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ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Στθν χϊρα που θγείται τθσ 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ θ ΑΑΔΕ δεν κα μποροφςε να 

μείνει ανεπθρζαςτθ. Στα πλαίςια αυτά, με τθν εφαρμογι των βζλτιςτων διεκνϊν 

πρακτικϊν, πραγματοποιείται μία «κοςμογονία»: 

 Η θλεκτρονικοποίθςθ των ςυναλλαγών προχωρά με αςτρονομικζσ ταχφτθτεσ.  

Μόνο ςε κεντρικό επίπεδο όμωσ, αφοφ ςτισ Δ.Ο.Υ. τα πράγματα είναι εντελϊσ 

διαφορετικά με τον απαρχαιωμζνο εξοπλιςμό που δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 

νζεσ εφαρμογζσ και απαιτιςεισ δθμιουργϊντασ με τον τρόπο αυτό δυςφορία και 

θλεκτρονικι γραφειοκρατία τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ 

φορολογοφμενουσ. 

 Οι φορολογοφμενοι δεν χρειάηεται να προςζρχονται ςτισ Δ.Ο.Υ. για τθν εξυπθρζτθςθ 

τουσ.  

Μόνο ςε επίπεδο εξαγγελιϊν όμωσ. Οι φορολογοφμενοι εξακολουκοφν να 

εξυπθρετοφνται κανονικά από τισ Δ.Ο.Υ. ςτισ οποίεσ εξακολουκεί να γίνεται το 

αδιαχϊρθτο. 

 Αλλάηει θ μορφι των υπθρεςιών 

Μόνο ςτισ εξαγγελίεσ διότι πραγματοποιοφνται ςυνεχείσ ςυγχωνεφςεισ υπθρεςιϊν 

χωρίσ ςυγκεκριμζνο ςτόχο και λόγο ςε κτιρια που πολλζσ φορζσ είναι ακατάλλθλα. 

Βριςκόμαςτε πλζον μπροςτά ςτο φαινόμενο ςτισ υπθρεςίεσ οι ντουλάπεσ να είναι 

περιςςότερεσ από τουσ εργαηομζνουσ.            

 Εκςυγχρονίηεται θ δομι των υπθρεςιών με τθν δθμιουργία ΕΛΚΕ και άλλων μορφών 

υπθρεςιών. 

Όμωσ μζςα από τθν πολυδιάςπαςθ του κλάδου ςε Δ.Ο.Υ., ΕΛΚΕ, ΕΜΕΙΣ, MyAAADE LIVE 

κλπ διαλφεται ο εργαςιακόσ ιςτόσ των Δ.Ο.Υ. οι οποίεσ αποτελοφν και το κφτταρο των 



φορολογικϊν υπθρεςιϊν από το οποίο τροφοδοτοφνταν όλα τα υπόλοιπα ζλεγχοσ κλπ. 

Πρζπει ςτο ςθμείο αυτό να επιςθμάνουμε ότι τα ΕΛΚΕ πλζον ζχουν ξεπεράςει ςε χρόνο 

ίδρυςθσ ακόμα και αυτό το μετρό Θεςςαλονίκθσ 

 ΑΑΔΕ ελκυςτικόσ εργαςιακόσ χώροσ 

Μόνο ςε ζνα παράλλθλο ςφμπαν. Οι πολφ μεγάλεσ αποχωριςεισ προςωπικοφ λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ δεν αναπλθρϊνονται οφτε ςτο ελάχιςτο. Η εντατικοποίθςθ τθσ 

εργαςίασ ζχει φτάςει ςε απίςτευτα επίπεδα. 

 Αξιοποίθςθ του προςωπικοφ ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ. 

Με άλλα λόγια εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ παρωδίασ θ οποία ειςάγει με 

«επιςτθμονικό» τρόπο τα ατομικά ςυμβόλαια εργαςίασ και τον κακοριςμό ατομικισ 

αμοιβισ. Κατά τα άλλα οι χρόνιεσ πακογζνειεσ του μζςου και του κολλθτοφ καλά 

κρατοφν. 

 Συνεχισ εξζλιξθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

Αλικεια θ ΦΟΤΑ υπάρχει ι είναι ακόμα ζνασ αςτικόσ μφκοσ; Μια υπθρεςία που 

απαςχολεί αξιόλογουσ ςυναδζλφουσ και κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθν ςυνεχι 

επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων. Μια υπθρεςία που απαιτείται να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ 

τθσ προσ τον ςκοπό αυτό. 

Αντϋαυτοφ με ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ μοιάηει με άπιαςτο όνειρο για τουσ ςυναδζλφουσ, 

οι  οποίοι μάλιςτα όπωσ είδαμε και τελευταία (νεοδιόριςτοι) επιφορτίςτθκαν όλο το 

κόςτοσ τθσ εκπαίδευςισ τουσ. 

 Ο κλάδοσ κινείται προσ το μζλλον 
Ο ςχεδιαςμόσ και θ προοπτικι του κλάδου βρίςκεται μόνο ςτο μυαλό του διοικθτι και 

του κονκλαβίου του. Οι εργαηόμενοι δεν ζχουν γνϊςθ για τθν τελικι μορφι των 

υπθρεςιϊν και του τρόπου εργαςίασ τουσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να πάρουν τισ 

αποφάςεισ τουσ για εργαςιακό τουσ μζλλον.  

 Βριςκόμαςτε ςτθν παγκόςμια πρωτοπορία με το MyDATA 

Η διοίκθςθ επιδίδεται ςε φαραωνικά ζργα αμφιβόλου αποτελεςματικότθτασ για τον 

περιοριςμό τθσ φοροδιαφυγισ, χωρίσ να δίνει καμία ςθμαςία ςτθν κακθμερινότθτα 

των εμπλεκομζνων φορζων. (ζνα ερϊτθμα που τριβελίηει το μυαλό όλων είναι: τθν μθ 

ζκδοςθ το mydata πωσ κα τθν πατάξει;). Όμωσ το προφίλ του Διοικθτι μασ, ςε όλεσ τισ 

εςχατιζσ του κόςμου πχ Χιλι και Σιγκαποφρθ , είναι το καλφτερο.     

Με όλεσ αυτζσ τισ οργιϊδεισ και κοςμογονικζσ αλλαγζσ εννοείται ότι υπάρχουν 

αποτελζςματα: 



 Χαμθλό επίπεδο ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιών προσ τουσ 

φορολογουμζνουσ  

 Υποβάκμιςθ του εφοριακοφ επαγγζλματοσ  

 Χαμθλό επίπεδο δθμιουργίασ και διάδοςθσ γνώςθσ  

 Μετατροπι των εφοριακών ςε κεφαλοκυνθγοφσ υπό τθν δαμόκλειο ςπάκθ του 

ςτόχου 

 Μετατροπι τθσ ΑΑΔΕ ςε ζναν μθ ελκυςτικό τόπο εργαςίασ. 

Με αυτά λεχκζντα μια υποψία πλανάται ςτισ υπθρεςίεσ, αν θ διοίκθςθ ανοίξει τθν πόρτα 

τθσ εξόδου μζςω τθσ κινθτικότθτασ θ ΑΑΔΕ από ενόσ ανδρόσ αρχι κα μετατραπεί ςε 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ανδρόσ. 

Αγαλλιάςτε λοιπόν και ασ  αναφωνιςουμε όλοι μαηί (δισ) 

#ΑΑΔΕ_καταπλθκτικι_ποιότθτα_εργαςίασ 

 


