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ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Περιφερειακών Υπηρεσιών Σ.Δ.Ο.Ε.». 

Μεγάλη αναστάτωση και ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να 

διαλύσει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε..  

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο έγγραφό μας το Σ.Δ.Ο.Ε. είναι η υπηρεσία από 

την οποία αποκαλύφθηκαν τεράστιες υποθέσεις απάτης, φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας. 

Διαθέτει την τεχνογνωσία και το έμπειρο προσωπικό για να ασκεί όλους τους ενδεδειγμένους 

ελέγχους. Ζητούσαμε και ζητάμε την αναβάθμιση του Σ.Δ.Ο.Ε. και αντί αυτού η πολιτική 

ηγεσία προχωρά στη διάλυση με την κατάργηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 

Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν: 

1. Γιατί διαλύεται μία υπηρεσία που πρόσφερε και προσφέρει τα μέγιστα στην πάταξη 

της φοροδιαφυγής; 

2. Τι θα συμβεί με το πλήθος των υποθέσεων οι οποίες δε θα μεταφερθούν στη ΓΓΔΕ, 

ποια η τύχη αυτών που θα μεταφερθούν και πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την εκ 

νέου ολοκλήρωση τους; 

3. Γιατί αντιμετωπίζονται απαξιωτικά οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. μη γνωρίζοντας τι πρόκειται να συμβεί και 

που θα βρεθούν εφόσον πρόκειται να κλείσουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες καθώς 

τα απογραφικά προτίμησης αφορούν μόνο όσους συναδέλφους ενδιαφέρονται να 

υπηρετήσουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη; 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εφοριακών Δυτικής Μακεδονίας ζητά ομόφωνα να 

σταματήσει η διάλυση του Σ.Δ.Ο.Ε. γιατί ότι διαλύεται δύσκολα επανασυστήνεται και όσες 

φορές το Σ.Δ.Ο.Ε. σταμάτησε να πραγματοποιεί ελέγχους διαπιστώθηκε έξαρση της 

φοροδιαφυγής και αναγνωρίστηκε εκ των υστέρω ως λάθος επιλογή. 

Ζητάμε να παραμείνει σε επίπεδο Διεύθυνσης η λειτουργία όλων των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. με την ενίσχυσή τους σε προσωπικό, με αυξημένες αρμοδιότητες σε 

φορολογικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους που θα ολοκληρώνονται από  την ίδια την 

υπηρεσία. Την επανένωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού κάτω από μία ενιαία και 

ανεξάρτητη διοίκηση. 

Καλούμε την υπηρεσιακή κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα τις διαδικασίες μεταφοράς 

προσωπικού, εν μέσω προεκλογικής περιόδου και καλούμε το σύνολο του πολιτικού κόσμου 

να τοποθετηθεί για το φλέγον θέμα που κλυδωνίζει τον κλάδο. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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