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Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 

Αξιότιμη κα Διευθύντρια της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, 

 

Αρχικά θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ικανοποίηση για την ένταξή μας 

κατόπιν του γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 1Γ/ 2017 του ΑΣΕΠ στο ανθρώπινο 

δυναμικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο ρόλος της οποίας επέχει 

εξέχουσα σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της χώρας. Είμαστε 

έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα της 

υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη καθολική προσπάθεια αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των δημόσιων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών. Δηλώνουμε 

έτοιμοι να συνεισφέρουμε ενεργά τα δέοντα, ειδικότερα τούτη τη χρονική περίοδο που 

η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης αρχίζει 

να γίνεται πραγματικότητα.  

Η υγειονομική κρίση ωστόσο που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19 είναι 

πρωτόγνωρη σε διαστάσεις και συνέπειες για όλο τον πλανήτη, για την εγχώρια 

δημόσια διοίκηση και εν προκειμένω για την ΑΑΔΕ. Με την παρούσα επιστολή οι 

υπογράφοντες, συνιστάμενοι τόσο από νεοεισερχόμενους της προκήρυξης 1Γ/2017 

ΦΕΚ 40/τ. ΑΣΕΠ/01-12-2017 όσο και από συναδέλφους που λόγω ανάκλησης 

τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις τοποθετούνται στην νέα εκπαιδευτική σειρά, 

Martha
OTYE



διατυπώνουμε τους εύλογους προβληματισμούς και ανησυχίες μας αναφορικά με τον 

τρόπο διεξαγωγής του θεωρητικού μέρους της υποχρεωτικής εκπαίδευσής μας.  

Συγκεκριμένα, έχουμε κληθεί να παρουσιαστούμε στη Διεύθυνση Φορολογικής 

και Τελωνειακής Ακαδημίας την 7/9/2020 με την παράλληλη διατύπωση ρητής 

επιφύλαξης εκ μέρους της Ακαδημίας σε σχέση με τις επικρατούσες υγειονομικές 

συνθήκες. Είναι σαφές ότι τα έκτακτα μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας 

συνεχίστηκαν εντεινόμενα για όλο το καλοκαίρι, ενώ ήδη λαμβάνονται εκ νέου 

αυστηρότερα μέτρα ανά πληττόμενη περιοχή καθημερινά σε όλη την Επικράτεια λόγω 

της κατακόρυφης αύξησης των ημερήσιων κρουσμάτων σε επίπεδα πολύ ανώτερα των 

αναμενόμενων για την εποχή.  

Κατά συνέπεια, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να απευθυνθούμε σε εσάς 

αιτούμενοι άμεσα τη λήψη απόφασης για την έκτακτη εξ αποστάσεως πραγματοποίηση 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της Γ εκπαιδευτικής σειράς λόγω των υγειονομικών 

συνθηκών της πανδημίας. Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο λήψης αυστηρών μέτρων 

προστασίας στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία δεν διασφαλίζεται κανένας 

απολύτως από εισερχόμενα κρούσματα, καθώς θα παραμένει εξίσου ανησυχητικός για 

όλους, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ο παράγοντας του αναγκαίου καθημερινού 

συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους.  

Οι επιφυλάξεις μας συνίστανται αδρομερώς στα ακόλουθα και παρακαλούμε να τις 

λάβετε σοβαρά υπόψη: 

Αναφορικά με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

• Υπό συνθήκες πανδημίας κατά το τελευταίο εξάμηνο η μέθοδος της 

τηλεκπαίδευσης αποτέλεσε μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη, αξιόπιστη και 

αποτελεσματική διαδικασία εναλλακτικής διδασκαλίας, ιδιαίτερα στους 

ενήλικες. Αναμφισβήτητα, με τη μέθοδο της σύγχρονης/ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης δεν αλλοιώνεται η ποιότητα της διδασκαλίας, καθώς 

και κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα αποτελέσει λόγω των έκτακτων 

συνθηκών της πανδημίας τον βασικό εναλλακτικό τρόπο διεξαγωγής 

μαθημάτων σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς ομίλους και κολλέγια επαγγελματικής κατάρτισης, όπως 

ήδη ανακοινώθηκε βάσει πολλών προκηρύξεων νέων προγραμμάτων σπουδών. 

Αναμφίβολα, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα δόθηκε από την πρώτη φάση 

της πανδημίας έμφαση στις δυνατότητες παρακολούθησης εξ αποστάσεως και 

στην αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως επισημαίνει σε 

μια σειρά προτάσεών του και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης  που εργάζεται εντατικά πάνω σε κάθε τομέα κυβερνητικής 

πολιτικής, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση, δημοσιεύοντας τις αντίστοιχες 

εκθέσεις του.  

• Ως δόκιμοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, θα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο 

επαγγελματικής κατάρτισης και μάλιστα στο θεωρητικό, το οποίο λόγω των 

εκτάκτων μέτρων της πανδημίας ολοκληρώθηκε ήδη μία φορά επιτυχώς για 



τους εκπαιδευόμενους των δύο προηγούμενων σειρών, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν κατά γενική ομολογία επιτυχώς στα καθήκοντά τους, εφόσον 

είχαν τον απαραίτητο χρόνο και ψυχική ηρεμία για καθημερινό διάβασμα και 

αφομοίωση της ύλης. Η πρακτική εφαρμογή της ύλης με φυσική παρουσία θα 

υλοποιηθεί επαρκώς στα δύο προκαθορισμένα στάδια στις Υπηρεσίες 

Πρακτικής, όπως προβλέπεται βάσει του Κανονισμού της Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας.  

• Η καθημερινή παρουσία μας στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας υπό συνθήκες 

τήρησης αυστηρών μέτρων, όπως μάσκες, αποστάσεις και αμοιβαία 

επιφυλακτικότητα, λόγω της υψηλής και ταχείας μεταδοτικότητας του 

κορονοϊού, φρονούμε ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά και θα αλλοιώσει την 

ίδια τη διαδικασία της εκπαίδευσης αναιρώντας το σκοπό της, μετατρέποντας 

την σε διαδικασία φόβου και άγχους για τη συντριπτική πλειοψηφία ημών. Και 

αυτό χωρίς να είναι απολύτως αναγκαία η θυσία και η διακινδύνευση από τη 

δια ζώσης διδασκαλία έναντι της σύγχρονης εξ αποστάσεως μεθόδου, η οποία 

είναι ικανή να διασφαλίσει τόσο την επάρκεια της θεωρητικής μας εκπαίδευσης 

όσο και την προστασία της υγείας μας, περιορίζοντας τις μετακινήσεις και το 

συγχρωτισμό στον οποίο θα υποβαλλόμαστε καθημερινά επί σχεδόν τέσσερις 

μήνες. 

 

Αναφορικά με τις αναγκαίες μετακινήσεις μας:  

• Η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων από και προς την Ακαδημία με μέσα 

μαζικής μεταφοράς σε καθημερινή βάση είναι αναπόφευκτη, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την εξάπλωση του κορωνοϊού 

• Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων κατοικούν εκτός της έδρας της 

Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, γεγονός που εγείρει κινδύνους για 

την ακούσια εξάπλωση του ιού εξαιτίας των αναπόφευκτων μετακινήσεων τόσο 

εντός της Περιφέρειας Αττικής όσο και σε όλη την Επικράτεια.  

• Πολλοί εξ ημών ως κάτοικοι της περιφέρειας ενδέχεται σε νέα μέτρα 

απαγόρευσης να εγκλωβιστούμε εκτός νομού Αττικής  κατά την μετάβασή μας 

λόγω οικογενειακών και λοιπών υποχρεώσεων από και προς τον τόπο μόνιμης 

κατοικίας μας. Εξάλλου θα είναι δυσχερής η μετακίνηση σε περίπτωση 

δραστικού περιορισμού δρομολογίων από και προς τους τόπους μόνιμης 

κατοικίας μας. Οι παράγοντες αυτοί θα επιδρούν άμεσα στην προσωπική μας 

κατάσταση, ανάλογα με το βαθμό εξάπλωσης του ιού και τις εκάστοτε 

αναγκαίες κυβερνητικές επιλογές. 

Αναφορικά με τη διαμονή μας: 

• Με δεδομένες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, δηλαδή την κατακόρυφη 

αύξηση των κρουσμάτων σε πολύ ανώτερα επίπεδα από τα αναμενόμενα για 

την εποχή, τις αναστολές λειτουργίας Δ.Ο.Υ. αλλά και τα τοπικά lockdown που 

σταδιακά επιβάλλονται και ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι η Φορολογική και 



Τελωνειακή Ακαδημία έχει τηρήσει τις επιφυλάξεις της αναφορικά με τον 

τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων κατά την έναρξή τους στις 7/9/2020, μεγάλη 

μερίδα από εμάς και ιδιαίτερα όσοι διαμένουν μόνιμα εκτός Αθηνών έχουμε 

μείνει μετέωροι αναμένοντας την ανακοίνωση των μέτρων που πρόκειται να 

ληφθούν, μη έχοντας κλείσει ακόμη κατάλυμα διαμονής. Είμαστε δε 

αναγκασμένοι να τηρούμε στάση αναμονής μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του 

τρόπου διεξαγωγής της διδασκαλίας από τις 7/9/2020 και για όσο διαρκέσουν 

τα δύο στάδια της θεωρητικής εκπαίδευσης. 

• Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να διαμείνει σε μισθωμένο χώρο, είτε επιπλωμένη κατοικία είτε 

ξενοδοχείο ή ξενώνα, λύση η οποία προϋποθέτει τη δυσεύρετη βραχυχρόνια 

μίσθωση στην οποία αναγκαστικά θα προβούμε, εφόσον η διάρκεια της 

θεωρητικής εκπαίδευσης εξ’ όσων μας γνωστοποιήθηκε δεν θα ξεπερνά τους 

τέσσερις μήνες.  

• Ως γνωστόν, η λειτουργία πολλών ξενοδοχείων και καταλυμάτων είχε 

ανασταλεί, ενώ πολλά δεν έχουν ανοίξει ακόμη κατ’ επιλογήν τους από το 

πρώτο κύμα έξαρσης του κορωνοϊού, γεγονός που καθιστά ακόμη 

δυσχερέστερη την εύρεση  διαμονής μας την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή 

και το δυνατόν εγγύτερα στην έδρα της Φορολογικής και Τελωνειακής 

Ακαδημίας.  

Αναφορικά με τον αναγκαίο καθημερινό συγχρωτισμό μας: 

• Στην περίπτωση που νοσήσει κάποιος εξ’ ημών θα εφαρμοστεί το μέτρο της 

καραντίνας για όλους τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές, ενώ τα 

μαθήματα ενδεχομένως να ανασταλούν, με ό,τι συνεπάγεται για την εύρυθμη 

προγραμματισμένη εκπαίδευση. Να επισημάνουμε επιπλέον ότι ήδη μέχρι τη 

στιγμή σύνταξης της παρούσας επιστολής έχουν παρουσιαστεί διαπιστωμένα 

κρούσματα κορονοϊού σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τόσο στη Θεσσαλονίκη (Α 

ΔΟΥ) όσο και στα Ιωάννινα και τη Λάρισα, με αποτέλεσμα την αναστολή 

λειτουργίας τους ώστε να υποβληθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε τεστ και να 

γίνουν απολυμάνσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Εύλογα διερωτόμαστε τι 

θα συμβεί σε εμάς ενόψει και της χειμερινής περιόδου οπότε αναμένεται εκ 

νέου έξαρση και πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω η εκπαιδευτική διαδικασία, η 

οποία θα τεθεί σε ουσιαστικό κίνδυνο καθυστέρησης ή ακόμη και ματαίωσης. 

• Δεν μπορεί να αγνοηθεί ο ανθρώπινος παράγοντας λανθασμένης συμπεριφοράς 

και υψηλού ρίσκου σε κάθε περίπτωση καθημερινής παρουσίας τόσων 

προσώπων σε κλειστούς χώρους αλλά και σε κοινόχρηστες τουαλέτες.  

 

Αναφορικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων από την Φορολογική και 

Τελωνειακή Ακαδημία κατά την εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων 

υπαλλήλων της ΑΑΔΕ: 

• Λόγω των έκτακτων συνθηκών, η συντριπτική πλειοψηφία των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας πρόκειται να πραγματοποιήσει την 



εκπαίδευση ενηλίκων τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών 

φοιτητών εξ αποστάσεως είτε για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά είτε κατ’ 

ελάχιστον για το χειμερινό εξάμηνο.  

• Το ίδιο δεν ισχύει προς το παρόν για τα σχολεία της χώρας, με τα οποία όμως 

θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συσχετιστούμε, καθώς 

αφορούν σε έναν απεριόριστο αριθμό ανήλικων μαθητών από όλη την 

Επικράτεια. Στην περίπτωση των σχολείων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

προϋποθέτει επίβλεψη από κάποιον ενήλικo, γεγονός που δεν τίθεται σε 

σύγκριση με εμάς, που αποτελούμε συγκεκριμένο αριθμό ενήλικων ατόμων και 

μια ξεχωριστή εκπαιδευτική σειρά υψηλά καταρτισμένων ανθρώπων και 

εξοικειωμένων με την τεχνολογία και τις εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης.  

• Με δεδομένο ότι η δια ζώσης διδασκαλία αποτελεί αποτελεσματικό, αλλά όχι 

ασφαλή τρόπο εκπαίδευσης, και εφόσον διανύουμε μια έκτακτη περίοδο 

παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης, η εξουδετέρωση του κινδύνου 

δικαιολογεί τη λήψη έκτακτων μέτρων που σε κανονικές συνθήκες δεν θα 

λαμβάνονταν. Τελούμε σε πλήρη επίγνωση του έκτακτου χαρακτήρα της 

συγκυρίας και αιτούμαστε την πιο ασφαλή λύση εκ μέρους της διοίκησης της 

Ακαδημίας, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει κανένας εκπαιδευτής ή 

εκπαιδευόμενος. Δυστυχώς καλούμαστε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της 

πανδημίας, τα οποία αναμένεται να ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσής μας, καθώς από τις ανακοινώσεις των ειδικών επιστημόνων δεν 

προβλέπεται άμεσα η επαναφορά στην κανονικότητα, αλλά αντίθετα 

αναμένεται ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, του οποίου η αρχή διαφαίνεται 

ήδη. 

 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη το 

αίτημα μας από κάθε αρμόδιο όργανο στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και εύρυθμης 

λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.  Ειδικά στην περίπτωσή 

μας η σύγχρονη / ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα λειτουργήσει 

αποκλειστικά προς όφελος της ομαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής των 

προγραμματισμένων μαθημάτων, αλλά και προληπτικά για τη διασφάλιση του 

πολυτιμότερου δημόσιου αγαθού που είναι η υγεία. Για μία ακόμα φορά ας σταθεί η 

τεχνολογία αρωγός στην προσπάθεια όλων μας για τον περιορισμό της πανδημίας 

COVID-19 και παράλληλα την αποτελεσματική συνέχιση του εργασιακού-

εκπαιδευτικού μας βίου. 

Μετά τιμής, 

Εκ των εκπαιδευόμενων της Γ Εκπαιδευτικής Σειράς οι υπογράφοντες: 

Ευθυμία Δανιήλ 

Μαριάννα Διδασκάλου 
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Χριστίνα Κούτρα   

Γεωργία Μανδάλη 

Ευανθία Μούσκου 

Χρήστος Όρλιακλης  

Ιωάννης Πανάγος 
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Αμαλία Παπαηλιοπούλου 

Ευανθία Παπαϊωάννου 

Χρήστος Πατσουρίδης 

Ιωάννης Σαμούτης 

Δημήτρης Σούφλας 

Μαρία Στρακούλα 

Κυριακή Συμεωνίδου 

Απόστολος Τάσσης 

Γιώργος Τσανίδης 

Βικτώρια Τσιαχρή 

Χρυσούλα Τσιάχτα 
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