
 

 

 

 
 

Θα μείνουμε εμείς…. ΚΕΜΕΙΣ 

Δεν γνωρίζουμε αν η ονομασία της νέας υπηρεσίας πανελλαδικής εμβέλειας στην οποία θα 
μεταφερθεί το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών των Δικαστικών Τμημάτων, θα λέγεται ΚΕΜΕΙΣ 
(Κεντρική Μονάδα Είσπραξης) ή ΚΕΟΦ (Κέντρο Είσπραξης Οφειλών). Το βέβαιο είναι ότι η νέα 
αυτή δομή βρίσκεται απόλυτα ενταγμένη στη λογική του περαιτέρω περιορισμού των δομών των 
υπηρεσιών μας και περιγράφεται σαφέστατα στην Έκθεση των Δανειστών που εδώ και μήνες 
έφερε στην επιφάνεια η Αυτόνομη Κίνηση, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατάργηση απ’ 
το σύνολο των ΔΟY των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού. 

Η νέα αυτή υπηρεσία θα έχει έδρα την Αθήνα (πιθανολογείται η δημιουργία αντίστοιχης και 
στη Θεσσαλονίκη), θα έχει πανελλαδική εμβέλεια και θα μεταφερθεί σε αυτήν το σύνολο των 
εργασιών των Δικαστικών τμημάτων που σχετίζονται με την είσπραξη. Για τις υπόλοιπες  
εργασίες του Δικαστικού  δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί το τοπίο. 

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν εύλογες ανησυχίες. Ανησυχίες οι οποίες σχετίζονται με το 
μέλλον των υπηρεσιών μας, καθώς πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι οι νέες αυτές δομές 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις μεταφοράς αντικειμένων και σε ιδιώτες,  αλλά και το μέλλον των 
συναδέλφων που σήμερα υπηρετούν στα δικαστικά τμήματα και στα αντικείμενα που πρόκειται 
να μεταφερθούν.  Άλλωστε η πλούσια μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι οι εν κρυπτώ 
διαδικασίες συνήθως δεν προμηνύουν κάτι θετικό για τους εργαζόμενους. 

Η μόνη που φαίνεται να μην ανησυχεί είναι η ηγεσία της ΠΟΕ ΔΟY, η οποία μέχρι σήμερα 
δεν έχει κάνει την παραμικρή τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Θέμα μάλιστα για το οποίο 
ήταν από καιρό ενήμερη (όπως ο ίδιος ο Πιτσιλής δήλωσε) αλλά για λόγους πού δεν έχουν ακόμα 
εξηγηθεί, η ενημέρωση αυτή δεν έφτασε ποτέ στους εργαζόμενους. Αντιθέτως μάλιστα, στελέχη 
της Ομοσπονδίας, υιοθετώντας τις επιλογές του Διοικητή (και όχι φυσικά για πρώτη φορά), 
δείχνουν να αντιμετωπίζουν με μάλλον θετικό μάτι τις δρομολογούμενες εξελίξεις… Ίσως σε αυτό 
να βρίσκεται και η απάντηση στο γιατί ενώ γνώριζαν δεν φρόντισαν να ενημερώσουν τους 
εργαζόμενους για τις επερχόμενες εξελίξεις… 

Αγαπητοί Συνάδελφοι /Συναδέλφισσες… 

Η Αυτόνομη Κίνηση εδώ και μήνες έχει καταθέσει στα συνδικαλιστικά μας όργανα και 
ταυτόχρονα δημοσιοποιήσει, στοιχεία που αποτυπώνουν με ακρίβεια τα σχέδια της πολιτικής 
ηγεσίας και της ηγεσίας της ΑΑΔΕ. Σχέδια που προβλέπουν την κατάργηση του Ελέγχου και του 
Δικαστικού από όλες τις ΔΟY, το δραστικό κλείσιμο εφοριών, την εκχώρηση αντικειμένων σε 
Ιδιώτες, την εισαγωγή των ατομικών συμβολαίων κλπ.  

Σχέδια που επιβάλλουν, έστω και τώρα, την αλλαγή πλεύσης απ’ την πλευρά των 
συνδικαλιστικών μας οργάνων. Την εγκατάλειψη του ρόλου του ‘’παρατηρητή των εξελίξεων’’ και 
της ουσιαστικής νομιμοποίησης όσων δρομολογούνται στις υπηρεσίες μας. 

 
Αθήνα, 25.2.2019 
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