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Άρθρο 
 

*Της Δήμητρας Δανάκη, Senior Tax Specialist, Φορολογικό Τμήμα, KPMG 

 

ΤΑΧ services… εξασφαλίζοντας το εργασιακό σου μέλλον! 

Η ξέγνοιαστη φοιτητική ζωή τελειώνει και έρχεται η ώρα να αναρωτηθείς «και τώρα τι;». Τα 
στάδια που ακολουθούν είναι αρκετά, και πολλές φορές φαντάζουν δύσκολα – τα περάσαμε όλοι!  

Ως απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, μπήκα και εγώ 
σε μία περίοδο πολλαπλών συνεντεύξεων, διαρκούς αναζήτησης και αυξημένου άγχους. Οι 
απογοητεύσεις δεν ήταν λίγες, αλλά επιδεικνύοντας επιμονή και υπομονή κατάφερα να πετύχω 
το στόχο μου και να είμαι εδώ και 5 χρόνια μέλος του φορολογικού τμήματος της KPMG, ενός 
παγκόσμιου οργανισμού που μου προσφέρει διαρκώς δυνατότητες εξέλιξης, όχι μόνο σε 
επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.  

Γιατί στην KPMG 

Γιατί, από την εμπειρία μου μπορώ να μεταφέρω ότι η KPMG είναι ένας αξιοκρατικός οργανισμός 
με γερά θεμέλια, ο οποίος στηρίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη σχέση εμπιστοσύνης 
με τις εταιρείες που συνεργάζεται.  

Παράλληλα, είναι μια εταιρεία που επενδύει στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες, 
εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον συνεργασίας, σεβασμού στη διαφορετικότητα και ανοιχτής 
επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα νέες ιδέες και προτάσεις.  

Αν και τα παραπάνω ακούγονται κάπως ξεπερασμένα, ως επαγγελματίας της KPMG διαπίστωσα 
πόσο αλήθεια είναι και πόση σημασία έχουν στην καθημερινότητα και στην εργασιακή εξέλιξη. 
Πιο συγκεκριμένα, από τον πρώτο κιόλας χρόνο, συμμετείχα σε εντατικά προγράμματα 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής πιστοποίησης, ενώ παράλληλα μου δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσω σε βάθος και να συνεργαστώ με μεγάλες εταιρείες, τόσο της ελληνικής όσο και της 
διεθνούς αγοράς. Βγαίνοντας από το «comfort zone» μου, απέκτησα δεξιότητες που σε έναν 
μικρότερο οργανισμό δεν θα είχα την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να εξελίξω.  

Εξίσου σημαντική, ωστόσο, είναι και η επαγγελματική συμπεριφορά και ηθική που έχω 
αποκτήσει, που προσωπικά τα αντιλαμβάνομαι και τα εισπράττω ως χαρακτηριστικά τα οποία με 
διαφοροποιούν σε σχέση με εργαζόμενους άλλων εταιριών. 

Γιατί στο φορολογικό τμήμα 

Αν και πριν ξεκινήσω να εργάζομαι στην KPMG δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ως μέλος του 
φορολογικού τμήματος, πολύ γρήγορα διαπίστωσα ότι η φορολογία είναι παντού. 

Ειδικότερα, κατάλαβα τον δυναμικό και καταλυτικό της ρόλο, όχι μόνο σε μακροοικονομικό 
επίπεδο, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης.  

Βέβαια, οι συνεχείς αλλαγές και η πολυπλοκότητα του φορολογικού μας συστήματος κάνουν τη 
δουλειά αρκετά δύσκολη, αλλά η απουσία ρουτίνας αποτελεί από μόνη της μια προσωπική 
πρόκληση – ό,τι πρέπει δηλαδή για κάποιον που βαριέται εύκολα!  

Σε προσωπικό επίπεδο, από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσα ιδιαίτερη υποστήριξη και ένα 
αίσθημα οικειότητας που με έκανε να αισθανθώ ισότιμο μέλος μιας μεγαλύτερης ομάδας. Σε αυτό 
το οικογενειακό κλίμα, μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω σε φορολογικά σεμινάρια εντός και 
εκτός οργανισμού, να παρακολουθώ, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τεχνολογιών, τις 
αλλαγές στη φορολογία και να εργάζομαι σε έργα μεγάλης κλίμακας. Νιώθεις πληρότητα και 
περηφάνια, όταν γνωρίζεις ότι συνέβαλες και εσύ στο να υλοποιηθούν έργα, την εξέλιξη των 
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οποίων παρακολουθείς στα media. Η επικοινωνία με μεγάλους πελάτες του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, η συνεργασία με διαφορετικές ομάδες εντός της εταιρείας, καθώς και η συνεχής 
ενασχόληση με διαφορετικής φύσεως εργασίες είναι κάτι που σε κάνει να προχωράς μπροστά, 
δίνοντάς σου κίνητρο να προσπαθείς να διατηρείς υψηλό το επίπεδο της ποιότητας και της 
εμπιστοσύνης, αλλά και να αναλαμβάνεις την ευθύνη για κάθε τι που κάνεις – εφόδιο ανεκτίμητο, 
καθώς σε εξελίσσει σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.   

Εάν λοιπόν, ψάχνεις ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εάν θες το 
αντικείμενο της δουλειάς σου να αποτελεί μία καθημερινή πρόκληση χωρίς μονότονη 
καθημερινότητα, και εάν ψάχνεις έναν εργοδότη που θα επενδύσει σε εσένα, ανοίγοντας τους 
επαγγελματικούς σου ορίζοντες, τότε θα πρέπει να χτυπήσεις από σήμερα την πόρτα του 
φορολογικού τμήματος της KPMG. 

 

 

 

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG 

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και 

Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 147 χώρες και περιοχές και απασχολούμε 

219 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη του δικτύου της 

KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (KPMG International), μια 

ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και 

αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. 

 

Σημείωση για το Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 

κ. Αλκιβιάδη Σιαράβα, Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της KPMG, τηλ. 211 18 15 857, 

asiaravas@kpmg.gr  
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