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ΘΔΚΑ: Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Σκήκαηνο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Θέξθπξαο 

(πξώελ .Γ.Ο.Δ. Ηνλίσλ Λήζσλ) 

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ, 

κε ηα ππ’ αξηζκ.  1058824/08.04.2014  θαη 1129240/27.10.2015 

έγγξαθα ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ απνθαζίζηεθε 

ε  «ζύζηαζη, αναζσγκρόηηζη και ανακαθοριζμός ηων αρμοδιοηήηων 

σπηρεζιών ποσ θα αζκούν αρμοδιόηηηες ποσ μεηαθέρονηαι ζηην Γ.Γ.Δ.Ε. από 

ηο Σ.Δ.Ο.Ε». 



ηα αλσηέξσ έγγξαθα αλαθεξόηαλ ξεηά ε ζύζηαζε ηνπ Σκήκαηνο Γ2 

Δξεπλώλ κε έδξα ηελ Κέξθπξα, ππαγόκελν ζηελ Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη 

Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) Παηξώλ, ζην νπνίν Σκήκα 

κεηαθεξόηαλ νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Δξεπλώλ Θέξθπξαο, 

ηνπ .Γ.Ο.Δ. Ζπείξνπ – Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Βνξείσλ Ηνλίσλ 

Λήζσλ. 

Ωο εθ ζαύκαηνο όκσο, ζε λεώηεξν έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. Μπάθα, κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΓΓΑΒ Β 

1150875 ΔΞ. 23.11.2015, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 

ππαιιήισλ, ζηελ πξνηειεπηαία παξάγξαθν ζεκεηώλεηαη όηη ζηα ηκήκαηα ηεο 

Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Ρόδνπ, Μπηηιήλεο, Κέξθπξαο θαη Καιακάηαο δελ γίλεηαη 

ηνπνζέηεζε πξνζσπηθνύ θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ απηώλ ζα 

επαλεμεηαζηεί κεηαγελέζηεξα, κε ζπλέπεηα λα αλαζηέιιεηαη, κεηαμύ ησλ 

άιισλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Θέξθπξαο. Οη δε ππεξεηνύληεο ζε 

απηό ππάιιεινη κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. όπσο ε Γ.Ο.Τ. 

θαη ην Σεισλείν Κέξθπξαο. Από ηελ κεηαθίλεζε εμαηξέζεθαλ δύν 

ππάιιεινη γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ε κεηαθίλεζή ηνπο ζηηο 

αλσηέξσ ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ιήθζεθε απόθαζε-

κέξηκλα γηα ηελ λέα ππεξεζία πνπ ηνπνζεηνύληαη. Τπελζπκίδνπκε, όηη κε ηα 

λέα νξγαλνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, νη κόλεο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

.Γ.Ο.Δ. νη νπνίεο ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη απηέο ηεο Αζήλαο θαη 

ηεο Θεζζαινλίθεο.  πλεπώο νη δύν απηνί ππάιιεινη ζα πξέπεη λα 

κεηαθηλεζνύλ ζηελ Αζήλα ή ζηε Θεζζαινλίθε; Άξαγε κε πνηνλ ηξόπν 

έγηλε ε επηινγή ησλ ππαιιήισλ πνπ δελ κεηαθηλνύληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ.;  αο 

ππελζπκίδνπκε ην έγγξαθν ηνπ πιιόγνπ Αηηηθήο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

240/22-06-2015, ην νπνίν ζπλππνγξάςαηε σο Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ απηνύ, 

κε ην νπνίν εθθξάδαηε ηελ αληίζεζή ζαο ζε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ρσξίο 

εληαία θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα, αλαθνξηθά ζηε κεηαθίλεζε ππαιιήισλ. 

Με ην έγγξαθν ΓΓΑΓ Β 1152341 ΔΞ κε εκεξνκελία 25.11.2015, ηνπ 

Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. Μπάθα, νη ππάιιεινη 

θαινύληαη ελόςεη ηεο νξηζηηθήο ηνπνζέηεζήο ηνπο λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

πξνηίκεζεο ηνπνζέηεζεο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 01/12/2015,  ρσξίο 

όκσο λα απνζαθελίδεηαη αλ κπνξνύλ λα αηηεζνύλ ηε κεηαθίλεζε/παξακνλή 

ζην Σκήκα Δξεπλώλ Γ2 Κέξθπξαο, δεδνκέλνπ όηη κε ην πξνεγνύκελν 

αλαθεξόκελν έγγξαθν ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο απηνύ αλαζηέιιεηαη. 

Με ην παξόλ έγγξαθν, νη εξγαδόκελνη ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηεο 

Κέξθπξαο, ζέινπκε αθελόο κελ λα εθθξάζνπκε ηε ιύπε καο αθεηέξνπ δε ηελ 

αγαλάθηεζή καο γηα ηνλ εξαζηηερληζκό θαη ηελ πξνρεηξόηεηα κε ηελ νπνία ην 

Τπνπξγείν καο θαη ε Γ.Γ.Γ.Δ. αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαζπγθξόηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ καο, δεδνκέλνπ όηη: 

1. Δλώ ν ίδηνο ππνζηεξίμαηε δεκνζίσο, κεηά ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ζαο γηα 
δηάιπζε ηνπ .Γ.Ο.Δ., όηη απηό δελ θαηαξγείηαη ή ππνβηβάδεηαη αιιά αληίζεηα 
αιιάδεη κνξθή θαη ελδπλακώλεηαη εληνύηνηο βιέπνπκε πσο ηέζζεξα από ηα 
ηκήκαηά ηνπ αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή θαηαξγνύληαη, εθόζνλ 



θπζηθά ζεσξήζνπκε όηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη’  νπζία 
κεηαηξέπεηαη ζε Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 

2. Γηα πνηνλ ιόγν θαηαξγείηαη ην Σκήκα Κέξθπξαο, όηαλ ην λεζί καο απνηειεί 
έλαλ από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο   ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ζηε ρώξα, κε 
απμεκέλεο αλάγθεο δηελέξγεηαο θνξνινγηθώλ  θαη ηεισλεηαθώλ 
ειέγρσλ; Δπηζεκαίλνπκε ζην ζεκείν απηό όηη ην πξώελ .Γ.Ο.Δ. 
Θέξθπξαο είρε επηδείμεη πινύζην ειεγθηηθό έξγν κε απνθάιπςε 
πνιιώλ θαη ζεκαληηθώλ εζηηώλ θνξνδηαθπγήο, όπσο ιαζξεκπόξην, 
θπθιώκαηα έθδνζεο θαη ιήςεο εηθνληθώλ ζηνηρείσλ θ.ιπ. 

3. Πξώηα απνθαζίδεηαη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ 
θαη κεηά νη ππάιιεινη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο πξνηίκεζεο 
ηνπνζέηεζεο ρσξίο κάιηζηα λα γλσξίδνπλ αλ κπνξνύλ λα δειώζνπλ 
πξνηίκεζε γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία. 

4. Εεηείηαη από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο ηνπ πξώελ .Γ.Ο.Δ. 
Κέξθπξαο,  κε ην έγγξαθν 1150875/23-11-2015, λα αλαρσξήζνπλ άκεζα γηα 
ηηο λέεο ηνπο ππεξεζίεο θαη λα γλσζηνπνηεζεί απηό ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία 
ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ρσξίο όκσο πξώηα λα έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ ππνζέζεσλ κε 
ηηο νπνίεο είλαη απηνί επηθνξηηζκέλνη, ρσξίο λα έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ 
πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, ρσξίο λα έρεη γίλεη παξάδνζε ησλ 
ππνζέζεώλ ηνπο ζε άιινπο ππαιιήινπο ή ζηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ ζα 
αλαηεζνύλ απηέο, παξόηη γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο έρνπλ δαπαλεζεί ακέηξεηεο 
εξγαηνώξεο. 

5. Γεληθόηεξα, γηαηί κηα ηόζν θξίζηκε ζηηγκή γηα ηελ παηξίδα καο θαη ηα 
δεκόζηα έζνδα απνθαζίδεηαη ε «αλαζπγθξόηεζε» ηνπ .Γ.Ο.Δ., ε κεηαθνξά 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε άιιεο ππεξεζίεο, ρσξίο όκσο λα έρεη ζρεδηαζζεί εθ 
ησλ πξνηέξσλ ε αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία  κε ηελ νπνία ζα 
ζπληειεζζεί ε αλαζπγθξόηεζε απηή; Γηαηί απνθαζίδεηαη ε θαηάξγεζε 
νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ .Γ.Ο.Δ.  θαη άιια ηηλά, κε απνηέιεζκα νη 
ππάιιεινη πνπ απαζρνινύληαη ζε απηό πιένλ λα κελ αζρνινύληαη κε ηηο 
ρηιηάδεο ππνζέζεηο θαη θπξίσο ηηο ππνζέζεηο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο, πνιιέο 
από ηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο  αιιά αληίζεηα λα 
αζρνινύληαη κε γξαθεηνθξαηηθά ζέκαηα; 

6. Αλ ην θξηηήξην αλαζηνιήο ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Κέξθπξαο  είλαη ην 
δεκνζηνλνκηθό όθεινο, ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη απηό ζα είλαη 
ειάρηζην, δεδνκέλνπ όηη θαη’  νπζία απηό αλαθέξεηαη πηζαλώο κόλν ζηελ 
θαηαβνιή ελόο επηδόκαηνο ζέζεσο επζύλεο (πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο), ην 
νπνίν αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 200 επξώ κεληαίσο, πξν θνξνινγίαο θαη ινηπώλ 
θξαηήζεσλ.  Αλ ε ππεξεζία απηή θαηαξγεζεί, ζα πξνθύςνπλ δαπάλεο 
κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ από άιιεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 
πξνο ην λεζί ηεο Κέξθπξαο νη νπνίεο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, αλέξρνληαη 
εκεξεζίσο ζε πεξίπνπ 250 επξώ (έμνδα κεηαθίλεζεο, έμνδα δηαλπθηέξεπζεο 
θαη έμνδα δηαηξνθήο) ήηνη δεθάδεο ρηιηάδεο επξώ εηεζίσο, πνιιαπιάζηα 
δειαδή από ην όπνην θέξδνο ζα πξνέθππηε από ελδερόκελε κείσζε δαπαλώλ. 
Όζν δε αθνξά ζηελ εμνηθνλόκεζε από ελνίθηα θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα, 
ην Σκήκα απηό ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ζα κπνξνύζε λα ζηεγαζηεί ζην θηίξην ηεο 
πξώελ Β’  Γ.Ο.Τ. Κέξθπξαο, ην νπνίν είλαη κελ  κηζζσκέλν αιιά ζην 
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ είλαη θελό, αθνύ ζηνπο ρώξνπο πνπ ζην παξειζόλ 
εξγάδνληαλ εβδνκήληα ππάιιεινη ζήκεξα εξγάδνληαη πεξίπνπ 
δεθαπέληε.  Δμάιινπ θ. Τπνπξγέ, γλσξίδεηε θαη έρεηε ήδε δείμεη ην 
ελδηαθέξνλ ζαο, θαηόπηλ ζεηξάο εγγξάθσλ πνπ έρεη απνζηείιεη έσο ζήκεξα ν 
ύιινγόο καο, όηη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ καο  έρνπλ πξνβεί ζε 
ελέξγεηεο ώζηε νη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ λνκνύ καο λα κεηαζηεγαζηνύλ 
ζην δεκόζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ Κέξθπξαο, ζηελ νδό ακάξα 13, ζην 



θέληξν ηεο πόιεο, κε ζπλέπεηα ηελ εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ από ελνίθηα θαη 
ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

7. Με όιε απηή ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη πσο ζα πξνρσξήζεη ην 
Τπνπξγείν καο ζηνλ έιεγρν ηεο λέαο ιίζηαο  πνπ έρεη δεη ην θσο ηεο 
δεκνζηόηεηαο,  κε 10.000 νλόκαηα,  ε νπνία παξαδόζεθε από ηηο αξρέο ηεο 
Γεξκαλίαο  ζε έιιελεο δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο, όηαλ κάιηζηα από ηελ 
πεξηβόεηε ιίζηα Λαλγθάξλη έρνπλ ειεγρζεί ειάρηζηεο ππνζέζεηο; 

8. Γελ θαηαλννύκε ηε ζθνπηκόηεηα ηεο απόθαζεο αλαζηνιήο, δειαδή ελ ηέιεη 
θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο  ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.-.Γ.Ο.Δ. Θέξθπξαο, κηαο 
θαη όπσο ιέεη ν ζπκόζνθνο ιαόο καο «νπδέλ κνληκόηεξνλ ηνπ πξνζσξηλνύ». 

Γπζηπρώο νη πεηξακαηηζκνί ζε ηόζν θξίζηκεο ώξεο κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. 

Γηακαξηπξόκαζηε θύξηε Τπνπξγέ όηη ρσξίο απνιύησο θαλέλα δηάινγν 

κε ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο θαη ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο, έλα ηόζν 

ζεκαληηθό ζέκα αληηκεησπίδεηαη κε έλαλ ηξόπν πξόρεηξν θαη επθαηξηαθό. Ζ 

όπνηα αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, 

ζα πξέπεη λα πξνθύςεη κέζα από δηαδηθαζίεο δηαιόγνπ αιιά θαη από 

ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο. 

Γπζηπρώο, κε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 

Κέξθπξαο, απνδεηθλύεηαη γηα άιιε κηα θνξά όηη ην θξάηνο, όπσο ηνπιάρηζηνλ 

εθθξάδεηαη κέζα από ηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ, έρεη 

ζπλέρεηα, αθνύ ε ζηαδηαθή απνςίισζε θαη θαηάξγεζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ παξακέλεη ζηνπο 

ζρεδηαζκνύο θαη ησλ λπλ θπβεξλώλησλ, όπσο θαη ησλ 

πξνεγνύκελσλ,  όηαλ κάιηζηα, από δεκνζηεύκαηα πνπ έρνπλ 

αλαξηεζεί θαηά θαηξνύο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν, 

αληρλεύεηαη θαη ε πξόζεζε θαηάξγεζε ηεο ίδηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Ηνλίσλ Λήζσλ. 

Κιείλνληαο, απεπζπλόκαζηε θαη θαινύκε ηελ Πεξηθεξεηαθή θαη 

Γεκνηηθή Απηνδηνίθεζε ηαπηόρξνλα κε ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη ηνπο 

βνπιεπηέο, ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγγξαθν, λα αλαιάβνπλ θαη 

λα ζηεξίμνπλ πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κε εθαξκνγήο θαη 

πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη απνθάζεσλ, δεηώληαο θπζηθά 

από ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία λα επαλεμεηάζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη 

λα πξνρσξήζνπλ κάιηζηα ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ Σκήκαηνο Κέξθπξαο. 

 
 Γηα ην Γ.. 
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