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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv003.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Περί <Ε9> και άλλων δαιµονίων 

Σχόλια για την πληροφοριακή επεξεργασία του εντύπου "Ε9" της 
φορολογικής δήλωσης   
  

Το µελάνι µόλις έχει αρχίσει να στεγνώνει από τα φύλλα των εφηµερίδων και των ένθετων 
προσφορών τους σχετικά µε το "Ε9, πώς να το συµπληρώσετε και να αποφύγετε τις 
παγίδες". Ο πρώτος (και εύκολος) κύκλος της δηµοσιότητας του θέµατος έχει κλείσει και το 
αρµόδιο Υπουργείο βρίσκεται µπροστά στην ουσία του προβλήµατος, που δεν είναι άλλη από 
την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων που δηλώθηκαν. Σε πρώτη φάση πρόκειται 
για ένα πρόβληµα επαλήθευσης και επεξεργασίας πληροφοριών το οποίο µαζί µε κάποιες 
από τις προεκτάσεις του θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε εδώ. 

Η γενική ροή των εργασιών που θα πρέπει να γίνουν είναι: (1) κωδικοποίηση, (2) αρχική 
καταχώρηση στοιχείων, (3) επαλήθευση συνάφειας δεδοµένων, (4) διορθώσεις και 
επανάληψη της διαδικασίας όπου χρειάζεται, (5) συσχέτιση µε άλλες ισοδύναµες πηγές 
πληροφοριών, (6) ποσοτική επεξεργασία και (7) θέσπιση διαδικασιών και µηχανισµών 
συνεχούς ενηµέρωσης του συστήµατος. Ας δούµε ορισµένες ενδιαφέρουσες πλευρές των 
εργασιών αυτών. 

Κατά την κωδικοποίηση, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι δηλωµένες περιγραφές ορίων 
ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών. Για το δεύτερο υπάρχουν τα ΑΦΜ / Α∆Τ. Το πρώτο, όµως, 
απαιτεί όχι µόνο την αποσαφήνιση και κωδικοποίηση της δήλωσης των ονοµάτων των οδών 
σε δήµους/κοινότητες, αλλά και αυτή των περιγραφών τύπου "3ο χλµ επαρχιακής/αγροτικής 
οδού τάδε". Για τις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει δυνατότητα οριστικής 
εξακρίβωσης σε αυτή τη φάση, οπότε τα στοιχεία καταχωρούνται ως έχουν και το πρόβληµα 
µετατίθεται για την φάση (3) η οποία και µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. 

Σε αυτή, λοιπόν, τη φάση, οι µάγοι της πληροφορικής θα πρέπει να κάνουν ότι το ελληνικό 
κράτος δεν έχει καταφέρει να κάνει από γεννήσεώς του: για κάθε δοµική µονάδα έκτασης η 
οποία τελεί υπό ιδιοκτησία, θα πρέπει να επαληθευτεί ότι έχει δηλωθεί πλήρως, ήτοι η ένωση 
των δηλώσεων είναι ακριβώς η έκταση, δηλαδή δεν έχουν αποκρυφτεί ιδιοκτησίες, και η τοµή 
τους είναι το κενό, δηλαδή δεν έχουν διπλοδηλωθεί, ούτε καν τµηµατικά κάποιες από αυτές. Η 
απόκρυψη συνιστά παράβαση, η διπλοδήλωση συνιστά λάθος ή ανταγωνιστική διεκδίκηση 
που πρέπει κάπως να επιλυθεί. 

Για να γίνει αυτό µε τη βοήθεια κάποιου µηχανογραφικού συστήµατος θα πρέπει στο 
τελευταίο να έχει καταχωρηθεί πλήρως η δοµή των αστικών και όχι µόνο περιοχών, πράγµα 
που, απ' όσο γνωρίζουµε, δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα. Οι όποιες υπάρχουσες πληροφορίες 
βρίσκονται στις τεχνικές υπηρεσίες των πολεοδοµιών καθώς και στα αµέτρητα 
συµβολαιογραφεία, όλες σε χειρόγραφη µορφή, και, ιδιαίτερα για τις µη αστικές περιοχές, 
είναι ακριβείς κατά δήλωση µαρτύρων ή δικηγόρων. Ετσι, µε κανένα τρόπο δεν αποκλείεται η 
συντονισµένα ανακριβής δήλωση µεγάλων ιδιοκτησιών ως µικροτέρων και η εν συνεχεία 
φορολόγηση και µεταβίβαση αυτών ως τέτοιες. Το µόνο που αποτρέπει κάτι τέτοιο είναι οι 
δηλώσεις που έγιναν ότι "οι παραβάτες θα τιµωρούνται" η οποίες, µέχρι σήµερα τουλάχιστον 
έχουν ισχύσει µόνο για τους πολύ µικρούς και µη-έχοντες-"δικό τους"-βουλευτή πολίτες αυτής 
της χώρας. 
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Βρισκόµαστε δηλαδή σε κάτι που προσεγγίζει το κλασσικό πρόβληµα του αυγού και της 
κότας: πως να επαληθευτούν τα δεδοµένα χωρίς να προϋπάρχει καταχωρηµένη η δοµή και 
τοποθεσία των ιδιοκτησιών, και (κατά το Υπουργείο) πώς να δηµιουργηθεί µια τέτοια δοµή 
χωρίς να καταχωρηθούν τα (ελεγχόµενα) αυτά δεδοµένα; Το θέµα του εθνικού κτηµατολογίου 
έχει απασχολήσει κατά περιόδους τη δηµοσιότητα και (σπανιότερα) τους "αρµόδιους", να 
όµως που φτάσαµε 3 χρόνια πριν από το 2000 να περιµένουµε, ούτε λίγο ούτε πολύ, να 
δηµιουργήσουµε κτηµατολόγιο (έστω και µερικώς) από τις δηλώσεις των φορολογουµένων. 

Από πλευράς καθαρά πληροφορικής, ο αλγόριθµος επαλήθευσης παρουσιάζει πραγµατικά 
τεράστιο ενδιαφέρον, φοβόµαστε όµως ότι πολύ δύσκολα θα τρέξει κάτω από αυτές τις 
συνθήκες. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η "δουλειά" που προκύπτει και κάποιοι έχουν 
σίγουρα αρχίσει να τρίβουν τα χέρια τους. Ποιος και  µε ποια αµοιβή θα αναλάβει την εργασία 
αυτή; Μπορεί το ΚΕΠΥΟ ή κάποιος άλλος δηµόσιος φορέας, ή θα πρέπει να ανατεθεί σε 
ιδιώτη; Με ποιους όρους και µε την επίβλεψη τίνος; (αλήθεια, τί λένε οι θεσµοθετηµένοι 
τεχνικοί σύµβουλοι του κράτους;) 

Ποιες από τις πλευρές του προβλήµατος ήταν γνωστές όταν τα σαϊνια του Υπουργείου 
σχεδίασαν το περιβόητο έντυπο και τι σοβαρό είχε λεχθεί τότε στους "αρµόδιους κύκλους"; 
Βέβαια υπάρχει και η εύκολη λύση: "φορολογήστε ό,τι µπορείτε, και για τις εκκρεµότητες και 
τις επαληθεύσεις βλέπουµε". ∆ηλαδή: ο έχων 1-2 σπιτάκια θα πληρώσει σήµερα όλα όσα του 
αναλογούν, ενώ ο έχων δηλώσει µη ελέγξιµα ανακριβή στοιχεία θα πληρώσει στην καλύτερη 
περίπτωση "κατά δήλωσιν" και στην χειρότερη καθόλου. 

Προσέξτε ένα σενάριο: η δουλειά ανατίθεται σε ιδιώτη µε παχυλή αµοιβή. Παράλληλα, σε 
πρώτη φάση και επειδή "έχουµε ανάγκη από έσοδα", φορολογούνται όλοι κατά δήλωση. Ο 
ιδιώτης κολλάει, µετά από 2-3 "αναπροσαρµογές" του προϋπολογισµού του έργου σε κάποια 
από τις φάσεις της επαλήθευσης (3, 5, αναφορικά µε την προσέγγισή µας). Στο µεταξύ έχουν 
γίνει εκλογές, έχουν µεσολαβήσει δηλώσεις και διάφορα άλλα γνωστά και το θέµα έχει λίγο-
πολύ ξεχαστεί. Οσο για τη θέσπιση µόνιµης διαδικασίας ενηµέρωσης του συστήµατος και στη 
συνέχεια, αυτή θα γίνει όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό (φαντάζεστε τα συµβολαιογραφεία 
δικτυακά συνδεδεµένα µεταξύ τους, µε τις πολεοδοµίες και µε το Υπουργείο Οικονοµικών;). 

Η κατάληξη: Εκατοµµύρια ανθρωποώρες χαµένες, ένας (τουλάχιστον) πλουσιότερος 
ανάδοχος, εκατοµµύρια µικροί να έχουν πληρώσει το φόρο που τους αναλογεί και αρκετοί 
"έξυπνοι" να έχουν ως συνήθως ξεφύγει. Αρκετές ποµπώδεις δηλώσεις πολιτικών µε µέλλον, 
εθνικό περιουσιολόγιο "κατά δήλωσιν", ένα επιπλέον µή επαληθεύσιµο χαρτί στους φακέλους 
των συµβολαιογράφων και κανένας πολιτικός ή εκτελεστικός υπεύθυνος. Αλλο ένα έργο 
πληροφορικής στα πλαίσια µιας από την αρχή κακοσχεδιασµένης διαδικασίας µε σηµαντικές 
κοινωνικές επιπτώσεις, χαµένο στο κράτος των ανεύθυνων. Βοήθειά µας.  

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Απρίλιο του 1997 

 


