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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ��ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

Οι κρίσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών -Τμηματαρχών που έγιναν χθες από τον Υφυ-
πουργό Γ. Μαυραγάνη, επαναφέρουν πρακτικές και λογικές «Μαυρογιαλούρου» της μετα-
πολεμικής εποχής, που ελπίζαμε ότι η οικονομική κρίση και η ανάγκη μεταρρυθμίσεων, είχε
απαλείψει οριστικά.

Για μια φορά ακόμη, η «παράδοση» προηγούμενων κυβερνήσεων επαναλαμβάνεται και
η αξιοκρατία, η εντιμότητα, η εργατικότητα, έχουν αντικατασταθεί από την διαπλοκή, το
παρασκήνιο, τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις εξωθεσμικές λειτουργίες. Η αναγκαιότητα να
λειτουργήσουν οι φορολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα όπως σε όλη την Ευρώπη, παρα-
μένει αίτημά μας και διαρκής στόχος. Επισημαίνουμε ότι:

1. Είναι ψέμα του κ. Μαυραγάνη (που κρύβεται πίσω από διαρροές σε ΜΜΕ) ότι οι κρί-
σεις έγιναν επειδή δεν επιτεύχθηκαν «στόχοι» και δεν έγιναν έλεγχοι. Τον καλούμε, ΑΝ
ΤΟΛΜΑ να δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία (στα οποία βασίστηκαν οι κρίσεις), για να απο-
καλυφθεί ποιος λέει την αλήθεια.

2. Είναι προκλητικό, σε μια περίοδο που οι φορολογικές υπηρεσίες δέχονται πρωτοφανή
κοινωνική πίεση και πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα δυσβάστακτο φορολογικό βάρος, κά-
ποιοι να επιλέγουν στελέχη, χωρίς ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ - ΕΝΙΑΙΑ - ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

3. Καλούμε την Δικαιοσύνη να παρέμβει και να ερευνήσει το όλο θέμα και αν τηρήθηκαν
το Σύνταγμα, οι Νόμοι και κυρίως, αν οι αποφάσεις τους, εξυπηρετούν το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝ ή το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡOΝ κάποιων. Στην κατεύθυνση αυτή θα αναλάβουμε
άμεσα σχετική πρωτοβουλία.

4. Καλούμε τα κόμματα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να μην κρυφτούν πίσω
από προφάσεις και να εξαντλήσουν κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία και κάθε πολιτική
πίεση, για να διασφαλιστεί η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις φορολογικές υπηρε-
σίες, απαιτώντας να κατατεθούν στην Βουλή όλα τα σχετικά στοιχεία.

Σε όσους βιαστούν να μας «καταγγείλουν» ότι θυμηθήκαμε τώρα το όλο πρόβλημα,
τους παραπέμπουμε σε σχετικά (συνημμένα) Δελτία Τύπου της ΠΟΕ-ΔΟΥ, σε ΑΝΥΠΟΠΤΟ
ΧΡΟΝΟ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΟΕ-∆ΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΠΟΟΕΕ  --ΔΔΟΟΥΥ ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Αθήνα 24-10-2012

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

ΣΣΤΤΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ::
ΟΟΙΙ  ««ΛΛΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ»»  ΕΕΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΣΣΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΟΟΙΙ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΛΛΥΥΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΟΟΙΙ  ««ΛΛΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΦΦΥΥΓΓΑΑΔΔΩΩΝΝ»»  ΚΚΑΑΛΛΑΑ  ΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΥΥΝΝ
Πριν ένα χρόνο, η τότε Κυβέρνηση µε αιτιολογικό πρόσχηµα την «διαφθορά» των υ-

παλλήλων και την «αναποτελεσµατικότητα» των απαξιωµένων (µε δική της ευθύνη) Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών όπως και των ∆ΟΥ, προχώρησε στην ψήφιση και
θέσπιση του άρθρου 55 του Νόµου 4002/2011, µε τις διατάξεις του οποίου αφαιρέθηκε από
τα συλλογικά όργανα (Υπηρεσιακά Συµβούλια) τα οποία τοποθετούσαν µε τη διαδικασία
της µοριοδότησης και ανατέθηκε αποκλειστικά στον Υπουργό Οικονοµικών η αρµοδιότη-
τα να επιλέγει, να ορίζει, να τοποθετεί και να παύει, κατά την υποκειµενική του βούληση
και κρίση την πλειοψηφία των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.

Με την χρήση των διατάξεων αυτών, µε τις οποίες αναβιώνουν το δίκαιο, η νοµιµότητα και οι
λογικές και πρακτικές του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» της δεκαετίας του ‘70 (όπως έχουµε
δηµόσια καταγγείλει µε το από 29/3/2012 - βλέπε site ΠΟΕ-∆ΟΥ: …… σχετικό ∆ελτίο Τύπου, το
οποίο και επικαιροποιούµε σήµερα) έγιναν στην συνέχεια για αφανείς στόχους και µε αδια-
φανείς διαδικασίες επιλογής, τοποθετήσεις εκατοντάδων Προϊσταµένων (∆ιευθυντών
και Τµηµαταρχών) ∆ΟΥ µε απλή απόφαση του τότε Υπουργού Οικονοµικών.

Στην ίδια λογική κινούµενη, η νέα Κυβέρνηση (συγκυβέρνηση) µε πρόσχηµα «την µειωµένη
απόδοση» ορισµένων Υπηρεσιών, φέρει τροπολογία στη Βουλή που προβλέπει λήξη της θη-
τείας όλων των παραπάνω Προϊσταµένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµι-
κών προκειµένου να τους αντικαταστήσει µε καινούργιους «προσφιλείς» της, αντιγράφοντας
έτσι τακτικές και διαδικασίες για τις οποίες η ίδια κατηγορούσε τους προκατόχους της.

Το γεγονός αυτό, την ίδια στιγµή που σε κανένα επίπεδο δεν έχουν τεθεί σοβαροί, προ-
γραµµατισµένοι και πειστικοί στόχοι εξυπηρέτησης του δηµόσιου και του κοινωνικού συµφέρο-
ντος, αν συνδυαστεί και µε την ήδη δηµιουργούµενη αναστάτωση από παράλληλα εξαγ-
γελόµενα ή επιχειρούµενα να εφαρµοστούν, πρόχειρα, αποσπασµατικά και ευκαιριακής κυρίως
σκοπιµότητας µέτρα όπως είναι το διάστηµα αυτό οι προωθούµενες «ενοποιήσεις», «συγχω-
νεύσεις» ∆ΟΥ κ.λπ. µε προβληµατική ή και ανύπαρκτη µηχανοργάνωση - µηχανογρά-
φηση των νέων Υπηρεσιών κ.α., οδηγεί µε βεβαιότητα στην πλήρη διάλυση των Υπη-
ρεσιών.

Τα µεγάλα αναπάντητα ερωτήµατα που προκύπτουν από τις παραπάνω Κυβερνητι-
κές επιλογές, είναι:

�� ΠΠοοιιοοίί εξωθεσµικοί παράγοντες (χθες, σήµερα) «βοηθούν» τον Υπουργό Οικονοµικών
στην κατάρτιση της όποιας «λίστας» Προϊσταµένων ∆ΟΥ, αφού µε νόµο καταργήθηκαν η
γνώµη των θεσµικών και συνταγµατικά προβλεπόµενων Υπηρεσιακών Συµβουλίων καθώς
και τα κριτήρια αξιολόγησης (µόρια)

ΠΟΕ-∆ΟΥ ΠANEΛΛHNIA OMOΣΠONΔIA EPΓAZOMENΩN
ΣTIΣ ΔHMOΣIEΣ OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ
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�� ΠΠοοιιοοίί τελικά οφελούνται ή διευκολύνονται από απαξιωµένες και διαλυµένες
φορολογικές υπηρεσίες; Οι εργαζόµενοι σ’ αυτές, που καταρρακώνεται η αξιοπρέ-
πειά τους, οι ειλικρινείς φορολογούµενοι (όπως µισθωτοί, συνταξιούχοι) που σηκώ-
νουν το κύριο βάρος των ληστρικών µισθολογικών περικοπών και των κάθε είδους φόρων
και χαρατσιών, ή µήπως οι κατ’ επάγγελµα µεγάλοι φοροφυγάδες, που ήταν πάντα
και επιδιώκουν να είναι στο απυρόβλητο ως διαχρονικοί ρυθµιστές του πολιτικού κόστους;

Για όλους τους παραπάνω σοβαρούς λόγους καλούµε και δηµόσια την Κυβέρνηση και την η-
γεσία του Υπουργείου Οικονοµικών:

α) να αποσύρουν την επίµαχη πρόσφατη τροπολογία και

β) να καταργήσουν κάθε προηγούµενη ανάλογη διάταξη
(άρθρο 55 του Ν. 4002/2011) 

ώστε οι Προϊστάµενοι των ∆ΟΥ να επιλέγονται µε βάση αυστηρά αντικειµενικά, διαφανή, α-
ξιοκρατικά και µετρήσιµα κριτήρια, από τα αρµόδια Υπηρεσιακά Όργανα, όπως προβλέπεται
για όλες τις άλλες υπηρεσιακές µεταβολές.

Πρέπει επιτέλους, οι στρατιές των µετακλητών υπαλλήλων και συµβούλων των Υπουργικών
Γραφείων και οι κάθε φύσεως και λογής εξωθεσµικοί παράγοντες, να σταµατήσουν να υπο-
καθιστούν την Υπηρεσιακή Ιεραρχία στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στο Υπουργείο Οικονοµικών.

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΕΕ--��ΟΟΥΥ

Ο ΠΡΟΕ�ΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΧΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΟΟΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ ΡΡΕΕΒΒΕΕΚΚΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΖΖΙΙ��ΟΟΥΥ



 

Αζήλα 27-6-2012 
   Αξ. πξση. : 54 

 

 

ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

θνπόο ηνπ θεηκέλνπ είλαη λα θαηαγξάςεη ζπλνπηηθά ηα ΒΑΗΚΑ πξνβιήκαηα ησλ 

θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ, σο βάζε δηαιόγνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Τπάξρνπλ θαη πνιιά 

άιια ζέκαηα (απνθάζεηο ζπλεδξίσλ, Γεληθνύ πκβνπιίνπ, πιιόγσλ θιπ) γηα ηα νπνία έρνπλ 

ήδε ελεκεξώζεη ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  

1. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ  

Α. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. κεηαβίβαζε αθηλήησλ) πνπ γίλνληαη αθόκε, 

ρσξίο ηε ρξήζε κεραλνγξάθεζεο. 

Β. Τπάξρνπλ ηνκείο ηδηαίηεξεο αηρκήο θαη ζπνπδαηόηεηαο κε πξνβιεκαηηθή 

κεραλνξγάλσζε (π.ρ. θνξνινγηθόο έιεγρνο). 

Γ. Τπάξρνπλ θξίζηκνη ηνκείο κε αδπλακία δηαζηαπξώζεσλ δεδνκέλσλ αξρείσλ (π.ρ. 

έθδνζε λέαο Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, Α.Φ.Μ., Α.Γ.Σ., ΑΜΚΑ θ.ιπ.). 

Γ. Γελ ππάξρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα νινθιήξσζε ηεο κεραλνξγάλσζεο 

2. ΔΛΛΔΗΦΖ - ΜΔΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

α. πλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ. ήκεξα ππεξεηνύλ 

9.826 εθνξηαθνί. Πξν κλεκνλίνπ, νη νξγαληθέο ζέζεηο ήηαλ 15.372. 

β.Σξαγηθέο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ ζε ζεκαληηθέο ππεξεζίεο. 

γ. Ο ηξόπνο θαηάξγεζεο ησλ θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ (κε ην Ν. 4024/2011) έρεη 

δεκηνπξγήζεη, ηξαγειαθηθέο θαηαζηάζεηο, κε κεγάιεο αληζνθαηαλνκέο πξνζσπηθνύ, πνπ 

νθείινληαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο. 

δ. Οξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ κε άκεζα κέηξα όπσο : 

 Καηάξγεζε ηεο εηδηθόηεηαο εθνξηαθνύ-θηεκαηηθνύ. Αμηνπνίεζε ζε εθνξίεο ηνπ 

έκπεηξνπ πξνζσπηθνύ. Δλίζρπζε ησλ θηεκαηηθώλ ππεξεζηώλ κε κεραληθνύο, 

ηνπνγξάθνπο, λνκηθνύο θιπ. 

 Γπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ηειεπηαίσλ πξνζιήςεσλ ηνπ ΑΔΠ, κε θξηηήξην ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ θαη ηα νηθνγελεηαθά ηνπο πξνβιήκαηα. 

3. ΜΖ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΔ ΓΗΑΡΘΡΧΔΗ - ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

α. Καηαλνκή θαη θάιπςε νξγαληθώλ ζέζεσλ ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ ζ’ όιε ηε 

ρώξα, όρη ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηα θξηηήξηα 

(πιεζπζκηαθνύ θαη θνξνδνηηθνύ ραξαθηήξα θάζε πεξηνρήο), αιιά κε βάζε ηηο 

«πειαηεηαθέο αλάγθεο» ησλ δηαθόξσλ ηνπηθώλ πνιηηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

παξαγόλησλ. 



β. Με απνδνηηθή ηνπνζέηεζε λενδηνξηδόκελσλ Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κέζσ 

ΑΔΠ (όπσο ζε ΓΟΤ ππό θαηάξγεζε-ζπγρώλεπζε, θεληξηθέο ππεξάξηζκεο ππεξεζίεο, 

θαλέλαο ζε ΓΟΔ θ.α.). 

 

4. ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

α. Αλαμηνθξαηία ζε ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηώλ. 

β. Απζαίξεηνο θαη ξνπζθεηνινγηθόο ηξόπνο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο, κε απόθαζε 

Τπνπξγνύ εθαηνληάδσλ πξντζηακέλσλ (Γηεπζπληώλ, Σκεκαηαξρώλ), ΓΟΤ ηεο ρώξαο, 

γεγνλόο πνπ: 

 επηβξαβεύεη (ζην βαζκό πνπ ππάξρνπλ) ηα ζηνηρεία ηεο κεηξηόηεηαο, ηεο αζρεηνζύλεο, 

ηεο αληθαηόηεηαο, ηεο αλεπζπλόηεηαο ηεο αλππνιεςίαο θαη ηεο αθαηαιιειόηεηαο. 

 πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθή, ηελ ππεξεζηαθή θαη ηελ θνηλσληθή αμηνπξέπεηα πιήζνπο 

ηθαλόηαησλ ζηειερώλ, ζηεξώληαο ηνπο ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε, λα ππεξεηήζνπλ 

αμηνθξαηηθά θαη από αλώηεξεο ζέζεηο επζύλεο ην δεκόζην ζπκθέξνλ. 

 δελ αμηνπνηεί ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία έκπεηξσλ θαη ηθαλώλ ζηειερώλ πνπ βιέπνπλ λα 

πξνσζνύληαη νη «εκέηεξνη». 

5. ΑΝΤΠΑΡΞΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

Α. Αιιεπάιιεια Φνξνινγηθά Ννκνζρέδηα (από Οθηώβξην 2009 κέρξη Απξίιην 2012, 

ςεθίζηεθαλ 20 Νόκνη κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο). 

Β. Αληί ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνύ, πιήζνο επθαηξηαθώλ πξνζσπηθώλ πνιηηηθώλ, 

«ππξνηερλεκάησλ» θαη εμαγγειηώλ επηθνηλσληαθνύ ραξαθηήξα ζπγθάιπςεο πνιηηηθώλ 

επζπλώλ θαη απνπξνζαλαηνιηζκνύ ηεο θνηλσλίαο. 

Γ. Αληί άκεζα απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπεξεζηώλ, ρξνλνβόξεο αιιεινεπηθαιύςεηο 

θαη αληαγσληζκνί (π.ρ. ΓΟΔ θαη Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία). 

Γ. Σν Δζληθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (2011-2013) πξνβιέπεη ηνλ ζπληνληζκό 15 (!) 

δηαθνξεηηθώλ ππεξεζηώλ δηαθόξσλ Τπνπξγείσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

6. ΑΠΟΤΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟΤ 

α. Ζ Οκνζπνλδία Δθνξηαθώλ, ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην (όπσο θαη άιινη ζεκαληηθνί 

θνξείο), δελ ξσηήζεθαλ γηα θαλέλα από ηα 20 Ννκνζρέδηα πνπ ςεθίζηεθαλ. 

β. Γε ζπκθσλήζακε θαη ΓΔ ΘΑ ΑΠΟΓΔΥΘΟΤΜΔ ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ ζώκαηνο 

θιάδνπ θιπ ειεγθηώλ. Εεηνύκε ηελ αλάθιεζε ησλ όζσλ έρνπλ γίλεη θαη ηελ εμεύξεζε 

ιύζεο κέζα από δηάινγν. 

7. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

Γελ έρεη εμαζθαιηζζεί ε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ ΥΩΡΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ – 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ, ζε δηάθνξα ζέκαηα. Δπηηέινπο νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ όπσο ζε όιε ηελ Δπξώπε, αλεμάξηεηα από 

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. 

8. ΚΟΠΗΜΖ ΑΠΑΞΗΧΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Απνδπλάκσζε θαη παξνπιηζκόο ηνπ θνξνειεγθηηθνύ θαη εηζπξαθηηθνύ κεραληζκνύ από 

ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΟΗΚ, κε ηελ δηαξθή ζηνρνπνίεζε θαη θαηαζπθνθάληεζε ησλ 

Δθνξηαθώλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαζέζεη ζ’ απηνύο ηηο επζύλεο ησλ απνηπρεκέλσλ 

πνιηηηθώλ ηεο θαη γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ εθρώξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Βεβαίσζεο θαη 

Δίζπξαμεο ησλ θόξσλ, ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο.  



 

9. ΜΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΟΝΣΧΖ ΣΧΝ ΔΦΟΡΗΑΚΧΝ 

Γξακαηηθή κείσζε ησλ απνδνρώλ θαη κηζζνινγηθή ηζνπέδσζή ηνπο, κέζσ ηνπ λένπ 

Μηζζνινγίνπ. «Ίζε ακνηβή» γηα «άληζε, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά εξγαζία» είλαη ν 

απζεληηθόο νξηζκόο ηνπ αληηθηλήηξνπ παξαγσγηθόηεηαο. Γελ είλαη δπλαηό λα εξγάδνληαη 

πηπρηνύρνη κε κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθό κε 680 επξώ κηζζό ! Γηα ηνπο ιόγνπο 

απηνύο δεηνύκε εηδηθό κηζζνιόγην νηθνλνκηθώλ ππαιιήισλ. 

10. ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΖ ΟΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Γπζηπρώο νη ΓΟΤ ζήκεξα, αληί λα είλαη ππεξεζίεο ειέγρνπ ηνπ πινύηνπ θαη δεκηνπξγίαο 

εζόδσλ γηα ην θξάηνο κέζσ ησλ πξνιεπηηθώλ θαη θαηαζηαιηηθώλ ειέγρσλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξναπνθπγήο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξνθινπήο, έρνπλ 

κεηαηξαπεί, (όρη βεβαίσο κ’ επζύλε ησλ εξγαδνκέλσλ), ζε ππεξεζίεο-θέληξα δηαρείξηζεο 

θηώρεηαο θαη δπζηπρίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

11. ΠΑΝΣΔΛΖ ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Σα αθύιαθηα θηίξηα ζηέγαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ, ε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα 

θαη ε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηά βξίζθνληαη θπξηνιεθηηθά ζην έιενο ησλ όπνησλ 

θαθνπνηώλ ζειήζνπλ θάζε θνξά λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα εκπξεζηηθά ή άιια έλζηηθηά ηνπο, 

κε αληίζηνηρεο επηζέζεηο ηνπο, όπσο δείρλνπλ ηα ζπρλά επαλαιακβαλόκελα ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξό παξόκνηα θαηλόκελα ,θακκέλσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ αξρείσλ ΓΟΤ. 

 

Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε όηη νη λεπξαιγηθόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, νη 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (ΓΟΤ, ΓΟΔ, ειεγθηηθόο θαη εηζπξαθηηθόο κεραληζκόο, 

θεληξηθέο επηηειηθέο ππεξεζίεο θ.ιπ.), εμ αηηίαο ηεο ύπαξμεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

πνηθίισλ πνιύρξνλσλ αιιά θαη πξόζθαησλ (ηειεπηαίαο δηεηίαο) πξνβιεκάησλ, (ηα 

νπνία θαη’ επαλάιιεηςε έρνπκε επηζεκάλεη θαη δεκνζηνπνηήζεη), έρνπλ ζήκεξα πεξηέιζεη 

θπξηνιεθηηθά ζε θαηάζηαζε πιήξνπο απνδηνξγάλσζεο, ιεηηνπξγηθήο ραιάξσζεο, 

αλαμηνπηζηίαο θαη αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο, ρσξίο πξνεγνύκελν ζηελ πνιύρξνλε ηζηνξία 

ηνπο.  

Μνλαδηθή «παξαθσλία» θηλεηηθόηεηαο, απνηειεί ε απεγλσζκέλε θαη 

εμνλησηηθή πξνζπάζεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο, λα ηηο θξαηήζνπλ αθόκα ζηε δσή θαη 

ζηελ ζηνηρεηώδε ππεξεζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ έιιελα 

θνξνινγνύκελνπ θαη ηεο ρώξαο καο. 

Ζ αγσλία ηνπ ζπλόινπ ησλ εθνξηαθώλ πνπ εθπξνζσπνύκε, γηα άκεζε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο, καο επηβάιεη κε ην έγγξαθό καο απηό (θαη ζηα πιαίζηα 

ησλ δηαθξηηώλ ζεζκηθώλ ξόισλ καο) λα επηζεκάλνπκε θαη ζηελ θαηλνύξγηα 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ηα βαζηθά πξνβιήκαηα-αηηίεο 

ζπλνπηηθά θαη ζπγρξόλσο λα δεηήζνπκε νπζηαζηηθό θαη δεκηνπξγηθό δηάινγν καδί 

ηεο. 

 
 

 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
  ΑΘΗΝΑ, 20.3.12 

 

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΤΝ ΕΠΙΣΕΛΟΤ ΣΙ ΕΤΘΤΝΕ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΟΤ ΥΟΡΟΕΙΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΙΜΟΤ 
 

 Το περιεχόμενο της Έκθεσης της Τραπέζης της Ελλάδος που 

δημοσιοποιήθηκε χθες, καταγράφει με τον πλέον τεκμηριωμένο τρόπο, τις 

επιπτώσεις από την προβληματική λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών. 

Από τα πολλά στοιχεία που περιέχει αναφέρουμε μόνο ένα: «….εάν η Ελλάδα 

είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει το 2011 την αποδοτικότητα συλλογής ΦΠΑ 

του έτους 2008, με τους τρέχοντες συντελεστές ΦΠΑ θα είχε επιπλέον ετήσιες 

εισπράξεις  ΦΠΑ ύψους 2,3 δισεκ. Ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ (όλων των άλλων 

παραγόντων τηρουμένων σταθερών). Πολλαπλάσιες θα ήταν οι επιπλέον 

εισπράξεις ΦΠΑ εάν η Ελλάδα επιτύγχανε το 2011 τη μέση αποδοτικότητα των 

χωρών του ΟΟΣΑ (πλην Ελλάδος) που αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ, δηλ. 

0,71» σελ.31. 

 Επειδή, ήδη υπάρχουν σχόλια, από ορισμένους επιφανειακούς 

αναλυτές, σχετικά με ευθύνες που υπάρχουν στους εφοριακούς, για την όλη 

κατάσταση, επισημαίνουμε την παραπομπή (στη σελίδα 32, παρ.4) στα όσα 

ανέφερε η ενδιάμεση έκθεση της Τ.τ.Ε. τον Οκτώβρη του 2010. Από τις πολλές 

ενδιαφέρουσες προτάσεις της τότε έκθεσης παραθέτουμε : 

1. «Οι φορολογικές αρχές δε λειτουργούν εν κενώ, αλλά αποτελούν τμήμα 

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κατά συνέπεια εμφανίζουν όλες τις 

γνωστές γενικότερες αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης. Σ αυτές 

συγκαταλέγονται : έλλειψη επαρκούς οργάνωσης, καθυστερήσεις, 

λάθη και παραλείψεις, έλλειψη υπευθυνότητας και λογοδοσίας, χαμηλό 

ηθικό, παθητικότητα, έξωθεν (και άνωθεν) παρεμβάσεις»….σελ.174. 

2. «Αν και έως σήμερα έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι, η 

μηχανοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών δεν είναι 

ικανοποιητική. Σε πολλές περιπτώσεις οι βάσεις πληροφοριών και 

δεδομένων δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους, ακόμη και εντός της ίδιας 

ΔΟΥ» σελ.174.  

3. «Η δέσμευση και η βούληση για μεταρρύθμιση θα πρέπει να υπάρχουν 

τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε πολιτικό. Χωρίς αυτές, ακόμη και 

η καλύτερη μεταρρυθμιστική στρατηγική είναι καταδικασμένη» σελ.175. 

Εμείς απλά προσθέτουμε ότι ΟΛΑ ΑΤΣΑ, ΔΤΣΤΦΩ ΙΦΤΟΤΝ ΑΚΟΜΗ. 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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