
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ακούσαμε με προσοχή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας, στον ραδιοφωνικό σταθμό
της Θεσσαλονίκης STATUS FM 107,7, στις 28/11/2020, όπου ανέφερε «….ότι στην κρατική
μηχανή και  στο Δημόσιο υπάρχουν δυο ταχύτητες.  Υπάρχουν όλοι  αυτοί  οι  οποίοι  έχουν
υπερβάλει εαυτόν χωρίς να ζητήσουν τίποτα……. Και υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις,
λυπάμαι  που  θα  το  πω,  που  θεωρούν ότι  δεν  πρέπει  να  καταβάλλουν  την  επιπρόσθετη
προσπάθεια, να κάνουν τη δουλειά τους, να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Και προφανώς σε
αυτή την κατηγορία εντάσσω και κάποιους εργαζόμενους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.…..». 

Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται αυτός ο κλάδος.. Κάποιοι  θέλουν να στήσουν
καριέρα στις πλάτες μας, κάποιοι ζήλεψαν τη δόξα των ξένων και ντόπιων ΚΟΥΡΤ και σε
αυτούς απαντάμε με ενότητα και αποφασιστικότητα.

Ιδιαίτερα σε όσους επικαλούνται  … τις  ιδιαίτερες  και  έκτακτες  συνθήκες που βρίσκεται  η
χώρα…απαντάμε ότι  οι  εφοριακοί  υπάλληλοι,  ως εργαζόμενοι  της ΑΑΔΕ όχι  μόνο  έχουν
βάλει  πλάτη  για  την  υλοποίηση  των  πολύ  δύσκολων  στόχων,  αλλά  δούλευαν  και
δουλεύουν εδώ και καιρό απογεύματα χωρίς αμοιβή, έβγαιναν σερί όλα τα Σαββατοκύριακα
των καλοκαιριών χωρίς τα νόμιμα ρεπό, χρησιμοποιούσαν τα δικά τους αυτοκίνητα στους
προληπτικούς ελέγχους εντός και εκτός νομού και αυτό  γιατί έχουν φιλότιμο και υψηλό
αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, άλλωστε όλα αυτά αναφέρονται αναλυτικά
στην αποσταλθείσα επιστολή. 

Θα δεχθούμε ότι πιθανώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχει πάρει διαζύγιο
με την ενημέρωση είτε σκόπιμα, είτε…. γιατί εκτιμάται ότι δεν υπάρχει λόγος άλλωστε … Δεν
θα αναφερθούμε στους συναδέλφους που ήταν δίπλα μας στον αγώνα για την κατάργηση
της ΑΑΔΕ και επιστροφή στο Υπουργείο Οικονομικών, και βρίσκονται στα βουλευτικά
έδρανα,  θα  αναρωτηθούμε  όμως  υπήρξε  κάποια  αντίδραση  σε  τετοιες  δηλώσεις   που
αφορούν τον κλάδο που υπηρέτησαν;;;; έχει γίνει κάτι και δεν το γνωρίζουμε;;; Γιατί τώρα
πλέον έχουν ενημερωθεί με την επιστολή που τους κοινοποιήθηκε από την Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.   

Στο  Προεδρείο  της  Βουλής  των  Ελλήνων κατατέθηκε Αναφορά  προς  τον  Υπουργό
Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα & προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ.
Ι. Βρούτση με
Θέμα την  Επιστολή προς  τον Πρωθυπουργό,  της  Ομοσπονδίας  Εφοριακών  για  τα
προβλήματα  και  τις  δυσχέρειες  που  αντιμετωπίζουν  οι  εφοριακοί  υπάλληλοι,  καθώς  και
προτάσεις  αντιμετώπισης  τους,  από  τον  Βουλευτή  Β΄Πειραιά  του  ΣΥΡΙΖΑ κ.  Τρύφωνα
Αλεξιάδη, 
περιμένουμε αντίστοιχα αντίδραση και από άλλους πρώην συναδέλφους βουλευτές. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

...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....

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

Αναφορά
προς τον

 Υπουργό Οικονομικώνκ. Χρ. Σταϊκούρα
 Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτση 

Θέμα:  Επιστολή  προς  τον  Πρωθυπουργό  της  Ομοσπονδίας  Εφοριακών  για  τα

προβλήματα  και  τις  δυσχέρειες  που  αντιμετωπίζουν  οι  εφοριακοίυπάλληλοι,

καθώς και προτάσεις αντιμετώπισης τους

Ο Βουλευτής  Β’  Πειραιά  Αλεξιάδης  Τρύφων  καταθέτει  ως  Αναφορά  την  επιστολή  της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε. –

Δ.Ο.Υ.)  προς τον Πρωθυπουργό (Αρ,  Πρωτ.  177/15.12.2020),  την οποία κοινοποιούν  και

στους αρμόδιους Υπουργούς, μέσω της οποίας περιγράφουν την σωρεία προβλημάτων που

βιώνουν, τη στοχοποίηση που υφίστανται αλλά και τις ασφυκτικές προθεσμίες  που διέπουν

την άσκηση των καθηκόντων τους.

Με την ανάγκη λειτουργίας των υπηρεσιών με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό λόγω της

πανδημίας, με το κλείσιμο υπηρεσιών λόγω συρροής κρουσμάτων και με τη συσσώρευση

δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων την τελευταία στιγμή πριν την παραγραφή, η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ

παραθέτει  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  υποθέσεων  ελέγχου  που  πρέπει  να

διεκπεραιωθούν άμεσα και δείχνουν τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν

οι εφοριακοί υπάλληλοι.

Τέλος αιτούνται της υλοποίησης μιας σειράς μέτρων, από την ψηφιοποίηση υπηρεσιών έως

την  παράταση  και  την  αναστολή  προθεσμιών  παραγραφής,  ώστε  να  μπορέσουν  να

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.

Αθήνα,  15-12-2020

Ο καταθέτων Βουλευτής

 Αλεξιάδης Τρύφων

 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.

και για να κατεβάσετε ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΚΙ  ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  ακολουθήστε το  link

https  ://  askieforiakwn  .  gr  /  epikairotita  /  katathesi  -  anaforas  -  sto  -  proedreio  -  tis  -  voylis  -  ton  -  ellinon  -  

apo  -  ton  -  voyleyti  -  toy  -  syriza  -  k  -  tryfona  -  alexiadi  /  

https://askieforiakwn.gr/epikairotita/katathesi-anaforas-sto-proedreio-tis-voylis-ton-ellinon-apo-ton-voyleyti-toy-syriza-k-tryfona-alexiadi/
https://askieforiakwn.gr/epikairotita/katathesi-anaforas-sto-proedreio-tis-voylis-ton-ellinon-apo-ton-voyleyti-toy-syriza-k-tryfona-alexiadi/
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