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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΠΑΑΔΕ 

Ο Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. με υπευθυνότητα απέναντι στα μέλη του και σε όλους τους 

εργαζομένους του κτιρίου της Γ.Γ.Π.Σ. Δ.Δ., ανέλαβε την πρωτοβουλία της 

συλλογής απόψεων για την επικείμενη μεταστέγαση της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. στο κτίριο επί 

της Πειραιώς 72. Όπως είναι γνωστό, οι διαγωνιστικές διαδικασίες 

πραγματοποιήθηκαν ταχύτατα εν μέσω καλοκαιριού, πανδημίας και αδειών, μη 
δίνοντας σε κανέναν τη δυνατότητα να τοποθετηθεί εγκαίρως. 

Η παρουσίαση αυτής της επιλογής μεταστέγασης ως τετελεσμένου γεγονότος, μας 

φέρνει όλους αντιμέτωπους με μία νέα δυσάρεστη κατάσταση για την εργασιακή 
μας καθημερινότητα. 

Υπενθυμίζουμε ότι : 

Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. ενώ ακόμη δεν έχει ορθοποδήσει απο το διαχωρισμό της με την 

Γ.Γ.Π.Σ. Δ.Δ., εντούτοις έχει πολλές αρμοδιότητες / διεργασίες καθώς και νέες 

υλοποιήσεις που απαιτούν την στενή συνεργασία των δύο αυτών Υπηρεσιών στον 

ίδιο χώρο, το δε SLA είναι αποδοτικό σε μικρά και μονοδιάστατα ζητήματα.  

Η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, έχει δημιουργήσει απίστευτο 

γραφειοκρατικό όγκο και δυσλειτουργία, ακόμη και στα πιο απλά διοικητικά 
ζητήματα. 

Η δημιουργία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. οδήγησε στον κατακερματισμό Διευθύνσεων και 

Τμημάτων με συγχεόμενες αρμοδιότητες και προσωπικό που αναλαμβάνει κατ’ 

εξακολούθηση δυσανάλογα καθήκοντα και ευθύνες. 

Οι συνθήκες της πανδημίας έχουν επιβαρύνει την Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τέτοιο βαθμό που 

ορισμένοι υπάλληλοι Πληροφορικής αναγκάζονται να υλοποιούν απαιτήσεις τα 

μεσάνυχτα, πριν αυτές καν καθαρογραφούν, ενώ το τελευταίο διάστημα η απουσία 

Ανάλυσης Απαιτήσεων έχει γίνει κανόνας με τα γνωστά αποτελέσματα της 

προχειρότητας να εισπράττονται από τους πολίτες.  

Η έλλειψη οργάνωσης και σχεδιασμού, έχει οδηγήσει στην αντιμετώπιση των 

κρίσιμων ζητημάτων από μονάδες και όχι οργανωμένες ομάδες, με αποτέλεσμα 
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κάθε υπάλληλος σε κάθε ξεχωριστό αντικείμενο, να τυγχάνει υπεύθυνος 

ταυτόχρονα για την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση, συνεργασία με 

Γ.Γ.Π.Σ. Δ.Δ., τηλεφωνική υποστήριξη και αλληλογραφία. 

Αξίζει όχι μόνο να σημειωθεί αλλά και να τονιστεί αρνητικά το γεγονός, ότι αρκετοί 

συνάδελφοι-υπάλληλοι Πληροφορικής δεν ασχολούνται με την ανάπτυξη και την 

συντήρηση εφαρμογών, παρά βρίσκονται σε θέση να απαντούν καθημερινά σε 

πλήθος τηλεφωνημάτων, αδυνατώντας έτσι να συγκεντρωθούν και να 

επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να κάνουν. 

Όλα αυτά συνδυαστικά με προβλήματα που έχουμε θίξει από καιρό, τα οποία 

συνεχίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως:   

(α) η πολιτική της επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν χωρίς σχεδιασμό, 

παρά με λύσεις στιγμής, (β) η έλλειψη πιστοποιημένων και στοχευμένων 

εκπαιδεύσεων του προσωπικού, (γ) η μηδενική επένδυση στην κατά τα άλλα 

πρότυπη Υπηρεσία του Δημοσίου με ανύπαρκτο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για το 

αντικείμενο που της έχει ανατεθεί, καθώς και (δ) η μονομερής - στο όνομα της 

Ανεξάρτητης Αρχής – καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, δημιουργούν ένα 

"εκρηκτικό" περιβάλλον, που εύκολα μπορεί, αν θέλει κανείς, να διακρίνει στις 
παραιτήσεις των νέο-προσληφθέντων συναδέλφων, και όχι μόνο.  

Η Υπηρεσία μας θα έπρεπε να απαιτεί και να διεκδικεί, ως διαχειριστής των 

Δημοσίων Εσόδων του Κράτους, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους 

εργαζομένους και όχι να σύρεται σε διωγμό, από ένα κτήριο το οποίο έχει 
αποτελέσει σύμβολο της Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. 

Αντιθέτως διαπιστώνουμε συνεχώς ότι λαμβάνονται αποφάσεις, που αφορούν το 

πλήθος των υπαλλήλων, όπως αυτό του χωροταξικού θέματος του νέου κτηρίου, 

για το οποίο υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις από πλευράς των εργαζομένων, 

δηλαδή των ανθρώπων αυτών που θα κληθούν να εργαστούν σε αυτόν το χώρο 

και να αποδώσουν τα μέγιστα. 

Συνεπώς, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, για 

τις προθέσεις και το σχεδιασμό που έχει η Διοίκηση της Υπηρεσίας μας, για την 

Υπηρεσία μας, χωρίς αναβολές και υπεκφυγές, διασποράς φημών στους 

διαδρόμους και ειρωνείες ως προς τους εκλεγμένους συλλογικούς εκπροσώπους 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ. 

 

 

Για το Δ.Σ. 
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