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Θες/νίκη,  05-11-2020 
                                                                                                                           

Αρ. Πρωτ.:       33        
 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΤΨΙΣΟ ΑΓΑΘΟ!!!  

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ!!! 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΑΜΕΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 
ΜΗ ΔΙΑΠΟΡΑ COVID-19 ΣΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 
υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
 
Επειδή η φορολογική διοίκηςη τησ ΑΑΔΕ με τισ αμφιλεγόμενεσ εγκφκλιουσ εδϊ και 
15 ημζρεσ προκαλεί ςφγχυςη για την εφαρμογή των μζτρων ( εξ΄αποςτάςεωσ 
εργαςίασ). 
 
Επειδή ςε πολλζσ Δ.Ο.Υ. και φορολογικζσ υπηρεςίεσ υπάρχουν τουλάχιςτον δφο 
(2) επιβεβαιωμζνα κροφςματα και ςυμφώνα με το Πρωτόκολλο Διαχείριςησ 
Κροφςματοσ η Δ.Ο.Υ. πρζπει να κλείςει ςτα 3 επιβεβαιωμζνα κροφςματα.  
 
Επειδή πλζον οι εφορίεσ και οι λοιπζσ υπηρεςίεσ αποτελοφν ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ 
ΒΟΜΒΕ και εςτίεσ μετάδοςησ του κορωνοϊοφ. 
 
Επειδή εν προκειμζνω τίθεται θζμα ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ. 
 
Επειδή ΓΙΑ ΕΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΚΗΗ ΣΗ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 

 
 Άμεςη και καθολική εφαρμογή του μζτρου τησ εξ’ αποςτάςεωσ εργαςίασ και 

την  λειτουργία των υπηρεςιϊν  με το  απολφτωσ απαραίτητο προςωπικό. 

  υγκεκριμζνα, την εκ περιτροπή εργαςία ςτισ φορολογικζσ υπηρεςίεσ κατά 

1/3, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που βρίςκονται ςε άδεια 

και οι ελεγκτζσ. 

ΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟ    ΔΔΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΝΝ..ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ    --    ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙ    --    ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΓΓΙΙΚΚΗΗ  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΔ ΝΑ 

ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΗ 

ΔΝΥΠΟΓΡΑΦΑ  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΝΑΓΔΛΦΟΙ 
 



 Πιςτή εφαρμογή του Πρωτόκολλου Διαχείριςησ Κροφςματοσ με αναφορά και 

καταγραφή όλων των κρουςμάτων (βεβαιωμζνων και προσ διερεφνηςη). 

 Προςζλευςη ςτισ φορολογικζσ υπηρεςίεσ αποκλειςτικά με ραντεβοφ 

 Καμία λειτουργία ςε βάρδιεσ των φορολογικών υπηρεςιών 

 Παροχή υλικοτεχνικών μζςων (VPN) για εργαςία από απομακρυςμζνη θζςη, 

που ζπρεπε ήδη να ζχει προβλεφθεί και να εγκαταςταθεί. 

 Παράταςη όλων των προθεςμιών των φορολογικών υποχρεώςεων  

 Παράταςη τησ προθεςμίασ παραγραφήσ των υποθζςεων προσ ζλεγχο 

 ε κάθε περίπτωςη φπαρξησ  δφο (2) επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων, να 

πραγματοποιείται  test ςτο ςφνολο τησ υπηρεςίασ με το κόςτοσ καλυπτόμενο 

από την ΑΑΔΕ. 

 Κανζνα ςχεδιαςμό και υλοποίηςη για αναδιοργάνωςη υπηρεςιϊν και 

αλλαγή εργαςιακοφ καθεςτϊτοσ.  

Επιπλζον, για την προάςπιςη τησ υγείασ των ςυναδζλφων: 
 

 Σα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου θα επιβλζπουν καθημερινά την 
τήρηςη των μζτρων, μζςω αυτοψίασ, ςε όλεσ τισ φορολογικζσ 
υπηρεςίασ, για όλη τη διάρκεια τησ πανδημικήσ κρίςησ. 
 

 ε περίπτωςη διαπίςτωςησ μη εφαρμογήσ των μζτρων, ο φλλογοσ 
επιφυλάςςεται για κάθε νόμιμη ενζργεια  
 

 Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να αναφζρουν ςτον φλλογο (2310286789, 
info@eforiakos.com) οποιοδήποτε περιςτατικό μη εφαρμογήσ των 
μζτρων. 

 
 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ  
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ. 

H ΠΙΣΗ ΚΑΙ ΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΕΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ. 
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