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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΑΣ 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ – ΔΟΥ καλεί σε καθολική συμμετοχή στην προκηρυγμένη 

από σήμερα, Δευτέρα 27/7, απεργία – αποχή από τα καθήκοντα του προληπτικού ελέγχου. 

Πρόκειται για μια εργασία που από τη φύση της έχει μεγάλες απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και 

δυσκολίες. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι κατά την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων έχουν 

συμβεί πάμπολλα περιστατικά βίας στο πρόσφατο και μακρύτερο παρελθόν που θέτουν σε 

κίνδυνο την ίδια τη σωματική μας ακεραιότητα ως εφοριακοί υπάλληλοι. Το πρόβλημα δε 

σχετίζεται μόνο με “αστοχίες” και παραλήψεις κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση του 

προληπτικού ελέγχου (π.χ. στρεβλοί στόχοι), που σίγουρα υπάρχουν και είναι ανάγκη να 

διορθωθούν άμεσα. Η ρίζα του είναι βαθύτερη …….με αποτέλεσμα να είμαστε εντελώς 

απροστάτευτοι ως εφοριακοί υπάλληλοι. Απαιτούμε να παρθούν αποφασιστικά και 

αποτελεσματικά μέτρα.  

 Για τέτοιου είδους φαινόμενα έχουμε προειδοποιήσει και κατά το παρελθόν. Ενδεικτικά, στο 

υπ’ αριθ. 1137/4.8.2017 δελτίου τύπου μας αναφέραμε: “για άλλη μια φορά καταδεικνύεται 

ότι οι εφοριακοί υπάλληλοι καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κάτω από αντίξοες 

συνθήκες, χωρίς καμιά προστασία, εκτεθειμένοι καθημερινά, άλλοτε στο έλεος 

αγανακτισμένων πολιτών από την υπερφορολόγηση και τη λιτότητα και άλλοτε 

ανυπεράσπιστοι απέναντι σε οργανωμένα, αδίστακτα οικονομικά συμφέροντα”. Να τονίσουμε 

μόνο ότι στο εν λόγω δελτίου τύπου σημειώναμε τον κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα... 

 Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου θεσμικού 

πλαισίου κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου, αλλά και τον ίδιο τον επανασχεδιασμό 

του τελευταίου, σε κατεύθυνση πάταξης της πραγματικά μεγάλης φοροδιαφυγής, για τη 

στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.   

 

 



Διεκδικούμε: 

 Αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για επιθέσεις σε εφοριακούς υπαλλήλους κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, και ειδικά στον προληπτικό έλεγχο. Οι ποινές και τα 

πρόστιμα να μην αφορούν μόνο τον “υπάλληλο-δράστη” αλλά και τον επιχειρηματία 

για λογαριασμό του οποίου δρα ο εκάστοτε δράστης. 

 Να αφαιρεθούν ο αριθμός των ελέγχων και το ποσοστό παραβατικότητας ως κριτήρια 

αξιολόγησης του προληπτικού ελέγχου. Η κάλυψη τέτοιων στόχων ακυρώνει 

ουσιαστικά τον ίδιο τον προληπτικό έλεγχο, ενώ πολύ συχνά δημιουργεί και εντάσεις 

με φορολογούμενους οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν.  

 Ουσιαστική και ολοκληρωμένη επιμόρφωση των συναδέλφων πάνω στον προληπτικό 

έλεγχο για να μπορούμε να ασκούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα σύνθετα καθήκοντά 

μας. 

 Ουσιαστική αμοιβή του προληπτικού ελέγχου, τέτοια που να λαμβάνει υπόψη τη 

συνθετότητα των σχετικών καθηκόντων, την επικινδυνότητα τους, καθώς και τις ώρες 

και ημέρες εκτέλεσης της σχετικής εργασίας κλπ (π.χ. νυχτερινά - εξαιρέσιμα).  

 Να μην ξαναβγούν οι συνάδελφοι για έλεγχο με τα αυτοκίνητά τους. Άμεσα να 

επισκευαστούν όσα οχήματα χρησιμοποιούνται στον προληπτικό έλεγχο και δε 

βρίσκονται στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι (πολλά είναι σε πραγματικά 

τραγική κατάσταση).  

 Άμεση χορήγηση ταυτοτήτων, κατασκευασμένων με διαφανείς προδιαγραφές. 

 Να εκδοθούν εξειδικευμένες οδηγίες ελέγχου κατά κλάδο (πρότυπα κλπ). 

 Να οργανωθούν έξυπνοι τρόποι ελέγχου (πχ αξιοποίηση στοιχείων από το internet, 

αξιοποίηση δεικτών από ICAP κλπ) 

 Να υπάρχει συντονισμός προκειμένου να μην υπάρχουν δύο (ή και τρία!!!) συνεργεία 

στον ίδιο χώρο.  
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