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Θέμα: «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 » 

 

Ο Σύλλογός μας έχει κληθεί το τελευταίο διάστημα να διαχειριστεί τη διαρκή επιδείνωση των 

συνθηκών εργασίας στις υπηρεσίες μας σχετικά με την έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα στη Δ.Ο.Υ. 

Ηρακλείου. 

Με τις τελευταίες ανακοινώσεις και ενέργειές μας επιδιώκουμε την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων 

στο πρόβλημα, αναλογιζόμενοι πάντα, παράλληλα με τις ανάγκες των συνάδελφων, την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών μας και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. 

Στα πλαίσια αυτά, στην ανακοίνωσή μας της 11ης Μαρτίου 2022 προκηρύξαμε τρίωρη (3) στάση 

εργασίας για την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρες 7.30-10.30 πμ. 

Από την ημέρα εκείνη μέχρι και σήμερα, προσπαθήσαμε με αρωγό την ΠΟΕ Δ.Ο.Υ. και την 

Πρόεδρο της Ε.Ε. κα Ρένα Υφαντή να πείσουμε τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. για την αστοχία των πρόσφατων 

επιλογών της σχετικά με τη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου. 

Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό. 

Προς 

1. Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή 

2. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Οργάνωσης κ. Σαϊτη 

3. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. 

Θεοδώρου 

4. Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. 

 



 

Έχουμε χρέος ωστόσο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και αποτελεί ευθύνη μας η επιλογή σε κάθε 

περίσταση των κατάλληλων τρόπων διεκδίκησης. 

Στη δεδομένη χρονική συγκυρία και βάσει των συνθηκών που διαμορφώθηκαν στις υπηρεσίες 

μας, ειδικότερα στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, κρίνουμε πως η υπεύθυνη και ώριμη στάση που πρέπει να 

ακολουθήσουμε είναι η αναστολή της προκηρυχθείσας στάσης εργασίας. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού δεν λύθηκαν. Τα περιθώρια 

διαλόγου με τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. είναι ακόμα πολύ μεγάλα. Οφείλουμε όμως να τα εξαντλήσουμε. 

Χρέος της Διοίκησης της ΑΑΔΕ είναι να αντιληφθεί τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι 

επιτελικές αστοχίες της σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών, την εργασιακή ασφάλεια και ειρήνη των 

συναδέλφων και την ομαλή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.   

Ο Σύλλογός μας προχωρά σήμερα σε μια κίνηση καλής θέλησης, αποδεικνύοντας πως δεν μας 

ενδιαφέρουν τα επικοινωνιακά εργαλεία και τα «πρωτοσέλιδα». Τα θεωρούμε έσχατη λύση. 

Αναμένουμε πλέον και από την πλευρά της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. αντίστοιχες κινήσεις. Σε 

διαφορετική περίπτωση, το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων μοιραία θα επανέλθει στο 

προσκήνιο. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

 
Ο Πρόεδρος        Ο Γραμματέας 

 
Βαβουράκης Νικόλαος       Φωτάκης Εμμανουήλ 


