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Θες/νίκθ,  16-11-2020 
                                                                                                                           

Αρ. Πρωτ.:      75 
 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΑΜΕΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

ΑΜΕΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ/ΑΝΑΣΟΛΗ  

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ 
 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
 

 Επειδι, θ αςφάλεια και θ υγεία των ςυναδζλφων,  των οικογενειϊν τουσ και των πολιτϊν 
είναι θ πρϊτθ προτεραιότθτα τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ τθσ χϊρασ. 
 Επειδι, θ Φορολογικι Διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ δεν ενιργθςε ζγκαιρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κατάςταςθσ που προξζνθςε θ ζξαρςθ τθσ πανδθμίασ και δεν ςχεδίαςε κανζνα επιχειρθςιακό 
πλάνο για να διαχειριςτεί και να αντιμετωπίςει το δεφτερο «κφμα» τθσ πανδθμίασ που 
προβλεπόταν ότι κα ζρκει ιδθ από τον Απρίλιο, ϊςτε να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα, για τθν 
ομαλι λειτουργία των υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των φορολογοφμενων,  
 Επειδι, θ ςυςςϊρευςθ δεκάδων χιλιάδων υποκζςεων ςτισ υπθρεςίεσ μασ και πάλι τθν 
τελευταία ςτιγμι, πριν τθν παραγραφι, που προζρχεται από τθν ολιγωρία τθσ διοίκθςθσ για 
τθν διεκπεραίωςι τουσ ςτα προθγοφμενα ζτθ και μάλιςτα ψθφιακά, ζχουν δθμιουργιςει ζνα 
εκρθκτικό μίγμα ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ (λίςτεσ ειςοδιματοσ, πρόςτιμα ΜΥΦ, παραγραφζσ, 
επιςτροφζσ, ςυμψθφιςμοί, δθλϊςεισ κεφαλαίου κ.α.)  
 Επειδι, θ Φορολογικι Διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ εδϊ και τόςα χρόνια δεν επίλυςε τα δομικά και 
ψθφιακά προβλιματα των υπθρεςιϊν μασ, ςτα πρότυπα άλλων Δθμόςιων Φορζων, αλλά 
εςτίαςε το ενδιαφζρον τθσ ςε οργανωτικζσ και εργαςιακζσ αλλαγζσ που προκαλοφν αναςτάτωςθ 
και ανθςυχία ςτον κλάδο, χωρίσ καμία διαβοφλευςθ και με άμεςθ εφαρμογι. 
  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων - 

πολιτϊν και τθν διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων: 

 Παράταςθ/αναςτολι όλων των προκεςμιϊν των φορολογικϊν υποχρεϊςεων  
 Παράταςθ/αναςτολι όλων των προκεςμιϊν παραγραφισ των υποκζςεων που λιγουν  31/12 

(όπωσ προσ ζλεγχο, είςπραξθσ κ.ο.κ.) 
 Παροχι οδθγιϊν από τθν φορολογικι διοίκθςθ για τθν προτεραιοποίθςθ των εκκρεμοτιτων 

μζχρι το τζλοσ του ζτουσ. 

για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ κρίςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, λόγω των ζκτακτων, 
πρωτόγνωρων και εξαιρετικϊν ςυνκθκϊν «πολζμου» που βιϊνει θ χϊρα. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΔ ΝΑ 

ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΗ 

ΔΝΥΠΟΓΡΑΦΑ  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΝΑΓΔΛΦΟΙ 
 



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 
Υπθρεςίεσ, αντί των τθλεφωνθμάτων, όπωσ εφαρμόηεται εδϊ και μινεσ ςτισ Τπθρεςίεσ 
του ΕΦΚΑ. 

2. Κεντρικι διαχείριςθ, μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ, των αιτθμάτων των 
φορολογουμζνων 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 ςτουσ φορολογουμζνουσ.  

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 του ςυλλόγου μασ (600). 

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 Υπθρεςίασ, 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 αλλά πολφ νωρίτερα. 
 

 Παρά τα ςοβαρά προβλιματα, οι εφοριακοί υπάλλθλοι καταβάλλουν κάκε δυνατι 
προςπάκεια για τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων τουσ με γνϊμονα 
πρωτίςτωσ τθ δθμόςια υγεία και τα δθμόςια ζςοδα, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνονται 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ ΘΤΜΑΣΑ για τισ πράξεισ ι τισ παραλείψεισ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ 
ΑΑΔΕ. 

 

 Καλοφμε τθν πολιτικι και υπθρεςιακι θγεςία μζχρι τθν λιξθ τθσ πανδθμίασ και τθν 
επίλυςθ των παραπάνω τεράςτιων δομικϊν προβλθμάτων των υπθρεςιϊν μασ, να αναςτείλουν 
οποιαδιποτε ςχεδιαςμό οργανωτικϊν, εργαςιακϊν και μιςκολογικϊν αλλαγϊν τθν δφςκολθ 
αυτι περίοδο και να ξεκινιςουν ουςιαςτικό διάλογο για τα κζματα αυτά με τουσ εκπροςϊπουσ 
των εργαηομζνων.  

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

 

 


