυνςθ του ωραρίου για τθν 
εξυπθρζτθςθ του κοινοφ, πζρα από τθν απαράδεκτθ καταπάτθςθ 
εργαςιακϊν δικαιωμάτων, δεν ζχει λάβει υπ' όψιν τθσ πολλά 
προβλιματα που πάλι κα πζςουν ςτουσ εργαηόμενουσ και κα 
προκαλζςουν τριβζσ με το κοινό . 
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι θ ζκδοςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ, θ 
άρςθ ακινθςίασ κακϊσ και άλλεσ ςυναλλαγζσ απαιτοφν ςυνικωσ 
πλθρωμι ποςϊν που δεν μποροφν όπωσ είναι φυςικό να διενεργθκοφν 
ςε ϊρεσ μετά τισ 15:00, που το ταμείο είναι κλειςτό. Οι υπθρεςίεσ 
φφλαξθσ ςτισ ΔΟΤ, που υπάρχουν μετά τα τραγικά γεγονότα ςτθν 
Κοηάνθ, ςταματοφν ςτισ 14:30.  
 Επιπλζον, θ κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ απαιτεί τα εξισ 
ςφγχρονα και ψθφιακά μζςα δουλειάσ για τθν εξυπθρζτθςθ των 
φορολογοφμενων και τα δθμόςια ζςοδα :  
1. Ηλεκτρονικι εφαρμογι για τον προγραμματιςμό επιςκζψεων ςτισ 
Φορολογικζσ Τπθρεςίεσ, αντί των τθλεφωνθμάτων, όπωσ εφαρμόηεται 
εδϊ και μινεσ ςτισ Τπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ. 
2. Κεντρικι διαχείριςθ, μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ, των 
αιτθμάτων των φορολογοφμενων προσ τισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ, 
όπου κα γίνεται ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων και των δικαιολογθτικϊν 
που δθλϊνουν, αντί των εκατοντάδων μθνυμάτων θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου που φτάνουν κακθμερινά με ελλιπι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά.  
3. Ηλεκτρονικι κοινοποίθςθ όλων των πράξεων και εγγράφων τθσ 
Φορολογικισ Διοίκθςθσ προσ τουσ φορολογοφμενουσ.  
4. Εφαρμογι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε όλα τα ζγγραφα.  
5. Παροχι υλικοτεχνικϊν μζςων (VPN και φορθτϊν υπολογιςτϊν) για 
εργαςία από απομακρυςμζνθ κζςθ, που ζπρεπε ιδθ να ζχουν 
εγκαταςτακεί τουλάχιςτον για τουσ μιςοφσ εργαηόμενουσ.  
6. Εκκακάριςθ και κοινοποίθςθ κεντρικά, ψθφιακά και 
αυτοματοποιθμζνα των δθλϊςεων ειςοδιματοσ, προςτίμων, 
επιςτροφϊν και ςυμψθφιςμϊν.  
7. Άμεςθ εφαρμογι χωρίσ άλλθ αναςτολι των διατάξεων του 
ν.4646/2019 για τθν θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων κεφαλαίου.  



8. Ηλεκτρονικι ζκδοςθ όλων των πιςτοποιθτικϊν και του αποδεικτικοφ 
φορολογικισ ενθμερότθτασ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  
9. Αφξθςθ  του όγκου δεδομζνων του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ 
Τπθρεςίασ, ϊςτε να μποροφν να παραλθφκοφν λογιςτικά αρχεία 
μεγάλου όγκου προσ ζλεγχο.  
10. Προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων ελζγχου από τον Ιανουάριο και 
όχι από τον Ιοφνιο κάκε ζτουσ.  
11. Άμεςθ ενθμζρωςθ για λίςτεσ αδιλωτων ειςοδθμάτων όχι δφο με 
τρεισ μινεσ πριν τθν παραγραφι αλλά πολφ νωρίτερα.  
 

Είναι αδιανόθτο το υπόλοιπο δθμόςιο να δουλεφει με παρουςία 
το πολφ 50% ενϊ θ ΑΑΔΕ με 67%. Οι υπάλλθλοι τθσ ΑΑΔΕ είναι δθμόςιοι 
υπάλλθλοι και οι οδθγίεσ του υπουργείου εςωτερικϊν αφοροφν και 
αυτοφσ. Ασ μθν αποροφν λοιπόν κάποιοι για το κφμα φυγισ από τθν 
ΑΑΔΕ που παρουςιάηεται  τελευταία.  

Καλοφμε τθ Διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ να αποςφρει τθν απόφαςθ για 
τθ διεφρυνςθ ωραρίου ωσ εντελϊσ ανεφάρμοςτθ και αναίτια ςε 
ςυνκικεσ πανδθμίασ. Άλλωςτε γνωρίηει πολφ καλά ότι αρκετοί 
ςυνάδελφοι από το φιλότιμο τουσ, εργάηονται απογεφματα και 
αββατοκφριακα και ςε καμία περίπτωςθ το φιλότιμο δεν μπορεί να 
γίνει υποχρεωτικότθτα. Να γίνει επζνδυςθ επιτζλουσ ςε υποδομζσ 
τθλεργαςίασ ϊςτε να τθροφνται οι οδθγίεσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
για όλουσ. 

 
ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΤΕΙ ΑΤΣΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ ΑΝΕΚΣΕ.  

 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΡΕΨΟΤΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΑΔΕ Η 

ΚΕΡΚΟΠΟΡΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ 
ΧΕΕΩΝ ΣΟ ΣΕΝΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ. 

  
Ο ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΜΑ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΚΗ.  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

                   Η  ΠΡΟΕΔΡΟ                                     O  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

 ΕΙΡΗΝΗ ΤΦΑΝΣΗ                                                         ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΡΕΝΗ   


