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   Οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλο-

νίκη στις 7/9, με αφορμή τη ΔΕΘ, 

είναι ο πρώτος αγωνιστικός σταθ-

μός στη νέα περίοδο που ανοίγεται 

μπροστά μας. Ήδη η κυβέρνηση 

της ΝΔ μας έχει δείξει το πραγματι-

κό της πρόσωπο. Δυο μήνες γεμά-

τοι επιθέσεις στον κόσμο της εργα-

σίας. Οι απειλούμενες απολύσεις 

και το χτύπημα των εργολαβικών 

εργαζόμενων, οι επιθέσεις στο δι-

καίωμα του συνδικαλισμού, το 

άσυλο, το ‘’σκούπισμα’’ των προ-

σφύγων και προσεχώς 

η νομοθέτηση για το τζογάρισμα 

των επικουρικών συντάξεων από 

τις ασφαλιστικές. 

   Αντιλαμβανόμαστε πως, για να 

μπορέσουμε να δούμε ουσιαστικές 

αλλαγές στις ζωές μας, πρέπει 

εμείς οι ίδιοι να εισβάλουμε στις 

εξελίξεις και να τις δημιουργήσου-

με από μόνοι μας, στηριζόμενοι 

στις συλλογικές μας δυνάμεις. Όσο 

θα παραμένουμε γονατιστοί και 

απογοητευμένοι, τόσο θα συνεχί-

ζουν να μας φαίνονται μεγάλοι αυ-

τοί που μας καταπιέζουν και μας 

εκμεταλλεύονται. 

    Ο πατέρας Μητσοτάκης σχημά-

τισε κυβέρνηση το 1990 και θέλη-

σε να κυβερνήσει με 

"θατσερικές" πρακτικές. Τότε το 

ΠΑΣΟΚ βάδιζε ολοταχώς τον 

“εκσυγχρονισμό” του Σημίτη, ενώ η 

Αριστερά ήταν στη δίνη της κρίσης 

από τις συγκυβερνήσεις Τζανετάκη 

και Ζολώτα και από την κατάρρευ-

ση του Ανατολικού Μπλοκ. Τίποτε 

όμως δεν εμπόδισε ένα θυελλώδες 

κύμα αγώνων που τσάκισε την 

φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία και 

άφησε ισχυρή παρακαταθήκη για 

τους επόμενους αγώνες 

Ρόδης Γιώργος 
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Κουίζ 1: Ποιοι είναι οι συγγραφείς των φορολογι-
κών  νομοσχεδίων της νέας κυβέρνησης; 

  Κουίζ 2: Ποιος έχει προσληφθεί ως σύμβουλος      
του  πρωθυπουργού επί των φορολογικών θεμά-
των; 

Κουίζ 3: Πως συνδέονται τα δύο παραπάνω κουίζ;  

Βοήθεια Κοινού:  

Όταν η ιδιωτικοποίηση (και) της συγγραφής του νο-
μοθετικού έργου και η απαξίωση των αρμόδιων υ-
πηρεσιών ΥΠΟΙΚ-ΑΑΔΕ αποτελούν "επιτελική" επι-
λογή.... 

 

Κουίζ φορολογικής νομοθεσίας 
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Σε ένα φορολογικό σύστημα, 
όπως το ελληνικό, στο οποίο τό-
σο η κλιμάκωση του φόρου εισο-
δήματος από μισθωτή εργασία 
όσο και του φόρου από ακίνητη 
περιουσία είναι προοδευτική, η 
φορολογία παίζει έναν σημαντικό 
αναδιανεμητικό ρόλο στην οικο-
νομία και στην κοινωνία. Δηλαδή, 
με απλά λόγια, στόχος, θεωρητι-
κά τουλάχιστον, ενός τέτοιου φο-
ρολογικού συστήματος είναι να 
μεταφέρει πόρους από τους 
‘’έχοντες και κατέχοντες’’ στους 
λιγότερους  ευνοημένους  της  
ζωής.   

Συνεπώς, ο ρόλος του εφο-
ριακού  υπάλληλου είναι κρισιμό-
τατος και βαθύτατα κοινωνικός, 
καθότι  με την ορθή εφαρμογή 
των νόμων και τη δίκαια αντιμε-
τώπιση των φορολογουμένων, 
συμβάλλει,  μεταξύ άλλων, στην 
αντιμετώπιση του σοβαρού κοι-
νωνικού προβλήματος της ανισο-
κατανομής του πλούτου. 

Αυτή  θα ήθελα να είναι η ει-
κόνα που θα έχει η κοινωνία για 
τους εφοριακούς. Θα ήθελα, όταν 
με βλέπουν το πρωί οι γείτονες 
να πηγαίνω στη δουλειά μου, να 
σκέφτονται πως αυτός ο 
άνθρωπος πάει να δουλέψει, όχι 
μόνο για να κερδίσει το μισθό 
του, αλλά και για να κάνει τον κό-
σμο λίγο δικαιότερο. Να σκέφτο-
νται πως:  ‘’Αυτός ο άνθρωπος 
πάει να δουλέψει  για να μπορέ-
σουν  να πληρωθούν οι γιατροί 
του νοσοκομείου που πηγαίνει η 
μητέρα μου ή για να   κατασκευα-
στεί το    καινούργιο σχολείο των   
παιδιών μου’’. 

Τελικά, πρέπει να αποφασί-
σουμε ποια εικόνα θέλουμε να 
έχουμε εμείς για τον εαυτό μας 
και κατ’ επέκταση και οι άλλοι για 
εμάς. Θέλουμε να μας βλέπουν 
κάτι σαν τον  φοροεισπράκτορα 
των Ευαγγελικών κειμένων 
(Τελώνη)  ή τον Ρομπέν των δα-
σών ; 

Ο Ρομπέν των... Εφοριακών 

   Μετά από μία περίοδο αβεβαι-
ότητας και επίμονης προσπά-
θειας των εργαζομένων, ο νομο-
θέτης, κατά δήλωσή του, συμ-
μορφώθηκε με την αρχή της συ-
νταγματικής ισότητας, χορηγώ-
ντας την υπερβάλλουσα στους 
συναδέλφους που τη δικαιού-
νταν. Το προηγούμενο διάστημα 
η εργοδοτική πλευρά – κυβερ-
νητική και «συνδικαλιστική»- 
διαβεβαίωνε για μία λύση που 
ερχόταν άμεσα αλλά ποτέ δεν 
έφτανε, ενώ πιο «αγωνιστικές» 
προσεγγίσεις, επικαλούμενες τις 
άκαμπτες επιταγές των δανει-
στών, μας προειδοποιούσαν για 
τη ματαιότητα της διεκδίκησης. 

   Ωστόσο, οι πολύμορφες πιέ-
σεις φάνηκαν απαραίτητες για 
την υλοποίηση των 
«δεσμεύσεων», ενώ απέδειξαν 
ότι μία ακόμα κατάφωρη αδικία 
δεν ήταν αναπόφευκτη. Η πολι-
τική βούληση όμως δεν κράτησε 
πολύ, αφού ο ορθός υπολογι-
σμός της υπερβάλλουσας πήρε 
τις κωμικοτραγικές διαστάσεις 
ενός βασανιστικού χαρτοπόλε-
μου μεταξύ αρμόδιων και αναρ-
μόδιων υπηρεσιών. 

Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε (;) 

   Οι συνέπειες της «στιγμιαίας» μό-
νο εξομοίωσης δεν άργησαν να φα-
νούν, καθώς οι μισοί περίπου απ’ 
την τελευταία προκήρυξη για το 
ΣΔΟΕ και όσοι τοποθετήθηκαν μέ-
σω της «κινητικότητας» βιώνουν 
ήδη καθεστώς ακραίας μισθολογικής 
ανισότητας. Με την ίδια κατάσταση 
θα βρεθούν αντιμέτωποι και οι 548 
διοριστέοι στην ΑΑΔΕ, που επιπλέ-
ον θα κληθούν να επωμιστούν οικο-
νομικά την παραμονή τους στην Α-
θήνα για την παρακολούθηση του 
εννεάμηνου εκπαιδευτικού κύκλου 
της Φορολογικής Ακαδημίας. 

   Πραγματική, μόνιμη και έγκαιρη 

λύση 

   Το αίτημα της εξομοίωσης, ως 
σταθερού πλαισίου Υπουργείου και 
ΑΑΔΕ, είναι κρίσιμο για την αποτρο-
πή της πολυδιάσπασης και απαραί-
τητη αφετηρία για κάθε άλλη κλαδική 
διεκδίκηση.  Η έγκαιρη επίλυση του 
ζητήματος θα προλάβει αδικίες εγγε-
νείς σε κάθε μεταχρονολογημένη 
λύση. Υπενθυμίζουμε πως το 40% 
των διοριστέων της προηγούμενης 
διετίας είτε παραιτήθηκε είτε δεν α-
ποδέχτηκε το διορισμό του, δεδομέ-
νων των πενιχρών αμοιβών.

 



     Το «καθεστώς εξαίρεσης» που επικρατεί στην ΑΑΔΕ ως 
προς τα εργασιακά μας δικαιώματα, αλλά και μια σειρά 
από προβλέψεις του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα είναι 
γνωστό. Ένα καθεστώς εξαίρεσης που στηρίζεται στην α-
νοχή – επιλογή του συνόλου των πολιτικών ηγεσιών, αλλά 
και της ηγεσίας της ΑΑΔΕ και που συχνά (όταν δεν γίνεται 
διαφορετικά) υλοποιείται μέσα απ’ τη ‘’λειτουργία’’ των υ-
πηρεσιακών συμβουλίων και με δεδομένες τις ευθύνες 
όσων συμμετέχουν σε αυτά.  
     Ένα από τα πολλά αντεργατικά επιτεύγματα του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ είναι και η ουσιαστική 
«κατάργηση» του δικαιώματος στις άδειες υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υ.Κ. οι οποίες σύμφωνα 
με το νόμο χορηγούνται με απόφαση Διοικητή και σύμφω-
νη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  
     Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου 
άρθρου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο «συνεκτιμά τη συνάφεια 
της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με 
το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση 
και τις γνώσεις του υπαλλήλου».  
    Με άλλα λόγια, ο νομοθέτης αναγνωρίζει πως οι μετα-
πτυχιακές σπουδές ή διδακτορική διατριβή πρέπει να υπο-
στηρίζονται από την υπηρεσία,  εφόσον είναι συναφείς. Το 
δε υπηρεσιακό συμβούλιο «ελέγχει» τρία πράγματα: συνά-
φεια, επίδοση υπαλλήλου, γνώσεις υπαλλήλου.  
    Ωστόσο όπως όλοι γνωρίζουμε εδώ και χρόνια το Υπη-
ρεσιακό Συμβούλιο έχει καταργήσει με το «έτσι θέλω» το 
δικαίωμα των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις άδειες αυτές κατά 
παράβαση όχι μόνο του πνεύματος, αλλά θα τολμούσαμε 
να πούμε και του γράμματος του νόμου.  
     Ή μάλλον για να το θέσουμε πιο κομψά: απορρίπτει 
όλα σχεδόν τα αιτήματα με την ίδια «καρμπόν» αιτιολογία, 
η οποία δεν αφορά ούτε τη συνάφεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, ούτε τις επιδόσεις του υπαλλήλου, ούτε 
τις γνώσεις του υπαλλήλου. 
     Ναι καλά φαντάζεστε ποια είναι η αιτιολογία: 
«υπηρεσιακές ανάγκες…» ή αλλιώς από φαντασία σκίζου-
με … 
      Όσο για τις προτροπές στελεχών – παραγόντων της 

Καρ. Σερβίας προς συναδέλφους, με το περιεχόμενο ‘’ … 

μην μπείτε στον κόπο να κάνετε αίτηση… δεν υπάρχει πε-

ρίπτωση να γίνει αποδεκτή…’’, αναρωτιόμαστε αν αυτές 

οφείλονται σε υπερβάλλοντα ζήλο ή σε άνωθεν εντολές… 

Σε κάθε πάντως περίπτωση, την ευθύνη έχει η ηγεσία της 

ΑΑΔΕ. 

Οφείλω αρχικά να συγχαρώ τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ 
που εξασφάλισε την τυφλή προσήλωσή μου στις νεφε-
λώδεις εξαγγελίες της… και δε νομίζω ότι είμαι μόνος.    

Όταν καταργήθηκαν τα ΔΙΒΕΕΤ, είδα ως σανίδα σω-
τηρίας κάποιο φημολογούμενο «επίδομα του ελεγκτή», 
και δωσ’ του εξετάσεις, δώσ’ του συνεντεύξεις… Από το 
2011 έχουν περάσει 8 χρόνια, αλλά τα εισοδήματά μου 
συνεχώς μειώνονται… Μετά  μου είπαν να δουλεύω και 
θα πάρω bonus.Τώρα μου λένε για τα περιγράμματα 
θέσης…  

Υπομονή όμως, σε λίγα χρονάκια, ΑΝ είμαι σε καλό 
περίγραμμα, καλού τμήματος, καλής Υπηρεσίας, θα το 
ισοφαρίσω το ΔΙΒΕΕΤ. Ωραία τα όνειρα… μακάρι και 
τα έξοδα που έχω να μην ήταν πραγματικά, αλλά είναι 
που να με πάρει. 

Αμ οι ευθύνες;  
Κάνω υπερωρίες στο γραφείο και στο σπίτι, πολλά  

Σ/Κ είμαι μακριά από την οικογένειά μου… οι υποθέ-
σεις με κρατάνε ξάγρυπνο,  τις σκέπτομαι στις διακοπές 
μου…  
Αλλά στον κλάδο, ο ελεγκτής «δεν είναι απλός υπάλλη-
λος, και γι’ αυτό θα τύχει ειδικής προσοχής» από τη 
διοίκηση της ΑΑΔΕ. Έτσι μου είπαν, αλήθεια! 
Οι ελεγκτές, ΘΑ είναι εξειδικευμένοι με σεμινάρια και 
συνεχείς μετεκπαιδεύσεις. 

ΘΑ είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικά συστήματα, ΘΑ 
καταργηθεί η πολυνομία, και Θα λειτουργώ υπό σαφή 
νομοθεσία και οδηγίες. 

Ας είχα τουλάχιστον ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, για 
να μη διαλύω το δικό μου και να μην χρεώνομαι τα 
έξοδα μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους. 

Πήγα και τα είπα και σε συνδικαλιστές, όχι απλούς, 
αλλά ελεγκτές κι όλας!  

 Οι ελεγκτές, δεν είναι εργαζόμενοι μου είπαν… αλλά 
κάτι παραπάνω. 

Ακόμα και αν λαμβάνουν τα 700€ του νεοεισερχόμε-
νου, οι ελεγκτές είναι «στελέχη». ΟΚ, όχι ακριβώς στε-
λέχη με τη στενή έννοια του όρου, αλλά μία ξεχωριστή 
κάστα από τους ‘’πληβείους’’ του γκισέ και να είμαι ευ-
χαριστημένος! 
Αυτοί πάντως ευχαριστημένοι έδειχναν. Όπως ευχαρι-
στημένη θα είναι και η Διοίκηση, όσο οι εργαζόμενοι 
διαχωρίζονται σε πατρικίους και πληβείους… 

 

Ελεγκτής – ‘’Στέλεχος’’ της ΑΑΔΕ 

 

Μέρκος Δημ. (6973991235), Ρόδης Γ. (6985740894), Σκλαβάκη Φρ. (6971898089)  
Σιώζιος Χρ. (6972234003), Μπίκας Παν. (6986060901), Στολάκη Μαρ. (6973228577)  

ake.eforiakon@gmail.com (επικοινωνία, δημοσίευση άρθρων, απόψεων, ερωτήσεων κλπ)  
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