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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΝΑΣΗΗ ΜΔ 

ΣΗΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ Γ.ΗΛΔ.Γ. ΓΙΑ ΣΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗ ΑΑΓΔ 
 

Συναδζλφιςςεσ & Συνάδελφοι, 

Πραγματοποιικθκε ςτισ 18/4/2022 προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ με τθν Γενικι Διευκφντρια 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ ΑΑΔΕ κα Σεχπερίδου, όπου κζςαμε τα προβλιματα των 
ψθφιακϊν εφαρμογϊν τθσ ΑΑΔΕ και τισ προτάςεισ μασ για τθν επίλυςι τουσ. 
 
Είχε προθγθκεί διαπαραταξιακό Συμβοφλιο ςτθν Ομοςπονδία ςτο οποίο ςυμμετείχε και ο 
Σφλλογό μασ (δια του Προζδρου), όπου όλεσ οι παρατάξεισ ςυμφώνθςαν ότι κα πρζπει για να 
υπάρξει αποτελεςματικότθτα και δθμιουργικότθτα ςτθν ςυνάντθςθ, να ιεραρχθκοφν κάποια 
κζματα ςτα οποία κα πρζπει να επικεντρωκοφμε ςτθν ςυηιτθςθ. Ζτςι με ομόφωνθ απόφαςθ 
ιεραρχικθκαν τα κζματα που μπικαν ςτο τραπζηι του διαλόγου. 
 
Στθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ κζςαμε τα κζματα με τον τρόπο που αναφζρκθκε παραπάνω και 
ςυμφωνιςαμε να υπάρχει μια ςυχνι επικοινωνία είτε δια ηώςθσ, είτε με mail προκειμζνου να 
διορκώνονται διάφορα κζματα ςχετικά με τα προγράμματα.  
 
Όπωσ ειπώκθκε θ δθμιουργία και θ χριςθ θλεκτρονικών πλατφορμών είναι μια δυναμικι 
διαδικαςία, θ οποία χριηει επιτακτικϊν βελτιϊςεων προκειμζνου τα προγράμματα να είναι 
λειτουργικά και αποτελεςματικά. 
 
Τα κζματα και οι προτάςεισ που ετζκθςαν είναι τα εξισ: 
 
1. Αναφζραμε για τθν ταχφτθτα ανταπόκριςθσ των προγραμμάτων που είναι ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ εκνευριςτικά αργι. Θ απάντθςθ που πιραμε είναι ότι για αυτό φταίει το δίκτυο των 
γραμμών και δεν είναι ευκφνθ τθσ ΑΑΔΕ. Σφντομα μζςω του προγράμματοσ Κοινωνία τθσ 
πλθροφορίασ, ο ΟΤΕ κα προχωριςει ςτο syzefxis2 το οποίο κα είναι πολφ πιο γριγορο και ςιγά 
ςιγά κα μπουν οι φορείσ του Δθμοςίου και ιδθ θ ΑΑΔΕ ζχει αιτθκεί να είναι από τισ πρώτεσ που 
κα ενταχκεί ςτο νζο αυτό δίκτυο. Δυςτυχώσ όμωσ δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τθν 
εφαρμογι του ζργου. Πάντωσ ςε κάκε περίπτωςθ κα εξεταςτεί τι μπορεί να καλυτερεφςει για τθν 
αναμονι. 

2. Ζθτιςαμε οι πολίτεσ να εξυπθρετοφνται αποκλειςτικά και μόνο με το my αιτιματα και να 
ςταματιςει θ εξυπθρζτθςθ μζςω mail. Απαντικθκε πωσ αυτό κα γίνει άμεςα. Είναι και απόφαςθ 
τθσ Διοίκθςθσ. Αυτι τθν ςτιγμι βριςκόμαςτε ςε ζνα μεταβατικό ςτάδιο και ςτο πολφ άμεςο 
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μζλλον κα καταργθκοφν τα mail και κα μείνει μόνοσ τρόποσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ το my 
αιτιματα. 

3. Ζθτιςαμε ςτο my αιτιματα να υπάρχουν αρκετά υποχρεωτικά πεδία που να πρζπει ο 
πολίτθσ να ςυμπλθρϊςει προκειμζνου να μπορζςει να υποβάλλει το αίτθμα του. Ακόμα και να 
υπάρχει υποχρεωτικότθτα ςτθν επιςφναψθ των εγγράφων. Ηθτιςαμε το ςφςτθμα να ςε οδθγεί 
ζτςι ώςτε να παραλαμβάνεται ολοκλθρωμζνο το αίτθμα. Για παράδειγμα αν κάποιοσ αιτείται για 
ενθμερότθτα να του βγαίνει πεδίο που να ρωτά γιατί κζλει τθν ενθμερότθτα και ανάλογα με τθν 
κατθγορία που κα διαλζξει να του ηθτάει και τα απαραίτθτα ςτοιχεία ι επιςυναπτόμενα 
ζγγραφα. Και αυτό να γίνεται για κάκε περίπτωςθ αιτιματοσ. Ζτςι ώςτε ο πολίτθσ να οδθγείται ςε 
μια πλιρθ αίτθςθ και να διευκολφνεται και ο ςυνάδελφοσ να το διεκπεραιώςει. 

4. Ζθτιςαμε όταν ο υπάλλθλοσ ςτζλνει μια απάντθςθ ςτον πολίτθ με τθν οποία του ηθτείται θ 
παραπζρα αποςτολι ςτοιχείων και εγγράφων το ςυγκεκριμζνο αίτθμα να μθν κεωρείται ωσ 
απάντθςθ και κλείςιμο του αιτιματοσ, οφτε και θ νζα αποςτολι των ςτοιχείων από τον πολίτθ 
να κεωρείται νζο αίτθμα και να ακολουκείται ξανά θ πορεία νζου αιτιματοσ, αλλά να κεωρείται 
ςυνζχεια του ίδιου αιτιματοσ και να υπάρχει θ ζνδειξθ ςε αναμονι. Μασ απαντικθκε ότι υπάρχει 
το ςυνζχεια ςε νζο αίτθμα αλλά εμείσ αντιτείναμε ότι δεν είναι λειτουργικό και δεν 
χρθςιμοποιείται. Απάντθςαν ότι κα το δουν γιατί το πιο ςθμαντικό είναι θ λειτουργικότθτα. 

5. Ζθτιςαμε να αλλαχκοφν οι ονομαςίεσ των Τμθμάτων και των λειτουργιϊν των Υπθρεςιϊν 
ζτςι ϊςτε να μπορεί να είναι ευκρινζσ και κατανοθτό ςτον πολίτθ και να καταλαβαίνει το 
αντικείμενο που τον ενδιαφζρει. Για παράδειγμα θ ονοματολογία Οίκοκεν να μετονομαςτεί ςε 
Ζςοδα κ.ο.κ. Μασ απάντθςαν ότι αυτό κα πρζπει να το δοφμε με τθν Γενικι Διεφκυνςθ 
Φορολογίασ θ οποία είναι αρμόδια για τισ ονομαςίεσ και τθν κεματολογία. 

6. Για το κζμα των υπερειςπράξεων που όπωσ χαρακτθριςτικά ειπϊκθκε λειτουργεί ςαν 
Λερναία Φδρα και είναι δφςκολο να αντιμετωπιςκεί, ηθτιςαμε να εμφανίηεται ςτισ Τράπεηεσ ωσ 
απενεργοποιθμζνθ θ Ταυτότθτα Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ όταν θ ρφκμιςθ ζχει απωλεςκεί και να 
παραπζμπεται ο πολίτθσ ςτισ ΔΟΥ κάτι που όπωσ μασ ειπώκθκε ιδθ ζχει προτακεί ςτισ Τράπεηεσ, 
αλλά δεν ζγινε δεκτό. 

7. Ζθτικθκε θ δθμιουργία Ψθφιακοφ Αρχείου προκειμζνου να αποφευχκοφν όςο το δυνατόν οι 
εκτυπϊςεισ, αλλά και να είναι άμεςθ θ αναηιτθςθ μιασ διεκπεραιωμζνθσ υπόκεςθσ όταν 
χρειαςτεί. Υπιρξε κετικι ανταπόκριςθ, αλλά ηθτικθκε να υπάρξει περαιτζρω ενθμζρωςθ από τθν 
Ομοςπονδία για το τι κα περιλαμβάνει το αρχείο αυτό. 

8. Ζθτικθκε θ μείωςθ των ςταδίων τθσ επεξεργαςίασ του αιτιματοσ από 4 ςε 3. Μασ απάντθςε 
ότι κα το κοιτάξουν και αν είναι εφικτό κα γίνει. 

9. Ζθτικθκε να βεβαιϊνεται άμεςα από το ςφςτθμα το πρόςτιμο ςε περίπτωςθ εκπροκζςμων 
υποβολϊν, αλλά μασ απαντικθκε ότι αυτό είναι αρκετά δφςκολο και πολφπλοκο. 

10. Ζθτικθκε τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τα οποία ηθτοφνται ςχεδόν κάκε μζρα από τουσ 
ςυναδζλφουσ να μποροφν να βγαίνουν αυτόματα από το ςφςτθμα. Μασ απάντθςε ότι δεν ζχει 
αντίρρθςθ αλλά κα πρζπει να αποςαφθνιςτοφν με ακρίβεια τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τα οποία 
κζλουμε. 
11. Ζθτικθκε να δθμιουργθκεί μζςα ςτο ςφςτθμα επικαιροποιθμζνοσ κατάλογοσ των 
ςυναδζλφων τθσ ΔΗΛΕΔ, ώςτε να είναι εφκολθ θ επικοινωνία από τουσ ςυναδζλφουσ των 
υπόλοιπων υπθρεςιών. 
12. Ζθτικθκε να μπορεί να υπάρξει ζνα θλεκτρονικό αρχείο που να φαίνεται θ ιςτορικότθτα 
των αιτθμάτων κάκε φορολογοφμενου, γεγονόσ που κα μπορεί να διευκολφνει τθν απάντθςθ 
νζων αιτθμάτων αφοφ κα μπορεί εφκολα να βρεκοφν ςυνθμμζνα ζγγραφα. 
Επιςθμάναμε ότι κα καλυτερεφςει κατά πολφ τθν κακθμερινότθτά μασ αν ςταματιςει να είναι 
αναγκαία θ εκτφπωςθ και το ςκανάριςμα, που ςπαταλοφνται πολλζσ εργατοϊρεσ. 


