Παρακαλούμε να ενημερωθούν
όλοι οι Συνάδελφοι!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πραγματοποιήθηκε εχθές Πέμπτη 7.5.20 με τηλεδιάσκεψη, η πρώτη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, μετά την έναρξη της πανδημίας.
Με βάση λοιπόν τα όσα ακούστηκαν, καθώς και την επίσημη ενημέρωση της
Ομοσπονδίας, όπως αυτή προκύπτει και από επικοινωνίες – συνομιλίες με τον
Διοικητή…
1. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ‘’τρέξει’’ η διαδικασία των ελεγκτικών κέντρων,
αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα οποία θα μετακινηθούν όλοι οι ελεγκτές.
Ο έλεγχος, με βάση τα δρομολογούμενα σχέδια, καταργείται απ’ τις Εφορίες. Ο
αριθμός των Ελεγκτικών Κέντρων προσδιορίζεται σε 4 για την Αθήνα και σε 2 για τη
Θεσσαλονίκη. Για την περιφέρεια ειπώθηκε ότι προς το παρόν εξαιρείται απ’ τη
διαδικασία, ενώ στην εκτελεστική ακούστηκαν και εκτιμήσεις που μιλάνε για ένα
ελεγκτικό σε κάθε περιφέρεια (χωρίς όμως αυτό να αποδίδεται σε ενημέρωση απ
τον Διοικητή)…
2. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι απολύτως απαξιωτικοί και προσβλητικοί
χαρακτηρισμοί της Ηγεσίας της ΑΑΔΕ για τις ΔΟY, τους εκεί εργαζόμενους και τα
υπηρεσιακά στελέχη των Εφοριών. Χαρακτηρισμοί που υπερβαίνουν τα όρια της
όποιας… υπηρεσιακής αξιολόγησης του έργου των υπηρεσιών και άπτονται
άλλων… πεδίων. Μια συνηθισμένη πλέον πρακτική απ’ την πλευρά της ηγεσίας της
ΑΑΔΕ, η οποία στοχοποιεί τις ίδιες τις υπηρεσίες, στοχοποιεί εργαζόμενους, αλλά
και τους προϊσταμένους που η ίδια επέλεξε, με στόχο φυσικά να ‘’νομιμοποιήσει’’
το σάρωμα των υπηρεσιών που προωθεί…
3. Ο Διοικητής στην επικοινωνία του με τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας ανέφερε επίσης
ότι... για τις προθέσεις του (αναφορικά με τα Ελεγκτικά Κέντρα) είχε ενημερώσει
και σε προηγούμενες συναντήσεις την Ομοσπονδία, ενώ υπερασπιζόμενος την
επιλογή του ανέφερε ότι…’’ δεν μπορούμε να έχουμε μια ΔΟY σε κάθε
γειτονιά…’’.
4. Για το ζήτημα του Μισθολογίου και εν μέσω έντονης φημολογίας περί
ολοκλήρωσης των διαδικασιών και επικείμενης κατάθεσης αυτού, ανέφερε σε
επικοινωνία με την Ομοσπονδία ότι αυτό δεν είναι του παρόντος και οι όποιες
επιλογές γίνονται σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία…
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5. Για τα τμήματα του Δικαστικού, ειπώθηκε στην Εκτελεστική ότι θα ακολουθηθεί η
ίδια διαδικασία με αυτή του Ελέγχου, χωρίς να διευκρινιστεί αν αυτό είναι
‘’εκτίμηση’’ ή αποδίδεται στην ενημέρωση απ’ την Ηγεσία της ΑΑΔΕ.
6. Για το ζήτημα της Προσωπικής Διαφοράς των νεοεισερχόμενων συναδέλφων, δεν
υπήρξε κάτι νεότερο, ειπώθηκε οτι το θέμα έχει ‘’παγώσει’’ και εκφράστηκε η
άποψη – εκτίμηση της ομοσπονδίας οτι η περίοδος (κρίση, πανδημία κλπ) δεν
προσφερεται για τέτοιου είδους διεκδικήσεις...(!!!!). Όσον αφορά δε το θέμα των
τοποθετήσεων - μετακινήσεων των νέων συναδέλφων, το πνεύμα των
περισσότερων τοποθετήσεων κινήθηκε στη λογική της παράτασης τοποθέτησης
για μερικούς μήνες (π.χ. 1.1.2021) και εφόσον (όπως ειπώθηκε) αυτό
προβλέπεται ως δυνατότητα.
7. Για το ζήτημα της νέας υπηρεσίας που δημιουργείται και αφορά την απόδοση
κλειδαρίθμων μέσω βιντεοκλήσεων κλπ, τη διαδικασία στελέχωσης αυτής της
υπηρεσίας, τα κριτήρια επιλογής κλπ, μεταφέρθηκε στην Εκτελεστική η άποψη του
Διοικητή ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ‘’πιλοτικό’’, η υπηρεσία θα λειτουργεί στο
ΚΕΠΥΟ, ότι δεν προχώρησε σε προκήρυξη θέσεων γιατί …’’δεν ήθελε
δημοσιότητα’’ (!!!!) και ότι όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής… τόνισε την ανάγκη
οι εκεί εργαζόμενοι να είναι ‘’ευχάριστοι και ευγενικοί’’ με τους
φορολογούμενους που θα επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσεων…
8. Για το ζήτημα των υπερωριών που σε πολλές υπηρεσίες δεν έχουν καταβληθεί… η
Διοίκηση μεταφέρει την ευθύνη στους προϊσταμένους, οι οποίοι, όπως είπε, δεν
κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες…
9. Όσον αφορά το Μπόνους… μεταφέρθηκε η άποψη του Διοικητή ο οποίος στο
σχετικό ζήτημα απάντησε με την φράση… ‘’αστειεύεστε;’’... μίλησε για την κρίση…
το τι θα πει η κοινωνία… τον Πρωθυπουργό που έδωσε το μισθό του κλπ, κλπ… και
τέλος ζήτησε υπομονή, τονίζοντας όμως και την ανάγκη… επαναξιολόγησης των
κριτηρίων καταβολής του όποιου μπόνους !!!!.
Αθήνα, 8.5.2020
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