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ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για τθν Προκιρυξθ 2Κ/2015 ςχετικά με προςλιψεισ 
προςωπικοφ ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. 
 
Αξιότιμθ Κυρία Σαββαΐδου,  
           Μετά από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ 2Κ/2015 για πρόςλθψθ 465 
εφοριακϊν υπαλλιλων, με πολφ μεγάλθ απογοιτευςθ διαπιςτϊςαμε ότι ςτον 
Σφλλογο αρμοδιότθτάσ μασ (Νομϊν Θεςςαλονίκθσ-Κιλκίσ-Χαλκιδικισ), διορίηονται 
μόλισ τζςςερα άτομα από το ςφνολο των 465, που πρόκειται να καλφψουν 
αντίςτοιχεσ κζςεισ ςτο Ν. Χαλκιδικισ. 

Σασ υπενκυμίηουμε ότι με τα υπϋ αρικμ. 02/07-01-2015 και 12/18-03-2015  
ζγγραφα που ςασ ςτείλαμε αναφορικά με τα προβλιματα και τισ δυςχζρειεσ των 
ελεγκτϊν βεβαίωςθσ και αναγκαςτικισ είςπραξθσ και των ελεγκτϊν του ΣΔΟΕ, ςασ 
τονίηαμε τισ δραματικζσ ελλείψεισ προςωπικοφ ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν του 
Συλλόγου μασ, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάςτθμα εξαιτίασ του μεγάλου 
κφματοσ ςυνταξιοδοτιςεων που οδθγοφν μάλιςτα και ςε αδυναμία επίτευξθσ των 
ςτόχων του ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ.  

Ωσ εκ τοφτου, ηθτοφςαμε 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 δε ότι ο αρικμόσ των υποκζςεων που απαιτείται να 
ολοκλθρϊςει ο κάκε ελεγκτισ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ξεπερνοφν τισ 100 (εντολζσ 
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μζςω elenxis και χειρόγραφεσ εντολζσ) και ότι 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 διεκπεραιϊςουν οι ελεγκτζσ, κακιςτοφν αδφνατο το 
ελεγκτικό ζργο και ανζφικτθ τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων εντόσ των 
οριηομζνων χρονικϊν προκεςμιϊν και ςε ςχζςθ με το πλικοσ των 
παραγραφόμενων χριςεων. 

Επίςθσ χαρακτθριςτικζσ είναι και οι ελλείψεισ που παρουςιάηονται ςτα 
τμιματα Εςόδων, Μθτρϊου, Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με τουσ πολίτεσ (Ειςόδθμα, 
ΦΠΑ, Κεφάλαιο), με αποτζλεςμα να ςυςςωρεφονται οι εκκρεμότθτεσ και να μθν 
εξυπθρετοφνται οι φορολογοφμενοι (βλ. ςυμψθφιςμοί υπερειςπράξεων, ΤΑΦΕ, 
ζλεγχοσ πιςτωτικϊν φορολογικϊν δθλϊςεων, επιςτροφζσ ΦΠΑ κλπ). 

Με δεδομζνθ λοιπόν τθν οριακι λειτουργία των υπθρεςιϊν μασ και τον 
άδικο καταμεριςμό των κζςεων προςωπικοφ τθσ 2Κ/2015 ςειράσ ηθτάμε τον 
επανακακοριςμό των κζςεων με βάςθ τισ τεράςτιεσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του 
υλλόγου μασ όπωσ τισ ζχουμε ιδθ επιςθμάνει. 
                                                 

 
                              Για το Διοικητικό υμβούλιο 
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