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ΠΡΟΣ: 1) Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
         Δημοσίων Εσόδων

                  κ. Γεώργιο Πιτσιλή

2) Προϊστάμενο Γ. Δ. Ανθρωπίνου
     Δυναμικού & Οργάνωσης
     κ. Ευθύμιο Σαΐτη

3) Προϊσταμένο Γ.Δ.
                  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
                   κ. Κων/νο Μουρτίδη

4) Φορολογική & Τελωνειακή
     Ακαδημία ΑΑΔΕ
     κα Θεοδώρα Λαζαρέτου

5) Προϊστάμενο Δ/νσης Διαχείρισης
                   Ανθρωπίνου Δυναμικού
                   κ. Ηλία Θεοδώρου

ΚΟΙΝ.: ΠΟΕ – ΔΟΥ 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα επιστολή νεοδιόριστων υπαλλήλων
της  ΑΑΔΕ, μεταξύ αυτών και  Τελωνειακών, που προέρχονται είτε από
επιτυχόντες της προκήρυξης  1Γ/2017 του ΑΣΕΠ είτε από υπαλλήλους
που  διορίζονται  λόγω  ανάκλησης  διορισμών  και  ανήκουν  στη
Γ΄ εκπαιδευτική σειρά της ΦΟΤΑ.

Οι  εν  λόγω  υπάλληλοι  αιτούνται  λόγω  των  μέτρων  που
επιβάλλονται καθημερινά εξαιτίας τα πανδημίας του covid 19 την άμεση
λήψη  απόφασης  για  την  πραγματοποίηση  των  μαθημάτων  του
θεωρητικού σταδίου με  την  εξ’ αποστάσεως  σύγχρονη  ή  ασύγχρονη
εκπαίδευση.

Η  ΟΤΥΕ στηρίζει το αίτημα των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων,
καθώς με την εφαρμογή της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης διασφαλίζεται
η προστασία της υγείας των συναδέλφων, εφόσον:

1. αποφεύγεται η καθημερινή παρουσία τους στη ΦΟΤΑ, 

2. μειώνονται οι μετακινήσεις,



3. δεν  απαιτείται  η  ενοικίαση  καταλυμάτων  για  τους
προερχόμενους από την περιφέρεια,

4. δεν  απομακρύνονται  από  την  οικογενειακή  εστία  οι  μόνιμα
διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα σε μια περίοδο που λόγω της
υγειονομικής κρίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό

και δίνεται μια έστω και προσωρινή λύση στο ουσιαστικό πρόβλημα που
δημιουργεί η σιωπηρή απόρριψη του δίκαιου αιτήματος ανάληψης των
εξόδων  διαμονής,  διατροφής και μετακίνησης των νέων υπαλλήλων
που προκαλούνται λόγω της συμμετοχής σε πρόγραμμα  υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.     

Εξυπακούεται ότι εφόσον η  εφαρμογή μεθόδων τηλεκπαίδευσης
τείνει να καθιερωθεί λόγω της συνεχιζόμενης ιδιαίτερης κατάστασης που
επικρατεί μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, οφείλει η ΑΑΔΕ: 

1. να  εξασφαλίσει  την  αποτελεσματική  λειτουργία  πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις εκπαιδευτικές ανάγκες
των εισαγωγικών προγραμμάτων και ασφαλώς,

2. να εκπαιδεύσει τους εισηγητές,  ώστε να ανταποκριθούν στην
παροχή  εξ’  αποστάσεως  εισηγήσεων,  παρέχοντάς  τους
ταυτόχρονα  τα  κατάλληλα  εκπαιδευτικά  εργαλεία  και  τον
εξοπλισμό, 

3. να επικαιροποιήσει, τέλος, το κανονιστικό πλαίσιο και 

4. να υλοποιήσει το θεσμό του μόνιμου εκπαιδευτή και για τον
τελωνειακό κλάδο. 

Κλείνοντας  τονίζουμε  για  μια  ακόμη  φορά  ότι  πρέπει  να  δοθεί
επιτέλους οριστική λύση στο θέμα της εξομοίωσης των αποδοχών των
νεοεισερχομένων συναδέλφων, καθώς οι υφιστάμενες  αμοιβές τους  δεν
καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις  βασικές βιοτικές τους ανάγκες και
ειδικότερα  όταν  απαιτείται  ταυτόχρονα η  χρηματοδότηση  της
εισαγωγικής κατάρτισης από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.  


