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Ηξάθιεην, 5 Γεθεκβξίνπ 2020 

Αξ.Πξση. 31/2020 

 

Θέκα: «σθοθαληηθή Επίζεζε  ζηολ Ιιάδο ηωλ Εθορηαθώλ» 

Με ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ παξαθνινπζήζακε ηελ ελνξρεζηξσκέλε επίζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ΜΜΔ 

απέλαληη ζην θιάδν γηα ηελ δήζελ άξλεζε καο λα εμππεξεηνχκε ην θνηλφ ζε απνγεπκαηηλή βάξδηα. Μαο 

ζιίβεη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη δπζηπρψο παξφκνηα ζηάζε ζέιεζε λα θξαηήζεη θαη ν Πξσζππνπξγφο ηεο  

ρψξαο, κηιψληαο γηα ην “θαιφ” θαη “θαθφ” δεκφζην θαη θαηαηάζζνληαο αθξίησο εκάο ηνπο Υπαιιήινπο ηεο 

πξψηεο γξακκήο ηεο ΑΑΓΔ ζην θαθφ δεκφζην. Τν κφλν ειαθξπληηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ απνδνζεί  

είλαη φηη παξαζχξζεθε απφ ηελ κεξίδα ησλ ΜΜΔ ιφγσ άγλνηαο, εθνχζηαο ή αθνχζηαο, ηνπ ζέκαηνο. 

Πξψηα θαη πάλσ απφ φια, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ζηνπο γλσζηνχο επαγγεικαηίεο ακθηζβεηίεο ηνπ 

θιάδνπ, φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δηδάγκαηα ηεο παλδεκίαο COVID 19, είλαη φηη ζε ηέηνηεο δπζρεξείο 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φπσο είλαη νη παξάμελεο θαη δχζθνιεο εκέξεο πνπ δηαλχνπκε φινη, ν ζεζκφο 

ν νπνίνο  δίλεη επαξθείο ιχζεηο είλαη ν Γεκφζηνο Τνκέαο.  Καη ην γεγνλφο απηφ πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην αίζζεκα επζχλεο ησλ  ππαιιήισλ πνπ ηνλ ζπγθξνηνχλ.  Τν ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη 

αβίαζηα θη απηνλφεηα πξσηίζησο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο ησλ Κξαηηθψλ 

λνζνθνκείσλ, κπξνζηά ζηνπο νπνίνπο φινη καο ππνθιηλφκαζηε, αλαγλσξίδνληαο φηη παιεχνπλ κε πεληρξά 

κέζα θαη ρσξίο θαζφινπ ελίζρπζε ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ δχν θπκάησλ ηεο παλδεκίαο. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κεδελίδνπκε ηελ ζπλεηζθνξά θαη ησλ θιάδσλ ηνπ Ιδησηηθνχ ηνκέα πνπ απνδείρζεθαλ 

πξσηαγσληζηέο θαη ζηεξίγκαηα ηεο θνηλσλίαο καο, φπσο νη ππάιιεινη ησλ Σνχπεξ Μάξθεη, νη ππάιιεινη 

ησλ ηαρπκεηαθνξψλ, νη ηδηψηεο γηαηξνί θαη πγεηνλνκηθνί ππάιιεινη θαη άιινη, ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζακε λα αληηκεησπίζνπκε κε αζθάιεηα ηηο δχζθνιεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο 

παλδεκίαο.  

Αο κηιήζνπκε φκσο γηα ηνλ θιάδν καο θαη γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ θνηλσλία. Παξά ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπκε,  είκαζηε ν θιάδνο πνπ εδψ θαη πάλσ απφ κηα δεθαεηία “βάιακε πιάηε” , 

πξνθεηκέλνπ θάζε ρξφλν λα εθηεινχληαη επηηπρψο νη εμαηξεηηθά θηιφδνμνη πξνυπνινγηζκνί  ηνπ Κξάηνπο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα λα ην επηηχρνπκε απηφ, γίλακε θαζεκεξηλά σο ππάιιεινη 

πξψηεο γξακκήο, ν θπκαηνζξαχζηεο ησλ αληηιατθψλ πνιηηηθψλ φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη  

ελνρνπνηεζήθακε, ηφζν σο θιάδνο φζν θαη θαζέλαο απφ εκάο πξνζσπηθά, θαζψο βξεζήθακε πξφζσπν κε 
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πξφζσπν κε ηνπο πνιίηεο λα πινπνηνχκε αληηδεκνθηιείο θπβεξλεηηθέο επηινγέο θαη πνιηηηθέο. Ήκαζηαλ 

πάληα ζηελ πξψηε γξακκή, ζηεξηδφκελνη ζηνπο ειάρηζηνπο πφξνπο, εθφδηα θαη πεληρξά κέζα καο δηέζεηε ε 

εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία θαη ε εγεζία ηεο ΑΑΓΔ, αληηκεησπίδνληαο αληηθεηκεληθά αληίμνεο ζπλζήθεο 

δηακέζνπ κηαο δαηδαιψδνπο πνιπλνκίαο  πνπ επλνεί ηνπο ηζρπξνχο νηθνλνκηθά θνξνινγνχκελνπο, κε ειιηπή 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη  θεληξηθή ππνζηήξημε. Ήκαζηαλ εθεί θαη πεηπραίλακε ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο,  ε νπνία θαηά ηνλ θαξηζατθφ λφκν μέξεη λα ραξίδεη απιφρεξα αλέμνδα ζπγραξεηήξηα ζηνπο απινχο 

ππαιιήινπο θαη παρπιά κπφλνπο ζηελ εγεζία ηεο ΑΑΓΔ. Ήκαζηαλ παξφληεο, φηαλ ζπλάδειθνί καο 

ρηππήζεθαλ βάλαπζα απφ δηάθνξνπο  “αγαλαθηηζκέλνπο” πνιίηεο, νη νπνίνη επθφισο θαη αβίαζηα έβξηζθαλ 

θζελή δηθαηνινγία θαη ζηήξηγκα ζην ζηεξεφηππν ηνπ “θαθνχ” δεκνζίνπ ππαιιήινπ. 

Ήκαζηαλ παξφληεο θαη ζε απηή ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο, φπσο ην 

θαζήθνλ θαη ε επζπλεηδεζία καο πξνζηάδεη, φηαλ αληηκεησπίζακε ηηο νπξέο γηα ηηο αηηήζεηο θιεηδαξίζκσλ, 

ηηο αιιαγέο ΚΑΓ πνπ ελ κέζσ κίαο λπθηφο ή αθφκα θαη ιίγσλ σξψλ ρξεηάδνληαλ νη πιεηηφκελνη, ηηο 

εθθαζαξίζεηο αλαδξνκηθψλ ζπληάμεσλ ή κηζζψλ πνπ απφ ακέιεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θηλδχλεπαλ κε 

παξαγξαθή,  ηηο νπξέο ζην Τκήκα Απηνθηλήησλ γηα ηελ παξαιαβή πηλαθίδσλ ζην άλνηγκα ηεο ηνπξηζηηθήο 

ζεδφλ, ηνπο αηειείσηνπο ζε φγθν ζπκςεθηζκνχο πιεξσκψλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, πνπ  ελ έηεη 2020 ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο ην απαξραησκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ΑΑΓΔ δελ κπνξεί λα 

θάλεη απηφκαηα, ηηο επηζηξνθέο θφξσλ πνπ έπξεπε λα δηεθπεξαησζνχλ ηάρηζηα θαη ζε άιιεο κνξθέο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ζηζχθεηνπ αγψλα καο. Δίκαζηε παξφληεο ζηηο ππεξεζίεο καο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ 

δπζαξέζθεηα ηνπ θφζκνπ θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπο ζηηο αηειείσηεο νπξέο γηα Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα,  

λα δηαρεηξηζηνχκε απνηειεζκαηηθά  ηηο ρσξίο ηειεησκφ  ππνζέζεηο ηνπ Τκήκαηνο Κεθαιαίνπ, πνπ 

ζηνηβάδνληαη εμαηηίαο  ηεο  θαηά η’ άιια θαηλνηφκαο δηαδηθαζίαο πνπ πηνζέηεζε ε εγεζία ηεο ΑΑΓΔ. 

Γειψλνπκε παξφληεο φηαλ νη ζπλάδειθνί καο αξξσζηαίλνπλ απφ θνξσλντφ εμαηηίαο ησλ ειιηπέζηαησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο, φηαλ ε “πεθσηηζκέλε” εγεζία δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο, επαξθείο θαη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγηθά ζπλζήθεο γηα ηειεξγαζία ελψ παξάιιεια θαξαδνθεί κε “πξνθάζεηο ελ ακαξηίαηο” 

γηα λα πεξάζεη λνκνζεηηθά ελ κέζσ νμχηαηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηα ρεηξφηεξα αληεξγαηηθά κέηξα θαηά 

ηνπ θιάδνπ. 

Αγαπεηνί θχξηνη ηεο δεκνζηνγξαθίαο, δελ ελαληησλφκαζηε θαη αληηδξνχκε θαηά ηεο απνγεπκαηηλήο βάξδηαο, 

ηάρακνπ επεηδή δελ ζέινπκε λα εμππεξεηήζνπκε ηνλ θνξνινγνχκελν πνιίηε, πνπ παξεκπηπηφλησο ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ δνχκε  ηπραίλεη λα είλαη ν γείηνλάο καο, ν μάδειθνο καο, ν παηδηθφο καο θίινο. 

Αληηδξνχκε γηαηί πξνζπαζείηε λα δηαθεκίζεηε ζηελ θνηλσλία έλα παξάινγν κέηξν, ην νπνίν ζεζπίζηεθε  

ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ θαη αληίιεςε ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηηο ππεξεζίεο καο.  

Η πξαγκαηηθή εηθφλα ζηηο ΓΟΥ είλαη φηη δελ βγαίλνπλ θαλ νη πξσηλέο βάξδηεο κε ην ελαπνκείλαλ πξνζσπηθφ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ δηθαηνινγεκέλα απνπζηάδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο.  

Καζψο νη ζπλάδειθνη θάλνπλ ρξήζε ησλ ζεζπηζκέλσλ απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Αδεηψλ Δηδηθνχ 

Σθνπνχ ή Αδεηψλ ιφγσ έληαμεο ζε Δππαζείο Οκάδεο πιεζπζκνχ θαη θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα 

εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ην πξνζσπηθφ πνπ απνκέλεη είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ γηα λα 



 

επαλδξψζεη επαξθψο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο θαηά ην πξσηλφ σξάξην. Γεδνκέλνπ δε φηη ν κέζνο 

φξνο ειηθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ πιεζηάδεη ηα πελήληα έηε θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη 

πνιχ θνληά ζηελ ζχληαμή, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εγεζία ηεο ΑΑΓΔ έρεη απνηχρεη παηαγσδψο λα 

ζηειερψζεη ηηο ππεξεζίεο κε λένπο ππαιιήινπο, απηέο εκθαλίδνπλ εηθφλα ελφο βήκαηνο πξηλ ηελ 

νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε.  

Αλ ζε φια απηά πξνζζέζνπκε ηηο αζηνρίεο εθνχζηεο ή αθνχζηεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηφηε ην θνθηέηι 

ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ζίγνπξα εθξεθηηθφ θαη ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο, κε ζχκαηα γηα κηα αθφκε θνξά ηνπο ππαιιήινπο ηεο πξψηεο γξακκήο. Πξνο επίξξσζε ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εγθιεκαηηθήο δηνηθεηηθήο αζηνρίαο είλαη νη ππνζέζεηο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Αλαδξνκηθψλ πνπ παξαγξάθνληαη, νη νπνίεο ρξεψζεθαλ κφιηο  ηελ πξνεγνχκελε 

εβδνκάδα θαη πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ κέρξη ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ!  Πξνθαλψο, θάπνηνη δελ έρνπλ αίζζεζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη δελ καζαίλνπλ απφ ηα ήδε νιέζξηα πεξζηλά ιάζε ηνπο. Ήδε 

ζήκεξα απαξηζκνχληαη δχν ΓΟΥ θιεηζηέο γηα ην θνηλφ ζηελ Βέξνηα θαη ηελ Καηεξίλε, πφζεο αθφκα ζα 

θιείζνπλ ιφγσ θξνπζκάησλ ράξε ζηελ δηαζηξεβισκέλε νπηηθή ηεο εγεζίαο; 

Δλ θαηαθιείδη,  κέζα ζε απηφ ην θιίκα ππνηνληθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

δπζρεξείο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνηα είλαη αιήζεηα ε αλάγθε γηα δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ζε κηα 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία πνπ βξίζθεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζε lockdown; Καη πνηεο επείγνπζεο θνξνινγηθέο 

ππνζέζεηο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε επαξθψο κεηά ηηο ηξείο ην κεζεκέξη, φηαλ ην Τακείν ησλ ππεξεζηψλ ζα 

είλαη θιεηζηφ;  

Αγαπεηνί Κχξηνη ηεο πνιηηηθήο θαη ππεξεζηαθήο εγεζίαο ηεο ΑΑΓΔ, δελ πείζεηε θαλέλαλ γηα ηηο πξνζέζεηο 

ζαο ζρεηηθά κε ηελ πηνζεηεζείζα, ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη ρσξίο ινγηθή, δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο. Τνπιάρηζηνλ, δελ πείζεηε απηνχο πνπ γλσξίδνπλ. Καηαζθεπάδεηε κφλν αξλεηηθέο εηθφλεο θαη 

δεκηνπξγείηε ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο θαηαζπθνθαληψληαο ηνλ θιάδν, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεηε ηηο 

αζηνρίεο ζαο θαη λα αζθήζεηε αλεκπφδηζηα ηα λενθηιειεχζεξα ζρέδηα ζαο,  πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ δχζθνιε απηή ρξνληθή πεξίνδν.  

Μπνξείηε λα θάλεηε κεγαιφζηνκεο δειψζεηο, φκσο απηέο δελ ζα ζαο πξνθπιάμνπλ απφ ηηο εμειίμεηο πνπ 

έξρνληαη.  Όπσο πνιχ ζνθά ιέεη ν ιαφο καο, “ηα ςέκαηα έρνπλ θνληά πνδάξηα”.  
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