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Κυβέρνηση και ΑΑΔΕ προωθούν νέο κλείσιμο Εφοριών 
 
Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής, εκτός της πολιτικής βούλησης, απαιτεί ζωντανές και ισχυρές 
εφορίες. Υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες σε προσωπικό, με την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή και εργαζόμενους που θα αμείβονται αξιοπρεπώς, ανακόπτοντας το τεράστιο κύμα 
παραιτήσεων των νεοεισερχόμενων στον κλάδο συναδέλφων.  
 
Αντιθέτως, η πολιτική ηγεσία και η ηγεσία της ΑΑΔΕ προχωρούν σε περαιτέρω απαξίωση των 
υπηρεσιών μας και δρομολογούν την περίοδο αυτή, αλλά και για το αμέσως επόμενο 
διάστημα νέο πρόγραμμα "άμεσου κλεισίματος εφοριών", αγνοώντας επιδεικτικά τόσο τους 
εργαζόμενους (ο κ. Πιτσιλής αρνείται να ανταποκριθεί σε ένα ουσιαστικό διάλογο), όσο και με 
τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες των οποίων καλύπτουν οι τοπικές ΔΟY.  
 
Να θυμίσουμε για πολλοστή φορά, ότι σε νησιά που αποτελούν παγκόσμιους τουριστικούς 
προορισμούς, δεν υπάρχουν δομές ελεγκτικών υπηρεσιών με σαφέστατα αρνητικά 
αποτελέσματα, τόσο στην είσπραξη εσόδων (σε περιοχές που παράγεται πλούτος), όσο και 
στο τεράστιο κόστος μετακίνησης των κατοίκων των νησιών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν.  
 
Είναι δεδομένο ότι πίσω απ’ τη συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών μας (έλλειψη 
προσωπικού, βασικής υλικοτεχνικής υποδομής, αναλώσιμων κλπ) είναι η δημιουργία 
τετελεσμένων γεγονότων με στόχο το κλείσιμό τους, την περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου 
και φυσικά την εκχώρηση αντικειμένων σε ιδιώτες.  
 
Ο προωθούμενος περιορισμός των εφοριών, ουδεμία σχέση έχει με το δήθεν περιορισμό των 
δαπανών, αλλά αντιθέτως εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική περιορισμού του Δημοσίου 
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στον κλάδο μας, αλλά και την κοινωνία συνολικά. 
 
Ενδεικτικό μάλιστα του μοντέλου διοίκησης που υιοθετείται στην ΑΑΔΕ, είναι το γεγονός ότι οι 

αλλαγές αυτές προωθούνται όχι μόνο χωρίς διάλογο με τους εργαζόμενους και τις τοπικές 

κοινωνίες, αλλά και εν μέσω πανδημίας και χωρίς τη λήψη βασικών κανόνων ασφάλειας, 

θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο εργαζόμενους και πολίτες. 

Καλούμε τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να δώσει άμεσα λύση στα χρονίζοντα προβλήματα των 
υπηρεσιών μας, που καθιστούν δύσκολη τη λειτουργία τους, και να σταματήσει να επικαλείται 
αυτά τα προβλήματα προκειμένου να προχωρήσει στο κλείσιμο τους.  
 



Καλούμε την κυβέρνηση για άλλη μια φορά να πάψει να κρύβεται (όπως και η 

προηγούμενη) πίσω απ’ τη δήθεν αυτονομία της ΑΑΔΕ, να αναλάβει τις ευθύνες της για τις 

συνέπειες που θα υπάρχουν απ’ το κλείσιμο των ΔΟY, τόσο για τα φορολογικά έσοδα όσο και 

τους πολίτες.  

Ο Σύλλογός μας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στα προωθούμενα σχέδια και οι 
προσπάθειές του να αποτραπούν αυτά τα σχέδια θα συνεχιστούν και θα αθροιστούν στους 
αγώνες των τοπικών κοινωνιών, ενάντια στη συρρίκνωση των δομών του Δημοσίου. 
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