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Θζμα: «Προβλιματα και δυςχζρειεσ ςτο ζργο των εφοριακϊν υπαλλιλων και 
προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ τουσ»  
 

Αξιότιμε κ. Πρωκυπουργζ, 

    Ακοφςαμε με προςοχι τθν ςυνζντευξθ ςασ, ςτον ραδιοφωνικό ςτακμό τθσ 

Θεςςαλονίκθσ STATUS FM 107,7, ςτισ 28/11/2020, όπου αναφερκικατε «….ότι ςτθν 

κρατικι μθχανι και ςτο Δθμόςιο υπάρχουν δυο ταχφτθτεσ. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι 

οποίοι ζχουν υπερβάλει εαυτόν χωρίσ να ηθτιςουν τίποτα……. Και υπάρχουν και 



οριςμζνεσ εξαιρζςεισ, λυπάμαι που κα το πω, που κεωροφν ότι δεν πρζπει να 

καταβάλλουν τθν επιπρόςκετθ προςπάκεια, να κάνουν τθ δουλειά τουσ, να 

εξυπθρετιςουν τουσ πολίτεσ. Και προφανώσ ςε αυτι τθν κατθγορία εντάςςω και 

κάποιουσ εργαηόμενουσ ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων.…..»  

   εβόμαςτε τθν άποψθ ςασ, ςχετικά με τθν προκυρθχκείςα ςτάςθ εργαςίασ, αλλά 

κα κζλαμε να ςασ ηθτιςουμε να αφιερϊςετε λίγο χρόνο και να διαβάςετε και τθν 

δικι μασ οπτικι ςτο κζμα αυτό.  

  Οι υπάλλθλοι τθσ Α.Α.Δ.Ε. και του Τπουργείου Οικονομικϊν, τα τελευταία δϊδεκα 

χρόνια, από το ξεκίνθμα τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ, τα μνθμόνια και τϊρα τθν 

κρίςθ τθσ πανδθμίασ, ζχουμε προτάξει το δθμόςιο ςυμφζρον ςτθν άςκθςθ των 

κακθκόντων μασ, υπερβάλλοντασ εαυτόν, με υπερωριακι εργαςία χωρίσ πλθρωμι, 

με τθν χριςθ των δικϊν μασ μζςων μεταφοράσ για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ κ.α. και 

απζναντι ςτισ αντιξοότθτεσ που ςυνεχίηουν να υπάρχουν μζχρι και ςιμερα, όπωσ 

τισ ςυχνζσ τροποποιιςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, τισ διαρκείσ οργανωτικζσ 

αλλαγζσ, τθν χριςθ ξεπεραςμζνων υπολογιςτϊν και τα ακατάλλθλα κτίρια. 

Άλλωςτε πζρυςι, δζκα μζρεσ πριν το τζλοσ του 2019, οι εφοριακοί υπάλλθλοι 

κλικθκαν μζςα ςτισ γιορτζσ των Χριςτουγζννων να εκκακαρίςουν χιλιάδεσ 

υποκζςεισ οι οποίεσ παραγράφονταν και δεν είχαν αποςταλεί ςτισ εφορίεσ, παρότι 

υπιρχαν από το 2014. Πιςτεφουμε ότι από τθν μεριά μασ καταβάλλουμε τθν 

επιπρόςκετθ προςπάκεια, χωρίσ να μασ ηθτθκεί και ότι ιταν ςθμαντικι και θ δικι 

μασ ςυνειςφορά ςτο γεγονόσ ότι θ χϊρα ζμεινε όρκια, τα χρόνια που πζραςαν. 

 Η επιλογι μασ αυτι, παρζμεινε οδθγόσ μασ ακόμα και ςε καταςτάςεισ δφςκολεσ 

όπου κλθκικαμε να εφαρμόςουμε, όπωσ οφείλαμε, ςκλθροφσ δθμοςιονομικά 

μνθμονιακοφσ νόμουσ, με αποτζλεςμα να ςτοχοποιοφμαςτε ςαν κλάδοσ, από 

λαϊκιςτζσ πολιτικοφσ και Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Μια επιλογι όμωσ, που δεν 

ιταν χωρίσ κόςτοσ, αφοφ μποροφμε να ςασ παρακζςουμε πλικοσ αναφορϊν, όπου 

ςυνάδελφοι δζχτθκαν επίκεςθ, απλϊσ επειδι ζκαναν τθν δουλειά τουσ, με 

κορυφαίο το τραγικό περιςτατικό τθσ 16θσ Ιουλίου του 2020, ςτθν Δ.Ο.Τ. Κοηάνθσ. 

  χετικά με τισ απογευματινζσ βάρδιεσ, επιςθμάναμε εξαρχισ ότι δεν ζχει να 

προςφζρει ςτθν εξυπθρζτθςθ των φορολογουμζνων, αφοφ όπωσ αποδείχκθκε 

ςτθν πράξθ δθμιουργεί περιςςότερα προβλιματα από αυτά που λφνει. Κάτι που 

αποδζχεται πλζον και θ Διοίκθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε., θ οποία ιδθ με τθν  ΔΔΑΔ Α 1136232 

ΕΞ 2020 (Β' 5282/2020) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., ζκανε προαιρετικι τθν 

απογευματινι βάρδια ςε πλικοσ Δ.Ο.Τ., που δεν μποροφςαν να ανταποκρικοφν, 

ενϊ και από ςτατιςτικά ςτοιχεία αποδεικνφεται ότι οι απογευματινζσ ςυναλλαγζσ 

είναι ελάχιςτεσ ςτο διάςτθμα αυτό.     



   Από τθν άλλθ, θ δυςοίωνθ πραγματικότθτα τθσ πανδθμίασ, θ οποία ζχει πλιξει 

και τθν χϊρα μασ και θ ανάγκθ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν μασ με το απολφτωσ 

αναγκαίο προςωπικό (λόγω κρουςμάτων covid, αδειϊν ειδικοφ ςκοποφ, ευπακϊν 

ομάδων κ.α.), ζχει φζρει τουσ υπαλλιλουσ των φορολογικϊν υπθρεςιϊν 

αντιμζτωπουσ με αςφυκτικζσ προκεςμίεσ, ςε πλικοσ φορολογικϊν αντικειμζνων 

και ςυςςϊρευςθσ δεκάδων χιλιάδων υποκζςεων τθν τελευταία ςτιγμι πριν τθν 

παραγραφι, ενϊ υπθρεςίεσ που ζκλειςαν λόγω ςυρροισ κρουςμάτων αδυνατοφν 

να ανταπεξζλκουν ςτο εναπομείναν χρονικό διάςτθμα.  

       Ενδεικτικά, ςασ παρακζτουμε τισ εξισ περιπτϊςεισ υποκζςεων λόγω τθσ 

ςοβαρότθτασ τουσ: 

1. Λίςτεσ μθ δθλωκζντων ειςοδθμάτων χριςθσ 2014, οι οποίεσ διαβιβάςτθκαν 

ςτισ υπθρεςίεσ τον Νοζμβριο του 2020, πολφ κοντά ςτο τζλοσ τθσ παραγραφισ, 

ςτισ 31/12/2020.  

2. Προτεραιοποιθμζνεσ υποκζςεισ ελζγχου που παραγράφονται ςτισ 31/12/2020, 

όταν δυςτυχϊσ για μια ακόμθ χρονιά θ προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων 

διενεργικθκε τον Ιοφνιο και όχι τον Ιανουάριο, όπωσ κα ζπρεπε. 

3. Τποκζςεισ επιςτροφϊν Φ.Π.Α. και Ειςοδιματοσ μετά από ζλεγχο, ςε 90 θμζρεσ, 

από τθν υποβολι τουσ. 

4. Σθν δυςλειτουργία τθσ  Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 

ΑΑΔΕ ςχετικά με τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ υποβολισ δθλϊςεων 

φορολογίασ κεφαλαίου, που αναγνωρίςτθκε και από τουσ ςυμβολαιογράφουσ 

ςε ςχετικι επιςτολι τουσ προσ εςάσ, τον Ιοφλιο του 2020, κακϊσ και τθν ζλλειψθ 

εφαρμογισ για τθν θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων, που ζχει εξαγγελκεί από 

το 2018, ψθφίςτθκε ςτον ν. 4646/2019 και παίρνει ςυνεχείσ παρατάςεισ. Ωσ 

αποτζλεςμα θ κοινοποίθςθ των πράξεων φόρου και πιςτοποιθτικϊν των 

φορολογιϊν κεφαλαίου, ςε 2-3 θμζρεσ από τθν υποβολι τουσ και επαλικευςθ 

τθσ ςυμφωνίασ του περιεχομζνου τθσ διλωςθσ με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία, ςε 60 θμζρεσ από τθ διεκπεραίωςθ των δθλϊςεων φόρου 

μεταβίβαςθσ ακινιτων και φόρου κλθρονομιϊν, δωρεϊν γονικϊν παροχϊν και 

κερδϊν από τυχερά παίγνια, είναι αδφνατθ αυτι τθν ςτιγμι. 

5. Λίςτεσ με χιλιάδεσ πρόςτιμα ΜΤΦ - Καταςτάςεων Πελατϊν Προμθκευτϊν και 

υναλλαγϊν του 2014, ζωσ τισ 31/12/2020.  

     Παράλλθλα θ ομοςπονδία μασ, ζγκαιρα και κατ’ επανάλθψθ, είχε ηθτιςει όλα 

τα μζςα και τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν εφαρμογι τθλεργαςίασ από τουσ 

υπαλλιλουσ, ϊςτε να ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 



υγκεκριμζνα είχαμε ηθτιςει τα εξισ, που κατά τθν άποψθ μασ κα ζπρεπε να 

υλοποιθκοφν άμεςα: 

1. Ηλεκτρονικι εφαρμογι (e-ραντεβοφ) για τον προγραμματιςμό επιςκζψεων 

ςτισ Φορολογικζσ Τπθρεςίεσ, αντί των τθλεφωνθμάτων που ζχουν κατακλφςει 

τισ υπθρεςίεσ, όπωσ εφαρμόηεται εδϊ και μινεσ ςτισ Τπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ και 

κα μποροφςε να εφαρμοςτεί άμεςα και ςτθν Α.Α.Δ.Ε. 

2. Κεντρικι διαχείριςθ, μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ, των αιτθμάτων των 

φορολογουμζνων προσ τισ Φορολογικζσ Τπθρεςίεσ, όπου κα γίνεται 

ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων και των δικαιολογθτικϊν που δθλϊνουν, όπωσ 

γίνεται ςτισ υπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ, ςε αντικατάςταςθ των χιλιάδων μθνυμάτων 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που φτάνουν κακθμερινά με ελλιπι ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά. 

3. Ηλεκτρονικι κοινοποίθςθ υποχρεωτικά όλων των πράξεων και εγγράφων τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ προσ ςτουσ φορολογουμζνουσ, ςε αντικατάςταςθ τθσ 

αλλθλογραφίασ μζςω ταχυδρομείου, με μείωςθ του κόςτουσ για το Δθμόςιο.  

4. Εφαρμογι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ υποχρεωτικά ςε όλα τα ζγγραφα, θ οποία 

είχε προβλεφκεί και κα ζπρεπε να λειτουργεί ιδθ πολλά χρόνια. 

5. Παροχι υλικοτεχνικϊν μζςων (VPN και φορθτϊν υπολογιςτϊν) για εργαςία 

από απομακρυςμζνθ κζςθ. 

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 θλεκτρονικό ταχυδρομείου τθσ Τπθρεςίασ, 

ϊςτε να μποροφν να παραλθφκοφν λογιςτικά αρχεία μεγάλου όγκου προσ 

ζλεγχο.  

10.  Προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων ελζγχου από τον Ιανουάριο και όχι τον 

Ιοφνιο κάκε ζτουσ. 

11.  Άμεςθ ενθμζρωςθ για λίςτεσ αδιλωτων ειςοδθμάτων, όχι δφο με τρείσ μινεσ 

πριν τθν παραγραφι. 

12. Παράταςθ/αναςτολι όλων των προκεςμιϊν των φορολογικϊν υποχρεϊςεων. 



13. Παράταςθ/αναςτολι όλων των προκεςμιϊν παραγραφισ των υποκζςεων που 

λιγουν 31/12 (υποκζςεισ προσ ζλεγχο, είςπραξθσ κ.ο.κ.) 

κ. Πρωκυπουργζ, 

Γνωρίηουμε ότι θ αςφάλεια και θ υγεία των ςυναδζλφων, των οικογενειϊν τουσ και 

των πολιτϊν αποτελεί προτεραιότθτα τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ τθσ χϊρασ. 

ασ διαβεβαιϊνουμε ότι παρά τα ςοβαρά προβλιματα που αντιμετωπίηουμε, οι 

εφοριακοί υπάλλθλοι με υψθλι αίςκθςθ κακικοντοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι 

προςπάκεια για τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων 

τουσ, με γνϊμονα πρωτίςτωσ, τθ δθμόςια υγεία αλλά και τα δθμόςια ζςοδα, χωρίσ 

να ευκφνονται για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ πολιτείασ, οι οποίεσ άλλωςτε δεν 

άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ.  

    Σζλοσ, ςασ καλοφμε μζχρι τθν λιξθ τθσ πανδθμίασ και τθν επίλυςθ των 

παραπάνω τεράςτιων δομικϊν προβλθμάτων των υπθρεςιϊν μασ, να ηθτθκεί από 

τθν Διοίκθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και τον Τπουργό Οικονομικϊν να αναςτείλει οποιοδιποτε 

ςχεδιαςμό οργανωτικϊν, εργαςιακϊν και μιςκολογικϊν αλλαγϊν τθν δφςκολθ 

αυτι περίοδο, ξεκινϊντασ ουςιαςτικό διάλογο για τα κζματα αυτά με τουσ 

εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων, διάλογοσ που είναι βζβαιο ότι κα επιφζρει μόνο 

κετικά αποτελζςματα ςτον κλάδο μασ, ςτθν Φορολογικι Διοίκθςθ και ςτθν 

κοινωνία.  
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