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ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Πέντε χρόνια μετά το πρώτο κύμα συγχωνεύσεων των ΔΟΥ και χωρίς καμία 

ουσιαστική αποτίμηση της κατάστασης, επανέρχεται το θέμα νέων συγχωνεύσεων 

στην ΑΑΔΕ. 

Ως στόχος των νέων συγχωνεύσεων εκφωνείται πάλι η εξοικονόμηση δαπανών, χωρίς 

καμία αναφορά στις ανάγκες της κοινωνίας, στην αύξηση της ταλαιπωρίας των 

πολιτών, και χωρίς να έχει παρουσιασθεί προηγουμένως ένα ολοκληρωμένο 

χρονοδιάγραμμα απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών, ολοκλήρωσης της 

μηχανογράφησης, επέκτασης των ηλεκτρονικών διαδικασιών έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη προσέλευσης φορολογουμένων στις εφορίες. Για άλλη 

μια φορά «μπαίνει το κάρο μπροστά από το άλογο…». 

 Την ίδια στιγμή σε 12 Νομούς της χώρας, αρκετοί εξ αυτών νησιωτικοί, 

εξακολουθούν να λειτουργούν ΔΟΥ ΑΒ τάξης, χωρίς έλεγχο και δικαστικό, με 

αποτέλεσμα εδώ και πέντε χρόνια χιλιάδες φορολογούμενοι να υφίστανται μια 

απίστευτη τιμωρία και μία οικονομική αφαίμαξη προκειμένου να τακτοποιήσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Διερωτήθηκε άραγε ποτέ κανείς στην ΑΑΔΕ και στην Κυβέρνηση για το κοινωνικό 

κόστος αυτής της φοβερής… μεταρρύθμισης πέντε χρόνια μετά….?  Έχουν 

αντιληφθεί ότι οι κάτοικοι της Σάμου πρέπει να διασχίσουν το Αιγαίο για να 

εξυπηρετηθούν από τη ΔOY Α΄ Πειραιά; Αντίστοιχη ταλαιπωρία υφίστανται οι 

κάτοικοι της Χίου, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, της Λευκάδας, της Άρτας, της 

Θεσπρωτίας, του Κιλκίς, της Φλώρινας, των Γρεβενών, του Καρπενησίου και της 

Φωκίδας. 

Πως νομιμοποιούνται να συνεχίζουν αυτήν την κοινωνική αναλγησία; Ποια η 

εγκυρότητα των προτάσεων που διατυπώνονται όταν αποδεικνύεται η προχειρότητα 

και η εμμονή στην πεπατημένη των περικοπών; 

Κι ενώ οι πολλοί συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, κάποιοι άλλοι έχουν στήσει πάρτι 

φοροδιαφυγής σε τουριστικές περιοχές που παράγεται πλούτος, με μεγαλύτερη 

ευκολία μετά το κλείσιμο των τοπικών ΔΟΥ. 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Η ΑΣΚΙ με ευθύνη τοποθετείται στο θέμα των συγχωνεύσεων που 

προγραμματίζονται στην ΑΑΔΕ και δηλώνει ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία 

περαιτέρω συρρίκνωση των ΔΟΥ διότι αυτό θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των 



παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και σε φυσική εξόντωση των 

εργαζομένων στην ΑΑΔΕ με βάση τις εξαγγελθείσα αυθαίρετη υποστελέχωση των 

δομών που προγραμματίζεται μακριά και πέρα από την κοινωνία. 

 

Ζ Η Τ Α Μ Ε 

 Αξιολόγηση των προηγούμενων συγχωνεύσεων και διόρθωση όλων των αδικιών 

και αστοχιών μέσα από μία εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη. 

1. Επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, απλούστευση φορολογικών 

διαδικασιών και πλήρη μηχανογράφηση όλων των αντικειμένων για να 

ελαχιστοποιηθεί η προσέλευση των φορολογούμενων στις εφορίες. 

2. Αναβάθμιση όλων των ΔΟΥ σε Α’ τάξης για να σταματήσει η απαξίωση 

των εργαζομένων και να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση 

του πολίτη και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν. 

3. Εξοικονόμηση δαπανών στέγασης και παράλληλα αξιοποίηση ακινήτων του 

δημοσίου, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών και την διασφάλιση ανθρώπινων εργασιακών συνθηκών. 

4. Διασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων εργασίας και ενίσχυση των 

μονάδων με νέες προσλήψεις. 

Καλούμε την Κυβέρνηση και την ΑΑΔΕ να σταματήσουν τώρα κάθε συζήτηση και 

σκέψη για ενοποίηση και συγχώνευση υπηρεσιών μέχρι να γίνουν πράξη οι 

εξαγγελίες για μηδενική προσέλευση φορολογουμένων στις ΔΟΥ. 

Προτεραιότητά μας είναι οι πολίτες που έχουν υποστεί όλο το βάρος των 

μνημονιακών πολιτικών, έχουν γονατίσει από την υπερφορολόγηση και τα 

αναγκαστικά μέτρα και  αυτό που τους επιφυλάσσετε με την σχεδιαζόμενη πολιτική 

Κυβέρνησης και  ΑΑΔΕ είναι περισσότερη δοκιμασία και παραπάνω έξοδα. 

Με σοβαρότητα και ευθύνη στεκόμαστε στο πλευρό  

της κοινωνίας και των συναδέλφων. 
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