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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ. 
 

 
Μετά από τις επανειλημμένες, επίμονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες του 

συνόλου των συναδέλφων που υπηρετούν ως ελεγκτές βεβαίωσης και είσπραξης, 
προς το Δ.Σ. του Συλλόγου σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο έργο 
που επιτελούν και συγκεκριμένα στην προσπάθεια καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής και είσπραξης των φόρων, οφείλουμε να σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 
1. Σχετικά με τον όγκο των υποθέσεων 

Η διοίκηση έχει αναθέσει στους ελεγκτές μεγάλο αριθμό εντολών – 
υποθέσεων ,που στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 
πενήντα ανά ελεγκτή (συνολικά μέσω elenxis και χειρόγραφες), με πιεστικές 
προθεσμίες παράδοσης αυτών, χωρίς να έχει γίνει μια ιεράρχηση ανάλογα με την 
σπουδαιότητα και το βάρος της κάθε υπόθεσης με γνώμονα τα φορολογικά έσοδα.  

Οι παραπάνω υποθέσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι συνάδελφοι 
περιλαμβάνουν όλων των ειδών τους ελέγχους (Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α., 
εικονικών τιμολογίων, Φ.Μ.Α.Π., προληπτικούς, διασταυρωτικούς, εισαγγελικές 
παραγγελίες, παραγγελίες του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης καθώς και 
άλλων φορολογικών η μη αρχών) που στις περισσότερες φορές αφορούν πολύ 
πέραν τις μιας χρήσης ανά ελεγχόμενη επιχείρηση (φτάνουν έως και τις οκτώ χρήσεις 
για υποθέσεις τακτικών ελέγχων).  

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, ο  έλεγχος όλων αυτών των υποθέσεων, 
να καθίσταται αδύνατος και ανέφικτος μέσα στις οριζόμενες χρονικές προθεσμίες και 
αναποτελεσματικός εφόσον η επιλογή των υποθέσεων δεν έγινε με γνώμονα την 
προσδοκώμενη βεβαίωση και είσπραξη φόρων. 

 
 

2. Παραγραφή υποθέσεων 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αναφερομένων είναι πλέον ορατός ο 

κίνδυνος παραγραφής σοβαρών υποθέσεων στα «χέρια» των συναδέλφων ελεγκτών 
με όλες τις δυσμενείς προς αυτούς νομικές και υπηρεσιακές συνέπειες, αλλά και για 
το δημόσιο την υστέρηση πολύτιμων φορολογικών εσόδων. 



  
3. Έλλειψη προσωπικού 

Λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής περιορισμού των προσλήψεων αλλά και 
ειδικότερα το τελευταίο διάστημα με την αποχώρηση συναδέλφων λόγω 
συνταξιοδότησης έχει δημιουργηθεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αποτέλεσμα της 
έλλειψης προσωπικού είναι η αδυναμία εκ μέρους του φοροελεγκτικού μηχανισμού 
να ανταποκριθεί στην επίτευξη των στόχων που θέτει η Κεντρική Διοίκηση αλλά και η 
ταλαιπωρία των φορολογουμένων.  

Επιπροσθέτως, η προαναφερόμενη έλλειψη προσωπικού έχει ως 
αποτέλεσμα  την  ανάθεση, σε ελεγκτές βεβαίωσης και είσπραξης, καθηκόντων 
πέραν των αρμοδιοτήτων τους, παρόλο που απαγορεύεται.     

 
4. Επιμόρφωση και εξειδίκευση ελεγκτών 

Η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού είναι σε άμεση συνάρτηση 
με την γνωστική επάρκεια και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού. Με την 
σύσταση του σώματος των πιστοποιημένων ελεγκτών τοποθετηθήκαν στον έλεγχο 
συνάδελφοι χωρίς την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα προκειμένου να 
αντεπεξέλθουν σε αυξημένες απαιτήσεις εξειδικευμένων ελέγχων μεγάλων 
επιχειρήσεων, που περιήλθαν στα ελεγκτικά κέντρα των Δ.Ο.Υ. από ελεγκτικές 
υπηρεσίες που καταργήθηκαν όπως τα Δ.Ε.Κ. Η μοναδική επιμόρφωση που λάβανε 
οι ελεγκτές είναι μέσω ενός μηνιαίου (ή σε άλλες περιπτώσεις τριών εβδομάδων) 
σεμιναρίου το οποίο επιδερμικά και εντελώς επιφανειακά προσέγγισε τόσο τη 
φορολογική νομοθεσία όσο και τις νέες φορολογικές διαδικασίες. Σε ότι αφορά το 
επταήμερο σεμινάριο   επιμόρφωσης του ELENXIS , αυτό κρίθηκε ελλιπές σε σχέση 
με την πολυπλοκότητα του λογιστικού προγράμματος, το οποίο με την τωρινή του 
μορφή μάλλον καθυστερεί, παρά επιταχύνει τις ελεγκτικές διαδικασίες.  

Επίσης η πολυνομία σε συνδυασμό με την συνεχή έκδοση νέων διαταγών, τις 
περισσότερες των περιπτώσεων, αντικρουόμενων μεταξύ τους, έχει δημιουργήσει 
ένα περιβάλλον νομικής ασάφειας και παρερμηνειών μέσα στο οποίο έχει «χαθεί» ο 
κάθε συνάδελφος. Σοβαρή τροχοπέδη στην προσπάθεια του ελεγκτικού μηχανισμού 
συνιστά η απουσία πρόσβασης  από Η/Υ της Υπηρεσίας σε επικαιροποιημένη βάση 
δεδομένων φορολογικής νομοθεσίας. 

 Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε επίσης την ανυπαρξία εκπαίδευσης 
των ελεγκτών στον χειρισμό των προληπτικών ελέγχων, που σε συνδυασμό με το 
κλίμα επιθετικότητας των ελεγχομένων, τους καθιστά επικίνδυνους ακόμα για την 
σωματική τους ακεραιότητα. 

Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με την κατάργηση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. η οποία 
αποτελούσε την κορωνίδα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των εφοριακών 
υπαλλήλων, τις ανταλλαγής και συγκέντρωσης εποικοδομητικών απόψεων, 
γνώσεων, τεχνικών πάνω στον φορολογικό έλεγχο, έχουν σαν αποτέλεσμα την 
ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και την αμφισβήτηση της ορθότητας σε σχέση με την 
εφαρμοζόμενη φορολογική νομοθεσία από τους συναδέλφους ελεγκτές αλλά και την 
αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. 

 
5. Έλεγχοι 

Οι συνάδελφοι ελεγκτές έχουν επιφορτιστεί με όλων των ειδών τους ελέγχους 
μεταξύ των οποίων οι επιτόπιοι και οι προληπτικοί έλεγχοι, όπου καλούνται να 
μεταβούν στον τόπο του ελέγχου χωρίς να τους έχει διατεθεί η απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή (όπως αυτοκίνητα κλπ). Αναγκάζονται λοιπόν οι συνάδελφοι 
να μεταβούν στον τόπο του ελέγχου με ίδια μέσα, χωρίς την αντίστοιχη οικονομική 
αποζημίωση με αποτέλεσμα, μετά και την περικοπή των μισθών τους, να 
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην οικογένειά τους προκειμένου 
να εκτελέσουν την υπηρεσία που τους ανατέθηκε από την διοίκηση. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση του συστήματος elenxis  με την 
διασύνδεση όλων των server των Δ.Ο.Υ. προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση 



και η λήψη στοιχείων (δηλώσεις κλπ) από τα όλα τμήματα για την διευκόλυνση του 
ελέγχου (έλεγχος γραφείου).  

      
6. Καταγγελίες (επώνυμες και ανώνυμες) 

Παράλειψη να μην προστεθεί η στοχοποίηση των ελεγκτών από τους 
ελεγχόμενους πολίτες όπου μέσα από το καθεστώς των ανώνυμων καταγγελιών 
επιχειρείται η ανακοπή των ελέγχων.  

Οι συνάδελφοι πλέον αδυνατούν να εργάζονται υπό την «δαμόκλειο σπάθη» 
της αυτοδίκαιης αργίας με το πρόσχημα της κατάχρησης εξουσίας ή της υπέρβασης 
καθήκοντος, εκτός βέβαια αν αποδειχθεί ότι πράγματι υπήρξε δόλος, διαφθορά ή 
δωροδοκία.  
 

7. Διαδικασία επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης 
Κατά παράβαση του Υπαλληλικού Κώδικα, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 

αποκλείονται από διαδικασίες επιλογής τους σε θέσεις ευθύνης ήτοι, Προϊσταμένου 
Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού, Υποδιευθυντή και Διευθυντή. 
 
     
Συμπερασματικά, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
 

Α) Άμεση ενεργοποίηση των έμμεσων τεχνικών ελέγχων (Άνοιγμα 
λογαριασμών και έλεγχοι βάσει τεκμηρίων στα φυσικά πρόσωπα), αφού προηγηθεί 
εντατική επιμόρφωση των  ελεγκτών. 

Β) Κατάργηση, μετά από επεξεργασία, όλων των άνευ προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων φορολογικών ελέγχων και αντικατάσταση τους από φορολογικούς 
ελέγχους ουσίας και αυξημένης δυνατότητας είσπραξης. Εστίαση σε ελέγχους των 
πολύ προσφάτων φορολογικών περιόδων. Οριοθέτηση μέγιστου αριθμού ενεργών 
υποθέσεων ανά ελεγκτή. 

Γ) Κωδικοποίηση – Ενοποίηση (σε ένα ενιαίο Κώδικα) και απλούστευση όλης 
της νομοθεσίας. 

Δ) Με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας 
μέσω της βελτίωσης της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ελέγχων, να γίνει 
διαχωρισμός σε θεματικές ενότητες ελέγχων, έτσι ώστε να γίνεται εξειδίκευση του 
ελεγκτή, αλλά παράλληλα να του δίνεται η δυνατότητα, μετά παρέλευση εύλογου 
χρονικού διαστήματος, αλλαγής θεματικής ενότητας. 

Ε) Ενεργοποίηση κινήτρων αποδοτικότητας πάντα με αξιοκρατικά και 
αντικειμενικά κριτήρια. 

ΣΤ) Επανασύσταση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. και συνεχής επιμόρφωση των υπαλλήλων 
με πραγματοποίηση σεμιναρίων σχετικών με τον έλεγχο τουλάχιστον ανά έτος, 
προκειμένου να υπάρξει η σχετική ανατροφοδότηση και αυτά να έχουν την επιθυμητή 
αποτελεσματικότητα. 

Ζ) Επένδυση στο λειτουργικό σύστημα ELENXIS προκειμένου αυτό να 
απλοποιηθεί και να καταστεί λειτουργικό, αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη. 
Ενοποίηση TAXIS – ELENXIS. 

Η) Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων η  οποία θα επικαιροποιείται 
σε καθημερινή βάση δεδομένων. 

Θ) Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για υποβολή καίριων ερωτημάτων, 
σχετικών με τον έλεγχο, για τα οποία δεν έχει πάρει θέση η Διοίκηση  δεδομένων 
των, συνεχώς,  επαναλαμβανόμενων μεταβολών στην φορολογική νομοθεσία. 

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερθέντων προβλημάτων και δυσχερειών 

που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι ελεγκτές στο έργο τους θεωρήσαμε απαραίτητο 
να σας τα αναφέρουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει οριακό σημείο με αποτέλεσμα να 



γίνονται συνεχώς παράπονα εκ μέρους τους, απειλώντας πολλές φορές ακόμα και με 
την παραίτηση τους από το Σώμα των ελεγκτών αν δεν διορθωθεί η υφιστάμενη 
κατάσταση. 

Παρά ταύτα οι ελεγκτές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
ολοκλήρωση των υποθέσεων εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων τους, χωρίς να 
ευθύνονται για πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης.     

 
 
 
                                                 Για το Δ.Σ 
 
 
 
 
 
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
   ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ   ΜΑΡΑΜΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
         
 
 
 
 


