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Θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΦΑΣΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΗ Δ.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» 

 

Λίγεσ μόλισ θμζρεσ μετά τθν ζγγραφθ διαμαρτυρία μασ για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ που επικρατοφν ςτθ 

Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου ςχετικά με τθν παςιφανι ζλλειψθ προςωπικοφ, βριςκόμαςτε ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ να 

επανζλκουμε λόγω τθσ απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ περί άμεςθσ παφςθσ από τα κακικοντά τουσ και άμεςθσ 

μετακίνθςθσ ςτθν ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου τεςςάρων (4) υψθλόβακμων ςτελεχϊν τθσ Υπθρεςίασ, και ςυγκεκριμζνα του 

Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ, τθσ Προϊςταμζνθσ Υποδιεφκυνςθσ και των 2 Εποπτϊν Ελζγχου. 

Στθν προβλθματικι λειτουργία που περιγράψαμε ςτο προθγοφμενό μασ ζγγραφο, ζρχεται να προςτεκεί με 

τθν εν λόγω απόφαςι ςασ θ πλιρθσ απορρφκμιςθ τθσ Υπθρεςίασ. Η επικείμενθ απομάκρυνςθ των ανωτζρω 

ςτελεχϊν και θ ταυτόχρονθ αναπλιρωςι τουσ από τισ Προϊςταμζνεσ των Τμθμάτων Μθτρϊου και Δικαςτικοφ, 

προκαλεί όπωσ εφλογα αντιλαμβάνεςτε τεράςτια ηθτιματα. Δεν μιλάμε πλζον για καμία «ομαλι μετάβαςθ» ςτθ 

νζα κατάςταςθ οφτε για ουςιαςτικι παράδοςθ και παραλαβι τθσ Διεφκυνςθσ, Υποδιεφκυνςθσ και των Εποπτειϊν 

Ελζγχου. Παράλλθλα, δθμιουργοφνται ςυνκικεσ δυςλειτουργίασ και ςτα Τμιματα Μθτρϊου και Δικαςτικοφ, κακϊσ 

αυτά τα υψθλϊν απαιτιςεων τμιματα κα αναγκαςτοφν να ορίςουν νζουσ προϊςταμζνουσ, απομειϊνοντασ ακόμα 

περιςςότερο το διακζςιμο προςωπικό. Η Δ.Ο.Τ. Ηρακλείου περνάει πλζον με ξεκάκαρθ ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ ςε 

μία πολφμθνθ κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ. Μία κατάςταςθ που κα ζχει όπωσ αντιλαμβάνεςτε αντίκτυπο όχι 

μόνο ςτο εργαςιακό περιβάλλον των ςυναδζλφων αλλά κφρια ςτθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ ςε μία νευραλγικι 

υπθρεςία όπωσ είναι θ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και ςτα δθμόςια ζςοδα τθσ χϊρασ.   

Προς 

1. Γιοικηηή ΑΑΓΔ κ. Πιηζιλή 

2. Γενικό Γιεσθσνηή Ανθρώπινοσ 

Γσναμικού και Οργάνωζης κ. Σαϊηη 

3. Γιεσθσνηή Ανθρώπινοσ Γσναμικού κ. 

Θεοδώροσ 

4. Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Υ. 

 



 
Είναι αυτονόθτο πωσ οφτε ο Σφλλογόσ μασ, οφτε κανζνασ ςυνάδελφοσ επικυμεί να υποκαταςτιςει τθ 

Διοίκθςθ ι να αμφιςβθτιςει το δικαίωμά τθσ να επιλζγει τα ςτελζχθ που κα αναλαμβάνουν κζςεισ ευκφνθσ. Δικι 

μασ αγωνία είναι θ εφρυκμθ λειτουργία των Υπθρεςιϊν και θ διατιρθςθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ. Σε αυτό το πλαίςιο, είναι ευκφνθ και υποχρζωςι μασ να ςασ ενθμερϊςουμε πωσ θ απόφαςθ άμεςθσ και 

ταυτόχρονθσ παφςθσ, αντικατάςταςθσ και μετακίνθςθσ των τεςςάρων (4) ςτελεχϊν ςε άλλθ Υπθρεςία, χωρίσ 

μάλιςτα να υπάρχει ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία κρίςθσ νζων αντικαταςτατϊν τουσ, μοιάηει να είναι τιμωρθτικι κι 

εκδικθτικι κίνθςθ, ςίγουρα δυςανάλογθσ ζνταςθσ και βαρφτθτασ ςε ςχζςθ με όςεσ αςτοχίεσ τυχόν τουσ 

καταλογίηονται. 

Επιπλζον, θ κίνθςθ αυτι είναι απαξιωτικι τόςο ωσ προσ τθν πολυετι προςφορά των ςυναδζλφων, όςο και 

ωσ προσ τισ πανκομολογοφμενεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου. Όχι απλά δεν προςφζρει κάποια λφςθ ςτα γνωςτά 

προβλιματα, και κυρίωσ ςε αυτό τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ, αλλά προκαλεί ακόμα μεγαλφτερα. Ταυτόχρονα, 

ςτζλνει ζνα μινυμα ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, αλλά και ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ ςτθν Α.Α.Δ.Ε., 

πωσ είμαςτε όλοι απολφτωσ αναλϊςιμοι και μποροφμε εφκολα να βρεκοφμε ςτο περικϊριο όςα κι αν ζχουμε 

προςφζρει με τθν εργαςία και τθν ευςυνειδθςία μασ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, διατθρϊντασ πάντα απόλυτθ και αδιαπραγμάτευτθ εμπιςτοςφνθ ςτθν ορκι και 

ψφχραιμθ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ, με γνϊμονα ωςτόςο τθν άποψι μασ πωσ με τθν απόφαςι ςασ διαταράςςεται 

περαιτζρω θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου επιφζροντασ μάλιςτα αρνθτικό αντίκτυπο τόςο ςτουσ 

ςυναδζλφουσ όςο και ςτουσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ φορολογουμζνουσ του Νομοφ Ηρακλείου, ΖΗΣΑΜΕ τθν 

ακφρωςθ ι ζςτω αναςτολι τθσ απόφαςισ για παφςθ των τεςςάρων (4) ςτελεχών και μετακίνθςι τουσ ςτθν 

ΤΕΔΔΕ Ηρακλείου, τουλάχιςτον ζωσ ότου ολοκλθρωκεί θ ςυνικθσ και τυπικι διαδικαςία κρίςθσ και τοποκζτθςθσ 

νζων υπαλλιλων ςτισ κζςεισ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ και Προϊςταμζνου Υποδιεφκυνςθσ. Το αίτθμά μασ 

αφορά τθν αγωνία για αδιατάραχτθ λειτουργία και ομαλι μετάβαςθ τθσ Υπθρεςίασ ςτα νζα δεδομζνα, τθν 

απρόςκοπτθ εξυπθρζτθςθ των ςυμπολιτϊν μασ και τθ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ταυτόχρονα ΖΗΣΑΜΕ δια ηώςθσ ςυνάντθςθ με τον Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. παρουςία και 

του Προεδρείου τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Τ., προκειμζνου να τεκοφν επί τάπθτοσ τα 

προβλιματα που προχπιρχαν αλλά και τα επιπλζον που δθμιουργοφνται μετά τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθ Δ.Ο.Υ. 

Ηρακλείου. 

 

Τζλοσ, είμαςτε υποχρεωμζνοι βάςει των εξελίξεων, να προκθρφξουμε τρίωρθ (3) ςτάςθ εργαςίασ ςε όλεσ 

τισ Τπθρεςίεσ του υλλόγου Εφοριακών Ανατολικισ Κριτθσ (Δ.Ο.Τ. Ηρακλείου, Δ.Ο.Τ. Αγίου Νικολάου, 

Κτθματικι Ηρακλείου, Κτθματικι Λαςικίου, ΤΕΔΔΕ Ηρακλείου) για τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 21 ΜΑΡΣΙΟΤ 2022 και ώρα 07.30 

πμ. ζωσ και 10.30 πμ. ςε ζνδειξθ διαμαρτυρίασ για τθ ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ και απουςία εφρεςθσ λφςεων ςτα 

προβλιματα των υπθρεςιών μασ. Η θμερομθνία τίκεται με βάςθ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ που κα πρζπει να 

προθγθκοφν, αλλά και ωσ περικϊριο για ενδεχόμενο διάλογο με τθ Διοίκθςθ ςτο μεςοδιάςτθμα. 



 
Καλοφμε τθ Διοίκθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. να αφουγκραςτεί τθν κατάςταςθ και να αποδεχκεί τα αιτιματά μασ. 

Καλοφμε τθν Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. να ςυνδράμει τθν προςπάκεια του Συλλόγου μασ ςτα παραπάνω αιτιματα. 

Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να βρίςκονται ςε εγριγορςθ και αγωνιςτικι ετοιμότθτα.  

 
Για ηο Γιοικηηικό Σσμβούλιο ηοσ Σσλλόγοσ 

 
Ο Πρόεδρος        Ο Γραμμαηέας 

 
Βαβοσράκης Νικόλαος       Φωηάκης Δμμανοσήλ 


