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01/06/2016 

 
ΟΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΕΧΙΖΟΤΝ ΝΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΤΠΟ ΔΙΑΛΤΗ…!!! 

 
ε μία περίοδο που θ χώρα και όλα τα κοινωνικά ςτρώματα μαςτίηονται από τθ 

βάναυςη υπερφορολόγηςη που τουσ επιβάλλει θ «αριςτερι» μνθμονιακι πολιτικι, ζνα 

μεγάλο και ζμπειρο κομμάτι του ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ - θ αξιοποίθςθ του οποίου κα 

μποροφςε να αποφζρει ςθμαντικά ζςοδα - ζχει καταδικαςκεί ςε πλιρθ αδράνεια λόγω τθσ 

παντελοφσ ζλλειψησ ςυντονιςμοφ και τησ πλήρουσ αςυνεννοηςίασ που επικρατεί μεταξφ 

των παραγόντων τησ υπηρεςιακήσ και πολιτικήσ ηγεςίασ του Τπουργείου Οικονομικϊν. 

Μετά την καταςτροφική διάλυςη - υποβάθμιςη - ςυρρίκνωςη του .Δ.Ο.Ε., η 

Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Τπθρεςία Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων), θ υπθρεςία που 

ςχεδιάςκθκε ωσ θ νζα αιχμι του δόρατοσ του αναδιαρκρωκζντοσ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., ζχει περιζλθει ςε απραξία καθϊσ δεν τησ διατίθεται καν ο ςτοιχειωδϊσ 

απαιτοφμενοσ κτιριακόσ, υλικοτεχνικόσ και ηλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ προκειμζνου, 

ζςτω, να ξεκινήςει να επιτελεί τη ςημαντική αποςτολή που τησ ζχει ανατεθεί. 

το ςθμείο αυτό, αξίηει να κυμθκοφμε τισ επιςθμάνςεισ ςτισ οποίεσ προζβαινε τον 

επτζμβριο του 2015, ο ίδιοσ ο Τπθρεςιακόσ, τότε, Αναπλθρωτισ ΤΠ.ΟΙΚ., κ. Σρφφωνασ 

Αλεξιάδθσ, ςτθν με αρικμό πρωτοκόλλου 24/11-09-2015 ενθμερωτικι  επιςτολι του προσ 

τθν Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Τ. και τθν Ο.Σ.Τ.Ε.: 

«… 7. Για λόγουσ αξιοποίηςησ του προςωπικοφ αλλά και διευκόλυνςησ τησ Γ.Γ.Δ.Ε. θα 

μεταφερθοφν ςε αυτήν οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ο εξοπλιςμόσ των περιφερειακών 

υπηρεςιών του Σ.Δ.Ο.Ε., ώστε να μην χαθεί χρόνος και χρήματα. …» 

Ζκτοτε, λόγω τθσ αδικαιολόγθτθσ κωλυςιεργίασ τθσ υπθρεςιακισ και πολιτικισ 

θγεςίασ, όχι μόνο ζχει απολεςκεί υπερβολικά πολφτιμοσ χρόνοσ και πάρα πολλά χριματα 

αλλά, ταυτόχρονα, ζχει πλθγεί  ανεπανόρκωτα και το κφροσ τθσ υπθρεςίασ τθσ Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.. 

Και ςαν να μην ζφθαναν όλα αυτά, μζςα ςτη χαοτική κατάςταςη τησ πλήρουσ 

αποδιοργάνωςησ, ςυνειδητά επιλζγεται - για ακόμη μία φορά - ωσ εξιλαςτήριο θφμα, η 

ςυνήθησ εφκολη λφςη, ο κλάδοσ των Εφοριακϊν.  

Προκειμζνου να καλυφκεί πάςθ κυςία θ απαράδεκτθ εικόνα τθσ επικίνδυνθσ 

προχειρότθτασ με τθν οποία προςεγγίηεται από τουσ ικφνοντεσ το τόςο ςθμαντικό κζμα 

τθσ αναδιάταξθσ του ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ, καλοφν άρον – άρον τουσ ςυναδζλφουσ, που 
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μετακινικθκαν ςτθν Τ.Ε.Δ.Δ.Ε., να «ςτοιβαχθοφν», κυριολεκτικά, ωσ «φιλοξενοφμενοι» 

ςε ακατάλληλα γραφεία άλλων υπηρεςιϊν τησ Γ.Γ.Δ.Ε.. Σουσ καλοφν ΧΩΡΙ ΚΑΡΕΚΛΕ, 

ΧΩΡΙ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΧΩΡΙ ΣΟΝ ΣΟΙΧΕΙΩΔΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

(ιτοι χωρίσ Θ/Τ, εκτυπωτζσ, μθχανιματα τθλεομοιοτυπίασ, φωτοτυπικά μθχανιματα, 

τθλεφωνικζσ γραμμζσ, υπθρεςιακά οχιματα κ.λ.π.) να εκτελζςουν απαιτθτικζσ 

ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ, να χειριςκοφν ςθμαντικζσ υποκζςεισ φοροδιαφυγισ και να 

διενεργιςουν τουσ απαραίτθτουσ και – κατά τα άλλα, υποτίκεται, προγραμματιςμζνουσ - 

προλθπτικοφσ ελζγχουσ. 

Με τισ ανωτζρω ενζργειεσ των παραγόντων τησ υπηρεςιακήσ και πολιτικήσ 

ηγεςίασ του ΤΠ.ΟΙΚ. ςτήνεται ζνα ςκηνικό το οποίο απαξιϊνει περαιτζρω το κφροσ τησ 

υπηρεςίασ τησ Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. και, ταυτόχρονα, πλήττει καίρια την αξιοπρζπεια και την 

προςωπικότητα των υπηρετοφντων ςε αυτή ςυναδζλφων.  

 

ΕΑΝ ΑΤΣΗΝ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΑΞΙΩΗ ΟΡΑΜΑΣΙΖΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ, 

ΣΟΣΕ 

 ΕΜΕΙ Ω ΔΑΚΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 

- ΚΑΛΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ 

ΚΑΘΕ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΧΕΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΗ 

ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΤΘΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΤΕΔΔΕ, 

 

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΤΜΕ ΟΣΙ Ε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ 

ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΣΙΣΑΧΘΟΤΜΕ ΘΕΝΑΡΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΠΛΗΣΣΕΙ ΣΟ ΚΤΡΟ ΣΟΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑ.  

ΜΕ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΘΣΑ, ΤΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΣΙΚΟΣΘΣΑ  

ΤΝΕΧΙΗΟΤΜΕ ΝΑ ΠΡΟΑΠΙΗΟΤΜΕ 

 ΣΟ ΔΘΜΟΙΟ ΤΜΦΕΡΟΝ, ΣΟ ΚΤΡΟ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ. 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  
 
 

ΤΦΑΝΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  
 
 

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 


