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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2012. 

ΟΜΑΔΑ 2η: EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 
ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 31/05/2011 

 
Τλοποίηςη εγκεκριμζνου action plan 
Σε εξζλιξθ διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ, δρομολογοφμενεσ βάςει φψουσ οφειλισ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ 
οφειλετϊν που ςτοχοποιικθκαν. Μθνιαία παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ αποτελζςματοσ, ςυμπλθρωματικζσ ι 
νζεσ ενζργειεσ: 
Υλοποίθςθ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξ. οφειλϊν από κατόχουσ αξιόλογθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ και ακίνθτθ περιουςία ςε Μφκονο, Σαντορίνθ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ και επαγγελματικά ακίνθτα ςτο 1
ο
 διαμζριςμα Ακθνϊν. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ από φόρο κλθρονομιάσ χωρίσ ειςπρακτικά μζτρα.  

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ και Α/Π ςε περιοχζσ με υψθλι τιμι ηϊνθσ. 

 Κατάςταςθ οφειλετϊν τθσ Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικοφ με μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία. 
Υλοποίθςθ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξ. οφειλϊν από μεγάλουσ οφειλζτεσ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ άνω των €200χιλ. & μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία.  

 Ιδιοκτιτεσ μιςκωμζνων από το Υπ. ΠΟΛ ακινιτων, με μεγάλεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ άνω των 200 χιλ., προμθκευτζσ φερζγγυων επιχειριςεων.  

 Μεγάλοι φορολογουμζνοι τθσ Ειδικισ Ομάδασ 3( ΜΕΦΟ), με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
 Υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων για ομάδα οφειλετϊν με κοινά χαρακτθριςτικά. 

 Προμθκευτζσ μεγάλων αλυςίδων Super Market, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.  

 Προμθκευτζσ πολυκαταςτθμάτων  και αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
Υλοποίθςθ  ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ οφειλϊν επιμζρουσ επαγγελματικϊν ομάδων  

 Φαρμακεία με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Τραγουδιςτζσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Συμβολαιογράφοι με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
Ζλεγχοσ εφαρμογισ διαδικαςίασ αποπλθρωμισ οφειλϊν τρίτων από Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

 Προμθκευτζσ Υπουργείου Υγείασ με βεβαιωμζνεσ οφειλζσ. 
Αντίκρουςθ αιτιςεων αναςτολισ, ανακοπϊν και προςφυγϊν φορολογουμζνων υπό τθν διαχείριςθ τθσ Ειδικισ 
Ομάδασ.  

 
Ανάλυςη προφίλ μεγάλων οφειλετών 
Σταδιακι ανάλυςθ προφίλ μεγάλων φορολογουμζνων με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ – εκκακάριςθ χαρτοφυλακίου - 
εντοπιςμόσ εναλλακτικϊν πθγϊν αποπλθρωμισ. 

 
Σροποποίηςη πολιτικήσ & διαδικαςιών είςπραξησ 
Πρόταςθ δθμιουργίασ διαδικτυακοφ τόπου ανάρτθςθσ ςτοιχείων επιςπευδόμενων από το Δθμόςιο 
πλειςτθριαςμϊν – υποβλικθκε. 

 
φςταςη μονάδων είςπραξησ οφειλών ςτα πλαίςια αναδιοργάνωςησ 

Κατατζκθκε ςχετικι πρόταςθ. 

 
Ανάπτυξη MIS ςυςτήματοσ πληροφόρηςησ  

Υλοποιείται αυτοματοποιθμζνθ μθχανογραφικι εφαρμογι για τον ζλεγχο τθσ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των 
δόςεων και τιρθςθσ των λοιπϊν όρων ςυμμόρφωςθσ των νομοκετικϊν ρυκμίςεων ανά οφειλζτθ. 
Οριςτικοποίθςθ δεικτϊν απόδοςθσ. 
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ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ  ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ  ΣΟΝ ΙΟΤΝΙΟ 2011 

Κατάςτρωςη ςχεδίου είςπραξησ ληξιπρόθεςμων οφειλών και προςδιοριςμόσ ςτόχων 
είςπραξησ 
1. Σχεδιαςμόσ νζων εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από 

μεγάλουσ οφειλζτεσ. 

 Μεγάλοι φορολογοφμενοι (ΜΕΦΟ) με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Οφειλζτεσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ άνω των €200χιλ, προμθκευτζσ μεγάλων εταιρειϊν. 
2. Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για ομάδα οφειλετϊν με κοινά χαρακτθριςτικά. 

 Κατάςταςθ προμθκευτϊν   εταιρειϊν καταναλωτικϊν αγακϊν και φαρμακευτικϊν ειδϊν. 
3. Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ οφειλϊν επιμζρουσ επαγγελματικϊν 

ομάδων. 

 Κατάςταςθ προμθκευτϊν φερζγγυων  εταιρειϊν, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
4. Σχεδιαςμόσ εξατομικευμζνων δράςεων για ομάδα οφειλετϊν με κοινά χαρακτθριςτικά. 

 Κατάςταςθ ςυνεργαηομζνων με Οργανιςμό εποπτευόμενο από το Ελλθνικό Δθμόςιο. 
5. Σχεδιαςμόσ διαδικαςίασ αποπλθρωμισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τρίτων από Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 
6. Μθνιαία παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων, αποτίμθςθ αποτελζςματοσ, δρομολόγθςθ νζων ενεργειϊν, για 

όλεσ τισ ιδθ δρομολογθμζνεσ δράςεισ.  
 

Σροποποίηςη πολιτικήσ & διαδικαςιών είςπραξησ 
Πρόταςθ περί αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων – προσ υποβολι. 
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010 -2012. 

ΟΜΑΔΑ 2η: EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 
ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 30/06/2011 

 
Τλοποίηςη εγκεκριμζνου action plan 
Σε εξζλιξθ διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ, δρομολογοφμενεσ βάςει φψουσ οφειλισ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ 
οφειλετϊν που ςτοχοποιικθκαν. Μθνιαία παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ αποτελζςματοσ, ςυμπλθρωματικζσ ι 
νζεσ ενζργειεσ: 
Υλοποίθςθ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξ. οφειλϊν από κατόχουσ αξιόλογθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ και ακίνθτθ περιουςία ςε Μφκονο, Σαντορίνθ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ και επαγγελματικά ακίνθτα ςτο 1
ο
 διαμζριςμα Ακθνϊν. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ από φόρο κλθρονομιάσ χωρίσ ειςπρακτικά μζτρα.  

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ και Α/Π ςε περιοχζσ με υψθλι τιμι ηϊνθσ. 

 Κατάςταςθ οφειλετϊν τθσ Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικοφ με μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία. 
Υλοποίθςθ εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξ. οφειλϊν από μεγάλουσ οφειλζτεσ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ άνω των €200χιλ. & μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία.  

 Ιδιοκτιτεσ μιςκωμζνων από το Υπ. ΠΟΛ ακινιτων, με μεγάλεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Οφειλζτεσ με λθξ. οφειλζσ άνω των 200 χιλ., προμθκευτζσ φερζγγυων επιχειριςεων.  

 Μεγάλοι φορολογοφμενοι τθσ Ειδικισ Ομάδασ 3( ΜΕΦΟ), με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
 Υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων για ομάδα οφειλετϊν με κοινά χαρακτθριςτικά. 

 Προμθκευτζσ μεγάλων αλυςίδων Super Market, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.  

 Προμθκευτζσ πολυκαταςτθμάτων  και αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
Υλοποίθςθ  ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ οφειλϊν επιμζρουσ επαγγελματικϊν ομάδων  

 Φαρμακεία με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Τραγουδιςτζσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Συμβολαιογράφοι με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
Ζλεγχοσ εφαρμογισ διαδικαςίασ αποπλθρωμισ οφειλϊν τρίτων από Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

 Προμθκευτζσ Υπουργείου Υγείασ με βεβαιωμζνεσ οφειλζσ. 
Αντίκρουςθ αιτιςεων αναςτολισ, ανακοπϊν και προςφυγϊν φορολογουμζνων υπό τθν διαχείριςθ τθσ Ειδικισ 
Ομάδασ.  

 
Ανάλυςη προφίλ μεγάλων οφειλετών 
Σταδιακι ανάλυςθ προφίλ μεγάλων φορολογουμζνων με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ – εκκακάριςθ χαρτοφυλακίου - 
εντοπιςμόσ εναλλακτικϊν πθγϊν αποπλθρωμισ. 

 
Σροποποίηςη πολιτικήσ & διαδικαςιών είςπραξησ 
Υποβλικθκε πρόταςθ περί αναςτολισ λειτουργίασ επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων. 
 
Ανάπτυξη MIS ςυςτήματοσ πληροφόρηςησ  

Υλοποιείται από τθν ΓΓΠΣ αυτοματοποιθμζνθ μθχανογραφικι εφαρμογι για τον ζλεγχο τθσ εμπρόκεςμθσ 
καταβολισ των δόςεων και τιρθςθσ των λοιπϊν όρων ςυμμόρφωςθσ των νομοκετικϊν ρυκμίςεων ανά 
οφειλζτθ. Οριςτικοποίθςθ δεικτϊν απόδοςθσ. 
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ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟΝ ΙΟΤΛΙΟ 2011 

Κατάςτρωςη ςχεδίου είςπραξησ ληξιπρόθεςμων οφειλών και προςδιοριςμόσ ςτόχων 
είςπραξησ 
1. Σχεδιαςμόσ νζων εξατομικευμζνων δράςεων για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν από 

μεγάλουσ οφειλζτεσ. 

 Μεγάλοι φορολογοφμενοι (ΜΕΦΟ) με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 

 Οφειλζτεσ με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ άνω των €100 χιλ, προμθκευτζσ μεγάλων εταιρειϊν. 
2. Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για ομάδα οφειλετϊν με κοινά χαρακτθριςτικά. 

 Κατάςταςθ προμθκευτϊν αλυςίδων Super Market & βιομθχανικϊν επιχειριςεων. 
3. Σχεδιαςμόσ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν ςυνολικι αντιμετϊπιςθ οφειλϊν επιμζρουσ επαγγελματικϊν 

ομάδων. 

 Κατάςταςθ προμθκευτϊν φερζγγυων εταιρειϊν, με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. 
4. Σχεδιαςμόσ εξατομικευμζνων δράςεων για ομάδα οφειλετϊν με κοινά χαρακτθριςτικά. 

 Κατάςταςθ ςυνεργαηομζνων με Οργανιςμό εποπτευόμενο από το Ελλθνικό Δθμόςιο. 
5. Σχεδιαςμόσ διαδικαςίασ αποπλθρωμισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τρίτων από Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.  
6. Μθνιαία παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων, αποτίμθςθ αποτελζςματοσ, δρομολόγθςθ νζων ενεργειϊν, για 

όλεσ τισ ιδθ δρομολογθμζνεσ δράςεισ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


