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Σφντομο Βιογραφικό του Γενικοφ Γραμματζα 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ (Γ.Γ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), κ. Χάρθσ Θεοχάρθσ, 

ζχει διατελζςει υψθλόβακμο ςτζλεχοσ μεγάλων επιχειριςεων, ζχει εργαςτεί ςε νεοςφςτατεσ εταιρίεσ 

καινοτομίασ και διακζτει εκτεταμζνθ εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό, ανάλυςθ και προγραμματιςμό. 

Υπιρξε Γενικόσ Γραμματζασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και ειδικόσ ςφμβουλοσ ςτο Γενικό 

Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και ςτο Γενικό Γραμματζα του 

Υπουργείου Οικονομικϊν. Στο παρελκόν, ζχει διατελζςει αντιπρόεδροσ τθσ Lehman Brothers 

επικεφαλισ τθσ Ευρωπαϊκισ ομάδασ πλθροφορικισ μετοχικϊν παραγϊγων τθσ εταιρίασ και 

διευκυντισ μθχανογράφθςθσ τθσ Αςπίσ Ρρόνοια. Είναι κάτοχοσ διπλϊματοσ MEng ςτθν τεχνολογία 

λογιςμικοφ (Software Engineering (Hon) - 1993) από το Imperial College of Science Technology and 

Medicine του Λονδίνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάκτεσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου 

Το Επιχειρθςιακό Σχζδιο (Ε.Σ.) ςυντάχκθκε από τθ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και 

Οικονομικισ Διοίκθςθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Για τθ ςφνταξι του ςυλλζχτθκαν ςτοιχεία τόςο από τισ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. όςο και από εξωτερικζσ 

πθγζσ, τα οποία αναλφκθκαν, προκειμζνου να τεκοφν οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι.
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Ρρόλογοσ 

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. βρίςκεται αντιμζτωπθ με μια δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία και διαδραματίηει καίριο ρόλο 

ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομίασ και τθν εξαςφάλιςθ πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ, ϊςτε θ χϊρα μασ να 

ανακάμψει και να επανζλκει υγιισ ςτο μθχανιςμό των αγορϊν. 

Με δζςμευςθ τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ, το Ε.Σ. εξειδικεφει τουσ άξονεσ πολιτικισ του 

Στρατθγικοφ Σχεδίου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςε δράςεισ και διαςφαλίηει το ςυντονιςμό των δράςεων και τθν 

υλοποίθςι τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κινδφνουσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 

Το Ε.Σ. για το 2014-2015 αποτελεί τον οδικό χάρτθ για τθν πραγματοποίθςθ του οράματοσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

και γεφυρϊνει το παρόν με το μζλλον προωκϊντασ τισ μεταρρυκμίςεισ, οι οποίεσ είναι ςφμφωνεσ με 

τισ κυβερνθτικζσ προτεραιότθτεσ.     
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1. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Στο τμιμα αυτό αναλφεται το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργεί θ Γ.Γ.Δ.Ε. Θ 

ενότθτα «Εςωτερικό Ρεριβάλλον» παρζχει μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και 

περιγράφει τισ αρμοδιότθτεσ, τισ επιδιϊξεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ. Επίςθσ, παρζχει μια αναλυτικι 

περιγραφι τθσ οργανωτικισ τθσ διάρκρωςθσ και παρουςιάηει το τεχνολογικό περιβάλλον τθσ. Τζλοσ, 

ςτθν ενότθτα «Εξωτερικό Ρεριβάλλον» αναλφεται θ μακροοικονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλθνικισ 

Οικονομίασ. 

1.1. Εςωτερικό Ρεριβάλλον 

1.1.1. Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ 

1.1.1.1. Σφντομο Ιςτορικό τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. ςυςτάκθκε το Νοζμβριο του 2012 με το Ν. 4093/2012 

«Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 

2013-2016 – Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και του 

Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-

2016». Θ Γ.Γ.Δ.Ε. διαδζχκθκε τθ Γενικι Γραμματεία Φορολογικϊν 

και Τελωνειακϊν Θεμάτων και θ διαδικαςία ςφςταςισ τθσ 

ολοκλθρϊκθκε με το διοριςμό του Γενικοφ Γραμματζα, τον 

Ιανουάριο του 2013. Οι αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Γραμματζα ζτςι 

όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν από τον Ν. 4093/2012, ςυμπλθρϊκθκαν με τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ: 1) Δ6Α 

1015213ΕΞ2013/28-01-2013 (ΦΕΚ 130/Β/28-01-2013 και Φ.Ε.Κ. 372/Β/19-02-2013) όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν Δ6Α 1125239ΕΞ2013/08-08-2013 (Φ.Ε.Κ. 2003/Β/14-08-2013), 2) Δ6Α 

1145867ΕΞ2013/25-9-2013 (Φ.Ε.Κ. 2417/Β/27-9-2013) όπωσ τροποποιικθκε με τθν Δ6Α 

1160282ΕΞ2013/21-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2666/Β/21-10-2013) και 3) Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 

(Φ.Ε.Κ. 3317/Β/27-12-2013). 

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελεί μια πολυδφναμθ Γενικι Γραμματεία, θ οποία υπάγεται ςτο Υπουργείο 

Οικονομικϊν (Υπ. Οικ.). Κατά το χρόνο κατάρτιςθσ του Ε.Σ. ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. υπθρετοφν περιςςότεροι από 

12.000 δθμόςιοι υπάλλθλοι, εκ των οποίων το μεγαλφτερο ποςοςτό (περίπου 80%) υπθρετεί ςτισ 

Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ κακϊσ και ςτισ Διαπεριφερειακζσ και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ.  

1.1.1.2. Αποςτολι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Αποςτολι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. είναι:  

 θ παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςτουσ φορολογοφμενουσ,  

 θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των φορολογικϊν και τελωνειακϊν παραβάςεων και 

 θ επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων είςπραξθσ εςόδων  

ςυμβάλλοντασ με αυτοφσ τουσ τρόπουσ ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν κρίςθ.  

  

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελεί μία 

νεοςφςτατθ Γενικι 

Γραμματεία θ οποία 

προωκεί τθ φορολογικι και 

τελωνειακι μεταρρφκμιςθ  

για τθν ζξοδο τθσ χϊρασ 

από τθν οικονομικι κρίςθ.  
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1.1.1.3. Αρμοδιότθτεσ και Αυτοτζλεια τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ τισ ςχετικζσ με τθν είςπραξθ των δθμόςιων εςόδων και 

ςυγκεκριμζνα: 

 Οργάνωςθ και άςκθςθ τθσ φορολογικισ και τελωνειακισ διοίκθςθσ.  

 Εφαρμογι τθσ φορολογικισ και τελωνειακισ νομοκεςίασ που άπτεται τθσ είςπραξθσ δθμοςίων 

εςόδων. 

 Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του ζργου των 

οργανικϊν μονάδων και των υπαλλιλων τθσ. 

 Λιψθ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ. 

 

 

Ζχει διοικθτικι αυτονομία ωσ προσ μία ςειρά ηθτθμάτων εςωτερικισ διακυβζρνθςθσ, όπωσ:  

 τθ ςτελζχωςθ, εκπαίδευςθ, διοίκθςθ και αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, 

 τθν οργανωτικι δομι τθσ,  

 τον προχπολογιςμό, τθ διαχείριςθ ζργων, και το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ,  

 τον κακοριςμό ςτρατθγικισ ςτθ χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.). 

Επίςθσ, ζχει οικονομικι αυτοτζλεια (θ οποία κεμελιϊνεται με τα Φ.Ε.Κ. 2003/Β/14-8-2013, Φ.Ε.Κ. 

2417/Β/27-09-2013, Φ.Ε.Κ. 2666/Β/21-10-2013, και Φ.Ε.Κ.3317/Β/27-12-2013) ςε κζματα 

προχπολογιςμοφ, όπωσ θ μεταφορά πιςτϊςεων και θ ςφναψθ ςυμβάςεων μζχρι κακοριςμζνου 

φψουσ και ανάλθψθσ υποχρεϊςεων μζχρι του φψουσ του προχπολογιςμοφ των Υπθρεςιϊν και 

φορζων τθσ. 

1.1.1.4. Το Υφιςτάμενο Οργανόγραμμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θ οργανωτικι δομι διαρκρϊνεται ςτισ οργανικζσ μονάδεσ που 

υπάγονται απευκείασ ςτον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, 

ςτισ Γενικζσ Διευκφνςεισ με τισ επιμζρουσ Διευκφνςεισ τουσ, ςτισ 

Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ κακϊσ και ςτισ 

Διαπεριφερειακζσ και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ.  

Στο διάγραμμα 1-1 απεικονίηεται το Οργανόγραμμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Οι οργανικζσ μονάδεσ που υπάγονται απευκείασ ςτον Γενικό 

Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων είναι: 

 Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Οικονομικισ Διοίκθςθσ,  

 Θ αυτοτελισ Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων,  

 Θ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν, 

 Θ Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και  

 Θ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικά Συναλλαςςομζνων.  

  

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. εκςυγχρονίηει τον 

οργανιςμό τθσ και 

πραγματοποιεί τισ 

μεταρρυκμίςεισ, οι οποίεσ 

κα βελτιϊςουν τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθν 

αποδοτικότθτα των 

λειτουργιϊν τθσ.  

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. οργανϊνει και 

αςκεί τθ φορολογικι και 

τελωνειακι διοίκθςθ και 

ζχει οικονομικι αυτοτζλεια 
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Στθ Γ.Γ.Δ.Ε. υπάγονται οι ακόλουκεσ ζξι (6) Γενικζσ Διευκφνςεισ:  

 Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ,  

 Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ,  

 Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ  

Δθμοςίων Εςόδων,  

 Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ, 

 Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ, 

 Γενικι Διεφκυνςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ.  

 

Υπό τισ παραπάνω ζξι (6) Γενικζσ Διευκφνςεισ εντάςςονται:  

 τριάντα μία (31) Διευκφνςεισ,  

 τρείσ (3) Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ,  

 δφο (2) Διαπεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ και  

 Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ.  

Συγκεκριμζνα, οι Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ 

(Δ.Ο.Υ.), τα Τελωνεία με τα τοπικά Τελωνειακά Γραφεία, τισ Οικονομικζσ Επικεωριςεισ και τισ 

Χθμικζσ Υπθρεςίεσ (Χ.Υ.). 

  

Το οργανόγραμμα τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. δίνει ζμφαςθ ςτθ 

δθμιουργία και οργάνωςθ 

ιςχυρϊν κεντρικϊν 

Υπθρεςιϊν οι οποίεσ 

εποπτεφουν και δίνουν 

ϊκθςθ ςτισ περιφερειακζσ 

επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ. 
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Διάγραμμα 1-1: Tο Υφιςτάμενο Οργανόγραμμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

 

 

 

  



ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014-2015  
 

© Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Σελίδα 17 από 139 

 

1.1.1.4.1 Οργανικζσ Μονάδεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. που υπάγονται απευκείασ ςτο Γενικό Γραμματζα 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι οργανικζσ μονάδεσ που υπάγονται απευκείασ ςτο Γενικό Γραμματζα 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μαηί με τισ κφριεσ αρμοδιότθτζσ τουσ. 

Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Οικονομικισ Διοίκθςθσ (Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.) 

Θ Μονάδα Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Οικονομικοφ Συντονιςμοφ 

ιδρφκθκε ςτισ 22 Μαΐου 2013 με τθν Δ6Α 1083491ΕΞ2013/22-05-

2013 (ΦΕΚ 1250/Β/22-05-2013) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και μετονομάςτθκε ςτισ 24 Δεκεμβρίου 2013 ςε 

Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

(Απόφαςθ Δ6Α 1196991ΕΞ2013/24-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 3411/Β/31-12-

2013). Υπό τθ νζα αυτι Διεφκυνςθ ανακακορίςτθκαν οι 

αρμοδιότθτεσ και θ εςωτερικι διάρκρωςθ τθσ προχπάρχουςασ 

Μονάδασ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Οικονομικοφ Συντονιςμοφ.  

Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. είναι:  

α) Θ ανάπτυξθ του πλαιςίου ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και των 
λειτουργιϊν διαχείριςθσ προχπολογιςμοφ και ανάλυςθσ εςόδων, ϊςτε να υποςτθρίηει τθν επίτευξθ 
των ςυνολικϊν ςτόχων και ςκοπϊν αυτισ.  

β) Θ υποςτιριξθ του Γενικοφ Γραμματζα ςε κζματα αποτελεςματικοφ ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ 
οικονομικϊν κεμάτων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

γ) Ο αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ των υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., θ ανάπτυξθ, θ εφαρμογι και θ 

παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των ζργων τθσ (project management), ςφμφωνα με το Ε.Σ. 

Θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα τρία τμιματα των οποίων οι αρμοδιότθτεσ περιγράφονται 

ςυνοπτικά παρακάτω: 

 Σμήμα τρατηγικοφ χεδιαςμοφ και Παρακολοφθηςησ Απόδοςησ 

Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ Απόδοςθσ ειςθγείται για τον κακοριςμό του 

ςτρατθγικοφ ςχεδίου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και για το ςχεδιαςμό των ζργων και των προγραμμάτων αυτισ. 

Καταρτίηει το ετιςιο πρόγραμμα ζργων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και ςυντονίηει τθ δράςθ όλων των Γενικϊν 

Διευκφνςεων και Υπθρεςιϊν τθσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι των επιχειρθςιακϊν τουσ ςχεδίων 

με το ςτρατθγικό και επιχειρθςιακό ςχζδιο τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και θ αποδοτικι αξιοποίθςθ των διακζςιμων 

πόρων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Επίςθσ, παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ 

ςχεδίου και ειςθγείται για τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων.  

 Σμήμα Οικονομικήσ Διοίκηςησ και Ανάλυςησ Εςόδων 

Το Τμιμα Οικονομικισ Διοίκθςθσ καταρτίηει τον προχπολογιςμό τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και παρακολουκεί τθν 

εκτζλεςι του ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν. Ειςθγείται για τθν ανακατανομι των μθ μιςκολογικϊν πόρων μεταξφ των υπθρεςιϊν ι 

των δράςεων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςε ςυμφωνία με τισ κείμενεσ δθμοςιονομικζσ διατάξεισ. Επίςθσ, ζχει 

αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ και επίβλεψθσ αναφορικά με τουσ ειδικοφσ λογαριαςμοφσ και τα ταμεία 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κακϊσ και εντοπιςμοφ και ανάλυςθσ των κζντρων εςόδων και κόςτουσ ανά τομζα 

ευκφνθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Το τμιμα ςυγκεντρϊνει, ελζγχει και εγκρίνει τα αιτιματα των Υπθρεςιϊν τθσ 

Θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. είναι μια 

νευραλγικι, δυναμικι και 

νεοςφςτατθ μονάδα τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. Το ανκρϊπινο 

δυναμικό τθσ αποτελείται 

από ζμπειρα ςτελζχθ με 

υψθλό επίπεδο 

εκπαίδευςθσ. 
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Γ.Γ.Δ.Ε. για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν, τα διαβιβάηει ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν για περαιτζρω ενζργειεσ και παρακολουκεί τθν πορεία και τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ.  

Επίςθσ, παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν είςπραξθ και ανάλυςθ των 

εςόδων ςε ςυνεργαςία με τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ και τισ υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. προσ υποβοικθςθ 

τθσ λογοδοςίασ του Γενικοφ Γραμματζα.  

 Σμήμα Διοίκηςησ και υντονιςμοφ Ζργων 

Το Τμιμα Διοίκθςθσ και Συντονιςμοφ Ζργων υποςτθρίηει και υλοποιεί τα ζργα μεταρρφκμιςθσ τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. μετά από τθν ζγκριςι τουσ. Kατευκφνει και ςυντονίηει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των ζργων για 

τθν κατάρτιςθ ςυνεκτικοφ ςχεδίου κακϊσ και για τθν ομαλι και ζγκαιρθ υλοποίθςθ αυτϊν, ςφμφωνα 

με το εκάςτοτε εγκεκριμζνο ςχζδιο. Επίςθσ, παρακολουκεί και υλοποιεί το ετιςιο πρόγραμμα ζργων 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. είτε από εκνικοφσ είτε από κοινοτικοφσ πόρουσ για τθν αποφυγι επικαλφψεων. Το τμιμα 

Διοίκθςθσ και Συντονιςμοφ Ζργων αξιολογεί τα ζργα και ειςθγείται τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων για 

τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που ανακφπτουν. 

Αυτοτελισ Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων 

Θ Αυτοτελισ Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων ςυςτάκθκε το Μάρτιο του 2011 με το άρκρο 5 του 

Ν. 3943/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τον Ιοφλιο του 2013 οι αρμοδιότθτεσ, το προςωπικό 

και οι πόροι τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Υποκζςεων μεταβιβάςτθκαν με τθν Δ6Α 1113773ΕΞ2013/15-

7-2013 (Φ.Ε.Κ 1748/Β/15-07-2013) Υπουργικι Απόφαςθ ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε.  

Αποςτολι τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Υποκζςεων είναι θ 

διερεφνθςθ και εξιχνίαςθ ςε όλθ τθν Επικράτεια των ποινικϊν 

αδικθμάτων και πεικαρχικϊν παραπτωμάτων, που διαπράττουν ι 

ςυμμετζχουν ςε αυτά υπάλλθλοι του Υπ. Οικ. και των 

εποπτευόμενων από αυτό Νομικϊν Ρροςϊπων. Ειδικότερα, το 

ζργο τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Υποκζςεων, αφορά περιοριςτικά 

ςε περιπτϊςεισ άμεςθσ διερεφνθςθσ: 1) φαινομζνων 

χρθματιςμοφ-δωροδοκίασ των υπαλλιλων των παραπάνω φορζων μετά από αυτόφωρθ ςφλλθψθ ι 

από ςυλλογι εμπεριςτατωμζνων-διακριβωμζνων καταγγελιϊν, 2) ιδιαίτερα ςοβαρϊν υποκζςεων 

που ζχουν ωσ ςυνζπεια ςθμαντικι απϊλεια εςόδων του κράτουσ, οι οποίεσ παραπζμπονται από τθν 

Οικονομικι Επικεϊρθςθ ςτθν Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων.  

Επίςθσ, θ Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων διενεργεί ελζγχουσ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ 

(«πόκεν ζςχεσ») των υπαλλιλων και των εποπτευόμενων από το Υπ. Οικ. Νομικϊν Ρροςϊπων. Για 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ, θ Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων ζχει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα 

των ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (Ο.Ρ.Σ.) τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

  

Θ Υπθρεςία Εςωτερικϊν 

Υποκζςεων ζχει ωσ ςκοπό τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ 

ςτουσ κόλπουσ των 

ελεγκτικϊν και ειςπρακτικϊν 

μθχανιςμϊν του Κράτουσ. 
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Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν 

Θ Υπθρεςία Εςωτερικισ Επανεξζταςθσ μετονομάςτθκε ςε 

Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν με το Φ.Ε.Κ. 3367/Β/31-12-2013. 

Επιχειρθςιακόσ ςτόχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν είναι θ 

επίλυςθ διαφορϊν ςε ςφντομεσ προκεςμίεσ κατόπιν υποβολισ 

ενδικοφανοφσ προςφυγισ για τθν ςυντομότερθ είςπραξθ 

δθμόςιων εςόδων και τθν αποςυμφόρθςθ των διοικθτικϊν 

δικαςτθρίων από υποκζςεισ, οι οποίεσ μποροφν να επιλυκοφν ςε 

επίπεδο φορολογικισ διοίκθςθσ. Θ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν διαρκρϊνεται ςτθν Υποδιεφκυνςθ 

Επανεξζταςθσ, τθν Υποδιεφκυνςθ Νομικϊν Θεμάτων και το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ. 

Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e-εφαρμογζσ) (Δ.ΗΛΕ.Δ) 

Θ Δ.ΘΛΕ.Δ (e-εφαρμογζσ), θ οποία ςυςτάκθκε με Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων ςτισ 31 Ιουλίου 2013 (Φ.Ε.Κ. 1908/Β/5-8-2013), ςχεδιάηει, αναπτφςςει, επικαιροποιεί και 

ςυντθρεί τα πλθροφοριακά ςυςτιματα, τισ μθχανογραφθμζνεσ εφαρμογζσ και τισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ που άπτονται των φορολογικϊν, τελωνειακϊν και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. Επίςθσ, 

καταρτίηει τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ και ενςωματϊνει όλεσ τισ νζεσ ι τισ απαιτοφμενεσ από τθν 

νομοκεςία αλλαγζσ ςε υπάρχοντα πλθροφοριακά ςυςτιματα, μθχανογραφθμζνεσ εφαρμογζσ και 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Αναλφει τισ απαιτιςεισ ςτθ ςχεδίαςθ, ςτθν υλοποίθςθ και ςτον ζλεγχο 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν, θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και λοιπϊν 

ςυςτθμάτων. Είναι αρμόδια για τθ διαχείριςθ και ςτατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων, τθν 

παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων, κακϊσ και τθν προςομοίωςθ ςεναρίων για τθν λιψθ 

αποφάςεων και για το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό. Υποςτθρίηει τον ελεγκτικό μθχανιςμό μζςω 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τισ διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων φορολογικοφ ι και τελωνειακοφ 

αντικειμζνου. Τζλοσ, ενιςχφει το ζργο τθσ Διεφκυνςθσ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικά Συναλλαςςομζνων 

μζςω πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.  

Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικά Συναλλαςςομζνων (e-υπθρεςίεσ) (Δ.ΥΡ.Η.Σ.) 

Θ Δ.ΥΡ.Θ.Σ. (e-υπθρεςίεσ), θ οποία ςυςτάκθκε με Απόφαςθ του Γ.Γ. Δθμοςίων Εςόδων ςτισ 31 

Ιουλίου 2013 (Φ.Ε.Κ. 1908/Β/5-8-2013), δθμιουργεί πρότυπα, εποπτεφει και καταγράφει τισ 

διενεργοφμενεσ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, ςχεδιάηει και υλοποιεί ζνα ενιαίο πολυδφναμο κζντρο 

εξυπθρζτθςθσ των φορολογουμζνων. Ραράλλθλα, ψθφιοποιεί 

δεδομζνα και ςυντθρεί τουσ ιςτότοπουσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και 

διαχειρίηεται και ςυντθρεί το θλεκτρονικό Γενικό Μθτρϊο 

Φορολογουμζνων. Επίςθσ, ςυντονίηει τισ δράςεισ και τθν ζκδοςθ 

προτφπων διαλειτουργικότθτασ δεδομζνων που ανταλλάςςονται με 

φορείσ ι και υπθρεςίεσ. Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ εξυπθρζτθςθσ του 

πολίτθ, θ Δ.ΥΡ.Θ.Σ. ςυλλζγει και μελετά προτάςεισ, προκειμζνου να 

ειςθγθκεί βελτίωςθ των ςχετικϊν εφαρμογϊν. 

Θ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ 

Επίλυςθσ Διαφορϊν 

αναμζνεται να μειϊςει το 

χρόνο και το κόςτοσ 

διευκζτθςθσ φορολογικϊν 

διαφορϊν. 

Οι Δ.ΘΛΕ.Δ.  και Δ.ΥΡ.Θ.Σ. κα 

ςυνειςφζρουν ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν υψθλισ 

ποιότθτασ ςτουσ 

φορολογοφμενουσ μζςω τθσ 

αξιοποίθςθσ  τθσ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ. 
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1.1.1.4.2 Οι Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων 

Ραρακάτω παρουςιάηεται θ αποςτολι, θ οργάνωςθ και οι αρμοδιότθτεσ των Γενικϊν Διευκφνςεων 

που υπάγονται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε.: 

Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

Αποςτολή 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ επιδιϊκει τθν αναβάκμιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ 

των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται 

αποτελεςματικότερα ςτθν πραγμάτωςθ τθσ αποςτολισ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

κυβερνθτικισ πολιτικισ.  

Για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ θ Γενικι Διεφκυνςθ 

επικεντρϊνεται: 

 ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ, τθν ορκολογικι διοίκθςθ 

και αποδοτικι αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., 

 ςτθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και λειτουργία των 

υπθρεςιϊν τθσ και 

 ςτθν αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. για τθν παροχι ποιοτικϊν 

υπθρεςιϊν ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ με τθ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Οργάνωςη και Αρμοδιότητεσ  

Σφμφωνα με το τρζχον οργανόγραμμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. δθμιουργείται μια ενιαία διεφκυνςθ θ οποία είναι 

αρμόδια ςε κζματα προςωπικοφ. Συγκεκριμζνα, από 21-10-2013 με απόφαςθ του Γ.Γ. Δθμοςίων 

Εςόδων (Φ.Ε.Κ. 2579/Β/11-10-2013) θ προχπάρχουςα Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Δ.Ο.Υ. (Δ2) 

μετονομάςτθκε ςε Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ2) και μεταφζρκθκαν ςε αυτι εξ 

ολοκλιρου οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Διοικθτικοφ (Δ1), Ρροςωπικοφ Τελωνείων (Δ3), 

Ρροςωπικοφ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ κακϊσ και αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Γ.Χ.Κ. 

(Δ34). Οι αρμοδιότθτεσ που δεν αφοροφν ςτθ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ όπωσ αυτζσ που 

αςκοφνται από τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ και τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Γ.Χ.Κ. παραμζνουν 

προςωρινά ςτισ υφιςτάμενεσ Διευκφνςεισ μζχρι να μεταφερκοφν ςε άλλεσ.  

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ Διευκφνςεισ οι 

αρμοδιότθτεσ των οποίων αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω: 

 Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ (Δ1) 

Στισ αρμοδιότθτζσ τθσ υπάγονται θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπ. Οικ., 

θ ςτελζχωςθ των πολιτικϊν γραφείων, θ μζριμνα για τθ διοικθτικι υποςτιριξθ και για τθν άςκθςθ 

εποπτείασ από τον Υπουργό Οικονομικϊν ςτα νομικά πρόςωπα που εποπτεφονται από τον ίδιο., 

κακϊσ και κάκε άλλο κζμα που δεν κατονομάηεται ρθτά, είναι ςυναφζσ με τισ ανωτζρω 

αρμοδιότθτεσ, και δεν ανικει ςτθν αρμοδιότθτα άλλθσ Διεφκυνςθσ, Υπθρεςίασ ι Τμιματοσ του Υπ. 

Οικ. 

 Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Στθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςυγκεντρϊνονται οι αρμοδιότθτεσ κεμάτων που 

ςχετίηονται με το Ρροςωπικό.  

Το ζργο τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ κα ενιςχυκεί με 

τθ επικείμενθ δθμιουργία 

νζων προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ.   
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Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ διαρκρϊνεται 

ςε ζξι (6) τμιματα και ζνα (1) αυτοτελζσ γραφείο, ωσ ακολοφκωσ:  

α) Τμιμα Α’ – Μθτρϊου, Δικαιωμάτων και Υποχρεϊςεων 

Ρροςωπικοφ 

β) τμιμα Β’ – Αξιολόγθςθσ Αναγκϊν και Ρρογραμματιςμοφ 

γ) Τμιμα Γ’ – Σταδιοδρομίασ και Εξζλιξθσ Ρροςωπικοφ 

δ) Τμιμα Δ’ – Ρεικαρχικισ Διαδικαςίασ 

ε) Τμιμα Ε’ – Σχεδιαςμοφ και Υλοποίθςθσ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων 

ςτ) Αυτοτελζσ Γραφείο Διαχείριςθσ Ειδικϊν Θεμάτων.  

 Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ (Δ6) 

Αρμοδιότθτά τθσ είναι θ διοικθτικι οργάνωςθ των Υπθρεςιϊν του Υπ. Οικ. και των εποπτευόμενων 

από αυτό Νομικϊν Ρροςϊπων. Επίςθσ, μεριμνά για τθν επεξεργαςία και ζκδοςθ αποφάςεων για τθν 

κατανομι και ανακατανομι αρμοδιοτιτων, για τθ ςφςταςθ, ςυγκρότθςθ και αναςυγκρότθςθ 

ςυλλογικϊν οργάνων κακϊσ και για τθν εφαρμογι μεκόδων απλοφςτευςθσ γραφειοκρατικϊν τφπων 

και διαδικαςιϊν. Τζλοσ, υλοποιεί μζτρα για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθ βελτίωςθ των 

ςχζςεων των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου με τουσ πολίτεσ. 

Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ 

Αποςτολή  

Αποςτολι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ για τθ διαςφάλιςθ των εςόδων του Κράτουσ.  

Οργάνωςη και ςτελζχωςη 

Οι Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ ζχουν τθν ευκφνθ ςφνταξθσ κανονιςτικϊν 

διατάξεων και τθσ ερμθνείασ αυτϊν, κακϊσ και τθσ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ τουσ ςτα 

αντικείμενα φορολόγθςθσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, κεφαλαίου, Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

(Φ.Ρ.Α.), Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (Κ.Φ.Α.Σ.), 

τελϊν και ειδικϊν φορολογιϊν.  

Ραρακάτω παρατίκενται περιςςότερο αναλυτικά οι Διευκφνςεισ 

ςτισ οποίεσ διαρκρϊνεται θ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ, κακϊσ 

και οι αρμοδιότθτεσ τουσ: 

 Διεφκυνςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Δ12) 

Ζκδοςθ οδθγιϊν, παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων και λιψθ μζριμνασ για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων. 

 Διεφκυνςθ Φορολογίασ Κεφαλαίου (Δ13) 

Ζκδοςθ οδθγιϊν, παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων τθσ φορολογίασ κεφαλαίου και 

λιψθ μζριμνασ για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων.  

Στο πλαίςιο τθσ 

αποτελεςματικότερθσ 

διοίκθςθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., όλεσ οι 

Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. εντάχκθκαν ςτθ 

νεοςφςτατθ  Διεφκυνςθ 

Διαχείριςθσ Ανκρωπίνου 

Δυναμικοφ.  

Θ Γ.Δ. Φορολογίασ  προωκεί 

τθ φορολογικι μεταρρφκμιςθ 

με το νζο Κϊδικα 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και 

το νζο Κϊδικα Φορολογικϊν 

Διαδικαςιϊν. 
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 Διεφκυνςθ Φ.Ρ.Α. (Δ14) 

Ζκδοςθ οδθγιϊν και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων περί Φ.Ρ.Α. Ραρακολοφκθςθ τθσ 

κοινοτικισ νομοκεςίασ και λιψθ μζριμνασ για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν νομοκετικϊν και διοικθτικϊν 

ρυκμίςεων. Ραροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ για το ςφςτθμα V.I.E.S. και ςυναφι ςυςτιματα. 

 Διεφκυνςθ Βιβλίων και Στοιχείων (Δ15) 

Ζκδοςθ οδθγιϊν και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. Ραρακολοφκθςθ 

τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ και λιψθ μζριμνασ για τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ.  

 Διεφκυνςθ Τελϊν και Ειδικϊν Φορολογιϊν 

Ζκδοςθ οδθγιϊν και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων για τα τζλθ χαρτοςιμου, τουσ 

ςυναφείσ φόρουσ, τουσ φόρουσ υπζρ τρίτων και για τα τζλθ κυκλοφορίασ των οχθμάτων. 

Ραρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ κοινοτικισ νομοκεςίασ και λιψθ αναγκαίων μζτρων εφαρμογισ τθσ.  

 Διεφκυνςθ Κρατικϊν Λαχείων 

Επιμζλεια τθσ ζκδοςθσ, κυκλοφορίασ και διαχείριςθσ των κρατικϊν λαχείων (Λαϊκοφ, Εκνικοφ, 

Κρατικοφ Κοινωνικισ Αντίλθψθσ). 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων  

Αποςτολή 

Αποςτολι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (Γ.Δ.Φ.Ε. 

& Ε.Δ.Ε.) είναι ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ των ελζγχων, θ εκπόνθςθ των προγραμμάτων δράςθσ των 

ελεγκτικϊν μονάδων, θ κατάρτιςθ των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων είςπραξθσ εςόδων και θ αξιολόγθςθ 

τθσ αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν. 

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με το Ν. 4002/2011 θ Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε. ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό ελζγχων, τθν εκπόνθςθ 

επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων και τθ ςυμμετοχι ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ ςτθ διενζργεια ελζγχων και επανελζγχων, μετά από 

εντολι του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ςτο πεδίο τθσ άμεςθσ 

φορολογίασ, του Φ.Ρ.Α. και των λοιπϊν ζμμεςων φόρων, ςε 

ςυνεργαςία και με άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, περιφερειακζσ 

ελεγκτικζσ μονάδεσ και όργανα τθσ Ε.Ε. 

 Τον κακοριςμό και τθν εφαρμογι κριτθρίων για τθν ανάλυςθ κινδφνου και τθ μζτρθςθ των 

επιδόςεων ςε κζματα άμεςθσ και ζμμεςθσ φορολογίασ και τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

 Τθν κατάρτιςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων είςπραξθσ των γενικϊν εςόδων του Κρατικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ και των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν.  

 Τθν κατάρτιςθ ςυμβολαίων αποδοτικότθτασ με τισ υπθρεςίεσ φορολογικοφ ελζγχου και 

αναγκαςτικισ είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων εςόδων, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν αυτϊν, των υπαλλιλων και των προϊςταμζνων τουσ. 

 Τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ και των οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. ςχετικά με  τθ βεβαίωςθ, 

τθν εκοφςια και αναγκαςτικι είςπραξθ, τθν επιςτροφι και διαγραφι των δθμοςίων εςόδων,  

τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ  αυτϊν από όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ, τθν ειςιγθςθ 

Θ πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ 

και φοροαποφυγισ και θ 

αφξθςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ 

αποτελοφν βαςικοφσ 

ςτόχουσ τθσ Γ.Δ.Φ.Ε & Ε.Δ.Ε. 
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για τθ λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου, κακϊσ και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν είςπραξθ οφειλϊν ειδικϊν κατθγοριϊν οφειλετϊν, 

όπωσ πτωχευμζνων ι υπό εκκακάριςθ επιχειριςεων. 

 Τθν παρακολοφκθςθ τθσ κεντρικισ και τοπικισ λογιςτικισ των Δ.Ο.Υ., όςον αφορά ςτα δθμόςια 

ζςοδα και τθν ενθμζρωςθ τθσ θγεςίασ του Υπουργείου, κακϊσ και τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρροχπολογιςμοφ, για όςα ςτοιχεία δεν λαμβάνονται μθχανογραφικά.  

 Τθ λιψθ μζτρων που ςυμβάλλουν ςτθν εκοφςια ςυμμόρφωςθ των φορολογουμζνων-

οφειλετϊν και τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων με αρμοδιότθτα τον ζλεγχο και τθν είςπραξθ 

των εςόδων. 

 Τθν ειςιγθςθ για τθν ζκδοςθ αποφάςεων και εγκυκλίων ςχετικά με τθν εγγραφι των 

φορολογουμζνων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ι άλλων νομικϊν οντοτιτων ςτο 

μθχανογραφικό ςφςτθμα, τθν υποςτιριξθ των εν λόγω διαδικαςιϊν και τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν 

θλεκτρονικοφ ελζγχου. 

Οργάνωςη και Αρμοδιότητεσ 

Θ Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε. αποτελείται από πζντε (5) Διευκφνςεισ, τρεισ (3) Αποκεντρωμζνεσ Ειδικζσ 

Υπθρεςίεσ και δφο (2) Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κζντρα. Ραρακάτω παρατίκενται οι επιμζρουσ 

Διευκφνςεισ τθσ Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε. μαηί με μια ςυνοπτικι περιγραφι των αρμοδιοτιτων τουσ: 

 Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

Ζχει αρμοδιότθτεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και μζτρθςθσ επιδόςεων, κατάρτιςθσ και παρακολοφκθςθσ 

επιχειρθςιακϊν ςχεδίων, εγγραφϊν και παρακολοφκθςθσ φορολογουμζνων, διαςταυρϊςεων και 

αξιολόγθςθσ ελεγκτικϊν ευρθμάτων και εκπόνθςθσ ελεγκτικϊν προτφπων. 

 Διεφκυνςθ Ελζγχων 

Ζχει αρμοδιότθτεσ ειδικϊν επιχειρθςιακϊν δράςεων ελζγχου (άμεςθσ φορολογίασ, Φ.Ρ.Α. και λοιπϊν 

ζμμεςων φόρων, θλεκτρονικοφ εμπορίου και ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν, ειςοδιματα αλλοδαπισ 

προζλευςθσ κατοίκων Ελλάδασ και θμεδαπισ προζλευςθσ κατοίκων εξωτερικοφ). 

 Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ειςπράξεων 

Ζχει αρμοδιότθτεσ ανάπτυξθσ και παρακολοφκθςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου εκοφςιασ και 

αναγκαςτικισ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων, λογιςτικισ εςόδων και παρακολοφκθςθσ θλεκτρονικϊν 

ειςπράξεων και επιςτροφϊν, διοικθτικισ υποςτιριξθσ οργάνων και επιτροπϊν ελζγχου και είςπραξθσ 

και διαχείριςθσ οφειλετϊν ειδικϊν κατθγοριϊν. 

 Διεφκυνςθ Ραρακολοφκθςθσ Νομικϊν Υποκζςεων Ελζγχου και Αναγκαςτικισ Είςπραξθσ 

Ζχει αρμοδιότθτεσ παρακολοφκθςθσ των ποινικϊν φορολογικϊν και ειςπρακτικϊν υποκζςεων, τθσ 

διοικθτικισ, διαιτθτικισ και δικαςτικισ επίλυςθσ φορολογικϊν υποκζςεων, λιψθσ διοικθτικϊν 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ αξιολόγθςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων επί 

κεμάτων ελζγχου. 

 Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ 

Ραρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και ευαιςκθτοποιεί τουσ φορολογοφμενουσ – οφειλζτεσ. Επίςθσ, 

προβαίνει ςε προλθπτικι και καταςταλτικι αξιολόγθςθ των φορολογουμζνων – ελεγχομζνων και 

οφειλετϊν, επεξεργάηεται ςτοιχεία και μετράει τθ ςυμμόρφωςθ. 
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Οι Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Διαπεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν το Κζντρο Ελζγχου 

Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.), το Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), τθν Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και δφο (2) Διαπεριφερειακζσ 

Υπθρεςίεσ, ςυγκεκριμζνα τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κζντρα (Δ.Ε.Κ.) Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ.  

Το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ είναι μια νεοςφςτατθ ελεγκτικι μονάδα (ςυςτάκθκε τον Ιοφνιο του 2013), θ οποία 

αναλαμβάνει δράςεισ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ των φορολογουμζνων 

μεγάλου πλοφτου. Οριςμζνεσ από τισ τρζχουςεσ δράςεισ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ εςτιάηονται ςτα 

ακόλουκα τρία (3) προγράμματα:  

 ςτο πρόγραμμα εμβαςμάτων το οποίο αφορά ςτον ζλεγχο φορολογουμζνων που απζςτειλαν 

χρθματικά ποςά μεγάλθσ αξίασ ςτο εξωτερικό,  

 ςτθ διερεφνθςθ υποκζςεων που ςχετίηονται με εξωχϊριεσ εταιρίεσ και  

ςτον ζλεγχο υποκζςεων φορολογουμζνων με ακίνθτα μεγάλθσ αξίασ.  

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. προιλκε από τθ μετονομαςία τθσ Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειριςεων τον Ιοφνιο του 2013. 

Οι δράςεισ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ςτοχεφουν ςτον οριςτικό (τακτικό) φορολογικό ζλεγχο ςε υποκζςεισ 

φορολογουμζνων με ετιςια ακακάριςτα ζςοδα άνω των 25 εκ. ευρϊ, ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 

ανεξαρτιτωσ ακακάριςτων εςόδων ι ςε μθτρικζσ επιχειριςεισ των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων που 

καταρτίηουν ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ διαχειριςτικισ περιόδου και 

φψουσ των ακακάριςτων εςόδων τουσ και επιχειριςεισ που προιλκαν από μεταςχθματιςμό, κακϊσ 

και των πριν το μεταςχθματιςμό επιχειριςεων.  

Τα Δ.Ε.Κ. ζχουν αρμοδιότθτεσ οριςτικοφ (τακτικοφ) φορολογικοφ ελζγχου ςε υποκζςεισ 

επιτθδευματιϊν και φορολογουμζνων με ετιςια ακακάριςτα ζςοδα από 3 ζωσ 25 εκ. ευρϊ. Επίςθσ, 

ζχουν αρμοδιότθτεσ προλθπτικοφ και προςωρινοφ ελζγχου ςε οποιαδιποτε υπόκεςθ, παράλλθλα και 

ανεξάρτθτα από τισ Δ.Ο.Υ. και το Σ.Δ.Ο.Ε. Τα Δ.Ε.Κ. αναλαμβάνουν τθν αναγκαςτικι είςπραξθ των 

βεβαιωμζνων από αυτά οφειλϊν. 

Θ Ε.Μ.ΕΙΣ. ξεκίνθςε να λειτουργεί τον Οκτϊβριο του 2011 και επιδιϊκει τθν είςπραξθ οφειλϊν, ςε 

όλθ τθν επικράτεια, που κακορίηονται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικοφ φψουσ.  

Υπό το ςυντονιςμό και εποπτεία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ υπάγονται και οι Δ.Ο.Υ. Μζχρι τθ ςτιγμι τθσ 

ςυγγραφισ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου λειτουργοφν ςυνολικά 119 Δ.Ο.Υ. εκ των οποίων 61 ζχουν 

αρμοδιότθτεσ ελζγχου και 58 είναι χωρίσ αρμοδιότθτεσ ελζγχου. Τζλοσ, υπό τθ Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε. 

λειτουργοφν ςυνολικά 110 Γραφεία Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων (Γ.Ε.Φ.). 

Αξίηει να αναφερκεί ότι τον Οκτϊβρθ του 2013 (με το Φ.Ε.Κ. 

2775/Β/31-10-2013) μεταφζρκθκε από το Σ.Δ.Ο.Ε. ςτθ 

Γ.Γ.Δ.Ε. τμιμα του προςωπικοφ ωσ και οι αρμοδιότθτεσ 

προλθπτικοφ ελζγχου εφαρμογισ τθσ φορολογικισ 

νομοκεςίασ και προςωρινοφ φορολογικοφ ελζγχου, ιδίωσ 

ςτουσ παρακρατοφμενουσ και επιρριπτόμενουσ φόρουσ, με ζμφαςθ ςτο Φ.Ρ.Α., κακϊσ και ο ζλεγχοσ 

εφαρμογισ των διατάξεων τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ του Σ.Δ.Ο.Ε.  

  

Θ ευρεία δράςθ προλθπτικϊν 

ελζγχων κα επιφζρει μείωςθ των 

φαινομζνων φοροδιαφυγισ και 

λακρεμπορίασ. 
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Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) 

Αποςτολή 

Θ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. με γνϊμονα τθν προςταςία των εκνικϊν και κοινοτικϊν οικονομικϊν ςυμφερόντων, 

τθ διευκόλυνςθ του εξαγωγικοφ και ειςαγωγικοφ εμπορίου, κακϊσ και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ 

υγείασ και αςφάλειασ επιδιϊκει το ςυνεχι εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν τθσ, επικεντρϊνοντασ τισ προςπάκειζσ τθσ ςτουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: 

 Καταπολζμθςθ τθσ αποφυγισ καταβολισ των αναλογοφντων δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων 

και πάταξθ του λακρεμπορίου-απάτθσ. 

 Ανάπτυξθ και κακιζρωςθ θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ για τθ διεκπεραίωςθ των τελωνειακϊν 

εργαςιϊν. 

 Διευκόλυνςθ και απλοποίθςθ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν και διατυπϊςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κζςθσ τθσ χϊρασ μασ ςτο διεκνζσ εμπόριο. 

 Αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ τελωνειακισ 

διοίκθςθσ.  

 Ρροςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ από τθν παράνομθ διακίνθςθ απαγορευμζνων ι / 

και επικίνδυνων προϊόντων. 

 Καταπολζμθςθ του λακρεμπορίου ναρκωτικϊν, όπλων, εκρθκτικϊν και άλλων ειδϊν, που τελοφν 

υπό περιοριςμοφσ ι απαγορεφςεισ. 

 Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. 

Οργάνωςη και Αρμοδιότητεσ 

Θ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. περιλαμβάνει τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ και τισ Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ. 

Οι Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ είναι:  

 Διεφκυνςθ Δαςμολογικι (Δ17) 

Στθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ ανικουν κζματα 

τελωνειακοφ δαςμολογίου, δαςμολογικϊν προτιμθςιακϊν 

κακεςτϊτων, δαςμολογθτζασ αξίασ εμπορευμάτων και δαςμϊν αντιντάμπιγκ και Φ.Ρ.Α. ειςαγωγϊν-

εξαγωγϊν. 

 Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Οικονομικϊν Συςτθμάτων (Δ18) 

Στθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ ανικουν κζματα δαςμολογικϊν απαλλαγϊν και 

εξαιρζςεων, δαςμολογικϊν και τελωνειακϊν διευκολφνςεων, οικονομικϊν αναςταλτικϊν 

κακεςτϊτων (τελειοποίθςθ προσ επανεξαγωγι, τελειοποίθςθ προσ επανειςαγωγι, προςωρινι 

ειςαγωγι, τελωνειακι αποταμίευςθ, ελεφκερεσ ηϊνεσ), εφοδιαςμϊν πλοίων και αεροςκαφϊν, 

Καταςτθμάτων Αφορολόγθτων Ειδϊν και επιςτροφισ Ε.Φ.Κ. καυςίμων. 

 Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν (Δ19) 

Στθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ ανικουν κζματα ςυντονιςμοφ τελωνειακϊν διαδικαςιϊν, 

ειςαγωγισ–εξαγωγισ, διακίνθςθσ–διαμετακόμιςθσ εμπορευμάτων, τελωνειακισ οφειλισ και 

ταμειακισ διαχείριςθσ, τελωνειακϊν αντιπροςϊπων και διαχείριςθσ δθμόςιου υλικοφ. 

Θ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. 

επιδιϊκει τθν πάταξθ τθσ 

δαςμοαποφυγισ 

διαςφαλίηοντασ 

παράλλθλα τθν 

προςταςία του εμπορίου. 
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 Διεφκυνςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ (Δ.Ε.Φ.Κ.) 

Στθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ ανικουν κζματα ειδικϊν φόρων κατανάλωςθσ 

(πετρελαιοειδϊν, καπνικϊν, οινοπνεφματοσ και αλκοολοφχων ποτϊν) και φορολογίασ αυτοκινιτων, 

πλθν τελϊν κυκλοφορίασ. 

 Διεφκυνςθ Ελζγχου Τελωνείων (Δ33) 

Στθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ ανικουν κζματα τελωνειακϊν ελζγχων και δίωξθσ του 

λακρεμπορίου και γενικά τελωνειακϊν παραβάςεων (όπωσ παράνομθσ κατοχισ, διακίνθςθσ και 

χριςθσ ναρκωτικϊν, ψυχοτρόπων ουςιϊν και όπλων, αρχαιοκαπθλίασ), ανάλυςθσ κινδφνου και 

πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων που προζρχονται από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Τελωνείων (Δ.Υ.Ρ.Σ.Τ.) 

Στθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ ανικουν κζματα υποςτιριξθσ των λειτουργιϊν των 

εφαρμογϊν των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τελωνείων και βελτίωςθσ αυτϊν, ελζγχου τθσ ορκισ 

λειτουργίασ των υποςυςτθμάτων αυτϊν και προϊκθςθσ μθχανογράφθςθσ των διαδικαςιϊν που 

προτείνονται από τισ Διευκφνςεισ τθσ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. 

Οι Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ είναι: 

 Οι Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), οι οποίεσ ανζρχονται ςε δυο (2). 

Στθν αρμοδιότθτα των Υπθρεςιϊν αυτϊν ανικουν κζματα εςωτερικοφ και εκ των υςτζρων ελζγχου 

και λογιςτικοφ ελζγχου των τελωνειακϊν ειςπράξεων.  

 Οι Διευκφνςεισ Τελωνείων, οι οποίεσ ανζρχονται ςε δυο (2). 

Στθν αρμοδιότθτα των Διευκφνςεων αυτϊν ανικουν κζματα γενικισ εποπτείασ και ελζγχου των 

τελωνειακϊν Υπθρεςιϊν που υπάγονται ςε αυτζσ, γραμματειακισ εξυπθρζτθςθσ των Ρρωτοβάκμιων 

Επιτροπϊν Τελωνειακϊν Αμφιςβθτιςεων (Ρ.Ε.Τ.Α.) και διενζργειασ ανατελωνιςμϊν.  

 Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Υλικοφ (Δ.Δ.Δ.Υ.) 

Στθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δθμόςιου Υλικοφ μεταφζρκθκαν οι αρμοδιότθτεσ του καταργοφμενου 

Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Δθμόςιου Υλικοφ (Ο.Δ.Δ.Υ.) με το Φ.Ε.Κ. 606/Β/5-3-2012. Στθν αρμοδιότθτα 

τθσ Διεφκυνςθσ αυτισ ανικουν κζματα διαχείριςθσ δθμοςίου υλικοφ (π.χ. πϊλθςθ, εκποίθςθ, 

διάκεςθ ςε δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, καταςτροφι). 

 Οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε δζκα (10). 

Στθν αρμοδιότθτα των Διευκφνςεων αυτϊν ανικουν κζματα γενικισ εποπτείασ και ελζγχου των 

Τελωνειακϊν Αρχϊν που υπάγονται ςε αυτζσ, κακϊσ και χειριςμοφ κεμάτων που ζχουν ανατεκεί ςε 

αυτζσ από τθν κείμενθ τελωνειακι, δαςμολογικι και ςυναφι νομοκεςία.  

 Οι Ρεριφερειακζσ Τελωνειακζσ Αρχζσ (Τελωνεία), οι οποίεσ ανζρχονται ςε ενενιντα εννζα (99). 
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Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ  

Θ Οικονομικι Επικεϊρθςθ ιδρφκθκε το ζτοσ 1859 και ζκτοτε 

λειτουργεί ςυνεχϊσ, άλλοτε υπό τθ μορφι Γενικισ Διεφκυνςθσ 

(Ρ.Δ. 636/77) και άλλοτε ωσ Υπθρεςία εντόσ των διοικιςεων, 

δθλαδι, Επικεϊρθςθ Τελωνείων, Επικεϊρθςθ Οικονομικϊν 

Εφοριϊν, Επικεϊρθςθ Δθμόςιων Υπολόγων και Ν.Ρ.Δ.Δ. (Ρ.Δ. 

284/88, Ρ.Δ. 551/88, Ρ.Δ. 271/90), μζχρι τθ ςθμερινι λειτουργία, 

όπωσ αυτι κακορίηεται κατά βάςθ από τισ διατάξεισ του άρκρου 2 

του Ν. 2343/1995 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Αποςτολή 

Αποςτολι τθσ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ είναι ο ζλεγχοσ τθσ ςφννομθσ, αποτελεςματικισ και 

αποδοτικισ λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν και των υπαλλιλων του Υπ. Οικ., ϊςτε αφενόσ να 

διαςφαλίηεται θ επίτευξθ των ςτόχων του και αφετζρου να αναπτφςςεται κλίμα εμπιςτοςφνθσ 

ανάμεςα ςτθ διοίκθςθ και ςτουσ πολίτεσ. 

Οργάνωςη και Αρμοδιότητεσ  

Θ Οικονομικι Επικεϊρθςθ ςτελεχϊνεται από Οικονομικοφσ Επικεωρθτζσ, οι οποίοι είναι ζμπειροι 

υπάλλθλοι πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, προερχόμενοι από κλάδουσ του Υπ. Οικ. Θ πλιρωςθ των 

κζςεων γίνεται μετά από προκιρυξθ για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και θ επιλογι βαςίηεται ςε 

αυςτθρά κριτιρια αξιολόγθςθσ.  

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ Διευκφνςεισ, οι 

αρμοδιότθτεσ των οποίων αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω: 

 Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Υπθρεςιϊν 

Αρμοδιότθτά τθσ είναι θ εποπτεία και θ επικεϊρθςθ τθσ διοικθτικισ και διαχειριςτικισ 

δραςτθριότθτασ και λειτουργίασ των Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων και Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του 

Υπ. Οικ. Επίςθσ, ςτθν αρμοδιότθτά τθσ εμπίπτουν οι διοικθτικζσ ζρευνεσ και πεικαρχικζσ ανακρίςεισ 

για ποινικά αδικιματα ι πεικαρχικά παραπτϊματα των υπαλλιλων και ο ζλεγχοσ των δθλϊςεων τθσ 

περιουςιακισ κατάςταςισ τουσ. Τζλοσ, επανελζγχει υποκζςεισ που ζχουν ελεγχκεί από Υπθρεςίεσ 

του Υπουργείου. 

 Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Διαχείριςθσ Εκνικϊν Κλθροδοτθμάτων 

Αρμοδιότθτά τθσ είναι οι ενζργειεσ που ςχετίηονται με τθν κατεφκυνςθ και παρακολοφκθςθ του 

ζργου των Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν, ωσ προσ τον ζλεγχο και τθν επικεϊρθςθ των 

κλθροδοτθμάτων, κακϊσ και Νομικϊν Ρροςϊπων, Δθμόςιων Διαχειρίςεων και Δ.Ε.Κ.Ο. Επίςθσ, 

κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ είναι θ ζκδοςθ εντολϊν για διενζργεια επικεωριςεων, διαχειριςτικϊν 

ελζγχων και ερευνϊν ςτα κλθροδοτιματα – ιδρφματα – ςχολάηουςεσ κλθρονομιζσ–διακικεσ–

λογοδοςίεσ κ.λπ. και εντολϊν για διενζργεια ελζγχου των Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν κ.λπ. 

 Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

Αρμοδιότθτά τθσ είναι θ παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και ο επαναπροςδιοριςμόσ των ςυςτθμάτων 

«Εςωτερικοφ Ελζγχου» και «Διοικθτικοφ Ιεραρχικοφ Ελζγχου» των Υπθρεςιϊν του Υπ. Οικ., ςε όλα τα 

επίπεδα και για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ αυτοφ, οικονομικζσ και μθ. 

Θ Οικονομικι Επικεϊρθςθ 

είναι ο παλαιότεροσ 

ελεγκτικόσ κεςμόσ ςτο χϊρο 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του 

νεότερου Ελλθνικοφ κράτουσ 

και ειδικότερα ςτο χϊρο 

ευκφνθσ του Υπ. Οικ.. 
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Γενικι Διεφκυνςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) 

Το Γ.Χ.Κ. ιδρφκθκε με το Ν. 4328/1929, ο οποίοσ ςυνζνωςε γφρω από τα «παρά τοισ Τελωνείοισ» 

Χθμεία όλα τα εργαςτιρια τα οποία λειτουργοφςαν ςτο δθμόςιο τομζα κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ 

ίδρυςισ του. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί μια ιςχυρι επιςτθμονικι μονάδα που 

εξελίχκθκε ςε κορμό του ςυςτιματοσ ελζγχου προϊόντων τθσ Ελλάδασ. 

Αποςτολή  
Αποςτολι του Γ.Χ.Κ. είναι θ παροχι τεχνικϊν υπθρεςιϊν προσ τισ δθμόςιεσ αρχζσ και τουσ πολίτεσ με 

ςκοπό: 

 Τθ διαςφάλιςθ των δθμόςιων εςόδων μζςω τθσ ςυνδρομισ 

και τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των Αρχϊν του Υπ. Οικ. ι και 

αυτοτελϊσ. 

 Τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. 

 Τθν προςταςία των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν. 

 Τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ των δικαςτικϊν, αςτυνομικϊν 

και λοιπϊν κρατικϊν αρχϊν και Υπθρεςιϊν. 

 Τθ ςτιριξθ τθσ υγιοφσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ. 

 Τθν αξιοποίθςθ και προϊκθςθ των Ελλθνικϊν προϊόντων 

επ’ ωφελεία τθσ εκνικισ οικονομίασ. 

 Τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και καινοτομίασ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ. 

 Τθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των χθμικϊν μετριςεων. 

Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του, το Γ.Χ.Κ. ζχει πολυεπίπεδθ δράςθ: 

 Ειςθγείται τθ λιψθ νομοκετικϊν μζτρων, όπωσ είναι θ κζςπιςθ των όρων που πρζπει να πλθροφν 

διάφορα προϊόντα, προκειμζνου να διατεκοφν ςτθν κατανάλωςθ.  

 Ρροβαίνει ςε επικεωριςεισ χϊρων παραςκευισ ι διάκεςθσ προϊόντων, κακϊσ και ςτθ λιψθ 

δειγμάτων από τουσ χϊρουσ αυτοφσ. 

 Ρραγματοποιεί εργαςτθριακζσ εξετάςεισ διαφόρων προϊόντων, προκειμζνου να ελεγχκεί αν είναι 

ςφμφωνα με τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία και αν είναι κατάλλθλα για τθ χριςθ για τθν 

οποία προορίηονται. 

 Ρραγματοποιεί εργαςίεσ ελζγχου ςε επιχειριςεισ ςτον τομζα αλκοόλθσ και καυςίμων. 

 Ρραγματοποιεί δειγματολθψίεσ ςε τρόφιμα, φδατα, χθμικζσ ουςίεσ, καφςιμα, αλκοολοφχα ποτά, 

ναρκωτικζσ/πρόδρομεσ ουςίεσ, κ.λπ. 

 Εκδίδει διοικθτικζσ ρυκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ ςε κζματα των 

αρμοδιοτιτων του. 

 Εκδίδει άδειεσ λειτουργίασ εργοςταςίων.  

 Συμμετζχει ςε όργανα και επιτροπζσ τθσ Ε.Ε., ςε διάφορουσ τομείσ δραςτθριότθτάσ του, 

προβάλλοντασ τισ εκνικζσ κζςεισ. 

 Μελετά τα ελλθνικά προϊόντα, ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθν αξιοποίθςι τουσ και τθ διεκνι προβολι 

τουσ και διοργανϊνει προγράμματα ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθ νομοκεςία που ιςχφει ςτα κζματα 

αρμοδιότθτάσ του.  

  

To Γ.Χ.Κ. ζχει λάβει επιβεβαίωςθ 

Διαχειριςτικισ Επάρκειασ 

(ςφμφωνα με το Ν.3614/2007)  

από τθν Ε.Υ.Δ. Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ 2007-2013 για τθ 

χρθματοδότθςθ ζργων από το 

Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο 

Αναφοράσ (Ε.Σ.Ρ.Α.). Διακζτει 

επίςθσ ςφςτθμα ποιότθτασ 

.(ISO17025). 
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Οργάνωςη και Αρμοδιότητεσ 
Θ δομι του Γ.Χ.Κ. περιλαμβάνει τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και τισ περιφερειακζσ 

Υπθρεςίεσ. Θ Κεντρικι Υπθρεςία του Γ.Χ.Κ. αποτελείται από τισ ακόλουκεσ επτά (7) Διευκφνςεισ, οι 

αρμοδιότθτεσ των οποίων αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω: 

 Διεφκυνςθ Τροφίμων (Δ27) 

Στθν αρμοδιότθτά τθσ ανικουν κζματα νομοκεςίασ και ανάλυςθσ δειγμάτων που αφοροφν ςε 

τρόφιμα και ποτά (μθ αλκοολοφχα), πρϊτεσ φλεσ αυτϊν, ςκευάςματα τροφίμων, ρυπαντζσ τροφίμων 

και υλικά και αντικείμενα ςε επαφι με τρόφιμα. 

 Διεφκυνςθ Ρετροχθμικϊν (Δ28) 

Στθν αρμοδιότθτά τθσ ανικουν κζματα νομοκεςίασ, ελζγχων και ανάλυςθσ καυςίμων, λιπαντικϊν, 

διαλυτϊν, χρωμάτων, κθρωδϊν και ςυναφϊν ειδϊν. 

 Διεφκυνςθ Αλκοόλθσ, Αλκοολοφχων Ροτϊν, Οίνων και Ηφκου (Δ29) 

Στθν αρμοδιότθτά τθσ ανικουν κζματα νομοκεςίασ, επικεωριςεων των ςχετικϊν επιχειριςεων και 

ανάλυςθσ των δειγμάτων. 

 Διεφκυνςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων (Δ34) 

Ζχει αρμοδιότθτεσ οργάνωςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ κακϊσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ (Δ35) 

Στθν αρμοδιότθτά τθσ ανικουν κζματα νομοκεςίασ, επικεωριςεων και ανάλυςθσ ρυπαντϊν 

τροφίμων, πόςιμου νεροφ, αποβλιτων, υδάτων και λοιπϊν περιβαλλοντικϊν κεμάτων και 

επικίνδυνων ουςιϊν, παραςκευαςμάτων και αντικειμζνων. 

 Διεφκυνςθ Ρρϊτων Υλϊν και Βιομθχανικϊν Ρροϊόντων (Δ36) 

Στθν αρμοδιότθτά τθσ ανικουν κζματα νομοκεςίασ, επικεωριςεων και ανάλυςθσ υφανςίμων, 

χάρτου, πλαςτικϊν, δζρματοσ και λοιπϊν οργανικϊν βιομθχανικϊν προϊόντων, απορρυπαντικϊν, 

κτθνοτροφϊν, ορυκτϊν μετάλλων και λοιπϊν ανόργανων βιομθχανικϊν προϊόντων. 

 Διεφκυνςθ Χθμικοτεχνικι Δαςμολογίου (Δ38) 

Ζχει ωσ κφριο ζργο τθ μελζτθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ Τελωνειακισ και Δαςμολογικισ 

Νομοκεςίασ κακϊσ επίςθσ και τθν ενθμζρωςθ και κατεφκυνςθ των Ρεριφερειακϊν Χθμικϊν 

Υπθρεςιϊν για τθ ςωςτι τεχνικι εφαρμογι τθσ, για όλα τα είδθ που ειςάγονται, εξάγονται ι 

μεταποιοφνται.  

Στο πλαίςιο του Γ.Χ.Κ. λειτουργοφν δφο Συλλογικά όργανα: 

 Το Ανϊτατο Χθμικό Συμβοφλιο (Α.Χ.Σ.), το οποίο επιτελεί νομοκετικό ζργο, κυρίωσ ςε κζματα 

προδιαγραφϊν και όρων κυκλοφορίασ προϊόντων. 

 Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ειδικοφ Ταμείου Ελζγχου Ροιότθτασ και Ραραγωγισ Αλκοόλθσ και 

Αλκοολοφχων ποτϊν, (Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α.), το οποίο διαχειρίηεται τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ του Γ.Χ.Κ. 

Κατά το ζτοσ 2012, ςτο Γ.Χ.Κ. υπθρετοφςαν ςυνολικά 452 υπάλλθλοι. Το ανκρϊπινο δυναμικό του 

Γ.Χ.Κ. διακζτει εκπαίδευςθ υψθλοφ επιπζδου.  
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1.1.2. Νζα οργανωτικι δομι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θ δομι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. τελεί υπό αναδιάρκρωςθ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ ενόσ νζου επιχειρθςιακοφ 

μοντζλου το οποίο υπαγορεφει μια περιςςότερο λειτουργικι οργανωτικι δομι για τθν 

πραγματοποίθςθ του οράματοσ και τθσ αποςτολισ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

Στο νζο αυτό μοντζλο θ Κεντρικι Διοίκθςθ κα επιτελεί τισ 

κατωτζρω λειτουργίεσ: 1) τθν ανάπτυξθ διαδικαςιϊν και μεκόδων 

που υποςτθρίηονται από εγχειρίδια και οδθγίεσ, 2) τθν παροχι 

ςυμβουλϊν και κακοδιγθςθσ ςτισ επιχειρθςιακζσ υπθρεςίεσ, 3) 

τθν παροχι προτάςεων για τθν κατανομι πόρων ςτισ επιχειρθςιακζσ υπθρεςίεσ, 4) τθν ανάπτυξθ και 

παρακολοφκθςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων, 5) τθν ανάπτυξθ μζτρων απόδοςθσ και απαιτιςεων 

υποβολισ αναφορϊν, και 6) τον προςδιοριςμό των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. Σφμφωνα με το νζο 

οργανόγραμμα δθμιουργοφνται τζςςερισ (4) Γενικζσ Διευκφνςεισ και επαναπροςδιορίηεται θ ςχζςθ 

μεταξφ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν. Με το νζο ςχεδιαςμό τθσ 

οργανωτικισ δομισ, θ Γ.Δ.Φ.Ε. και Ε.Δ.Ε. και θ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ ενοποιοφνται. Ζτςι, 

δθμιουργείται μια ενιαία Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει 

διευκφνςεισ για πολιτικι και νομοκεςία, παροχι υπθρεςιϊν και ςυμμόρφωςθ, ελζγχουσ, 

αναγκαςτικζσ ειςπράξεισ και επιχειρθςιακό ςυντονιςμό. Θ δομι του Γ.Χ.Κ., προςαρμοηόμενθ ςτο νζο 

μοντζλο αναδιαρκρϊνεται με ενιςχυμζνεσ τισ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ τθσ να επιτελοφν επιχειρθςιακό 

ρόλο. Ο ρόλοσ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν είναι ςυντονιςτικόσ, υποςτθρικτικόσ και εποπτικόσ ωσ προσ 

τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ (Χθμικζσ Υπθρεςίεσ) οι οποίεσ αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλιρου τον 

εργαςτθριακό ζλεγχο. 

Ραράλλθλα, γίνεται επαναςχεδιαςμόσ των διαδικαςιϊν φορολογικισ διοίκθςθσ με ςκοπό οι Δ.Ο.Υ. να 

λειτουργοφν περιςςότερο αποτελεςματικά και να παρζχονται καλφτερεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ. 

Στο πλαίςιο αυτό ζχει δρομολογθκεί ζνασ αρικμόσ πρωτοβουλιϊν, όπωσ: 

1. θ επζκταςθ υλοποίθςθσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν,  

2. θ δρομολόγθςθ πρωτοβουλιϊν για τθν κατάργθςθ (τθσ ανάγκθσ) προςωπικισ ςυνδιαλλαγισ,  

3. θ επζκταςθ θλεκτρονικισ υποβολισ δθλϊςεων,  

4. θ περαιτζρω δθμιουργία Γραφείων Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων. 

 

Τζλοσ, κα εφαρμοςτεί ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ και μζτρθςθσ απόδοςθσ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ και ςτο 

προςωπικό τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 21 του άρκρου 55 του Ν. 4002/2011 και 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του Ν. 4141/2013). 

Οι παραπάνω αλλαγζσ πλαιςιϊνονται από τθν περιγραφι κζςεων εργαςίασ για τθν καλφτερθ 

κατανομι του προςωπικοφ και των αρμοδιοτιτων. Επίςθσ, ειςάγεται διαδοχικά νζο ςφςτθμα 

βακμολογίου και προαγωγϊν, το οποίο βαςίηεται ςτον προςδιοριςμό των βακμϊν ανά κζςθ και όχι 

ανά υπάλλθλο. Το νζο ςφςτθμα ειςθγείται διαφοροποίθςθ των αμοιβϊν με βάςθ τθ κζςθ και τθν 

ευκφνθ.  

1.1.3. Τεχνολογικό Ρεριβάλλον τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θ Δ.ΘΛΕ.Δ είναι θ αρμόδια υπθρεςία παροχισ και υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων για τθ 

Γ.Γ.Δ.Ε., και ςυγκεκριμζνα αρμόδια για:  

Θ Γ.Γ.Δ.Ε.  υιοκετεί μια νζα, 

περιςςότερο λειτουργικι και 

αποδοτικι οργανωτικι δομι. 
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 Τθ δθμιουργία, διαχείριςθ και λειτουργία πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με ςτόχο τθ ςυνεχι 

βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των φορολογουμζνων και τθν αξιοποίθςθ του διαδικτφου και άλλων 

τεχνολογιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν.  

 Τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτο ςφνολο των χρθςτϊν των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του 

Υπ. Οικ.  

 Τθ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

πολιτϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και ςτθν εν γζνει ενθμζρωςθ των πολιτϊν με τθν 

αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του διαδικτφου. 

1.1.3.1. Ρλθροφοριακά Συςτιματα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Τα κφρια πλθροφοριακά ςυςτιματα που εξυπθρετοφν τθ Γ.Γ.Δ.Ε. είναι: 

(Ο.Ρ.Σ. Φορολογίασ (TAXIS) 

Το Ο.Ρ.Σ. Φορολογίασ (TAXIS) χρθςιμοποιείται από τισ Δ.Ο.Υ. και τισ Κεντρικζσ Φορολογικζσ 

Υπθρεςίεσ του Υπ. Οικ. για τθν υποςτιριξθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. Το TAXIS είναι 

εγκατεςτθμζνο κεντρικά ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. και περιφερειακά ςτισ Δ.Ο.Υ. Αποτελείται από 18 

υποςυςτιματα, που καλφπτουν όλο το φάςμα του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 

Ο.Ρ.Σ.TAXISnet 

Το TAXISnet αποτελεί ζνα εκτεταμζνο ςφνολο θλεκτρονικϊν 

διαδικαςιϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ προσ τον 

πολίτθ, τισ επιχειριςεισ και τθ δθμόςια διοίκθςθ. Θ παροχι νζων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και θ βελτίωςθ των υφιςτάμενων 

αποτελεί κφρια δραςτθριότθτα τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.  

Το TAXISnet αφορά ςτθν ποιοτικι και ποςοτικι αναβάκμιςθ τθσ 

διεκπεραίωςθσ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν για κζματα και 

πράξεισ φορολογικοφ αντικειμζνου μζςω διαδικτφου. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι ο αυξθμζνοσ βακμόσ 

θλεκτρονικισ αλλθλεπίδραςθσ των πολιτϊν με το φορολογικό ςφςτθμα, με ςυνζπεια τθν 

εξοικονόμθςθ χρόνου και χριματοσ για το φορολογοφμενο και για το Υπουργείο και τθν αφξθςθ τθσ 

ταχφτθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 

Το TAXISnet αξιοποιεί ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ παροχισ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, αξιοποιϊντασ τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχει το TAXIS. Αποτελείται από πλικοσ υποςυςτθμάτων, τα οποία καλφπτουν 

όλο το φάςμα των διαδικαςιϊν του φορολογικοφ ςυςτιματοσ που παρζχονται μζςω διαδικτφου.  

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ 

Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ αποτελεί ολοκλθρωμζνθ δομι και μθχανιςμό 

καταγραφισ, διαχείριςθσ και διάκεςθσ πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτα δθλοφμενα ακίνθτα τθσ 

ελλθνικισ επικράτειασ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων (Ρεριουςιολόγιο), ζχοντασ ενςωματϊςει τθν 

απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα για τισ ανάγκεσ τθσ φορολόγθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

Ουςιαςτικά, αποτελεί τθν ολοκλιρωςθ δφο πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων: του Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Ρεριουςιολογίου και του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Φορολογίασ Ακινιτων. 

Πλεσ οι θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ ςχεδιάηονται 

προςεκτικά με γνϊμονα τθν 

ευκολότερθ και ταχφτερθ 

εξυπθρζτθςθ για τον τελικό 

χριςτθ. 
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Αποτελείται από 3 υποςυςτιματα, που καλφπτουν το φάςμα των φορολογικοφ ςυςτιματοσ το οποίο 

αφορά ςτθν ακίνθτθ περιουςία φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων. 

Σιμερα, το ςφςτθμα ικανοποιεί πλιρωσ τισ ανάγκεσ για τθ φορολόγθςθ των ακινιτων και για τθν 

επικαιροποίθςι του που βαςίηεται ςτισ ετιςιεσ δθλϊςεισ μεταβολϊν ςτοιχείων ακινιτων (ζντυπο Ε-

9). Για το 2014 προγραμματίηεται θ μετεξζλιξι του ϊςτε να ενθμερϊνεται εντόσ μθνόσ από τθν 

θμερομθνία τθσ πράξθσ μεταβολισ από ςυμβολαιογράφουσ, λογιςτζσ, κ.λπ. 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν (Ο.Ρ.Σ.Κ.Υ.) 

Στισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ λειτουργεί το Ο.Ρ.Σ.Κ.Υ. και το Livelink για τθν θλεκτρονικι 

παραλαβι και διαχείριςθ των εγγράφων του Υπ. Οικ. 

Ο.Ρ.Σ. Τελωνείων (ICISnet) 

Το Ο.Ρ.Σ. Τελωνείων (ICISnet) χρθςιμοποιείται από τα Τελωνεία και τισ αρμόδιεσ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ 

του Υπ. Οικ. Ρεριλαμβάνει υποςυςτιματα ανά τομζα τελωνειακοφ ενδιαφζροντοσ 

(Ειςαγωγζσ/Εξαγωγζσ, Διαμετακόμιςθ, Οχιματα, TARIC κ.λπ.). Το ICISnet είναι εγκατεςτθμζνο 

κεντρικά ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. Ρροςφζρει υψθλισ ποιότθτασ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ με τα Τελωνεία χριςτεσ, υλοποιϊντασ τισ κοινοτικζσ προδιαγραφζσ του ζργου 

«Θλεκτρονικό Τελωνείο» και καλφπτει τισ ανάγκεσ των εςωτερικϊν χρθςτϊν του υπάρχοντοσ Ο.Ρ.Σ. 

Τελωνείων ICIS.  

Το πλθροφορικό ςφςτθμα Τελωνειακϊν Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν ICISnet, τθ διαχείριςθ του οποίου 

ζχει θ Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ, ςκοπό ζχει να ανταποκρικεί 

ςτισ ανάγκεσ τόςο των εςωτερικϊν χρθςτϊν (τελωνειακϊν υπαλλιλων) όςο και των 

ςυναλλαςςομζνων με τα τελωνεία χρθςτϊν, ζτςι ϊςτε να διεκπεραιϊνουν τισ τελωνειακζσ εργαςίεσ 

από τισ εγκαταςτάςεισ τουσ. Θ πρόςβαςθ από τουσ χριςτεσ είναι ελεγχόμενθ. 

Ρεριλαμβάνει υποςυςτιματα ανά τομζα τελωνειακοφ ενδιαφζροντοσ (Ειςαγωγζσ/ Εξαγωγζσ, 

Διαμετακόμιςθ, Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ, Διαχείριςθσ Δαςμολογίου  κ.λπ.) κακϊσ και 

υποςυςτιματα όπωσ Λογιςτικισ Διαχείριςθσ και Θλεκτρονικϊν Ρλθρωμϊν, Λιψθσ Αποφάςεων και 

Ανάλυςθσ Κινδφνου (DSS), Διαχείριςθσ Φυςικϊν και Ανκρϊπινων Ρόρων και Υποςτθρικτικϊν 

Εφαρμογϊν. 

Το νζο ςφςτθμα ICISnet τζκθκε ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία το Δεκζμβριο του 2013, 

ενςωματϊνοντασ τθ λειτουργικότθτα του OΡΣΤ-ICIS. Ραρζχει επιπλζον τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ 

δυναμικϊν ερευνϊν από τουσ τελωνειακοφσ υπαλλιλουσ. 

Το ICISnet είναι εγκατεςτθμζνο κεντρικά ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ.  

Το ICISnet καλφπτει τισ ανάγκεσ: 

 Πλων των Τελωνειακϊν Υπθρεςιϊν.  

 Των ςυναλλαςςομζνων με τα Ελλθνικά Τελωνεία. 

 Διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ με τα αντίςτοιχα Ρλθροφοριακά Συςτιματα τθσ Ε.Ε. και των 

Κρατϊν-Μελϊν (Κ.-Μ.) ςτα πλαίςια του κοινοτικοφ ζργου «Θλεκτρονικό Τελωνείο (e-customs)». 

 Διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ με άλλα Ρλθροφοριακά Συςτιματα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Φορζων. 
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 Του ενδιαφερόμενου κοινοφ (κάτοικοι Ελλάδοσ, Ε.Ε ι/και τρίτων χωρϊν) που περιςταςιακά 

υποχρεοφται να ςυναλλαχκεί με τθν Τελωνειακι Υπθρεςία ι αναηθτά ςχετικι πλθροφόρθςθ. 

Ο.Ρ.Σ. Γ.Χ.Κ. 

Το Γ.Χ.Κ. διακζτει νζο Ο.Ρ.Σ. του οποίου θ εφαρμογι άρχιςε το 2011 και αντικατζςτθςε το 

προθγοφμενο ςφςτθμα «Κλειςκζνθσ». Το Ο.Ρ.Σ. Γ.Χ.Κ. εξελίςςεται ςυνεχϊσ ϊςτε να καλφπτει τισ 

ανάγκεσ του Γ.Χ.Κ. ενϊ βαςικζσ λειτουργίεσ του είναι οι διαδικαςίεσ Ρρωτοκόλλθςθσ και Χρζωςθσ-

Ραρακολοφκθςθσ εγγράφων, Διαχείριςθσ Εργαςτθριακϊν Δειγμάτων, Διαχείριςθσ Μθτρϊων και 

Νομοκεςίασ. Επίςθσ, αξιοποιοφνται οι λειτουργίεσ του Ο.Ρ.Σ. όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ του 

Συςτιματοσ Ροιότθτασ EΛΟΤ EN/ISO 17025 και ςτθ διοίκθςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.   

Ο.Ρ.Σ. Ελεγκτικϊν Υπθρεςιϊν (ELENXIS) 

Το Ο.Ρ.Σ. Ελεγκτικϊν Υπθρεςιϊν (ELENXIS) ςτοχεφει ςτθν κάλυψθ των επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων 

των παρακάτω Ελεγκτικϊν Υπθρεςιϊν του Υπ. Οικ.: 

 Φορολογικζσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ (Φ.Ε.Υ.) 

 Σϊμα Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

 Τελωνειακζσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ (Τ.Ε.Υ.) 

 Οικονομικι Επικεϊρθςθ (Οικ. Επικ.) 

με άμεςο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του κρατικοφ ελεγκτικοφ 

ζργου. Καλφπτει τρεισ βαςικζσ λειτουργικζσ περιοχζσ, τθ ςτόχευςθ ελζγχων, τθ διενζργεια ελζγχων 

και τθ διαχείριςθ, που καλφπτουν όλο το φάςμα του ελεγκτικοφ ζργου του Υπ. Οικ.  

Ωσ προσ τθ ςτόχευςθ, οι ελεγχόμενεσ οντότθτεσ αναδεικνφονται αυτοματοποιθμζνα με ενιαία εκνικά 

κριτιρια βάςει κανόνων, που διαςταυρϊνουν φορολογικά και τελωνειακά ςτοιχεία με άλλα 

οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που παρζχει θ διαλειτουργικότθτα με άλλα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα του Υπ. Οικ. αλλά και αυτά άλλων Φορζων. Θ διενζργεια των ελζγχων τυποποιείται με τθ 

χριςθ ςυγκεκριμζνων ελεγκτικϊν βθμάτων και υποςτθρίηεται με αυτοματιςμοφσ υπολογιςμϊν και 

παραγόμενων υπθρεςιακϊν εντφπων. Θ διαχείριςθ των ελζγχων αυτοματοποιεί τθ δθμιουργία και 

τον κφκλο ηωισ των υποκζςεων ελζγχου, ενϊ παρζχει ςτατιςτικι πλθροφόρθςθ για τθν 

παρακολοφκθςθ και τον απολογιςμό του ελεγκτικοφ ζργου με ςκοπό τθ ςυνεχι βελτίωςι του. 

M.I.S. 

Σκοπόσ του M.I.S. είναι θ αναδιοργάνωςθ τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ πλθροφορίασ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., θ οποία 

προζρχεται από τα ςυςτιματα ςυναλλαγϊν κακϊσ και από τρίτεσ πθγζσ, με ςτόχο: 

 Τθν ευζλικτθ ανάπτυξθ αναφορϊν ςυνδυαςτικά από τα ςυςτιματα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Τθ διαχείριςθ αναφορϊν κατευκείαν από τουσ χριςτεσ (on-request).  

 Τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςτατιςτικϊν μοντζλων τα οποία κα ςυνδράμουν τθν διοίκθςθ ςτθ 

λιψθ ςτρατθγικϊν αποφάςεων. 

 

1.1.3.2. Υλικοτεχνικι Υποδομι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 

Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. χρθςιμοποιοφν ςφγχρονθ 

τεχνολογία ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ, θ οποία πλαιςιϊνεται από ςφγχρονα και διαρκϊσ 
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εξελιςςόμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ. Συγκεκριμζνα, πζρα από τα προαναφερόμενα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα (ELENXIS, ICIS, ICISnet, M.I.S.): 

 Από τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Τελωνείων (Δ33) γίνεται χριςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ A.F.I.S., ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Καταπολζμθςθσ τθσ 

Απάτθσ OLAF. 

 Στα πρατιρια υγρϊν καυςίμων λειτουργεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα ΘΦΑΙΣΤΟΣ. 

1.1.3.3. Υλικοτεχνικι Υποδομι του Γ.Χ.Κ. 

Το Γ.Κ.Χ. διακζτει ςφγχρονο εργαςτθριακό εξοπλιςμό, ο οποίοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρία και 

τθν κατάρτιςθ του προςωπικοφ, διευκολφνει τθν εκτζλεςθ 

μεγάλου όγκου εργαςτθριακϊν εξετάςεων αλλά και τθν 

επίλυςθ ςφνκετων επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν κεμάτων ςε 

περιπτϊςεισ κρίςεων.  

Το Γ.Χ.Κ. διακζτει 17 εργαςτιρια ςε όλθ τθν επικράτεια τα 

οποία ζχουν αποκτιςει επίςθμθ αναγνϊριςθ (διαπίςτευςθ), 

από ανεξάρτθτουσ φορείσ (UKAS – ΕΣΥΔ) για τθν εκτζλεςθ 

δοκιμϊν ςφμφωνα με το ISO/IEC 17025 – «Συςτιματα Διαχείριςθσ για Εργαςτιρια Δοκιμϊν και 

Διακριβϊςεων». Από τα ανωτζρω, επτά (7) ζχουν οριςτεί ωσ Εκνικά εργαςτιρια αναφοράσ. 

1.2. Εξωτερικό Ρεριβάλλον 

1.2.1. Οικονομικι Δραςτθριότθτα & Δείκτθσ Οικονομικοφ Κλίματοσ ςτθν Ελλάδα (2013) 

Σφμφωνα με τον Ι.Ο.Β.Ε. (2013) και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το 2013 παρατθρείται ςταδιακι 

βελτίωςθ των βαςικϊν μακροοικονομικϊν δεικτϊν. Αυτό αποτυπϊνεται ςε πολλοφσ από τουσ δείκτεσ 

που αφοροφν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. 

Από τθν αρχι του 2013, οι δείκτεσ οικονομικοφ κλίματοσ και οι δείκτεσ προςδοκιϊν εμφανίηουν 

βελτίωςθ, οδθγϊντασ ςταδιακά ςε μια μεταςτροφι του επικρατοφντοσ κλίματοσ αναςφάλειασ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ βελτιϊνεται ςυνεχϊσ, καταγράφοντασ τισ υψθλότερεσ 

τιμζσ του από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ όπωσ βλζπουμε ςτο παρακάτω διάγραμμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 

δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ αυξικθκε από τισ 70 μονάδεσ το 2008 ςτισ 90 μονάδεσ το 2013. 

Ραρόλα αυτά είναι ακόμα αρκετά χαμθλότεροσ τόςο από το μζςο όρο των χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, 

όςο και από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε.-27. 

Διάγραμμα 1-2: Δείκτεσ Οικονομικοφ Κλίματοσ: Ε.Ε.-27, Ευρωηϊνθ και Ελλάδα, (2000-2013) 

 
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, D.G. EC.FIN., IOBE (2013). 

Το Γ.Χ.Κ. διοργανϊνει και αξιολογεί 

διεργαςτθριακά ςχιματα με 

ςυμμετοχζσ δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν φορζων ςε διεκνζσ 

επίπεδο. Διακζτει 17 εργαςτιρια 

διαπιςτευμζνα κατά ISO/IEC 17025 
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Ο Δείκτθσ Καταναλωτικισ Εμπιςτοςφνθσ ςτθν Ελλάδα διαμορφϊνεται το Δεκζμβριο του 2013 ςτισ -

63,3 μονάδεσ. Αυτό το αποτζλεςμα αντιςτοιχεί  ςτθν καλφτερθ τιμι του δείκτθ για τα τελευταία 

χρόνια, που αποτελεί προφανϊσ ενκαρρυντικό γεγονόσ. Σθμαντικό ρόλο ςτθ βελτίωςθ του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ παίηουν οι ευοίωνεσ προβλζψεισ για τθ βελτίωςθ ςτον τομζα τθσ 

απαςχόλθςθσ και τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ που πλιττει ιδιαίτερα τισ νζεσ θλικίεσ. Εντοφτοισ, οι 

Ζλλθνεσ εξακολουκοφν να κεωροφνται οι πιο απαιςιόδοξοι πολίτεσ τθσ Ε.Ε. αναφορικά με τισ 

μελλοντικζσ προοπτικζσ τθσ χϊρασ, αλλά και τθσ δικισ τουσ προςωπικισ εξζλιξθσ, με ςθμαντικι 

διαφορά από τουσ πολίτεσ τθσ Κφπρου που ακολουκοφν (-43,9 μονάδεσ). 

Στο διάγραμμα 1-3 που ακολουκεί παρατθροφμε τθν πορεία του Δείκτθ Καταναλωτικισ 

Εμπιςτοςφνθσ, ο οποίοσ βελτιϊνεται με αργοφσ ρυκμοφσ, αλλά απζχει ακόμα πολφ από το να 

προςεγγίςει τόςο το μζςο όρο των χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, όςο και το μζςο όρο τθσ Ε.Ε.-27. 

Διάγραμμα 1-3: Δείκτθσ Καταναλωτικισ Εμπιςτοςφνθσ: Ε.Ε.-27, Ευρωηϊνθ και Ελλάδα, (2000-2013) 

 
Ρθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, D.G. EC.FIN., IOBE (2013). 

υκμόσ Ρλθκωριςμοφ & Δείκτθσ Τιμϊν καταναλωτι 

Ο ρυκμόσ πλθκωριςμοφ μειϊνεται ςυνεχϊσ από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ και είναι ο χαμθλότεροσ 

μεταξφ όλων των χωρϊν τθσ Ε.Ε. Σθμαντικό – προφανϊσ - ρόλο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ παίηει θ 

μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ πολιτικισ αποπλθκωριςμοφ μζςω τθσ μείωςθσ μιςκϊν και 

ςυντάξεων, θ οποία εκ των πραγμάτων οδθγεί ςε μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των πολιτϊν, τθσ 

κατανάλωςθσ και των επενδφςεων, δθμιουργϊντασ αποπλθκωριςτικζσ καταςτάςεισ. Εξάλλου δεν 

είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι ο πλθκωριςμόσ - αποπλθκωριςμόσ για να ακριβολογοφμε - ζκλειςε το 

2013 ςτο -0,9%  για πρϊτθ φορά μετά από αρκετζσ δεκαετίεσ. 

Ο Εναρμονιςμζνοσ Δ.Τ.Κ. το 2013 κατζγραψε τθ μεγαλφτερθ 

μείωςθ ςτθν Ευρωηϊνθ (0,8% ςε ςχζςθ με το 2012), ενϊ ο 

αντίςτοιχοσ Εναρμονιςμζνοσ Δ.Τ.Κ. ςτθν Ευρωηϊνθ ςθμείωςε 

αφξθςθ κατά 1,4%.  

Το γεγονόσ αυτό ζρχεται να επιβεβαιϊςει τθ ςυνεχϊσ μειοφμενθ ηιτθςθ για κατανάλωςθ. 

Απαςχόλθςθ-Ανεργία  

Στθν αγορά εργαςίασ ςυνεχίηονται να εμφανίηονται προβλιματα που είναι εμφανι τόςο μζςω τθσ 

αφξθςθσ τθσ ανεργίασ, όςο και μζςα από τθ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Σφμφωνα με τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ, το 

ποςοςτό ανεργίασ για το 2013 ανιλκε ςε 27,0% και εμφανίηει τάςεισ ςτακεροποίθςθσ κατά το 

Ο  Εναρμονιςμζνοσ Δ.Τ.Κ. 

καταγράφει ιςτορικό χαμθλό 

45 ετϊν, από το 1968. 
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δεφτερο εξάμθνο του 2013. Εξετάηοντασ τα χαρακτθριςτικά τθσ ανεργίασ προκφπτει ότι το ποςοςτό 

των ανζργων νζων 15-24 ετϊν αυξικθκε για το 2013 δραματικά φτάνοντασ το 62,7%, αυξθμζνο ςε 

ςχζςθ με το 2012 που ιταν 60,5%. 

Το ποςοςτό ανεργίασ των γυναικϊν είναι ςθμαντικά υψθλότερο 

(31,3%) ζναντι αυτοφ των ανδρϊν (23,8%). Το πιο ανθςυχθτικό 

όμωσ ςτοιχείο είναι ότι, το 71% των ανζργων είναι μακροχρόνιοι 

άνεργοι, αφοφ πρόκειται για άτομα που αναηθτοφν εργαςία 

περιςςότερο από 12 μινεσ.  

 

Ριςτωτικζσ εξελίξεισ  

Ιδιαίτερα αιςιόδοξο ςτοιχείο αποτελεί ο περιοριςμόσ τθσ φυγισ των κατακζςεων προσ το εξωτερικό 

που ξεκίνθςε από τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ κρίςθσ. Ππωσ φαίνεται από τα ςτοιχεία του διαγράμματοσ 

1-4, οι κατακζςεισ του ιδιωτικοφ τομζα τον Νοζμβριο του 2013 ζφταςαν τα 161 δις. ευρϊ. Φυςικά 

υπολείπονται αρκετά ςε ςχζςθ με τα 237,8 δις. ευρϊ  του Σεπτεμβρίου του 2009 (το ιςτορικό υψθλό 

των κατακζςεων ςε Ελλθνικζσ εμπορικζσ τράπεηεσ), όμωσ θ ςτακεροποίθςθ των κατακζςεων 

αποτελεί ενκαρρυντικό γεγονόσ, αφοφ δείχνει ζνα είδοσ εμπιςτοςφνθσ ςχετικά με τθν πορεία τθσ 

Ελλθνικισ οικονομίασ. 

Διάγραμμα 1-4: Κατακζςεισ Επιχειριςεων και Νοικοκυριϊν (ςε δις. ευρϊ) 

 

Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδασ (2013)  

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυνθγορεί και θ εξάλειψθ των ςεναρίων περί απομάκρυνςθσ τθσ Ελλάδασ 

από τθν Ευρωηϊνθ. Επιπλζον, ςθμαντικό ρόλο ζχει παίξει θ εξυγίανςθ των προβλθματικϊν 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων είτε μζςω εξαγορϊν, είτε μζςω ςυγχωνεφςεων, κακϊσ και θ ιςχυροποίθςθ 

τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ 

των ςυςτθμικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων.  
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Θ ανεργία ςτθν Ελλάδα ζχει 

διαρκρωτικό χαρακτιρα αφοφ 

πολφ υψθλό ποςοςτό των 

ανζργων είναι μακροχρόνια 

άνεργοι. 
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Διάγραμμα 1-5: Χρθματοδότθςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ από τισ Εγχϊριεσ εμπορικζσ τράπεηεσ  

 
Ρθγζσ:  1.Τράπεηα τθσ Ελλάδασ (2013),  

2. Γραφείο Ρροχπολογιςμοφ του κράτουσ, Βουλι των Ελλινων (Ιανουάριοσ 2014). 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ (2013), τα χορθγοφμενα δάνεια ςτθν Ελλάδα ςε 

επιχειριςεισ και νοικοκυριά, αντιςτοιχοφςαν το Νοζμβριο του 2013 ςτα 218,5 δις. ευρϊ. 

Ραρουςιάηουν μείωςθ κατά 6,1% τον τελευταίο ενάμιςθ χρόνο, ςε ςχζςθ με τον Αφγουςτο 2012 που 

ιταν 232,6 δις. ευρϊ και αντιςτοιχοφςαν ςτο υψθλότερο επίπεδο χοριγθςθσ δανείων τθσ 

αντίςτοιχθσ περιόδου. 

Από τα  218,5 δις. ευρϊ τον Νοζμβριο του 2013, τα 103,7 δις. ευρϊ είναι επιχειρθματικά, ενϊ 100,9 

δις. ευρϊ αντιςτοιχοφν δάνεια προσ τα νοικοκυριά. Από τα δάνεια προσ τα νοικοκυριά τα 71,1 δις. 

ευρϊ είναι ςτεγαςτικά και τα  28,4 δις. ευρϊ καταναλωτικά. 

Τα οξφτατα προβλιματα ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων από τθν 

ζλλειψθ ρευςτότθτασ αμβλφνει ςε μικρό βακμό θ πλθρωμι των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του κράτουσ προσ τουσ ιδιϊτεσ. Στθν 

περίοδο Δεκεμβρίου 2012-Σεπτεμβρίου 2013 πλθρϊκθκαν οφειλζσ 

φψουσ 4,9 δις. ευρϊ, ενϊ ζχει εγκρικεί θ χρθματοδότθςθ 

αιτθμάτων των φορζων φψουσ επιπλζον 900 εκατ1 ευρϊ.   

Τα ςτοιχεία του επταμινου του 2013 είναι ενκαρρυντικά, αφοφ οι 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τθσ  Γενικισ Κυβζρνθςθσ μειϊκθκαν μζςα ςε ζνα χρόνο κατά 2,7%, αφοφ από 

7,9 δις. ευρϊ το 2012 ζπεςαν ςτα 6,1 δις. ευρϊ το 2013.   

 

Δαπάνεσ  

Σφμφωνα με το Δελτίο Εκτζλεςθσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ και το Γραφείο Ρροχπολογιςμοφ 

τθσ Βουλισ2, οι πρωτογενείσ δαπάνεσ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ περιορίςτθκαν κατά 3,5 δις. 

ευρϊ από το ζτοσ 2012 ςτο ζτοσ 2013, ιτοι μείωςθ ςε ποςοςτό  7,3%. Θ μείωςθ αυτι προζκυψε 

κυρίωσ από τισ  μεταβολζσ που απεικονίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:  

  

                                                           
1
 Διαδικαςία αποπλθρωμισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, Υπ. Οικ., 02/10/2013  

2
 Δελτίο Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, Δεκζμβριοσ 2013, Υπ. Οικ., Ιανουάριοσ 2014, Γραφείο Ρροχπολογιςμοφ του 

κράτουσ, Βουλι των Ελλινων (Ιανουάριοσ 2014) 
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Χρθματοδότθςθ τθσ Ελλθν. Οικονομίασ από τισ εγχϊρ. Εμπορικζσ τράπεηεσ ςε δισ ευρϊ

Ο ρυκμόσ αποπλθρωμισ των 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του 

κράτουσ προσ του ιδιϊτεσ 

ςυμβάλλει ςτο πρόβλθμα 

ρευςτότθτασ των 

επιχειριςεων   
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Ρίνακασ 1-1: Δαπάνεσ Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 2012 – 1013  

Δαπάνεσ ςε εκατ. ευρϊ 2012 (Ρραγμ.) 2013 (Ρραγμ.) % Μεταβολι 

Συνολικζσ Δαπάνεσ Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 64.614 58.463 -9,52% 

Συνολικζσ Δαπάνεσ Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 61.500 51.813 -15,75% 

Ρρωτογενείσ Δαπάνεσ Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 47.529 44.235 -6,93% 

Δαπάνεσ για Αποδοχζσ & υντάξεισ 20.511 18.424 -10,18% 

Επιχορηγήςεισ Αςφαλιςτικών Σαμείων 14.466 12.740 -11,93% 

Κοινωνικζσ Δαπάνεσ 1.206 1.462 21,23% 

Λειτουργικζσ &Λοιπζσ Δαπάνεσ 6.410 6.338 -1,12% 

Αποδιδόμενοι Πόροι 3.474 3.549 2,16% 

Δαπάνεσ Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων 6.114 6.550 7,13% 

Ρθγι: Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (ΓΛΚ). 

Ζςοδα 

Ππωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (Γ.Λ.Κ.), το 2013 τα 

ζςοδα του Κρατικοφ προχπολογιςμοφ αυξικθκαν κατά 1,1 δις. ευρϊ ςε ςχζςθ με το 2012, με ρυκμό 

αφξθςθσ 2,1%.  Τα τακτικά ζςοδα μειϊκθκαν κατά 2,5 δις. ευρϊ, ακολουκϊντασ ρυκμό μείωςθσ 5%. 

Εντοφτοισ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ςε όλεσ τισ βαςικζσ κατθγορίεσ θ είςπραξθ των εςόδων 

υπερκαλφπτει τουσ  επικαιροποιθμζνουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Οι πραγματοποιιςεισ ανά 

κατθγορία εςόδων του κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ για τα ζτθ 2012 και 2013 και οι μεταβολζσ τόςο 

ανά ζτοσ όςο και προσ τουσ επικαιροποιθμζνουσ ςτόχουσ εμφανίηονται αναλυτικά ςτον κατωτζρω 

πίνακα. 

Ρίνακασ 1-2: Ζςοδα Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 2012-2013 

Ζςοδα ςε εκατ. ευρϊ 2012 
(Ρραγμ.) 

2013 
(Ρραγμ.) 

% Μεταβολι 
(2012-2013) 

 

Επικαιρ. 
Στόχοι 

Μεταβολι ωσ 
προσ επικαιρ. 

Στόχουσ 

Σφνολο Κακαρϊν Εςόδων 
Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 

51.925 53.019 2,11% 53.242 -0,4% 

Σφνολο Κακαρϊν Εςόδων 
Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 

48.328 48.424 0,20% 48.106 0,7% 

Τακτικά Ζςοδα 49.662 47.172 -5,01% 46.854 0,7% 

Ι.  Άμεςοι Φόροι 21.096 20.066 -4,88% 19.884 0,9% 

1. Φόροσ Ειςοδιματοσ 13.311 11.497 -13,63% 11.575 -0,7% 

Φυςικϊν Ρροςϊπων 9.968 7.979 -19,95% 7.982 -0,04% 

Νομικϊν Ρροςϊπων 1.715 1.681 -1,98% 1.640 2,5% 

Ειδικϊν κατθγοριϊν 1.628 1.837 12,84% 1.953 -5,9% 

2. Φόροι περιουςίασ 2.857 2.991 4,69% 2.784 7,4% 

3. Άμεςοι Φόροι ΡΟΕ 1.812 2.826 55,96% 2.690 5,1% 

4. Λοιποί Άμεςοι Φόροι 3.116 2.752 -11,68% 2.835 -2,9% 

ΙΙ. Ζμμεςοι Φόροι 26.083 24.549 -5,88% 24.519 0,1% 

1. Φόροι Συναλλαγϊν 15.686 14.666 -6,50% 14.486 1,2% 

ΦΡΑ 14.955 13.848 -7,40% 13.644 1,5% 

2. Φόροι Κατανάλωςθσ 9.627 8.995 -6,56% 9.124 1,4% 

3. Ζμμεςοι Φόροι ΡΟΕ 452 533 17,92% 572 -6,8% 

4. Λοιποί Ζμμεςοι Φόροι 318 355 11,64% 337 5,3% 

Ζςοδα Ρροχπολογιςμοφ 
Δθμοςίων Επενδφςεων 

3.600 4.595 27,64% 5.136 -10,5% 

Ρθγι: Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (Γ.Λ.Κ.). 
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Μακροοικονομικζσ Εξελίξεισ  

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Δελτίο τφπου 14-2-2014),  το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν για 

το 4ο τρίμθνο του 2013 (εκτιμιςεισ) παρουςίαςε μείωςθ κατά 2,6 % ςε ςχζςθ με το 4ο τρίμθνο του 

2012. Το Α.Ε.Ρ. των τριϊν προθγοφμενων τριμινων του 2013 ζχει ανακεωρθκεί με βάςθ τα πιο 

πρόςφατα ςτοιχεία των λογαριαςμϊν τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και από νεϊτερεσ εκτιμιςεισ 

των βραχυχρόνιων δεικτϊν.  

Στον ακόλουκο πίνακα εμφανίηονται οι τιμζσ του Α.Ε.Ρ. ανά τρίμθνο και ετιςια ςε τιμζσ ζτουσ 

αναφοράσ 2005 (μθ εποχικά διορκωμζνα ςτοιχεία) 

Ρίνακασ 1-3: Ακακάριςτο Εκνικό Ρροϊόν 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

αϋτρίμθνο 49.525 47.439 46.972 42.840 39.954 37.756 

βϋτρίμθνο 53.148 51.254 49.816 45.889 42.951 41.354 

γϋτρίμθνο 55.247 53.607 50.064 48.072 44.873 43.505 

δϋτρίμθνο 52.522 51.543 46.916 43.201 40.737 39.691 

Α.Ε.Ρ. 210.442 203.843 193.768 180.002 168.515 162.306 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ- Δελτίο Τφπου 14-2-2014 

Θ μεςοςτακμικι μείωςθ του Α.Ε.Ρ. κατά το πρϊτο εννεάμθνο του 

2013 ζφταςε ςτο 4%, με 6,6% μείωςθ του Α.Ε.Ρ. τθν αντίςτοιχθ 

χρονικι περίοδο του 2012 (πρϊτο εννεάμθνο) και ςυνολικι 

ςυρρίκνωςθ του Α.Ε.Ρ. για το ςφνολο του ζτουσ (2012) κατά 6,4%. Θ 

μείωςθ του Α.Ε.Ρ. κατά 2,6% το τζταρτο τρίμθνο, αποτελεί 

ενκαρρυντικό ςτοιχείο, αφοφ αποτελεί τθ μικρότερθ ςυγκριτικά 

μείωςθ του Α.Ε.Ρ. τθσ τελευταίασ τριετίασ.  

Στθν προςπάκεια ςυγκράτθςθσ τθσ ςυρρίκνωςθσ του Α.Ε.Ρ., 

ςυνζβαλε μεταξφ άλλων θ αφξθςθ των εξαγωγϊν. Οι εξαγωγζσ 

εννεαμινου 2013 αυξικθκαν κατά 1,4% ζναντι μείωςθσ κατά 1% το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα του 

2012, ενϊ ςφμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία οι ετιςιεσ εξαγωγζσ του 2013 εμφανίηουν αφξθςθ 

0,9% ζναντι του 2012. 

Ρίνακασ 1-4: Οι Ελλθνικζσ εξαγωγζσ και ειςαγωγζσ (Ιανουάριοσ-Νοζμβριοσ 2013) 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ και ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 Ιανουάριοσ-Νοζμβριοσ 2013* 

(Σε εκατ. ευρϊ) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΞΑΓΩΓΕ % ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

2013 2012 13-12 

ΚΟΣΜΟΣ 25.150,1 24.936,7 0,9% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΙΑΓΩΓΕ % ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

2013 2012 13-12 

ΚΟΣΜΟΣ 42.508,0 44.832,8 -5,2% 

* Τα ςτοιχεία και για τα δφο ζτθ είναι προςωρινά  

Ρθγι: ΕΛ. ΣΤΑΤ.  Επεξεργαςία ςτοιχείων από το ΚΕΕΜ -  

Θ ςθμαντικι ανάςχεςθ 

τθσ πτϊςθσ του ΑΕΡ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 

τελευταίο  τρίμθνο του 

2013 αποτελεί το πρϊτο 

ςαφζσ δείγμα των 

δυνατοτιτων που ζχει θ 

ελλθνικι οικονομία 



ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014-2015  
 

© Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Σελίδα 40 από 139 

 

Από τθν άλλθ, οι ειςαγωγζσ εννεαμινου 2013 μειϊκθκαν κατά 5,4% ζναντι ςυρρίκνωςθσ των 

ειςαγωγϊν κατά 18,5% το αντίςτοιχο εννεάμθνο του 2012, ενϊ ςφμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία 

οι ετιςιεσ ειςαγωγζσ του 2013 είναι μειωμζνεσ κατά 5,2% ςε ςχζςθ με το 2012. Ρροφανϊσ αυτόσ ο 

φκίνων ρυκμόσ μείωςθσ των ειςαγωγϊν ζρχεται ςε αρμονία με το ρυκμό μείωςθσ των 

καταναλωτικϊν δαπανϊν και τθν παρατθροφμενθ βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ και τθσ 

καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ. 

Σφμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ.3, κατά το μινα Νοζμβριο 2013 το μζγεκοσ τθσ 

Συνολικισ Οικοδομικισ Δραςτθριότθτασ (Ιδιωτικισ-Δθμόςιασ) ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ μετροφμενο με 

βάςθ τισ εκδοκείςεσ οικοδομικζσ άδειεσ, ανιλκε ςε 1.575 οικοδομικζσ άδειεσ, που αντιςτοιχοφν ςε 

320,8 χιλιάδεσ m2 επιφάνειασ και 1.336,1 χιλιάδεσ m3 όγκου, παρουςίαςε δθλαδι, αφξθςθ κατά 

36,2% ςτον αρικμό των οικοδομικϊν αδειϊν, κατά 62,8% ςτθν επιφάνεια και κατά 89% ςτον όγκο, ςε 

ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του 2012. Τα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν μία επιπλζον ζνδειξθ για 

ανάκαμψθ του κλίματοσ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο, ο οποίοσ πλιγθκε ιδιαίτερα τθν τελευταία 

πενταετία. Στον ακόλουκο πίνακα απεικονίηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ των βαςικϊν 

μακροοικονομικϊν μεγεκϊν κατά τα τελευταία ζτθ.  

Ρίνακασ 1-5: Εξζλιξθ βαςικϊν μακροοικονομικϊν μεγεκϊν –Τριμθνιαίοι Εκνικοί Λογαριαςμοί (ςτακερζσ 
τιμζσ 2005) 

 
Ρθγι: Τριμθνιαίοι Εκνικοί Λογαριαςμοί, Δεκζμβριοσ 2013, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ι.Ο.Β.Ε. 

                                                           
3
 ΕΛΣΤΑΤ- Ζρευνα οικοδομ. Δραςτθριότθτασ- Δελτίο τφπου 12-2-2014 
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Συμπεράςματα για το 2013 

Το 2013 ιταν ζνα ζτοσ με πολλζσ ιδιαιτερότθτεσ για τθν Ελλθνικι οικονομία. Από τθ μια πλευρά 

υπιρξαν προβλιματα και ανθςυχίεσ που ζκαναν ζντονα τθν εμφάνιςθ τουσ, αλλά υπιρξαν και κετικά 

αποτελζςματα, τα οποία δθμιουργοφν ιδιαίτερθ αιςιοδοξία για το μζλλον. Αυτι θ αντιφατικι εικόνα 

κα πρζπει αφενόσ να προβλθματίςει και αφετζρου να μετατρζψει τα κετικά ςτοιχεία ςε ευοίωνεσ 

προοπτικζσ.  

Συγκεκριμζνα, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, θ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, θ περεταίρω ςυρρίκνωςθ του 

Α.Ε.Ρ. (για ζκτθ ςυνεχι χρονιά), θ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ, θ μείωςθ μιςκϊν και 

ςυντάξεων, θ φορολογικι επιβάρυνςθ και θ μείωςθ τθσ αγοραςτικι δφναμθσ των πολιτϊν 

ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία αρνθτικισ εικόνασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 

Πμωσ δεν πρζπει να παραγκωνιςτοφν τα κετικά ςτοιχεία για το 2013, όπωσ θ αφξθςθ του τουριςμοφ 

ςτθν Ελλάδα, που αποτελεί για πολλά χρόνια τθ ραχοκοκαλιά τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, θ αφξθςθ 

των εξαγωγϊν και θ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων του καταςκευαςτικοφ κλάδου που ζχουν τθ 

δυναμικι να μεταβάλλουν τθν εικόνα αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ.  

1.2.2. Οικονομικό Κλίμα ςτθν Ελλάδα (2014-2015) 
 Θ υλοποίθςθ των προγραμματιςμζνων ςτο Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 

(Μ.Ρ.Δ.Σ.) διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτο δθμόςιο τομζα, οι περιςςότερεσ εκ των οποίων είχαν 

αναβλθκεί τα προθγοφμενα χρόνια, κακϊσ και οι διαπραγματεφςεισ με τθν τρόικα για τθ ςυνζχιςθ 

του προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ ςτθν περίοδο 2014-2017, είναι οι βαςικοί 

παράγοντεσ διαμόρφωςθσ των κοινωνικοοικονομικϊν εξελίξεων και ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα κατά το 

2014. Σε ότι αφορά ςτισ επιδράςεισ αμιγϊσ εξωγενϊν παραγόντων, θ ενίςχυςθ του διεκνοφσ 

τουριςμοφ και θ υποχϊρθςθ τθσ φφεςθσ ςτθν Ευρωηϊνθ ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, που είναι ο 

βαςικόσ εξαγωγικόσ προοριςμόσ των ελλθνικϊν προϊόντων κατά το 2013, κακϊσ και ο περιοριςμόσ 

τθσ φφεςθσ τθσ χϊρασ το 2013, ςε ςυνδυαςμό με τθν ενδεχόμενθ 

οριακι ανάπτυξι τθσ Ελλάδασ εντόσ του 2014 ευνοοφν τθν τόνωςθ 

τθσ εγχϊριασ παραγωγισ από τθν εξωτερικι ηιτθςθ.  

Οι εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ 

αντιςτοιχοφν ςτο 40,5% των ςυνολικϊν ελλθνικϊν εξαγωγϊν 

(Ι.Ο.Β.Ε. - «Θ Ελλθνικι Οικονομία 2013»), ενϊ οι κυριότεροι 

εμπορικοί εταίροι τθσ Ελλάδασ είναι θ Κφπροσ, θ Ιταλία και θ 

Γερμανία. Θ προβλεπόμενθ αφξθςθ του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ 

ηιτθςθσ ςτθ Γερμανία – το μεγαλφτερο εμπορικό εταίρο - κακϊσ και θ προβλεπόμενθ μείωςθ ςτο 

ρυκμό αφξθςθσ των κακαρϊν εξαγωγϊν τθσ αποτελεί κετικό ςθμάδι για τθν αφξθςθ των εξαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων τθσ Ελλάδασ προσ αυτι. Αντιςτοίχωσ κετικά είναι τα ςθμάδια και από τθν εξζλιξθ 

τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ και των κακαρϊν εξαγωγϊν ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.  

 Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ δθμιουργίασ αναπτυξιακϊν προοπτικϊν ςχετίηεται με ηθτιματα 

δθμοςιονομικισ προςαρμογισ. Σφμφωνα με τον πίνακα 1-8, θ Ελλάδα, είχε πολφ υψθλό δθμόςιο 

ζλλειμμα ωσ % Α.Ε.Ρ. μζχρι και το 2012, το οποίο κατά το 2013 ζχει μειωκεί κατά πολφ, δείχνοντασ 

πολφ καλι προςαρμογι.  

Με βάςθ τα ςτοιχεία του πίνακα 1-7 προβλζπεται ότι, για το ζτοσ 2014, τα δθμόςια ζςοδα ωσ 

ποςοςτό του Α.Ε.Ρ. (43,9%) κα υπολείπονται ζναντι του κοινοτικοφ μζςου όρου (E.U.-27,45,5%). 

Θ ενίςχυςθ του διεκνοφσ 

τουριςμοφ και θ 

υποχϊρθςθ τθσ φφεςθσ 

ςτθν Ευρωηϊνθ ευνοοφν 

τθν τόνωςθ τθσ εγχϊριασ 

παραγωγισ από τθν 

εξωτερικι ηιτθςθ. 
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Εντοφτοισ, οι δθμόςιεσ δαπάνεσ ωσ ποςοςτό του Α.Ε.Ρ. (46,5%) εκτιμάται ότι κα είναι χαμθλότερεσ 

του κοινοτικοφ μζςου όρου (48,8%). Ωσ εκ τοφτου, το δθμοςιονομικό ιςοηφγιο (Κακαρά ζςοδα ωσ % 

Α.Ε.Ρ.) ωσ ποςοςτό του Α.Ε.Ρ. κα ςυνεχίηει να είναι αρνθτικό και για το ζτοσ 2014 (-2,6%) αλλά 

χαμθλότερο του κοινοτικοφ μζςου όρου (-3,30%). Επιπλζον, διαπιςτϊνεται ότι το δθμοςιονομικό 

ιςοηφγιο βαίνει ςυνεχϊσ μειοφμενο κατά τθν περίοδο 2012-20144.  

Ρίνακασ 1-6: Δθμόςια Ζςοδα – Δαπάνεσ ωσ % Α.Ε.Ρ. 

 Ελλάδα E.U.-27 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Ζςοδα (%Α.Ε.Ρ.) 42,4 44,7 43,5 43,9 44,7 45,4 45,8 45,5 

Ζξοδα (%Α.Ε.Ρ.) 51,9 54,7 47,3 46,5 49,1 49,4 49,2 48,8 

Κακαρά Ζςοδα (% Α.Ε.Ρ.) -9,5 -10,00 -3,8 -2,6 -4,4 -4,0 -3,4 -3,30 

Ραραοικονομία (%Α.Ε.Ρ.) 24,3 20,0 23,6  19,2 18,9 18,4  

Μεταβολι ςτο μοναδιαίο 
κόςτοσ εργαςίασ (%) 

-1,8 -6,2 -6,3 -1,5 0,9 1,8 1,6 1,1 

Ρθγι:  1. IMF,http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013 

2. Schneider, F. (2013), “Size & Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other O.E.C.D. 

countries from 2003 to 2013: A further Decline. 

 

Θ αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου τομζα που βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ιδθ 

από τα τζλθ του δεφτερου τριμινου του 2013 και οι εκτεταμζνεσ αλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα 

δθμιουργοφν αβεβαιότθτα ςε πολλοφσ εργαηόμενουσ, ενϊ είναι πικανό ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να 

επθρεάςουν και τα ειςοδιματά τουσ και κατά ςυνζπεια και τθ φοροδοτικι τουσ ικανότθτα. Συνεπϊσ, 

εκτόσ από τθν περιςτολι των δθμόςιων δαπανϊν και τον εξορκολογιςμό τθσ λειτουργίασ του 

κράτουσ, που αποτελοφν τα βαςικά ηθτοφμενα των τρεχουςϊν μεταρρυκμίςεων ςτο δθμόςιο τομζα, 

πικανότατα κα υπάρξουν περιοριςτικζσ επιδράςεισ ςτο διακζςιμο ειςόδθμα ι/και ςτθν 

καταναλωτικι ροπι των νοικοκυριϊν, που κα προςαρμόςουν ςε χαμθλότερα επίπεδα τα 

καταναλωτικά τουσ ζξοδα.  

Ταυτόχρονα με τθν ακολουκοφμενθ κυβερνθτικι πολιτικι ςτθν εφαρμογι αναγκαίων εδϊ και 

δεκαετίεσ διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτο κράτοσ, αναμζνεται να κινθκοφν διαδικαςίεσ προϊκθςθσ 

μεταρρυκμίςεων ςτο κεςμικό πλαίςιο και τθ λειτουργία ςθμαντικϊν για τθν ελλθνικι οικονομία 

κλάδων και επαγγελμάτων, οι οποίεσ μποροφν να αποτελζςουν καταλφτθ για τθν ανάπτυξι τουσ, 

αλλά και γενικότερα ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου για τθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ μζςο-μακροπρόκεςμα. Θ 

μείωςθ τθσ διαφκοράσ, τθσ γραφειοκρατίασ, οι μεταρρυκμιςτικζσ αλλαγζσ και θ διευκόλυνςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων, μζςω 

τθσ αφξθςθσ των φορολογικϊν εςόδων και τθσ βελτίωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ. 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, θ ςθμαντικι ανάςχεςθ τθσ πτϊςθσ του Α.Ε.Ρ. τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο  

2013, για πρϊτθ φορά από τθν ζναρξθ τθσ φφεςθσ το 2008, αν και είναι πρόωρο να κεωρθκεί μια 

ςτακερι τάςθ, εντοφτοισ αποτελεί το πρϊτο ςαφζσ δείγμα των δυνατοτιτων που ζχει θ ελλθνικι 

οικονομία.  

Τζλοσ, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ του Γραφείου Ρροχπολογιςμοφ τθσ Βουλισ τον Ιανουάριο του 2014, 

κετικό ςτοιχείο που κα πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ είναι το γεγονόσ ότι θ Ελλάδα δεν είναι 

                                                           
4
 Το ςυνολικό δθμοςιονομικό ζλλειμμα ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ μειϊκθκε από -10% για το ζτοσ 2012 ςε -3,8% για το ζτοσ και 

προβλζπεται ότι κα μειωκεί ακόμθ περιςςότερο, -2,6% για το ζτοσ 2014. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013
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πλζον θ χϊρα με τα μεγαλφτερα ελλείμματα ςτθν Ευρωηϊνθ. Συγκεκριμζνα, ζχει βελτιϊςει τθ κζςθ 

τθσ ςτουσ ςθμαντικότερουσ δθμοςιονομικοφσ δείκτεσ αφοφ: (α) κατζχει το 11ο μικρότερο πρωτογενζσ 

ζλλειμμα, (β) το 5ο μεγαλφτερο ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, (γ) το 3ο μεγαλφτερο ζλλειμμα ςτο 

ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, και (δ) το 10ο μεγαλφτερο ςυνολικό χρζοσ (ιδιωτικό και δθμόςιο) 

από τισ 27 χϊρεσ – μζλθ τθσ Ε.Ε. Αυτά τα ςτοιχεία προφανϊσ αποτελοφν οδθγό λειτουργίασ του 

κράτουσ για το 2014. 

Ρροοπτικζσ για το 2014 

Θ επιβράδυνςθ τθσ φφεςθσ ςτο 2013 ςτθρίηει τθν πρόβλεψθ ότι θ 

Ελλθνικι οικονομία κα εξζλκει το 2014 από τθν κατάςταςθ 

ςυρρίκνωςθσ και το Α.Ε.Ρ. κα ςθμειϊςει κετικό ρυκμό μεταβολισ5 

(+0,6%). Εκτιμάται ότι κετικζσ επιδράςεισ ςτθν πραγματικι οικονομία 

κα ζχουν θ υλοποίθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων μζςα από τθν 

απορρόφθςθ των πόρων που διατίκενται από το Ε.Σ.Ρ.Α. και τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων 

(Ε.Τ.Επ), θ ολοκλιρωςθ τθσ προγραμματιςμζνθσ διαδικαςίασ αποπλθρωμισ των λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν του Δθμοςίου προσ τον ιδιωτικό τομζα, θ περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

κόςτουσ και θ επιτάχυνςθ των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και του προγράμματοσ 

αποκρατικοποιιςεων. Κακοριςτικι προβλζπεται να είναι και θ βελτίωςθ ςτισ ςυνκικεσ ρευςτότθτασ 

τθσ οικονομίασ, μετά και από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ και αναδιάρκρωςθσ του 

τραπεηικοφ τομζα, κακϊσ και τθσ ακολουκοφμενθσ νομιςματικισ πολιτικισ ςτθν Ευρωηϊνθ.  

Ρίνακασ 1-7: Ρροβλζψεισ Βαςικϊν Μακροοικονομικϊν τθσ Ελλάδασ 

 
Ρθγζσ: Ειςθγθτικι Ζκκεςθ Ρροχπολογιςμοφ 2014, Υπ. Οικ., Νοζμβριοσ 2013 –, European Economic Forecast, Autumn 2013, 
European Commission, Νοζμβριοσ 2013 - O.E.C.D. Economic Outlook No. 94, November 2013 – Greece, Fourth Review Under 
the Extended Arrangement Under the Extended Facility, IMF, July 2013, IOBE (2013). 

 

Θ αφξθςθ του Α.Ε.Ρ. προβλζπεται να προζλκει κυρίωσ από τθν ανάκαμψθ των επενδφςεων και τισ 

εξαγωγζσ. Θ ςυμβολι τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ προβλζπεται να παραμείνει αρνθτικι ι οριακά κετικι, 

                                                           
5
 Ζκκεςθ Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 2014 

Θ ελλθνικι οικονομία 

προβλζπεται να εξζλκει 

από τθν κατάςταςθ 

ςυρρίκνωςθσ το 2014  
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ενϊ θ δθμόςια κατανάλωςθ προβλζπεται να μειωκεί κατά 4% και θ ιδιωτικι κατανάλωςθ κατά 1,6%. 

Από τθν άλλθ, προςδοκάται αφξθςθ των επενδφςεων κατά 5,3%, αφξθςθ των εξαγωγϊν κατά 4,6% με 

τισ ειςαγωγζσ παράλλθλα να μειϊνονται κατά 1,3%.  

Το ποςοςτό ανεργίασ προβλζπεται να αρχίςει ςταδιακά να μειϊνεται και εκτιμάται ότι κα 

διαμορφωκεί ςτο 26% του εργατικοφ δυναμικοφ (ι 24,5% ςε εκνικολογιςτικι βάςθ). Θ απαςχόλθςθ 

προβλζπεται να αυξθκεί κατά 0,6%, λόγω τθσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και των 

μεταρρυκμίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ.  

Ρίνακασ 1-8: Εγχϊρια Δαπάνθ και Ακακάριςτο Εγχϊριο –Ρροϊόν – Εκτιμιςεισ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ςε 
ςτακερζσ αγοραίεσ τιμζσ ζτουσ 2005) 

Ρθγι:  European Economic Forecast, Autumn 2013, European Commission, Νοζμβριοσ 2013 - O.E.C.D. Economic Outlook No. 

94 November 2013.  

Τζλοσ, ο πλθκωριςμόσ αναμζνεται να ςυνεχίςει τθν πτωτικι τάςθ (-0,4%), επθρεαηόμενοσ κυρίωσ 

από τθ χαμθλι εγχϊρια ηιτθςθ, το μειωμζνο κόςτοσ εργαςίασ ανά μονάδα προϊόντοσ και τισ 

διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που βελτιϊνουν τθ λειτουργία των αγορϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν.  

 

Θ άποψθ των πολιτϊν για τισ προοπτικζσ του 2014, ςφμφωνα με ςτοιχεία ζρευνασ καταναλωτϊν για 

τθν οικονομικι κατάςταςθ του νοικοκυριοφ τουσ και τθν εξζλιξθ τθσ χϊρασ για το επόμενο 

δωδεκάμθνο (ΙΟΒΕ 2013), είναι ότι το ειςόδθμά τουσ ζχει περιοριςτεί τόςο πολφ λόγω τθσ κρίςθσ, 

που δθλϊνουν είτε υπερχρεωμζνοι, είτε ότι αντλοφν από τισ αποταμιεφςεισ τουσ προκειμζνου να 

μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
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Συμπεραςματικά, όςον αφορά τισ προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και από τθν ζωσ τϊρα 

ανάλυςθ παρατθρείται μια κετικι εξζλιξθ ςε δείκτεσ όπωσ αυτοί του Οικονομικοφ Ρεριβάλλοντοσ και 

τθσ Καταναλωτικισ Εμπιςτοςφνθσ, αλλά από τθν άλλθ παρατθρείται μια αρνθτικι ςτάςθ ςχετικά με 

τθν εξζλιξθ ςθμαντικϊν κακθμερινϊν καταςτάςεων μείηονοσ ενδιαφζροντοσ τόςο για τουσ πολίτεσ, 

όςο και για τθν οικονομία ςτο ςφνολο τθσ (ανεργία, αποταμίευςθ, κατανάλωςθ).  

Θ επιβράδυνςθ τθσ φφεςθσ ςτο 2013 ςτθρίηει τθν πρόβλεψθ ότι θ Ελλθνικι οικονομία κα εξζλκει το 

2014 από τθν κατάςταςθ ςυρρίκνωςθσ και το Α.Ε.Ρ. κα ςθμειϊςει κετικό ρυκμό μεταβολισ.  

Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ ςτθν βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ κα ςυμβάλλουν, μεταξφ άλλων, 

θ πραγματοποίθςθ επενδφςεων, θ αφξθςθ του τουριςμοφ ςτθ χϊρα μασ, θ αφξθςθ των εξαγωγϊν και 

θ αποπλθρωμι των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του Δθμοςίου προσ τον ιδιωτικό τομζα.  

Σφμφωνα και με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (πίνακασ 1-8) ακόμα κετικότερεσ είναι οι εκτιμιςεισ για το 

2015 όςον αφορά τθν εξζλιξθ του Α.Ε.Ρ., όπου αναμζνεται κετικι ποςοςτιαία μεταβολι κατά 2,9%. 

Ρροβλζπουν ακόμα αφξθςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, αφξθςθ των επενδφςεων κεφαλαίου και των 

εξαγωγϊν, αλλά και ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ. 

Αναγκαία για τθν επόμενθ διετία είναι θ προϊκθςθ των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και 

ιδιαίτερα αυτϊν που διευκολφνουν τισ ςυναλλαγζσ των πολιτϊν με το Δθμόςιο και κακιςτοφν ςαφζσ 

το περιβάλλον ςτο οποίο κινοφνται επιχειριςεισ και επενδυτζσ.  
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.  
Θ διανυόμενθ περίοδοσ είναι μια περίοδοσ αλλαγισ τόςο ωσ προσ το εςωτερικό όςο και ωσ προσ το 

εξωτερικό περιβάλλον τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Συγκεκριμζνα, θ Γ.Γ.Δ.Ε. διζρχεται μια μεταβατικι περίοδο 

εςωτερικισ αναδιάρκρωςθσ και μεταβολισ του οργανωτικοφ τθσ πλαιςίου. Ραράλλθλα το εξωτερικό 

περιβάλλον χαρακτθρίηεται από τθν κρίςιμθ περίοδο που διανφει θ Ελλθνικι Οικονομία μετά από 

τρία χρόνια εφαρμογισ προγραμμάτων προςαρμογισ, ςτακερότθτασ και μεταρρυκμίςεων. Στo 

πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., διενεργικθκε θμερίδα για τθν 

ανάλυςθ S.W.O.T. ςτθν οποία ςυμμετείχαν εκπρόςωποι όλων των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., Κεντρικϊν 

και Ρεριφερειακϊν με εμπειρία και γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

Συγκεκριμζνα, ςυμμετείχαν οι ακόλουκεσ Υπθρεςίεσ: 

 Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

 Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογίασ 

 Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

 Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων και Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων με τισ ειδικά 

αποκεντρωμζνεσ και περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ 

 Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. με τισ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ 

 Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ με τισ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ 

 Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) με τισ περιφερειακζσ τουσ Υπθρεςίεσ τθσ 

 Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e-εφαρμογζσ) 

 Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικά Συναλλαςςομζνων (e-υπθρεςίεσ) 

 Αυτοτελισ Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων 

 Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν 

Θ θμερίδα ανάλυςθσ S.W.O.T. αναδείχκθκε ιδιαίτερα εποικοδομθτικι και τα ςυμπεράςματά τθσ 
λιφκθκαν υπόψθ ςτο παρόν επιχειρθςιακό ςχζδιο ενϊ αξιοποιικθκαν πολλζσ από τισ προτάςεισ που 
υποβλικθκαν.  

2.1. Δυνάμεισ/Ρλεονεκτιματα – Αδυναμίεσ 
Οι δυνάμεισ και αδυναμίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μποροφν να ταξινομθκοφν, 

ανάλογα με τον τομζα ςτον οποίο αφοροφν, ςτισ ακόλουκεσ τρείσ 

κατθγορίεσ:  

Το ανκρϊπινο δυναμικό, τισ διαδικαςίεσ και τισ υποδομζσ.  

 

Με βάςθ τισ τρεισ αυτζσ κατθγορίεσ αναλφονται παρακάτω οι δυνάμεισ και οι αδυναμίεσ τθσ 

ανάλυςθσ S.W.O.T.  

To ζμψυχο δυναμικό αποτελεί ζνα από τα κυριότερα δυνατά ςθμεία τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Συγκεκριμζνα, το 

ζμψυχο δυναμικό είναι εξειδικευμζνο και ζμπειρο, διακζτει υψθλι κατάρτιςθ και διακρίνεται από 

επαγγελματικι ςυνείδθςθ, καινοτόμεσ ιδζεσ και ζνκερμθ διάκεςθ ςυνεργαςίασ. Θ ςθμαςία και θ 

ςυμβολι του ανκρωπίνου δυναμικοφ φαίνεται ωςτόςο να υπονομεφεται από τισ αδυναμίεσ τθσ 

υποςτελζχωςθσ των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., τθσ ζλλειψθσ κινιτρων και ανταμοιβϊν, τθσ μθ 

Το ζμψυχο δυναμικό 

αποτελεί το 

ςθμαντικότερο 

πλεονζκτθμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
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ορκολογικισ κατανομισ των αρμοδιοτιτων και κζςεων και των ςτρεβλϊςεων ςτθν επιλογι ςτελεχϊν 

ςε κζςεισ ευκφνθσ. 

Στο επίπεδο των διαδικαςιϊν, θ Γ.Γ.Δ.Ε. επιδεικνφει ευελιξία και μια ιςχυρι δυναμικι, θ οποία 

ενιςχφεται από τθ κεςμικι κακιζρωςθ τθσ οικονομικισ και διοικθτικισ τθσ αυτοτζλειασ κακϊσ και τθν 

εκχϊρθςθ ςθμαντικϊν αρμοδιοτιτων ςτο πρόςωπο του Γενικοφ Γραμματζα. Θ δυναμικι αυτι 

ενιςχφεται περαιτζρω με τθ λειτουργία Υπθρεςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου και τθν εφαρμογι 

ςφγχρονων μεκόδων διοίκθςθσ ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ. Τα παραπάνω πλαιςιϊνονται από τθ ςυμμετοχι 

ςε Ευρωπαϊκά και διεκνι όργανα για τθν κακιζρωςθ και εφαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθ 

διοίκθςθ. Ωςτόςο, τροχοπζδθ ςε επίπεδο διαδικαςιϊν αποτελοφν θ πολυνομία, θ φπαρξθ 

γραφειοκρατίασ, θ ζλλειψθ καταγεγραμμζνων διαδικαςιϊν κακϊσ και θ μθ ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν 

παραγόντων ςτο ςχεδιαςμό των μζτρων πολιτικισ.  

Σχετικά με τισ δυνάμεισ και τισ αδυναμίεσ που ςχετίηονται με τισ 

υποδομζσ υπάρχει ζντονθ διαφοροποίθςι τουσ ανάμεςα ςτισ 

διαφορετικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Συγκεκριμζνα, θ χριςθ και 

διαλειτουργικότθτα θλεκτρονικϊν μζςων και ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ τόςο για τθν εξυπθρζτθςθ φορολογουμζνων όςο 

και για τθν άςκθςθ διοίκθςθσ αποτελεί ςτοιχείο δφναμθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Ωςτόςο, ςε κάποιεσ Υπθρεςίεσ 

παρουςιάηονται ελλείμματα ςτθν πρόςβαςθ ςτα ςυςτιματα αυτά και ελλείψεισ ςτθν 

διαλειτουργικότθτά τουσ.   

Εξετάηοντασ τισ δυνάμεισ και τισ αδυναμίεσ τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. και δεδομζνου ότι κάποιοι 

παράγοντεσ αποτελοφν δυνάμεισ ςε κάποιεσ Υπθρεςίεσ και ταυτόχρονα αδυναμίεσ ςε άλλεσ μπορεί 

να διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν περικϊρια πιο ορκολογικισ κατανομισ των (ανκρϊπινων, οικονομικϊν 

και τεχνολογικϊν) πόρων εντόσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται αναλυτικά οι Δυνάμεισ και οι Αδυναμίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., οι 

οποίεσ αναδείχκθκαν από τθν ανάλυςθ S.W.O.T. 

 

  

Τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα αποτελοφν το 

δεφτερο βαςικό 

πλεονζκτθμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
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Ρίνακασ 2-1: Δυνάμεισ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Δυνάμεισ τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. 

1. Ανκρϊπινο δυναμικό υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου, εξειδικευμζνο ζμπειρο και καταρτιςμζνο με ευελιξία 
ςτο διαρκϊσ μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, αφοςίωςθ, αποδοτικότθτα, ανάλθψθ 
πρωτοβουλιϊν, επαγγελματικι ςυνείδθςθ, αυξθμζνθ αίςκθςθ κακικοντοσ, καινοτόμεσ ιδζεσ και φιλότιμο 

2. Αυτονομία ςε κζματα διοίκθςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, επιλογισ μεκόδων διοίκθςθσ και κακοριςμοφ 
επιχειρθςιακϊν δράςεων 

3. Μεταβίβαςθ εξουςίασ και αρμοδιοτιτων από τθν πολιτικι θγεςία προσ το πρόςωπο του Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

4. Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν διαφλων επικοινωνίασ μεταξφ οργανικϊν μονάδων που διευκολφνουν τθν 
ταχφτερθ επίτευξθ του ςκοποφμενου αποτελζςματοσ 

5. Συνζχεια διοίκθςθσ – κεςμικι μνιμθ 
6. Δεξαμενι άντλθςθσ προςωπικοφ λόγω εςωτερικϊν αλλαγϊν ςτθν οργανωτικι δομι και λειτουργία 
7. Συςςωρευμζνθ γνϊςθ-εξειδίκευςθ υπθρεςιϊν ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 
8. Ικανι διοίκθςθ  
9. Στελζχωςθ με υπαλλιλουσ αυξθμζνων προςόντων κατόπιν εφαρμογισ διαδικαςίασ επιλογισ με μοριακό 

ςφςτθμα (κυρίωσ ςτο Γ.Χ.Κ και ςε μικρότερο ποςοςτό ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ) 
10. Αρμονικι ςυνεργαςία μεταξφ ςτελεχϊν διαφόρων υπθρεςιϊν και υποςτιριξθ των νζων ςτελεχϊν (ςε πολφ 

ςθμαντικό ποςοςτό εντόσ των υπθρεςιϊν) 
11. Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και διαδικαςία θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ προσ τουσ πολίτεσ ςε ευρφ φάςμα 

διαρκϊσ εμπλουτιηόμενεσ 
12. Ολοκλθρωμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τισ περιςςότερεσ εργαςίεσ του φορζα με τα 

διακζςιμα δεδομζνα τουσ κακϊσ και με αυτά που αντλοφνται από εξωτερικζσ πθγζσ, υποβοθκοφν το ζργο 
τθσ διοίκθςθσ ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν επιλογι επιχειρθςιακϊν δράςεων 

13. Υλοποίθςθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν αξιοποιϊντασ τα διακζςιμα τραπεηικά προϊόντα 
14. Ειδικότερα για το Γ.Χ.Κ. εφαρμόηονται ςυςτιματα ποιότθτασ (ISO) και υπάρχει εμπεδωμζνθ φιμθ και 

αντίλθψθ ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ για τθν αξιοπιςτία και τθν υψθλι ποιότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ςε αυτοφσ (ISO 17025) 

15. Χριςθ νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (ςε διαδικαςία εξζλιξθσ) 
16. Χριςθ υπθρεςιϊν διαδικτφου  
17. Λειτουργία εςωτερικοφ ελζγχου 
18. Καταγραφι και ανάλυςθ των φορολογικϊν και τελωνειακϊν διαδικαςιϊν, αξιολόγθςθ κινδφνου με ςτόχο 

τθν εγκακίδρυςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κίνδυνου 
19. Φπαρξθ ςτόχων και προοριςμοφ 
20. Δυνατότθτα διαςταφρωςθσ ςτοιχείων μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν ενδιαφζροντοσ εντόσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και 

εξωτερικϊν φορζων 
21. Θ Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελεί ςτθν παροφςα ςτιγμι νεοςφςτατθ και καινοτόμα οργανωτικι μονάδα ςτο Δθμόςιο 

τομζα, με νζα δυναμικι και χωρίσ φκορά 
22. Αξιοποίθςθ θλεκτρονικϊν μζςων για ενθμζρωςθ και εξυπθρζτθςθ του πολίτθ 
23. Σφγχρονοσ εργαςτθριακόσ-επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ  
24. Συμμετοχι ςε Ευρωπαϊκά- Διεκνι όργανα.  
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Ρίνακασ 2-2: Αδυναμίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Αδυναμίεσ τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. 

1. Ζλλειψθ κινιτρων/ανταμοιβϊν 
2. Υποςτελζχωςθ και ανιςοκατανομι προςωπικοφ 
3. Αναντιςτοιχία προςόντων/ικανοτιτων των υπαλλιλων με τισ κζςεισ εργαςίασ και τισ κζςεισ ευκφνθσ 
4. Εναςχόλθςθ υπαλλιλων ςτισ Δ.Ο.Υ. με μθ φορολογικά αντικείμενα  
5. Συςςωρευμζνθ δυςαρζςκεια των εργαηομζνων από τθ διαρκι επιδείνωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και 

τθν αβεβαιότθτα για το μζλλον 
6. Γραφειοκρατικζσ και μθ καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ 
7. Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και επικαλφψεισ αρμοδιοτιτων 
8. Συνεχείσ αλλαγζσ ςτθ διάρκρωςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.-αςτακζσ περιβάλλον 
9. Ζλλειψθ ςυςτιματοσ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν και διάχυςθσ πλθροφορίασ 
10. Αδυναμία παρακολοφκθςθσ υποκζςεων μζχρι το τελικό αποτζλεςμα 
11. Ανεπάρκεια πόρων για διενζργεια δαπανϊν για εκτόσ ζδρασ ελζγχουσ 
12. Λανκαςμζνθ ςτόχευςθ ελζγχων και ζλεγχοι κακϋυπζρβαςθ τθσ δυναμικότθτασ του προςωπικοφ 
13. Χωροταξικόσ κατακερματιςμόσ τθσ Κ.Υ., ανεπαρκείσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ γραφείου 
14. Ανεπαρκισ επιμόρφωςθ προςωπικοφ 
15. Ελλείμματα ςτθ διαλειτουργικότθτα, ςτθν πρόςβαςθ και ςτισ εφαρμογζσ των Ο.Ρ.Σ. 
16. Ελλιπισ αξιοποίθςθ δεδομζνων για τθν κατάρτιςθ ςτοχοκεςίασ. 

2.2. Ευκαιρίεσ 
Οι ευκαιρίεσ πθγάηουν από τουσ οικονομικοφσ και τεχνολογικοφσ πόρουσ κακϊσ και τισ εναλλακτικζσ 
μεκόδουσ και πρακτικζσ τισ οποίεσ μπορεί να αξιοποιιςει θ Γ.Γ.Δ.Ε. για τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των Υπθρεςιϊν τθσ.  Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει αναλυτικά τισ 
ευκαιρίασ που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ S.W.O.T.: 

Ρίνακασ 2-3: Ευκαιρίεσ τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. 

Ευκαιρίεσ 

1. Μελζτθ και αξιολόγθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν με ςτόχο τθν προςαρμογι-ενςωμάτωςθ ςτισ ανάγκεσ και 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

2. Αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν, πολιτικϊν ηυμϊςεων για τθ ςταδιακι αλλαγι κουλτοφρασ του 
φορολογοφμενου και του πολίτθ γενικά 

3. Κοινοτικά κονδφλια 
4. Αξιοποίθςθ τεχνικισ βοικειασ από Δ.Ν.Τ. (κετικι ςυνειςφορά τθσ task force) 
5. Αξιοποίθςθ τθσ εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ πλθροφορικισ 
6. Σφναψθ διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν για ανταλλαγι πλθροφοριϊν 
7. Αςτακζσ πολιτικό περιβάλλον: ευκαιρία για αποδζςμευςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ από το πολιτικό κλίμα 
8. Συλλογι ςτοιχείων από εξωτερικοφσ φορείσ για διαςταυρϊςεισ και ελζγχουσ 
9. Αφξθςθ τθσ εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ φορολογουμζνων μζςω επικοινωνιακϊν και προλθπτικϊν δράςεων 
10. Χριςθ μεκόδου ανάλυςθσ κινδφνου για ζγκαιρο εντοπιςμό υποκζςεων διαφκοράσ και παράνομου 

πλουτιςμοφ υπαλλιλων 
11. Βελτίωςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ πολιτϊν-φορολογικισ διοίκθςθσ μζςω εξατομικευμζνθσ 

επικοινωνίασ 
12. Ανάπτυξθ διαφόρων προλθπτικϊν δράςεων για ςυμμόρφωςθ (καμπάνιεσ, διοργάνωςθ θμερίδων) 
13. Διαλειτουργικότθτα Ρ.Σ. τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. π.χ. TAXISnet με ICISnet 
14. Κακιζρωςθ εργαλείων ελζγχου που ιδθ χρθςιμοποιοφνται από άλλα K.-Μ., όπωσ χριςθ GPS ςτα 

εμπορευματοκιβϊτια, ςυςκευζσ ακτινϊν Χ για τον ζλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων 
15. Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν οργάνωςθ των τελωνειακϊν ελζγχων με ζμφαςθ ςτουσ εκ των υςτζρων 

ελζγχουσ, ϊςτε να μθν κακυςτερεί θ εμπορευματικι ροι, ενϊ ταυτόχρονα θ όποια απϊλεια δαςμϊν και 
φόρων μπορεί να ανακτάται εκ των υςτζρων. Σωςτι οργανωτικι δομι για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ. 
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16. Χρθςιμοποίθςθ πλθροφοριϊν από το διαδίκτυο και θλεκτρονικι διαςφνδεςθ με Υπθρεςίεσ (Ι.Κ.Α., 
τράπεηεσ, δικαςτιρια, εμπορικά και βιομθχανικά επιμελθτιρια και επιχειριςεισ) όπωσ κτθματολόγιο και 
υποκθκοφυλακεία, αναφορικά με το περιουςιολόγιο και βιοτικό επίπεδο φορολογουμζνων. 

17. Διαχωριςμόσ απαιτιςεων ςε: ειςπρακτζεσ, επιςφαλείσ, ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ και ςτισ δυνθτικά 
ειςπρακτζεσ 

18. Λιψθ ςτοιχείων για τθ φοροδοτικι ικανότθτα από καταναλωτικζσ δαπάνεσ (κζντρα διαςκζδαςθσ, 
τουριςτικά γραφεία, καταςτιματα, κ.λπ.) 

19. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε εξειδικευμζνα αντικείμενα ελζγχου 
20. Αλλαγι του ελάχιςτου κόςτουσ καταςκευισ ακινιτων ςφμφωνα με τισ νζεσ αντικειμενικζσ αξίεσ 
21. Συνεργαςία με ομόλογουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ 
22. Αξιοποίθςθ προτάςεων και πλθροφοριϊν πολιτϊν 
23. Ανάδειξθ τθσ ςυμβολισ των υπθρεςιϊν ςτθ διαςφάλιςθσ τθσ «ζξωκεν καλισ μαρτυρίασ» αναφορικά με τθ 

διεκνι εικόνα τθσ χϊρασ. 

2.3. Απειλζσ/Κίνδυνοι 
Οι απειλζσ/κίνδυνοι εςτιάηονται κυρίωσ ςε δφο παράγοντεσ: 

1. Στισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν αποτελεςματικότθτα των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., 

όπωσ θ μείωςθ τθσ ικανότθτασ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ςτθν πλθρωμι φόρων, θ 

ςτενότθτα οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν και θ αςτάκεια ςτο εργαςιακό 

πλαίςιο. 

2. Στισ πακογζνειεσ που υπάρχουν ςε επίπεδο διαδικαςιϊν όπωσ θ πολυνομία και θ ζλλειψθ 

καταγραφισ, το ευνοϊκό διεκνζσ κεςμικό πλαίςιο φορολογικισ μεταχείριςθσ των υπεράκτιων 

εταιριϊν και θ χριςθ και εφαρμογι διεκνϊν πρακτικϊν χωρίσ τθν προθγοφμενθ προςαρμογι 

τουσ ςτα δεδομζνα τθσ χϊρασ. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίηονται αναλυτικά οι απειλζσ/κίνδυνοι τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T.  

Ρίνακασ 2-4: Απειλζσ/Κίνδυνοι τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. 

Κίνδυνοι/Απειλζσ 

1. Αςτακζσ εργαςιακό πλαίςιο: κλίμα αβεβαιότθτασ που οδθγεί ςε μείωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, 
απαξίωςθ των δθμόςιων υπαλλιλων 

2. Στενότθτα οικονομικϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν 
3. Λανκαςμζνθ χριςθ και εφαρμογι "ειςαγόμενων" πρακτικϊν 
4. Δυςπιςτία πολιτϊν και μείωςθ τθσ φοροδοτικισ τουσ ικανότθτασ 
5. Ραραπλθροφόρθςθ Μ.Μ.Ε. 
6. Εξάρτθςθ είςπραξθσ δθμόςιων εςόδων από το τραπεηικό ςφςτθμα 
7. Συρρίκνωςθ δθμόςιου χαρακτιρα φορολογικισ διοίκθςθσ - outsourcing 
8. Φορολογικοί παράδειςοι-Offshore εταιρείεσ 
9. Κίνδυνοσ ανατροπισ αποτελεςμάτων από εξωτερικοφσ παράγοντεσ (αποφάςεισ δικαςτθρίων) 
10. Ψευδείσ καταγγελίεσ κατά υπαλλιλων 
11. Ρολυνομία και ζλλειψθ κωδικοποίθςθσ 

Το ςτρατθγικό ςχζδιο τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κακοδθγοφμενο από τθν ανάλυςθ S.W.O.T. ςτοχεφει μζςα από τισ 

δράςεισ του ςτθ μετατροπι των αδφναμων ςθμείων ςε δυνατά και ςτθν αντιμετϊπιςθ των απειλϊν 

για τθν ανάδειξθ νζων ευκαιριϊν. Για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυνζπειασ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου με το 

γενικότερο πλαίςιο και περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργεί θ Γ.Γ.Δ.Ε. καταρτίςτθκαν ποιοτικζσ μιτρεσ 

ςυνάφειασ, ςτισ οποίεσ αξιολογείται θ ςυμβολι του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

αδυναμιϊν και των απειλϊν/κινδφνων που εντοπίηονται από τθν ανάλυςθ S.W.O.T.
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3. ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 

3.1. Πραμα – Στρατθγικοί Στόχοι 
Θ Γ.Γ.Δ.Ε. ςυνζταξε το πρϊτο Στρατθγικό τθσ Σχζδιο 2013 – 2017 με το οποίο ορίηεται μια ξεκάκαρθ 

ςτρατθγικι κατεφκυνςθ για τθ Φορολογικι και Τελωνειακι Διοίκθςθ και τίκενται οι ςτόχοι, οι άξονεσ 

παρζμβαςθσ και οι προτεραιότθτεσ που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τισ μελλοντικζσ τθσ ενζργειεσ. 

Με τον τρόπο αυτό, θ Γ.Γ.Δ.Ε. κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ πολλαπλζσ προκλιςεισ και 

απαιτιςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει. Το Σχζδιο αυτό ζρχεται επιπλζον να ολοκλθρϊςει και να 

διαρκρϊςει ζνα ευρφ πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων που βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ και ζχει ωσ ςτόχο 

τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν τθσ. 

 

 

Θ Γ.Γ.Δ.Ε. βαςίηεται ςε πζντε κρίςιμεσ αξίεσ που διζπουν τθν κάκε λειτουργία τθσ:  

 Ακεραιότθτα: θ Γ.Γ.Δ.Ε. λειτουργεί αποκλειςτικά υπζρ του Δθμόςιου ςυμφζροντοσ με ευκφνθ και 

επαγγελματιςμό και καταπολεμά ενεργά κάκε ανικικθ ι παράνομθ ςυμπεριφορά, όπου και αν 

παρατθρθκεί. 

 Εντιμότθτα: θ Γ.Γ.Δ.Ε. εξαςφαλίηει τθν ιςότιμθ κατανομι των φορολογικϊν βαρϊν, ακολουκϊντασ 

πιςτά τουσ νόμουσ και τουσ κανόνεσ του Κράτουσ. 

 Διαφάνεια: θ Γ.Γ.Δ.Ε. λειτουργεί με απόλυτο ςεβαςμό προσ τουσ φορολογοφμενουσ, εφαρμόηοντασ 

απόλυτθ διαφάνεια ςτισ διαδικαςίεσ τθσ και χτίηοντασ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ.  

 Αντικειμενικότθτα: θ Γ.Γ.Δ.Ε. αντιμετωπίηει τον κάκε φορολογοφμενο με ςεβαςμό και με μόνο 

γνϊμονα τθ φορολογικι του ςυμπεριφορά.  

 Δικαιοςφνθ: θ Γ.Γ.Δ.Ε. διαςφαλίηει τθ δίκαιθ ςυνειςφορά όλων των φορολογοφμενων ςτθν επίτευξθ 

των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και εξαςφαλίηει ζνα δίκαιο ανταγωνιςτικό περιβάλλον για τθν 

επιχειρθματικότθτα. 

Για τθν πενταετία 2013-2017 θ Στρατθγικι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κα υλοποιθκεί γφρω από τζςςερεισ (4) κφριουσ 

Στρατθγικοφσ Στόχουσ:  

 

 

 

  

Το όραμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. είναι να γίνει ζνασ υποδειγματικόσ οργανιςμόσ του Δθμοςίου, που κα 

αποτελζςει τον κεντρικό πυλϊνα για τθν ανάκαμψθ τθσ χϊρασ και τθν επιςτροφι τθσ ςτισ αγορζσ. 

 Μεγιςτοποίθςθ Δθμοςίων Εςόδων 

 Εντοπιςμόσ, καταπολζμθςθ και τιμωρία τθσ αποφυγισ και διαφυγισ φόρων και τελϊν 

 Βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ τθσ εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ 

 Αποτελεςματικότερθ και αξιόπιςτθ Φορολογικι και Τελωνειακι Διοίκθςθ 
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3.2. Άξονεσ Ρολιτικισ / Ραρζμβαςθσ 
Οι τζςςερισ Στρατθγικοί Στόχοι αναλφονται ςε ςυγκεκριμζνουσ, φψιςτθσ ςθμαςίασ, Άξονεσ 

Ρολιτικισ/Ραρζμβαςθσ, για τθν επίτευξθ των οποίων ιδθ ςιμερα ζχει πραγματοποιθκεί ςειρά 

βθμάτων. 

Οι Άξονεσ Ρολιτικισ/Ραρζμβαςθσ για το Στόχο τθσ Μεγιςτοποίθςθσ Δθμοςίων Εςόδων είναι: 

 Αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ για ειςπράξεισ μζςω τθσ βελτίωςθσ του κεςμικοφ και νομικοφ πλαιςίου, 

των διαδικαςιϊν, των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων, των μεκόδων είςπραξθσ και τθσ εξειδίκευςθσ 

των ςτελεχϊν 

 Βελτίωςθ του τρόπου διαχείριςθσ των ειςπράξεων ςε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία 

 Ενίςχυςθ εφαρμογισ των ενεργειϊν θλεκτρονικϊν ειςπράξεων 

 Βελτίωςθ των μεκόδων αναγκαςτικισ είςπραξθσ. 

Οι Άξονεσ Ρολιτικισ/Ραρζμβαςθσ για το Στόχο του εντοπιςμοφ, τθσ καταπολζμθςθσ και τιμωρίασ 

τθσ αποφυγισ και διαφυγισ φόρων και τελϊν είναι: 

 Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων με τθν ειςαγωγι πιο 

ςφγχρονων μεκόδων και τεχνικϊν ανάλυςθσ κινδφνου και τθν αξιοποίθςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν 

και μζςων  

 Αφξθςθ τθσ ικανότθτασ του ελζγχου μζςω αποτελεςματικότερων δομϊν, βελτίωςθσ του νομικοφ 

πλαιςίου, ενίςχυςθ του αρικμοφ και τθσ εκπαίδευςθσ του ειδικευμζνου προςωπικοφ 

 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνων μονάδων και διαδικαςιϊν ελζγχου 

 Αποκάλυψθ και καταπολζμθςθ περιπτϊςεων μεγάλθσ φοροδιαφυγισ, κυκλικισ απάτθσ, 

λακρεμπορίου και ξεπλφματοσ βρϊμικου χριματοσ  

 Ρροςανατολιςμόσ ςε δομζσ ομάδων ζργου για τθ διενζργεια ελζγχων 

 Ζμφαςθ ςε δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του παραεμπορίου, προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ 

αςφάλειασ, του περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Οι Άξονεσ Ρολιτικισ/Ραρζμβαςθσ για το Στόχο τθσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 

ενίςχυςθσ τθσ εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ είναι: 

 Επζκταςθ τθσ διακεςιμότθτασ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν / ςυναλλαγϊν 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι του Κϊδικα Φορολογικϊν Διαδικαςιϊν  

 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν για κατθγορίεσ φορολογουμζνων  

 Δζςμευςθ εξυπθρζτθςθσ πολίτθ για ςυναλλαγζσ με τισ φορολογικζσ και τελωνειακζσ αρχζσ 

 Βελτίωςθ διαχείριςθσ ενςτάςεων / αντιδικιϊν και διοικθτικισ επίλυςθσ διαφορϊν 

 Ρροϊκθςθ ενεργειϊν και ανάπτυξθ επικοινωνίασ ενίςχυςθσ τθσ εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ  

 Υιοκζτθςθ ενεργειϊν υποςτιριξθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Οι Άξονεσ Ρολιτικισ/Ραρζμβαςθσ για το Στόχο τθσ αποτελεςματικότερθσ και αξιόπιςτθσ 

Φορολογικισ και Τελωνειακισ Διοίκθςθσ είναι: 

 Ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

 Ενκάρρυνςθ ςυμμετοχισ όλων των εμπλεκομζνων  

 Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι νζασ αποτελεςματικισ οργανωτικισ δομισ για τθ Φορολογικι και 

Τελωνειακι Διοίκθςθ  
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 Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ απλοποιθμζνων, ευζλικτων και διάφανων φορολογικϊν και τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν 

 Επικαιροποίθςθ και ολοκλιρωςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

 Στρατθγικι ανάπτυξθσ και εκπαίδευςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Εντοπιςμόσ και πάταξθ κάκε μορφισ διαφκοράσ και προϊκθςθ του κϊδικα θκικισ και 

δεοντολογίασ 

 Άςκθςθ διοίκθςθσ μζςω ςτόχων και υιοκζτθςθ δεικτϊν μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ  

 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων. 

3.3. Επιδιϊξεισ και Στόχοι του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου 
Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. είναι θ δθμιουργία ενόσ δίκαιου και αποτελεςματικοφ φορολογικοφ 

περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ ιςότιμθσ αντιμετϊπιςθσ των 

πολιτϊν/φορολογουμζνων. Θ επιτακτικι ανάγκθ για άμεςα και απτά αποτελζςματα ςτο πεδίο 

ενίςχυςθσ των φορολογικϊν εςόδων, κεωρϊντασ παράλλθλα ωσ δεδομζνο ότι το χρονικό διάςτθμα 

που απαιτείται για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ κυμαίνεται από 2-3 ζτθ, επιβάλλει 

τθν υλοποίθςθ τθσ φορολογικισ μεταρρφκμιςθσ μζςω ςτοχευμζνων και όχι οριηόντιων μζτρων. Τα εν 

λόγω μζτρα κα πρζπει να καλφψουν τθν άμεςθ ανάγκθ ενίςχυςθσ των εςόδων, με τθν παράλλθλθ 

υλοποίθςθ των μεςοπρόκεςμων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθ Φορολογικι και Τελωνειακι Διοίκθςθ.  

Ειδικότερα για τθ 2ετία 2014-2015, θ Γ.Γ.Δ.Ε., μζςω του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου προςανατολίηεται 

ςτθν υλοποίθςθ των πιο κάτω επιδιϊξεων ςτο πλαίςιο κάκε ςτρατθγικοφ ςτόχου.  

3.3.1. Στρατθγικόσ Στόχοσ 1: Μεγιςτοποίθςθ Δθμοςίων Εςόδων 

3.3.1.1. Συνολικζσ ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν φόρων 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία 

Το 2013 το ςφνολο των ειςπράξεων προ επιςτροφϊν φόρων ανιλκε ςε 48,24 δις. ευρϊ6, ζναντι 

ετιςιου ςτόχου 49,22 δις. ευρϊ με βάςθ τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

Ειδικότερα, από το ςφνολο των ειςπράξεων τα 28,84 δις. ευρϊ ειςπράχκθκαν από τισ Δ.Ο.Υ. με 

αποτζλεςμα τθν υπερκάλυψθ του ςχετικοφ ετιςιου ςτόχου  (28,47 δις. ευρϊ). ΅ 

Σθμειϊνεται ότι ςτο ςφνολο των ειςπράξεων των Δ.Ο.Υ., τόςο ςτα απολογιςτικά ςτοιχεία, όςο και ςτθ 

ςτοχοκεςία 2013 δεν περιλαμβάνονται τα ζςοδα από τζλθ κυκλοφορίασ και από το ΕΕΤΘΔΕ-ΕΕΤΑ7 

(διάγραμμα 3-1).  

                                                           
6
Το ανωτζρω πραγματοποιθκζν ποςό δεν είναι οριςτικό, κακϊσ οι Δ.Ο.Υ. δεν ζχουν προβεί ακόμα ςτθν ςυμφωνία των 

εςόδων για το ζτοσ 2013 από τθν οποία μπορεί να προκφψουν διορκϊςεισ. Θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται τον 
Ιοφλιο του 2014 και το τελικό ποςό εμφανίηεται ςτον Απολογιςμό του Κράτουσ. 
7
 Το ποςό που ειςπράχκθκε από ΕΕΤΘΔΕ-ΕΕΤΑ (ΚΑΕ 0224) το ζτοσ 2013 ανζρχεται ςε 2.191.062.193,04 ευρϊ. Αντίςτοιχα το 

ποςό που ειςπράχκθκε από τζλθ κυκλοφορίασ (ΚΑΕ 1363), ανζρχεται ςε 1.129.562.253,75 ευρϊ. 
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Διάγραμμα 3-1: Ρορεία ςυνολικϊν ειςπράξεων προ επιςτροφϊν φόρων 

 

Το 2012, τα ζςοδα από άμεςουσ φόρουσ ιταν 21,09 δις. ευρϊ και από ζμμεςουσ φόρουσ 26,08 δις. 

ευρϊ. Το 2013 τα αντίςτοιχα ανά κατθγορία ζςοδα διαμορφϊκθκαν ςτα 20,07 και 24,55 δις. ευρϊ, 

ςφμφωνα με τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία του κρατικοφ προχπολογιςμοφ.  

Επιδιώξεισ - τόχοι 2014 

Στθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2014 προβλζπεται ςυνολικό ποςό 

είςπραξθσ (προ μείωςθσ επιςτροφϊν από φορολογικά ζςοδα) 49,7 δισ ευρϊ (μεταξφ των οποίων 

21,57 δισ ευρϊ από άμεςουσ φόρουσ και 24,09 δισ ευρϊ από ζμμεςουσ φόρουσ). Εξ’ αυτοφ, τα ποςά 

ςυνολικϊν ειςπράξεων που κα επιμεριςτοφν ςτισ Δ.Ο.Υ. και ςτα Τελωνεία μζςω τθσ ςτοχοκεςίασ 

είναι τα ακόλουκα:  

Στόχοσ 1.1: 

 

α) Ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν φόρων από Δ.Ο.Υ.  30,9 δισ ευρϊ. 

β) Ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν φόρων από Τελωνεία 12,1 δισ ευρϊ.  

3.3.1.2. Ειςπράξεισ από το ςφνολο των δράςεων φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και από 

οικειοκελι ςυμμόρφωςθ 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία  

Τα βεβαιωκζντα και ειςπραχκζντα ποςά για το ςφνολο των υποβλθκζντων δθλϊςεων για όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα απεικονίηονται ςτο διάγραμμα 3-2. Ραρατθρείται μείωςθ τθσ 

ειςπραξιμότθτασ των βεβαιωκζντων ποςϊν από 95,92% το 2011 ςε 91,28% το 2012, ενϊ μζχρι τισ 28 

Οκτωβρίου του 2013 το αντίςτοιχο ποςοςτό είχε διαμορφωκεί ςε 69,72%.  

Διάγραμμα 3-2: Βεβαιωκζντεσ – ειςπραχκζντεσ φόροι βάςει υποβλθκειςϊν δθλϊςεων για όλα τα 
φορολογικά αντικείμενα (προ δράςεων φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ) 
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Βεβαιωκζντεσ φόροι από το 
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18.153.011.223 20.121.231.285 13.561.815.570

Ειςπραχκζντεσ φόροι από το 
ςφνολο των δθλϊςεων για όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα 
17.411.680.932 18.365.696.482 9.454.756.115
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Για τθ ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων που δεν υπζβαλαν δθλϊςεισ, κακϊσ και για τθν είςπραξθ 

«φρζςκων» λθξιπρόκεςμων χρεϊν ελιφκθςαν μζτρα/δράςεισ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. Ωσ 

αποτζλεςμα των δράςεων αυτϊν ειςπράχκθκε για το ζτοσ 2011 ποςό 1148 εκ. ευρϊ και για το 2012 

ποςό 304εκ. ευρϊ. Ο ςτόχοσ είςπραξθσ από όλεσ τισ δράςεισ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ για το 2013 

ιταν 235 εκ. ευρϊ, ενϊ μόνο από τισ παραπάνω αναφερόμενεσ δράςεισ (υποβολι δθλϊςεων και 

«φρζςκα» λθξιπρόκεςμα)  το ποςό που τελικά ειςπράχκθκε ανιλκε ςε 458 εκ. ευρϊ. 

Επιδιώξεισ - τόχοι 2015 

Στόχοσ 1.2: Αφξθςθ τθσ οικειοκελοφσ εμπρόκεςμθσ καταβολισ (πλθρωμισ) των οφειλϊν από 
Φ.Ρ.Α. και φόρο ειςοδιματοσ Φυςικϊν και Νομικϊν Ρροςϊπων ςε ποςοςτό άνω 
του 5% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτισ 31-12-2014.  

 

3.3.1.3. Λθξιπρόκεςμα χρζθ 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία 

1. Ραλαιό και Νζο λθξιπρόκεςμο χρζοσ 

Το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων του Δθμοςίου διαμορφϊκθκε το 2011 ςε 47,69 δις. 

ευρϊ, το 2012 ςε 58,07 δις. ευρϊ και το 2013 ςε 62,30 δις. ευρϊ.  

Το ποςοςτό αφξθςθσ (7,28%) του ςυνολικοφ λθξιπρόκεςμου χρζουσ το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012 

είναι χαμθλότερο  του αντίςτοιχου (21,76%) που επιτεφχκθκε το 2012 ςε ςχζςθ  με το 2011. 

Θ κατανομι του ςυνολικοφ λθξιπρόκεςμου χρζουσ ςε παλαιό και νζο λθξιπρόκεςμο χρζοσ τθν 

τελευταία τριετία απεικονίηεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3-3: Διαχρονικι κατανομι λθξιπρόκεςμου χρζουσ ςε παλαιό και νζο  

 

                                                           
8
 Το ποςό αυτό αφορά μόνο ςτθ ςυμμόρφωςθ υποβολισ διλωςθσ ΦΡΑ. 
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Από τθν παραπάνω διαχρονικι κατανομι του χρζουσ προκφπτει ότι: 

 Από το ςυνολικό λθξιπρόκεςμο χρζοσ ζτουσ 2013, ποςοςτό 85,11% αφορά παλαιό 

λθξιπρόκεςμο χρζοσ (οφειλζσ που δθμιουργικθκαν μζχρι τθν 30-11-2012) και ποςοςτό 

14,89% αφορά νζο λθξιπρόκεςμο χρζοσ (οφειλζσ που δθμιουργικθκαν από 1-12-2012 ζωσ 

30-11-2013)  

 το παλαιό λθξιπρόκεςμο χρζοσ αυξικθκε κατά 15,27% το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 και 

κατά 18,10% το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012, 

 το νζο λθξιπρόκεςμο χρζοσ αυξικθκε κατά 50,62% το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 και 

μειϊκθκε κατά 29,59% το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012.  

 

2. Ρορεία ειςπράξεων ζναντι παλαιοφ και νζου λθξιπρόκεςμου χρζουσ κατά τα ζτθ 2011-2013 

Το ςφνολο των ειςπράξεων ανιλκε το 2011 ςε 2,19 δις. ευρϊ, το 2012 ςε 2,48 δις. ευρϊ και το 2013 

ςε 3,21 δις. ευρϊ. Δθλαδι, το ποςοςτό αφξθςθσ των ειςπράξεων του 2013 ςε ςχζςθ με του 2012 

ανιλκε ςε 29,48% και είναι μεγαλφτερο αυτοφ του 2012 ςε ςχζςθ με του 2011 (13,16%).  

Θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ των ειςπράξεων ζναντι των ςυνολικϊν λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προζκυψε 

ωσ αποτζλεςμα εντατικοποίθςθσ των δράςεων του φοροειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ. Αξίηει να 

αναφερκεί θ ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, θ άμεςθ επικοινωνία 

με τουσ φορολογοφμενουσ με ςκοπό τθν υπενκφμιςθ τθσ πλθρωμισ των οφειλϊν τουσ, κακϊσ και θ 

λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ (π.χ. καταςχζςεισ εισ χείρασ τρίτων, κακϊσ και λοιπζσ 

ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ ςε ομάδεσ οφειλετϊν). Θ κατανομι των ςυνολικϊν 

ειςπράξεων ζναντι παλαιοφ και νζου λθξιπρόκεςμου χρζουσ τθν τελευταία τριετία απεικονίηεται ςτο 

παρακάτω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 3-4: Διαχρονικι κατανομι ςυνολικϊν ειςπράξεων ζναντι  παλαιοφ  και νζου λθξιπρόκεςμου 
Χρζουσ 

 

Από τθ διαχρονικι κατανομι των ειςπράξεων ζναντι παλαιοφ και νζου λθξιπροκζςμου χρζουσ 

προκφπτουν τα εξισ: 
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 Οι ειςπράξεισ από τα παλαιά λθξιπρόκεςμα χρζθ αυξικθκαν κατά 16,17% το 2012 ςε ςχζςθ 

με το 2011 και κατά 38,13% το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012.  

 Οι ειςπράξεισ από τα νζα  λθξιπρόκεςμα χρζθ αυξικθκαν κατά 10,87% το 2012 ςε ςχζςθ με 

το 2011 και κατά 22,59% το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012. 

Τα παραπάνω ποςοςτά είςπραξθσ καταδεικνφουν τθ δυναμικι, θ οποία αναπτφχκθκε το 

2013 ωσ αποτζλεςμα των δράςεων και πρωτοβουλιϊν του φοροειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ. 

 Για το 2013, οι ειςπράξεισ από τα νζα λθξιπρόκεςμα χρζθ ανιλκαν ςε 1,69 δις. ευρϊ, ενϊ 

από τα παλαιά λθξιπρόκεςμα χρζθ ειςπράχκθκαν 1,52 δις. ευρϊ (ζναντι ετιςιου ςτόχου 

1,90 δις. ευρϊ). 

 Θ ειςπραξιμότθτα για το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων του δθμοςίου εμφάνιςε 

βελτίωςθ το 2013 και ανιλκε ςτο 5,19% ςε ςχζςθ με αυτι του 2012 (4,31%). Αναλυτικότερα, 

θ ειςπραξιμότθτα για το παλαιό λθξιπρόκεςμο χρζοσ αυξικθκε το 2013 και ανιλκε ςε 

2,88% ςε ςχζςθ με αυτι του 2012 (2,47%), ενϊ για το νζο λθξιπρόκεςμο χρζοσ 

διαμορφϊκθκε ςτο 18,69% το 2013 (ζναντι ετιςιου ςτόχου 24,5%) και ςε 10,61% το 2012.  

 

3. Κατανομι ςυνολικισ είςπραξθσ  λθξιπρόκεςμων χρεϊν 2013 ανά είδοσ φόρου 

Από τθ κατανομι του ςυνολικοφ ποςοφ των ειςπράξεων ανά είδοσ φόρου το 2013, προκφπτει ότι 

ειςπράχκθκαν 1.700 εκατ. ευρϊ  από φόρο ειςοδιματοσ, 749 εκατ. ευρϊ  από ΦΡΑ, 31,1 εκατ. ευρϊ  

από πρόςτιμα ΚΒΣ και 734 εκατ. ευρϊ από λοιπζσ κατθγορίεσ φόρου. 

Διάγραμμα 3-5: Κατανομι ςυνολικϊν ειςπράξεων ανά είδοσ φόρoυ 

 

Επιδιώξεισ - τόχοι  

Για τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ οι πρωταρχικζσ επιδιϊξεισ-ςτόχοι τθσ επόμενθσ διετίασ είναι:  

ΕΤΟΣ 2014 

Στόχοσ 1.3: Είςπραξθ 2 δις. ευρϊ ζναντι του «παλαιοφ» λθξιπρόκεςμου χρζουσ.  

Στόχοσ 1.4: Ροςοςτό είςπραξθσ 25% ζναντι του «νζου» λθξιπρόκεςμου χρζουσ.  

Σθμειϊνεται ότι ςτο ςυνολικό ποςό λθξιπρόκεςμων χρεϊν (ςτόχοι 1.3 και 1.4) 
ςυμπεριλαμβάνονται 381 εκατ. ευρϊ, τα οποία κα ειςπραχκοφν - ςφμφωνα με το Μ.Ρ.Δ.Σ. 
2013-2016 - ωσ αποτζλεςμα δράςεων φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ.  

Στθν ενίςχυςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ κα ςυμβάλλει θ αυτόματθ πρόςβαςθ των ειςπρακτικϊν 
υπθρεςιϊν ςτα υπόλοιπα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν μζςω του ςυςτιματοσ Μθτρϊου 
Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν (Μ.Τ.Λ.), κακϊσ και οι δράςεισ θλεκτρονικοποίθςθσ των 
ειςπράξεων που ολοκλθρϊκθκαν μζςα ςτο 2013. 

52,90%

23,30%

1% 22,80%

ΦΟΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Φ.Ρ.Α.

ΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ

ΛΟΙΡΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ 

ειςπραξιμότθτα των 

προςτίμων Κ.Β.Σ. είναι μόλισ 

1%, γεγονόσ που οφείλεται 

ςτο ότι μεγάλο μζροσ των 

παλαιά βεβαιωκζντων 

προςτίμων αυτϊν, αφοροφν 

ςε πτωχευμζνεσ - 

εξαφανιςμζνεσ επιχειριςεισ. 

 



ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014-2015  
 

© Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Σελίδα 58 από 139 

 

Στόχοσ 1.5: Χαρακτθριςμόσ οφειλϊν φψουσ 3 δις. ευρϊ ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ.  

Στόχοσ 1.6: Αναςκόπθςθ τθσ νομοκεςίασ και των διαδικαςιϊν ςχετικά με το χαρακτθριςμό 
λθξιπρόκεςμων χρεϊν ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ και προσ διαγραφι μζχρι 
 30-6-2014. 

Στόχοσ 1.7: Εφαρμογι διευρυμζνων ςυμψθφιςμϊν Δθμοςίου. Ριλοτικι εφαρμογι ςτο ΦΡΑ 
εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου. Ρλιρθσ 
εφαρμογι τρεισ (3) μινεσ μετά τθν πιλοτικι εφαρμογι. 

Στόχοσ 1.8: Αναςχεδιαςμόσ, απλοποίθςθ και εκςυγχρονιςμόσ των διαδικαςιϊν είςπραξθσ 
των λθξιπροκζςμων με τθν ανάπτυξθ ςχετικισ ςτρατθγικισ, τθν αυτοματοποίθςθ 
τθσ διαχείριςθσ υποκζςεων και των ροϊν εργαςίασ μζχρι 30-09-2014. 

ΕΤΟΣ 2015 

Στόχοσ 1.9: Αφξθςθ είςπραξθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10% ζναντι 
του επιτευχκζντοσ αποτελζςματοσ τθν 31-12-2014. 

Στόχοσ 1.10: Διαγραφι λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10% επί των 
χαρακτθριςμζνων ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ κατά τθν 31-12-2014. 

Στόχοσ 1.11: Ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και 
είςπραξθσ οφειλϊν. 

3.3.2. Στρατθγικόσ Στόχοσ 2: Εντοπιςμόσ Καταπολζμθςθ και Τιμωρία Αποφυγισ και 

Διαφυγισ Φόρων και Τελϊν                             

Στθν υφιςτάμενθ οικονομικι ςυγκυρία, θ εντατικοποίθςθ και θ αποτελεςματικότθτα των ελζγχων 

αποτελοφν άμεςεσ προτεραιότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των υφιςτάμενων δθμοςιονομικϊν 

προβλθμάτων και τθν αφξθςθ των δθμόςιων εςόδων. 

3.3.2.1. Φορολογικοί Ζλεγχοι 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία 

A. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Α1. Συνολικόσ Αρικμόσ Φορολογικϊν ελζγχων  

Σφμφωνα με το διάγραμμα 3-6, ενϊ κατά το ζτοσ 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 παρατθρείται αφξθςθ του 

αρικμοφ των φορολογικϊν ελζγχων (προςωρινοί και τακτικοί), το 2013 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ 

μειϊνεται και μάλιςτα υπολείπεται του ετιςιου ςτόχου.  

Συγκεκριμζνα, κατά το 2013 πραγματοποιικθκαν 23.682 ζλεγχοι ζναντι ετιςιου ςτόχου 32.900 

ελζγχων.  
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Διάγραμμα 3-6: Συνολικόσ αρικμόσ διενεργθκζντων φορολογικϊν ελζγχων  (προςωρινϊν και τακτικϊν)  

 

Θ μεγάλθ ζκταςθ αναδιοργάνωςθσ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν (ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ 

μεταβολζσ αρμοδιοτιτων και προςωπικοφ) και θ ίδρυςθ νζων εντόσ του 2013 ςυνετζλεςε ςε μεγάλο 

βακμό ςτθ μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των φορολογικϊν ελζγχων που διενεργικθκαν από τισ 

Δ.Ο.Υ.  Επίςθσ, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε ο μεγάλοσ αρικμόσ ζμπειρων υπαλλιλων-ελεγκτϊν, οι οποίοι 

αποχϊρθςαν κυρίωσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ9. 

Αναλυτικότερα, θ κατανομι ανά είδοσ (προςωρινϊν και τακτικϊν) ελζγχων για το 2012 και για το 

2013 φαίνεται ςτα ακόλουκα διαγράμματα:   

Διάγραμμα 3-7: Αρικμόσ φορολογικϊν ελζγχων ανά 
είδοσ ελζγχου ζτουσ 2012 

 

Διάγραμμα 3-8: Αρικμόσ φορολογικϊν ελζγχων ανά 
είδοσ ελζγχου ζτουσ 2013 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα διαπιςτϊνουμε ότι τόςο για το ζτοσ 2012, όςο και για το 2013, θ 

αναλογία προςωρινϊν και τακτικϊν ελζγχων ςτο ςφνολο των φορολογικϊν ελζγχων διατθρείται 

ςχεδόν ςτακερι, ςε ποςοςτά 90% και 10% αντίςτοιχα. 

Α2. Συνολικά βεβαιωκζντα ποςά από φορολογικοφσ ελζγχουσ 

Τα βεβαιωκζντα ποςά κατόπιν φορολογικϊν ελζγχων παρουςιάηουν ςθμαντικι μείωςθ κατ’ ζτοσ 

(διάγραμμα 3-9). Θ μείωςθ αυτι εξθγείται από το γεγονόσ ότι οι προσ ζλεγχο υποκζςεισ επιλζγονται 

τα τελευταία ζτθ όχι μόνο με κριτιριο το ποςό βεβαίωςθσ αλλά, κυρίωσ, με τθν πικανότθτα 

είςπραξισ του.  

                                                           
9
 Το 2013 αποχϊρθςαν από τθν  υπθρεςία 883 εφοριακοί υπάλλθλοι και προςλιφκθκαν μόλισ 187. 
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Διάγραμμα 3-9: Συνολικά βεβαιωκζντα ποςά από φορολογικοφσ ελζγχουσ (προςωρινοφσ και τακτικοφσ) 

 

Αναλυτικότερα, θ κατανομι των βεβαιωκζντων ποςϊν ανά είδοσ (προςωρινϊν και τακτικϊν) ελζγχου 

για το 2012 και για το 2013 φαίνεται ςτα ακόλουκα διαγράμματα:  

Διάγραμμα 3-10: Βεβαιωκζντα ποςά κατόπιν 
φορολογικϊν ελζγχων ζτουσ 2012 

 

Διάγραμμα 3-11: Βεβαιωκζντα ποςά φορολογικϊν 
ελζγχων ζτουσ 2013 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ ςτακερισ αναλογίασ μεταξφ των 

βεβαιωκζντων ποςϊν από προςωρινοφσ (39%) και τακτικοφσ ελζγχουσ (61%), ωσ προσ το ςφνολο τθσ 

βεβαίωςθσ των φορολογικϊν ελζγχων, τόςο για το ζτοσ 2012 όςο και για το 2013. 

Β.  ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕΡ. 

Β1. Αρικμόσ φορολογικϊν ελζγχων Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕΡ. 

Ο αρικμόσ των φορολογικϊν ελζγχων (τακτικϊν και προςωρινϊν) που διενεργικθκαν από το 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. αυξικθκε από 551 το 2012 (107 τακτικοί και 444 προςωρινοί) ςε 914 το 2013 (324 

τακτικοί και 590 προςωρινοί).   

 

Βεβαιωκζντα ποςά κατόπιν προςωρινϊν 
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Διάγραμμα 3-12: Αρικμόσ διενεργθκζντων φορολογικϊν ελζγχων Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.  

 

Αντίςτοιχα ο αρικμόσ των φορολογικϊν ελζγχων ςε πρόςωπα μεγάλου πλοφτου που διενεργικθκαν 

από τα ΔΕΚ και το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. ανιλκαν ςε 454 το 2013 ζναντι 495 το 2012. 

Β.2. Βεβαιωκζντα ποςά φορολογικϊν ελζγχων Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. & Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. 

Τα βεβαιωκζντα ποςά των φορολογικϊν ελζγχων (τακτικϊν και προςωρινϊν) που διενεργικθκαν 

από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. αυξικθκαν από 299,3 εκ. ευρϊ το 2012 (111,3 εκ. ευρϊ από τακτικοφσ ελζγχουσ 

και 188,0 εκ. ευρϊ από προςωρινοφσ ελζγχουσ) ςε 311,9 εκ. ευρϊ το 2013 (179,2 εκ. ευρϊ από 

τακτικοφσ ελζγχουσ και 132,7 εκ .ευρϊ από προςωρινοφσ ελζγχουσ).  

Διάγραμμα 3-13: Βεβαιωκζντα ποςά από φορολογικοφσ ελζγχουσ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.  

 

 Τα βεβαιωκζντα ποςά των φορολογικϊν ελζγχων προςϊπων μεγάλου πλοφτου που διενεργικθκαν 

από τα ΔΕΚ και το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. αυξικθκαν από 22,2 εκ ευρϊ το 2012 ςε 73,0 εκ ευρϊ το 2013. 

Β.3. Ειςπραχκζντα ποςά φορολογικϊν ελζγχων Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. & Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. 

Το 2013 ςτο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. ςχεδόν επιτεφχκθκε ο ςτόχοσ τθσ ειςπραξιμότθτασ όςον αφορά ςτουσ 

προςωρινοφσ ελζγχουσ (54,8% με ετιςιο ςτόχο 55%), ενϊ θ ειςπραξιμότθτα (54,6%) αναφορικά με 
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τουσ τακτικοφσ ελζγχουσ υπολείπεται του ετιςιου ςτόχου, ο οποίοσ είχε κακοριςτεί ςτο 75% (πίνακασ 

3-1). 

 Θ ειςπραξιμότθτα από ελζγχουσ προςϊπων μεγάλου πλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. και Δ.Ε.Κ.) 

διαμορφϊκθκε ςτο 22,4% με ετιςιο ςτόχο το 65% (πίνακασ 3-1). 

Ρίνακασ 3-1: Ειςπραξιμότθτα από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. και ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. ετϊν 2012 και 2013 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ 
2012                    

(απολογιςτικά 
ςτοιχεία) 

2013                     
(απολογιςτικά 

ςτοιχεία) 

2013            
(ςτοχοθεςία) 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.  
  

Σύνολο ολοκληπωθέντων Σακτικών Ελέγχων 107 324 596 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόπων και Πποστίμων 111,3 179,2 
 

Σύνολο Εισππαχθέντων Φόπων και Πποστίμων 72,9 97,9 
 

Ποσοστό (%) είσππαξηρ ππορ βεβαίωση 65,5% 54,6% 75,0% 

Σύνολο ολοκληπωθέντων Προσωρινών Ελέγχων 444 590 680 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόπων και Πποστίμων 188,0 132,7 
 

Σύνολο Εισππαχθέντων Φόπων και Πποστίμων 91,0 72,7 
 

Ποσοστό (%) είσππαξηρ ππορ βεβαίωση 48,4% 54,8% 55,0% 

Ζλεγχοι Προςώπων Μεγάλου Πλοφτου 
(ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. & Δ.Ε.Κ.) 

 
  

Σύνολο ολοκληπωθέντων Ελέγχων 495 454 910 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόπων και Πποστίμων 22,2 73,0 
 

Σύνολο Εισππαχθέντων Φόπων και Πποστίμων 17,4 16,4 
 

Ποσοστό (%) είσππαξηρ ππορ βεβαίωση 78,4% 22,4% 65,0% 

Γ. ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΟΙΡΩΝ Φ.Ε.Υ. 

Γ.1. Αρικμόσ φορολογικϊν ελζγχων λοιπϊν Φ.Ε.Υ. 

Ο αρικμόσ των φορολογικϊν ελζγχων (τακτικϊν και προςωρινϊν) που διενεργικθκαν από τισ λοιπζσ 

Φ.Ε.Υ. (Δ.Ε.Κ. & Δ.Ο.Υ.) ανιλκε ςε 22.314 το 2013, ζναντι 29.915 το 2012. 

Διάγραμμα 3-14: Αρικμόσ διενεργθκζντων φορολογικϊν ελζγχων λοιπϊν Φ.Ε.Υ. 
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Γ.2. Βεβαιωκζντα ποςά φορολογικϊν ελζγχων λοιπϊν Φ.Ε.Υ. 

Τα βεβαιωκζντα ποςά των φορολογικϊν ελζγχων (τακτικϊν και προςωρινϊν) που διενεργικθκαν 

από τισ λοιπζσ Φ.Ε.Υ. (Δ.Ε.Κ. & Δ.Ο.Υ.) ανιλκαν ςε 1.230,4 εκ ευρϊ το 2013 ζναντι 1.960,6 εκ ευρϊ το 

2012. 

Διάγραμμα 3-15: Βεβαιωκζντα ποςά από φορολογικοφσ ελζγχουσ  λοιπϊν Φ.Ε.Υ. 

 

Δ.  Ρρολθπτικοί Ζλεγχοι 

Ο αρικμόσ των ολοκλθρωμζνων προλθπτικϊν ελζγχων και τα αντίςτοιχα ποςά βεβαίωςθσ για τθ 

διετία 2012 και 2013 απεικονίηονται ςτα ακόλουκα διαγράμματα: 

Διάγραμμα 3-16: Αρικμόσ ολοκλθρωκζντων 
προλθπτικϊν ελζγχων 

 

Διάγραμμα 3-17: Σφνολο βεβαίωςθσ προλθπτικϊν 
ελζγχων 

 

6.976 

16.204 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

2012 2013

Αρικμόσ ολοκλθρωκζντων 
προλθπτικϊν ελζγχων

33.170.313 

46.288.180 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

40.000.000 

45.000.000 

50.000.000 

2012 2013

Σφνολο βεβαίωςθσ
προλθπτικϊν ελζγχων

0,0 

2.000,0 

2012 2013

2012 2013

Ροςά Βεβαίωςθσ Ρροςωρινϊν 
Ελζγχων Λοιπϊν Φ.Ε.Υ.

687,1 467,5 

Ροςά Βεβαίωςθσ Τακτικϊν 
Ελζγχων Λοιπϊν Φ.Ε.Υ.

1.273,5 762,9 

Συνολικά Ροςά Βεβαίωςθσ 
Φορολογικϊν Ελζγχων Λοιπϊν 

Φ.Ε.Υ.
1.960,6 1.230,4 



ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014-2015  
 

© Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Σελίδα 64 από 139 

 

Βάςει των ανωτζρων διαγραμμάτων, προκφπτει για το 2013 αφξθςθ του αρικμοφ των 
ολοκλθρωμζνων προλθπτικϊν ελζγχων κατά 132,3% και αφξθςθ των βεβαιωκζντων ποςϊν από 
προλθπτικοφσ ελζγχουσ κατά 39,5%.10 
 
Θ ςθμαντικι αυτι αφξθςθ οφείλεται ςτθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία ςυνεργείων προλθπτικϊν 

ελζγχων ςτισ Δ.Ο.Υ., ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. Δ6Α 1166403 ΕΞ2013/31-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 

2775/Β/31-10-2013) απόφαςθ του Υπ. Οικ. ςχετικά με τθ μεταφορά αρμοδιοτιτων οργανικϊν 

κζςεων, προςωπικοφ και αναγκαίων πόρων του Σ.Δ.Ο.Ε. ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Για το χρονικό διάςτθμα από 25-11-2013 ζωσ 31/12/2013 διενεργικθκαν 12.189 προλθπτικοί ζλεγχοι 

θ πλειονότθτα των οποίων αφοροφν ςε επιχειριςεισ που ςχετίηονται με τθν εςτίαςθ και τθ 

διαςκζδαςθ (5.026 ζλεγχοι) και ζλαβαν χϊρα ςτθν Ακινα, ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτο υπόλοιπο τθσ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (5.855 ζλεγχοι). Από τουσ εν λόγω προλθπτικοφσ ελζγχουσ διαπιςτϊκθκαν 

2.088 παραβάςεισ ςε 1.070 επιχειριςεισ (παραβατικότθτα 9% περίπου). Οι περιςςότερεσ 

επιχειριςεισ με παράβαςθ εντοπίςτθκαν ςτθν Ακινα (279 επιχειριςεισ) με ςυνολικά 811 

παραβάςεισ. 

Θ παραβατικότθτα που ςυνολικά ανιλκε ςτο 9% περίπου εντοπίηεται κυρίωσ ςτθ μθ 

ζκδοςθ/ανακριβι ζκδοςθ φορολογικϊν ςτοιχείων (1.741 παραβάςεισ). Τα υψθλότερα ποςοςτά 

παραβατικότθτασ εμφανίηονται ςτο Βόρειο και ςτο Νότιο Αιγαίο και τα χαμθλότερα ποςοςτά 

παραβατικότθτασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία και ςτον Ρειραιά. 

Επιδιώξεισ - τόχοι  

ΕΤΟΣ  2014 

Στόχοσ 2.1: Ενίςχυςθ του ελεγκτικοφ ζργου μζςω:  

 ενεργοποίθςθσ των ζμμεςων τεχνικϊν ςτον ζλεγχο φυςικϊν προςϊπων με 
αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων κάκε μορφισ και 
των ςτοιχείων που δείχνουν το επίπεδο διαβίωςθσ,  

 αξιοποίθςθσ κάκε διακζςιμου ςτοιχείου που υποδθλϊνει αποκρυβείςα 
φορολογθτζα φλθ (λίςτα ελλινων ιδιοκτθτϊν ςκαφϊν αναψυχισ ολλανδικοφ 
νθολογίου, εμβάςματα εξωτερικοφ, ςτοιχεία υποβαλλόμενα ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. 
κ.λπ.) 

 αξιοποίθςθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων Amadeus από τουσ ελεγκτζσ του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. για τον ζλεγχο των τιμϊν ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν των 
πολυεκνικϊν εταιριϊν (transfer pricing) και των καταβαλλόμενων ποςϊν 
δικαιωμάτων (royalties), 

 αυτόματθσ (on-line) πρόςβαςθσ των ελεγκτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  
o ςτα τρζχοντα υπόλοιπα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των 

ελεγχόμενων μζχρι 28-2-2014,  
o ςτα κατ’ ζτοσ παλαιά υπόλοιπα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των 

ελεγχόμενων μζχρι 30-9-2014, 

 ςταδιακισ ολοκλιρωςθσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ Μθτρϊου 
Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν (Μ.Τ.Λ.), μζςω του οποίου οι ελεγκτικζσ αρχζσ κα 
ζχουν εικόνα για το τραπεηικό προφίλ κάκε ελεγχόμενου πολίτθ και 
επιχείρθςθσ μζχρι 31-12-2014,  
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 Σθμειϊνεται ότι τα βεβαιωκζντα ποςά από τουσ προλθπτικοφσ ελζγχουσ, οι οποίοι διενεργικθκαν από τα 
ειδικά ςυνεργεία,  εκτιμικθκαν ότι κα κυμανκοφν ςε 1.4  εκατ. ευρϊ. 
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 ερευνϊν και ελζγχων πρόλθψθσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων 
φορολογικισ και τελωνειακισ νομοκεςίασ κατά τθσ φοροδιαφυγισ και του 
λακρεμπορίου, από τθν υπό ςφςταςθ Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ 
Δθμοςίων Εςόδων, θ οποία κα ςτελεχωκεί από ελεγκτζσ του Σ.Δ.Ο.Ε. και 
ελεγκτζσ των Δ.Ο.Υ. 

Στόχοσ 2.2: Εντατικοποίθςθ του ελεγκτικοφ ζργου ςε:  

 υποκζςεισ εξωχϊριων εταιρειϊν (offshore) και φορολογουμζνων που 
απζςτειλαν χρθματικά ποςά (εμβάςματα) ςτο εξωτερικό,  

 υποκζςεισ φορολογουμζνων που διατθροφν ακίνθτα ςτο εξωτερικό (μετά 
και τθν πρόςφατθ ψιφιςθ τροπολογίασ περί διενζργειασ μερικϊν ελζγχων 
ςτουσ ανωτζρω φορολογοφμενουσ για πικανολογοφμενθ φοροδιαφυγι) και 
ςε λοιπζσ υποκζςεισ με υψθλι πικανότθτα φοροδιαφυγισ, 

 παραγραφόμενεσ υποκζςεισ ελζγχου, μετά τθ κεςμοκζτθςθ τθσ επιλογισ 
ςυγκεκριμζνων και όχι ςυνεχϊν ανζλεγκτων χριςεων, βάςει μεκόδων και 
κριτθρίων ανάλυςθσ κινδφνου. 

Στόχοσ 2.3: 
 
 
 
 
 
 

Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.): 
α) Διενζργεια τουλάχιςτον 500 πλιρων11 και 680 μερικϊν ελζγχων. 
β) Συνολικό ποςό βεβαιωκζντων φόρων και προςτίμων τουλάχιςτον 1 δις. ευρϊ από 
τουσ πλιρεισ ελζγχουσ και τουλάχιςτον 320 εκατ. ευρϊ από τουσ μερικοφσ ελζγχουσ 
για το 2014.12  
γ) Ειςπραξιμότθτα φόρων και προςτίμων ςε ποςοςτό 65% επί των βεβαιωκζντων 
ποςϊν τόςο από τουσ πλιρεισ όςο και από τουσ μερικοφσ ελζγχουσ.  

Στόχοσ 2.4: 
 

Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.): 
α) Διενζργεια τουλάχιςτον 720 ελζγχων προςϊπων μεγάλου πλοφτου. 
β) Συνολικό ποςό βεβαιωκζντων φόρων και προςτίμων τουλάχιςτον 288 εκατ. ευρϊ 
από τουσ ελζγχουσ για το 2014.13  
γ) Ειςπραξιμότθτα φόρων και προςτίμων ςε ποςοςτό 50% επί των βεβαιωκζντων 
ποςϊν τόςο από τουσ πλιρεισ όςο και από τουσ μερικοφσ ελζγχουσ.  

Στόχοσ 2.5:   Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.): 
α) Διενζργεια τουλάχιςτον 4.000 πλιρων ελζγχων. 
β) Διενζργεια τουλάχιςτον 10.000 μερικϊν ελζγχων. 
γ) Διενζργεια τουλάχιςτον 1.500 ελζγχων φορολογίασ κεφαλαίου. 
δ) Ειςπραξιμότθτα φόρων και προςτίμων ςε ποςοςτό 30% επί των βεβαιωκζντων 
ποςϊν τόςο από τουσ πλιρεισ όςο και από τουσ μερικοφσ ελζγχουσ  

Στόχοσ 2.6: 
 
 

Στόχοσ 2.7: 

Λειτουργία Υπθρεςίασ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (ΥΕΔΔΕ) μζχρι 1-
6-2014. 
 
Διενζργεια τουλάχιςτον 80.000 ζλεγχων πρόλθψθσ14.  
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 Ωσ πλιρεισ ζλεγχοι νοοφνται και οι τακτικοί ζλεγχοι για τουσ οποίουσ εκδόκθκε εντολι ζωσ τθν 31/12/2013 
12 Σε περίπτωςθ που τα παραπάνω ποςά βεβαίωςθσ από πλιρεισ και μερικοφσ ελζγχουσ είναι μικρότερα των 250 εκατ. 

ευρϊ και των 80 εκατ. ευρϊ  αντίςτοιχα κατά το πρϊτο τρίμθνο, ο αρικμόσ των ελζγχων κα πρζπει να αναπροςαρμοςτεί για 

το δεφτερο τρίμθνο του 2014.  

13 Σε περίπτωςθ που το παραπάνω ποςό βεβαίωςθσ από τουσ ελζγχουσ είναι μικρότερο των 72 εκατ. ευρϊ κατά το πρϊτο 

τρίμθνο, ο αρικμόσ των ελζγχων κα πρζπει να αναπροςαρμοςτεί για το δεφτερο τρίμθνο του 2014.  
14

 Οι ζλεγχοι αυτοί κα διενεργοφνται από τισ Δ.Ο.Υ. κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του ζτουσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςτοχοκεςίασ 
απαςχόλθςισ τουσ κατά τουλάχιςτον 20 εργάςιμεσ θμζρεσ με ελζγχουσ πρόλθψθσ. Μετά τθ ςφςταςθ τθσ ΥΕΔΔΕ, το βάροσ 
διενζργειασ των ελζγχων αυτϊν κα ζχει θ νζα υπθρεςία.  
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ΕΤΟΣ 2015 

Στόχοσ 2.8: Ενίςχυςθ του ελεγκτικοφ ζργου μζςω ςυλλογισ (ςτο «profil» ELENXIS) και 
αξιοποίθςθσ όλων των ταυτοποιιςιμων ςτοιχείων που ςυλλζγονται ςτα επιμζρουσ 
πλθροφοριακά ςυςτιματα του Υπ. Οικ. μζχρι 30-6-2015. 

Στόχοσ 2.9: Αφξθςθ ειςπράξεων από ελζγχουσ των υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςε ποςοςτό 10% επί 
του επιτευχκζντοσ τθν 31-12-2014 αποτελζςματοσ. 

3.3.2.2. Τελωνειακοί  Ζλεγχοι 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία 

Πςον αφορά ςτα Τελωνεία, το 2012 υπιρξε ςθμαντικι αφξθςθ των διενεργοφμενων ελζγχων. 

Συγκεκριμζνα ο αρικμόσ των τελωνειακϊν ελζγχων, οι οποίοι διενεργικθκαν ςτο πλαίςιο του 

Εκνικοφ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ 2011-2013, αυξικθκε 

κατά 84% το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011 και κατά 91,8% το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012 (διάγραμμα 3-

18). Επιςθμαίνεται ότι πρόκειται για τουσ εκ των υςτζρων ελζγχουσ που διενεργοφν τα τελωνεία 

βάςει του τριμθνιαίου προγραμματιςμοφ. 

Διάγραμμα 3-18: Αρικμόσ Διενεργθκζντων Τελωνειακϊν Ελζγχων 

 

Για τα ζτθ 2012 και 2013 παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ ςτα βεβαιωκζντα πρόςτιμα από 

τελωνειακοφσ ελζγχουσ, ςε ςχζςθ με το 2011. Ωςτόςο, το υψθλό ποςό που ςθμειϊκθκε το 2011, 

οφείλεται ςτθν πραγματικότθτα ςτθν προςπάκεια καταλογιςμοφ προςτίμων για παραβάςεισ οι 

οποίεσ είχαν διαπιςτωκεί ςε προθγοφμενα ζτθ, προκειμζνου να μθν υπάρχουν εκκρεμότθτεσ ςτα 

δικαςτικά τμιματα των τελωνείων.  

Θ βεβαίωςθ και θ είςπραξθ προςτίμων και πολλαπλϊν τελϊν (από τελωνειακζσ παραβάςεισ και 

λακρεμπορίεσ) εντόσ του ςυγκεκριμζνου ζτουσ (νζεσ οφειλζσ) παρακολουκοφνται από τθ 33θ Δ/νςθ 

Ελζγχου Τελωνείων και απεικονίηονται ςτο παρακάτω διάγραμμα.  
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Διάγραμμα 3-19: Ρορεία Βεβαιωκζντων και Ειςπραχκζντων Ροςϊν από Τελωνειακοφσ Ελζγχουσ 

 

Θ ειςπραξιμότθτα  νζων οφειλϊν για το 2011 διαμορφϊκθκε ςε 0,9% , το 2012 ςε 3,6% και το 2013 

ανιλκε ςε 5,4%.  

Θ χαμθλι ειςπραξιμότθτα οφείλεται κυρίωσ ςτο ότι πολλζσ υποκζςεισ τελοφν υπό δικαςτικι 

αμφιςβιτθςθ κατόπιν άςκθςθσ παραδεκτϊν προςφυγϊν και καταλογιςτικϊν πράξεων που 

εκδίδονται από τελωνειακζσ αρχζσ με αποτζλεςμα τθν αναςτολι είςπραξθσ του 70% των προςτίμων 

και πολλαπλϊν τελϊν μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ προςφυγισ (άρκρο 150 παρ.4 

του Ν. 2960/01). Σθμειϊνεται ότι θ καταβολι του 30% δεν αποτελεί προχπόκεςθ του παραδεκτοφ 

τθσ προςφυγισ.  

Επομζνωσ, λόγω τθσ άςκθςθσ ενδίκων μζςων, θ είςπραξθ των προςτίμων ι πολλαπλϊν τελϊν, τα 

οποία ζχουν βεβαιωκεί εντόσ ςυγκεκριμζνου ζτουσ, είναι πικανό να λάβει χϊρα τα επόμενα ζτθ. 

Επίςθσ, μεγάλα ποςά οφειλϊν αφοροφν ςε λακρζμπορουσ αγνϊςτου διαμονισ ι κατοίκουσ τρίτων 

χωρϊν  (π.χ. λακρεμπορίεσ τςιγάρων) και, ςυνεπϊσ, είναι ανεπίδεκτα είςπραξθσ.  

Θ είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν (οι οποίεσ προζρχονται από δαςμοφσ, φόρουσ και λοιπά 

πρόςτιμα) παρακολουκείται από τθ 19θ Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία, 

οι ειςπράξεισ των ανωτζρω λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ανιλκαν ςε 47,5 εκατ. ευρϊ το 2011, ςε 60,9 

εκατ. ευρϊ το 2012 και ςε 37,5 εκατ. ευρϊ το 2013. Με δεδομζνο ότι το 2013 οι ςυνολικζσ 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ άγγιξαν περίπου τα 3,7 δις. ευρϊ, το ποςοςτό είςπραξθσ ανιλκε περίπου ςτο 

1%. Θ χαμθλι ειςπραξιμότθτα δικαιολογείται εν μζρει από τθν φπαρξθ λθξιπροκζςμων οφειλϊν 

φψουσ 1,9 δις. ευρϊ, οι οποίεσ τελοφν υπό δικαςτικι αμφιςβιτθςθ και από τθν φπαρξθ οφειλϊν 

ανεπίδεκτων είςπραξθσ, οι οποίεσ εκτιμϊνται ςε 0,95 δις. ευρϊ (οφειλζτεσ αγνϊςτου διαμονισ, 

κάτοικοι τρίτων χωρϊν, οφειλζτεσ που τελοφν υπό πτϊχευςθ κλπ.). 
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Επιδιώξεισ - τόχοι  

Ζτοσ 2014 

Στόχοσ 2.10:   Διενζργεια τουλάχιςτον 200.000 τελωνειακϊν ελζγχων με αντίςτοιχθ βεβαίωςθ 
προςτίμων και πολλαπλϊν τελϊν τουλάχιςτον 50 εκατ. ευρϊ 

Στόχοσ 2.11: 
 

Ειςπραξιμότθτα προςτίμων και πολλαπλϊν τελϊν από τελωνειακοφσ ελζγχουσ 
ςε ποςοςτό άνω του 10% 

ΕΤΟΣ 2015 

Στόχοσ 2.12: Ενίςχυςθ των τελωνειακϊν ελζγχων μζςω τθσ: 

 εγκατάςταςθσ αυτοκινοφμενου και ςτακεροφ ανιχνευτικοφ εξοπλιςμοφ 
Χ-RAY ςε Τελωνεία μζχρι 30-6-2015 

 πλιρουσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των ςυςτθμάτων ειςροϊν-
εκροϊν ςτισ φορολογικζσ αποκικεσ και ςτισ αποκικεσ τελωνειακισ 
αποταμίευςθσ μζχρι 31-12-2015.  

 ςταδιακισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςυςτιματοσ ςιμανςθσ- 
ιχνθλαςιμότθτασ  και ψθφιακισ επαλικευςθσ ςε καπνικά προϊόντα και 
αλκοολοφχα ποτά μζχρι 30-06-2015 και πλιρουσ εφαρμογισ μζχρι 31-12-
2015. 

 

3.3.2.3. Χθμικοί Ζλεγχοι 

Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ – Απολογιςτικά Στοιχεία 
Oι χθμικοί ζλεγχοι που πραγματοποιεί το Γ.Χ.Κ. (οι οποίοι αφοροφν εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, 

ελζγχουσ ςε μονάδεσ παραγωγισ, φορολογικζσ αποκικεσ, βιομθχανικζσ μονάδεσ, διυλιςτιρια, 

δεξαμενζσ καυςίμων, κακϊσ και επικεωριςεισ ςε επιχειριςεισ εμπορίασ χθμικϊν προϊόντων  κ.λπ.) 

ςτοχεφουν ςτθν πάταξθ τθσ λακρεμπορίασ, ςτθ μείωςθ τθσ απϊλειασ εςόδων, ειδικότερα ςε 

προϊόντα που υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ., κακϊσ και ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και του 

περιβάλλοντοσ. Από το 2010 το Γ.Χ.Κ. πραγματοποιεί επιπλζον προγραμματιςμζνουσ – ςτοχευμζνουσ 

ελζγχουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα.  

Ο αρικμόσ των εξεταςκζντων προϊόντων και υλικϊν από τισ Διευκφνςεισ του Γ.Χ.Κ. και τισ Χθμικζσ 

Υπθρεςίεσ (Χ.Υ.) το 2012 αυξικθκε κατά περίπου 15% ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ το 2013 

παρατθρείται μείωςθ.  

Επίςθσ, παρατθρείται μείωςθ των εργαςιϊν ςχετικϊν με τθ διαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ Ε.Φ.Κ. ςτον 

τομζα αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν τθν τριετία 2011-2013, θ οποία οφείλεται ςτον μειοφμενο 

κφκλο εργαςιϊν ςτθν παραγωγι, ςτισ ειςαγωγζσ και ςτο χονδρικό εμπόριο. Το 2013 αυξικθκαν οι 

προγραμματιςμζνοι ζλεγχοι που πραγματοποίθςαν οι Χ.Υ. του Γ.Χ.Κ. και αφοροφν ςτο τςίπουρο 

(διθμζρων), ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ. Εκτιμάται ότι οι απϊλειεσ εςόδων από τθν παράνομθ 

παραγωγι και εμπορία τςίπουρου διθμζρων ανζρχονται ςε 97,7 εκ. ευρϊ ανά ζτοσ (ΙΟΒΕ).  

Ο αρικμόσ εργαςιϊν ςτον τομζα των καυςίμων ςχετικϊν με τθ διαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ Ε.Φ.Κ.  το 

2013 βρίςκεται ςτα επίπεδα του 2012 και είναι ςθμαντικά αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με το 2011. 

Από το 2011 ενιςχφεται το επικεωρθςιακό ζργο ςε χϊρουσ παραςκευισ, χριςθσ και διακίνθςθσ 

χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων με ςθμαντικι αφξθςθ το 2013 (πίνακασ 3-1). Οι ζλεγχοι προβλζπεται 
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να ενιςχυκοφν με τθ δθμιουργία Σϊματοσ Επικεωρθτϊν ελζγχου εφαρμογισ των κανονιςμϊν 

R.E.A.CH. και C.L.P., μία δράςθ που ξεκίνθςε το 2013 και κα ολοκλθρωκεί το 2014. 

Ρίνακασ 3-2:  Αρικμόσ εξεταςκζντων δειγμάτων, επικεωριςεων και εργαςιϊν του Γ.Χ.Κ
15 

Αρικμόσ εξεταςκζντων δειγμάτων, επικεωριςεων και 

 εργαςιϊν του Γ.Χ.Κ. 

 ΕΤΟΣ  

2011 2012 2013 

Αρικμόσ εξεταςκζντων δειγμάτων προϊόντων και  υλικϊν 28.710 33.315 ~20.73916 

Αρικμόσ επικεωριςεων ςε χϊρουσ παραςκευισ, χριςθσ 
και διακίνθςθσ χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων 

528 547 627 

Αρικμόσ εργαςιϊν* ςχετικϊν με τθ διαςφάλιςθ τθσ 
είςπραξθσ Ε.Φ.Κ. ςτον τομζα αλκοόλθσ και ποτϊν 
αλκοόλθσ 

17.482 16.069 ~15.00016 

Αρικμόσ εργαςιϊν** ςχετικϊν με τθν είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. 
ςτον τομζα των καυςίμων 

26.263 29.874 29.720 

* 
Οι εν λόγω εργαςίεσ περιλαμβάνουν καταμετριςεισ, δειγματολθψίεσ, ςφραγίςεισ  και αποςφραγίςεισ αποςτακτικϊν 

μθχανθμάτων κ.ά. 
**

 Οι εν λόγω εργαςίεσ περιλαμβάνουν ογκομετριςεισ δεξαμενϊν, προμετριςεισ και επιμετριςεισ δεξαμενϊν, ζλεγχοι 

μετρθτϊν κ.ά. 

Επιδιώξεισ - τόχοι  

Ζτοσ 2014 

Στόχοσ 2.13: Εξζταςθ τουλάχιςτον 15.000 δειγμάτων προϊόντων και υλικϊν. 

Στόχοσ 2.14: Διενζργεια τουλάχιςτον 500 επικεωριςεων ςε χϊρουσ παραςκευισ, χριςθσ και 
διακίνθςθσ χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων. 

Στόχοσ 2.15: Διεξαγωγι τουλάχιςτον 15.000 εργαςιϊν ςχετικϊν με τθ διαςφάλιςθ τθσ 
είςπραξθσ Ε.Φ.Κ. ςτον τομζα αλκοόλθσ και ποτϊν αλκοόλθσ. 

Στόχοσ 2.16: Διεξαγωγι τουλάχιςτον 21.000 εργαςιϊν ςχετικϊν με τθν είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. 
ςτον τομζα των καυςίμων. 
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 Τα παραπάνω απολογιςτικά ςτοιχεία προζρχονται από τθ Δ/νςθ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων του Γ.Χ.Κ. 
16

 Τα ακριβι ςτοιχεία κα καταγραφοφν ςτθν αναλυτικι ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του Γ.Χ.Κ. για το ζτοσ 2013, μετά από 
διαςταφρωςθ των ανωτζρω ςτοιχείων με τισ αντίςτοιχεσ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ (Χ.Υ.) και Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 
(Κ.Υ.). 
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3.3.3. Στρατθγικόσ Στόχοσ 3: Βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ τθσ   

εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ 

3.3.3.1. Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ προσ τον Ρολίτθ 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνα πλζγμα ενεργειϊν εκςυγχρονιςμοφ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

χωρίσ να απαιτείται θ μετάβαςθ του πολίτθ ςτισ Δ.Ο.Υ. Οι ενζργειεσ αυτζσ ζχουν ιδθ αναλθφκεί κατά 

το 2013 και αναμζνεται να αποδϊςουν το μζγιςτο το 2014: 

 Μερικι εφαρμογι του θλεκτρονικοφ παραβόλου. 

 Λειτουργία του κζντρου εξερχόμενων κλιςεων για τθν είςπραξθ οφειλϊν. 

 Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ αυτοματοποιθμζνων υπενκυμίςεων για εκκρεμείσ οφειλζσ. 

 Λειτουργία των Γραφείων Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων (Γ.Ε.Φ.). 

 Δυνατότθτα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. Οι καταβολζσ φόρων μποροφν πλζον να διενεργοφνται 

μζςω των ΕΛ.ΤΑ. και των τραπεηϊν και πιςτϊνονται αμζςωσ ζναντι τθσ οφειλισ.  

 Αποχλοποίθςθ του ςιματοσ Τελϊν Κυκλοφορίασ (Τ.Κ.) και θλεκτρονικι ζκδοςθ των 

ειδοποιθτθρίων τελϊν κυκλοφορίασ 2013 με ταυτόχρονθ κατάργθςθ τθσ εκτφπωςθσ και τθσ 

ταχυδρομικισ αποςτολισ των ειδοποιθτθρίων Τ.Κ. 

 Ενθμζρωςθ του πολίτθ ωσ προσ τθν αποδοτικότθτα των λειτουργιϊν τθσ φορολογικισ 

διοίκθςθσ (ιςτοςελίδα www.publicrevenue.gr) 

 Ενίςχυςθ τθσ ανταπόκριςθσ του πολίτθ ςτισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ μζςω τθσ 

ενθμζρωςισ του από θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ (π.χ., www.gsis.gr). 

 Μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, απλοποίθςθ και επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν, με 97% των 

δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων επί του ςυνόλου των υποβλθκειςϊν 

δθλϊςεων να υποβάλλονται θλεκτρονικά το 2013, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 30% 

ζναντι του 2012. 

 Τον Αφγουςτο του 2013 καταργικθκε θ Επιτροπι του άρκρου 70Α του ν. 2238/1994, τισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ οποίασ ανζλαβε θ νεοςφςτατθ Υπθρεςία Εςωτερικισ Επανεξζταςθσ, θ οποία 

αργότερα μετονομάςτθκε ςε Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν. Οι ςκοποί που εξυπθρετεί θ 

λειτουργία τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ ςυνίςτανται ςτθν επίλυςθ των διαφορϊν ςε ςφντομεσ 

προκεςμίεσ, ϊςτε αφενόσ να επιταχφνεται θ είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων (πζραν τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ είςπραξθσ των δθμοςίων εςόδων από τθν άμεςθ βεβαίωςθ οφειλισ ςε ποςοςτό 

50% επί του αμφιςβθτοφμενου από το φορολογοφμενο ποςοφ που αναγράφεται ςτθν πράξθ 

κατόπιν υποβολισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ) και αφετζρου να αποςυμφορθκοφν τα 

διοικθτικά δικαςτιρια από υποκζςεισ που μποροφν να επιλυκοφν ςε επίπεδο διοίκθςθσ. 

Ο αρικμόσ των υποκζςεων που εξετάςτθκαν από τθν Επιτροπι Διοικθτικισ Επίλυςθσ των 

Φορολογικϊν Διαφορϊν (άρκρο 70 Α’ του Κ.Φ.Ε.) ιταν 2 για το 2011 και 966 για το 2012. Τα 

βεβαιωκζντα ποςά για τισ παραπάνω υποκζςεισ ανιλκαν ςε 3.757.980,13 ευρϊ για το 2011 

και 66.604.978,66 ευρϊ για το 2012. 

Οι φορολογικζσ υποκζςεισ που διαβιβάςτθκαν ςτθ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν (Δ.Ε.Δ.) το 

2013 ανζρχονται ςε 985 υποκζςεισ ενδικοφανϊν προςφυγϊν εκ των οποίων εξετάςτθκαν 291 

με τελικό ποςό πράξεων βάςει αποφάςεων Δ.Ε.Δ. 54.249.896 ευρϊ ζναντι αρχικοφ ποςοφ 

http://www.gsis.gr/
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πράξεων 56.610.796 ευρϊ. Σθμειϊνεται ότι από τισ 291 υποκζςεισ που εξετάςτθκαν, για τισ 

127 αςκικθκε δικαςτικι προςφυγι, ενϊ για τισ 164 ζγινε ςυμβιβαςμόσ. 

Επιδιώξεισ - τόχοι  

ΕΤΟΣ 2014 

Στόχοσ 3.1: Μείωςθ των  ταμειακϊν ςυναλλαγϊν για το μεγαλφτερο ποςοςτό των μθ 
φορολογικϊν πλθρωμϊν και των ιςςονοσ ςθμαςίασ φόρων μζχρι 31-3-2014, μζςω 
τθσ παροχισ νζων ι τθσ επζκταςθσ διακεςιμότθτασ των ιδθ παρεχόμενων 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν/ςυναλλαγϊν (π.χ., θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ, ανάπτυξθ 
ςυςτθμάτων πάγιων εντολϊν άμεςθσ χρζωςθσ λογαριαςμοφ κατόπιν εντολισ του 
φορολογουμζνου) 

Στόχοσ 3.2: Μερικι θλεκτρονικοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθσ υποβολισ δθλϊςεων 
φορολογίασ κεφαλαίου μζχρι 30-9-2014. Ρλιρθσ θλεκτρονικοποίθςθ μζχρι 31-12-
2014 

Στόχοσ 3.3: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και άντλθςθσ 
πλθροφοριϊν/δθμόςιων εγγράφων  από τρίτουσ/άλλεσ υπθρεςίεσ εντόσ και 
ςταδιακά εκτόσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. Ριλοτικι εφαρμογι με τουσ εξισ  
φορείσ: Ι.Κ.Α., Κτθματολόγιο και Ε.Ο.Ρ.Ρ.Υ. μζχρι 31-12-2014.  

Στόχοσ 3.4: Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ εςωτερικισ και εξωτερικισ επικοινωνίασ. Ανάπτυξθ 
δράςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ και τθν αφξθςθ τθσ 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ κατά τα ζτθ 2014 και 2015. 

Στόχοσ 3.5: α)Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 90%., ωσ προσ τισ εμπρόκεςμεσ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ. 

β) Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ επιςτροφισ Φόρου Ειςοδιματοσ (Φ.Ε.) ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον 75%,  ωσ προσ τισ εμπρόκεςμεσ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ.  

Στόχοσ 3.6: 

 

 

Στόχοσ 3.7: 

Υιοκζτθςθ και εφαρμογι νζασ διαδικαςίασ επιςτροφϊν Φ.Ρ.Α. ανάλογα με  τθν  
πικανότθτα διάπραξθσ φοροδιαφυγισ μζςω τθσ εφαρμογισ μεκόδων ανάλυςθσ 
κινδφνου. Ρλιρθσ εφαρμογι μζχρι το τζλοσ του 2014. 

Το μζγιςτο υπόλοιπο φόρων προσ επιςτροφι κατά τθν 31/12/2014 (με ι χωρίσ 
ΑΦΕΚ17 επιςτροφισ) δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρϊ. 

Στόχοσ 3.8: Κεντρικι διαχείριςθ των επιςτροφϊν φόρων μζςω ανάπτυξθσ θλεκτρονικοφ 
ςυςτιματοσ από 01-01-15. 

Στόχοσ 3.9: Ολοκλιρωςθ των υποκζςεων που εξετάηονται από τθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ 
Διαφορϊν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 40%, πριν από τθν προβλεπόμενθ από το νόμο 
καταλθκτικι θμερομθνία. 

 

ΕΤΟΣ 2015 

Στόχοσ 3.10: Θζςπιςθ και δθμοςιοποίθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ ςχετικά με τθ λειτουργία των 
Υπθρεςιϊν (service standards) για τθν αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν (π.χ., χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα, τθλεφωνικά κζντρα 
εξυπθρζτθςθσ φορολογουμζνων, χρόνοσ αναμονισ ςτισ Υπθρεςίεσ, διαχείριςθ 
παραπόνων, τυποποίθςθ και αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν) μζχρι 31-12-2015. 
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 ΑΦΕΚ: Ατομικό Φφλλο Ζκπτωςθσ  
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Στόχοσ 3.11: Ρλιρθσ θλεκτρονικοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ με τον πολίτθ για τθν υποβολι και 
απάντθςθ των αιτθμάτων του μζχρι 31-12-2015.  

Στόχοσ 3.12: Ζρευνα μζτρθςθσ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των φορολογουμζνων (ςτισ 
παρεχόμενεσ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ υπθρεςίεσ) μζχρι 31-12-2015. 

 

3.3.3.2. Φορολογικι ςυμμόρφωςθ των ςυναλλαςςομζνων 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία 

Το ποςοςτό φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ (αρικμόσ φορολογουμζνων που ςυμμορφϊκθκαν/αρικμό 

φορολογουμζνων που οχλικθκαν) για το ςφνολο των φορολογικϊν αντικειμζνων ανζρχεται για τα 

ζτθ 2011, 2012 και 2013 ςε 9,70%, 22,69% και 29,86%, αντίςτοιχα, ςφμφωνα με το διάγραμμα 3-20.  

Διάγραμμα 3-20: Ροςοςτό (%) Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ για το ςφνολο των φορολογικϊν αντικειμζνων 

 

Για το ζτοσ 2013, το ποςοςτό οικειοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν υποβολι δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. 

διαμορφϊκθκε ςε 87,04%. Εν προκειμζνω, θ οικειοκελισ ςυμμόρφωςθ ορίηεται ωσ ο αρικμόσ 

εμπρόκεςμων δθλϊςεων ςτο ςφνολο των υπόχρεων προσ υποβολι διλωςθσ. Σθμειϊνεται ότι μετά 

τισ δράςεισ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ, το ποςοςτό αυτό διαμορφϊκθκε ςε 88,75%, δθλαδι 

αυξικθκε κατά 1,70%. Δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν αξιοποιιςιμα ςτοιχεία ςχετικά με το ςφνολο των 

υπόχρεων ςε διλωςθ Φ.Μ.Υ., Φόρου Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων (Φ.Ε.Φ.Ρ.) και Φόρου 

Ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων (Φ.Ε.Ν.Ρ.) και ότι απαιτείται άμεςα ξεκακάριςμα του μθτρϊου 

ΤΑΧIS, προκειμζνου να ζχουμε τουσ ενεργοφσ φορολογουμζνουσ, τα ποςοςτά οικειοκελοφσ 

ςυμμόρφωςθσ ςτθν υποβολι εμπρόκεςμων δθλϊςεων Φ.Μ.Υ. και Φόρου Ειςοδιματοσ (Φ.Ε.) δεν 

είναι διακζςιμα ςτθν παροφςα φάςθ. 

Επιδιώξεισ - τόχοι  

ΕΤΟΣ 2014 

Στόχοσ 3.13: α) Εκκακάριςθ του μθτρϊου ΤAXIS, προκειμζνου να προςδιοριςτεί ο αρικμόσ των 
ενεργϊν φορολογουμζνων μζχρι 30-6-2014. 

β) Ρροςδιοριςμόσ των υπόχρεων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ςε υποβολι 
διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ και υποβολισ διλωςθσ Φ.Μ.Υ. μζχρι 31-7-2014.  

Στόχοσ 3.14: Αφξθςθ τθσ οικειοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ ςε ποςοςτό άνω του 90% ςτθν υποβολι 
εμπρόκεςμων δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. ενεργϊν φορολογουμζνων. 
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3.3.4. Στρατθγικόσ Στόχοσ 4: Αποτελεςματικότερθ και Αξιόπιςτθ Φορολογικι και 

Τελωνειακι Διοίκθςθ  

Για τθν επίτευξθ του ςτρατθγικοφ αυτοφ ςτόχου απαιτείται  ςυνδυαςμόσ δράςεων τόςο ςε επίπεδο 

νομοκεςίασ, διαδικαςιϊν, οργανωτικϊν δομϊν, πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, όςο και ςε επίπεδο 

ανάπτυξθσ και εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Ειδικότερα,  προωκοφνται και 

υλοποιοφνται ςταδιακά δράςεισ/ζργα, ζναρξθ των οποίων είναι είτε το ζτοσ 2013 είτε προγενζςτερθ 

αυτοφ. 

Τφιςτάμενη Κατάςταςη – Απολογιςτικά τοιχεία 

 Θεςμικζσ αλλαγζσ 

 ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων και οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων των νζων κωδίκων 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.), Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Κ.Φ.Ε.), Φορολογικισ Απεικόνιςθσ 

Συναλλαγϊν (Κ.Φ.Α.Σ.) κ.α. 

 κζςπιςθ του νζου Ενιαίου Φόρου Ακινιτων (ΕΝΦΑ) με ταυτόχρονθ κατάργθςθ του  ‘Ζκτακτου 

Ειδικοφ Τζλουσ Ακινιτων (ΕΕΤΑ) και του Φόρου Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΦΑΡ) 

 κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ κατά τθ λακρεμπορίασ πετρελαίου 

 τροποποίθςθ και επικαιροποίθςθ του κανονιςμοφ Τροφίμων και Ροτϊν για άρςθ οικονομικϊν 

εμποδίων ανταγωνιςτικότθτασ κ.α. 

Οργανωτικι Δομι Γ.Γ.Δ.Ε. 

 θ κεςμοκζτθςθ τθσ αυτονομίασ τθσ  Γ.Γ.Δ.Ε.,  

 θ αναδιοργάνωςθ των Ελεγκτικϊν Κζντρων, 

 ο αναςχεδιαςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ και τθσ αρμοδιότθτασ των Τελωνείων τθσ χϊρασ, κακϊσ και των 

τελωνειακϊν διαδικαςιϊν, 

 θ μείωςθ του αρικμοφ των Δ.Ο.Υ.  από 290 τον Αφγουςτο του 2011 ςε 119 το ζτοσ 2013 (διάγραμμα 

3-21), 

 θ εκτεταμζνθ αναδιοργάνωςθ των τελωνείων που οδιγθςε ςε μείωςθ των δομϊν κατά 64%. 

Συγκεκριμζνα, επιλκε μείωςθ του αρικμοφ των τελωνείων από 171 το 2011 ςε 99 το ζτοσ 2013 

(διάγραμμα 3-21). 

Διάγραμμα 3-21: Αλλαγι ςτθν Οργανωτικι Δομι (ωσ προσ τον αρικμό των υφιςτάμενων Δ.Ο.Υ. & 
Τελωνείων) 
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Αξιοποίθςθ ςφγχρονων Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

Στο πλαίςιο αυτό θ Γ.Γ.Δ.Ε. μετράει ικανοποιθτικό αρικμό επιτυχιϊν το 2013: 

 διαςφνδεςθ των υποςυςτθμάτων τθσ Διαχείριςθσ Υποκζςεων “ΕLENXIS” και των Εςόδων “ΤΑΧΙS”, 

για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ του ελεγκτικοφ και ειςπρακτικοφ ζργου 

 διαςφνδεςθ με Ρλθροφοριακά Συςτιματα άλλων φορζων με ςκοπό τθν θλεκτρονικοποίθςθ των 

ςυναλλαγϊν και τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν από άλλεσ πθγζσ, 

 διαςταυρϊςεισ και παροχι ςτοιχείων ςε τρίτουσ φορείσ για διευκόλυνςθ του ζργου τουσ, 

 επζκταςθ των παρεχόμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του ΤAXISsnet προσ τουσ πολίτεσ, τισ 

επιχειριςεισ και λοιποφσ φορείσ του Δθμόςιου Τομζα, 

 πλιρθσ παραγωγικι λειτουργία του νζου Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΟΡΣ) 

Τελωνείων ICISnet από 3 Δεκεμβρίου 2013,  

 ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ ενθμζρωςθσ www.publicrevenue.gr, ςτθν οποία 

αναρτϊνται ςτοιχεία ςχετικά με τθν απόδοςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, με ςτόχο τθ δθμιουργία 

κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και διαφάνειασ,  

 θ υπό εξζλιξθ ανάπτυξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Μ.Ι.S.,  

 θ υπό εξζλιξθ διαςφνδεςθ του ΙCISnet με το SIS II. 

Ανάπτυξθ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

 προςλιψεισ 187 εφοριακϊν υπαλλιλων μζςω Α.Σ.Ε.Ρ., το 2013, εκ των οποίων οι 156 ζχουν ιδθ 

αναλάβει κακικοντα, ενϊ ςυνεχίηεται θ διαδικαςία διοριςμοφ μζςω αποφάςεων αναπλιρωςθσ 

του Α.Σ.Ε.Ρ.,  

 ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν άμεςθσ προτεραιότθτασ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. κ.ά.) με ανκρϊπινο 

δυναμικό, 

 ίδρυςθ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και αρμόδιου Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ και 

Υλοποίθςθσ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων, 

 ςφςταςθ ομάδασ εργαςίασ για τθ ςφνταξθ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ με απϊτερο ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ και εφαρμογι νζου ςυςτιματοσ βακμολογίου και προαγωγϊν μζςα ςτο 2014.  

Ανάπτυξθ Στρατθγικισ Εκπαίδευςθσ του Ρροςωπικοφ 

 ςφναψθ μνθμονίου ςυνεργαςίασ με το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  και Αυτοδιοίκθςθσ  

(ΕΚΔΔΑ) το Μάιο του 2013 με ςκοπό τθν υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και ςυνεκτικοφ πλαιςίου 

επιμορφωτικϊν δράςεων, οι οποίεσ κα ανταποκρίνονται ςτουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

 ςθμαντικι καινοτομία ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί ο κεςμόσ των Μόνιμων Εκπαιδευτϊν. Το 

2013, επιλζχκθκαν από ειδικά ςυςτακείςα για το ςκοπό αυτό επιτροπι δεκατζςςερισ (14) Μόνιμοι 

Εκπαιδευτζσ.  

 εκπαίδευςθ περίπου οκτακοςίων (800) υπαλλιλων-ελεγκτϊν βεβαίωςθσ και αναγκαςτικισ 

είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων (υλοποίθςθ ςυνολικά τριάντα δφο *32+ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

ςτθν Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ  ωσ τα τζλθ του 2013), 

 επιμόρφωςθ περίπου πενιντα (50) ςτελεχϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςε κζματα επιχειρθςιακισ αριςτείασ, ςτο 

πλαίςιο μιασ πιο αποδοτικισ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. βάςει 

ςτόχων. 

http://www.publicrevenue.gr/
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Λιψθ Μζτρων για τθν  αντιμετϊπιςθ τθσ Διαφκοράσ 

 κατάρτιςθ και ζγκριςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ, 

 διενζργεια εςωτερικϊν ελζγχων για τθ διαςφάλιςθ των διαδικαςιϊν. Ειδικότερα, 

πραγματοποιικθκαν οκτϊ (8) ζλεγχοι μζχρι τον Οκτϊβριο του 2013, οι οποίοι υπερζβθςαν τον 

προγραμματιςμό για όλο το ζτοσ του 2013 *ςτόχοσ 2013: επτά (7) ζλεγχοι+.   

 ςφςταςθ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Υποκζςεων υπό τον Υπουργό Οικονομικϊν (Ν. 

3943/2011), τθσ οποίασ οι αρμοδιότθτεσ το προςωπικό και οι πόροι μεταβιβάςτθκαν ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. 

από τθν Οικονομικι Επικεϊρθςθ τον Ιοφλιο του 2013 με υπουργικι απόφαςθ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ 

λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υπθρεςίασ αυξικθκαν οι ζλεγχοι περιουςιακισ κατάςταςθσ των 

υπαλλιλων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. για το ζτοσ 2013, 

 διενζργεια εςωτερικϊν ελζγχων περιουςιακισ κατάςταςθσ. Ειδικότερα, πραγματοποιικθκαν 

πενιντα τζςςερισ (54) ζλεγχοι προϊςταμζνων Δ.Ο.Υ. – Δ.Ε.Κ. και εβδομιντα δφο (72) ζλεγχοι 

ελεγκτϊν Δ.Ο.Υ.- Δ.Ε.Κ. με ετιςιο ςτόχο εκατόν δζκα (110) και εκατόν τριάντα (130) αντίςτοιχα. 

 Ρροςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ και ενκάρρυνςθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτον περιοριςμό των 

φαινομζνων διαφκοράσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. Ενδεχόμενο αποτζλεςμα αυτισ τθσ δράςθσ ιταν θ 

ςθμαντικι αφξθςθ των καταγγελιϊν/αναφορϊν το 2013. Το ςφνολο των καταγεγραμμζνων 

καταγγελιϊν από τισ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. (Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε., Γ.Χ.Κ., Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ 

Επικεϊρθςθσ) ανά ζτοσ ανζρχεται ςε περίπου 649 καταγγελίεσ το 2011, 453 το 2012, και 995 το 

2013 (διάγραμμα 3-22).  

Διάγραμμα 3-22: Αρικμόσ Καταγγελιϊν 

 

Ο κατακερματιςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των καταγγελιϊν ςε περιςςότερεσ από μια Υπθρεςίεσ ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και τθ μθ ςυςτθματικι αντιμετϊπιςθ/επίλυςθ των κεμάτων 

που εγείρουν τθ δυςαρζςκεια των πολιτϊν. Στο πλαίςιο αυτό, για το 2014, ζχει προτακεί θ 

δθμιουργία ενόσ ενιαίου αρχείου καταγγελιϊν/αναφορϊν των ςυναλλαςςομζνων για το ςκοπό αυτό, 

ενϊ υπάρχει πρόβλεψθ για ςυγκζντρωςθ των παραπόνων των πολιτϊν από τα τθλεφωνικά Κζντρα 

Εξυπθρζτθςθσ Φορολογουμζνων (Κ.Ε.Φ.). 

Επιδιώξεισ – τόχοι  

ΕΤΟΣ 2014 

Στόχοσ 4.1: Σχεδιαςμόσ και τεκμθρίωςθ των νζων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων των νζων κωδίκων Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.) 
και Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Κ.Φ.Ε.), κακϊσ και του νζου Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 
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Στόχοσ 4.2: Αναδιάρκρωςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε και υλοποίθςθ τθσ νζασ δομισ (πλθν των Υπθρεςιϊν 
τθσ Γ.Δ.Τ & Ε.Φ.Κ) μζχρι 30-6-2014. Υλοποίθςθ τθσ νζασ δομισ για τθ Γ.Δ.Τ. & 
Ε.Φ.Κ. μζχρι 31-12-2014. Μεταβατικό διάςτθμα λειτουργίασ τθσ Γεν. Δ/νςθσ 
Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ ζξι (6) μινεσ μετά τθ δθμοςίευςθ διάταξθσ για τθν 
κατάργθςι τθσ. 

Στόχοσ 4.3: Δθμιουργία-διαχείριςθ αρχείου καταγγελιϊν, παραπόνων και λοιπϊν 
αναφορϊν. 

Στόχοσ 4.4: Δθμιουργία θλεκτρονικοφ περιουςιολογίου. 

Στόχοσ 4.5: Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 ανάπτυξθ ςχεδίου ςτελζχωςθσ των Υπθρεςιϊν μζχρι 31-5-2014 

 προςλιψεισ τουλάχιςτον τριακοςίων (300) νζων υπαλλιλων μζχρι 30-9-
2014,  

 ανακατανομι του υπάρχοντοσ προςωπικοφ μζχρι 30-9-2014,  

 ανάπτυξθ και εφαρμογι νζου ςυςτιματοσ προαγωγϊν μζχρι 30-6-2014, 

 ανάπτυξθ και υλοποίθςθ νζου ςυςτιματοσ βακμολογίου μζχρι 31-12-2014. 

Στόχοσ 4.6: Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθν εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 
Γ.Γ.Δ.Ε. 

Στόχοσ 4.7: Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ για τθν αξιολόγθςθ των Υπθρεςιϊν και 
υπαλλιλων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Στόχοσ 4.8: Διεξαγωγι ταχφρρυκμου ςεμιναρίου ςχετικά με τθν εξυπθρζτθςθ και το ςεβαςμό 
προσ τον πολίτθ ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ μζχρι 31-
3-2014. 

Στόχοσ 4.9: 

Στόχοσ 4.10: 

Υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ. 

Διενζργεια 30 εςωτερικϊν ελζγχων (τουλάχιςτον μζχρι το ςτάδιο ςφνταξθσ των 
αντίςτοιχων προςωρινϊν εκκζςεων) για τθ διαςφάλιςθ των διαδικαςιϊν.  

Στόχοσ 4.11: Διενζργεια 125 ελζγχων περιουςιακισ κατάςταςθσ προϊςταμζνων Διευκφνςεων/ 
Τμθμάτων και 150 ελζγχων περιουςιακισ κατάςταςθσ υπαλλιλων.  

 

ΕΤΟΣ 2015 

Στόχοσ 4.12: Ανάπτυξθ νζου μιςκολογικοφ ςυςτιματοσ ςε ςφνδεςθ με τθν αποδοτικότθτα 
μζχρι 31-12-2015 και εφαρμογι αυτοφ από 1-1-2016. 

Στόχοσ 4.13: Επανεξζταςθ και ςταδιακι κατάργθςθ κάκε πλεονάηουςασ οργανωτικισ δομισ. 
Ρεραιτζρω μείωςθ του αρικμοφ των Δ.Ο.Υ. και των Γ.Ε.Φ., υπό τθν προοπτικι 
θλεκτρονικοποίθςθσ τθσ επικοινωνίασ με τον πολίτθ. 

Στόχοσ 4.14: Ρλιρεσ θλεκτρονικό περιουςιολόγιο με διεφρυνςθ βάςεων ςυγκζντρωςθσ 
πλθροφοριϊν (ακίνθτα, οχιματα, ςκάφθ, εναζρια μζςα μεταφοράσ, μετοχζσ, 
αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, κατακζςεισ, ςυλλογζσ, κ.λπ.) μζχρι 30-4-
2015 (με αυτόματθ ενθμζρωςθ μεταβολισ ςτοιχείων φορολογίασ κεφαλαίου μετά 
και τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ). 
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3.4. Επικοινωνιακι Στρατθγικι 

Θ δυςμενισ οικονομικι ςυγκυρία για τθ χϊρα μασ ζχει αναδείξει τθν ανάγκθ επίτευξθσ των ςτόχων 

Δθμοςίων Εςόδων για τθν ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ μασ οικονομίασ.  Οι περιςτάςεισ λοιπόν απαιτοφν θ 

λειτουργία τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. να είναι πιο αποδοτικι και πιο αποτελεςματικι, εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα 

φορολογικι δικαιοςφνθ, παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ όλουσ τουσ πολίτεσ και οικοδόμθςθ μιασ 

ςτακερισ ςχζςθσ  εμπιςτοςφνθσ. 

Θ Γ.Γ.Δ.Ε., αναγνωρίηοντασ τισ δυςκολίεσ που παρουςιάηει το ζργο τθσ και ςτοχεφοντασ οι 

ςτρατθγικζσ τθσ κατευκφνςεισ να προςεγγίηουν όςο το δυνατόν καλφτερα τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ 

και τθσ  αγοράσ, διαμορφϊνει  τθν Επικοινωνιακι τθσ  Στρατθγικι  ζχοντασ  τουσ  ακόλουκουσ 

ςτόχουσ: 

 Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθ διαμόρφωςθ φορολογικισ ςυνείδθςθσ, με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

κοινωνικισ προαγωγισ 

 Αφξθςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ 

 Ενίςχυςθ των ςχζςεων των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. με τουσ Ρολίτεσ  

 Ρροβολι του ζργου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  
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Θ υλοποίθςθ των πιο πάνω επιδιϊξεων – ςτόχων τθσ διετίασ 2014-2015 ςυνδυάηεται με δράςεισ και 

ζργα ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου κάκε Γενικισ Διεφκυνςθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

  

•ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

•ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 

•ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΧΕΙΟΥ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

•ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

•ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ

•ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟΑΓΩΓΩΝ

•ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΑΣ

•ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΡΕΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

•ΕΚΚΑΘΑΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΩΟΥ ΤΑΧΙS

•ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗ

•ΕΡΙΣΤΟΦΕΣ ΦΟΩΝ

•ΚΕΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΕΡΙΣΤΟΦΩΝ  
ΦΟΩΝ

•ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

•ΘΕΣΡΙΣΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
(Service Standards)

•ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

•ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ

•ΕΕΥΝΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

•ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

•ΑΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

•ΕΙΣΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

•ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

•ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΟΛΗΨΗΣ

•ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΡΟ ΕΡΙΣΤΟΦΩΝ ΦΟΩΝ

•ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΕΩΝ

•ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ ΑΡΟ ΔΑΣΕΙΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

•ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

•ΑΝΕΡΙΔΕΚΤΑ ΕΙΣΡΑΞΗΣ

•ΔΙΑΓΑΦΗ ΧΕΩΝ

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ 1: ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2:

ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΟΦΥΓΗΣ 

ΦΟΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΤΩΝ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

                   
Η Γ.Γ.Δ.Ε. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ, ΠΟΤ 
ΘΑ ΑΠΟΣΕΛΕΕΙ ΣΟΝ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΤΛΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΗ ΣΙ ΑΓΟΡΕ 
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4. ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
To επιχειρθςιακό πρόγραμμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελεί τον οδικό χάρτθ που κατευκφνει, προςδιορίηει και 

ςυντονίηει δράςεισ, ενζργειεσ και ζργα προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του Στρατθγικοφ 

Σχεδίου. 

Μεκοδολογία 

Για τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου 2014-2015 ακολουκικθκαν τα παρακάτω βιματα: 

1. Κακορίςτθκε το όραμα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., οι ςτρατθγικοί ςτόχοι και οι άξονεσ πολιτικισ ζναντι ςτόχων 

ςτο πλαίςιο του Στρατθγικοφ Σχεδίου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

2. Συντάχκθκαν και απευκφνκθκαν ζγγραφα προσ τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ και τισ αυτοτελείσ 

Υπθρεςίεσ, προκειμζνου να οριςτοφν οι προςεχείσ ενζργειεσ και δράςεισ, απαραίτθτεσ για τθν 

επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου τθσ κάκε υπθρεςίασ.  

3. Διενεργικθκε ςτρατθγικι ανάλυςθ S.W.O.T. ϊςτε να προςδιοριςτοφν οι δυνάμεισ/αδυναμίεσ 

και οι ευκαιρίεσ/απειλζσ ςτο περιβάλλον τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

4. Αξιολογικθκαν οι προτάςεισ που υποβλικθκαν. 

5. Συγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία για τθ πορεία των εςόδων τθν τελευταία τριετία. 

6. Κακορίςτθκαν οι ποιοτικοί και ποςοτικοί ςτόχοι τθσ περιόδου 2014-2015. 

7. Συντάχκθκαν και ςτάλκθκαν πίνακεσ ανά δράςθ/ζργο προσ τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ, 

προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν αναλυτικά:  

α) τα επόμενα βιματα για τθν υλοποίθςθ τθσ κάκε δράςθσ,  

β) τα αντίςτοιχα χρονοδιαγράμματα,  

γ) οι απαιτοφμενοι πόροι,  

δ)  οι δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ κάκε δράςθσ,  

ε) τα αναμενόμενα αποτελζςματα, και  

ςτ) οι κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ. 

8. Αξιολογικθκαν οι δράςεισ/ζργα που προτάκθκαν από τισ Υπθρεςίεσ κακϊσ και θ υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ. 

9. Κακορίςτθκε θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, επικαιροποίθςθσ και ανακεϊρθςθσ του 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου. 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται με τρόπο αναλυτικό:  

α) οι τζςςερισ ςτρατθγικοί ςτόχοι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.,  

β) οι επιμζρουσ άξονεσ πολιτικισ ανά ςτρατθγικό ςτόχο, και  

γ) οι ςθμαντικζσ δράςεισ ανά άξονα πολιτικισ που προβλζπεται να υλοποιθκοφν από τισ 

Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμζνου να υποςτθριχτοφν οι ςυγκεκριμζνοι ςτρατθγικοί ςτόχοι. 
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4.1. Στρατθγικόσ Στόχοσ 1: Μεγιςτοποίθςθ Δθμοςίων Εςόδων 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1:  

ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ για ειςπράξεισ μζςω τθσ βελτίωςθσ των 
διαδικαςιϊν, μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων, μεκόδων είςπραξθσ και εξειδίκευςθσ των ςτελεχϊν. 

Μζςω των παραπάνω δράςεων κα επζλκει ταχεία και απρόςκοπτθ εφαρμογι των διατάξεων και των 

κανονιςτικϊν πράξεων του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ ςε ειδικά κζματα είςπραξθσ, 

εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου, αποτελεςματικότερθ επιβολι μζτρων 

αναγκαςτικισ είςπραξθσ, αποτελεςματικότερθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου με 

ζκδοςθ αποφάςεων υπζρ αυτοφ, κάλυψθ νομικϊν κενϊν με πρόςκλθςθ ζκδοςθσ γνωμοδοτιςεων και 

ςαφισ και ορκι απεικόνιςθ των δράςεων των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Εςόδων. Επιπλζον, αναμζνεται αφξθςθ ειςπραξιμότθτασ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, απλοποίθςθ και 

επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν είςπραξθσ, ορκι απεικόνιςθ των δθμοςίων εςόδων με τθν κατάργθςθ των 

διπλϊν εγγραφϊν χρεϊν, δυνατότθτα ςτατιςτικισ παρακολοφκθςθσ των δεδομζνων ςτισ ειδικζσ 

κατθγορίεσ οφειλετϊν, ορκι απεικόνιςθ ςτο TAXIS τθσ κατάςταςθσ των φορολογουμζνων υπό ειδικό 

κακεςτϊσ, ευκολότερθ και ορκότερθ διαχείριςθ των υποκζςεων από τισ Δ.Ο.Υ. και κατάργθςθ 

χειρόγραφου αρχείου. Τζλοσ θ υλοποίθςθ του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε ςυνδυαςμό με τισ ειςπρακτικζσ δράςεισ  

αναμζνεται να αυξιςει τα ζςοδα τθσ επόμενθσ διετίασ. 

  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

1.1 Εφαρμογι του νζου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 

Δ/νςθ Φορολογίασ 
Κεφαλαίου/  Δ.ΘΛΕ.Δ 

1.5 Επικαιροποίθςθ Ο.Ρ.Σ. TAXIS για τθν υποςτιριξθ του ςχεδίου 
αναδιοργάνωςθσ του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα, τισ ειδικζσ 
εκκακαρίςεισ, τισ ςυμφωνίεσ πιςτωτϊν του αρ.44 και τθ 
ρφκμιςθ του αρ. 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. 

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων/ Δ.ΘΛΕ.Δ 

1.6 Ανακεϊρθςθ Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

1.9 Συνολικι αξιολόγθςθ του προφίλ επικινδυνότθτασ των 
φορολογουμζνων  με τθ χριςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 
μοριοδότθςθσ τθσ ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ ςε όλο το 
φάςμα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (Δθμιουργία Ρροφίλ 
Οφειλζτθ). 

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ Δ/νςθ 
Ρολιτικισ Ειςπράξεων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. Βελτίωςθ του τρόπου διαχείριςθσ των ειςπράξεων ςε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία. 

Μζςω τθσ παραπάνω δράςθσ αναμζνεται βελτίωςθ του τρόπου διαχείριςθσ των ειςπράξεων ςε 

Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, αφξθςθ ειςπραξιμότθτασ λθξιπρόκεςμων χρεϊν και αφξθςθ αποδοτικότθτασ των 

μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ.  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. Ενίςχυςθ εφαρμογισ των ενεργειϊν θλεκτρονικϊν ειςπράξεων 

Μζςω των παραπάνω δράςεων αναμζνεται αφξθςθ ειςπραξιμότθτασ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν με 

επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν είςπραξθσ τουσ, μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ, μείωςθ κόςτουσ εξόδων 

διοικθτικισ εκτζλεςθσ Δικαςτικϊν Επιμελθτϊν, απλοποίθςθ και μείωςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ 

διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, κακϊσ επίςθσ 

ποιοτικότερθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ είςπραξθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. Ρροβλζπεται επίςθσ 

μείωςθ διαχειριςτικοφ κόςτουσ των Δ.Ο.Υ. και θ αποςυμφόρθςι τουσ που ςυνεπάγεται 

εξοικονόμθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ με αξιοποίθςθ του ςε αποδοτικότερεσ για τθν είςπραξθ 

δράςεισ. Επιπλζον, ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα είναι θ αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ 

ειςπράξεων ζναντι των ςτόχων και θ αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ οφειλϊν μικροφ φψουσ αλλά 

μεγάλου ςυνολικοφ μεγζκουσ για τθν οποία δεν υπάρχει εναλλακτικι δράςθ, ζγκαιροσ 

προςδιοριςμόσ τυχόν αποκλίςεων και αςτοχιϊν και άμεςθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

1.7 Κατάργθςθ ταμείων ςτισ κατά τόπουσ Δ.Ο.Υ. & εξαςφάλιςθ 
δυνατότθτασ καταβολισ ςε Ριςτωτικά Ιδρφματα, ΕΛ.ΤΑ κλπ  
(Ταυτότθτα Οφειλισ – Ταυτότθτα  υκμιςμζνθσ Οφειλισ, 
υποςτιριξθ παγίων εντολϊν χρζωςθσ λογαριαςμοφ προσ 
αποπλθρωμι υποχρεϊςεων). 

 Δ/νςθ Οργάνωςθσ/ 
Δ.ΘΛΕ.Δ./ Δ/νςθ 
Ρολιτικισ Ειςπράξεων   

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

1.2 Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν οίκοκεν ειςπράξεων. Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

1.3 Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων θλεκτρονικισ 
δθμοςιοποίθςθσ προγραμμάτων πλειςτθριαςμοφ (Ν. 
4110/13). 

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

1.4 Επζκταςθ και ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ 
προγραμμάτων πλειςτθριαςμοφ. 

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

1.8 Εφαρμογι αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν: 1) ενθμζρωςθσ 
νζων οφειλετϊν ςε μθνιαία βάςθ (automated printed and 
electronic reminders), 2) Επζκταςθ πλιρουσ αυτοματοποίθςθσ 
διαδικαςίασ και e-καταςχετθρίων για οφειλζσ ωσ 10.000 ευρϊ 
με βάςει το ζτοσ και είδοσ οφειλισ.    

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ Δ/νςθ 
Ρολιτικισ Ειςπράξεων 

1.10 Επζκταςθ των e-καταςχετθρίων ςε άλλα χρθματοοικονομικά 
προϊόντα.   

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

1.11 Direct Debiting για μικροφ φψουσ λθξιπρόκεςμεσ  οφειλζσ 
κάτω 1.000 ευρϊ (π.χ. τζλθ κυκλοφορίασ). 

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 
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Επιπροςκζτωσ, αναμζνεται επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν είςπραξθσ και κατάςχεςθσ ςτα χζρια πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, ςχθματιςμόσ θμιαυτοποιθμζνθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ είςπραξθσ (end to end debt 

collection), ζλεγχοσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ωσ προσ τισ κετικζσ ι αρνθτικζσ δθλϊςεισ τρίτων και 

απόδοςθ τυχόν καταςχεκζντων ποςϊν, μείωςθ κινδφνου φαινομζνων διαφκοράσ ςτα εμπλεκόμενα 

μζρθ, αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ διαςταυρϊςεων οφειλετϊν, ενθμζρωςθ του ςυνόλου των 

νζων οφειλετϊν, αφξθςθ πίεςθσ για εκοφςια ςυμμόρφωςθ και διαφάνεια-προςζλκυςθ περιςςότερων 

πλειοδοτϊν ςε πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ μζςω τθσ δθμοςίευςθσ ςτο διαδίκτυο. Τζλοσ, 

επιδιϊκεται ορκι και άμεςθ διενζργεια του ςυμψθφιςμοφ, κακϊσ επίςθσ τυποποίθςθ και 

επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν που ζπονται του ςυμψθφιςμοφ (π.χ. επιςτροφζσ). 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 4. Βελτίωςθ των μεκόδων αναγκαςτικισ είςπραξθσ 

Μζςω τθσ παραπάνω δράςθσ κα επζλκει αποςυμφόρθςθ των Δ.Ο.Υ., μείωςθ κόςτουσ διαχείριςθσ 

του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ, μείωςθ του χρόνου ζκδοςθσ αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ-βεβαίωςθσ οφειλισ, καλφτερθ εξυπθρζτθςθ φορολογουμζνων (24ωρθ υπθρεςία από 

οπουδιποτε υπάρχει πρόςβαςθ ςε Θ/Υ) με μερικι απεμπλοκι των Δ.Ο.Υ, λόγω θμι-αυτοματοποίθςθσ 

τθσ διαδικαςίασ-κατεφκυνςθ του προςωπικοφ ςε άλλεσ εργαςίεσ, όπου το προςωπικό τουσ μπορεί 

πλζον να αξιοποιθκεί ςε αποδοτικότερεσ για τθν είςπραξθ δράςεισ.  

Επιπλζον, ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα είναι θ διευκόλυνςθ των φορολογικϊν ςυναλλαγϊν, θ 

αςφάλεια των ςυναλλαγϊν και του δθμόςιου χριματοσ, θ αφξθςθ ειςπραξιμότθτασ, θ απλοποίθςθ 

και μείωςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ. Τζλοσ, προβλζπεται 

άμεςθ εξόφλθςθ επιςτροφϊν ςε δικαιοφχουσ με απλοποίθςθ και μείωςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ 

τθσ διαδικαςίασ. 

  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

1.12 Εφαρμογι για τθν Αυτοματοποίθςθ Εντολϊν μεταφοράσ ςτισ 
περιπτϊςεισ επιςτροφισ φόρου. 

Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 
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4.2. Στρατθγικόσ Στόχοσ 2: Εντοπιςμόσ, καταπολζμθςθ και τιμωρία τθσ 

αποφυγισ και διαφυγισ φορϊν και τελϊν 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2:  

ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΙΑ ΤΗΣ ΑΡΟΦΥΓΗΣ ΚAI ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΟΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων με 
τθν ειςαγωγι  πιο ςφγχρονων μεκόδων και τεχνικϊν ανάλυςθσ κινδφνου, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ  
ςφγχρονων  τεχνολογιϊν και μζςων. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

2.1 Δθμιουργία προδιαγραφϊν αρχείων που τθροφν οι ελλθνικζσ 
επιχειριςεισ (Standard Audit File). 

Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ 

2.2 Συγκζντρωςθ και διάκεςθ όλων των ταυτοποιοφμενων και 
αξιοποιιςιμων ςτοιχείων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. ςτο προφίλ 
φορολογουμζνων του ELENXIS. 

Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε./ 
Δ.ΘΛΕ.Δ. 

2.3 Δθμιουργία Κριτθρίων Ανάλυςθσ Κινδφνου για τισ νζεσ μορφζσ 
ελζγχου, όπωσ αυτζσ προβλζπονται από το νζο Κϊδικα 
Φορολογικϊν Διαδικαςιϊν. 

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

2.4 Ρρογραμματιςμόσ και υλοποίθςθ διαςταυρωτικϊν δράςεων 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ςτοιχείων ειςοδιματοσ Φυςικϊν 
Ρροςϊπων και υποβλθκείςων φορολογικϊν δθλϊςεων, 
ςτοιχεία ακινιτων-τεκμιρια-ειςοδιματα από τρίτουσ κ.α., 
αξιολόγθςθ, άμεςθ απευκείασ επικοινωνία με φυςικά και 
νομικά πρόςωπα). 

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ Δ/νςθ 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 

2.5 Ρρογραμματιςμόσ και υλοποίθςθ διαςταυρϊςεων Φόρου 
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (διαςταυρϊςεισ, άμεςθ απευκείασ 
επικοινωνία με φυςικά πρόςωπα και νομικά πρόςωπα). 

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ Δ.ΘΛΕ.Δ 

2.8 Επικαιροποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Διενζργειασ Ελζγχων 
(Audit Assistant) του Ο.Ρ.Σ. ELENXIS με βάςθ τισ αλλαγζσ του 
νζου Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και του Κϊδικα 
Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ 

2.9 Επικαιροποίθςθ των ελεγκτικϊν θλεκτρονικϊν εργαλείων / 
εφαρμογϊν που είναι ενςωματωμζνεσ ςτθν εφαρμογι τθσ 
διενζργειασ ελζγχων (Audit Assistant). 

Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ 

2.11 Εκκακάριςθ του Μθτρϊου TAXIS από τουσ ανενεργοφσ Α.Φ.Μ. Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ / Δ.ΥΡ.Θ.Σ. 

2.19 Υλοποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ςυγκζντρωςθσ 
ςτοιχείων ςυναλλαγϊν (αποδείξεων λιανικισ πϊλθςθσ, 
τιμολογίων κλπ.). 

Δ.ΘΛΕ.Δ 

2.20 Υλοποίθςθ πλιρουσ Θλεκτρονικοφ Ρεριουςιολογίου. Δ.ΘΛΕ.Δ 

2.23 Διαςταφρωςθ με Υπουργείο Συγκοινωνιϊν για αναςφάλιςτα 
οχιματα. 

Δ.ΘΛΕ.Δ 
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Μζςω των παραπάνω δράςεων αναμζνεται αφξθςθ των φορολογικϊν εςόδων και μείωςθ των 

διαφυγόντων φόρων, κακϊσ επίςθσ ποςοτικι και ποιοτικι βελτίωςθ του παραγόμενου ελεγκτικοφ 

ζργου. Επιπρόςκετα, μζςα από τθ χριςθ πιο εξελιγμζνων μεκόδων διαςταυρϊςεων και 

ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων κα εξοικονομθκεί χρόνοσ, κα απελευκερωκεί ανκρϊπινο δυναμικό το οποίο 

κα καλφψει τισ ανάγκεσ άλλων υπθρεςιϊν και παράλλθλα κα αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα των 

φορολογικϊν ελζγχων προκειμζνου το φορολογικό ςφςτθμα να γίνει πιο ευζλικτο, αξιοκρατικό και 

αξιόπιςτο. Το ελεγκτικό ζργο κα βελτιωκεί ποιοτικά και ποςοτικά, κα επζλκει αφξθςθ των 

υποβλθκείςων δθλϊςεων (αρχικϊν και τροποποιθτικϊν), κα καταπολεμθκεί θ φοροδιαφυγι πιο 

αποτελεςματικά και κα αυξθκεί θ φορολογικι ςυμμόρφωςθ.  

Επιπλζον, κα γίνει εκκακάριςθ του Υποςυςτιματοσ Μθτρϊου TAXIS από τουσ ανενεργοφσ ΑΦΜ και 

κα δθμιουργθκεί ςφςτθμα εντοπιςμοφ ανενεργϊν επιχειριςεων. Τζλοσ, κα υλοποιθκοφν 

θλεκτρονικά ςυςτιματα για τθ κεντρικι ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςυναλλαγϊν και το θλεκτρονικό 

περιουςιολόγιο. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. Αφξθςθ τθσ ικανότθτασ του ελζγχου μζςω αποτελεςματικότερων δομϊν, 
βελτίωςθσ του νομικοφ πλαιςίου, ενίςχυςθ του αρικμοφ και τθσ εκπαίδευςθσ του ειδικευμζνου 
προςωπικοφ. 

Μζςω τθσ παραπάνω δράςθσ, κα αυξθκεί θ ειςπραξιμότθτα των προςτίμων εξαιτίασ του 

εξορκολογιςμοφ τουσ και κα καταπολεμθκεί θ διαφκορά με τθ ρφκμιςθ των προςτίμων βάςθ τθσ 

αρχισ τθσ αντικειμενικότθτασ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. Ανάπτυξθ εξειδικευμζνων μονάδων και διαδικαςιϊν ελζγχου 

Μζςω τθσ παραπάνω δράςθσ, κα γίνει διαςταφρωςθ  για τθν εξεφρεςθ οχθμάτων που δεν ζχουν 

περάςει τεχνικό ζλεγχο από ΚΤΕΟ. Αποτελζςματα τθσ διαςταφρωςθσ τθσ βάςθσ οχθμάτων τθσ 

Δ.ΘΛΕ.Δ. με αυτι του Υπουργείου Μεταφορϊν είναι θ ενίςχυςθ των δθμοςίων εςόδων. 

  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

2.25 Εξορκολογιςμόσ των προςτίμων για τελωνειακζσ παραβάςεισ. Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου 
Τελωνείων  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

2.24 Διαςταφρωςθ βάςθσ οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ με τθ βάςθ οχθμάτων του Υπ. Μεταφορϊν για 
οχιματα που δεν ζχουν περάςει Τεχνικό Ζλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.). 

Δ/νςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ Διοίκθςθσ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 4. Αποκάλυψθ και καταπολζμθςθ περιπτϊςεων μεγάλθσ φοροδιαφυγισ, 
κυκλικισ απάτθσ, λακρεμπορίου και ξεπλφματοσ μαφρου χριματοσ.   

Με τισ παραπάνω δράςεισ αναμζνεται να εντοπιςτοφν οι παραβάτεσ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ 

μζςω τθσ διενζργειασ αποτελεςματικϊν διαςταυρϊςεων. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ αναμζνεται να 

βοθκιςει και θ ςυνεργαςία με τραπεηικά ιδρφματα μζςω τθσ ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων από τισ 

τράπεηεσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Μζςω του εξοπλιςμοφ X-RAY ςτα τελωνεία κα βελτιωκεί θ  

ποιότθτα, θ ποςότθτα και ο χρόνοσ των διενεργοφμενων ελζγχων, και ωσ εκ τοφτου κα μειωκεί ο 

χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν.  

Επίςθσ αναμζνεται θ καταπολζμθςθ του λακρεμπορίου και του παράνομου εμπορίου των προϊόντων 

καπνοφ, αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν, καυςίμων (με τθ ςυνδρομι του Γενικοφ Χθμείου του 

Κράτουσ) και ωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και του αρικμοφ των 

τελωνειακϊν ελζγχων. Αντίκτυποσ των παραπάνω δράςεων αποτελεί θ προςταςία τθσ υγείασ και 

αςφάλειασ των πολιτϊν κακϊσ και του περιβάλλοντοσ. Τζλοσ, οι διαςταυρϊςεισ για τον εντοπιςμό 

περιπτϊςεων απάτθσ ςτα πλαίςια του ενδοκοινοτικοφ Φ.Ρ.Α. μζςω του δικτφου ΕUROFISC, κα 

οδθγιςει ςτθν εμπρόκεςμθ επεξεργαςία, ζλεγχο και αποςτολι αιτοφμενων ςτοιχείων που κα  

βελτιϊςει το περιεχόμενο των δεδομζνων προσ ζλεγχο. 

  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

2.13 Αναςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ επιςιμανςθσ προϊόντων καπνοφ 
και αλκοολοφχων προϊόντων. 

Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων 
Κατανάλωςθσ 

2.14 Επζκταςθ μθτρϊου τραπεηικϊν λογαριαςμϊν. Δ.ΘΛΕ.Δ. 

2.15 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ X-RAY ςτα τελωνεία. 

Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων  

2.16 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αυτοκινοφμενων X-RAY ςτα 
τελωνεία για τον ζλεγχο ζμφορτων φορτθγϊν & 
εμπορευματοκιβωτίων. 

Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων 

2.17 Ζκδοςθ των απαιτοφμενων κεςμικϊν κανονιςτικϊν 
παρεμβάςεων, για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ 
ιχνθκζτθςθσ καυςίμων (μεταφορά - ςυνζχεια δράςθσ 2013). 

Δ28 Δ/νςθ 
Ρετροχθμικϊν  

2.18 Ζλεγχοσ ειςροϊν - εκροϊν καυςίμων, υλοποίθςθ ιχνθκζτθςθσ 
και ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ μζςω G.P.S. 

Δ18 Δ/νςθ Τελωνειακϊν 
Οικονομικϊν 
Συςτθμάτων/ Δ/νςθ  
Ειδ.Φόρων Κατανάλωςθσ  

2.22 Διαςταυρϊςεισ για τον εντοπιςμό περιπτϊςεων πικανισ 
απάτθσ ςτα πλαίςια του ενδοκοινοτικοφ Φ.Ρ.Α. μζςω του 
δικτφου ΕUROFISC (τομείσ εργαςίασ : Απάτθ Φ.Ρ.Α. τφπου 
εξαφανιςμζνου εμπόρου , οχιματα-ςκάφθ-αεροςκάφθ, 
τελωνειακό κακεςτϊσ 42, νζεσ τάςεισ απάτθσ).   

Δ/νςθ Ελζγχων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. Ζμφαςθ ςε δράςεισ  για  τθν  αντιμετϊπιςθ  του  παραεμπορίου, προςταςίασ 
τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ αςφάλειασ, του περιβάλλοντοσ  και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Μζςω των παραπάνω δράςεων δίνεται ζμφαςθ ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, του 

περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και παράλλθλα, ςτθν αφξθςθ των δθμοςίων 

εςόδων. Επιπρόςκετα, αναμζνεται να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα των ελζγχων ναρκωτικϊν και 

πρόδρομων ουςιϊν μζςω τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Αςτυνομία κακϊσ και 

άλλεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και να προκφψει μια ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τθσ μετανάςτευςθσ και του 

αςφλου. 

 Επίςθσ, μζςα από τισ παραπάνω αναπτυχκείςεσ δράςεισ αναμζνεται να εκδοκοφν Υ.Α. και Κ.Υ.Α. με 

ςκοπό τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (Κ.Τ.Ρ), που ζχουν εκτιμθκεί 

από τον Ο.Ο.Σ.Α. ωσ νομικά εμπόδια, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

βιομθχανίασ τροφίμων.  

 

  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

2.6 Δθμιουργία ςϊματοσ επικεωρθτϊν R.E.A.CH. και C.L.P. Δ35 Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ 

2.7 Δράςεισ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου Κοινϊν Ελζγχων με τθν 
Ελλθνικι Αςτυνομία ςτα ςυνοριακά ςθμεία διζλευςθσ. 

Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου 
Τελωνείων 

2.10 Οργάνωςθ  προγράμματοσ LIFE+ ςε ςυνεργαςία με το 
Ρολυτεχνείο Κριτθσ και τισ εκνικζσ αρμόδιεσ αρχζσ για τουσ 
κανονιςμοφσ R.E.A.CH. και C.L.P. τθσ Αυςτρίασ, τθσ Εςκονίασ 
και τθσ Κφπρου ςχετικά με τθν ενιςχυμζνθ εναρμονιςμζνθ 
δράςθ ςτον ζλεγχο εφαρμογισ των κανονιςμϊν R.E.A.CH. και 
C.L.P. 

Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ 

2.12 Συμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ  Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Αςφαλείασ των Εξωτερικϊν Συνόρων τθσ Χϊρασ. 

Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων  

2.21 Τροποποίθςθ και επικαιροποίθςθ του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ τθσ ομάδασ Competition 
του Ο.Ο.Σ.Α., (προκειμζνου να αρκοφν νομικά εμπόδια 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτον τομζα τθσ επεξεργαςίασ και 
διακίνθςθσ τροφίμων). 

Δ27 Δ/νςθ 
Τροφίμων  
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4.3. Στρατθγικόσ Στόχοσ 3: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ τθσ εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ 
ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Επζκταςθ τθσ διακεςιμότθτασ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν/ ςυναλλαγϊν 

Μζςω των παραπάνω δράςεων κα επζλκει ςθμαντικι μείωςθ του φόρτου εργαςίασ ςτισ Δ.Ο.Υ., κα 

ενιςχυκεί θ ςυνολικι αποτελεςματικότθτά τουσ, ενϊ παράλλθλα κα μειωκεί ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ 

ολοκλιρωςθσ ςυγκεκριμζνων ςυναλλαγϊν. Επιπλζον κα υπάρξει αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που 

αφοροφν δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ, λιμεναρχεία, γραμματείσ δικαςτθρίων, ςυμβολαιογράφουσ και 

λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. Υλοποίθςθ εφαρμογϊν για υποβολι ενιαίασ διλωςθσ 

Φ.Μ.Υ. και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, για παραλαβι δθλϊςεων φορολογίασ 

κλθρονομιϊν, δωρεϊν, γονικϊν παροχϊν και μεταβίβαςθσ ακινιτων, χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ του 

άρκρου 105 Ν. 2961/2001 και υποβολι των ςτοιχείων ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν.  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

3.1 Θλεκτρονικι υποβολι ςτοιχείων που αφοροφν δικθγορικοφσ 
ςυλλόγουσ, λιμεναρχεία, γραμματείσ δικαςτθρίων, 
ςυμβολαιογράφουσ και λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου 
δικαίου. 

Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.3 Υλοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ ενιαίασ διλωςθσ 
ΦΜΥ και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Δ/νςθ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.4 Δθμιουργία των απαιτοφμενων μθχανογραφικϊν 
εφαρμογϊν για τθν θλεκτρονικι παραλαβι των δθλϊςεων 
φορολογίασ κλθρονομιϊν, δωρεϊν, γονικϊν παροχϊν και 
μεταβίβαςθσ ακινιτων και τθ μετζπειτα επεξεργαςία τουσ. 

Δ/νςθ Φορολογίασ 
Κεφαλαίου/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.5 Θλεκτρονικι χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ του άρκρου 105 Ν. 
2961/2001. 

Δ/νςθ Φορολογίασ 
Κεφαλαίου 

3.6 Δθμιουργία εφαρμογισ για τθν υποβολι των ςτοιχείων 
ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν. 

Δ/νςθ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.12 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαλειτουργικότθτασ και θλεκτρονικισ 
επικοινωνίασ με υπθρεςίεσ του Υπ. Οικ. και του λοιποφ 
Δθμόςιου Τομζα. 

Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.14 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν θλεκτρονικισ υποβολισ δθλϊςεων 
κατόχων πλοίων. 

Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.15 Θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων Ε.Φ.Α. (για εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ κατοχισ ακινιτων). 

Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.16 
Θζςπιςθ και δθμοςιοποίθςθ προδιαγραφϊν λειτουργίασ 
Υπθρεςιϊν (service standards) για τθν αποτελεςματικότερθ 
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 

Γενικι Διεφκυνςθ 
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 
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Επιπλζον, κα δθμιουργθκοφν πλθροφοριακζσ εφαρμογζσ για τθν αποτελεςματικι υποβολι 

δθλϊςεων κατόχων πλοίων και Ε.Φ.Α. για εξωχϊριεσ εταιρίεσ κατοχισ ακινιτων. Τζλοσ, κα 

υλοποιθκοφν θλεκτρονικά ςυςτιματα επικοινωνίασ με το Υπ. Οικ. και το λοιπό Δθμόςιο Τομζα και κα 

τεκοφν προδιαγραφζσ λειτουργίασ Υπθρεςιϊν για τθν αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των 

πολιτϊν. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. Ανάπτυξθ και εφαρμογι του Κϊδικα Φορολογικϊν Διαδικαςιϊν 

Με τθ δράςθ αυτι κα γίνει δυνατι θ υλοποίθςθ του Κ.Φ.Δ. από τισ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. Ανάπτυξθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν  για κατθγορίεσ φορολογουμζνων 

Θ παραπάνω δράςθ κα οδθγιςει ςτθν απλοποίθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων 

των μθ εγκατεςτθμζνων ςτο Κ-Μ κατανάλωςθσ υποκείμενων ςτο φόρο, που παρζχουν 

τθλεπικοινωνιακζσ, ραδιοτθλεοπτικζσ, και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςε μθ υποκείμενουσ ςτο φόρο 

εγκατεςτθμζνουσ ςε Κ-Μ  τθσ Ε.Ε. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 4. Ανάπτυξθ δζςμευςθσ εξυπθρζτθςθσ πελάτθ για ςυναλλαγζσ με τισ 
φορολογικζσ  και τελωνειακζσ αρχζσ.  

Οι παραπάνω δράςεισ αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ  τθσ επικοινωνίασ με τον πολίτθ, τθσ εξυπθρζτθςισ 

του και τθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ ενθμζρωςισ του. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

3.8 Νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ παρεμβάςεισ για τθ 
προςαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου όλων των φορολογικϊν 
περιοχϊν ςτο νζο κϊδικα φορολογικϊν διαδικαςιϊν. 

Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

3.11 Υλοποίθςθ Εφαρμογισ για τθν ενςωμάτωςθ του άρκρου 5 
τθσ Οδθγίασ 2008/8/ΕΚ από 1-1-2015 (Μικρι 
Μονοαπευκυντικι Θυρίδα – Mini One Stop Shop).  

14θ Δ/νςθ Φ.Ρ.Α./ Γενικι 
Διεφκυνςθ Φορολογίασ 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

3.2 Κατάρτιςθ και ςχεδιαςμόσ των απαραίτθτων εντφπων και 
οδθγιϊν για τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ (νζοσ Κ.Φ.Ε.). 

Δ/νςθ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

3.7 Επζκταςθ υποδομϊν και πόρων τθλεφωνικοφ κζντρου 
εξυπθρζτθςθσ φορολογουμζνων (Κ.Ε.Φ.), για 
αποτελεςματικότερθ επικοινωνία με τουσ 
φορολογοφμενουσ. 

Δ.ΥΡ.Θ.Σ 

3.13 Θλεκτρονικοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ με το πολίτθ για τθν 
υποβολι και απάντθςθ των αιτθμάτων του. 

Δ.ΘΛΕ.Δ./ Δ/νςθ 
Οργάνωςθσ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 5. Ρροϊκθςθ ενεργειϊν ενίςχυςθσ τθσ εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ  και ανάπτυξθσ 
τθσ επικοινωνίασ.  

Μζςω των παραπάνω δράςεων κα ενιςχυκεί θ φορολογικι ενθμζρωςθ και θ φορολογικι ςυνείδθςθ, 

κα δθμιουργθκοφν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ κράτουσ και πολιτϊν και κα βελτιωκεί θ εικόνα και 

θ κατανόθςθ του ρόλου του Υπουργείου. Επιπλζον, κα υπάρξει ενθμζρωςθ για τθ προςταςία από 

τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα. 

4.4. Στρατθγικόσ Στόχοσ 4: Αποτελεςματικότερθ και Αξιόπιςτθ Φορολογικι 

και Τελωνειακι Διοίκθςθ 
ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ.  

Μζςω τθσ παραπάνω δράςθσ, κα υπάρξει ςυνεργαςία μεταξφ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ 

και του τμιματοσ Οικονομικισ Διοίκθςθσ τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., ςε κζματα αποκλίςεων μεταξφ 

προχπολογιςκζντων και πραγματοποιθκζντων ειςπράξεων φορολογικϊν εςόδων. 

  

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

3.9 Ανάπτυξθ διαφλων επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ: ενθμζρωςθ 
τουσ για το ζργο τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Δράςεισ ενίςχυςθσ φορολογικισ 

ςυνείδθςθσ και βελτίωςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. 

Γραφείο Δ/ντριασ Γ.Γ./ 
Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ Διοίκθςθσ/ 

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ 

3.10 Οργάνωςθ καμπάνιασ για τθν ενθμζρωςθ και τθν προςταςία 
ευαίςκθτθσ ομάδασ πλθκυςμοφ (παιδιά) από τουσ κινδφνουσ 

που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα.  

Δ35 Δ/νςθ 
Ρεριβάλλοντοσ/ Γ.Χ.Κ. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.29 Μνθμόνιο ςυνεργαςίασ μεταξφ Γενικισ Γραμματείασ 
Δθμοςίων Εςόδων και Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ για 
κζματα ανάλυςθσ εςόδων. 

Δ/νςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ Διοίκθςθσ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. Ενκάρρυνςθ ςυμμετοχισ όλων των εμπλεκομζνων. 

Μζςω τθσ παραπάνω δράςθσ, κα επιτευχκεί θ ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ επικοινωνία του 

ζργου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςε όλεσ τισ ομάδεσ ςυμφερόντων (stakeholders). 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι νζασ αποτελεςματικισ οργανωτικισ δομισ για τθ 
Φορολογικι και  Τελωνειακι  Διοίκθςθ. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.8 Νζα αρχιτεκτονικι δομι Τελωνείων *μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ εφαρμογισ του ICISNET,  Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ 
(Ν.3852/2010)+. 

Δ/νςθ Οργάνωςθσ 

Θ παραπάνω δράςθ κα ςυμβάλλει ςτθν αποδοτικότερθ λειτουργία των τελωνείων και ςτθν καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςομζνων με τα τελωνεία. Σε αυτό το πλαίςιο, προβλζπεται θ 

επικαιροποίθςθ φορολογικϊν, τελωνειακϊν και ελεγκτικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ϊςτε να 

υποςτθρίηουν τισ νομοκετικζσ αλλαγζσ που υλοποιοφνται ι κα υλοποιθκοφν μζχρι το 2016, θ 

απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν εξαγωγισ και θ διενζργεια αποτελεςματικϊν ζλεγχων. Επιπλζον, θ 

καταγραφι των λειτουργιϊν και των διαδικαςιϊν τθσ Τελωνειακισ Διοίκθςθσ και θ ανάλυςθ των 

κινδφνων ςε αυτι κα περιλαμβάνει ςαράντα (40) διαδικαςίεσ πλιρωσ αναλυμζνεσ (ανά ζτοσ) και κατ’ 

επζκταςθ βελτίωςθ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν.  

Θ ςφναψθ πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ με τθ Γ.Δ.Ο.Υ. κα εξυπθρετιςει τθν αποτελεςματικότερθ και 

ταχφτερθ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 4. Ανάπτυξθ, εφαρμογι και θλεκτρονικι υποςτιριξθ απλοποιθμζνων, ευζλικτων 
και διαφανϊν φορολογικϊν και τελωνειακϊν διαδικαςιϊν. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.30 Ανάπτυξθ περιβάλλοντοσ e-Learning για πολίτεσ και ςτελζχθ 
του Υπουργείου. 

Δ2 Δ/νςθ Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.1 Υλοποίθςθ και λειτουργία του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
Αρχείου Φακζλων Τελωνειακϊν Ερευνϊν (FIDE). 

Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου Τελωνείων 

4.5 Εφαρμογι των βζλτιςτων  διαδικαςιϊν ςε μόνιμθ βάςθ 
ςτα πιλοτικά τελωνεία Αερολιμζνα Ακθνϊν και Ε' 
Ρειραιά. 

Δ19 Δ/νςθ Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν - Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων  

4.6 Επζκταςθ των βζλτιςτων διαδικαςιϊν και ςε μόνιμθ βάςθ 
ςε όλα τα τελωνεία τθσ επικράτειασ. 

Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων 
& Ε.Φ.Κ.  

4.15 Κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ για τθν υποβολι 
δθλϊςεων και πλθρωμι φόρων. 

Γραφείο Γ.Γ. ςε ςυνεργαςία με 
Δ/νςεισ. 

4.21 Σφςτθμα αυτόματου τελωνιςμοφ για διαςαφιςεισ 
εξαγωγϊν χαμθλοφ ρίςκου. 

Δ19 Δ/νςθ Τελων/κϊν Διαδ/ςιϊν 
- Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου Τελωνείων  



ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014-2015  
 

© Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Σελίδα 91 από 139 

 

Από τισ δράςεισ ςτισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ, κα προκφψει μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ, μείωςθ 

του χρόνου ολοκλιρωςθσ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν, απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν εξαγωγισ, 

ςτοχευμζνοι και ποιοτικοί ζλεγχοι, περιοριςμόσ τθσ φυςικισ παρουςίασ του ςυναλλαςςομζνου με το 

τελωνείο και διευκόλυνςθ του διαςυνοριακοφ εμπορίου. Ωσ εκ τοφτου, κα επζλκει βελτιςτοποίθςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ με άλλα Κ.-Μ., Υπουργεία και αρμόδιεσ Αρχζσ με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ τθσ 

απάτθσ μζςω τθσ διαςταφρωςθσ ςτοιχείων προςϊπων – εταιρειϊν. 

Με το ετιςιο πρόγραμμα υποβολισ δθλϊςεων και πλθρωμισ φόρων κα καταςτεί εφικτι θ ζγκαιρθ 

ενθμζρωςθ των φορολογουμζνων για τισ ετιςιεσ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, θ ζγκαιρθ 

ενθμζρωςθ των αρμόδιων φορολογικϊν αρχϊν (π.χ. Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κζντρα), θ ομαλι υποβολι και 

εκκακάριςθ των φορολογικϊν δθλϊςεων, θ ζγκαιρθ είςπραξθ εςόδων και θ κατάργθςθ παρατάςεων 

προκεςμιϊν. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 5. Επικαιροποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ολοκλιρωςι τουσ, 
μζςω δια-λειτουργικότθτασ. 

4.28 Απλοποίθςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν ςτον 
τελωνειακό τομζα για διευκόλυνςθ του εξαγωγικοφ 
εμπορίου. 

Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.3 Σφνδεςθ ICISNET με το SIS II. Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου 
Τελωνείων/ Δ/νςθ 
Υποςτιριξθσ Ρλθροφ/κϊν 
Συςτ. Τελωνείων/ Δ.ΘΛΕ.Δ. 

4.4 Διαςφνδεςθ μθτρϊου με Εκνικό Δθμοτολόγιο. Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ 

4.7 Ολοκλιρωςθ και εφαρμογι του M.I.S. (Σφςτθμα διοικθτικισ 
πλθροφόρθςθσ). 

Δ.ΘΛΕ.Δ. 

4.19 Ρλιρθσ λειτουργία ELENXIS και νζου TAXIS. Δ.ΘΛΕ.Δ. 

4.20 Ρροςαρμογι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Φορολογίασ, 
Τελωνείων και Ελζγχου ςτισ νομοκετικζσ αλλαγζσ. Υλοποίθςθ 

προςαρμογϊν ςτα Ο.Ρ.Σ. και τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
φορολογίασ, τελωνείων και ελζγχου μζςω τθσ ςφμβαςθσ πλαίςιο 
για τθν αναβάκμιςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Δ.ΘΛΕ.Δ. 

4.23 Ραραγωγικι λειτουργία του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 
Τελωνείων για το Υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν ςτθ ςυνικθ και 
απλουςτευμζνθ διαδικαςία τελωνιςμοφ. 

Γενικι Διεφκυνςθ 
Τελωνείων  & Ε.Φ.Κ. (19θ, 
17θ,18θ, 33θ, Δ.Υ.Ρ.Σ.Τ., 
Ε.Φ.Κ.)/ Δ/νςθ Υποςτ. 
Ρλθροφ/κϊν Συςτ. 
Τελωνείων 

4.24 Ρλθρωμι δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων με 
θλεκτρονικό τρόπο (e-payments). 

Δ19 Δ/νςθ Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν/ Δ/νςθ Υποςτ. 
Ρλθροφ/κϊν Συςτθμάτων 
Τελωνείων 
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Οι παραπάνω δράςεισ κα οδθγιςουν ςτθ ςυνεχι επικαιροποίθςθ τθσ εικόνασ των φορολογουμζνων 

με ςτοιχεία  των αρχείων του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςτθν αποφυγι παραλαβισ από τθ Δ.Ο.Υ. 

πλαςτϊν ι παραποιθμζνων δικαιολογθτικϊν, ςτθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν του Μθτρϊου, ςτθ 

μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ, ςτθ μείωςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ των τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν και πλθρωμϊν.  Θ διαςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κα διευκολφνει το 

ζργο των φορολογικϊν και τελωνειακϊν υπθρεςιϊν. 

Κατά ςυνζπεια, κα προκφψει ταχφτερθ και αποδοτικότερθ διεκπεραίωςθ φορολογικϊν, τελωνειακϊν 

και ελεγκτικϊν υποκζςεων, αφξθςθ των εςόδων, βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ 

οικονομικοφσ φορείσ και πολίτεσ, περιοριςμόσ τθσ φυςικισ παρουςίασ του ςυναλλαςςομζνου με 

τελωνεία/Δ.Ο.Υ. και ςθμαντικι διευκόλυνςθ του διαςυνοριακοφ εμπορίου.  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Εκπαίδευςθσ 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.9 Εκπαίδευςθ νζων ελεγκτϊν ςτθν εφαρμογι τθσ Διενζργειασ 
Ελζγχων (Audit Assistant) του Ο.Ρ.Σ. ELENXIS και ςτθ χριςθ 
του θλεκτρονικοφ ελζγχου Sesam Analysis. 

Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ 

4.10 Ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ επί ελεγκτικϊν 
κεμάτων των 1200 νζων πιςτοποιθμζνων ελεγκτϊν 
(περιλαμβάνονται και οι νεοπροςλθφκζντεσ υπάλλθλοι 
μζςω Α.Σ.Ε.Ρ.) 

Δ2 Δ/νςθ Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

4.12 Δθμιουργία «Φορολογικισ  και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ» ςε 
ςυνεργαςία με εκπαιδευτικά ιδρφματα. 

Δ/νςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & 

Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

4.13 Ρρόςλθψθ επιπλζον 51 νζων υπαλλιλων (επιλαχόντεσ 
1Κ/2013, μζςω ΑΣΕΡ) *MEFP 62 MEFP (15)]. 

Δ2 Δ/νςθ Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

4.25 Ρρόςλθψθ επιπλζον 300 νζων υπαλλιλων μζςω ΑΣΕΡ από 
τουσ υφιςτάμενουσ πίνακεσ επιλαχόντων τθσ τελευταίασ 
προκιρυξθσ 1Κ/2013. 

Δ2 Δ/νςθ Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

4.26 Ρρόςλθψθ επιπλζον 1.000 νζων εφοριακϊν υπαλλιλων 
μζςω Α.Σ.Ε.Ρ. με νζα προκιρυξθ. 

Δ2 Δ/νςθ Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

4.11 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ βακμολογίου και προαγωγϊν. Δ/νςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικον. 
Διοίκθςθσ/   Δ2 Δ/νςθ 

Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

4.31 Ταχφρυκμο ςεμινάριο ςεβαςμοφ και εξυπθρζτθςθσ του 
πολίτθ ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ τθσ φορολογ. διοίκθςθσ. 

Δ/νςθ Εποπτείασ 
Εςωτερικοφ Ελζγχου 

4.32 Δθμιουργία ςυςτιματοσ ανταμοιβισ (bonus) ςε ςφνδεςθ με 
τθν αποδοτικότθτα. 

Δ/νςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικον. 
Διοίκθςθσ/ Δ2 Δ/νςθ 

Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 



ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014-2015  
 

© Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Σελίδα 93 από 139 

 

Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ  πρόςλθψθσ νζων εφοριακϊν υπαλλιλων και εκπαίδευςθσ τόςο αυτϊν 

όςο και των ιδθ υπθρετοφντων κα ςυμβάλλουν ςτθν ποςοτικι βελτίωςθ του παραγόμενου 

ελεγκτικοφ ζργου, ςτθν εξοικονόμθςθ χρόνου και ανκρϊπινων πόρων και ςτθν εξειδίκευςθ του 

ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ. Επίςθσ το νζο ςφςτθμα βακμολογίου και προαγωγϊν κα ςυμβάλλει 

ουςιαςτικά ςτθν αξιοκρατικι λειτουργία και τθν αποτελεςματικι αξιολόγθςθ και προαγωγι των 

ςτελεχϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 7. Εντοπιςμόσ και πάταξθ κάκε μορφισ διαφκοράσ και προϊκθςθ του κϊδικα 
θκικισ και δεοντολογίασ. 

Θ δθμιουργία αρχείου καταγγελιϊν κα ςυμβάλλει ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των 

καταγγελιϊν/αναφορϊν, ςτθ εξαγωγι χριςιμων ςτατιςτικϊν δεικτϊν ανάλυςθσ και ςτθ περαιτζρω 

ορκι διαχείριςθ αυτϊν. Θ ζκδοςθ εγχειριδίου κα βελτιϊςει τισ διαδικαςίεσ των ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ και κα ςυμβάλλει ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 8. Άςκθςθ  διοίκθςθσ  μζςω  ςτόχων  και  υιοκζτθςθ δεικτϊν μζτρθςθσ  
αποτελεςματικότθτασ.   

Μζςω τθσ παραπάνω δράςθσ αναμζνεται να προκφψει μια αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ διαδικαςία 

ςτοχοκζτθςθσ και μζτρθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτόχων/απόδοςθσ θ οποία κα είναι απλι, ςαφισ και 

κατανοθτι από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ (προϊςταμζνουσ και υπαλλιλουσ), κα προςδιορίηεται ο 

τρόποσ επιμεριςμοφ των ςτόχων και κα αποφεφγονται οι αποκλίςεισ από αυτοφσ.  

Επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι το ζργο των υπθρεςιϊν και των υπαλλιλων αντιςτοιχίηεται με 

μετριςιμα αποτελζςματα, τα οποία αποτελοφν τθ βάςθ για τθν: α) παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ των 

τεκζντων ςτόχων ςε κάκε ιεραρχικό επίπεδο, β) αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν και των 

υπαλλιλων.  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ 9. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων. 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.2 Δθμιουργία αρχείου καταγγελιϊν και λοιπϊν αναφορϊν  Δ/νςθ Εςωτερικϊν 
Υποκζςεων/ Υπθρεςία 
Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ 
Δθμοςίων εςόδων 

4.27 Ζκδοςθ Εγχειριδίου Διενζργειασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ.    

Δ/νςθ Εποπτείασ 
Εςωτερικοφ Ελζγχου 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.14 Υλοποίθςθ ζργου Ραρακολοφκθςθσ ςτοχοκεςίασ 
υπθρεςιϊν και υπαλλιλων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Δ/νςθ Στρατθγ. Σχεδ. & 
Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Δράςεισ/ Ζργα Αρμόδια Υπθρεςία 

4.16 Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνου, βάςει του 
οποίου επιλζγονται και αξιολογοφνται οι υποκζςεισ Φ.Ρ.Α., 
με ςκοπό τθν μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ και τθν 
ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ μθ υποβολισ διλωςθσ ι τθν 
υποβολι ανακριβοφσ διλωςθσ Φ.Ρ.Α. 

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ 
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Οι παραπάνω δράςεισ κα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ των δθμόςιων εςόδων και ειδικότερα, 

ςτθν αφξθςθ των υποβολϊν περιοδικϊν δθλϊςεων Φ.Ρ.Α., ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ 

ςυμμόρφωςθσ ςτοχευμζνων υποκζςεων και ςτθν αφξθςθ ειςπραξιμότθτασ  ςτοχευμζνων υποκζςεων 

που αποςτζλλονται για ζλεγχο ςτα ελεγκτικά κζντρα. Σε αυτό το πλαίςιο, κα επιτευχκοφν 

αποτελεςματικότεροι και ταχφτεροι ζλεγχοι τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ και κα διευκολυνκεί το ζργο  

του ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ. 

4.5. Αξιολόγθςθ τθσ Συνάφειασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ με τισ 

Αδυναμίεσ και τισ Απειλζσ τθσ Ανάλυςθσ S.W.O.T. 
Στο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. όπου προςδιορίςτθκαν οι δυνάμεισ, αδυναμίεσ, ευκαιρίεσ και 

απειλζσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., ζγινε ςυςχζτιςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου και κατ’ επζκταςθ του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ με τισ καταγεγραμμζνεσ αδυναμίεσ και απειλζσ με ςκοπό αφενόσ τθν αξιολόγθςθ του 

κάκε άξονα πολιτικισ ωσ προσ τθ ςυμβολι του ςτθν αντιμετϊπιςθ των αδυναμιϊν/απειλϊν και 

αφετζρου τθν αντιςτοίχθςθ των επιμζρουσ δράςεων ωσ προσ τισ αδυναμίεσ/απειλζσ που θ κακεμία 

αντιμετωπίηει. Θ αντιςτοίχθςθ αυτι είναι ςθμαντικι, κακϊσ επιτρζπει τθν εκτίμθςθ τθσ ςυνζπειασ 

των αξόνων πολιτικισ και των δράςεων με τισ ανάγκεσ που ζχουν καταγραφεί. Επίςθσ, επιτρζπει τον 

άμεςο εντοπιςμό των αναγκϊν που απαιτοφν περαιτζρω ςτόχευςθ, κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ςυμβολισ κάκε άξονα πολιτικισ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςυνόλου των αδυναμιϊν και απειλϊν που 

ζχουν διαπιςτωκεί.   

Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται μιτρα ςυνάφειασ, όπωσ παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 

Τα οριηόντια ςφνολα εκφράηουν τουσ άξονεσ πολιτικισ ανά ςτρατθγικό ςτόχο και προςδιορίηουν το 

πλικοσ των αξόνων πολιτικισ που κινοφνται ςε κατεφκυνςθ ικανοποίθςθσ τθσ εκάςτοτε απειλισ ι 

αδυναμίασ και, υπό τθν ζννοια αυτι, εκφράηουν μία ζνδειξθ ςχετικά με τθ ςθμαςία που αποδίδει το 

ίδιο το επιχειρθςιακό πρόγραμμα ςε ςυγκεκριμζνα διαπιςτωμζνα προβλιματα. Τα κάκετα ςφνολα 

αποδίδουν τθ ςωρευτικι επίδραςθ που αςκεί κάκε ςτρατθγικόσ ςτόχοσ και ο κάκε άξονασ πολιτικισ 

ςτθν αντιμετϊπιςθ των διαπιςτωμζνων αδυναμιϊν και απειλϊν. Τα ποςοςτά ςυνάφειασ προκφπτουν 

από το λόγο του πλικουσ των αδυναμιϊν/απειλϊν που αντιμετωπίηει κάκε άξονασ πολιτικισ προσ το 

ςφνολο των διαπιςτωμζνων αδυναμιϊν ι απειλϊν. 

Ο πίνακασ 4-1 αποτελεί τθ μιτρα ςυνάφειασ των αξόνων πολιτικισ με τισ αδυναμίεσ τθσ ανάλυςθσ 

S.W.O.T. Συγκεκριμζνα, θ μιτρα ςυνάφειασ απεικονίηει ςχθματικά τθ ςυνάφεια των αξόνων 

πολιτικισ των τεςςάρων ςτρατθγικϊν ςτόχων του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου με τισ αδυναμίεσ που 

αναδείχκθκαν από τθν ανάλυςθ S.W.O.T. Θ δεφτερθ ςτιλθ και θ δεφτερθ γραμμι τθσ μιτρασ 

ςυνάφειασ απεικονίηει τισ αδυναμίεσ και τουσ άξονεσ πολιτικισ με τουσ οποίουσ παρουςιάηουν 

4.17 Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνου, βάςει του 
οποίου επιλζγονται και αξιολογοφνται οι υποκζςεισ Φ.Μ.Υ. 

Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ 

4.18 Ρροςαρμογι ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ κινδφνου που αφορά 
τισ ειςαγωγζσ. 

Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων  

4.22 Ευκυγράμμιςθ του ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνου με τισ 
βζλτιςτεσ πρακτικζσ Κ-Μ τθσ Ε.Ε. για τθ διαςφάλιςθ του 
ενωςιακοφ όρου διενζργειασ ελζγχων ςτισ εξαγωγζσ. 

Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου 
Τελωνείων  
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ςυνάφεια οι αδυναμίεσ. Το ςφμβολο ν (√) υποδεικνφει ςυνάφεια του άξονα πολιτικισ με τθν 

αντίςτοιχθ αδυναμία/απειλι. 

Ρίνακασ 4-1: Ρίνακασ Συνάφειασ Στρατθγικϊν Στόχων και Αξόνων Ρολιτικισ  με τισ Αδυναμίεσ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

  Στρατθγικόσ  Στόχοσ 1 Στρατθγικόσ  Στόχοσ 2 Στρατθγικόσ  Στόχοσ 3 Στρατθγικόσ  Στόχοσ 4 

  Άξονεσ Ρολιτικισ Άξονεσ Ρολιτικισ Άξονεσ Ρολιτικισ Άξονεσ Ρολιτικισ 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 2.4 2.6 3.1 3.3 3.4 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 

Ζλλειψθ κινιτρων/ανταμοιβϊν                             √      

Υποςτελζχωςθ και 
ανιςοκατανομι προςωπικοφ 

                            √     

Αναντιςτοιχία προςωπικοφ με 
κζςεισ ζργαςίασ 

                            √      

Ελλείμματα και ςτρεβλϊςεισ 
ςτθν επιλογι Ρροϊςταμζνων 

                            √      

Εναςχόλθςθ υπαλλιλων ςτισ 
Δ.Ο.Υ. με μθ φορολογικά 
αντικείμενα  

  √             √                 

Συςςωρευμζνθ δυςαρζςκεια 
των εργαηομζνων από τθ 
διαρκι επιδείνωςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων και τθν 
αβεβαιότθτα για το μζλλον 

                                  

Γραφειοκρατικζσ και μθ 
καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ 

√   √ √       √ √ √ √ √ √ √       

Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και 
επικαλφψεισ αρμοδιοτιτων 

                                  

Συνεχείσ αλλαγζσ ςτθ 
διάρκρωςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.-
αςτακζσ περιβάλλον 

                                  

Ζλλειψθ ςυςτιματοσ διαρκοφσ 
ενθμζρωςθσ των 
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν και 
διάχυςθσ πλθροφορίασ 

                                √ 

Αδυναμία παρακολοφκθςθσ 
υποκζςεων μζχρι το τελικό 
αποτζλεςμα 

                                √ 

Ανεπάρκεια πόρων για 
διενζργεια δαπανϊν για εκτόσ 
ζδρασ ελζγχουσ 

                                  

Λανκαςμζνθ ςτόχευςθ 
ελζγχων και ζλεγχοι κακ’ 
υπζρβαςθ τθσ δυναμικότθτασ 
του προςωπικοφ 

√ 

  

√   √ √ √ √             √   √ 

Ανεπαρκισ επιμόρφωςθ 
προςωπικοφ 

√                           √     

Ελλείμματα ςτθ δια-
λειτουργικότθτα, ςτθν 
πρόςβαςθ και ςτισ εφαρμογζσ 
των Ο.Ρ.Σ. 

        √       √         √     √ 

Χωροταξικόσ κατακερματιςμόσ 
τθσ Κ.Υ., ανεπαρκείσ 
εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ 
γραφείου 

                                  

Ελλιπισ αξιοποίθςθ 
δεδομζνων για τθν κατάρτιςθ 
ςτοχοκεςίασ 

√       √ √ √     √           √ √ 

Βακμόσ ςυνάφειασ αξόνων 
πολιτικισ 23,5% 5,9% 11,8% 5,9% 17,6% 11,8% 11,8% 11,8% 17,6% 11,8% 5,9% 5,9% 5,9% 11,8% 35,3% 5,9% 29,4% 

Βακμόσ ςυνάφειασ 
ςτρατθγικϊν ςτόχων 29,4% 23,5% 23,5% 64,7% 
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Ρίνακασ 4-2: Ρίνακασ Συνάφειασ Στρατθγικϊν Στόχων και Αξόνων Ρολιτικισ  με τισ Απειλζσ 

 

 

Στουσ επόμενουσ δφο πίνακεσ παρουςιάηεται επιςκόπθςθ των ςυγκεκριμζνων δράςεων που 

αντιμετωπίηουν τισ διαπιςτωμζνεσ αδυναμίεσ και απειλζσ. 

 

 

 

 

  

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΕΙΛΕΣ 

  

Στρατθγικόσ            
Στόχοσ 1 

Στρατθγικόσ  
Στόχοσ 2 

Στρατθγικόσ                    
Στόχοσ 3 

Στρατθγικόσ                                      
Στόχοσ  4 

Άξονεσ Ρολιτικισ 
Άξονεσ 

Ρολιτικισ Άξονεσ πολιτικισ Άξονεσ Ρολιτικισ 

ΑΡΕΙΛΕΣ 1.1 1.3 1.4 2.1 2.4 3.2 3.4 3.5 4.1 4.2 4.4 4.6 

Αςτακζσ εργαςιακό πλαίςιο: κλίμα 
αβεβαιότθτασ που οδθγεί ςε μείωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ, απαξίωςθ των 
δθμοςίων υπαλλιλων 

                      √ 

Στενότθτα Οικονομικϊν Ρόρων για τθν 
υλοποίθςθ πολιτικϊν 

                √       

Λανκαςμζνθ χριςθ και εφαρμογι 
"ειςαγόμενων" πρακτικϊν 

                    √ √ 

Δυςπιςτία πολιτϊν και μείωςθ τθσ 
φοροδοτικισ τουσ ικανότθτασ 

          √ √ √   √     

Ραραπλθροφόρθςθ Μ.Μ.Ε.             √ √         

Εξάρτθςθ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων από 
το τραπεηικό ςφςτθμα 

  √ √                   

Συρρίκνωςθ δθμόςιου χαρακτιρα 
φορολογικισ διοίκθςθσ - outsourcing 

                        

Φορολογικοί παράδειςοι-Offshore εταιρείεσ 
      √ √               

Κίνδυνοσ ανατροπισ αποτελεςμάτων από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ (αποφάςεισ 
δικαςτθρίων) 

              √         

Ψευδείσ καταγγελίεσ κατά υπαλλιλων                         

Ρολυνομία και ζλλειψθ κωδικοποίθςθσ √         √             

Βακμόσ ςυνάφειασ αξόνων πολιτικισ 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 18,2% 18,2% 27,3% 9,1% 9,1% 9,1% 18,2% 

Βακμόσ ςυνάφειασ ςτρατθγικϊν ςτόχων 18,2% 16,7% 36,4% 36,4% 
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Ρίνακασ 4-3: Δράςεισ για τθν Αντιμετϊπιςθ των Διαπιςτωμζνων Αδυναμιϊν  

ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ 

  
Στρατθγικόσ  

Στόχοσ 1  
Στρατθγικόσ  

Στόχοσ 2 
Στρατθγικόσ  

Στόχοσ 3 
Στρατθγικόσ                                               

Στόχοσ 4 

  
Άξονεσ 

Ρολιτικισ 
Άξονεσ 

Ρολιτικισ 
Άξονεσ                   

Ρολιτικισ 
Άξονεσ                                                         

Ρολιτικισ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 1.1 1.4 2.1 2.2 3.1 3.3 3.4 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 

Ζλλειψθ κινιτρων/ανταμοιβϊν                     
4.32 
4.11 

    

Υποςτελζχωςθ και ανιςοκατανομι 
προςωπικοφ 

                    
4.25 
4.26 
4.13 

    

Αναντιςτοιχία προςωπικοφ με κζςεισ 
εργαςίασ 

                    4.11     

Ελλείμματα και ςτρεβλϊςεισ ςτθν επιλογι 
Ρροϊςταμζνων 

                    4.11     

Εναςχόλθςθ υπαλλιλων ςτισ Δ.Ο.Υ. με μθ 
φορολογικά αντικείμενα  

                          

Συςςωρευμζνθ δυςαρζςκεια των 
εργαηομζνων από τθ διαρκι επιδείνωςθ 
των εργαςιακϊν ςχζςεων και τθν 
αβεβαιότθτα για το μζλλον 

                          

Γραφειοκρατικζσ και μθ καταγεγραμμζνεσ 
διαδικαςίεσ 

        

3.1 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

3.14 
3.15 

 
3.13   

4.6 
4.21 
4.28 

4.24       

Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και επικαλφψεισ 
αρμοδιοτιτων 

                          

Συνεχείσ αλλαγζσ ςτθ διάρκρωςθ τθσ 
Γ.Γ.Δ.Ε.-αςτακζσ περιβάλλον 

                          

Ζλλειψθ ςυςτιματοσ διαρκοφσ 
ενθμζρωςθσ των περιφερειακϊν 
υπθρεςιϊν και διάχυςθσ πλθροφορίασ 

              4.30         
 

Αδυναμία παρακολοφκθςθσ υποκζςεων 
μζχρι το τελικό αποτζλεςμα 

                   4.19     
 

Ανεπάρκεια πόρων για διενζργεια 
δαπανϊν για εκτόσ ζδρασ ελζγχουσ 

                          

Λανκαςμζνθ ςτόχευςθ ελζγχων και 
ζλεγχοι κακϋυπζρβαςθ τθσ δυναμικότθτασ 
του προςωπικοφ 

  
2.3 

         

4.16 
4.17 
4.18 

Ανεπαρκισ επιμόρφωςθ προςωπικοφ     
  

            

 4.9 
4.10 
4.12  
4.30 

    

Ελλείμματα ςτθ διαλειτουργικότθτα, ςτθν 
πρόςβαςθ και ςτισ εφαρμογζσ των Ο.Ρ.Σ. 

 1.5   
  

3.12 
    

4.3 
4.4 
4.7 

4.19 
4.20 
4.23 

   

Χωροταξικόσ κατακερματιςμόσ τθσ Κ.Υ., 
ανεπαρκείσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ 
γραφείου 

                          

Ελλιπισ αξιοποίθςθ δεδομζνων για τθν 
κατάρτιςθ ςτοχοκεςίασ 

                   4.7   4.14  
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Ρίνακασ 4-4: Δράςεισ για τθν Αντιμετϊπιςθ των Διαπιςτωμζνων Απειλϊν 

 ΔΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΡΕΙΛΩΝ 

  

Στρατθγικόσ                        
Στόχοσ 1 

Στρατθγικόσ 
Στόχοσ 2 

Στρατθγικόσ                 
Στόχοσ 3 

Στρατθγικόσ  
Στόχοσ 4 

Άξονεσ                            
Ρολιτικισ 

Άξονεσ 
Ρολιτικισ Άξονεσ 

Ρολιτικισ 
Άξονεσ 

Ρολιτικισ 

ΑΡΕΙΛΕΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 3.1 3.2 3.4 3.5 4.2 4.4 

Αςτακζσ εργαςιακό πλαίςιο: κλίμα 
αβεβαιότθτασ που οδθγεί ςε μείωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ, απαξίωςθ των 
δθμοςίων υπαλλιλων         

 

              

Στενότθτα Οικονομικϊν Ρόρων για τθν 
υλοποίθςθ πολιτικϊν         

 
              

Λανκαςμζνθ χριςθ και εφαρμογι 
"ειςαγόμενων" πρακτικϊν         

 

            
4.5        
4.6 

Δυςπιςτία πολιτϊν και μείωςθ τθσ 
φοροδοτικισ τουσ ικανότθτασ         

 

   3.16   
 

3.9 
 

  

Ραραπλθροφόρθςθ Μ.Μ.Ε. 
        

 
      

   
  

Εξάρτθςθ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων από 
το τραπεηικό ςφςτθμα     

 

    
      

Συρρίκνωςθ δθμόςιου χαρακτιρα 
φορολογικισ διοίκθςθσ - outsourcing     

 

    
      

Φορολογικοί παράδειςοι-Offshore εταιρείεσ 
    

2.3 
2.4     

      

Κίνδυνοσ ανατροπισ αποτελεςμάτων από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ (αποφάςεισ 
δικαςτθρίων)     

 

    
      

Ψευδείσ καταγγελίεσ κατά υπαλλιλων 
    

 
    

      

Ρολυνομία και ζλλειψθ κωδικοποίθςθσ 
    

 
    

  
 

  

4.6. Απαιτοφμενοι Ρόροι Υλοποίθςθσ 
Στο πλαίςιο κατάρτιςθσ του Ε.Σ. ζχει γίνει μια προςπάκεια καταγραφισ των απαιτοφμενων πόρων, οι 

οποίοι αφοροφν το ανκρϊπινο δυναμικό, τθν υλικοτεχνικι υποδομι και τουσ οικονομικοφσ πόρουσ.  

Ανθρώπινο δυναμικό 

Για τθν υλοποίθςθ δράςεων του ελεγκτικοφ και ειςπρακτικοφ ζργου απαιτείται, εκτόσ από το 

προςωπικό που ιδθ υπθρετεί ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε., θ πρόςλθψθ νζου προςωπικοφ. Πςον αφορά το υπάρχον 

προςωπικό, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι αναγκαία θ κατάρτιςι του ςε εξειδικευμζνα νζα 

αντικείμενα ι και θ αναδιάταξι του εντόσ των υπθρεςιϊν. Για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ οριςμζνων 

δράςεων ζχουν ιδθ ι πρόκειται να ςχθματιςτοφν ομάδεσ εργαςίασ, αφοφ αρκετά ςυχνά απαιτείται θ 

ςυνεργαςία περιςςότερων υπθρεςιϊν ι και περιςςότερων ειδικοτιτων (π.χ. εφοριακϊν – 

προγραμματιςτϊν Θ/Υ).  

Τλικοτεχνική υποδομή 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, απαιτείται θ αναβάκμιςθ ι θ αντικατάςταςθ του διακζςιμου εξοπλιςμοφ, 

κυρίωσ όςον αφορά Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ (Θ/Υ) και περιφερειακά (εκτυπωτζσ, διακομιςτζσ 

κ.λπ.). Για οριςμζνεσ, μάλιςτα, δράςεισ απαιτείται θ προμικεια νζου εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ, 
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π.χ.,  τθλεφωνικά κζντρα, ςυςτιματα Χ-Ray. Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται και το πλικοσ 

των θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν που απαιτείται να αναπτυχκοφν ι να ολοκλθρωκοφν για τθν επιτυχι 

υλοποίθςθ των δράςεων.   

Οικονομικοί πόροι – Πηγή χρηματοδότηςησ 

Οι απαιτοφμενοι οικονομικοί πόροι, εκτόσ από τθ μιςκοδοςία των υπαλλιλων, τθν αγορά/ 

ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ (και τυχόν απαιτοφμενων αδειϊν χριςθσ) και το κόςτοσ ανάπτυξθσ των 

θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν, αφοροφν επίςθσ τθν κάλυψθ εξόδων και δικαιωμάτων δικαςτικϊν 

επιμελθτϊν και ςυμβολαιογράφων για τθ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ, τθ δαπάνθ 

κόςτουσ διοργάνωςθσ θμερίδων, κόςτουσ αναλωςίμων, εξόδων μετακίνθςθσ του προςωπικοφ κ.λπ. 

Θ χρθματοδότθςθ των δράςεων του Ε.Σ. προζρχεται κυρίωσ από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό (και 

ςυγκεκριμζνα από τον φορζα 23180 τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.), αλλά και από πόρουσ ειδικϊν ταμείων (π.χ. 

ΕΤΕΡΡΑΑ, Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Τελωνείων) ι και από κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (μζςω του 

Ε.Σ.Ρ.A. ι άλλων χρθματοδοτικϊν μζςων π.χ., LIFE).  

Ρλθν των ανωτζρω δράςεων του Ε.Σ., ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. ζχουν ιδθ δρομολογθκεί και βρίςκονται ςε εξζλιξθ 

τα ακόλουκα ζργα: 

Ρίνακασ 4-5: Ζργα ςε εξζλιξθ ςτο περιβάλλον τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚΟΡΟΣ Ε.Ρ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΟΥ 

1 Διαδραςτικζσ 
Ρολυκαναλικζσ 
Υπθρεςίεσ προσ 

τον Ρολίτθ και τισ 
Επιχειριςεισ 

2.095.054,67  Ψθφιακι 
Σφγκλιςθ 

 

 Κζντρο 
εξυπθρζτθςθσ 

(service center) 

2.155.135,00 Θ δθμιουργία τεχνολογικά 
ςφγχρονθσ υποδομισ για τθν 

λειτουργία του Κζντρου 
Εξυπθρζτθςθσ 

ςυναλλαςςομζνων με το Υπ. 
Οικονομικϊν 

 ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(23-10-2013) 

 Σφςτθμα 
Θλεκτρονικισ 
βιβλιοκικθσ 

165.000,00 Θ δθμιουργία και διάκεςθ 
μζςω διαδικτφου μιασ βάςθσ 

δεδομζνων για όλθ τθ 
ςχετικι νομοκεςία που 
αφορά ςε μια υπόκεςθ. 

 ΒΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (30-12-
2013 μζχρι 15-1-2013) 

 Θλεκτρονικι 
υπθρεςία 

διαχείριςθσ 
λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν 

170.000,00 Θ δθμιουργία πλιρωσ 
αυτοματοποιθμζνου 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΧΕΙ ΡΟΚΗΥΧΘΕΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (20-12-

2013) ΜΕ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ 18-
2-2014 
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2 Εφαρμογι 
απαιτοφμενων 
οργανωτικϊν 
αλλαγϊν ςε 

παρεχόμενεσ 
θλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ και 
υφιςτάμενα 

Ρλθροφοριακά 
Συςτιματα τθσ 

Γ.Γ.Ρ.Σ. 

4.757.025,00 Θ πλιρθσ λειτουργικι και 
τεχνικι ενςωμάτωςθ 

αλλαγϊν που προκφπτουν 
από τθ νομοκετικι κζςπιςθ 

αλλαγϊν ςτο φορολογικό 
ςφςτθμα και τισ κανονιςτικζσ 

πράξεισ,  ςε παραγωγικά 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα 
Τ.Ρ.Ε. του Υπ. Οικονομικϊν 
που υποςτθρίηονται από τθ 

Γ.Γ.Ρ.Σ προκειμζνου να 
ενδυναμωκεί ο μθχανιςμόσ 
εφαρμογισ των Δθμοςίων 
Ρολιτικϊν ςτον τομζα τθσ 
ευρφτερθσ Φορολογίασ. 

ΔΜ ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & 
ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΡΑΑΤΗΗΣΕΩΝ-ΕΧΕΙ 

ΑΡΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.) 
(12-2013) ΤΟΥ Ε.Ρ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΗ 

3 Ενοποίθςθ και 
αναδιοργάνωςθ 

Δ.Ο.Υ. 

 

3.993.519,00 Θ υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ενοποίθςθσ και 

αναδιοργάνωςθσ των 
Δθμοςίων Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.). Ωσ 

υποζργο 4 ζχει ενταχκεί το 
ζργο τθσ ςτοχοκεςίασ 

υπαλλιλων και υπθρεςιϊν 
τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΔΜ ΣΥΝΤΑΞΗ Τ.Δ.Ρ.Ρ. ( 79 
ΥΡΟΕΓΑ) 

ΕΧΕΙ ΑΡΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ 
Ε.Υ.Δ. (12-12-2013)  ΚΑΙ 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η 
ΕΝΤΑΞΗ 

4 Ρρόγραμμα 
ελζγχου 

επιφανειακϊν 
υδάτων, 2012-2015 

3.313.197,47 Ραρακολοφκθςθ των 
επιφανειακϊν υδάτων όλθσ 
τθσ χϊρασ. Το Γ.Χ.Κ. ανικει 

ςτο Εκνικό Δίκτυο 
Ραρακολοφκθςθσ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ 
των υδάτων (Φ.Ε.Κ. 
2017/Β’/9-9-2011)  

Ε.Σ.Ρ.Α., 
Ε.Ρ.Ρ.Ε..Α.Α. 

(Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα 
Ρεριβάλλον 

και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ) 

Φάςθ υλοποίθςθσ 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 

5.1. Σκοπόσ 
Σκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου (Ε.Σ.) τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. για τα ζτθ 2014-2015 είναι θ 

παροχι των κατάλλθλων πλθροφοριϊν, ςτοιχείων και εκτιμιςεων προσ τθν θγεςία τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα, τθν αποδοτικότθτα και τισ επιπτϊςεισ των 

υλοποιοφμενων παρεμβάςεων, ζτςι ϊςτε να παρζχεται ζγκυρθ και ολοκλθρωμζνθ εικόνα για το 

βακμό επίτευξθσ των προβλεπόμενων ςτόχων.  

Επιπρόςκετα, θ αξιολόγθςθ αποτελεί το μζςο για τθν επικαιροποίθςθ και ανακεϊρθςθ του Ε.Σ. βάςει 

των κυριότερων ευρθμάτων και προτάςεων, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε διετι ορίηοντα υλοποίθςθσ. 

Αρμόδια Υπθρεςία για τθν αξιολόγθςθ του Ε.Σ. είναι θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. Στο πλαίςιο αυτό θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. κα 

ςυνεργάηεται με τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., κα αντλεί ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, 

από τα διακζςιμα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Υπουργείου που περιγράφονται ςτθν ενότθτα 1.1.3, 

αλλά και από άλλεσ πικανζσ πθγζσ ,ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ο.Ο.Σ.Α., ΕUROSTAT, Τεχνικά Δελτία Ρροτεινόμενθσ 

Ρράξθσ (Τ.Δ.Ρ.Ρ.) ενταγμζνων ι προσ ζνταξθ ζργων κ.ά.-. 

5.2. Ραρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ του Ε.Σ.  
Θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ του Ε.Σ. αποτελοφν δφο (2) αλλθλζνδετεσ, αλλά διαφορετικζσ 

διαδικαςίεσ με τθν ζννοια ότι θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτα δεδομζνα και ςτισ 

πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται κατά τθν παρακολοφκθςθ. Δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ αυτϊν 

των διαδικαςιϊν, θ αποτελεςματικι ειςαγωγι ςυςτθμάτων μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ ςτθν 

οργανωτικι κουλτοφρα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.  

5.2.1. Θ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.)  

Για τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ του Ε.Σ., προτείνεται θ δθμιουργία ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ 

παρακολοφκθςθσ, το οποίο κα αποτελεί ζναν επιπλζον δίαυλο ςυλλογισ πλθροφοριϊν τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.  

από  τισ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ άμεςθ άντλθςθ τθσ 

πλθροφορίασ, θ μετατροπι τθσ ςε μετριςιμουσ, αναλογικοφσ και ςυγκρινόμενουσ όρουσ, θ 

εξαςφάλιςθ τθσ ορκότθτασ των  δεδομζνων, ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα για γραφικι απεικόνιςθ και 

κεντρικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εξζλιξθσ των τιμϊν των δεικτϊν,  κακϊσ και για ζκδοςθ 

ςχετικϊν αναφορϊν (reporting).  

Θ άμεςθ ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςχετικισ πλατφόρμασ προκφπτει από το ότι i) το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ (M.I.S.) βρίςκεται ακόμα ςε πιλοτικι εφαρμογι 

ενϊ ii) κάποια δεδομζνα δεν διατίκενται από τα υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

(π.χ., TAXIS, ELENXIS, ICIS) από όπου το Μ.Ι.S αντλεί πρωτογενείσ πλθροφορίεσ. 

Τα απαιτοφμενα ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ εν λόγω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ παρακολοφκθςθσ είναι: 

 οριςμόσ υπευκφνου/ομάδασ εργαςίασ από τθ ΔΣΣΟΔ 
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 ςυνεργαςία του υπευκφνου με εκπροςϊπουσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. (υπευκφνουσ για τα Ο.Ρ.Σ. των 

Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., εκπρόςωπο του M.I.S. και εκπροςϊπουσ τθσ Δ.ΘΛΕ.Δ) για το ςχεδιαςμό 

και τθν υλοποίθςθ 

 ςυνεργαςία του υπευκφνου/ομάδασ εργαςίασ με εκπροςϊπουσ των Γενικϊν 

Διευκφνςεων/Διευκφνςεων για τθν ςυλλογι αξιόπιςτων και ζγκαιρων δεδομζνων ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι 

 επιλογι και υλοποίθςθ των κατάλλθλων τεχνικϊν ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ 

ςτοιχείων 

 επιλογι και υλοποίθςθ του τρόπου παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων  

 εκπαίδευςθ βαςικισ ομάδασ χρθςτϊν 

5.2.2. Ραρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του Ε.Σ. 

Θ παρακολοφκθςθ ζγκειται ςτθ ςυςτθματικι ςυλλογι και παραγωγι δεδομζνων ςχετικά με τθν 

πορεία επίτευξθσ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων (ενότθτα 3.3), υλοποίθςθσ των δράςεων/ζργων τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε (ενότθτα 4) και των κρίςιμων δεικτϊν απόδοςθσ (πίνακασ 5-5). 

5.2.2.1. Αντικείμενο 

Ειδικότερα, το ζργο τθσ παρακολοφκθςθσ ζχει ωσ αντικείμενο:  

 τθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του ςυνολικοφ χρονοδιαγράμματοσ και των επιμζρουσ 

προκεςμιϊν  

 τθν περιοδικι ςυλλογι των απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν παρακολοφκθςθ επίτευξθσ των 

επιχειρθςιακϊν ςτόχων και των κρίςιμων δεικτϊν απόδοςθσ 

 τθν αποτφπωςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των δράςεων/ ζργων 

 τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του κόςτουσ υλοποίθςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ενζργεια κα ςυμβάλει αδιαμφιςβιτθτα ςε μία πλθρζςτερθ αξιολόγθςθ που κα 

πρζπει να ςυνδζει το ζργο τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ (ανάλυςθ 

κόςτουσ/ωφζλειασ). Συνεπϊσ, θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για 

τθ διαχείριςθ των πόρων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και τισ ςχετικζσ αρμοδιότθτζσ τθσ για τθν οικονομικι 

διοίκθςθ και ανάλυςθ εςόδων (Φ.Ε.Κ. Αϋ222/12-11-2012, Φ.Ε.Κ. Βϋ3411/31-12-2013 ), 

ειςζρχεται ςταδιακά ςε ηθτιματα μθχανιςμϊν οικονομικισ διοίκθςθσ και αξιοποίθςθσ των 

πόρων. 

5.2.2.2. Μεκοδολογία 

Θ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει θ Διεφκυνςθ για τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του Ε.Σ.  

ςχετικά με τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και τουσ βαςικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ, περιλαμβάνει: 

 Ταυτότθτα δεικτϊν-επιχειρθςιακϊν ςτόχων: κακοριςμό του τρόπου υπολογιςμοφ κάκε 

δείκτθ, καταγραφι τθσ πθγισ άντλθςθσ τθσ πλθροφορίασ για τθν παρακολοφκθςθ κάκε 

δείκτθ και επιχειρθςιακοφ ςτόχου, κακοριςμό τθσ ςυχνότθτασ παρακολοφκθςθσ κάκε δείκτθ 

και επιχειρθςιακοφ ςτόχου. Θ περιοδικι καταγραφι των αποτελεςμάτων αναμζνεται να 

ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ, κακϊσ και ςτθν ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθ 

διόρκωςθ/βελτίωςθ τθσ πορείασ του ζργου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., 

 Οριςμό υπευκφνων και διαφλων επικοινωνίασ: οριςμό υπευκφνου για τθ διαχείριςθ τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ (υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ), επικοινωνία με τθν αρμόδια 

οργανικι μονάδα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. για κζματα δεικτϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων ςε ςχζςθ και με 
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το επιχειρθςιακό ςχζδιο κάκε Γενικισ Διεφκυνςθσ. Για τθν αρτιότερθ διεξαγωγι τθσ 

παρακολοφκθςθσ, από το Τμιμα Α' τθσ Διεφκυνςθσ ζχουν ιδθ οριςτεί δφο (2) υπάλλθλοι 

αρμόδιοι για τθν παρακολοφκθςθ ανά αντικείμενο (φορολογικό, τελωνειακό, διοικθτικό 

κ.λπ.).  

 Αναφορά προόδου παρακολοφκθςθσ: υποβολι τριμθνιαίασ αναφοράσ των αποτελεςμάτων 

παρακολοφκθςθσ ςτθν θγεςία τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Kαταγραφι τυχόν προβλθμάτων τθσ διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ-διορκωτικζσ ενζργειεσ 

(π.χ. μθ ζγκαιρθ λιψθ των ςτοιχείων, δυςχζρειεσ ςτο ςυντονιςμό ι ςτθν επικοινωνία με τισ 

Γενικζσ Διευκφνςεισ/Διευκφνςεισ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.), λιψθ ζγκαιρων προλθπτικϊν και διορκωτικϊν 

ενεργειϊν για τθν ομαλι εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ. Οι αναφερόμενεσ ςτο παρόν διορκωτικζσ 

ενζργειεσ αφοροφν αποκλειςτικά τθν παρακολοφκθςθ ςε διαδικαςτικό επίπεδο, ενϊ ςτο 

επόμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ,, το ζργο τθσ παρακολοφκθςθσ κα αξιολογείται ςτο 

γενικότερο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ε.Σ. 

 Ρρότυπα αναφορϊν παρακολοφκθςθσ:: οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι για τθ διετία 2014-2015 

προτείνεται να παρακολουκοφνται βάςει των ακόλουκων πρότυπων πινάκων:  

Ρίνακασ 5-1: Ταυτότθτα Επιχειρθςιακοφ Στόχου  
ΣΣ Ε.Σ. ΚΑΤΗΓΟΙΑ*  

Ε.Σ. 
ΡΕΙΓΑΦΗ 

Ε.Σ.                     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ/ 
ΤΙΜΘ 2013 

 

ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΡΗΓΗ 

ΡΛΗΟΦΟΗΣΗΣ 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

         

*ποιοτικόσ/ ποςοτικόσ 

Θ πλθροφορία του πίνακα 5-1 κα αποτελζςει μία βάςθ εκκίνθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ εξζλιξθσ των 

επιχειρθςιακϊν ςτόχων ςτθ διετία ςφμφωνα με τον πίνακα 5-2, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί και για τισ 

αντίςτοιχεσ τριμθνιαίεσ αναφορζσ παρακολοφκθςθσ:  

Ρίνακασ 5-2: Ραρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ επίτευξθσ των Επιχειρθςιακϊν Στόχων  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΣΟΦΟΤ  

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ     
    ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

ΣΟΦΟ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ) 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ 
ΔΙΑΥΟΡΑ (%) 

ΑΠΟ ΣΟ 
ΣΟΦΟ 

ΑΙΣΙΕ ΜΗ 
ΕΠΙΣΕΤΞΗ  

ΣΟΦΟΤ 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ 
ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΕ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ  

       

 

Σχετικά με τισ δράςεισ του Ε.Σ., θ διαδικαςία παρακολοφκθςισ τουσ αποτελεί ζργο του Γ' Τμιματοσ 

Διοίκθςθσ και Συντονιςμοφ Ζργων, το οποίο ακολουκεί τθν αντίςτοιχθ με τα ςυγχρθματοδοτοφμενα 

και μθ ζργα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. μεκοδολογία. Ειδικότερα, θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ/διαχείριςθσ και 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ζργων προβλζπεται ςε μεγάλο βακμό από το Σφςτθμα Διαχειριςτικισ 

Επάρκειασ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. (αρ. 2128/26-7-2013), ςφμφωνα με το οποίο τα βιματα τθσ διαδικαςίασ 

παρακολοφκθςθσ κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ςτα ακόλουκα οκτϊ (8):  

1. Κακοριςμόσ απαιτιςεων και ενεργειϊν  ςχεδιαςμοφ και ωρίμανςθσ ζργων. 

2. Διαςφάλιςθ απαιτοφμενων πόρων για τθν υλοποίθςθ των ζργων. 

3. Ραρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των υπευκφνων ζργων (Υ.Ε.) και των ομάδων διαχείριςθσ ζργων 
(Ο.Δ.Ε.).  

4. Ραρακολοφκθςθ προόδου φυςικοφ αντικειμζνου. 
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5. Συντονιςμόσ όλων των εμπλεκομζνων για τθν οικονομικι διαχείριςθ. 

6. Υποςτιριξθ παραγωγικισ λειτουργίασ.  

7. Ζλεγχοσ διαχειριςτικοφ/λογιςτικοφ κλειςίματοσ ζργου. 

8. Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ (τυχόν αναςχεδιαςμόσ, διαχείριςθ κινδφνων και αλλαγϊν) 

Διευκρινίηεται ότι θ λειτουργία του Τμιματοσ Γϋ τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. επικεντρϊνεται ςτθ διαδικαςία 

ζγκριςθσ των ζργων από τον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, κακϊσ και ςτον επιτελικό ζλεγχο 

προόδου του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου από το αρχικό ςτάδιο επιλογισ μζχρι και τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου. Το ςυγκεκριμζνο Τμιμα ζχει ιδθ προχωριςει ςτον ςχεδιαςμό των 

ακόλουκων διαδικαςιϊν και εντφπων,  κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ ςχετικισ θλεκτρονικισ εφαρμογισ.  

Ταυτότθτα Ρροτεινόμενου Ζργου: Ερωτθματολόγιο από το οποίο, εκτόσ από τα περιγραφικά ςτοιχεία 

του ζργου, προκφπτει, επίςθσ, θ ςυνάφειά του με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κακϊσ και θ 

ωριμότθτα και θ ανταποδοτικότθτά του. Υποβάλλεται ενόψει τθσ ζγκριςθσ υλοποίθςισ του. 

Σκοπιμότθτα Ζργου: Αναφορά όπου περιγράφονται οι ςτόχοι, τα αποτελζςματα και οι 

ενδιαφερόμενοι παράγοντεσ ενόσ εγκεκριμζνου προσ υλοποίθςθ ζργου. Οι ςυγκεκριμζνεσ 

περιγραφζσ αποτελοφν τθ ςτακερι βάςθ αναφοράσ του ςκοποφ του ζργου. 

Αναφορά Ρροόδου Ζργου: Αναφορά που ςυμπλθρϊνει περιοδικά ο Υπεφκυνοσ του ζργου. Θ 

περιοδικότθτα ποικίλει ανά ζργο και εξαρτάται από τθ ςυνολικι διάρκεια και τα ενδιάμεςα χρονικά 

ορόςθμα. Σε αυτι αναφζρεται θ πρόοδοσ του ζργου, οι δράςεισ που ολοκλθρϊκθκαν κατά τθν 

περίοδο αναφοράσ, οι δράςεισ που κα ακολουκιςουν, οι πόροι που ζχουν χρθςιμοποιθκεί, τυχόν 

αλλαγζσ ςτο χρονοδιάγραμμα και το κόςτοσ, κακϊσ και τα κρίςιμα ηθτιματα που ζχουν ανακφψει. 

Αναφορά Κινδφνων: Αναφορά ςτθν οποία καταγράφονται οι κίνδυνοι ενόσ ζργου, κακϊσ και θ 

πικανότθτα να ςυμβοφν, μαηί με τισ επιπτϊςεισ τουσ. Θ αναφορά υποβάλλεται όποτε υπάρχει 

διαφοροποίθςθ ςτουσ κινδφνουσ και ςτισ πικανότθτεσ εμφάνιςισ τουσ. 

Εφαρμογι PMO. 

5.2.3. Αξιολόγθςθ του Ε.Σ. 

Αξιολόγθςθ είναι θ διαδικαςία, κατά τθν οποία εξετάηονται τα αποτελζςματα ζναντι των αρχικά 

τικζμενων ςτόχων και οι επιπτϊςεισ/οφζλθ από τθν υλοποίθςθ του Ε.Σ. τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Ραράλλθλα με 

τθν πορεία των επιχειρθςιακϊν ςτόχων, των κρίςιμων δεικτϊν απόδοςθσ και των δράςεων/ ζργων 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., θ ςυνάφεια και θ ςυνειςφορά των παρεμβάςεων του Ε.Σ. τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κα αξιολογθκεί 

αναφορικά με:  

 τουσ γενικότερουσ ςτόχουσ του οικονομικοφ προγράμματοσ τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ, και 

ιδιαίτερα αναφορικά με το επικαιροποιθμζνο Μ.Ρ.Δ.Σ. 2013-2016 (Φεβρουάριοσ 2013)  

 τισ προβλζψεισ των τακτικϊν προχπολογιςμϊν 2014 και 2015 

 τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Μνθμόνιο Οικονομικϊν και Χρθματοοικονομικϊν 

Ρολιτικϊν μετά και τθν τελευταία επικαιροποίθςι του  

 τουσ ςτόχουσ που περιγράφονται ςτισ από κοινοφ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του Διεκνοφσ 

Νομιςματικοφ Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Ε.Επ.) για τισ μεταρρυκμίςεισ ςτθ 

Γ.Γ.Δ.Ε.   

 τουσ ελεγκτικοφσ και ειςπρακτικοφσ ςτόχουσ του Εκνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

Καταπολζμθςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ 2012-2014 μετά και τθν τελευταία επικαιροποίθςι του  
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 τουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ του Στρατθγικοφ Σχεδίου Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ 

Φορολογικι και Τελωνειακι Διοίκθςθ. 

5.2.3.1. Αντικείμενο - Μεκοδολογία 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, θ οποία όπωσ προαναφζρκθκε ζπεται και υποςτθρίηεται ςε πολφ μεγάλο 

βακμό από τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, αναλφεται ςε  πζντε (5) βαςικζσ ενότθτεσ/αντικείμενα 

με επιμζρουσ βιματα/μεκοδολογικά εργαλεία (πίνακασ 5-3).  

Επιςθμαίνεται ότι, αναλόγωσ τθσ πορείασ του Ε.Σ. και τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., για 

τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ κάκε ενότθτασ κα επιλζγονται τα πιο κατάλλθλα βιματα/εργαλεία. 

Ωσ παραδοτζα τθσ φάςθσ τθσ αξιολόγθςθσ ορίηονται τρεισ (3) εξαμθνιαίεσ ενδιάμεςεσ εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ και μία (1) τελικι ζκκεςθ ςτθ διετία. Άμεςοι αποδζκτεσ των εκκζςεων είναι θ θγεςία τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

Ρίνακασ 5-3: Βιματα/Μεκοδολογικά εργαλεία αξιολόγθςθσ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΗΜΑΤΑ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 

1. Αποτίμθςθ τθσ εγκυρότθτασ και 
ςυνζπειασ τθσ ςτρατθγικισ του Ε.Σ. 

- Επανεξζταςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ι, εφόςον 
κρικεί απαραίτθτο, διενζργεια επικαιροποιθμζνθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. 

- Αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και του επίκαιρου χαρακτιρα τθσ 
ςτρατθγικισ μζςω τθσ ανάπτυξθσ μθτρϊν ςυνάφειασ ςε επίπεδο 
ςτρατθγικϊν ςτόχων και διαπιςτωμζνων  αναγκϊν/προβλθμάτων. 

- Αξιολόγθςθ τθσ εςωτερικισ ςυνάφειασ του Ε.Σ. με τθν κατάρτιςθ 
μθτρϊν ςυνάφειασ ςε επίπεδο ςτρατθγικϊν ςτόχων, επιχειρθςιακϊν 
ςτόχων και δράςεων.  

- Αξιολόγθςθ τθσ εξωτερικισ ςυνάφειασ του Ε.Σ. με άλλεσ εκνικζσ 
πολιτικζσ/προτεραιότθτεσ, ευρωπαϊκζσ επιταγζσ, κοινοτικζσ οδθγίεσ 
και κατευκφνςεισ.  

2. Αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ των 
κρίςιμων δεικτϊν απόδοςθσ του Ε.Σ. 

- Επανεξζταςθ τθσ αξιοπιςτίασ και καταλλθλότθτασ των δεικτϊν με τθ 
βοικεια κατάλλθλων κριτθρίων ελζγχου (π.χ., ζλεγχοσ εφικτότθτασ 
και εγκυρότθτασ, ζλεγχοσ ορκότθτασ τιμϊν βάςθσ).  

- Εκτίμθςθ του ςυςτιματοσ/μεκόδων ςυγκζντρωςθσ, επεξεργαςίασ και 
παρακολοφκθςθσ  των δεδομζνων. 

- Εξζταςθ τθσ επάρκειασ και εγκυρότθτασ των πλθροφοριϊν/ςτοιχείων 
και ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα/ποςότθτα των δεδομζνων, 
τον τρόπο αποκικευςθσ και επικαιροποίθςισ τουσ, τισ ςτατιςτικζσ 
παραμζτρουσ των εν λόγω ςτοιχείων, τθ διακεςιμότθτα τιμϊν βάςθσ, 
κακϊσ και τθ διακεςιμότθτα ςτρατθγικϊν πλθροφοριϊν. 

3. Εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
και αποδοτικότθτασ υλοποίθςθσ του 
Ε.Σ. 

1. Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ  
-  Χριςθ ςτακμιςμζνων ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ υλοποίθςθσ κάκε 

επιχειρθςιακοφ ςτόχου/δράςθσ ςτο ανϊτερο επίπεδο του 
ςτρατθγικοφ ςτόχου.  

- Εντοπιςμόσ και αξιολόγθςθ αιτίων για τυχόν αποκλίςεισ/ 
κακυςτεριςεισ/αςτοχίεσ ςε ςχζςθ με τον αρχικό προγραμματιςμό.  

- Ρρόβλεψθ πορείασ επίτευξθσ ςτόχων και διαμόρφωςθσ δεικτϊν. 
- Εντοπιςμόσ ςτόχων με χαμθλό βακμό επίτευξθσ. 
 
  
2. Αξιολόγθςθ αποδοτικότθτασ  
- Αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ βάςει αποτελζςματοσ προσ 

απορρόφθςθ δαπάνθσ/κόςτουσ. 
- Κατθγοριοποίθςθ/ταξινόμθςθ επιχειρθςιακϊν ςτόχων και δράςεων/ 

ζργων με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ. Πςο μικρότερθ τθσ μονάδασ 
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είναι θ τιμι του δείκτθ, τόςο ευνοϊκότερθ είναι θ κατανομι 
αποτελζςματοσ -κόςτουσ και αντιςτρόφωσ.  

- Εκτίμθςθ τθσ επάρκειασ των διακζςιμων πόρων για τθν υλοποίθςθ 
του Ε.Σ. 

- Εντοπιςμόσ και αξιολόγθςθ αιτιϊν για υπερβάςεισ του 
προχπολογιςμοφ και του μοναδιαίου κόςτουσ. 

4. Αξιολόγθςθ του μθχανιςμοφ 
παρακολοφκθςθσ, διαχείριςθσ, 
ελζγχου και αποτίμθςθσ  των 
παρεμβάςεων  

-  Εξζταςθ δυνατότθτασ ζγκαιρθσ αναγνϊριςθσ και  
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων/αλλαγϊν.  

-  Ανάλυςθ των περιοχϊν όπου διαπιςτϊκθκε αργοπορία ι/και   
   τυχόν λάκθ/παραλείψεισ. 
-  Εντοπιςμόσ των αιτιϊν εξαιτίασ των οποίων οι οποιεςδιποτε   
   ενζργειεσ του μθχανιςμοφ δεν ιταν αποτελεςματικζσ. 

5. Διάφορα αξιολογικά 
ερωτιματα/κζματα (διαχείριςθ 
κινδφνων, κ.ά.) 

- Ανάλυςθ τθσ υςτζρθςθσ των ειςπραττόμενων ζναντι βεβαιωκζντων 
φόρων (tax gap analysis). 

- Ανάλυςθ τθσ φοροδοτικισ ικανότθτασ (pay ability analysis).  
- Ανάλυςθ τθσ προκυμίασ για πλθρωμι (willingness to pay). 

5.3. Επικαιροποίθςθ και Ανακεϊρθςθ του Ε.Σ.   

5.3.1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ των διαδικαςιϊν επικαιροποίθςθσ και ανακεϊρθςθσ είναι θ λιψθ αποφάςεων για τθν 

ανάλθψθ των κατάλλθλων ενεργειϊν (προλθπτικϊν και διορκωτικϊν), ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 

επιτυχισ υλοποίθςθ του Σχεδίου. Το Ε.Σ., ωσ κεντρικό εργαλείο ανάπτυξθσ και προγραμματιςμοφ, 

απαιτείται να είναι «ςυγχρονιςμζνο» με τθ διετι πορεία τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και τα επιμζρουσ εργαλεία 

προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου.  

Τθν κφρια ευκφνθ ζχει θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., ενϊ το κφριο ειςερχόμενο αυτϊν των διαδικαςιϊν είναι τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.  

5.3.2. Επικαιροποίθςθ του  Ε.Σ. 

5.3.2.1. Αντικείμενο 

Θ διαδικαςία τθσ επικαιροποίθςθσ αφορά ςτον ζλεγχο και ςε ενδεχόμενθ αλλαγι ςυγκεκριμζνων 

ςτοιχείων του Ε.Σ., τα οποία όμωσ δεν επθρεάηουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ. 

Ενδεικτικά, ενζργειεσ που δφναται να αποτελζςουν αντικείμενο τθσ επικαιροποίθςθσ είναι: 

 Επανεξζταςθ ενταγμζνων ςτο Ε.Σ. δράςεων . 

 Ενςωμάτωςθ/ προγραμματιςμόσ/ υλοποίθςθ νζων δράςεων. 

 Επικαιροποίθςθ ι ειςαγωγι νζων επιχειρθςιακϊν ςτόχων/ κρίςιμων δεικτϊν απόδοςθσ 

με γνϊμονα τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων. 

5.3.2.2. Μεκοδολογία 

Κατά το ςτάδιο αυτό, θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. δφναται να ενεργιςει αυτόνομα ι/και ςε ςυνεργαςία με τισ 

εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. αναλόγωσ του ςτοιχείου επικαιροποίθςθσ, ενϊ δεν απαιτείται 

ςχετικι ζγκριςθ από τον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, ςε αντίκεςθ με τθ διαδικαςία τθσ 

ανακεϊρθςθσ.  
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Θ διαδικαςία επικαιροποίθςθσ μπορεί να ενεργοποιείται είτε προγραμματιςμζνα ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα είτε εκτάκτωσ ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ανάγκθ για τθ λιψθ βελτιωτικϊν 

μζτρων. Με τον τρόπο αυτό προςφζρεται το πλεονζκτθμα τθσ ζγκαιρθσ και ακριβοφσ δράςθσ, τόςο 

ωσ πρόλθψθ όςο και ωσ αντιμετϊπιςθ. 

Στο πλαίςιο κακιζρωςθσ διαδικαςίασ για τθν επικαιροποίθςθ του Ε.Σ., θ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. κα βαςιςτεί ςτουσ 

ακόλουκουσ άξονεσ και ςτοιχεία:  

 Διερεφνθςθ ανάγκθσ αναδιατφπωςθσ περιγραφισ /ςυγχϊνευςθσ /διάςπαςθσ δράςεων, 

επιχειρθςιακϊν ςτόχων και κρίςιμων δεικτϊν. 

 Κακοριςμόσ κρίςιμων ςτοιχείων/δεδομζνων που δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ. 

 Ανάπτυξθ/επικαιροποίθςθ διαγράμματοσ αλλθλεξάρτθςθσ των δράςεων (εςωτερικι ςυνοχι του 

Ε.Σ.). 

 Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ ςχετικά με τθν επάρκεια και εγκυρότθτα των 

δεδομζνων. 

 Κατθγοριοποίθςθ/ομαδοποίθςθ των δράςεων με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ και πιο εποπτικι 

διαχείριςθ των δράςεων του Ε.Σ. Θ ενζργεια αυτι τελεί ςε ςτενι ςυνάφεια με τθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ, κακϊσ και με τον εντοπιςμό και διαχείριςθ των κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ. Οι 

κατθγοριοποιιςεισ προτείνονται ωσ εξισ: 

 ςε 1ου/ 2ου/ 3ου επιπζδου (tree structure)  

 ςε βραχυπρόκεςμθσ/μεςοπρόκεςμθσ/μακροπρόκεςμθσ προοπτικισ,  

 ανά τομζα πολιτικισ (π.χ., διακυβζρνθςθ, e-δράςεισ, διαδικαςίεσ, προςωπικό, 

ελεγκτικό και ειςπρακτικό ζργο, νομοκεςία). 

 Κακοριςμόσ ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των ςτόχων/δεικτϊν ανάλογα με τθ ςθμαςία και τθν 

κριςιμότθτά τουσ για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων, αλλά και με βάςθ τθ ςυμμετοχι 

περιςςοτζρων τθσ μίασ Υπθρεςίασ ςτθν υλοποίθςθ του ίδιου ςτόχου. 

 Επικαιροποίθςθ των ςτόχων και των κρίςιμων δεικτϊν (ι ομάδων δεικτϊν) κατά τθν πρϊτθ (1θ) 

εξαμθνιαία ενδιάμεςθ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ. 

 Κατάρτιςθ αιτιολογικισ ζκκεςθσ επικαιροποίθςθσ και εφαρμογι των μεταβολϊν, εφόςον 

προκφπτουν, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. (κατάρτιςθ ςχετικοφ πρότυπου 

εντφπου).  

 Ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων Υπθρεςιϊν, προκειμζνου να προςαρμόςουν τθ λειτουργία τουσ ςτο 

επικαιροποιθμζνο Ε.Σ. 

5.3.3. Ανακεϊρθςθ του Ε.Σ. 

5.3.3.1. Αντικείμενο 

Θ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ αναφζρεται ςε ουςιαςτικζσ, μεγάλθσ κλίμακασ αλλαγζσ ςτουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και ςτουσ άξονεσ παρζμβαςθσ και απαιτεί ςτενι ςυνεργαςία τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. με 

τισ εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., κακϊσ και ςχετικι ζγκριςθ από τον Γενικό Γραμματζα 

Δθμοςίων Εςόδων.  

Ζνασ ενδεικτικόσ κατάλογοσ κριτθρίων, τα οποία πικανϊσ να οδθγιςουν ςε ανακεϊρθςθ του Ε.Σ. και 

επομζνωσ παρακολουκοφνται ςτενά από τθ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. , είναι: 
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 Τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, τα οποία ενδεχομζνωσ να υποδείξουν ανάγκθ 

αναπροςαρμογισ του προγραμματιςμοφ, είτε ςε επίπεδο προτεραιοτιτων και κατανομϊν είτε ςε 

επίπεδο διαδικαςίασ υλοποίθςθσ. 

 Θ κζςπιςθ νζων ι θ εκτενισ τροποποίθςθ ιςχφουςων νομοκετικϊν διατάξεων. 

 Θ ανάλθψθ νζων εκνικϊν, ενωςιακϊν ι διεκνϊν υποχρεϊςεων. 

 Θ μεταβολι του οργανογράμματοσ ι των διαδικαςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Θ ςθμαντικι μεταβολι των διακζςιμων πόρων (οικονομικϊν και μθ). 

 Θ μεταβολι των πρωταρχικισ ςθμαςίασ ςτόχων. 

5.3.3.2. Μεκοδολογία 

Ανακεϊρθςθ του παρόντοσ Ε.Σ. προγραμματίηεται ανά ζτοσ από τθν ζναρξθ εφαρμογισ του, εκτόσ 

εάν χρειαςτεί πρότερθ παρζμβαςθ λόγω μεταβολισ των ιςχυουςϊν ςυνκθκϊν τόςο ςτο εςωτερικό 

όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί από τθ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. κα βαςιςτεί ςτθ μελζτθ και ςυλλογι ςτοιχείων 

ςχετικά με τυχόν αλλαγζσ που επιλκαν ςτο περιβάλλον τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Επίςθσ, κα βαςιςτεί ςτθ μελζτθ 

και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων από το πρϊτο ζτοσ υλοποίθςθσ του Ε.Σ.  

5.4. Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ 
Θ επιτυχισ επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων που εντάςςονται ςτο Ε.Σ. τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. εξαρτάται άμεςα 

από μια ςειρά κρίςιμων παραγόντων που ςχετίηονται με όλουσ τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και τουσ 

άξονεσ παρζμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ βαςικό βιμα είναι να οριςτεί το είδοσ των 

παρεμβάςεων/πρωτοβουλιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. που κα δϊςουν ςαφι εικόνα επιτυχίασ ι όχι του Ε.Σ. και, 

ςτθ ςυνζχεια, να οριςτοφν δείκτεσ απόδοςθσ για κάκε μία από αυτζσ τισ παρεμβάςεισ. Οι κφριοι 

τομείσ αποτελεςμάτων, ςτουσ οποίουσ πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι και των οποίων θ μζτρθςθ 

επίτευξθσ κα οδθγιςει ςε ζνα αποδοτικό και αποτελεςματικό Ε.Σ., ζχουν κατθγοριοποιθκεί μζςω των 

κατθγοριϊν του μοντζλου μζτρθςθσ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν Balanced Scorecard (ΒSC). 

Το Balanced Scorecard (Ρλαίςιο Εξιςορροπθμζνθσ Στοχοκεςίασ, Ιςοςτακμιςμζνθ Κάρτα 

Αποτελεςμάτων, BSC) είναι ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ με ςκοπό τον ζλεγχο, τθν 

ενθμζρωςθ και τθν επικαιροποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ενόσ Φορζα. Χρθςιμοποιείται με ςκοπό τθν 

κακοδιγθςθ τθσ τρζχουςασ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν και τθ ςτόχευςθ τθσ μελλοντικισ. Είναι ζνα 

ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ που από τισ ςτρατθγικζσ και αντικειμενικζσ δυνατότθτζσ του 

φορζα. Το ςφςτθμα αυτό διατθρεί τουσ παραδοςιακοφσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ και 

ςυγχρόνωσ τουσ ςυμπλθρϊνει και δίνει ζμφαςθ ςε μια ςειρά λειτουργικϊν μετριςεων-δεικτϊν 

απόδοςθσ που ςυνδζουν τθν ικανοποίθςθ του πολίτθ, τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ και τισ 

δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν καινοτομία και τθν ανάπτυξθ. Οι 4 ςυνιςτϊςεσ-βαςικζσ οπτικζσ του 

Balanced Scorecard είναι οι εξισ: 

1. Χρθματοοικονομικά 
2. Ρολίτεσ/φορολογοφμενοι 
3. Εςωτερικζσ Διαδικαςίεσ 
4. Γνϊςθ και Ανάπτυξθ 
Θ παροχι πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ τζςςερισ (4) ςυνιςτϊςεσ κακιςτά εφικτό τον εντοπιςμό των 

κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ και τθ χριςθ περιοριςμζνου αρικμοφ δεικτϊν που κα είναι και οι 

πιο κρίςιμοι. 
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Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ ςυνιςτϊςεσ είναι περιςςότερο μια ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ παρά ςχζςθ αιτίου-

αιτιατοφ. Οι ςυνιςτϊςεσ, δθλαδι, είναι αλλθλζνδετεσ και θ επιρροι ανάμεςά τουσ δεν είναι 

μονόδρομθ. Επομζνωσ, ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων επθρεάηεται εξίςου από τα αποτελζςματα 

ςτουσ ςτρατθγικισ φφςεωσ, κρίςιμουσ δείκτεσ που προκφπτουν και από τισ τζςςερισ (4) ςυνιςτϊςεσ. 

Από τθν εφαρμογι του BSC ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. προκφπτουν οι παρακάτω κφριοι τομείσ αποτελεςμάτων του 

Ε.Σ. ανά ςυνιςτϊςα και οι αντίςτοιχοι δείκτεσ μζτρθςθσ των κρίςιμων παρεμβάςεων ανά ςτρατθγικό 

ςτόχο. Τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθ μζτρθςθ αυτϊν των δεικτϊν ζχουν άμεςθ 

επίδραςθ ςτθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα του Ε.Σ.:    

Ρίνακασ 5-4: Εφαρμογι του ΒSC                                                                            

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΤΙΚΕΣ 
BSC                  

ΚΥΙΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΧΘΜΑΤΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 Αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ για  
ειςπράξεισ 

 Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων 

 

 Ροςοςτό ειςπράξεων/Α.Ε.Ρ. 

 Ροςοςτιαία μεταβολι 
ειςπραξιμότθτασ παλαιϊν και νζων 
λθξιπροκζςμων  

 Ροςοςτό ειςπραξιμότθτασ φόρων, 
τελϊν και προςτίμων κατόπιν 
ελζγχων  

ΡΟΛΙΤΕΣ/ 
ΦΟΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 

 

 Ανάπτυξθ δζςμευςθσ εξυπθρζτθςθσ 
του πολίτθ για ςυναλλαγζσ με τισ 
τελωνειακζσ και φορολογικζσ αρχζσ 

 Ανάπτυξθ επικοινωνιακισ πολιτικισ 
και ενίςχυςθ τθσ εκοφςιασ 
ςυμμόρφωςθσ  

 Αφξθςθ επιπζδου ικανοποίθςθσ 
υπαλλιλων (εςωτερικϊν πελατϊν) 

 
 

 

 Αρικμόσ καταγγελιϊν  

 Βακμόσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ 
μζςω ζρευνασ ικανοποίθςθσ των 
ςυναλλαςςομζνων 

 Μεταβολι ποςοςτοφ οικειοκελοφσ 
ςυμμόρφωςθ ωσ προσ το 
προθγοφμενο ζτοσ 

 Βακμόσ ικανοποίθςθσ υπαλλιλων 
μζςω εφαρμογισ του Κοινοφ 
Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ (Κ.Ρ.Α.) 

ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ    
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

 Επζκταςθ τθσ διακεςιμότθτασ 
θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν/ςυναλλαγϊν 

 Επικαιροποίθςθ και ολοκλιρωςθ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

 Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ 
απλοποιθμζνων, ευζλικτων και 
διαφανϊν φορολογικϊν και 
τελωνειακϊν διαδικαςιϊν 

 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ 
κινδφνων  

 Αποκάλυψθ και καταπολζμθςθ 
περιπτϊςεων μεγάλθσ 
φοροδιαφυγισ, κυκλικισ απάτθσ, 
λακρεμπορίου και ξεπλφματοσ 
βρϊμικου χριματοσ 

 Αρικμόσ διαδικαςιϊν που ζχουν 
απλουςτευκεί μζςω e-εφαρμογϊν 

 Αρικμόσ φορολογικϊν και 
τελωνειακϊν ελζγχων 

 Μεταβολι μεγζκουσ μαφρθσ 
οικονομίασ 

 Μεταβολι επιπζδου διαφκοράσ 

ΓΝΩΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ  
 

 Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ και εκπαίδευςθσ 

 Άςκθςθ διοίκθςθσ μζςω ςτόχων και 
υιοκζτθςθ δεικτϊν μζτρθςθσ 
αποτελεςματικότθτασ 

 Αρικμόσ καταρτιηόμενων υπαλλιλων 
ανά ζτοσ ι ανά κεματικό κφκλο 

 Ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά καταρτιηόμενο 

 Ειςπράξεισ ανά καταρτιηόμενο 
ελεγκτι  
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Οι κφριεσ παρεμβάςεισ ορίςτθκαν με βάςθ το πλικοσ και τθν εκτιμϊμενθ ςθμαντικότθτα των 

ενταγμζνων δράςεων/ζργων ανά άξονα παρζμβαςθσ. 

Θ πλειονότθτα των δεικτϊν που προζκυψαν από τθν εφαρμογι του BSC ανά κφρια παρζμβαςθ ζχουν 

ενςωματωκεί ςτον πίνακα 5-5, ο οποίοσ περιλαμβάνει το ςφνολο των τελικϊν/κρίςιμων δεικτϊν  

απόδοςθσ. 

Επιπλζον, μετά τθν εφαρμογι του BSC ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. και λαμβάνοντασ υπόψθ το μεγάλο βακμό που θ 

ςυνιςτϊςα για τον πολίτθ ςυνδζει τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων με τθν παροχι αξίασ 

ςτουσ πολίτεσ, κεωρείται απαραίτθτθ θ διεξαγωγι ζρευνασ για τθ μζτρθςθ του βακμοφ 

ικανοποίθςθσ των πολιτϊν. Γι’ αυτό το ςκοπό, κα μποροφςε να καταρτιςτεί Ερωτθματολογίο 

Μζτρθςθσ Ικανοποίθςθσ Συναλλαςςομζνων με τθ Γ.Γ.Δ.Ε., κακϊσ και Ζντυπο Καταγραφισ 

Ραραπόνων. Θ πρόςβαςθ ςτα εν λόγω ζντυπα κα είναι δυνατι ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι. 

Πςον αφορά ςτθν ςυνιςτϊςα των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν, θ οποία ςυνδζει τθν ικανοποίθςθ των 

πολιτϊν με τθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτισ διαδικαςίεσ,  ζχει 

προγραμματιςτεί θ ςταδιακι εφαρμογι του ςτο ςφνολο των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  το βϋεξάμθνο 

του 2014. Το Κ.Ρ.Α. είναι ζνα εργαλείο Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (ΔΟΡ) που διαµορφϊκθκε από 

τθν Οµάδα Καινοτόµων ∆θµόςιων Υπθρεςιϊν (Innovative Public Administration Group), θ οποία 

ςυςτάκθκε µε απόφαςθ των Γενικϊν ∆ιευκυντϊν  ∆θµόςιασ  ∆ιοίκθςθσ των κρατϊν µελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (E.E.) και εφαρμόηεται από το 2000 ςτισ υπθρεςίεσ του Δθμόςιου Τομζα των 

χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ. Θ εφαρμογι του ζχει ωσ ςτόχο τθν αυτοαξιολόγθςθ των Υπθρεςιϊν με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ τθσ δομισ, τθσ οργάνωςθσ και των διαδικαςιϊν τουσ με απϊτερο ςκοπό τθν αναβάκμιςθ 

τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ. Στο Κ.Ρ.Α. μετρϊνται τα παρακάτω 

εννζα (9) κριτιρια βάςει των οποίων αξιολογοφνται οι επιδόςεισ των υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν 

ετοιμαςία ςχεδίου βελτιωτικϊν δράςεων: 

1. Θγεςία 
2. Ανκρϊπινο Δυναμικό 
3. Στρατθγικι και Ρρογραμματιςμόσ 
4. Συνεργαςίεσ και Ρόροι 
5. Διαδικαςίεσ 
6. Αποτελζςματα ςχετικά με το Ανκρϊπινο Δυναμικό 
7. Αποτελζςματα προςανατολιςμζνα προσ τον Ρολίτθ 
8. Αποτελζςματα ςχετικά με τθν Κοινωνία 
9. Κφρια Αποτελζςματα Επίδοςθσ 

Με τθν εφαρμογι του Κ.Ρ.Α. ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κα γίνει ςαφισ προςδιοριςµόσ των δυνατϊν 

και αδφναμων ςθµείων τουσ, κα αναδειχκοφν βελτιωτικζσ δράςεισ και κα προωκθκεί θ ανταλλαγι 

απόψεων ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ. Ραράλλθλα κα  οδθγιςει ςε εξοικείωςθ του προςωπικοφ με τισ 

ζννοιεσ τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (Δ.Ο.Ρ.) και τθν ανάπτυξθ αντίςτοιχθσ οργανωτικισ 

κουλτοφρασ. 
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5.5. Δείκτεσ Απόδοςθσ 

5.5.1. Οριςμόσ και Χρθςιμότθτα Δεικτϊν  

Ωσ δείκτεσ απόδοςθσ ορίηονται γενικά οι πάςθσ φφςεωσ ποςοτικζσ αποτιμιςεισ μεταβλθτϊν μζςω 

των οποίων καταγράφεται ο βακμόσ επίτευξθσ αποτελεςμάτων, θ δαπάνθ πόρων, ο ρυκμόσ 

πραγματοποίθςθσ ενεργειϊν και οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ. 

Οι δείκτεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία ςχεδιαςμοφ, ελζγχου, αξιολόγθςθσ και 

αναπροςανατολιςμοφ τθσ κάκε είδουσ δράςθσ. Οι δείκτεσ πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνοι, μετριςιμοι, 

εφικτοί, αποδεκτοί, ςυναφείσ με τισ δράςεισ και θ παρακολοφκθςι τουσ να είναι χρονικά 

προςδιοριςμζνθ.  

Θ φπαρξθ δεικτϊν αποτελεί προχπόκεςθ τόςο για τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνων ςτόχων όςο και για 

τθ διακρίβωςθ τθσ επίτευξισ τουσ.  

Θ χριςθ δεικτϊν, ςτο μζτρο που ςυνκζτουν τθν αντικειμενικι βάςθ ςυντονιςμοφ πόρων κακϊσ και 

προςδιοριςμοφ και αξιολόγθςθσ ςτόχων, είναι ςχεδόν ταυτόςθμθ με τθν εφαρμογι των κανόνων τθσ 

αποτελεςματικισ και ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ (Διοίκθςθ Επιχειρθςιακισ Απόδοςθσ/Επιχειρθςιακι 

Αριςτεία). 

Ειδικά για τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, οι δείκτεσ απόδοςθσ αποτελοφν και ζνα μθχανιςμό λογοδοςίασ 

και διαφάνειασ, ο οποίοσ παρζχει πλθροφορίεσ που ζχουν νόθμα για τθν θγεςία αλλά και για τουσ 

πολίτεσ. Στο πλαίςιο αυτό θ Γ.Γ.Δ.Ε., ζχοντασ κατανοιςει τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ 

δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων, ζχει προχωριςει ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ ιςτοςελίδασ 

(www.publicrevenue.gr), ςτθν οποία αναρτϊνται και παρακολουκοφνται κάποια από τα κρίςιμα 

μεγζκθ που ςχετίηονται με τθν απόδοςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, κυρίωσ ςτον τομζα είςπραξθσ 

δθμοςίων εςόδων (ειςπράξεισ παλαιϊν οφειλϊν και νζων λθξιπροκζςμων, ποςοςτό είςπραξθσ από 

ελζγχουσ κ.ά.). Επίςθσ, αναλυτικά ςτοιχεία/μεγζκθ ςχετικά με τθν απόδοςθ τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ (Τax Administration Monitor) αναρτϊνται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (www.gsis.gr). Σθμειϊνεται ότι θ επικαιροποίθςθ τθσ παραπάνω 

ςελίδασ αποτελεί μια δυναμικι διαδικαςία, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ θ ενθμζρωςθ και ο εμπλουτιςμόσ 

κα διενεργοφνται ςε τακτικι βάςθ.  

Οι δείκτεσ απόδοςθσ ςυμβάλλουν ϊςτε:  

 να διατυπωκοφν οργανωτικζσ προτεραιότθτεσ και να οριςτοφν τα ςθμεία εκείνα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ςτα 

οποία χρειάηεται εςτίαςθ/επικζντρωςθ 

 να ςυνδεκεί ο μθχανιςμόσ παρακίνθςθσ των υπαλλιλων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. με τθν απόδοςθ και να 

δθμιουργθκεί άμεςθ ςφνδεςθ των ςτόχων απόδοςθσ με τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

 να υπάρχει ανατροφοδότθςθ από τουσ πολίτεσ, θ οποία κα οδθγιςει ςτθ διαπίςτωςθ του βακμοφ 

ικανοποίθςισ τουσ και ςτθν ανάδειξθ  τομζων για βελτίωςθ 

 να εκτιμθκεί θ ςυνολικι αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων και να δθμοςιοποιθκοφν τα 

αποτελζςματα. 
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5.5.2. Ραραγωγικότθτα - Αποδοτικότθτα - Αποτελεςματικότθτα  

Οι ςτόχοι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελοφν τουσ λόγουσ δθμιουργίασ και αυτονόμθςισ τθσ, θ επίτευξθ όμωσ 

αυτϊν αποτελεί παράλλθλα τον όρο για τθν επιτυχι λειτουργία τθσ.  

Το ηιτθμα που τίκεται είναι θ μζτρθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων - αποτελεςμάτων, ςε 

ςχζςθ ωςτόςο με τουσ χρθςιμοποιοφμενουσ πόρουσ υλοποίθςθσ, και ςυγκεκριμζνα με το 

ανκρϊπινο δυναμικό, τθν υλικοτεχνικι υποδομι και τουσ οικονομικοφσ πόρουσ, όπωσ αυτοί 

καταγράφονται ςτθν ενότθτα 4.6. Σχετικά, θ υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ του Ε.Σ. προχποκζτει τθν 

αποτίμθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

Υπθρεςιϊν.  

Θ παραγωγικότθτα, ωσ ζκφραςθ τθσ ςχζςθσ αποτελεςμάτων και μζςων, αναλφεται ςτθν 

πραγματικότθτα ςτισ ζννοιεσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. Για τουσ 

ςκοποφσ του Ε.Σ. και ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ πρακτικισ και λειτουργίασ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., μεταξφ 

των διαφόρων οριςμϊν που ζχουν διατυπωκεί, αποτυπϊνονται οι κάτωκι:   

 

 

 

 

 

 

Στθν πραγματικότθτα, κατά τθν υλοποίθςθ του Ε.Σ., τα ερωτιματα τα οποία κα πρζπει να 

απαντϊνται ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. είναι τα ακόλουκα τρία: 

1. Είμαςτε αποτελεςματικοί; Δθλαδι, επιτυγχάνουμε τουσ ςτόχουσ; 

2. Ρόςο παραγωγικοί είμαςτε; Δθλαδι, τι πόροι χρθςιμοποιικθκαν για τθν επίτευξθ των 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων-αποτελεςμάτων; 

3.  Ρϊσ μποροφμε να γίνουμε πιο αποδοτικοί; Δθλαδι, πϊσ με τουσ δεδομζνουσ πόρουσ 

μποροφμε να πετφχουμε καλφτερα αποτελζςματα ι πϊσ μποροφμε να πετφχουμε τα ίδια 

αποτελζςματα με λιγότερουσ πόρουσ; 

Από τθ διατφπωςθ των τριϊν παραπάνω ερωτθμάτων ςυνάγεται αυτό που ζχει 

ςτοιχειοκετθκεί και ςτθ διεκνι διοικθτικι πρακτικι, ότι δθλαδι θ μζτρθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ αποτελεί μεν ζνα ςτάδιο, ωςτόςο ζχει ςτθν πραγματικότθτα 

αντικαταςτακεί από τθν ζννοια τθσ αποδοτικότθτασ. Αυτό δθλαδι που επιδιϊκεται είναι θ 

αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ, το οποίο ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία. 

Το Ε.Σ. παρζχει τα εργαλεία μζτρθςθσ, αλλά κυρίωσ διαμόρφωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

και αποδοτικότθτασ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., με τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ δυςχερειϊν, τθν υποβολι 

προτάςεων βελτίωςθσ, τθν ευχζρεια επικαιροποίθςθσ των ςτόχων και τθ δυνατότθτα ενιαίασ 

παρακολοφκθςθσ του ζργου του ςυνόλου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Οι παραπάνω λειτουργίεσ του Ε.Σ. 

αποτυπϊνονται μεκοδολογικά ςτθ χριςθ των δεικτϊν που αναλφονται ςτθν επόμενθ 

ενότθτα. 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ = θ υλοποίθςθ των τικζμενων ςτόχων  

 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ = θ ικανότθτα μεγιςτοποίθςθσ των ςτόχων-αποτελεςμάτων με 

δεδομζνουσ πόρουσ ι ελαχιςτοποίθςθσ τθσ χριςθσ πόρων για τθν επίτευξθ 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων-αποτελεςμάτων  
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5.5.3. Κατθγορίεσ Δεικτϊν και Ραραδείγματα 

Οι δείκτεσ για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Ε.Σ. διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

Δείκτεσ Ειςροϊν (οικονομικοί δείκτεσ): Οι δείκτεσ αυτοί αναφζρονται ςτουσ δθµοςιονοµικοφσ ι 

άλλουσ πόρουσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων/δράςεων. Είναι δείκτεσ 

χρθµατοοικονοµικϊν ειςροϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου, από τθν άποψθ τθσ δζςµευςθσ 

και καταβολισ των κονδυλίων που διατίκενται για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων/δράςεων ι των ζργων. 

Ραράδειγµα: Κόςτοσ εκπαίδευςθσ. 

Δείκτεσ εκροϊν: Οι δείκτεσ αυτοί µετροφν τθν αποδοτικότθτα των δράςεων  που εκτελοφνται ςτο 

πλαίςιο του Ε.Σ. Οι εν λόγω δράςεισ είναι το πρϊτο βιµα προσ τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν 

ςτόχων και μετρϊνται ςε φυςικζσ ι νοµιςµατικζσ µονάδεσ.  

Ραράδειγµα: Αρικμόσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ που πραγματοποιικθκαν για ςυγκεκριμζνο 

αντικείμενο και ςε ςυγκεκριμζνο διάςτθμα. 

Δείκτεσ αποτελεςμάτων: Οι δείκτεσ αυτοί µετροφν τα άµεςα και τα ζµµεςα αποτελζςµατα επίτευξθσ 

των ςτόχων και υλοποίθςθσ των δράςεων ι των ζργων. Μετροφν δθλαδι τισ ςυνζπειεσ των εκροϊν 

ςτουσ άμεςα δικαιοφχουσ. Ραρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά µε τισ αλλαγζσ, για παράδειγµα, τθσ 

ικανότθτασ ι των επιδόςεων των άµεςων δικαιοφχων και µετρϊνται ςε φυςικζσ ι οικονομικζσ 

µονάδεσ.  

Ραράδειγµα:  Ροςοςτό εκπαιδευομζνων που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. 

∆είκτεσ επιπτϊςεων:  Οι δείκτεσ αυτοί αναφζρονται ςτισ ςυνζπειεσ υλοποίθςθσ των ςτόχων και των 

δράςεων πζραν τθσ επίδραςθσ τουσ ςτουσ άµεςουσ δικαιοφχουσ. Συνδζονται µε τουσ ευρφτερουσ 

ςτόχουσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου και θ δυςκολία τουσ ζγκειται ςτο μθ ςυγκεκριμζνο και μθ 

μετριςιμο χαρακτιρα που ζχουν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. 

Ραράδειγµα: Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των υπαλλιλων που εκπαιδεφτθκαν μετά από οριςμζνο 

χρονικό διάςτθμα. 

Το μελλοντικό ςενάριο που αναμζνεται να ακολουκθκεί ωσ ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ 

απόδοςθσ του Ε.Σ. τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. είναι θ χριςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων κατθγοριϊν δεικτϊν ανά 

ςτρατθγικό ςτόχο και άξονα παρζμβαςθσ. 

5.5.4. Εφαρμογι Δεικτϊν  

Οι δείκτεσ απόδοςθσ, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν, κα πρζπει να αποτελζςουν τον άξονα πάγιων, 

ςυςτθματικϊν και δομθμζνων διαδικαςιϊν ςτοχοκεςίασ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ τθσ υπθρεςιακισ 

δραςτθριότθτασ. 

Θ προςζγγιςθ του Ε.Σ. είναι ότι οι δείκτεσ δεν πρζπει να γίνονται αντιλθπτοί ωσ απλά ποςοτικά 

δεδομζνα. Θ λειτουργία που υπθρετοφν είναι θ παροχι ςυγκεκριμζνθσ διοικθτικισ και πολιτικισ (με 

τθν ζννοια τθσ δθμόςιασ πολιτικισ) πλθροφορίασ.  
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Θ διαδικαςία εξειδίκευςθσ τθσ ςτρατθγικισ/μακροπρόκεςμθσ ςε τακτικι/μεςοπρόκεςμθ ςτοχοκεςία 

οδθγεί ςτον κακοριςμό και ςτθ ςφνδεςθ των διαφορετικϊν επιπζδων ςτόχων με διαφορετικοφσ 

τφπουσ δεικτϊν, όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 5-1: Στοχοκεςία-Δείκτεσ 

 

Για τθ μεγαλφτερθ χρθςιμότθτα των δεικτϊν απόδοςθσ και τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςισ τουσ 

από τθ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. ςε περιοδικι βάςθ, προςδιορίςτθκε μία εξειδικευμζνθ/ςτοχευμζνθ εκδοχι του 

ςυςτιματοσ δεικτϊν.  

Σφμφωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ, το ςφςτθμα αποτελείται από είκοςι πζντε (25) δείκτεσ, οι οποίοι 

ονομάηονται «κρίςιμοι» και ςχετίηονται με όλουσ τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ αι τουσ άξονεσ 

παρζμβαςθσ του Στρατθγικοφ Σχεδίου τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

Ρροκειμζνου, ςταδιακά,  να αναπτυχκεί ζνα λειτουργικά ολοκλθρωμζνο και λογικά ςυνεκτικό 

ςφςτθμα δεικτϊν, θ επιλογι των είκοςι πζντε (25) δεικτϊν γίνεται από τισ ακόλουκεσ δεξαμενζσ: 

1. Δείκτεσ αναφορικά με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. για τα ζτθ 2013-2017, για τθν 
πλειονότθτα των οποίων τα ςτοιχεία αντλοφνται από τισ υπάρχουςεσ βάςεισ δεδομζνων του 
Υπ. Οικ. 

2. Δείκτεσ που προτείνονται από τθν εφαρμογι του BSC με ςκοπό τθν ανάδειξθ των κφριων 
τομζων αποτελεςμάτων και των κρίςιμων παρεμβάςεων ανά ςτρατθγικό ςτόχο. 
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Οι τελικοί/κρίςιμοι δείκτεσ του Ε.Σ. 2014-2015 τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. παρουςιάηονται ςτον πίνακα 5-5, ςτον 

οποίο καταγράφονται, επίςθσ, ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ ςτον οποίο αναφζρεται κάκε δείκτθσ, θ τιμι του 

(όπου αυτι ζχει κακοριςτεί) για το ζτοσ βάςθσ/εκκίνθςθσ 2012, θ κατθγορία του, κακϊσ και θ πθγι 

άντλθςθσ των ςτοιχείων. 

Ρίνακασ 5-5: Τελικοί/Κρίςιμοι Δείκτεσ Απόδοςθσ 

ΤΕΛΙΚΟΙ/ΚΙΣΙΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ AΡΟΔΟΣΗΣ 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ   ΔΕΙΚΤΕΣ 2012 ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 
2012 

 

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

1 Συνολικζσ ειςπράξεισ προ 
επιςτροφϊν φόρων ςε ποςοςτό 
(%) (ωσ προσ το Α.Ε.Ρ.) 

29,49% ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

2 Μεταβολι ςυνολικϊν 
ειςπράξεων (προ επιςτροφισ 
φόρων) ωσ προσ το προθγοφμενο 
ζτοσ 

-4,29% ΕΚΟΩΝ 

3 Ροςοςτό είςπραξθσ ζναντι νζων 
λθξιπρόκεςμων χρεϊν 

10,61% ΕΚΟΩΝ 

4 Ροςοςτό μεταβολισ είςπραξθσ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν (ωσ 
προσ το προθγοφμενο ζτοσ) 

13,16% ΕΚΟΩΝ 

5 Ροςοςτό μεταβολισ παλαιοφ 
λθξιπρόκεςμου (ωσ προσ το 
προθγοφμενο ζτοσ) 

15,27% ΕΚΟΩΝ 

6 Ροςοςτό μεταβολισ νζου 
λθξιπρόκεςμου (ωσ προσ το 
προθγοφμενο ζτοσ) 

50,62% ΕΚΟΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΙΜΩΙΑ ΤΗΣ ΑΡΟΦΥΓΗΣ ΚAI 
ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΟΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝ 

7 Αρικμόσ Φορολογικϊν Ελζγχων 
(προςωρινϊν και τακτικϊν) 

30.961 ΕΚΟΩΝ 

8 Ροςό Βεβαιωκζντων φόρων και 
προςτίμων κατόπιν φορολογικϊν 
ελζγχων (προςωρινϊν και 
τακτικϊν) 

2.315.263.319 ΕΚΟΩΝ 

9 Ροςοςτό ειςπραξιμότθτασ 
φόρων και προςτίμων κατόπιν 
φορολογικϊν ελζγχων από 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. και Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.  

56,39% ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

10 Αρικμόσ Τελωνειακϊν Ελζγχων 93.795 ΕΚΟΩΝ 

11 Ροςό βεβαιωκζντων προςτίμων 
και πολλαπλϊν τελϊν κατόπιν 
τελωνειακϊν ελζγχων  

142.717.041 ΕΚΟΩΝ 

12 Ροςοςτό ειςπραξιμότθτασ 
προςτίμων και πολλαπλϊν τελϊν 
κατόπιν τελωνειακϊν ελζγχων 

3,60% ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

13 Μεταβολι μεγζκουσ «μαφρθσ» 
οικονομίασ (παραοικονομίασ) 

-0,30% ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

14 Ροςοςτό ζγκαιρθσ-εμπρόκεςμθσ 
υποβολισ Δθλϊςεων  
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 
(Φυςικϊν Ρροςϊπων (Φ.Ρ.), 
Νομικϊν Ρροςϊπων (Ν.Ρ.) και 
Ρροςωπικϊν Εταιριϊν (Ρ.Ε.), ωσ 
προσ το ςυνολικό αρικμό των 
υποβλθκειςϊν αντίςτοιχων 
δθλϊςεων) 

97,79% ΕΚΟΩΝ 

15 Ροςοςτό εμπρόκεςμθσ 
υποβολισ δθλϊςεων  Φ.Ρ.Α. 
(εκκακαριςτικζσ) ωσ προσ το 
ςυνολικό αρικμό των 
υποβλθκειςϊν δθλϊςεων Φ.Ρ.Α. 

92,55% ΕΚΟΩΝ 

16 Κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ
1
   ΕΙΣΟΩΝ 

17 Μεταβολι ποςοςτοφ 
οικειοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ (ωσ 
προσ το προθγοφμενο ζτοσ) 

12,99% ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

18 Βακμόσ ικανοποίθςθσ 
ςυναλλαςςομζνων με τθ 
φορολογικι διοίκθςθ

1 
(ζρευνα 

μζςω ερωτθματολογίου) 

- ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

19 Ειςπράξεισ (προ επιςτροφισ 
φόρων) ανά εργαηόμενο  τθσ 
Γ.Γ.Δ.Ε.  

4.601.284,65 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

20 Διαχειριςτικό 
Κόςτοσ/Ειςπράξεισ

1
 

  ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

21 Αρικμόσ καταγγελιϊν πολιτϊν 453 ΕΚΟΩΝ 

22 Αρικμόσ ελζγχων περιουςιακισ 
κατάςταςθσ ςτελεχϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

15 ΕΚΟΩΝ 

23 Μεταβολι διαχειριςτικοφ 
κόςτουσ (ωσ προσ το 
προθγοφμενο ζτοσ)

 1
 

  ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

24 Αρικμόσ καταρτιηομζνων 
υπαλλιλων ανά ζτοσ

1
 

2.847 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

25 Μεταβολι επιπζδου διαφκοράσ
1
 

(ζρευνα μζςω ερωτθματολογίου) 
  ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

1
 Τα ςτοιχεία κα είναι διακζςιμα για το 2014 μετά τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ από τθ Γ.Γ.Δ.Ε., 

ι/και τθν εφαρμογι των ςχετικϊν δράςεων ςτα πλαίςια τθσ νζασ οργανωτικισ δομισ  τθσ. 

Από τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα παρατθρείται ότι το 2012 ςε μακροοικονομικό επίπεδο υπιρξε 

μείωςθ τθσ «μαφρθσ οικονομίασ» κατά 0,30% , ενϊ οι ειςπράξεισ ωσ προσ το Α.Ε.Ρ. αυξικθκαν κατά 

0,86% ςε ςχζςθ με το 2011.  

Σχετικά με τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, υπιρξε αφξθςθ τόςο των παλαιϊν όςο και των νζων 

λθξιπρόκεςμων χρεϊν, ενϊ αντίκετα υπιρξε βελτίωςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ των παλαιϊν 

λθξιπροκζςμων. Το ποςοςτό είςπραξθσ ζναντι νζου λθξιπροκζςμου κυμάνκθκε ςε 10,61% 

παρουςιάηοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2011 (15,17%) κατά 4,56%.  

Πςον αφορά το ποςοςτό ζγκαιρθσ υποβολισ δθλϊςεων ειςοδιματοσ Φ.Ρ., Ν.Ρ. και Ρ.Ε. παρουςιάηει 

κετικι μεταβολι κατά 0,49%, λαμβάνοντασ ωσ κριτιριο τθν εμπρόκεςμθ υποβολι των 

υποβαλλόμενων φορολογικϊν δθλϊςεων.  
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Επίςθσ, υπιρξε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ κατόπιν όχλθςθσ από 9,70% το 

2011 ςε 22,69% το 2012, μετά και τθ ςφςταςθ τθσ αντίςτοιχθσ Δ/νςθσ.   

Το ςφνολο των παραπάνω δεικτϊν ανά ςτρατθγικό ςτόχο κα επανεξεταςτεί μζςα ςτο πρϊτο (1ο) 

εξάμθνο του 2014, όπου επίκειται και θ πρϊτθ επικαιροποίθςθ του Ε.Σ., με τθν προςδοκία ότι οι 

ςυνκικεσ κα είναι πιο ϊριμεσ, αφοφ μζχρι τότε κα ζχει κακοριςτεί θ ςτοχοκεςία του 2014 και θ ροι 

τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τα αποτελζςματα αναμζνεται να ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά μετά από 

ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ τθσ Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 

Θ επανεξζταςθ του πλζγματοσ των τελικϊν δεικτϊν κα γίνει με βαςικό γνϊμονα τθν εξιςορρόπθςθ 

των παρακάτω τεςςάρων (4) παραμζτρων/δυνάμεων: τθν πορεία των φορολογικϊν εςόδων (π.χ. 

εκκρεμείσ φορολογικζσ υποκζςεισ πζραν του τριμινου), τισ ςχζςεισ με τον πολίτθ (μζςοσ χρόνοσ 

αναμονισ ανά Δ.Ο.Υ., μζςθ διάρκεια διεκπεραίωςθσ τθσ φορολογικισ διαδικαςίασ, μζςοσ χρόνοσ 

κακυςτζρθςθσ για τθν επιςτροφι του φόρου), τθν ευρφτερθ οικονομικι πολιτικι (π.χ., δείκτεσ 

ανάπτυξθσ) και τθ ςυνολικι εικόνα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.   
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 

ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 

Γ.Γ.Δ.Ε.   

6.1. Σκοπόσ 
Το ςφςτθμα διαχείριςθσ και ανταμοιβισ τθσ 

απόδοςθσ των  Οργανικϊν Μονάδων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

λαμβάνει υπόψθ το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων 

του Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου και 

διαςφαλίηει τθν ευκυγράμμιςθ των πόρων, των 

διαδικαςιϊν και του προςωπικοφ με τθ 

ςτρατθγικι και τισ προτεραιότθτεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θ διαχείριςθ τθσ απόδοςθσ είναι ςυνδυαςμόσ 

διαδικαςιϊν και πρακτικϊν, οι οποίεσ 

εφαρμόηονται  με ςκοπό να ωκιςουν τισ 

Υπθρεςίεσ να εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ ςε 

δραςτθριότθτεσ και αποφάςεισ που κα 

αποφζρουν ςτθν Γ.Γ.Δ.Ε. άμεςα και μελλοντικά 

κετικά αποτελζςματα.  

6.2. Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ 

Απόδοςθσ-Αξιολόγθςθ  

Θ ςυνολικι απόδοςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κρίνεται από τισ 

επιμζρουσ επιδόςεισ τθσ ςτα ακόλουκα επίπεδα: 

 Στρατθγικό επίπεδο με μζτρθςθ του βακμοφ 

υλοποίθςθσ του Στρατθγικοφ Σχεδίου μζςω 

κρίςιμων δεικτϊν μζτρθςθσ των ςτρατθγικϊν 

ςτόχων (όπωσ αναφζρονται ςτο πίνακα 5-5). Θ πλειονότθτα των δεικτϊν που προζκυψαν από 

τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ Ιςορροπθμζνων Επιδόςεων (Balanced Scorecard) ανά κφρια 

παρζμβαςθ ςε ςυνδυαςμό με δείκτεσ που ςχετίηονται με όλουσ τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελοφν δε  τουσ κρίςιμουσ δείκτεσ βάςθ των οποίων κα μετρθκεί θ απόδοςθ των 

υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. (πίνακασ 5-5). 

 Επιχειρθςιακό Επίπεδο με εξειδίκευςθ και επιμεριςμό των ςτρατθγικϊν ςτόχων ςε 

επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και δράςεισ ανά οργανικι μονάδα και αντίςτοιχθ μζτρθςθ τθσ 

απόδοςθσ μζςω δεικτϊν μζτρθςθσ ςτόχων και δράςεων (όπωσ αναφζρονται ςτον πίνακα 5-2). 

Επιπλζον, για τθν μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ των Οργανικϊν Μονάδων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., ςχεδιάηεται θ 

εφαρμογι του Κοινοφ Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ (Κ.Ρ.Α) βάςθ του οποίου αξιολογοφνται οι επιδόςεισ 

των υπθρεςιϊν ςε τομείσ όπωσ θ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, θ αξιοποίθςθ 

Ενδεικτικά, κα μποροφςαν να αναφερκοφν 

οι παρακάτω επιμζρουσ ςτόχοι του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ απόδοςθσ των 

Υπθρεςιϊν: 

 Σφνδεςθ ςτρατθγικϊν, επιχειρθςιακϊν ςτόχων 

και ςτόχων ανά Υπθρεςία 

 Δθμιουργία βάςθσ για τθν ειςαγωγι κινιτρων 

βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν 

 Διευκρίνιςθ τθσ υποχρζωςθσ λογοδοςίασ προσ 

τθν θγεςία.  

 Δζςμευςθ του προςωπικοφ ςτουσ ουςιϊδεισ 

ςτόχουσ του οργανιςμοφ 

 Εντοπιςμόσ αιτιϊν μθ ικανοποιθτικισ 

απόδοςθσ-αναδιαμόρφωςθ των ςτόχων-

ςτοχευμζνεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ  

 Αφξθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ πλθροφορίασ με 

αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ 

και τθσ αποτελεςματικότθτασ των Υπθρεςιϊν 

 Ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των Υπθρεςιϊν. 

 Διαμόρφωςθ και ενίςχυςθ κοινισ οργανωτικισ 

κουλτοφρασ 

 Επίτευξθ αιςκιματοσ δικαιοςφνθσ και 

αξιοκρατίασ  



ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014-2015  
 

© Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ 

Σελίδα 119 από 139 

 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ ανταπόκριςθ ςε αιτιματα φορζων ι ιδιωτϊν, οι ςυνεργαςίεσ κ.α. με 

ςκοπό τθν ετοιμαςία ςχεδίων για βελτιωτικζσ δράςεισ. Το Κ.Ρ.Α. ωσ εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ των 

υπθρεςιϊν περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 5-β  και θ εφαρμογι του ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

αναμζνεται να οδθγιςει ςτον προςδιοριςμό των περιοχϊν βελτίωςθσ , να υποδείξει τισ περιοχζσ 

αποτελεςμάτων που πρζπει να μετρθκοφν και να οδθγιςει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και υποκίνθςθ 

του προςωπικοφ, ςτθν εμπζδωςθ τθσ χριςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ. 

Βαςικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ απόδοςθσ των Οργανικϊν Μονάδων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. κα 

αποτελζςουν:  

 τα κριτιρια αξιολόγθςθσ (βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων, επίδοςθ ςτουσ βαςικοφσ τομείσ-

κριτιρια του Κ.Ρ.Α.) 

 το χρονοδιάγραμμα τθσ αξιολόγθςθσ 

 θ διαδικαςία (τα επιμζρουσ ςτάδια του προγραμματιςμοφ, τθσ κακοδιγθςθσ και τθσ 

ανατροφοδότθςθσ) 

  θ κλίμακα αξιολόγθςθσ  

 oι αναφορζσ προόδου 

6.3. Σφςτθμα Ανταμοιβισ τθσ 

Απόδοςθσ-Επιβράβευςθ 

Το αποτζλεςμα τθσ διαχείριςθσ τθσ απόδοςθσ των 

Υπθρεςιϊν κα ςυνδζεται περαιτζρω με ςφςτθμα 

ανταμοιβϊν τθσ απόδοςθσ. Το προσ ανάπτυξθ 

ςφςτθμα ανταμοιβϊν ζχει ωσ ςκοπό να 

επιβραβεφει τθν εξαιρετικι απόδοςθ τθσ Υπθρεςίασ 

βάςθ των τικζμενων ςτόχων.  

Θ ανταμοιβι ζχει τθν ζννοια τθσ αναγνϊριςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εφαρμοηόμενων 

πρακτικϊν και διαδικαςιϊν τθσ Υπθρεςίασ, των 

υπαλλιλων και τθσ διοίκθςθσ που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα τθν υψθλι λειτουργικι απόδοςθ.  

Αυτι θ πρακτικι ενςωματϊνει τισ χρθματικζσ (πριμ 

απόδοςθσ κ.α.) και τισ μθ χρθματικζσ αμοιβζσ με τθ 

μορφι επαίνων, δθμόςιασ αναγνϊριςθσ και άλλων 

ςυμβολικϊν πράξεων, κακϊσ και ευκαιριϊν για το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Υπθρεςίασ για 

επαγγελματικι ανάπτυξθ και παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.  Οι αμοιβζσ αυτζσ  

ενεργοποιοφν το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Υπθρεςίασ και οδθγοφν ςτθ δζςμευςθ και ςτθν αφοςίωςι 

τουσ ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ.  

Ενδεικτικά, οι ανταμοιβζσ κα μποροφςαν να 

κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ: 

1. Ανταμοιβζσ προσ διεφρυνςθ και 
εμπλουτιςμό του περιεχομζνου τθσ 
εργαςίασ: ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ, 
εκπαίδευςθ 

2. Ανταμοιβζσ προσ βελτίωςθ των μζςων 
εργαςίασ: παροχι υπθρεςιακοφ κινθτοφ, 
laptop, κ.ά. 

3. Ανταμοιβζσ προσ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
εργαςίασ: περιβάλλον εργαςίασ, υποδομζσ 
κ.α. 

4. Χρθματικζσ αμοιβζσ (πριμ, bonus). 
5. Κοινωνικι αναγνϊριςθ: ζπαινοι, βραβεία, 

δθμόςια αναγνϊριςθ 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

7.1. Εντοπιςμόσ Κινδφνων 
Οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με το παρόν Επιχειρθςιακό Σχζδιο μποροφν να ενταχκοφν ςτισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ:  

 Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν καταλλθλότθτα επιλογισ των προτεραιοτιτων και των ενεργειϊν 

 Κίνδυνοι που αφοροφν τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου  

Οι παραπάνω κίνδυνοι μποροφν να ταξινομθκοφν ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Λειτουργικοί κίνδυνοι, π.χ. αδυναμία και κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ των ζργων λόγω 

ζλλειψθσ πόρων (ανκρϊπινων και άλλων).  

Οι λειτουργικοί κίνδυνοι ζχουν τόςο μθ ςυςτθματικζσ, όςο και ςυςτθματικζσ προεκτάςεισ. Ο μθ 

ςυςτθματικόσ κίνδυνοσ είναι το είδοσ του κινδφνου που μπορεί να διαφοροποιθκεί και ο 

περιοριςμόσ του εξαρτάται από τθν προςζγγιςθ των μονάδων του Υπουργείου και πιο ςυγκεκριμζνα 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.   

Ριο ςυγκεκριμζνα, αναφορικά με το μθ ςυςτθματικό κίνδυνο κα πρζπει να ςυνυπολογιςκεί ο τρόποσ 

κατανομισ του προςωπικοφ ςτισ μονάδεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ, βάςει τθσ κατάρτιςισ τουσ και 

των επιμζρουσ δεξιοτιτων τουσ, ϊςτε να αποκτθκεί ο μζγιςτοσ βακμόσ αποδοτικότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Απαραίτθτο ςυμπλθρωματικό παράγοντα κα 

πρζπει να αποτελζςει και θ ςυνεχισ και απαραίτθτθ επιμόρφωςθ του προςωπικοφ, κακϊσ και ο 

ορκολογικόσ καταμεριςμόσ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων του προςωπικοφ βάςει υπθρεςιακϊν 

αρμοδιοτιτων και προςωπικϊν δυνατοτιτων. Με άλλα λόγια αυτό μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ μια 

εςωτερικι αδυναμία τθσ Γενικισ Γραμματείασ. 

Αναφορικά τϊρα με το ςυςτθματικό είδοσ κινδφνου, αυτό επθρεάηεται, τόςο από τθν εκελοντικι 

αποχϊρθςθ των εργαηομζνων (π.χ. ςυνταξιοδότθςθ), όςο από τισ πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ 

λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τα ηθτιματα υποχρεωτικισ αποχϊρθςθσ μζρουσ του προςωπικοφ (π.χ.  

κινθτικότθτα, διακεςιμότθτα, απολφςεισ κ.λπ.). Σε ςυνδυαςμό με τουσ παραπάνω παράγοντεσ 

ςθμαντικό ρόλο κα διαδραματίςει και το χρονικό διάςτθμα αντικατάςταςθσ του προςωπικοφ που 

ανικει ςτισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ από εξειδικευμζνο προςωπικό. Αυτοί οι παράγοντεσ 

μποροφν να αποτελζςουν απειλι για τθν επιτυχι πορεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων.  

Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι το ςφςτθμα ανταμοιβισ του προςωπικοφ. Θ οικονομικι 

κρίςθ ζχει επθρεάςει ςε ςθμαντικό βακμό τα ειςοδιματα των ελλινων πολιτϊν και φυςικά, οι 

υπάλλθλοι τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. δεν γίνονταν να αποτελζςουν εξαίρεςθ.  Πμωσ κα πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα 

ειδικό ςφςτθμα ανταμοιβϊν και βακμολογίου, το οποίο να δίνει τθ δυνατότθτα επιπλζον 

αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ επίτευξθσ των ςτοχοκετθμζνων αποτελεςμάτων. Αυτόσ ο παράγοντασ 

επθρεάηεται τόςο από εςωτερικζσ παραμζτρουσ (κατανομισ κονδυλίων του προχπολογιςμοφ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ), όςο και από εξωτερικοφσ παράγοντεσ (εφαρμοςκείςα μιςκολογικι πολιτικι 

από τθν πολιτεία).     

Άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι θ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ, μζςω 

ορκολογικισ και αξιόπιςτθσ αξιολόγθςθσ των δομϊν και δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν 
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ςυνεργαςίασ μεταξφ του ςυνόλου των υπαλλιλων τθσ Γενικισ Γραμματείασ και πλιρθ 

διαφοροποίθςθ ςτθν αλλθλοεπικάλυψθ αρμοδιοτιτων τόςο μεταξφ των διευκφνςεων και των 

υπθρεςιϊν τθσ Γραμματείασ, όςο και του προςωπικοφ αυτισ. Επίςθσ, κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτθτθ 

θ φπαρξθ πόρων για τθν αγορά του κατάλλθλου παγίου εξοπλιςμοφ (ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ,  

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ κ.λπ.) που κα βοθκιςει το προςωπικό ςε πιο αποτελεςματικι και 

απρόςκοπτθ εργαςία.      

Αν κάποιοσ από τουσ παραπάνω παράγοντεσ ι λθφκζντα μζτρα δεν εκτιμθκεί ςωςτά, ι 

κακυςτεριςει να εφαρμοςτεί, ι εφαρμοςκεί λανκαςμζνα και χωρίσ ςτρατθγικό ςχζδιο, τότε 

αυξάνονται ςθμαντικά οι πικανότθτεσ αρνθτικισ επιρροισ ςτθ λειτουργία τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και ςτθν 

επίτευξθ του βαςικοφ τθσ ςτόχου που είναι θ αφξθςθ τθσ είςπραξθσ εςόδων. 

 Οικονομικοί κίνδυνοι, π.χ. υποεκτίμθςθ του κόςτουσ των παρεμβάςεων κατά τθ φάςθ του 

προγραμματιςμοφ και κοςτολογικζσ υπερβάςεισ κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ.  

Οι ςθμαντικότεροι κίνδυνοι ςυνδζονται με το εξωτερικό περιβάλλον και μποροφν να χαρακτθριςτοφν 

ωσ ςυςτθματικοί, αφοφ θ πορεία τουσ δεν μπορεί να διαφοροποιθκεί μονομερϊσ από τισ αποφάςεισ 

τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο δείκτθσ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ διαδραματίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

προςπάκεια αναχαίτιςθσ του περιρρζοντοσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.  Μια περαιτζρω μείωςθ του 

δείκτθ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ μπορεί να εκτροχιάςει τισ προβλζψεισ αναφορικά με τθν πορεία 

τθσ οικονομίασ και κατϋ επζκταςθ τθσ φοροδοτικισ δυναμικισ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Είναι γεγονόσ 

ότι ο δείκτθσ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ ςυνδζεται άμεςα με το δείκτθ οικονομικοφ κλίματοσ, τθν 

ιδιωτικι κατανάλωςθ, τισ επενδφςεισ, τθν ανεργία  και τθν οικονομικι ανάπτυξθ, όπωσ αυτι 

εκτιμάται μζςω του Α.Ε.Ρ.  

Αν κάποιοσ από τουσ προαναφερκζντεσ παράγοντεσ δεν ζχει προβλεφκεί επαρκϊσ ι κάποιο 

εξωτερικό γεγονόσ (π.χ. πολιτικι αςτάκεια, επιβολι νζων μζτρων λιτότθτασ, περαιτζρω μείωςθ 

μιςκϊν και ςυντάξεων, κακυςτζρθςθ εφαρμογισ αναπτυξιακϊν μζτρων κ.λπ.) τουσ επθρεάςει προσ 

το δυςμενζςτερο, είναι προφανζσ ότι κα δθμιουργιςει αρνθτικό κλίμα οικονομικισ ςυγκυρίασ που 

με τθ ςειρά του κα ςυμπαραςφρει τθν ιδιωτικι κατανάλωςθ, τισ επενδφςεισ, τθν ανεργία, το Α.Ε.Ρ. 

και προφανϊσ κα επθρεάςει περαιτζρω τθ δυνατότθτα των πολιτϊν να λαμβάνουν ειςοδιματα και 

να καταναλϊνουν. Το αποτζλεςμα όλων αυτϊν κα είναι θ μειωμζνθ φοροδοτικι ικανότθτα των 

πολιτϊν και θ ςυρρίκνωςθ φυςικά των φορολογικϊν εςόδων του κράτουσ.  Συνεπϊσ οι απειλζσ που 

απορρζουν από το εξωτερικό περιβάλλουν φαντάηουν ωσ πολφ δφςκολα διαχειρίςιμεσ από τθ Γ.Γ.Δ.Ε. 

και ωσ εκ τοφτου αυξάνουν πολφ το βακμό δυςκολίασ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

περί επιτυχοφσ ζκβαςθσ ςτθν ειςπρακτικι πολιτικι.  

 Τεχνολογικοί κίνδυνοι, π.χ. αδυναμία διαςφάλιςθσ ςυμβατότθτασ και επεκταςιμότθτασ των 

υφιςτάμενων και των νζων (προσ εγκατάςταςθ) πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ.  

Θ χριςθ ςφγχρονων τεχνολογικϊν μζςων και ο ςυνεχισ εκςυγχρονιςμόσ αυτϊν είναι απαραίτθτοσ. Θ 

ανάγκθ όμωσ υπερςφχρονων μεκόδων και εργαλείων, κακϊσ και τεχνολογικϊν εργαλείων  ταχφτατθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων και ςτοιχείων είναι ακόμα πιο απαραίτθτα ςτθν περίπτωςθ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

λόγω του αντικείμενου δραςτθριοποίθςισ τθσ.  Είναι γνωςτό ότι βαςικά πεδία επικζντρωςθσ  τθσ 
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Γενικισ Γραμματείασ είναι θ εφρεςθ τρόπων είςπραξθσ φορολογικϊν εςόδων, είςπραξθσ 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, ςυνεχϊν διαςταυρϊςεων προσ τθν αναηιτθςθ και ανακάλυψθ φυςικϊν και 

νομικϊν προςϊπων που φοροδιαφεφγουν ι ακολουκοφν μθ νόμιμουσ τρόπουσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από τθν τζλεςθ παράνομων δραςτθριοτιτων. 

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, θ Γενικι Γραμματεία ζχει ανανεϊςει τον τεχνολογικό τθσ εξοπλιςμό, ωσ 

εξισ:  

 Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και διαδικαςία θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ προσ τουσ πολίτεσ ςε ευρφ 

φάςμα διαρκϊσ εμπλουτιηόμενεσ. 

 Ολοκλθρωμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τισ περιςςότερεσ εργαςίεσ του φορζα 

και με τα διακζςιμα δεδομζνα τουσ, κακϊσ και αυτά που αντλοφνται από εξωτερικζσ πθγζσ 

υποβοθκοφν το ζργο τθσ διοίκθςθσ ςτθ λιψθ αποφάςεων και επιλογισ επιχειρθςιακϊν δράςεων. 

 Υλοποίθςθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν αξιοποιϊντασ τα διακζςιμα τραπεηικά προϊόντα. 

Ρροφανϊσ αν κάποια από τισ παραπάνω τεχνολογικζσ παραμζτρουσ δεν ςτεφτεί από πλιρθ επιτυχία, 

κατά τθν εφαρμογι τθσ, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ αποτυχίασ ςτθν επίτευξθ του βαςικοφ ςκοποφ τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. , θ οποία και ςυνδζεται άμεςα με τθν ειςπρακτικι δυναμικι. 

7.2. Εκτίμθςθ Ρικανότθτασ Εμφάνιςθσ και Σοβαρότθτασ Επιπτϊςεων 
Σχετικά με τουσ κινδφνουσ ςε ςτρατθγικό επίπεδο, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλθμα, 

δεδομζνου ότι θ αναλυτικι επεξεργαςία και επιλογι των δράςεων ελαχιςτοποιεί τουσ κινδφνουσ και 

εξυπθρετεί κατά βζλτιςτο τρόπο τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ. Οι 

κυριότεροι κίνδυνοι που εντοπίηονται ςχετίηονται με τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ των 

δράςεων και είναι οι εξισ: 

 Αςτοχίεσ ςτον προγραμματιςμό των ζργων (χρόνοσ και κόςτοσ) 

 Κακυςτεριςεισ κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων λόγω ζλλειψθσ πόρων 

 Κακυςτεριςεισ κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων λόγω αδυναμίασ αποτελεςματικισ 

παρακολοφκθςθσ 

Θ εκτίμθςθ τθσ ςυνολικισ επίδραςθσ των κινδφνων αυτϊν ςυνίςταται ςτθν εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ 

εμφάνιςισ τουσ  και ςτθν εκτίμθςθ τθσ επίπτωςισ τουσ (impact) ςτθν πορεία υλοποίθςθσ και τθν 

επίτευξθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου. 

Θ εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ γίνεται ςε μία τριτοβάκμια κλίμακα (μικρι, μεςαία, μεγάλθ). 

Στθν ίδια κλίμακα γίνεται και θ εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ. Οι εν λόγω εκτιμιςεισ ζγιναν με βάςθ τθν 

κρίςθ και τθν εμπειρία τθσ ομάδασ ςφνταξθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου. 

Οι εκτιμιςεισ ςυνοψίηονται, ανά είδοσ παρζμβαςθσ, ςτον πίνακα που ακολουκεί:  
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Ρίνακασ 7-1: Εκτίμθςθ πικανότθτασ εμφάνιςθσ και επίπτωςθσ κινδφνων 

 Δράςεισ πλθροφορικισ Δράςεισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ προςωπικοφ 
Υπουργείου και φορζων 

του 

Ελεγκτικζσ και 
Ειςπρακτικζσ Δράςεισ 

Οριςμόσ κινδφνου Ρικανότθτα 
εμφάνιςθσ 

Επίπτωςθ Ρικανότθτα 
εμφάνιςθσ 

Επίπτωςθ Ρικανότθτα 
εμφάνιςθσ 

Επίπτωςθ 

Αςτοχίεσ ςτον 
προγραμματιςμό 
των ζργων 
(χρόνοσ και 
κόςτοσ) 

      

Κακυςτεριςεισ 
ςτθν υλοποίθςθ 
λόγω ζλλειψθσ 
πόρων 

      

Κακυςτεριςεισ 
κατά τθν 
υλοποίθςθ των 
ζργων λόγω 
αδυναμίασ 
αποτελεςματικισ 
παρακολοφκθςθσ 

      

 
: Μικρι, 

 
: Μεςαία,  :Μεγάλθ    
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι: ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ-ΔΑΣΕΙΣ-ΕΓΑ 
 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ  - ΔΑΣΕΙΣ/ΕΓΑ 

Στρατθγικόσ Στόχοσ Δράςεισ / Ζργα Άξονασ 
πολιτικισ 

Αρμόδια 
Υπθρεςία 

Μνθμονιακι 
υποχρζωςθ 

α/α  α/α Ρεριγραφι    

1. ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

1.1 Εφαρμογι του νζου Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 

1.1 Δ/νςθ 
Φορολογίασ 
Κεφαλαίου/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

1.2 Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν 
οίκοκεν ειςπράξεων. 

1.3 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

 

1.3 Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ 
αποτελεςμάτων θλεκτρονικισ 

δθμοςιοποίθςθσ προγραμμάτων 
πλειςτθριαςμοφ (Ν. 4110/13). 

1.3 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

 
  

1.4 Επζκταςθ και ολοκλιρωςθ τθσ 
θλεκτρονικισ διαδικαςίασ 

προγραμμάτων πλειςτθριαςμοφ. 

1.3 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

1.5 Επικαιροποίθςθ Ο.Ρ.Σ. TAXIS για τθν 
υποςτιριξθ του ςχεδίου 

αναδιοργάνωςθσ του Ρτωχευτικοφ 
Κϊδικα, τισ ειδικζσ εκκακαρίςεισ, τισ 

ςυμφωνίεσ πιςτωτϊν του αρ.44 και τθ 
ρφκμιςθ του αρ. 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. 

1.1 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

1.6 Ανακεϊρθςθ Κϊδικα Είςπραξθσ 
Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).  

1.1 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

 

1.7 Κατάργθςθ ταμείων ςτισ κατά τόπουσ 
Δ.Ο.Υ. & εξαςφάλιςθ δυνατότθτασ 
καταβολισ ςε Ριςτωτικά Ιδρφματα, 
ΕΛ.ΤΑ κλπ  (Ταυτότθτα Οφειλισ – 

Ταυτότθτα  υκμιςμζνθσ Οφειλισ, 
υποςτιριξθ παγίων εντολϊν χρζωςθσ 

λογαριαςμοφ προσ αποπλθρωμι 
υποχρεϊςεων). 

1.2  Δ/νςθ 
Οργάνωςθσ/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ
/ Δ/νςθ 

Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων   

 

1.8 Εφαρμογι αυτοματοποιθμζνων 
διαδικαςιϊν: 1) ενθμζρωςθσ νζων 

οφειλετϊν ςε μθνιαία βάςθ (automated 
printed and electronic reminders), 2) 
Επζκταςθ πλιρουσ αυτοματοποίθςθσ 
διαδικαςίασ και e-καταςχετθρίων για 
οφειλζσ ωσ 10.000 ευρϊ με βάςει το 

ζτοσ και είδοσ οφειλισ.    

1.3, 1.4 Δ/νςθ 
Φορολογικισ 

Συμμόρφωςθσ/ 
Δ/νςθ Ρολιτικισ 

Ειςπράξεων 

 

1.9 Συνολικι αξιολόγθςθ του προφίλ 
επικινδυνότθτασ των φορολογουμζνων  

με τθ χριςθ ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ τθσ 

ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ ςε όλο το 
φάςμα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

(Δθμιουργία Ρροφίλ Οφειλζτθ). 

1.1, 1.3 Δ/νςθ 
Φορολογικισ 

Συμμόρφωςθσ/ 
Δ/νςθ Ρολιτικισ 

Ειςπράξεων 
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1. ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

1.10 Επζκταςθ των e-καταςχετθρίων ςε άλλα 
χρθματοοικονομικά προϊόντα. 

1.3 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

 

1.11 Direct Debiting για μικροφ φψουσ 
λθξιπρόκεςμεσ  οφειλζσ κάτω 1.000€ 

(π.χ. τζλθ κυκλοφορίασ). 

1.3 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 

 

1.12 Εφαρμογι για τθν Αυτοματοποίθςθ 
Εντολϊν μεταφοράσ ςτισ περιπτϊςεισ 

επιςτροφισ φόρου. 

1.4 Δ/νςθ Ρολιτικισ 
Ειςπράξεων 
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ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ  - ΔΑΣΕΙΣ/ΕΓΑ 

Στρατθγικόσ Στόχοσ Δράςεισ / Ζργα Άξονασ 
πολιτικισ 

Αρμόδια Υπθρεςία Μνθμονι
ακι 

υποχρζω
ςθ 

α/α  α/α Ρεριγραφι    

2. ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΙΜΩΙΑ ΤΗΣ 
ΑΡΟΦΥΓΗΣ ΚAI 

ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
ΦΟΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝ 

2.1 Δθμιουργία προδιαγραφϊν 
αρχείων που τθροφν οι ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ (Standard Audit 
File). 

2.1 Δ/νςθ 
Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδιαςμοφ 

 

2.2 Συγκζντρωςθ και διάκεςθ όλων 
των ταυτοποιοφμενων και 

αξιοποιιςιμων ςτοιχείων τθσ 
Γ.Γ.Ρ.Σ. ςτο προφίλ 

φορολογουμζνων του ELENXIS. 

2.1 , 1.1 Γ.Δ.Φ.Ε./ Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

2.3 Δθμιουργία Κριτθρίων Ανάλυςθσ 
Κινδφνου για τισ νζεσ μορφζσ 

ελζγχου, όπωσ αυτζσ 
προβλζπονται από το νζο Κϊδικα 

Φορολογικϊν Διαδικαςιϊν. 

2.1 Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

2.4 Ρρογραμματιςμόσ και υλοποίθςθ 
διαςταυρωτικϊν δράςεων 
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 

(ςτοιχείων ειςοδιματοσ Φυςικϊν 
Ρροςϊπων και υποβλθκείςων 

φορολογικϊν δθλϊςεων, 
ςτοιχεία ακινιτων-τεκμιρια-
ειςοδιματα από τρίτουσ κ.α., 
αξιολόγθςθ, άμεςθ απευκείασ 

επικοινωνία με φυςικά και 
νομικά πρόςωπα). 

2.1 Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ 

Δ/νςθ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ 

 
 
 

 

2.5 Ρρογραμματιςμόσ και υλοποίθςθ 
διαςταυρϊςεων Φόρου Ακίνθτθσ 

Ρεριουςίασ (διαςταυρϊςεισ, 
άμεςθ απευκείασ επικοινωνία με 

φυςικά πρόςωπα και νομικά 
πρόςωπα). 

2.1 Δ/νςθ Φορολογικισ 
Συμμόρφωςθσ/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

  

2.6 Δθμιουργία ςϊματοσ 
επικεωρθτϊν R.E.A.CH. και C.L.P. 

2.6 Δ35 Δ/νςθ 
Ρεριβάλλοντοσ 

 

2.7 Δράςεισ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου 
Κοινϊν Ελζγχων με τθν Ελλθνικι 

Αςτυνομία ςτα ςυνοριακά 
ςθμεία διζλευςθσ. 

2.6 Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου 
Τελωνείων 

  
 

2.8 Επικαιροποίθςθ τθσ εφαρμογισ 
τθσ Διενζργειασ Ελζγχων (Audit 
Assistant) του Ο.Ρ.Σ. ELENXIS με 

βάςθ τισ αλλαγζσ του νζου 
Κϊδικα Φορολογίασ 

Ειςοδιματοσ και του Κϊδικα 
Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

2.1 Δ/νςθ 
Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδιαςμοφ 
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2. ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΙΜΩΙΑ ΤΗΣ 
ΑΡΟΦΥΓΗΣ ΚAI 

ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
ΦΟΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝ 

ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΙΜΩΙΑ ΤΗΣ 
ΑΡΟΦΥΓΗΣ ΚAI 

ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
ΦΟΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝ 

2.9 Επικαιροποίθςθ των ελεγκτικϊν 
θλεκτρονικϊν εργαλείων / 

εφαρμογϊν που είναι 
ενςωματωμζνεσ ςτθν εφαρμογι 
τθσ διενζργειασ ελζγχων (Audit 

Assistant). 

2.1 Δ/νςθ 
Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδιαςμοφ 

 
  
 
 

2.10 Οργάνωςθ  προγράμματοσ LIFE+ 
ςε ςυνεργαςία με το 

Ρολυτεχνείο Κριτθσ και τισ 
εκνικζσ αρμόδιεσ αρχζσ για τουσ 
κανονιςμοφσ R.E.A.CH. και C.L.P. 
τθσ Αυςτρίασ, τθσ Εςκονίασ και 

τθσ Κφπρου ςχετικά με τθν 
ενιςχυμζνθ εναρμονιςμζνθ 

δράςθ ςτον ζλεγχο εφαρμογισ 
των κανονιςμϊν R.E.A.CH. και 

C.L.P. 

2.6 Δ35 Δ/νςθ 
Ρεριβάλλοντοσ 

  
 

2.11 Εκκακάριςθ του Μθτρϊου TAXIS 
από τουσ ανενεργοφσ Α.Φ.Μ. 

2.1 Δ/νςθ 
Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδιαςμοφ / 
Δ/νςθ Υποςτιριξθσ 

Θλεκτρονικά 
Συναλλαςςομζνων 

 
 
 
 

2.12 Συμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ  
Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Αςφαλείασ των Εξωτερικϊν 

Συνόρων τθσ Χϊρασ. 

2.6 Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων  

 

2.13 Αναςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ 
επιςιμανςθσ προϊόντων καπνοφ 

και αλκοολοφχων προϊόντων. 

2.4 Διεφκυνςθ Ειδικϊν 
Φόρων 

Κατανάλωςθσ 

 

2.14 Επζκταςθ μθτρϊου τραπεηικϊν 
λογαριαςμϊν.  

2.4 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

M.o.U. 
MEFP 76 
M.o.U. 

2.3.2.6.ii 
MEFP 
(15) 

2.15 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ X-RAY ςτα τελωνεία. 

2.4 Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων  

 

2. 2.16 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ 
αυτοκινοφμενων X-RAY ςτα 

τελωνεία για τον ζλεγχο 
ζμφορτων φορτθγϊν & 
εμπορευματοκιβωτίων. 

2.4 Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου Τελωνείων 

 

2.17 Ζκδοςθ των απαιτοφμενων 
κεςμικϊν κανονιςτικϊν 
παρεμβάςεων, για τθν 

υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ 
ιχνθκζτθςθσ καυςίμων 

(μεταφορά - ςυνζχεια δράςθσ 
2013). 

2.4 , 2.6 Δ28 Δ/νςθ 
Ρετροχθμικϊν  
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2.18 Ζλεγχοσ ειςροϊν - εκροϊν 
καυςίμων, υλοποίθςθ 

ιχνθκζτθςθσ και ςυςτιματοσ 
παρακολοφκθςθσ μζςω G.P.S. 

2.4 Δ18 Δ/νςθ 
Τελωνειακϊν 
Οικονομικϊν 
Συςτθμάτων/ 

Δ/νςθ  
Ειδικϊν  
Φόρων 

Κατανάλωςθσ  

 

2.19 Υλοποίθςθ και λειτουργία 
ςυςτιματοσ ςυγκζντρωςθσ 

ςτοιχείων ςυναλλαγϊν 
(αποδείξεων λιανικισ πϊλθςθσ, 

τιμολογίων κλπ.). 

2.1 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

2.20 Υλοποίθςθ πλιρουσ 
Θλεκτρονικοφ Ρεριουςιολογίου. 

2.1 - 1.1 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

2.21 Τροποποίθςθ και 
επικαιροποίθςθ του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν ςφμφωνα 
με τισ παρατθριςεισ τθσ ομάδασ 

Competition του Ο.Ο.Σ.Α., 
(προκειμζνου να αρκοφν νομικά 

εμπόδια ανταγωνιςτικότθτασ 
ςτον τομζα τθσ επεξεργαςίασ και 

διακίνθςθσ τροφίμων).  

2.6 Δ27 Δ/νςθ 
Τροφίμων  

 

2.22 Διαςταυρϊςεισ για τον 
εντοπιςμό περιπτϊςεων πικανισ 

απάτθσ ςτα πλαίςια του 
ενδοκοινοτικοφ Φ.Ρ.Α. μζςω του 

δικτφου ΕUROFISC (τομείσ 
εργαςίασ : Απάτθ Φ.Ρ.Α. τφπου 

εξαφανιςμζνου εμπόρου , 
οχιματα-ςκάφθ-αεροςκάφθ, 

τελωνειακό κακεςτϊσ 42, νζεσ 
τάςεισ απάτθσ).   

2.4 Δ/νςθ Ελζγχων  

2. ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΙΜΩΙΑ ΤΗΣ 
ΑΡΟΦΥΓΗΣ ΚAI 

ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
ΦΟΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΛΩΝ 

2.23 Διαςταφρωςθ με Υπουργείο 
Συγκοινωνιϊν για αναςφάλιςτα 

οχιματα. 

2.1 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

 

2.24 Διαςταφρωςθ βάςθσ οχθμάτων 
τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ με τθ βάςθ 
οχθμάτων του Υπ. Μεταφορϊν 

για οχιματα που δεν ζχουν 
περάςει Τεχνικό Ζλεγχο 

(Κ.Τ.Ε.Ο.). 

2.3 Διεφκυνςθ 
Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ 

  
 

2.25 Εξορκολογιςμόσ των προςτίμων 
για τελωνειακζσ παραβάςεισ. 

2.2 Δ33 Δ/νςθ Ελζγχου 
Τελωνείων 
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ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ  - ΔΑΣΕΙΣ/ΕΓΑ 

Στρατθγικόσ Στόχοσ Δράςεισ / Ζργα Άξονασ 
πολιτικισ 

Αρμόδια Υπθρεςία Μνθμονιακι 
υποχρζωςθ 

α/α Ρεριγραφι α/α Ρεριγραφι    

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΟΥΣΙΑΣ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

3.1 Θλεκτρονικι υποβολι ςτοιχείων 
που αφοροφν δικθγορικοφσ 

ςυλλόγουσ, λιμεναρχεία, 
γραμματείσ δικαςτθρίων, 

ςυμβολαιογράφουσ και λοιπά 
νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου. 

3.1 Δ/νςθ 
Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδιαςμοφ/ Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 
 
 
 
 
  

3.2 Κατάρτιςθ και ςχεδιαςμόσ των 
απαραίτθτων εντφπων και 

οδθγιϊν για τθν θλεκτρονικι 
υποβολι τθσ διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ (νζοσ 
Κ.Φ.Ε.).  

3.4 Δ/νςθ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

  

3.3 Υλοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ 
υποβολισ ενιαίασ διλωςθσ ΦΜΥ 

και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

3.1 Δ/νςθ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

  

3.4 Δθμιουργία των απαιτοφμενων 
μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν για 
τθν θλεκτρονικι παραλαβι των 

δθλϊςεων φορολογίασ 
κλθρονομιϊν, δωρεϊν, γονικϊν 

παροχϊν και μεταβίβαςθσ 
ακινιτων και τθ μετζπειτα 

επεξεργαςία τουσ. 

3.1 Δ/νςθ Φορολογίασ 
Κεφαλαίου/ Δ/νςθ 

Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ 

 
 
 
 
  

3.5 Θλεκτρονικι χοριγθςθ 
πιςτοποιθτικοφ του άρκρου 105 

ν. 2961/2001. 

3.1 Δ/νςθ Φορολογίασ 
Κεφαλαίου 

 
 
 

3.6 Δθμιουργία εφαρμογισ για τθν 
υποβολι των ςτοιχείων 

ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν. 

3.1 Δ/νςθ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 
 

3.7 Επζκταςθ υποδομϊν και πόρων 
τθλεφωνικοφ κζντρου 

εξυπθρζτθςθσ φορολογουμζνων 
(Κ.Ε.Φ.), για αποτελεςματικότερθ 

επικοινωνία με τουσ 
φορολογοφμενουσ. 

3.4 Δ/νςθ Υποςτιριξθσ 
 Θλεκτρονικά  

Συναλλαςςομζνων 

  

3.8 Νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ 
παρεμβάςεισ για τθ προςαρμογι 
του κεςμικοφ πλαιςίου όλων των 
φορολογικϊν περιοχϊν ςτο νζο 

κϊδικα φορολογικϊν 
διαδικαςιϊν. 

3.2 Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε.Δ.Ε.   
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3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΟΥΣΙΑΣ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

3.9 Ανάπτυξθ διαφλων επικοινωνίασ 
με τουσ πολίτεσ: ενθμζρωςθ τουσ 
για το ζργο τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Δράςεισ 

ενίςχυςθσ φορολογικισ 
ςυνείδθςθσ και βελτίωςθσ 

φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. 

3.5 Γραφείο Δ/ντριασ 
Γ.Γ./ Διεφκυνςθ 

Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ/ Δ/νςθ 
Φορολογικισ 

Συμμόρφωςθσ 

  

3.10  

Οργάνωςθ καμπάνιασ για τθν 
ενθμζρωςθ και τθν προςταςία 

ευαίςκθτθσ ομάδασ πλθκυςμοφ 
(παιδιά) από τουσ κινδφνουσ που 

απορρζουν από τα χθμικά 
προϊόντα.  

3.5 Δ35 Δ/νςθ 
Ρεριβάλλοντοσ/ 

Γ.Χ.Κ. 

  

3.11 Υλοποίθςθ Εφαρμογισ για τθν 
ενςωμάτωςθ του άρκρου 5 τθσ 

Οδθγίασ 2008/8/ΕΚ από 1.1.2015 
(Μικρι Μονοαπευκυντικι 

Θυρίδα – Mini One Stop Shop).  

3.3 14θ Δ/νςθ 
Φ.Ρ.Α./Γενικι 

Δ/νςθ Φορολογίασ 

  

3.12 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 
διαλειτουργικότθτασ και 

θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με 
υπθρεςίεσ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν και του λοιποφ 
Δθμόςιου Τομζα. 

3.1  Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 
 

 

3.13 Θλεκτρονικοποίθςθ τθσ 
επικοινωνίασ με το πολίτθ για 

τθν υποβολι και απάντθςθ των 
αιτθμάτων του. 

3.4  Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ/ 
Δ/νςθ Οργάνωςθσ 

 

3.14 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν 
θλεκτρονικισ υποβολισ 

δθλϊςεων κατόχων πλοίων. 

3.1 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

  

3.15 Θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων 
Ε.Φ.Α. (για εξωχϊριεσ εταιρίεσ 

κατοχισ ακινιτων). 

3.1 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

  

3.16 Θζςπιςθ και δθμοςιοποίθςθ 
προδιαγραφϊν λειτουργίασ 

Υπθρεςιϊν (service standards) 
για τθν αποτελεςματικότερθ 
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 

3.1 Γενικι Διεφκυνςθ 
Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ 
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ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ  - ΔΑΣΕΙΣ/ΕΓΑ 

Στρατθγικόσ Στόχοσ Δράςεισ / Ζργα Άξονασ 
πολιτικισ 

Αρμόδια Υπθρεςία Μνθμονιακ
ι 

υποχρζωςθ 

α/α  α/α Ρεριγραφι    

4. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ 

ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4.1 Υλοποίθςθ και λειτουργία 
του θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ Αρχείου 
Φακζλων Τελωνειακϊν 

Ερευνϊν (FIDE). 

4.4 Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου 

Τελωνείων 

  

4.2 Δθμιουργία αρχείου 
καταγγελιϊν και λοιπϊν 

αναφορϊν  

4.7 Δ/νςθ 
Εςωτερικϊν 
Υποκζςεων/ 

Υπθρεςία 
Ερευνϊν και 
Διαςφάλιςθσ 

Δθμοςίων 
Εςόδων 

  

4.3 Σφνδεςθ ICISNET με το SIS II. 4.5 Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου 

Τελωνείων/ 
Δ/νςθ 

Υποςτιριξθσ 
Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων 
Τελωνείων/ 

Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Διαςφνδεςθ μθτρϊου με 
Εκνικό Δθμοτολόγιο. 

4.5 Δ/νςθ 
Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδιαςμοφ 

  

4.5 Εφαρμογι των βζλτιςτων  
διαδικαςιϊν ςε μόνιμθ 

βάςθ ςτα πιλοτικά τελωνεία 
Αερολιμζνα Ακθνϊν και Ε' 

Ρειραιά. 

4.4 Δ19 Δ/νςθ 
Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν - 

Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου 

Τελωνείων  

M.o.U. 
5.1.2.6.vi.c 
MEFP (35) 

4.6 Επζκταςθ των βζλτιςτων 
διαδικαςιϊν και ςε μόνιμθ 
βάςθ ςε όλα τα τελωνεία 

τθσ επικράτειασ. 

4.4 Γενικι Δ/νςθ 
Τελωνείων και 

Ε.Φ.Κ.  

M.o.U. 
5.1.2.6.vi.d 
MEFP (35) 

4.7 Ολοκλιρωςθ και εφαρμογι 
του M.I.S. (Σφςτθμα 

διοικθτικισ 
πλθροφόρθςθσ). 

4.5 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 
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4. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ 

ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4.8 Νζα αρχιτεκτονικι δομι 
Τελωνείων *μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ 
εφαρμογισ του ICISNET,  
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ 

(Ν.3852/2010)+. 

4.3 Δ/νςθ 
Οργάνωςθσ 

  

4.9  

Εκπαίδευςθ νζων ελεγκτϊν 
ςτθν εφαρμογι τθσ 

Διενζργειασ Ελζγχων (Audit 
Assistant) του Ο.Ρ.Σ. 

ELENXIS και ςτθ χριςθ του 
θλεκτρονικοφ ελζγχου 

Sesam Analysis. 

4.6 Δ/νςθ 
Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδιαςμοφ 

  

4.10 Ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ 
εκπαίδευςθσ επί ελεγκτικϊν 

κεμάτων των 1200 νζων 
πιςτοποιθμζνων ελεγκτϊν 
(περιλαμβάνονται και οι 

νζοπροςλθφκζντεσ 
υπάλλθλοι μζςω Α.Σ.Ε.Ρ.) 

4.6 Δ2 Δ/νςθ 
Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

M.o.U. 
2.3.2.1.iii 

MEFP (15) 

4.11 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 
βακμολογίου και 

προαγωγϊν. 

4.6 Διεφκυνςθ 
Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ/ Δ2 
Δ/νςθ 

Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

 

4.12 Δθμιουργία «Φορολογικισ  
και Τελωνειακισ 

Ακαδθμίασ» ςε ςυνεργαςία 
με εκπαιδευτικά ιδρφματα. 

4.6 Δ/νςθ 
Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ 

 

4.13 Ρρόςλθψθ επιπλζον 51 
νζων υπαλλιλων 

(επιλαχόντεσ 1Κ/2013, 
μζςω ΑΣΕΡ) *MEFP 62 MEFP 

(15)]. 

4.6 Δ2 Διεφκυνςθ 
Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

MEFP 62 
MEFP (15) 

4.14 Υλοποίθςθ ζργου 
Ραρακολοφκθςθσ 

ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν και 
υπαλλιλων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

4.8 Διεφκυνςθ 
Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ 

  

4.15 Κατάρτιςθ του ετιςιου 
προγράμματοσ για τθν 

υποβολι δθλϊςεων και 
πλθρωμι φόρων. 

4.4 Γραφείο Γ.Γ. ςε 
ςυνεργαςία με 

Δ/νςεισ 

M.o.U. 
MEFP 42 
M.o.U. 

2.2.7 MEFP 
(15) 
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4. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ 

ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ 

ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4.16 Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ 
ανάλυςθσ κινδφνου, βάςει 
του οποίου επιλζγονται και 
αξιολογοφνται οι υποκζςεισ 

Φ.Ρ.Α., με ςκοπό τθν 
μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ 
και τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

κόςτουσ  

μθ υποβολισ διλωςθσ ι 
τθν υποβολι ανακριβοφσ 

διλωςθσ Φ.Ρ.Α. 

4.9 Δ/νςθ 
Φορολογικισ 

Συμμόρφωςθσ 

 

4.17 Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ 
ανάλυςθσ κινδφνου, βάςει 
του οποίου επιλζγονται και 
αξιολογοφνται οι υποκζςεισ 

Φ.Μ.Υ. 

4.9 Δ/νςθ 
Φορολογικισ 

Συμμόρφωςθσ 

 

4.18 Ρροςαρμογι ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ κινδφνου που 

αφορά τισ ειςαγωγζσ. 

4.9 Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου 

Τελωνείων  

M.o.U. 
5.1.2.6.iv.d 

4.19 Ρλιρθσ λειτουργία ELENXIS 
και νζου TAXIS. 

4.5 Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ  

M.o.U. 115 
M.o.U. 
2.3.6.1, 

M.o.U. 116 
M.o.U. 
2.3.6.2 

4.20  

Ρροςαρμογι 
πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων Φορολογίασ, 
Τελωνείων και Ελζγχου ςτισ 

νομοκετικζσ αλλαγζσ. 
Υλοποίθςθ προςαρμογϊν 

ςτα Ο.Ρ.Σ. και τισ 
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

φορολογίασ, τελωνείων και 
ελζγχου μζςω τθσ 

ςφμβαςθσ πλαίςιο για τθν 
αναβάκμιςθ των 
πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 

4.5  Δ/νςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

 

4.21 Σφςτθμα αυτόματου 
τελωνιςμοφ για 

διαςαφιςεισ εξαγωγϊν 
χαμθλοφ ρίςκου. 

4.4 Δ19 Δ/νςθ 
Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν - 

Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου 

Τελωνείων  

M.o.U. 405 
M.o.U. 

5.1.2.6.iv.a 

 

4. 4.22 Ευκυγράμμιςθ του 
ςυςτιματοσ ανάλυςθσ 

κινδφνου με τισ βζλτιςτεσ 
πρακτικζσ Κ-Μ τθσ Ε.Ε. για 

τθ διαςφάλιςθ του 

4.9 Δ33 Δ/νςθ 
Ελζγχου 

Τελωνείων  

M.o.U. 405 
M.o.U. 

5.1.2.6.iv.a 
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ενωςιακοφ όρου 
διενζργειασ ελζγχων ςτισ 

εξαγωγζσ. 

4.23 Ραραγωγικι λειτουργία του 
Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Τελωνείων για 
το Υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν 

ςτθ ςυνικθ και 
απλουςτευμζνθ διαδικαςία 

τελωνιςμοφ. 

4.5 Γενικι Δ/νςθ 
Τελωνείων και 

Ε.Φ.Κ. (19θ, 
17θ,18θ, 33θ, 
ΥΡΣΤ, Ε.Φ.Κ.)/ 

Δ/νςθ 
Υποςτιριξθσ 

Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων  

Τελωνείων 

 

4.24 Ρλθρωμι 
δαςμοφορολογικϊν και 

λοιπϊν επιβαρφνςεων με 
θλεκτρονικό τρόπο (e-

payments). 

4.5 Δ19 Δ/νςθ 
Τελωνειακϊν 
Διαδικαςιϊν/ 

Δ/νςθ 
Υποςτιριξθσ 

Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
Τελωνείων 

M.o.U. 
MEFP 411 

M.o.U. 
5.1.2.6.v.c 
MEFP (35) 

4.25  

Ρρόςλθψθ επιπλζον 300 
νζων υπαλλιλων μζςω 

ΑΣΕΡ από τουσ 
υφιςτάμενουσ πίνακεσ 

επιλαχόντων τθσ τελευταίασ 
προκιρυξθσ 1Κ/2013. 

4.6 Δ2 Διεφκυνςθ 
Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

 

4.26 Ρρόςλθψθ επιπλζον 1.000 
νζων εφοριακϊν 

υπαλλιλων μζςω ΑΣΕΡ με 
νζα προκιρυξθ. 

4.6 Δ2 Διεφκυνςθ 
Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

 

4.27 Ζκδοςθ Εγχειριδίου 
Διενζργειασ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου Συςτθμάτων 
Ρλθροφορικισ.    

4.7 Δ/νςθ Εποπτείασ 
Εςωτερικοφ 

Ελζγχου 

 

 

 

 

 

 

4. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ 

ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4.28 Απλοποίθςθ των 
γραφειοκρατικϊν 
διαδικαςιϊν ςτον 

τελωνειακό τομζα για 
διευκόλυνςθ του 

εξαγωγικοφ εμπορίου.  

4.4 Γενικι Δ/νςθ 
Τελωνείων 

 

4.29 Μνθμόνιο ςυνεργαςίασ 
μεταξφ Γενικισ Γραμματείασ 

Δθμοςίων Εςόδων και 
Γενικοφ Λογιςτθρίου του 

Κράτουσ για κζματα 
ανάλυςθσ εςόδων. 

4.1 Διεφκυνςθ 
Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ 
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4.30 Ανάπτυξθ περιβάλλοντοσ e-
Learning για πολίτεσ και 

ςτελζχθ του Υπουργείου. 

4.2, 4.6 Δ2 Διεφκυνςθ 
Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 

  

4.31 Ταχφρυκμο ςεμινάριο 
ςεβαςμοφ και 

εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ 
ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ 
τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ.  

4.6 Δ/νςθ Εποπτείασ 
Εςωτερικοφ 

Ελζγχου 

 

4.32 

 

Δθμιουργία ςυςτιματοσ 
ανταμοιβισ (bonus) ςε 

ςφνδεςθ με τθν 
αποδοτικότθτα. 

4.6 Διεφκυνςθ 
Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ & 
Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ/ Δ2 
Δ/νςθ 

Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΔΑΣΕΩΝ  
 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΤΟΣ 2014 2015 

ΜΗΝΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A/A 
ΔΑΣΗΣ                                                 

1.1                         

1.2                         

1.3                         

1.4                         

1.5                         

1.6                         

1.7                         

1.8                         

1.9                         

1.10                         

1.11                         

1.12                         
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ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΙΑ ΤΗΣ ΑΡΟΦΥΓΗΣ ΚAI ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΟΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΛΩΝ 

ΕΤΟΣ 2014 2015 

ΜΗΝΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A/A 
ΔΑΣΗΣ                                                 

2.1                         

2.2                         

2.3                         

2.4                         

2.5                         

2.6                         

2.7                         

2.8                         

2.9                         

2.10                         

2.11                         

2.12                         

2.13                         

2.14                         

2.15                         

2.16                         

2.17                         

2.18                         

2.19                         

2.20                         

2.21                         

2.22                         

2.23                         

2.24                         

2.25                         
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ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 2014 2015 

ΜΗΝΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A/A 
ΔΑΣΗΣ                                                 

3.1                         

3.2                         

3.3                         

3.4                         

3.5                         

3.6                         

3.7                         

3.8                         

3.9                         

3.10                         

3.11                         

3.12                         

3.13                         

3.14                         

3.15                         

3.16                         
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ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΤΟΣ 2014 2015 

ΜΗΝΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A/A 
ΔΑΣΗΣ                                                 

4.1                         

4.2                         

4.3                         

4.4                         

4.5                         

4.6                         

4.7                         

4.8                         

4.9                         

4.10                         

4.11                         

4.12                         

4.13                         

4.14                         

4.15                         

4.16                         

4.17                         

4.18                         

4.19                         

4.20                         

4.21                         

4.22                         

4.23                         

4.24                         

4.25                         

4.26                         

4.27                         

4.28                         

4.29                         

4.30                         

4.31                         

4.32                         

4.33                         

 

 


