Ενημερωτικό Σημείωμα
για τη συνάντηση με την ηγεσία της ΑΑΔΕ και το προωθούμενο… rotation
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με επιστολή του στις 7.1.2019 θέλησε «να απονείμει τα εύσημα» στους
εργαζόμενους για την επίτευξη των στόχων για το 2018. Στην ουσία όμως αυτό που ήθελε ο κ. Πιτσιλής ήταν
να μας προϊδεάσει για τα νέα του σχέδια αναφορικά με τη διαχείριση του προσωπικού στις υπηρεσίες μας.
Αυτά που δεν μπορούσε να πει ευθέως φρόντισε να μας τα γνωστοποιήσει μέσω συντονισμένων διαρροών
προς τα ΜΜΕ, αφού σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστολή Πιτσιλή, φιλικά προς την Καρ. Σερβίας μέσα
ενημέρωσης, επιδόθηκαν σε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων με κοινό άξονα: Την πρόθεση – απόφαση της ΑΑΔΕ
να περιορίσει τον αριθμό των εφοριών σε 64 και την άμεση μετακίνηση υπαλλήλων από τις υπηρεσίες που
υπηρετούν, ως μέσο για την καταπολέμηση της διαφθοράς!!!!
Αυτοί που μέχρι 31.12 ήταν οι… ικανότατοι και έντιμοι υπάλληλοι που πέτυχαν τους ιδιαίτερα
υψηλούς στόχους της ΑΑΔΕ, την επομένη μετετράπησαν απ’ τον κ. Πιτσιλή (για προφανείς λόγους) σε
ύποπτους και διεφθαρμένους.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Διοικητής κάλεσε τα συνδικαλιστικά όργανα την Πέμπτη 10.1.19,
προκειμένου να τους ανακοινώσει (όχι για διάλογο) τις ειλημμένες αποφάσεις του και να επαναλάβει αυτά
που πριν είχε διαρρεύσει στα Μέσα Ενημέρωσης. Με βάση λοιπόν την ενημέρωση…
1) Το rotation θα ξεκινήσει από Αττική και Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες και
αφορά το σύνολο των υπαλλήλων.
2) Το πρώτο κύμα θα αφορά όσους είναι σήμερα ελεγκτές Βεβαίωσης και Είσπραξης και υπηρετούν στην
ίδια ΔΟΥ 10 έτη (προσοχή 10 έτη συνολικά στην ίδια ΔΟΥ, ανεξάρτητα από τα τμήματα που υπηρετούσε ένας
υπάλληλος, αρκεί να είναι τώρα Ελεγκτής). Αυτό το πρώτο κύμα θα εφαρμοστεί ΑΜΕΣΑ και θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, προκειμένου οι ελεγκτές να αναλάβουν υποθέσεις από την νέα
υπηρεσία που θα τοποθετηθούν.
3) Το μέτρο των υποχρεωτικών μετακινήσεων θα εφαρμοστεί για το Σύνολο των υπαλλήλων των ΔΟΥ μέχρι
το τέλος του χρόνου, ξεκινώντας απ’ το Τμήμα Συμμόρφωσης.
4) Του μέτρου των υποχρεωτικών μετακινήσεων εξαιρούνται υπηρεσίες όπως το ΚΕΦΟΜΕΠ, το ΚΕΜΕΕΠ, οι
Κεντρικές Υπηρεσίες, η ΥΕΔΕΕ κλπ
5) Το όριο της 10ετίας για υποχρεωτική μετακίνηση, θα μειωθεί το επόμενο διάστημα σε 5 – 6 χρόνια ή και
σε λιγότερο.
6) Οι προς μετακίνηση υπάλληλοι θα κάνουν αίτηση προτίμησης με τουλάχιστον 3 επιλογές. Θα υπάρξει
διαδικασία κριτηρίων (αντίστοιχη με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, εκτός της συνέντευξης). Για ΔΟY
που δεν θα υπάρχουν διαθεσιμότητες, θα μετακινηθούν προς αυτές, όσοι έχουν τα λιγότερα μόρια. Αν
υπάρχουν ισοβαθμίες, θα μετρήσουν κοινωνικά κριτήρια.
7) Δεν θα μπορεί κάποιος να μετακινηθεί σε ΔΟΥ που υπάγεται φορολογικά.
8) Για υπάλληλο που υπηρετεί σήμερα π.χ. στην Ε’ Πειραιά, προερχόμενος απ τη Δ’ Πειραιά (μετά τη
συγχώνευση), για τον υπολογισμό της 10ετίας, θα υπολογιστεί και το διάστημα που υπηρετούσε στη Δ’ ή σε
άλλη ΔΟY που συγχωνεύτηκε με την Ε’.
9) Σε ερώτηση αν θα υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων δεν έδωσε σαφή απάντηση.
10) Για το θέμα της περιφέρειας και τη μετακίνηση των υπηρετούντων στις εκεί υπηρεσίες (με ο,τι αυτό
συνεπάγεται), δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να δώσει απαντήσεις (προφανώς θα τις διαβάσουμε
πρώτα στα Μέσα Ενημέρωσης).
11) Για τα δημοσιεύματα που μιλάνε για το κλείσιμο των μισών εφοριών, μετά από πολλές πιέσεις ο κ.
Πιτσιλής δήλωσε ότι δεν τα υιοθετεί… Στην επιστολή του όμως προς τους εργαζόμενους αναφέρει…’’ το 2019
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χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε με τόλμη και ρεαλισμό την υφιστάμενη διάταξη των περιφερειακών
υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με στόχο την ορθολογικότερη κατανομή των δυνάμεών μας…’’. Άλλο ένα δείγμα της
αξιοπιστίας των όσων αναφέρει η ηγεσία της ΑΑΔΕ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ερώτηση γιατί δεν ενημερώνει τα συνδικαλιστικά όργανα για τις προθέσεις
του, τόνισε ότι το είχε πει σε κάποια συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ και την ενημέρωσή του για τις μετακινήσεις
την ξεκίνησε λέγοντας: «Όπως το έχω ήδη πει σε κάποιους από εσας….»!!!!!!! Ανέφερε επίσης ότι αν
δημοσιοποιούσε νωρίτερα τα σχέδιά του, οι προς μετακίνηση υπάλληλοι, θα ‘’κατέβαζαν τα μολύβια’’. Στην
επισήμανση γιατί αυτό δεν θα γίνει φέτος με όσους έχουν 9 χρόνια σε μια εφορία και στο τέλος του χρόνου θα
πρέπει να μετακινηθούν… δεν απάντησε…
Όσον αφορά τη στάση των παρατάξεων..
Πέραν της κριτικής για την όλη διαδικασία, που αποτέλεσε κοινό τόπο για όλους, αλλά και τη διατύπωση
διαφωνιών για τα σχέδια της ηγεσίας της ΑΑΔΕ, υπήρξαν φωνές – τοποθετήσεις που ζήτησαν την αναστολή
εφαρμογής του μέτρου για ένα χρόνο(!!!), άλλες που ζήτησαν τη μη οριζόντια εφαρμογή αυτού του μέτρου
και την ύπαρξη εξαιρέσεων (πέραν των προβλεπόμενων)(!!!), αλλά και άλλοι που δυστυχώς τάχθηκαν
σαφέστατα υπέρ της εφαρμογής του μέτρου, υιοθετώντας τη λογική και το αφήγημα του Πιτσιλή ότι αυτό
γίνεται προκειμένου να χτυπηθεί η διαφθορά!!!!.
Η Αυτόνομη Κίνηση με τοποθετήσεις των εκεί εκπροσώπων της, άσκησε σκληρή κριτική στις μεθόδους που
ακολουθεί η ηγεσία της ΑΑΔΕ και προσωπικά ο ίδιος ο κ. Πιτσιλής, ο οποίος ενώ υποκριτικά αναφέρεται στην
ανάγκη διαλόγου, μας ενημερώνει για τα σχέδιά του μέσω διαρροών, ενώ οι όποιες συναντήσεις έχουν
χαρακτήρα παρουσίασης των ειλημμένων αποφάσεων του.
Η Αυτόνομη Κίνηση χαρακτήρισε ως προκλητική την επιλογή της ηγεσίας της ΑΑΔΕ, να ταυτίσει δημόσια
τους εργαζόμενους με τη διαφθορά, ως μέσο πίεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι όποιες επιλογές
της. Και αυτό τη στιγμή που εδώ και χρόνια δεν γίνεται το παραμικρό προκειμένου να ανοίξει η συζήτηση περί
διαφθοράς, ενώ αντίθετα ακολουθούνται πρακτικές που μάλλον ευνοούν τη δημιουργία περιβάλλοντος,
που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων.
Καταθέσαμε την εκτίμησή μας ότι τα σχέδια αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τα συνολικότερα σχέδια που
αφορούν τις υπηρεσίες μας και προβλέπουν το κλείσιμο των ΔΟY, την κατάργηση του ελέγχου και του
Δικαστικού από όσες απομείνουν (και οι οποίες θα έχουν χαρακτηριστικά ΓΕΦ) και τη μεταφορά τους σε
περιφερειακά κέντρα, με την ταυτόχρονη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών – δομών για μεταφορά
επιπλέον αντικειμένων στους Ιδιώτες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίμονες ερωτήσεις μας για το τι πρόκειται να γίνει με την περιφέρεια οι
απαντήσεις του Διοικητή κάθε άλλο παρά πειστικές ήταν, καθώς άλλοτε ανέφερε ότι δεν έχουν ακόμα
οριστικοποιήσει τα σχέδιά τους και άλλοτε ότι δεν θα γίνουν μετακινήσεις. Κατά συνέπεια, είτε ο κ. Πιτσιλής
είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί τη… διαφθορά σε εκτός της Αθήνας και Θεσσαλονίκης περιοχές (με βάση τη
δική του λογική που επιβάλλει άμεσες μετακινήσεις στις δύο αυτές περιφέρειες), είτε τα πραγματικά του
σχέδιά είναι άλλα και αρνείται να τα γνωστοποιήσει (πιθανότατα να τα μάθουμε μέσω διαρροών).
Τελειώνοντας και αφού ξεκαθαρίσαμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπερασπιζόμαστε λογικές
αμετάθετου και ισοβιότητας σε αντικείμενα και υπηρεσίες (με ταυτόχρονο αποκλεισμό κάποιων άλλων από
αυτά), αφού καταγγείλαμε το καθεστώς αδιαφάνειας μέσω του οποίου γινόντουσαν και δυστυχώς
συνεχίζουν να γίνονται οι τοποθετήσεις υπαλλήλων σε αντικείμενα, αλλά και οι μετακινήσεις αυτών, καθώς
και το διαχρονικό καθεστώς διαπλοκής Υπηρεσιακών – Πολιτικών - Συνδικαλιστικών κλπ παραγόντων,
καλέσαμε το Διοικητή να σταματήσει όλα όσα δρομολογεί, να δημοσιοποιήσει το σύνολο των σχεδίων του για
τις υπηρεσίες μας και να ξεκινήσει (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα) ένας ουσιαστικός διάλογος, τόσο για τη
λειτουργία των υπηρεσιών μας, το σύστημα μετακινήσεων, αλλά και τα ζητήματα της διαφθοράς. Συζήτηση
στην οποία είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι με συγκεκριμένες προτάσεις να προσέλθουμε…. Κάτι όμως που
όπως αποδεικνύεται δεν είναι επιλογή του…
Αθήνα, 14.1.2019
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