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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΣΔΟΕ  

 ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 

Ερωτιματα και αγανάκτθςθ προκαλεί θ ςπουδι με τθν οποία θ κυβζρνθςθ επιχειρεί, με 
ςυνοπτικζσ μάλιςτα διαδικαςίεσ, τθ διάλυςθ μιασ υπθρεςίασ, θ οποία αποδεδειγμζνα αποτελεί 
τθν αιχμι του φοροειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ ςτον αγώνα κατά τθσ φοροδιαφυγισ.    
 

Το ΣΔΟΕ, μια υπθρεςία με τεράςτιεσ δυνατότθτεσ, τεχνογνωςία και ζμπειρο προςωπικό, 
απζδειξε όλο το προθγοφμενο διάςτθμα τισ δυνατότθτεσ  που ζχει, να ςυμβάλει αποφαςιςτικά 
ςτο αγώνα κατά τθσ φοροδιαφυγισ. Αυτό που απαιτείται και αποτελοφςε δζςμευςθ των 
πολιτικών δυνάμεων, είναι θ ενίςχυςθ του με προςωπικό, υλικοτεχνικι υποδομι και θ 
διαςφάλιςθ ςυνκθκών λειτουργίασ χωρίσ παρεμβάςεισ και ‘’περιοριςμοφσ’’. 
 

Αντ’ αυτοφ, η πολιτική ηγεςία προχωρά ςτην κατάργηςη του ΣΔΟΕ, ςυνεχίηοντασ και 
κλιμακώνοντασ το μακάβριο ζργο τθσ διάλυςθσ των φορολογικών υπθρεςιών. 
 

Για τισ επιλογζσ αυτζσ ο κακ’ ζνασ αναλαμβάνει τισ ευκφνεσ του. Υπάρχουν όμωσ ςθμαντικά 
ερωτιματα τα οποία θ πολιτικι θγεςία δεν μπορεί να αποφφγει και τα οποία απαιτοφν άμεςεσ 
και πειςτικζσ απαντιςεισ: 
 

 Γιατί διαλφει μια υπθρεςία που αποδεδειγμζνα μπορεί να φζρει άμεςα αποτελζςματα 
ςτον αγώνα κατά τθσ φοροδιαφυγισ; 
 

 Τι πρόκειται να ςυμβεί με τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ υποθζςεισ μεγάλησ φοροδιαφυγήσ 
(λίςτεσ, πολιτικό χριμα, εξοπλιςτικά κλπ κλπ) που βρίςκονται αυτι τθ ςτιγμι ςτο ΣΔΟΕ και 
οι οποίεσ δεν πρόκειται, όπωσ ρθτά αναφζρεται, να μεταφερκοφν ςτθ ΓΓΔΕ; 

 

 Τι κα γίνει με το πλικοσ των υποκζςεων που αυτι τθ ςτιγμι βρίςκεται ςε προχωρθμζνο 
ςτάδιο ελζγχου και ο οποίοσ κα ςταματιςει με βίαιο τρόπο. 

 

 Είναι ςφμπτωςθ το γεγονόσ ότι θ διάλυςθ του ΣΔΟΕ ςυμπίπτει με τθν περίοδο 
ολοκλιρωςθσ ενόσ τεράςτιου προγράμματοσ αυτόματθσ διαςταφρωςθσ κατακζςεων και 
δθλωκζντων ειςοδθμάτων, εκατομμυρίων φορολογουμζνων ςε βάκοσ δεκαετίασ; 

 

 Πόςο ςχετικι με τον  όλο ςχεδιαςμό είναι θ αναφορά του μνθμονίου ςε κατάργθςθ 
διατάξεων του Ν. 4321/2015 (ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥ) με βάςθ τθν οποία 
ολοκληρωμζνεσ εκθζςεισ ελζγχου μετατρζπονται ςε πληροφοριακά δελτία; Υπάρχουν 
υποκζςεισ τισ οποίεσ ζχει ολοκλθρώςει το ΣΔΟΕ και απ’ τισ οποίεσ προκφπτουν φόροι,  οι 



οποίοι  δεν πρόκειται να βεβαιωθοφν και κα προγραμματιςτεί εκ νζου ο ζλεγχοσ τουσ απ’ 
τθ ΓΓΔΕ, μια διαδικαςία που μπορεί να διαρκζςει μινεσ ι και χρόνια;  

 

 Εάν ιςχφουν τα παραπάνω, προτίκεται θ κυβζρνθςθ να δώςει εξθγιςεισ για ποιό λόγο 
υποθζςεισ φοροδιαφυγήσ των οποίων ο ζλεγχοσ ζχει ολοκληρωθεί ουςιαςτικά 
ακυρώνονται, ςε μια μάλιςτα περίοδο που αναηθτοφνται εναγωνίωσ ζςοδα και 
λαμβάνονται αποφάςεισ για μονιμοποίθςθ του ΕΝΦΙΑ, τθν αφξθςθ του ΦΠΑ και τθν 
μετατροπι των ςυντάξεων ςε επιδόματα; 

  
Καλοφμε την υπηρεςιακή κυβζρνηςη να ςταματήςει άμεςα τισ διαδικαςίεσ διάλυςησ του 

ΣΔΟΕ. Να ςταματήςει τισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ του προςωπικοφ που λαμβάνουν χώρα εν 
μζςω προεκλογικήσ περιόδου, οι οποίεσ είναι παράνομεσ και τισ οποίεσ διαχρονικά 
καταγγζλλει ςφςςωμο το ςυνδικαλιςτικό κίνημα του κλάδου μασ. 

 
Καλοφμε τζλοσ το ςφνολο του πολιτικοφ κόςμου να τοποθετηθεί για το ζγκλημα που 

ςυντελείται και να αναλάβει ςε κάθε περίπτωςη τισ ευθφνεσ του.  
   

   
 

Για το Δ.Σ. 

          

         Ο Πρόεδρος           Ο Αντιπρόεδρος 

     

   Μέρκος Δημήτρης      Μποτζάκης Μανώλης 

 

 

 


