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                                                                                            Αριθμ. Πρωτ :  2 

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και δυςχζρειεσ – Προτάςεισ ςτο ζργο των Ελεγκτϊν 
Βεβαίωςησ και Είςπραξησ των Εςόδων του Κράτουσ  
 
 
Αξιότιμθ Κυρία Σαββαΐδου, 

 
Κατόπιν επανειλθμμζνων και επίμονων διαμαρτυριϊν του ςυνόλου των 

υπαλλιλων Ελεγκτϊν Βεβαίωςθσ και Είςπραξθσ προσ το Δ.Σ. του Συλλόγου, 
αποφαςίςαμε ομόφωνα να ςασ αναφζρουμε τα ςοβαρά προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν κακθμερινά οι ελεγκτζσ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ ςτθν προςπάκεια 
καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ και είςπραξθσ των φόρων. Ωσ άμεςα 
εργαηόμενοι ςε ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, προτείνουμε εφαρμόςιμεσ λφςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ: 

 
1. Όγκοσ Υποθζςεων 

Ο αρικμόσ των υποκζςεων που απαιτείται να ολοκλθρϊςει ο κάκε ελεγκτισ 
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ξεπερνοφν τισ 100 (εντολζσ μζςω elenxis και χειρόγραφεσ 
εντολζσ). Επιπλζον, τα είδθ των ελζγχων (ζλεγχοσ κεφαλαίου, Μ.Κ.Ο,  εμβαςμάτων, 
τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α, Φ.Μ.Α.Π., εικονικϊν τιμολογίων, 
προλθπτικόσ ζλεγχοσ, επιςτροφϊν φόρων, διαςταυρωτικόσ, ειςαγγελικζσ 
παραγγελίεσ κ.α.), αλλά και οι πολλζσ ελεγχόμενεσ χριςεισ που καλοφνται να 
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διεκπεραιϊςουν οι ελεγκτζσ, κακιςτοφν αδφνατο το ελεγκτικό ζργο και ανζφικτθ 
τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων εντόσ των οριηομζνων χρονικϊν προκεςμιϊν. 
 Ζθτάμε τθν άμεςθ ςφςταςθ διαρκοφσ επιτροπισ (με τθν ςυμμετοχι του 
Διευκυντι, Υποδιευκυντι Ελζγχου και των Εποπτϊν τθσ Δ.Ο.Υ.) για τθν επανεξζταςθ 
όλων των υποκζςεων με κριτιριο τθν ειςπραξιμότθτα των φόρων και ταυτόχρονα 
τθν ακφρωςθ και τον περιοριςμό των υποκζςεων ςε διαχειρίςιμο αρικμό. 
 
2. Παραγραφή υποθζςεων  
  Ο όγκοσ των παραγραφόμενων υποκζςεων ςε ςυνδυαςμό με το πλικοσ των 
ελεγχόμενων παραγραφόμενων χριςεων (τισ περιςςότερεσ φορζσ ξεπερνοφν κατά 
πολφ τθν μία χριςθ) κακιςτοφν αδφνατθ τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
παραγραφόμενων υποκζςεων. Επιπρόςκετα, το 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 ειςπραξιμότθτασ ζναντι υποκζςεων μεγάλθσ και άμεςθσ 
ειςπραξιμότθτασ μθ παραγραφόμενων χριςεων. 

Ζθτάμε τθν ςτόχευςθ των υποκζςεων και τθν ζκδοςθ των εντολϊν με 
κριτιρια ειςπραξιμότθτασ και ανάλυςθσ κινδφνου και όχι με κριτιριο τθν 
παραγραφι.   
 
3. Έλλειψη Προςωπικοφ  

Οι δραματικζσ ελλείψεισ προςωπικοφ ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάςτθμα εξαιτίασ του μεγάλου 
κφματοσ ςυνταξιοδοτιςεων οδθγοφν ςε αδυναμία επίτευξθσ των ςτόχων του 
ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ.  

Ζθτάμε τθν άμεςθ διενζργεια προςλιψεων τουλάχιςτον 3000 εφοριακϊν 
υπαλλιλων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν (ίδιων μιςκολογικϊν απολαβϊν με τουσ 
ιδθ υπθρετοφντεσ) προκειμζνου να καλυφκοφν τα κενά και να ενιςχυκοφν οι 
υπθρεςίεσ μασ με προςωπικό. Σασ επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με ςτατιςτικά 
ςτοιχεία τθσ Ε.Ε. το ποςοςτό των εφοριακϊν υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα ανά 1.000 
κατοίκουσ είναι 0,87, το μικρότερο ποςοςτό ςε ςχζςθ με 0,91 τθσ Αυςτρίασ και 2,67 
του Βελγίου (Γερμανία 1,36, Γαλλία 1,05). 
 
4. Ελλιπήσ Επιμόρφωςη  

Βαςικό ςτοιχείο τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ελεγκτϊν αποτελεί θ 
γνϊςθ και θ αποτελεςματικι εφαρμογι των Νόμων, των Υπουργικϊν αποφάςεων 
και των εγκυκλίων. Στο 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) τθν άμεςθ επαναςφςταςθ τθσ Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ωσ τθν πλζον εξειδικευμζνθ 

ςχολι για τθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων του Υπουργείου Οικονομικϊν.  
β) τθν άμεςθ διεξαγωγι επικαιροποιθμζνων ςεμιναρίων με πρακτικά 

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

ΔΟΥ(NOMOS) ςτουσ ατομικοφσ Η/Υ όλων των υπαλλιλων.  
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δ) τθν άμεςθ αποςτολι όλων των Νόμων, Υπουργικϊν αποφάςεων, 
εγκυκλίων και λοιπϊν εγγράφων ςτα υπθρεςιακά e-mail όλων των υπαλλιλων για 
να λαμβάνουν γνϊςθ. 

ε) τθν άμεςθ ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων από τισ Διευκφνςεισ του 
Υπουργείου.  

 
5. Εξειδίκευςη Ελεγκτϊν 

Προτείνουμε τθν 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.  

 
6. Αξιολόγηςη Ελεγκτϊν  

Η ετιςια ςτοχοκεςία δεν λαμβάνει υπόψθ τθν εργαςιακι και ελεγκτικι 
εμπειρία των ελεγκτϊν.  Επιπλζον, δεν λαμβάνει υπόψθ οφτε το είδοσ των 
υποκζςεων που ζχει ο κάκε ελεγκτισ ζμπειροσ ι άπειροσ.  Κατόπιν των παραπάνω, 
και δεδομζνου ότι θ πλειοψθφία των ελεγκτϊν πιςτοποιικθκαν ωσ άπειροι είναι 
ανζφικτθ θ επίτευξθ των ατομικϊν ςτόχων.  

Ζθτάμε θ ςτόχευςθ να αφορά το Ελεγκτικό Κζντρο, να λαμβάνει υπόψθ 
ενιαία, μετριςιμα και διαφανι κριτιρια και να προκφπτει μζςα από διάλογο.  Ο 
προγραμματιςμόσ αυτόσ κα πρζπει να γίνεται με βάςθ ποιοτικά και ποςοτικά 
κριτιρια όπωσ τον αρικμό των υποκζςεων ανά Δ.Ο.Υ., τον αρικμό των ελζγχων, το 
είδοσ και τθ βαρφτθτα των υποκζςεων κ.λ.π.  
 
7. Προληπτικοί Έλεγχοι 

Οι ελεγκτζσ ζχουν επιφορτιςτεί πζραν των άλλων και με τουσ προλθπτικοφσ 
ελζγχουσ, χωρίσ να διακζτουν τθν υλικοτεχνικι υποδομι (π.χ. αυτοκίνθτα, 
υποςτιριξθ από τθ Δ.Ο.Υ. ςε βραδινά ςυνεργεία κ.α.). Επιπλζον, θ απουςία 
εκπαίδευςθσ των ελεγκτϊν ςτο χειριςμό τζτοιου είδουσ ελζγχων ςε ςυνδυαςμό με 
το κλίμα επικετικότθτασ των ελεγχόμενων κακιςτοφν τουσ προλθπτικοφσ ελζγχουσ 
επικίνδυνουσ για τθν ςωματικι ακεραιότθτα των ελεγκτϊν ειδικά κατά τισ θμζρεσ 
πζραν του πενκθμζρου και τισ απογευματινζσ και νυκτερινζσ ϊρεσ.  

Ζθτάμε τθν αποφόρτιςθ των ελεγκτϊν Βεβαίωςθσ και Είςπραξθσ από τουσ 
προλθπτικοφσ ελζγχουσ για να επικεντρωκοφν ςτο ζργο τουσ δθλαδι τθν βεβαίωςθ 
και είςπραξθ των φόρων. 

 
8. Ανϊνυμεσ καταγγελίεσ 

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

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω κεωριςαμε υποχρζωςι μασ να ςασ 

αναφζρουμε τα προβλιματα που δυςχεραίνουν το ζργο των ελεγκτϊν και να 
προτείνουμε λφςεισ, κακϊσ θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ, θ πάταξθ τθσ 
φοροδιαφυγισ και θ είςπραξθ των φόρων αποτελοφν κοινό ςκοπό όλων. Τζλοσ, 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 παραλιψεισ τθσ 
Διοίκθςθσ, που δεν άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ.   

                                                 
 
                              Για το Διοικητικό υμβούλιο 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

         ΚΟΤΠΚΑ  ΜΙΥΑΗΛ    ΡΑΠΣΟΤ ΟΛΓΑ   

 
 


