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 ΠΡΟ: 1) Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  
                 κ. Πιτςιλι Γεώργιο 
             2) Προϊςτάμενο Γενικισ Δ/νςθσ  
                 Φορολογικισ Διοίκθςθσ  
                 κ. Φάκο Γεώργιο 
             3) Προϊςτάμενο Δ/νςθσ Ελζγχων  
                  κ. Μπατςίλα Νικόλαο 
 
ΚΟΙΝ: 1) υμβοφλιο Διοίκθςθσ ΑΑΔΕ 
            2) Φορολογικι Περιφζρεια  
                 Θεςςαλονίκθσ  
                 κ. Συροβοφηθ Νικόλαο  
            3) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΤ  
                 κα Τφαντι Ειρινθ  
 
 

Θζμα: «Προτεραιοποίθςθ παραγραφόμενων υποκζςεων ζωσ 31.12.2022 και 
αναπροςαρμογι του αρικμοφ ανάκεςι τουσ ανά ελεγκτι βάςει των 
πραγματικών δεδομζνων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ των ΕΛ.ΚΕ.»  
 
 
Κύπιε Διοικηηά, 

 

 ο όγκορ ηυν παπαγπαθόμενυν ςποθέζευν θοπολογικού έηοςρ 2016 πος 

ππέπει να ολοκληπυθεί υρ ηο ηέλορ ηος έηοςρ για ηο 1ο και 2ο ΕΛ.ΚΕ. 

Θεζζαλονίκηρ, ςπεπβαίνει ηιρ δςναηόηηηέρ ηοςρ, με αποηέλεζμα να 

διακινδςνεύεηαι η αποηελεζμαηικόηεπη και αποδοηικόηεπη ολοκλήπυζη ηυν 

ελέγσυν.  

 Η λειηοςπγία ηυν ΕΛ.ΚΕ. από ηιρ 29/7/2022 έσει πποκαλέζει αθενόρ 

δςζλειηοςπγία και αναζηάηυζη ζηον ελεγκηικό μησανιζμό αθεηέπος έσει μεηαβάλει 



άπδην ηιρ ππαγμαηικέρ ζςνθήκερ. Σςγκεκπιμένα, ζαρ αναθέποςμε ενδεικηικά: 

μείυζη ηος απιθμού ηυν ελεγκηών πος έσει πποέλθει είηε από ζςναδέλθοςρ 

ελεγκηέρ πος κπίθηκαν ημημαηάπσερ, οι οποίοι ήηαν σπευμένοι με ςποθέζειρ είηε 

από ζςναδέλθοςρ πος έσοςν ςποβάλλει αιηήζειρ ζςνηαξιοδόηηζηρ, άνιζη 

ανακαηανομή ελεγκηών μεηαξύ ελεγκηών κένηπυν (ΦΑΕ Θεζζαλονίκηρ), 

διασυπιζμόρ ςποδιεςθύνζευν ανάλογα με ηο είδορ ηος ελέγσος, ελλείτειρ 

πποζυπικού και καθςζηεπήζειρ ζηο ππυηόκολλο και ζηην διεκπεπαίυζη – 

αποζηολή εγγπάθυν. Επιπλέον, οι πποηεπαιοποιημένερ ςποθέζειρ ήπθαν ζηιρ 

ςπηπεζίερ μαρ και θέηορ με καθςζηέπηζη (απσέρ Ιοςλίος 2022) με αποηέλεζμα να 

είναι ήδη μειυμένορ ο διαθέζιμορ σπόνορ για ηον έλεγσο αςηών.  

 

Κάηυ από αςηέρ ηιρ ζςνθήκερ οι ελεγκηέρ καλούνηαι να διεκπεπαιώζοςν ο καθέναρ 

μεγάλο όγκο ηακηικών ελέγσυν μέζα ζηοςρ επόμενοςρ δύο μήνερ, ζηόσορ πος 

ππακηικά είναι αδύναηορ, δεδομένος όηι ππέπει να ζςνδςαζηούν και με ηα 

ςπόλοιπα καθήκονηα ηυν ελεγκηών (ςποθέζειρ πος αναηίθενηαι εκηόρ 

πποηεπαιοποίηζηρ, όπυρ επιζηποθέρ, ςποθέζειρ ΥΕΔΔΕ, ζηπαηηγικού 

ζσεδιαζμού, ζςμμεηοσή ζε ζςνεπγεία πποληπηικού ελέγσος).  

  

Κατόπιν όλων των παραπάνω απαιτείται:  

 α) άμεση εκ νέου προτεραιοποίθςθ των υπολειπόμενων 

παραγραφόμενων υποθζςεων ζωσ 31.12.2022 για τα ΕΛ.ΚΕ. 1 και ΕΛ.ΚΕ. 2 

Θεςςαλονίκησ, 

και ηαςηόσπονα, 

 β) άμεση αναπροσαρμογή/μείωση ηος αριθμοφ ανάθεςή τουσ ανά 

ελεγκτή ςε εφικτό επίπεδο, βάςει των νζων διαμορφωμζνων πραγματικών 

δεδομζνων.  

 

        Για το Διοικητικό υμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
 

ΑΝΕΣΗ ΘΖΔΡΑ 
 


