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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάδελφοι, Συμπολίτες  

Η στρατηγική της συρρίκνωσης των δημοσίων δομών στη χώρα μας,  συνεχίζεται και από 

την κυβέρνηση της ΝΔ.  

Χθες οι σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σήμερα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αύριο οι δομές 

υγείας …και το ντόμινο οδηγεί, πού αλλού,  στην υποβάθμιση των δημοσίων παροχών και 

στη ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της δουλειάς μας.  

Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών, υπηρεσία που εξυπηρετεί 200.000 φορολογούμενους (110.000 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος) με μεγάλη γεωγραφική φορολογική αρμοδιότητα και 

πλήθος καθημερινών επισκέψεων από πολίτες. 

Τα σχέδια της ΑΑΔΕ για τη συγχώνευση της Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρών έρχονται από το έτος 2016.  

Στοχεύουν σε λιγοστές επιτελικές υπηρεσίες, μεταφέροντας το κόστος στους 

φορολογούμενους. 

Ο Σύλλογός μας από τις πρώτες πληροφορίες για τη συγχώνευση της Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρών 

επισκέφτηκε τον τότε υφυπουργό Οικονομικών και «συνάδελφο» κ. Αλεξιάδη και κατόπιν 

τη μετέπειτα υφυπουργό κ. Παπανάτσιου και είχε λάβει ρητή διαβεβαίωση ότι η τότε 

κυβέρνηση, δε θα επιτρέψει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο.  

Επίσης έχοντας και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για τη μη συγχώνευση 

της Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρών, επιδιώξαμε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση  με τον Διοικητή της 

ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, όπου του εκθέσαμε της απόψεις μας περί αναγκαιότητας παραμονής των 

δύο Δ.Ο.Υ στην τρίτη πληθυσμιακά πόλη της χώρας, παίρνοντας την αόριστη απάντηση να 

εξετάσει το αίτημά μας και να επανέλθουμε... 

Με την αλλαγή της κυβέρνησης, επιδιώξαμε και πετύχαμε νέα ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων και προχωρήσαμε στο τέλος  του έτους 2019 σε 

συνάντηση με τον νέο αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών και «συνάδελφο» κ. 

Βεσυρόπουλο, όπου λάβαμε ρητή διαβεβαίωση ότι όχι μόνο δεν θα συγχωνευθεί η Γ΄ 

Δ.Ο.Υ. Πατρών με την Α΄Δ.Ο.Υ Πατρών, αλλά θα αναβαθμιστεί σε Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης. 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ  

ή  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ; 

 Επειδή το τελευταίο χρόνο πλήθυναν οι διαρροές που μιλούσαν για ειλημμένη απόφαση 

της ΑΑΔΕ με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, ο σύλλογός μας πραγματοποίησε  τον 

Νοέμβριο του 2020 ανοικτή συνεδρίαση με την παρουσία φορέων της πόλεως και 



συγκεκριμένα με την παρουσία, μεταξύ άλλων, του  Δημάρχου Πατρέων, του Προέδρου του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, του Προέδρου του Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Προέδρου του Εμπορικού & Εισαγωγικού 

Συλλόγου Πάτρας, του Προέδρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, του Προέδρου  του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλαδας, του Προέδρου της Ένωσης Λογιστών-

Φοροτεχνικών Ε.Λ.Φ.Ε. Αχαΐας και πολλών άλλων τοπικών φορέων όπως ο Δήμος Δυτικής 

Αχαϊας & Ερυμάνθου, όπου επιβεβαιώθηκε, ομόφωνα, για ακόμα μια φορά η ανάγκη 

παραμονής της Γ΄Δ.Ο.Υ. Πατρών και αναβάθμισής της σε Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης. 

Είχαν προηγηθεί και αντίστοιχα ψηφίσματα από όλους τους αναφερόμενους τοπικούς 

φορείς τα οποία και είχαν σταλεί στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία. 

Με νωπή την ομόφωνη στάση όλων των φορέων του νομού και μετά από όλη αυτή την 

προβοκατόρικη φημολογία δημοσιευμάτων, επιδιώξαμε εκ νέου συνάντηση με τον 

υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο, ο οποίος με κάθε τρόπο μας απέφυγε.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΣΥΡΊΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Συνάδελφοι, Συμπολίτες 

Αυτό είναι το χρονικό της συρρίκνωσης της δουλειάς μας και της υποβάθμισης των 

υπηρεσιών προς το φορολογούμενο πολίτη που πραγματοποίησε η σημερινή κυβέρνηση, 

χωρίς να έλθει σε διάλογο με τους εργαζόμενους και αδιαφορώντας για τη γνώμη όλων των 

τοπικών φορέων. 

Ο σύλλογός μας προσπάθησε, συμπορεύτηκε, διεκδίκησε και επιμένει στην προάσπιση των 

συμφερόντων του συναδέλφου και της προσφοράς στον φορολογούμενο πολίτη.    

Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, όμως γνωρίζουμε ότι αυτή η συγχώνευση με την 

αφαίρεση δέκα οργανικών θέσεων, η στέγαση σε ανεπαρκές κτίριο, τα επιδημιολογικά 

δεδομένα λόγω πανδημίας, το μέγεθος των διαθέσιμων χώρων για τη στέγαση του 

προσωπικού και η έλλειψη χώρου στάθμευσης για τους πολίτες, θα δημιουργήσει πολλά 

προβλήματα τόσο στην καθημερινή εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, όσο και στην 

διεκπεραίωση υποθέσεων ελέγχου φοροδιαφυγής. 

Για τα πιο πάνω προβλήματα που θα δημιουργηθούν, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι καμία 

ευθύνη δεν θα έχουν οι εργαζόμενοι, παρά μόνο οι επιλογές της σημερινής κυβέρνησης και 

της υπηρεσιακής ηγεσίας της ΑΑΔΕ.   

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ 

Θα συνεχίσουμε, θα διεκδικήσουμε, θα παλέψουμε 

 μαζί με την τοπική κοινωνία για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και δομές. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Καββαθάς Τρύφων                                                               Ματσούκας Παντελής 


