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ΤΛΛΟΓΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 
Ν. ΘΕ/ΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙ – ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΑΓ.ΟΦΙΑ 52 – ΣΗΛ: 2310286789 – FAX: 2310275347 – T.K: 54635, ΘΕ/ΝΙΚΗ 
email:eforiakoithess@gmail.com 

                                                                                          
                                                                                            Θεσσαλονίκη, 18-03-2015 
                                                                                            Αριθμ. Πρωτ : 12 

                   

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και δυςχζρειεσ – Προτάςεισ ςτο ζργο των υπαλλήλων του  
             .Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Κεντρικήσ και Ανατολικήσ Μακεδονίασ-Θράκησ 
 
 
Αξιότιμε Κφριε Τπουργζ, 

 
Κατόπιν επανειλθμμζνων και επίμονων διαμαρτυριϊν του ςυνόλου των 

υπαλλιλων του .Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
προσ το Δ.. του υλλόγου, αποφαςίςαμε ομόφωνα να ςασ αναφζρουμε τα ςοβαρά 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν κακθμερινά οι υπάλλθλοι ςτθν προςπάκεια 
καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ και πάταξθσ του οικονομικοφ εγκλιματοσ. Ωσ 
άμεςα εργαηόμενοι ςε ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, προτείνουμε εφαρμόςιμεσ λφςεισ για 
τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ: 

 
1. Διαχωριςμόσ τησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ  

Ο διαχωριςμόσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ςε .Δ.Ο.Ε. και Γ.Γ.Δ.Ε. οδιγθςε 
από τθν μια μεριά ςε απαξίωςθ των προλθπτικϊν ελζγχων και του εξειδικευμζνου 
ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ του .Δ.Ο.Ε. και από τθν άλλθ ςε επιφόρτιςθ των  ελεγκτϊν 
τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. με προλθπτικοφσ ελζγχουσ και υποκζςεισ ζρευνασ. Παράλλθλα, ο 

 ΠΡΟ:  1) Τπουργό Οικονομικϊν 
                  Κ. Βαρουφάκθ Ιωάννθ 
              2) Αναπλθρωτι Τπουργό  
                  Οικονομικϊν  
                  Κα. Βαλαβάνθ Νάντια 
             3) Τπουργό Επικρατείασ κατά  
                  τθσ Διαφκοράσ  
                 Κ. Νικολοφδθ Παναγιϊτθ  
             4) Ειδικό Γραμματζα .Δ.Ο.Ε. 
                  Κ. Δάνθ Παναγιϊτθ 
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                 Κα. αββαΐδου Αικατερίνθ 
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παραπάνω διαχωριςμόσ κακιςτά αναποτελεςματικι τθν άμεςθ βεβαίωςθ και 
είςπραξθ των φόρων. Χαρακτθριςτικά, με τθν υπ’ αρ. ΔΕΛ Α 1069048/02-05-2014 
εγκφκλιο του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, οι εκκζςεισ ελζγχου του 
.Δ.Ο.Ε., κεωροφνται ωσ Δελτία Πλθροφοριϊν από τισ Δ.Ο.Τ. Με τον τρόπο αυτό 
αφενόσ απαξιϊνεται πλιρωσ το .Δ.Ο.Ε. ωσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ ότι θ ολοκλιρωςθ μιασ υπόκεςθσ απαιτεί τισ περιςςότερεσ φορζσ πολφμθνθ 
προςπάκεια και αφετζρου κακυςτερεί επί μακρόν το Δθμόςιο να ειςπράξει άμεςα 
ζςοδα, αφοφ χρειάηεται θ Δ.Ο.Τ. να ξαναςτοχεφςει τθν υπόκεςθ μζςω Elenxis για 
να εκδοκεί νζα εντολι και να ξεκινιςει εκ νζου ο ζλεγχοσ. 

Ζθτάμε: 
α) Σθν άμεςθ ζνταξθ του .Δ.Ο.Ε. ςτθν Γ.Γ.Δ.Ε. και παράλλθλα τθν 

ενςωμάτωςθ των υπαλλιλων ςτθν διεφκυνςθ προςωπικοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
β) Σθν ζνταξθ τθσ ΤΕΔΔΕ ςτο .Δ.Ο.Ε. ωσ υποδιεφκυνςθ με αποκλειςτικό 

ςκοπό τθν διενζργεια προλθπτικϊν ελζγχων. 
γ) Σθν κατάργθςθ τθσ παραγράφου 9  τθσ υπ’ αρ. ΔΕΛ Α 1069048/02-05-2014 

εγκφκλιου του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. 
δ) Σθ δθμιουργία τμιματοσ βεβαίωςθσ ςτο .Δ.Ο.Ε. και παρακολοφκθςθ των 

υποκζςεων μζχρι τθν τελεςιδικίασ τουσ ςε περίπτωςθ προςφυγισ, για τθν 
αποτελεςματικότερθ βεβαίωςθ και είςπραξθ των φόρων.  

ε) Σθν επαναςφςταςθ των πρϊθν Περιφερειακϊν Δ/νςεων του .Δ.Ο.Ε. ωσ 
αποτελεςματικότερο και αποδοτικότερο μοντζλο διοίκθςθσ. 

 
2. Όγκοσ Υποθζςεων - Παραγραφή 

Ο αρικμόσ των υποκζςεων που απαιτείται να ολοκλθρϊςει ο κάκε ελεγκτισ 
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχει υπερβεί τισ 100, βαίνοντασ διαρκϊσ αυξανόμενοσ. 
Επιπλζον, τα είδθ των ελζγχων (ζλεγχοσ εμβαςμάτων, τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, 
εικονικϊν τιμολογίων, ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ, κοινοτικϊν επιδοτιςεων, 
θλεκτρονικοφ εμπορίου, «ξεπλύματος» μαφρου χριματοσ, ζλεγχοσ Μ.Κ.Ο., πόκεν 
ζςχεσ, επεξεργαςίασ καταςχεκζντων κ.α.), αλλά και οι πολλζσ ελεγχόμενεσ χριςεισ 
που καλοφνται να διεκπεραιϊςουν οι ελεγκτζσ, κακιςτοφν αδφνατο το ελεγκτικό 
ζργο και ανζφικτθ τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων εντόσ των οριηομζνων χρονικϊν 
προκεςμιϊν.  

Σο πρόβλθμα επιτείνεται και από το μεγάλο όγκο παραγραφόμενων 
υποκζςεων, αλλά και των αςφυκτικϊν προκεςμιϊν που τίκενται από τουσ 
Ειςαγγελείσ για τθν εκτζλεςθ των ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν, πολλζσ φορζσ πζραν 
του γνωςιακοφ μασ αντικειμζνου. Σο διάχυτο κλίμα φόβου υπό τον κίνδυνο τθσ 
παραγραφισ των υποκζςεων ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ, οδθγεί τουσ ελεγκτζσ ςτθν 
επιλογι διεκπεραίωςθσ παραγραφόμενων υποκζςεων πολλζσ φορζσ χαμθλισ ωσ 
μθδενικισ απόδοςθσ.  
 Ζθτάμε: 

α) Σθν άμεςθ ςφςταςθ διαρκοφσ επιτροπισ (και με τθν ςυμμετοχι τθσ 
Διοίκθςθσ τθσ Τπθρεςίασ μασ) για τθν επανεξζταςθ όλων των υποκζςεων με 
ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια (αναμενόμενθσ απόδοςθσ, ςοβαρότθτασ, 
ειςπραξιμότθτασ κ.α.) και ταυτόχρονα τθν ακφρωςθ και τον περιοριςμό των 
υποκζςεων ςε διαχειρίςιμο αρικμό. 
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β) Σθν άμεςθ προτεραιοποίθςθ των ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν πάντα ςε 
ςυνάρτθςθ με το αντικείμενο και το ςκοπό τθσ Τπθρεςίασ μασ, κατόπιν ςυνεργαςίασ 
με τισ ειςαγγελικζσ αρχζσ. 

γ) Σθ ςτόχευςθ των υποκζςεων και τθν ζκδοςθ των εντολϊν με κριτιρια 
ανάλυςθσ κινδφνου και όχι με κριτιριο τθν παραγραφι.  

δ) Σθν εξειδίκευςθ των ελεγκτϊν ςε κεματικζσ κατθγορίεσ ελζγχων, με ςτόχο 
τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
απόδοςθσ ςε λιγότερο χρόνο, λόγω εμπειρίασ και επιδεξιότθτασ των ελεγκτϊν.  
Μετά τθν παρζλευςθ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ (π.χ. 3 ετϊν), ο ελεγκτισ να 
δφναται να αλλάξει κεματικι κατθγορία ελζγχου. 
 
3. Ζλλειψη Προςωπικοφ  

Με τον διαχωριςμό του ΔΟΕ από τθν Φορολογικι Διοίκθςθ αλλά και τθν 
ςφςταςθ τθσ ΤΕΔΔΕ, μετακινικθκαν ζμπειροι υπάλλθλοι από το ΔΟΕ ςτθν ΓΓΔΕ, 
μειϊνοντασ το προςωπικό κατά το ιμιςυ περίπου και αποδυναμϊνοντασ το 
ελεγκτικό ζργο του ΔΟΕ. Παράλλθλα οι  δραματικζσ ελλείψεισ προςωπικοφ ςτο 
ςφνολο των υπθρεςιϊν του Τπουργείου εξαιτίασ του μεγάλου κφματοσ 
ςυνταξιοδοτιςεων οδιγθςαν με τθν ςειρά τουσ ςτθν περαιτζρω ςυρρίκνωςθ του 
προςωπικοφ. 

Ζθτάμε τθν άμεςθ ςτελζχωςθ του ΔΟΕ, μζςα από τισ διαδικαςίεσ 
πρόςλθψθσ του ΑΕΠ τουλάχιςτον 200 εφοριακϊν (ιδίων μιςκολογικϊν απολαβϊν 
με τουσ ιδθ υπθρετοφντεσ). 
 
4. Ελλιπήσ Επιμόρφωςη  

Βαςικό ςτοιχείο τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ελεγκτϊν αποτελεί θ 
γνϊςθ και θ αποτελεςματικι εφαρμογι των Νόμων, των Τπουργικϊν αποφάςεων 
και των εγκυκλίων. το διαρκϊσ μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, οι 
ελεγκτζσ χρειάηονται κακθμερινά πρόςβαςθ ςτθν γνϊςθ και τθν ενθμζρωςθ.  Η 
πολυνομία ςε ςυνδυαςμό με τθν αμφιςθμία και τθν δυςκολία ερμθνείασ τθσ 
φορολογικισ νομοκεςίασ δυςχεραίνει το ζργο των ελεγκτϊν.     

Ζθτάμε: 
α) Σθν επαναςφςταςθ τθσ .Ε.Τ.Τ.Ο., ωσ τθν πλζον εξειδικευμζνθ ςχολι για 

τθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων του Τπουργείου Οικονομικϊν.  
β) Σθν άμεςθ διεξαγωγι επικαιροποιθμζνων ςεμιναρίων με πρακτικά 

παραδείγματα (case studies) και τεχνικζσ ελζγχου. 
γ) Σθν άμεςθ ςφνδεςθ τθσ θλεκτρονικισ  τράπεηασ  πλθροφοριϊν τθσ ΠΟΕ – 

ΔΟΤ(NOMOS) ςτουσ ατομικοφσ Η/Τ όλων των υπαλλιλων.  
δ) Σθν αποςτολι όλων των Νόμων, Τπουργικϊν αποφάςεων, εγκυκλίων και 

λοιπϊν εγγράφων ςτα υπθρεςιακά e-mail όλων των υπαλλιλων για να λαμβάνουν 
γνϊςθ. 

ε) Σθν άμεςθ ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων από τισ Διευκφνςεισ του 
Τπουργείου.  

 
5. Ανεπαρκήσ Μηχανοργάνωςη 

      Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ υπθρεςίασ (ICIS, ELENXIS) χαρακτθρίηονται 
από ςοβαρι ζλλειψθ διαλειτουργικότθτασ. Κακθμερινζσ κακυςτεριςεισ   
λειτουργοφν ωσ τροχοπζδθ ςτο ζργο των υπαλλιλων – χρθςτϊν, ενϊ ταυτόχρονα, 
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δεν απαλλάςςουν τθν Τπθρεςία από τθν ανάγκθ ζκδοςθσ πλθκϊρασ ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων που ηθτά θ Κεντρικι Τπθρεςία, θ ςυλλογι των οποίων απαιτεί πολλζσ 
εργατοϊρεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πζραν του διοικθτικοφ προςωπικοφ το οποίο 
αςχολείται ςχεδόν κακθμερινά με τθν ζκδοςθ των ςτατιςτικϊν και απογραφικϊν 
δελτίων, ηθτοφνται και ςυγκεντρϊνονται κακθμερινά ςτοιχεία και από τουσ 
ελεγκτζσ και τουσ τμθματάρχεσ, οι οποίοι είναι επιφορτιςμζνοι με τον πυρινα του 
ελεγκτικοφ ζργου, αποςπϊντασ τουσ ςυνεχϊσ από αυτό. 

Επιπλζον, ελλείψει επιμελθτϊν οι ελεγκτζσ είναι επιβαρυμζνοι με τθ 
διαδικαςία των επιδόςεων εγγράφων και εντφπων. Πολυςζλιδεσ εκκζςεισ 
φωτοτυποφνται ςε πολλαπλά αντίγραφα, για να επιδοκοφν ςε πολλοφσ 
εμπλεκόμενουσ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ φωτοτυποφνται εκατοντάδεσ ςελίδεσ για 
κάκε υπόκεςθ και το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ, αναλϊνει πολφ χρόνο, ο οποίοσ κα 
μποροφςε να διατεκεί για τθν εκτζλεςθ ελεγκτικϊν εργαςιϊν. Ενίοτε, τα πρόςωπα, 
ςτα οποία πρζπει να επιδοκοφν τα ζγγραφα, κατοικοφν ι διαμζνουν ςε 
περιςςότερουσ, διαφορετικοφσ τόπουσ και είναι δυςχερισ ι αδφνατοσ ο εντοπιςμόσ 
τουσ με ςυνζπεια τθν πρόκλθςθ χρονικισ κακυςτζρθςθσ κατά τθν επίδοςθ και 
ανάλογθσ επιβάρυνςθσ των Δ.Ο.Τ που επιφορτίηονται με τισ επιδόςεισ των 
προςτίμων ςε δεφτερο χρόνο.   

Ζθτάμε: 
α) Σον επαναςχεδιαςμό όλων των υφιςτάμενων λειτουργικϊν 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (ICIS, ELENXIS) με ςτόχο τθ διαλειτουργικότθτα ςε ζνα 
καινοφριο, φιλικό προσ το χριςτθ πλθροφοριακό περιβάλλον, προςανατολιςμζνο 
ςτο ςκοπό και τθ φφςθ του ελζγχου.  

β) Σθν άμεςθ πρόςβαςθ των ελεγκτϊν ςτo “φςτθμα Μθτρϊων Σραπεηικϊν 
Λογαριαςμϊν και Λογαριαςμϊν Πλθρωμϊν» (για online άνοιγμα λογαριαςμοφ και 
ζλεγχο τραπεηικϊν λογαριαςμϊν με τα υπόλοιπα και τισ κινιςεισ τουσ).  

γ) Σθν πρόςβαςθ ςε άλλα λειτουργικά πλθροφοριακά ςυςτιματα του 
Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλων Δθμοςίων Φορζων (TAXIS, Ε9, υγκεντρωτικζσ 
καταςτάςεισ Πελατϊν – Προμθκευτϊν, οχθμάτων, κλπ). 

δ) φνδεςθ ςτο internet ςε όλα τα τερματικά τθσ Τπθρεςίασ. 
ε) Άμεςθ κατάργθςθ όλων ανεξαιρζτωσ των ςτατιςτικϊν και απογραφικϊν, 

τα οποία κα λαμβάνονται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία και όχι από τουσ υπαλλιλουσ 
τθσ Τπθρεςίασ. 

ςτ) Σθν κακιζρωςθ θλεκτρονικισ επίδοςθσ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτουσ φορολογοφμενουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ, ζτςι ϊςτε να 
επιταχυνκεί θ διαδικαςία των επιδόςεων και να απαλλαχκεί το προςωπικό από τθ 
ςυγκεκριμζνθ ενζργεια για να αφοςιωκεί ςτα υπόλοιπα υπθρεςιακά κακικοντά 
του. 

 
6. Ανϊνυμεσ καταγγελίεσ 

Η ςτοχοποίθςθ των εφοριακϊν από ελεγχόμενουσ και πολίτεσ ζχει λάβει 
τρομακτικζσ διαςτάςεισ.  Σισ περιςςότερεσ φορζσ, μζςω ανϊνυμων καταγγελιϊν 
που αποςτζλλονται κακθμερινά, επιχειρείται ο εκφοβιςμόσ των ελεγκτϊν 
προκειμζνου να ανακοποφν οι ζλεγχοι για υποκζςεισ φοροδιαφυγισ.  ε πολλζσ 
περιπτϊςεισ ςυνάδελφοί μασ ενάγονται και κατθγοροφνται με πρόςχθμα τθν  
«κατάχρθςθ εξουςίασ» ι τθν «υπζρβαςθ κακικοντοσ».  Πλζον, οι υπάλλθλοι δεν 
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μποροφν να εργαςτοφν υπό τθν απειλι τθσ αυτοδίκαιθσ αργίασ λόγω τθσ 
«φάμπρικασ» καταγγελιϊν που ζχει ςτθκεί εισ βάροσ του κλάδου. 

Ζθτάμε τθν νομοκετικά κατοχυρωμζνθ προςταςία των υπαλλιλων του ΔΟΕ 
οι οποίοι δεν κα πρζπει να διϊκονται, οφτε να ενάγονται για τα διαλαμβανόμενα 
που περιλαμβάνουν ι ςυνυπογράφουν ςε εκκζςεισ ελζγχου κατά τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ, εκτόσ αν αποδειχκεί ότι υπιρξε δόλοσ, διαφκορά ι δωροδοκία.   
 
7. Κτιριακή Υποδομή – υνθήκεσ Εργαςίασ   

Σο κτίριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ Τπθρεςία δεν πλθροί οφτε τισ ςτοιχειϊδεισ 
ςυνκικεσ αξιοπρεποφσ εργαςίασ και υγιεινισ. ε περιόδουσ ζντονων 
βροχοπτϊςεων όμβρια φδατα ςτάηουν από τθν οροφι εντόσ του κτιρίου και 
ςυλλζγονται από τουσ υπαλλιλουσ με κουβάδεσ. Οι χϊροι φφλαξθσ των 
καταςχεμζνων είναι γεμάτοι υγραςία και ςυνεπϊσ πλιρωσ ακατάλλθλοι, ενϊ τα 
γραφεία των υπαλλιλων ςτεροφνται φυςικοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ.  

Ζθτάμε τθ μεταςτζγαςθ τθσ Τπθρεςίασ από το παρόν ενεργοβόρο κτίριο, ςε 
ζνα ςφγχρονο, λειτουργικό και υψθλισ ενεργειακισ κλάςθσ κτίριο. 

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω κεωριςαμε υποχρζωςι μασ να ςασ 

αναφζρουμε τα προβλιματα που δυςχεραίνουν το ζργο των υπαλλιλων του 
.Δ.Ο.Ε. και να προτείνουμε λφςεισ, κακϊσ θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ, θ 
πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ, του οικονομικοφ εγκλιματοσ, του λακρεμπορίου και θ 
είςπραξθ των φόρων αποτελοφν κοινό ςκοπό όλων. Σζλοσ, κα κζλαμε να ςασ 
διαβεβαιϊςουμε ότι παρόλο τα ςοβαρά προβλιματα οι ελεγκτζσ καταβάλουν κάκε 
δυνατι προςπάκεια για τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων ςτα πλαίςια των 
δυνατοτιτων τουσ, χωρίσ να ευκφνονται για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ Διοίκθςθσ, 
που δεν άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ.   

                                                 
 
                              Για το Διοικητικό υμβούλιο 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

        ΚΟΤΠΚΑ  ΜΙΥΑΗΛ          ΡΑΠΣΟΤ ΟΛΓΑ   

 
 


