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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Τρύφων Αλεξιάδης φέρνει στη Βουλή τη
στοχοποίηση κλάδου εργαζομένων από τον

Πρωθυπουργό 

Την επιστολή της Ομοσπονδίας Εφοριακών προς τον Πρωθυπουργό
και  τους αρμόδιους Υπουργούς (Αρ. Πρωτ. 1777/15.12.2020),  με
αφορμή  πρόσφατη  συνέντευξη  Μητσοτάκη  που  στοχοποιεί
εργαζόμενους του κλάδου πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους,
καταθέτει  ως  Αναφορά  στη  Βουλή  ο  βουλευτής  Β΄  Πειραιά  και
αναπληρωτής  τομεάρχης  Οικονομικών  ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, Τρύφων Αλεξιάδης.  

Στην  επιστολή  της  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Εργαζομένων  στις
Δημόσιες  Οικονομικές  Υπηρεσίες  (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.)  περιγράφει  τα
προβλήματα και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι εφοριακοί
υπάλληλοι, ενώ αναφέρονται στη διαχρονική προσπάθεια που έχουν
καταβάλλει  για  να  ανταποκριθούν  στο  τι  επιβάλλει  το  δημόσιο
συμφέρον  και   για  την  οποία  πολλές  φορές  έχουν  άδικα
στοχοποιηθεί. 

Αναφέρονται  στη  σημερινή  κατάσταση  που  βιώνουν  λόγω  της
πανδημίας  -  με  τις  υπηρεσίες  να  λειτουργούν  με  το  απολύτως
αναγκαίο προσωπικό,  αλλά και άλλες υπηρεσίες να έχουν κλείσει
λόγω συρροής κρουσμάτων - που τους φέρνει αντιμέτωπους με ένα
τεράστιο  πλήθος  δεκάδων  χιλιάδων  υποθέσεων  που  πρέπει  να
ελεγχθούν υπό ασφυκτικές προθεσμίες. 

Παραθέτουν μια σειρά σοβαρών υποθέσεων, των οποίων οι έλεγχοι
βρίσκονται σε εξέλιξη και  πολύ κοντά στην παραγραφή τους και
αιτούνται τα μέσα και τα απαραίτητα εργαλεία - τα οποία έχουν
ζητήσει  κατ’  επανάληψη  -για  την  εφαρμογή  τηλεργασίας,
ψηφιοποίησης  υπηρεσιών  αλλά  και  την  παράταση  ή  αναστολή
προθεσμιών παραγραφής υποθέσεων που λήγουν στις 31/12, ώστε
να συνεχίσουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. 



Ο  Τρύφων  Αλεξιάδης  ζητά  να  πληροφορηθεί  τις  ενέργειες  στις
οποίες θα προβούν τα αρμόδια Υπουργεία για την ικανοποίηση των
αιτημάτων. 

Ακολουθεί  η  Αναφορά  του  Βουλευτή  και  η  Επιστολή  της  Π.Ο.Ε.-
Δ.Ο.Υ.  
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