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      ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΚΑΣΑΔΙΚΑΖΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΔΙΚΗ ΣΟΧΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΜΑ. 

ΖΗΣΑΜΕ ΣΗΝ ΠΛΗΡΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ. 

 

   Στισ πρωτόγνωρεσ και δφςκολεσ ςυνκικεσ που βιϊνει θ χϊρα, οι εφοριακοί 

υπάλλθλοι εργάηονται με αυταπάρνθςθ και αυξθμζνθ αίςκθςθ κακικοντοσ 

απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο, ζτςι ϊςτε να ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ 

λειτουργία των υπθρεςιϊν ςτο μζτρο του δυνατοφ. 

     Οι εργαηόμενοι ζρχονται κακθμερινά αντιμζτωποι με αντικειμενικζσ 

δυςκολίεσ και αντιξοότθτεσ όπωσ ελλείψεισ βαςικϊν υποδομϊν και 

υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, προβλθματικι μθχανοργάνωςθ, μειωμζνο 

προςωπικό, πολυνομία κλπ.  

     Ο κλάδοσ μασ ζχει βάλει κατϋ επανάλθψθ «πλάτθ» πολλζσ φορζσ με 

υπερωριακι απαςχόλθςθ χωρίσ αμοιβι και με εργαςία από το ςπίτι 

προκειμζνου να ανταποκρικοφμε ζγκαιρα ςτισ υποχρεϊςεισ μασ που 

προκφπτουν από τισ παραγραφόμενεσ υποκζςεισ.  

     Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί θ εργαςία των ςυναδζλφων μασ ςτο τζλοσ 

του 2019 και μζςα ςτθν περίοδο των Χριςτουγζννων, όταν μζςα ςε μόλισ 10 

εργάςιμεσ θμζρεσ κλικθκαν να εκκακαρίςουν χιλιάδεσ υποκζςεισ μθ 

δθλωκζντων αναδρομικϊν που ζλαβαν περίπου 200.000 φορολογοφμενοι το 

ζτοσ 2013 που παραγράφονταν ςτο τζλοσ του χρόνου.  

    Θζλουμε να κυμίςουμε επίςθσ ότι οι εφοριακοί υπάλλθλοι κατά το πρϊτο 

κφμα τθσ πανδθμίασ τον περαςμζνο Μάρτιο κλικθκαν  να διαχειριςτοφν τον 

αυξθμζνο όγκο τθσ ηιτθςθσ για απόδοςθ κλειδαρίκμων και ανταποκρίκθκαν 

με απόλυτθ επιτυχία ςτο ζργο τουσ.  

     Ειδικά τουσ τελευταίουσ μινεσ κάκε ζτουσ υπάρχει αυξθμζνθ πίεςθ ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ λόγω παραγραφόμενων υποκζςεων και βεβαίωσ το ίδιο 

ιςχφει και φζτοσ που κυριολεκτικά τθν τελευταία ςτιγμι δόκθκαν ςτουσ 

εργαηόμενουσ προσ επεξεργαςία χιλιάδεσ πρόςτιμα εκπρόκεςμων ΜΥΦ κλπ.  



     Ζτςι όταν αιφνιδιαςτικά δόκθκε ςτθν δθμοςιότθτα θ απόφαςθ τθσ ΑΑΔΕ για 

εφαρμογι απογευματινϊν βαρδιϊν ςτισ ΔΟΥ ςε πολλζσ υπθρεςίεσ μασ 

επικράτθςε πανικόσ, δεδομζνου ότι λειτουργοφν με αιςκθτά μειωμζνο 

προςωπικό λόγω πολλαπλϊν κρουςμάτων covid-19 αδειϊν ειδικοφ ςκοποφ, 

ευπακϊν ομάδων κλπ.  Στθν εν λόγω απόφαςθ προβλζπεται ανϊτατο ποςοςτό 

προςερχομζνων ςτισ ΔΟΥ το 67% του ςυνόλου των υπθρετοφντων. Συνεπϊσ, 

αν αφαιρεκοφν όςοι απουςιάηουν είτε ωσ ευπακείσ ομάδεσ, είτε με άδειεσ 

ειδικοφ ςκοποφ, ενεργά κροφςματα covid-19 κλπ, πρακτικά οι προςερχόμενοι 

είναι το ςφνολο των ςυναδζλφων, γεγονόσ που ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με 

τα ποςοςτά που προβλζπονται για δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα ςτθν ΚΥΑ 

Θεοδωρικάκου.   

    Ειδικά ςτισ μικρζσ ΔΟΥ με προςωπικό κάτω των τριάντα (30) υπαλλιλων 

ιταν αδφνατθ θ υλοποίθςθ των απογευματινϊν βαρδιϊν, κάτι που 

αναγνωρίςτθκε και από τθν Διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ θ οποία ςφμφωνα με ζγκυρεσ 

πθγζσ ιδθ τροποποίθςε τθν αρχικι τθσ απόφαςθ και εξαιρζκθκαν οι 

υπθρεςίεσ αυτζσ. Σε αυτι τθν κατθγορία ανικει και θ ΔΟΥ Μοςχάτου όπου 

υπθρετοφν είκοςι (20) υπάλλθλοι.  

     Η ΠΟΕ-ΔΟΥ ςυμμεριηόμενθ τισ ανθςυχίεσ υπαλλιλων και προϊςταμζνων 

πολλϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ λόγω των δυςμενϊν και πρωτόγνωρων 

ςυνκθκϊν που βιϊνουμε με τθν πανδθμία, αδυνατοφςαν να ανταποκρικοφν 

ςτθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ με ςυνζπεια να μθν μποροφν να 

εξυπθρετθκοφν οι πολίτεσ, αλλά και να κινδυνεφει το μζγιςτο αγακό τθσ 

υγείασ ςυναδζλφων και φορολογουμζνων, αποφάςιςε να προχωριςει ςτθν 

προκιρυξθ τθσ Στάςθσ Εργαςίασ (ςτθν οποία και ςε πλιρθ αντίκεςθ με όςα 

ειπϊκθκαν και γράφτθκαν ςε κάποια ΜΜΕ ςαφζςτατα και προβλζπεται 

περικοπι μιςκοφ), προκειμζνου να αναδείξουμε τα προβλιματα των 

υπθρεςιϊν μασ και  να διαφυλάξουμε  πρωτίςτωσ τθν υγεία ΟΛΩΝ.  

     Ζητάμε την πλήρη ψηφιοποίηςη των υπηρεςιϊν μασ ϊςτε να μην είναι 

αναγκαία η επίςκεψη των πολιτϊν ςτισ ΔΟΤ για την εξυπηρέτηςή τουσ.   

     Διαμαρτυρόμαςτε για τθν άδικθ ςτοχοποίθςι μασ και για τουσ 

ςυκοφαντικοφσ χαρακτθριςμοφσ που εξαπολφκθκαν από μερίδα των ΜΜΕ 

κατά του κλάδου μασ, οι οποίεσ το μόνο που καταφζρνουν είναι να 

τροφοδοτοφν τον κοινωνικό αυτοματιςμό και να οδθγοφν πολλζσ φορζσ ςε 

ανεξζλεγκτεσ καταςτάςεισ όπωσ το αποτρόπαιο περιςτατικό τθσ επίκεςθσ με 

τςεκοφρι που ςυνζβθ το περαςμζνο καλοκαίρι ςτθ ΔΟΥ Κοηάνθσ.   

 


