
 

Σωτήριον έτος  2022 διακόσια χρόνια από την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό, Ζήτω!! 

«Κάθε χρόνο η Υψηλή Πύλη πούλαγε τα δικαιώματα είσπραξης των φόρων σε ισχυρούς και πλούσιους 

Τούρκους. Αυτοί τα μεταπουλούσαν κερδοσκοπικά σε εκμισθωτές φόρων οι οποίοι αναλάμβαναν να 

εισπράξουν τον φόρο από τους μη μουσουλμάνους υπηκόους. Ο πλούσιος Τούρκος λεγόταν 

χαρατζίμπασης, οι δε εισπράκτορες λεγόντουσαν χαρατζίδες. Οι χαρατζίδες περιόδευαν στις πόλεις και τα 

χωριά με στρατιωτική συνοδεία και εισέπρατταν ποσά μεγαλύτερα από αυτά που έπρεπε να αποδώσουν 

στον χαρατζίμπαση, συχνά χρησιμοποιώντας βάρβαρα μέσα». (πηγή wikipeidia.org) 

Οποιαδήποτε ομοιότητα με την σημερινή και την μελλοντική οραματιζόμενη κατάσταση στις υπηρεσίες 

συλλογής φόρων είναι τυχαία (;).  

Ας δούμε καλύτερα την κατάσταση η οποία επικρατεί στις τάξεις της ΑΑΔΕ 

 Η Εργασιακή συνοχή έχει διασπαστεί 

 Διενεργείται συνεχής και επίμονη προσπάθεια διάλυσης των εργασιακών σχέσεων   

 Οι Δ.Ο.Υ. έχουν υποβαθμιστεί  

 Είναι υπό ίδρυση εφορίες κεφαλαίου   

 Ιδρύθηκαν τα Ελεγκτικά Κέντρα με σκοπό να αυξηθούν οι έλεγχοι και οι βεβαιώσεις φόρων, μέσα 

από την συνεχή πίεση των εργαζομένων για αποτελέσματα 

 Ιδρύεται το Κέντρο Βεβαίωσης Είσπραξης Οφειλών για την αποτελεσματικότερη συλλογή των 

φόρων (οσονούπω,  είσοδος  σε σπίτια οφειλετών, και  ανίχνευση αντικειμένων όπως προβλέπεται 

από τον ΚΕΔΕ που πρόσφατα κωδικοποιήθηκε… θα ενεργοποιηθεί;;;). Αν ξεφύγει κανένας τότε 

έρχονται κάποιοι να τον συνετίσουν, με πιο γρήγορα αντανακλαστικά, να δείς πως λέγεται αυτό… 

Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα;;; εισπρακτικές εταιρείες;;; κάπως έτσι!!!…με το 

αζημίωτο βέβαια και..συχνά χρησιμοποιώντας βάρβαρα μέσα…  . 

 Καλά δεν υπάρχει καθόλου δικαιοσύνη στο σύστημα; Και βέβαια υπάρχει, αν αμφισβητείς 

οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος σου, πρέπει να απευθυνθείς σε μια άλλη υπηρεσία 

που λέγεται ΔΕΔ …. μπας και προλάβεις τον ΚΕΔΕ. 

Σε μία κοινωνία που βιώνει την δεύτερη δεκαετία κρίσεων (οικονομικών και υγειονομικών) όπου ο 

πόλεμος έχει κάνει ξανά την εμφάνιση του στην γηραιά ήπειρο όπου η μέση Ελληνική οικογένεια δεν 

μπορεί να «βγάλει» τον μήνα (υψηλός πληθωρισμός, στασιμότητα μισθών, ενεργειακή κρίση, κρίση 

κατοικίας, κρίση υγειονομικού συστήματος, νέος πτωχευτικός κώδικας κ.α.), έρχονται οι  ελεγκτικές 

εταιρείες, οι δικηγόροι και τα δικηγορικά γραφεία γιατί ο εφοριακοί δεν κυνηγάνε καλά, και 

ταυτόχρονα!!! τι περίεργο;;; τα άρθρα στον τύπο, να εξηγούν, γιατί αποτελούν την μεγάλη πληγή στην 

ΑΑΔΕ τα δικαστικά τμήματα και, μη αναμενόμενο!!!! οι επιθέσεις δυσαρεστημένων φορολογουμένων 

κατά του εφοριακού, που δεν τον κυνηγάει καλά!!! για την είσπραξη του φόρου  και καθυστερούσε τη 

διεκπεραίωση υποθέσεων…  

Συνάδελφοι είναι η στιγμή που ο καθένας από εμάς πρέπει να λάβει σαφή θέση: 

 



 

 Ο σκοπός μας είναι η δημοκρατική συλλογή των φόρων (ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες 

του) ή είμαστε το μακρύ χέρι των funds με σκοπό την «απαλλοτρίωση» της λαϊκής κατοικίας; 

 Ο σκοπός μας είναι η εμπέδωση στην κοινωνία ενός αισθήματος φορολογικής δικαιοσύνης ή απλά 

«εγώ δεν φταίω υπάλληλος είμαι, την δουλεία μου κάνω»; 

 Σκοπός της συλλογής των φόρων είναι η χρηματοδότηση των λειτουργιών του κράτους (δημόσια 

παιδεία, δημόσια υγεία, δημόσιες κοινωνικές δομές) και η αναδιανομή του εισοδήματος και 

ειδικά προς όφελος των αδυνάμων ή η επιδότηση αμαρτωλών «επενδύσεων»; 

 Μήπως να ασχοληθούμε να γίνει αντιληπτό ότι είμαστε εκτελεστικά όργανα με φωνή και 

ΑΠΟΨΗ;;;; όχι βέβαια, γιατί εμείς που τα λέμε αυτά, κάποιοι γραφικοί τύποι μειοψηφίας είμεθα…. 

 Μήπως να ασχοληθούμε για να δείξουμε ότι η δουλειά δεν βγαίνει από αυτή την υλικοτεχνική 

υποδομή, και το mydata, myproperty, myaadelive, myaade, myjackass, αλλά από πιεσμένους 

συναδέλφους;   

 Τέλος είμαστε εφοριακοί ή «χαρατζίδες»; 

Με αυτά κι αυτά, ήρθε η ώρα για την εθνοσωτήριον ιαχή: Ζήτω … Ζήηητω……    

Συνάδελφοι 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ  ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  

ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  

διαλέγουμε πλευρά, συμμετέχουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ.  

Κι όπως έλεγε ο μεγάλος ποιητής μας Μ. Κατσαρός 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ 

Στον κοντό άνθρωπο του γραφείου…Στην εταιρεία «εισαγωγαί – εξαγωγαί» 

… Αντισταθείτε πάλι σ’ όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι….  

σ’  όλα τ’  ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε, πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι …. 

στις κολακείες, τις ευχές, τις τόσες υποκλίσεις από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους…. 

Σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ 

 


