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Βελτίωση Ποιοίίιτλς στις Διιμοςιης Οικονομικής Υιιιιρπςιης: η περίπτωση της Ελλάδας

1. Εισαγωγή

Η είσοδος της ανθρωπότητας στον 21° αιώνα σηματοδότησε την απαρχή σπουδαίων 

αλλαγών σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Αξιοσημείωτες, κατά κοινή 

ομολογία, υπήρξαν, μεταξύ άλλων, και οι μεταβολές που σημειώθηκαν στον νευραλγικό 

για τις ανθρώπινες κοινωνίες τομέα της οικονομίας. Πράγματι, η διαρκώς αυξανόμενη 

επιχειρηματική δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο της 

προσφοράς προϊόντων. Αυτό προδήλως οδήγησε, με γεωμετρικούς ρυθμούς, σε ένα 

επιχειρηματικό περιβάλλον με κύριο γνώρισμά του τον έντονο ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, 

όμως, η σύγχρονη οικονομία απέκτησε και άλλα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, στα 

οποία κυρίως συγκαταλέγονται οι σύνθετες και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των 

πελατών, οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες, οι διαφαινόμενες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα καθώς και το φαινόμιενο της 

παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερο ρόλο στα παραπάνω διαδραματίζει, ασφαλώς, και η 

αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας που σημειώνεται στις μέρες μιας. Ας μιη 

λησμονούμε, εξάλλου, και το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο σήμερα γίνεται λόγος 

όχι τόσο για την αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 

αλλά για την κεφαλαιώδη σημασία της ικανοποίησης τόσο των πελατών, όσο και των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι σε μια εποχή, που οι οικονομιικές συνθήκες 

αλλάζουν μιε δραματικούς ρυθμούς, καθίσταται αδήριτη η ανάγκη να αποτελέσει η 

ποιότητα στρατηγικό στόχο κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να παραμιείνει ενεργή μιε, 

αξιώσεις στον παγκόσμιο οικονομικό στίβο. Μάλιστα, η ποιότητα στις μέρες μιας έχει 

αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία όχι μιόνο για τα προϊόντα, αλλά και για τον τομιέα της 

παροχής υπηρεσιών. Αξίζει, στο σημείο αυτό, να επισημανθεί ότι. σε σχέση μιε τα 

προϊόντα, η έννοια της ποιότητας στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών είναι πιο 

δύσκολο να αποσαφηνιστεί, πράγμα που οφείλεται στην άυλη φύση της εκάστοτε 

προσφερόμενης υπηρεσίας.

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς πως από τις συντελούμενες αλλαγές δεν ήταν δυνατό να 

μην επηρεαστεί, εκτός από τον ιδιωτικό, και ο δημόσιος τομέας. Πράγματι, σε πολλές 

χώρες, πρώτα στις Η.Π.Α. και κατόπιν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, διατυπώθηκαν 

ρηξικέλευθες προτάσεις και παρατηρήθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών με πρωταρχικό 

στόχο την διασφάλιση όλων εκείνων των εχέγγυων που σχετίζονται με την εξασφάλιση
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και την προαγωγή της ποιότητας. Όχημα των παραπάνω επιδιώξεων αποτελεί η ενίσχυση 

υπαρχόντων θεσμών και διαδικασιών καθώς και η υιοθέτηση μέτρων που συντελούν στον 

καθορισμό, τη μέτρηση και τη βελτίωση των προτύπων της εξυπηρέτησης των πολιτών - 

πελατών.

Εύλογα προβάλλει, στο σημείο αυτό, το ερώτημα: ποιά η ανταπόκριση της ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης απέναντι στις προκλήσεις των καιρών; Για τη διερεύνηση αυτού του 

ερωτήματος κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν, συνοπτικά, τα ακόλουθα στοιχεία. Είναι 

γεγονός πως, την εικοσαετία που παρήλθε, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση δεν ακολούθησε 

τις εξελίξεις με τους απαιτούμενους ρυθμούς, καθώς συχνά εμφανιζόταν δέσμια 

παρωχημένης στρατηγικής και τακτικών. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι μια Δημόσια Διοίκηση που έχει αναγάγει σε βασικές της αρχές τη σταθερότητα, 

την παράδοση, την επανάληψη και το συντηρητισμό, θα αντιμετωπίσει, αναπόφευκτα, 

σημαντικά προβλήματα αναφορικά με την παρακολούθηση των αλλαγών, την 

προσαρμογή σε αυτές και τη γενικότερη λειτουργία υπό καθεστώς διαρκούς 

μεταρρύθμισης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτό ότι η χάραξη 

σύγχρονης δημόσιας πολιτικής αποτελεί μονόδρομη προσπάθεια που αναπόδραστα 

περιλαμβάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα ως κριτήρια εκτίμησης και 

αξιολόγησης της διοικητικής δράσης. Η ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες είναι 

το ζητούμενο από μια Δημόσια Διοίκηση που θέλει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της 

και την εύρυθμη λειτουργία της, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και τις επιταγές των 

καιρών. Και η ικανότητα αυτή είναι, κατά γενική ομολογία, άμεσα συνυφασμένη με την 

έννοια της ποιότητας και το βαθμό βελτίωσής της.

Πράγματι, έστω και με καθυστέρηση, στη Δημόσια Διοίκηση της χώρας μας έχει 

αρχίσει να πραγματοποιείται μια σειρά αλλαγών, που στοχεύουν στη βελτίωση της 

ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών να προσαρμόζονται στο περιβάλλον 

λειτουργίας τους. Το μέλλον αυτών δεν εξαρτάται πλέον από το δημόσιο χαρακτήρα τους, 

αλλά από την ικανότητά τους να λειτουργούν αποδοτικά και ποιοτικά και να 

προσανατολίζουν τις δράσεις τους προς συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες. Για το σκοπό 

αυτό αναπτύσσονται πολιτικές εμβέλειας και περιεχομένου που υπερβαίνουν το 

γραφειοκρατικό τρόπο διοίκησης και οργάνωσης της παραγωγής και φέρνουν στο 

προσκήνιο την αναμόρφωση του κράτους και του τρόπου λειτουργίας του. Ο 

εκσυγχρονισμός της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με μοχλό την εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων που της παρέχονται στην Κοινωνίας της Πληροφορίας, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ισχυροποίησής της, ενόψει και του ρόλου που καλείται η Ελλάδα να
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διαδραματίσει τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη Βαλκανική 

χερσόνησο. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες - 

πελάτες αποτελεί πλέον στρατηγικό σκοπό και επιδίωξη της Δημόσιας Διοίκησης της 

χώρας μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

αποδυθεί σε έναν αγώνα για τον από κοινού καθορισμό, αναφορικά με την ποιότητα, ενός 

συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης και άριστων πρακτικών, ενώ προχώρησαν, με 

οξυδέρκεια, στην υιοθέτηση της διοικητικής φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(Δ.Ο.Π.). Η εφαρμογή προγραμμάτων Δ.Ο.Π. στοχεύει στην υπέρβαση της δυσπιστίας 

που παρατηρείται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και στην 

καθιέρωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και των πελατών 

τους. Τα σημαντικά αυτά βήματα των ευρωπαίων εταίρων της προσπαθεί να ακολουθήσει 

και η χώρα μας, που για το λόγο αυτό καταβάλλει έντονες προσπάθειες με σύμμαχό της τη 

δυνατότητα υιοθέτησης επιτυχημένων πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, 

αλλά και με σοβαρό της αντίπαλο το χρόνο και τις διαρκείς αλλαγές που σημειώνονται 

στην παγκόσμια οικονομία.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη της βελτίωσης της ποιότητας που 

συντελείται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Οι Δ.Ο.Υ. αποτελούν ένα 

συγκεκριμένο νευραλγικό τομέα της Φορολογικής Διοίκησης, που με τη σειρά της μαζί με 

άλλες υπηρεσίες απαρτίζει τη Δημιόσια Διοίκηση. Αρχικά θα γίνει μιια προσπάθεια 

οριοθέτησης της έννοιας της ποιότητας, και ακολούθως θα γίνει μια αναφορά στις τάσεις 

και στο νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Δημόσια Διοίκηση γενικά, αλλά και η 

Φορολογική Διοίκηση ειδικότερα. Στο κυρίως μέρος της εργασίας θα προσπαθήσουμε να 

αναλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δ.Ο.Υ., θα εξετάσουμιε τα 

μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, ενώ θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε και στις πρακτικές 

που μπορούν να υιοθετηθούν και που συνάδουν με την ελληνική πραγματικότητα, σε 

συσχέτιση πάντα μιε τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη αλλά και στις Η.Π.Α. Απώτερος στόχος 

όλων των παραπάνω αποτελεί, ασφαλώς, η εξαγωγή, στα πλαίσια των δυνατοτήτιον αυτής 

της εργασίας, χρήσιμων συμπερασμάτων για τις προοπτικές και το μιέλλον των Δημόσιων 

Οικονομικών Υπηρεσιών.
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2. Γενικά περί Ποιότητας

2.1 Ορισμός και Περιεχόμενο της Έννοιας της Ποιότητας

Κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τον προσδιορισμό της ποικιλίας των 

φαινομένων που σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η 

ποιότητα, ως έννοια, να έχει πολλές και αμφιλεγόμενες ερμηνείες. Ειδικότερα, μάλιστα, 

στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ενυπάρχουν ποικίλα εμπόδια στη διευκρίνιση, με 

σαφήνεια, της παραπάνω έννοιας, εξαιτίας, όπως προαναφέρθηκε, της άυλης φύσης της 

προσφερόμενης υπηρεσίας. Τα εμπόδια αναφορικά με τον ορισμό της ποιότητας 

γιγαντώνονται ακόμη περισσότερο όταν γίνεται λόγος για την παροχή υπηρεσιών από τη 

Δημιόσια Διοίκηση, κι αυτό γιατί οι συμμετέχοντες σε αυτήν αριθμούν πολλά άτομια και ο 

καθένας από αυτούς έχει την δική του διαφορετική άποψη.

Ωστόσο, παρακάτω παραθέτουμε τους επικρατέστερους ορισμούς της ποιότητας.

— Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων (προδιαγραφές) 

ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και κάθε δραστηριότητας γενικά, που έχουν ως 

αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Η ποιότητα αποσκοπεί στην 

παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών κατάλληλων για να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες του πελάτη ή και να ξεπερνούν τις προσδοκίες αυτού.

— Ποιότητα καλείται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, 

η ποιότητα ως προς τον πελάτη, η οποία περιλαμβάνει τη μιέτρηση της ικανοποίησης του 

πελάτη, τα παράπονά του και το βαθμό στον οποίο η υπηρεσία του προσφέρει αυτό που 

επιζητά. Δεύτερον, η επαγγελματική ποιότητα, η οποία αναφέρεται στο βαθμό που η 

υπηρεσία ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα 

επαγγελμιατικά δεδομιένα. Τέλος, η ποιότητα διαδικασιών, που συνίσταται στο σχεδιασμιό 

και στη λειτουργία των διαδικασιών της υπηρεσίας κατά τον πλέον αποτελεσμιατικό τρόπο 

ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών (Orvetveit, 1990).

— Μια συνεχής προσπάθεια από όλα τα εμιπλεκόμενα μέλη ενός οργανισμού με στόχο 

την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών, ορίζεται ως ποιότητα 

(Laffel & Blumenthal, 1989). Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών από τη Δημόσια 

Διοίκηση, ως πελάτες θεωρούνται οι πολίτες και ως οργανισμός το κράτος.
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— Υψηλής ποιότητας υπηρεσία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχει αποτελεσματική 

φροντίδα, ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και παρέχεται δίκαια, αποδοτικά, 

αποτελεσματικά και ανθρώπινα (Black, 1990).

— Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι οτιδήποτε ανταποκρίνεται ή και 

ξεπερνάει τις προσδοκίες των καταναλωτών (Evans & Lindsay, 1996). Ο ορισμός αυτός 

είναι ένας από τους ευρύτερους και επικρατέστερους σήμερα ορισμούς της έννοιας της 

ποιότητας, χωρίς βέβαια να παρουσιάζει τεράστιες διαφορές από τους υπόλοιπους ή να 

τους αποκλείει.

Αξίζει, εδώ, να αναφέρουμε και τα ακόλουθα. Η ποιότητα μιας υπηρεσίας προκύπτει 

από τη σύγκριση της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με τις προσδοκίες του πελάτη. 

Επομένως, ανεπαρκής πληροφόρηση του πελάτη για το τι πρέπει να αναμένει από μια 

υπηρεσία μπορεί να σημαίνει λανθασμένη αντίληψη του πελάτη για χαμηλή ποιότητα, 

ενώ, ταυτόχρονα, όσο πιο μικρή είναι η διαφορά (χάσμα ποιότητας) μεταξύ παρεχόμενης 

υπηρεσίας και προσδοκώμενης εξυπηρέτησης, τόσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της 

ποιότητας της υπηρεσίας. Το 1988 οι μελετητές Parasuraman, Zeithaml και Berry 

προσδιόρισαν πέντε παράγοντες που συνθέτουν την έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών, 

δηλαδή αξιοπιστία, υπευθυνότητα, ασφάλεια, διαρκή βελτίωση και. τέλος, υλικά 

περιουσιακά στοιχεία.

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι. στην περίπτωση της Δημόσιας 

Διοίκησης, η ποιότητα εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και δίδεται έμφαση στη συνεχή βελτίωση αυτών. Ίσως, μερικά χρόνια πριν, να 

ήταν δυσνόητο, όμως σήμερα είναι πλέον γεγονός ότι η ποιότητα, ακόμα και στην 

περίπτωση των υπηρεσιών, είναι ένα μέγεθος που επιδέχεται μετρήσεις και. επομένως, 

μπορεί με κατάλληλους χειρισμούς να βελτιωθεί σημαντικά.

2.2 Μέτρηση και Έλεγχος της Ποιότητας

Η βελτίωση της ποιότητας προϋποθέτει τη δυνατότητα μέτρησης και αξιολόγησης της 

ποιότητας. Για το λόγο αυτό, πρωταρχικά απαιτείται ο ορισμός των διαστάσεών της. ενώ 

έπειτα είναι απαραίτητος ο καθορισμός των κατάλληλων μεθόδων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση αυτών των διαστάσεων. Στα προηγούμενα θα 

πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η ποιότητα δε διαθέτει μόνο ποσοτικές, αλλά και 

ποιοτικές διαστάσεις.



Βελτίωση Ποιότητας στις Δημοσίες Οικονομικές Υπηρεσίες: η περίπτωση της Ελλάδας

Το παρακάτω σχήμα μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη απλή προσέγγιση του ζητήματος 

της μέτρησης της ποιότητας.

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ οικονομικοί οροί

Η επιστήμη της στατιστικής μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στη μέτρηση, 

αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας σε όλες σχεδόν τις διαδικασίες μιας επιχείρησης, 

καθώς μας παρέχει αρκετά χρήσιμα εργαλεία, όπως το διάγραμμα ροής, το ιστόγραμμα, το 

φύλλο ελέγχου, το διάγραμμα διασποράς, το γραμμικό διάγραμμα, το διάγραμμα ελέγχου 

κ.ά. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα εργαλεία βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στην περίπτωση 

προϊόντων και λιγότερο υπηρεσιών.

Η πρωταρχική μορφή με την οποία άρχισε να εφαρμόζεται ο έλεγχος της ποιότητας 

ήταν η επιθεώρηση. Αυτή, όμως, περιοριζόταν απλά στη σύγκριση των παραγόμενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών με δεδομένες στοιχειώδεις προδιαγραφές.

Σήμερα, όταν κάνουμε λόγο για έλεγχο ποιότητας, εννοούμε το σύνολο των 

λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών (ΕΛ.Ο.Τ. 1990). Έτσι, εάν κριθεί 

απαραίτητο, είναι δυνατό να υπάρξουν τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, με γνώμονα 

πάντα τη βελτίωση της ποιότητας.

Αναφορικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών, πρέπει να επισημανθούν 

τα ακόλουθα: Είναι γεγονός πως οι πελάτες συναισθάνονται μεγαλύτερη αβεβαιότητα 

όταν αγοράζουν υπηρεσίες παρά όταν αγοράζουν προϊόντα. Επίσης, αναζητούν και 

εμπιστεύονται περισσότερο πληροφορίες από προσωπικές πηγές όταν αξιολογούν τις 

υπηρεσίες πριν την αγορά τους. Ακόμη, οι καταναλωτές - πελάτες ασχολούνται συνήθως 

με την αξιολόγηση μιας υπηρεσίας αφού πρώτα την αγοράσουν και αποκτήσουν μια
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εμπειρία από τη χρήση της. Παράλληλα, η πρώτη και η τελευταία εντύπωση του πελάτη 

από την παροχή μιας υπηρεσίας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη συνολική εικόνα που Οα 

σχηματίσει ο πελάτης για την ποιότητα της υπηρεσίας. Σημαντικά στοιχεία, βέβαια, είναι 

ο σχεδιασμός και ο τρόπος διανομής της υπηρεσίας. Τέλος, ας μη λησμονούμε ότι το 

σύνολο των εναλλακτικών λύσεων είναι μικρότερο για υπηρεσίες παρά για προϊόντα, 

κυρίως λόγω της δυσκολίας του πελάτη να έχει πρόσβαση σε ένα εύρος ανταγωνιστικόν 

εναλλακτικών υπηρεσιών.

Η δυσκολία διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας σε παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί 

να αποδοθεί σε μια πλειάδα λόγων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι: 

Καταρχάς, πολλές υπηρεσίες διανέμονται κατά τη διάρκεια που παράγονται. ενώ πριν τη 

διανομή δε γίνεται έλεγχός τους. Από την άλλη πλευρά, η ποιότητα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καθημερινή διάθεση και συμπεριφορά των 

εργαζομένων. Όμως, ποικίλες είναι οι δυσκολίες που εντοπίζονται αναφορικά με. τον 

έλεγχο των εργαζομένων που παρέχουν την υπηρεσία στην «πρώτη γραμμή» σε 

διεσπαρμένα γεωγραφικά σημεία. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η ποιότητα μιας 

υπηρεσίας προκύπτει όχι μόνο από τον οργανισμό που την παρέχει, αλλά και από την 

αντίληψη που έχει ο πελάτης. Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι η αξιολόγηση της 

ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι εκ των πραγμάτων επίπονο έργο. Η αντίληψη 

των πελατών αναφορικά με την υπηρεσία μπορεί να μετρηθεί μέσω της διεξαγωγής 

έρευνας αγοράς, συγκέντρωσης και αξιολόγησης των παραπόνων των πελατών αλλά και 

των απόψεων των εργαζομένων που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους πελάτες, 

καθώς και μέσω των ανεπίσημων σχολίων των πελατών. Πάντως, η αντίληψη για την 

ποιότητα εμπεριέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικής κρίσης. Η ποιότητα μιας υπηρεσίας 

είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστεί με αντικειμενικότητα, όπως πιο εύκολα συμβαίνει 

με ένα βιομηχανικό προϊόν, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί και να βεβαιωθεί ότι πληροί 

ακριβή προκαθορισμένα πρότυπα.

2.3 Ορισμός και Περιεχόμενο της Έννοιας της Διασφάλισης Ποιότητας και των 

Προτύπων Ποιότητας

Κατά την επικρατέστερη άποψη, διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των 

προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες
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για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές 

(ΕΛ.Ο.Τ. Απρίλιος 1990).

Ο έλεγχος ποιότητας, που αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο, διαπιστώνει και 

καταγράφει μια απόκλιση του προϊόντος από δεδομένες προδιαγραφές, εντοπίζει 

ελαττώματα σχεδιασμού και κατασκευής (μετά την κατασκευή του προϊόντος), αλλά δε 

διασφαλίζει τη μη επανεμφάνιση των ελαττωμάτων.

Από την άλλη πλευρά, ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας εξασφαλίζει ότι το 

τελικό προϊόν θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής ανάλογα 

με τις απαιτήσεις του πελάτη. Επομένως, είναι εκτενέστερο του ελέγχου ποιότητας κατά 

ένα επίπεδο. Με άλλα λόγια, η διασφάλιση ποιότητας περικλείει το σχεδίασμά και την 

εφαρμογή των συστημάτων που σχεδιάστηκαν για να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι 

καθορισμένες απαιτήσεις της ποιότητας, οπότε αφορά περισσότερο στην πρόληψη, ενώ ο 

έλεγχος ποιότητας αφορά κυρίως σε τυχόν μη συμμόρφωση του τελικού προϊόντος ή 

υπηρεσίας προς τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

Η απαίτηση για διασφάλιση ποιότητας οδήγησε , τη δεκαετία του 1950. στην εμφάνιση 

και υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας, κυρίως στην πολεμική βιομηχανία. Σύντομα αυτά 

επεκτάθηκαν σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και σήμερα, πλέον, εφαρμόζονται 

και σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών.

Τα σπουδαιότερα από τα πρότυπα ποιότητας έχουν συνταχθεί από τον ISO 

(International Standardization Organization), μια διεθνή συνομοσπονδία εθνικών φορέων 

διασφάλισης ποιότητας. Ένα γνωστό πρότυπο διασφάλισης ποιότητας που 

χρησιμοποιείται σε διμερείς συμβάσεις συνεργασίας προμηθευτή - πελάτη είναι το ISO 

9000 και ISO 9001 ως 9004 (9004-1 και 9004-2, εκ των οποίων το δεύτερο εμπεριέχει 

οδηγίες για τις υπηρεσίες), καθώς και το ISO 14000, το οποίο όμως ξεφεύγει από τα 

πλαίσια της παρούσης μελέτης, καθώς αποτελεί κατά βάση ένα σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Το πρότυπο της σειράς ISO 9004 δεν αφορά στις σχέσεις με τους 

εξωτερικοιις πελάτες, αλλά προτείνει εσωτερικές μεθόδους για την εξασφάλιση των 

ποιοτικών κριτηρίων που περιλαμβάνονται στα προηγούμενα πρότυπα. Ολα τα πρότυπα 

ISO είναι γενικής εφαρμογής και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε κλάδο 

δραστηριότητας και σε κάθε τομέα παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών.

Τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης ως συνέπεια της εφαρμογής συστημάτων 

ποιότητας, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Ο ορθός προσανατολισμός της επιχείρησης και η ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων

αυτής για την επίτευξη της αποστολής και των αντικειμενικών σκοπών της.
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• Ο εντοπισμός των λαθών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών 

προβλημάτων λειτουργίας της επιχείρησης.

• Η βελτίωση των λειτουργιών και των διαδικασιών, που συμβάλλει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ίδιας της επιχείρησης γενικότερα.

• Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης και η μείωση της 

σπατάλης (κόστους) παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

• Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενιον 

υπηρεσιών

• Η παροχή εμπιστοσύνης στη διοίκηση της επιχείρησης, για την εύρυθμη λειτουργία της

• Η παροχή εμπιστοσύνης στους πελάτες αναφορικά με την ικανότητα της επιχείρησης 

να παράγει προϊόντα ή να παρέχει υπηρεσίες σταθερής ποιότητας, έγκαιρα και 

σύμφωνα με τις επιθυμητές προδιαγραφές αυτών.

2.4 Ορισμός και Περιεχόμενο της Έννοιας της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, που σήμερα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 

λειτουργία της βιομηχανίας αλλά και των επιχειρήσεων γενικότερα, έκανε την εμφάνισή 

της στο οικονομικό προσκήνιο πρώτα στην Ιαπωνία το 1950, αργότερα υιοθετήθηκε από 

τις Η.Π.Α., ενώ μόλις το 1980 παρουσιάστηκε και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με κάποιον από τους ορισμούς της, ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM - 

Total Quality Management) ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που 

εφαρμόζονται από έναν οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού, έμψυχου και άψυχου, του οργανισμού, με 

το μικρότερο δυνατό κόστος.

Με βάση έναν άλλο ορισμό. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η διοικητική φιλοσοφία 

που στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη, από την πρώτη 

φορά και κάθε φορά. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα σύνολο αρχών, 

μεθόδων και εργαλείων, τα οποία όταν χρησιμοποιηθούν από κάθε μέλος μιας επιχείρησης 

οδηγούν σε συνεχόμενη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη και σε οικονομική 

επιτυχία της επιχείρησης.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει ότι οι αρχές της θα εφαρμοστούν σε κάθε 

επίπεδο του εκάστοτε οργανισμού. Μάλιστα, συστήματα διασφάλισης ποιότητας κρίνεται
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απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα, έστω και μη παραγωγική, όπως 

είναι οι πωλήσεις, οι οικονομιικές υπηρεσίες και η διοίκηση προσωπικού. Η Ολική 

Ποιότητα απαιτεί εφαρμογή τεχνικών που διασφαλίζουν και μεγιστοποιούν τη συμμετοχή 

του ανθρώπινου δυναμικού. Στην όλη διαδικασία επιδίωξης της ποιότητας είναι αναγκαίο 

να συμμετέχουν όλοι, σε αρμονική συνεργασία, σε μια ατέλειωτη αλυσίδα, όπου ο 

προμηθευτής του ενός αποτελεί τον πελάτη του προηγούμενου.

Οι έννοιες «Διασφάλιση Ποιότητας» και «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» δεν είναι 

βεβαίως αντίθετες, αλλά η Ολική Ποιότητα εμπεριέχει τη Διασφάλιση Ποιότητας. Και 

στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα για τον εξωτερικό πελάτη είναι το ίδιο, αλλά στην 

περίπτωση της Ολικής Ποιότητας κοστίζει λιγότερο και ικανοποιεί και τον εσωτερικό 

πελάτη, δηλαδή τους εργαζόμενους της ίδιας της επιχείρησης.

Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι κυρίως οι ακόλουθες:

• Εστίαση στον πελάτη

Υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον εξωτερικό πελάτη (αγοραστή) και στον εσιοτερικό 

(εργαζόμενος). Όταν οι απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών ικανοποιούνται, αυτό οδηγεί 

στη βελτίωση της ποιότητας για τους εξωτερικούς πελάτες. Με άλλα λόγια, η εσωτερική 

ποιότητα αποτελεί προϋπόθεση της εξωτερικής.

• Συνεχής βελτίωση

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ζήτηση προϊόντων αυξημένων δυνατοτήτων καθιστά 

τη διαδικασία της βελτίωσης απαραιτήτως επιτακτική. Η φροντίδα προς τον πελάτη 

απαιτεί συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Κάθε επιχείρηση 

πρέπει να αναζητά ευκαιρίες βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δραστηριότητές. 

επιχειρώντας να επιτύχει καινοτομία στα προϊόντα της με στόχο την ικανοποίηση των 

μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών της.

• Συμμετοχή προσωπικού

Ο ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται απαραίτητος για την επίτευξη της ποιότητας, 

παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η απόδοση και η αποτελεσματικότητα ενός 

εργαζομένου εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το εργασιακό περιβάλλον, την 

εσωτερική υποκίνηση και τα εξωτερικά κίνητρα. Η επιχείρηση πρέπει να ενθαρρύνει και 

να παρακινεί τους εργαζομένους ώστε αυτοί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες συνεχούς 

βελτίωσης και ποιοτικής αναβάθμισης.
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• Εφαρμογή σε έκταση

Κάθε τμήμα μιας επιχείρησης, οποιοσδήποτε και αν είναι ο ρόλος του στη 

«δημιουργία» του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας, θα πρέπει να ενστερνιστεί μια 

νοοτροπία διηνεκούς προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας.

• Υπευθυνότητα σε βάθος

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η βελτίωση της ποιότητας είναι μια υπόθεση που 

αφορά οποιονδήποτε αποτελεί ενεργό μέλος μιας επιχείρησης, είτε αυτός βρίσκεται στην 

κορυφή της ιεραρχίας είτε στο κατώτερο άκρο της. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίδεται σε 

όλους η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. Ας μη λησμονούμε το γεγονός πως σε μια 

αλυσίδα παραγωγής ή εξυπηρέτησης, κάθε εργαζόμενος αποτελεί τον πελάτη αυτού που 

βρίσκεται στον προηγούμενο κρίκο, ενώ ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας είναι ο 

εξωτερικός πελάτης.

• Δέσμευση της ηγεσίας

Γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητα της ανάληψης της ευθύνης για την 

εφαρμογή των αρχών της Ολικής Ποιότητας από τα ηγετικά στελέχη μιας επιχείρησης. Κι 

αυτό γιατί, με τον τρόπο αυτό αφενός η ηγεσία θα αποτελεί το παράδειγμα για τους 

εργαζομένους, και αφετέρου με τη δική της καθοδήγηση θα καταστεί πιο εύκολη η 

επίτευξη των αναγκαίων αλλαγών, που από τη φύση τους είναι λογικό να προκαλούν το 

φόβο και την εφεκτικότητα στα κατώτερα κλιμάκια των υπαλλήλων.

• Βαρύτητα στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία

Πρόκειται για τη γνωστή αρχή της «επιτυχίας με την πρώτη» ή των «μηδέν λαθών - 

ελαττωματικών». Ο έλεγχος ποιότητας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν ήδη 

προσφερθεί στους εξωτερικούς πελάτες συνεπάγεται τη διασπάθιση πολύτιμων πόρων 

στην περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή η υπηρεσία δεν είναι ποιοτική.

• Έλεγχος ανταγωνιστικότητας

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη ο διηνεκής και ενδελεχής έλεγχος της αποτελεσματικότητας 

των εφαρμοζόμενων πρακτικών και στρατηγικών μέσω της υιοθέτησης, του 

προσδιορισμού και της αξιολόγησης των αποκαλούμενων δεικτών απόδοσης, εσωτερικών 

και εξωτερικών (benchmarking). Από αυτούς, μείζονος σημασίας είναι οι εξωτερικοί 

δείκτες, γιατί αποτελούν μέτρο σύγκρισης μιας επιχείρησης με τους ανταγωνιστές της.
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• Αδιάλειπτη εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων και μεθόδων βελτίωσης της 

ποιότητας

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο φόβος των εργαζομένων, μπορούν να γίνουν πιο 

εύκολα αντιληπτά τα αίτια των όποιων προβλημάτων ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα 

καθίσταται ευκολότερη και ταχύτερη η εμπέδωση των όποιων αναγκαίων αλλαγών.

Από τα παραπάνω είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς τη σημασία της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και τα ουσιώδη οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της. 11ιο 

συγκεκριμένα, επικρατεί η αντίληψη πως η υιοθέτηση της προαναφερθείσας διοικητικής 

φιλοσοφίας έχει δύο κυρίως θετικές συνέπειες, δηλαδή τη σημαντική'] αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, αλλά και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος 

μεταξύ των εργαζομένων και την υιοθέτηση κοινής νοοτροπίας που συντείνει στη διαρκή 

προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας.

Τέλος, αξίζει να γίνει, στο σημείο αυτό, μια σύντομη αναφορά στους λεγάμενους 

κύκλους ποιότητας (Quality Circles). Σύμφωνα με την ιαπωνική αντίληψη, ο εργαζόμενος 

πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Ο πλέον αποτελεσματικός 

τρόπος συμμετοχής του εργαζομένου είναι οι κύκλοι ποιότητας. Η αντίληψη αυτή 

υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία της 

επιχείρησης. Πρωταρχικός στόχος των κύκλων ποιότητας είναι η αναγνώριση των 

προβλημάτων, η συλλογή δεδομένων και η ανάπτυξη εφικτών λύσεων.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τους κύκλους ποιότητας είναι οι ακόλουθες.

• ομαδικό πνεύμα, συλλογικότητα

• εκπαίδευση στις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων

• μεθοδολογία για εφαρμογή και αξιολόγηση των σχεδίων ποιότητας

• συνεισφορά στη βελτίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης

• ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

• σεβασμός στον εργαζόμενο και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

Η συμμετοχή των εργαζομένων γίνεται σε εθελοντική'] βάση. Οι κύκλοι ποιότητας 

εφαρμόζονται, κατά βάση, στην περίπτωση των προϊόντων, αλλά σπανιότερα και στην 

παροχή υπηρεσιών και οι επιχειρήσεις που τους χρησιμοποιούν παρουσιάζουν σημαντική
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βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών.

2.5 Έννοια της Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας από το δημόσιο στον 

πολίτη, απαιτείται η εκτέλεση μιας σειράς (αλυσίδας) μικρών επιμέρους διαδικασιών από 

πολλούς υπαλλήλους αυτού διαδοχικά. Οι διαδικασίες αυτές συνδέονται στενά μεταξύ 

τους και το προϊόν κάθε προηγούμενης διαδικασίας αποτελεί την πρώτη ύλη για την 

εκτέλεση της επόμενης, ενώ οι υπάλληλοι που τις εκτελούν συνδέονται μεταξύ τους με 

μια σχέση προμηθευτή και πελάτη, αντίστοιχα. Κάθε εργαζόμενος στην παραπάνω 

αλυσίδα της παραγωγικής ή διοικητικής διαδικασίας είναι προμηθευτής της δικής του 

ατομιικής εργασίας προς τον επόμενο εργαζόμενο.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι οι περισσότερες (επιμέρους εσωτερικές) διαδικασίες δεν 

ταυτίζονται με τους τελικούς πελάτες (τους πολίτες), που ονομάζονται «εξωτερικοί 

πελάτες», αλλά έχουν ως πελάτες τους άλλους εργαζόμενους του ίδιου φορέα, οι οποίοι 

ονομάζονται «εσωτερικοί πελάτες». Η αποτυχημένη (ελλιπής, λανθασμένη, 

ελαττωματική κλπ.) εκτέλεση οποιοσδήποτε ατομικής διαδικασίας, επηρεάζει αρνητικά το 

τελικό προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται στον τελικό καταναλωτή, τον πολίτη. Κάθε 

εργαζόμενος πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη της δικής του ατομικής 

διαδικασίας - εργασίας.

Στόχος της Διοίκησης κάθε δημόσιου φορέα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της σωστής 

λειτουργίας του συστήματος διοίκησης και της ποιοτικής εκτέλεσης των διαδικασιών 

παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, προσαρμοσμένων προς τις απαιτήσεις τιον 

πελατών, για την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών και των προσδοκιών (επιθυμιών) 

τους.

Για τη «διασφάλιση της ποιότητας» του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας έναντι των 

απαιτήσεων (προδιαγραφών) που θέτει ο τελικός πελάτης, δεν αρκεί να γίνονται «έλεγχοι 

ποιότητας» στο τελικό προϊόν για τον εντοπισμό ελαττωμάτων και αποκλίσεων του 

τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας από τις τεθείσες προδιαγραφές. Αντίθετα, πρέπει να 

εξαλείφονται τα λάθη από την αρχή της σχετικής διαδικασίας παραγωγής μέχρι την τελική 

φάση αυτής. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή «μηδέν λάθος» σε όλες τις 

φάσεις της διοικητικής ή παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, διότι
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αν δε φτιάχνονται ελαττωματικά προϊόντα, δε χρειάζονται οι πολλοί και δαπανηροί 

ποιοτικοί έλεγχοι των τελικών προϊόντων ούτε απορρίψεις και επισκευές αυτών.

Η θεωρία που συνοψίζεται στο βασικό μήνυμα «Μηδέν ελαττωματικά - Σωστά από 

την πρώτη φορά» αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. από τον Crosby. Μάλιστα, σύμφωνα με τη 

θεωρία, εάν η Διοίκηση αναμένει κάποια ατέλεια, τότε η αναμονή αυτή μετατρέπεται σε 

συνήθεια για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αφιερώνουν το χρόνο τους σε διορθωτικές 

ενέργειες παρά σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα 

που προκύπτουν από την εφαρμογή της φιλοσοφίας του Crosby είναι τα εξής:

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

• Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη

• Αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Ένας άλλος Αμερικανός που συνέβαλε στην ανάπτυξη της ποιότητας, ο Juran, 

διατύπωσε την άπονμη πως η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία Ο πατέρας, 

όμως, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας υπήρξε ο Deming. Σύμφωνα με τις θεωρίες του. 

πράγμα που υποστήριξε και ο Juran, με την επικέντρωση των προσπαθειών στην 

πρόληψη, παράγονται προϊόντα και παρέχονται υπηρεσίες που δε χρειάζονται περαιτέριο 

ποιοτικούς ελέγχους, και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται μικρότερο κόστος αυτών.

Για τον ίδιο λόγο και ο Crosby, που αναφέρθηκε προηγουμένως, ισχυρίστηκε ποις «η 

ποιότητα είναι δωρεάν».

Για την επίτευξη «μηδέν λαθών» πρέπει:

• Να μειωθούν οι διαφοροποιήσεις απόδοσης των διαδικασιών, με τη διενέργεια 

στατιστικών διαδικαστικών ελέγχων και μετρήσεων.

• Να αναζητούνται και να εφαρμόζονται καινοτομίες και νέες ιδέες συνεχούς 

βελτίωσης των διαδικασιών και της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, με 

την παροχή σχετικών κινήτρων και ερεθισμάτων στους εργαζόμενους.

Ας σημειωθεί ότι. ακολουθώντας τις αρχές αυτές, η Ιαπωνία πέτυχε τη διεθνή 

κυριαρχία των προϊόντων της παρά το έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον που 

είχε να αντιμετωπίσει.

Συμπερασματικά, ας σημειωθεί ότι η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

αποτελεί μονόδρομο για κάθε επιχείρηση, φορέα ή οργανισμό, που στοχεύει στην 

επίτευξη ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών ποιότητας. Εξάλλου, η αύξηση του
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μιεριδίου της αγοράς και. γενικότερα, η επιβίωση στο σύγχρονο οικονομικό στίβο, 

επιτυγχάνεται ευκολότερα με την ποιότητα, παρά με τη μείωση της τιμής των προϊόντοιν ή 

των υπηρεσιών.

18



ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ποιοτι Ι'ΓΛΣ ΣΤΙΣ Δΐ 1ΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΙΙΙΙΡΕΣΙΕΣ: η περίπτωση της Ελλάδας

3. Ελληνική Δημόσια και Φορολογική Διοίκηση

3.1 Η Ποιότητα στη Δημόσια Διοίκηση

Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι μέχρι πριν ορισμένα χρόνια ο ρόλος τιον 

δημόσιων υπηρεσιών ήταν αρκετά περιορισμένος σε παραδοσιακά σχήματα αλλά και 

υποβαθμισμένος σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο, και καθώς βρισκόμαστε ήδη στις αρχές 

του 21ου αιώνα, η Δημόσια Διοίκηση φαίνεται να αλλάζει ριζικά. Οι μεταβολές αυτές, 

φυσικά αναπόδραστες λόγω των διεθνών συγκυριών, εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο με 

τον οποίο ασκείται η διοίκηση, στο εύρος και στο βάθος των βελτιώσεων στις οποίες 

υπόκειται, στα μέσα που μετέρχεται, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τον πολίτη, 

αλλά και στην κουλτούρα που τη διακατέχει. Είναι, πλέον, πρόδηλο ότι τίποτα πια δεν 

μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσε πριν από λίγα μόλις έτη. Η 

ταχύτατη αλλαγή σε όλους τους τομείς είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και, ασφαλώς, σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, η 

ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες προβάλλει ιδιαίτερα σημαντική.

Ας σημειωθεί, όμως, ότι σε μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, κατά κοινή ομολογία, 

είναι απευκταία η επιβολή ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων. Κι αυτό, γιατί το μέγεθος και 

η πολυπλοκότητα του σύγχρονου κράτους αποκλείουν μια τέτοια προσπάθεια. Οι στόχοι 

μιας διοικητικής μεταρρύθμισης μπορούν να είναι εφικτοί μόνο όταν αυτή συνίσταται σε 

μια μεθοδικά σχεδιασμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική βελτίωσης της διοίκησης. Για την 

ευόδωση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών ο βασικότερος 

ίσως κανόνας είναι η συνεχής και ευέλικτη διοικητική μεταρρύθμιση.

Ο σύγχρονος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από δυναμική και ευελιξία δράσεων, συνεχή αναδιοργάνωση αλλά και 

επαναπροσδιορισμό λειτουργιών, έτσι ώστε να βελτιώνονται διαρκώς οι συνθήκες 

συναλλαγής με τον πολίτη, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι όροι 

συναλλαγής των επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα. Η σύγχρονη διοικητική αντίληψη 

προσανατολίζεται προς την αντιμετώπιση του πολίτη ιος «πελάτη» του διοικητικού 

συστήματος, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει, να εξυπηρετεί και να 

διευκολύνει την καθημερινή συναλλαγή, απαλλάσσοντάς την από κάθε είδους 

γραφειοκρατική δυσλειτουργία.

19



ΒΐίΛΊΊΩΐΐ I Ποιο ΙΊ Ι'ΓΛΙ ϊ'ΠΙ Δΐ ΙΜΟΙΙΙΞϊ Ο] ΚΟΝΟΜΙΚ1Δ ΥΐΙΗΙΊΔΙΙΔ: η περίπτωση της Ελλάδας

Αναμφισβήτητα, η αξιολόγηση του έργου μιας Διοίκησης με στόχους και 

αποτελέσματα προϋποθέτει ταυτόχρονα τη θεαματική και πολυεπίπεδη στροφή στην 

ποιότητα. Οι βασικές παράμετροι αυτής της στροφής εμπεριέχουν το θεσμικό, το νομικό 

και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, την ανάπτυξη και τη 

δραστηριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και την κοινωνική 

ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και των αγαθών που παρέχει. Έτσι, για μια Δημόσια 

Διοίκηση η στροφή προς την ποιότητα, που μπορεί να μετρηθεί και να αξιολογηθεί, 

διέρχεται από τρεις παράλληλες διαδικασίες, δηλαδή:

• από την αξιολόγηση και την ποιότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων,

• από την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, και

• από την αξιολόγηση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Ολοκληρώνοντας, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι ως αποστολή της Δημόσιας 

Διοίκησης ορίζεται η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο για την ικανοποίηση 

σχετικών αναγκών του, και όχι η άσκηση κρατικής εξουσίας στους πολίτες (μέσω 

ρυθμίσεων, κανόνων και περιορισμών) για τη διατήρηση του ισχύοντος πολιτικού 

συστήματος της χώρας. Οι σύγχρονες πολιτικές εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν δύο 

κυρίως στάδια. Πρώτον, τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, που οδηγεί 

σε αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών, και δεύτερον, την αυξημένη ικανοποίηση των 

πολιτών, που οδηγεί σε αύξηση της εμπιστοσύνης προς τη Δημόσια Διοίκηση.

3.2 Η Αποστολή της Φορολογικής Διοίκησης

Ο πολίτης, για τη Φορολογική Διοίκηση, από τη μία πλευρά παραμένει πολίτης, με την 

έννοια ότι έχει συνταγματική υποχρέωση για εκπλήρωση των φορολογικών του 

υποχρεώσεων, από την άλλη όμως πλευρά γίνεται πελάτης - χρήστης αυτής, με την έννοια 

ότι επιθυμεί και προσδοκά την ταχεία, ποιοτική και δίκαιη εξυπηρέτησή του κατά τις 

συναλλαγές του με τις φορολογικές υπηρεσίες. Έτσι, η Φορολογική Διοίκηση αναγκάζεται 

να καθορίζει και να δημοσιοποιεί την αποστολή της, να προσδιορίζει τις στρατηγικές 

επιδιώξεις και τους αντικειμενικούς στόχους για την εκπλήρωση αυτής, και επιπλέον να 

επιτελεί τις βασικές διοικητικές λειτουργίες του σχεδιασμού - προγραμματισμού των 

δραστηριοτήτων της καθώς και του ελέγχου των αποτελεσμάτων αυτών.
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Αποστολή της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, όπως οριοθετήθηκε μόλις το 1999. 

είναι να εισπράττει το ακριβές ποσό των προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία 

εσόδων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το φορολογούμενο και το Δημόσιο, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, και με τρόπο που να διασφαλίζει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη 

του συστήματος. Ως Φορολογική Διοίκηση νοείται το σύνολο των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με την εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας και την υποστήριξη της λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών (άρθρο 20, 

παρ. 2 του Ν.2753/1999 - ΦΕΚ 249 Α').

Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Φορολογική Διοίκηση είναι αναγκαίο να 

καταβάλλει προσπάθειες για:

• την ενθάρρυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογούμενων

• την ενημέρωση των πολιτών, με κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική, για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους

• τον έλεγχο του βαθμού συμμόρφωσης και την έρευνα των αιτίων της μη 

συμμόρφωσης

• τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

• τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των φορολογουμένων

• τη θέσπιση κανονισμών και διατάξεων για την προστασία των φορολογουμένων και 

για την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων της

• τον εντοπισμό των αδυναμιών του φορολογικού συστήματος και τη λήψη των 

αναγκαίων για τη βελτίωσή του μέτρων.

Τέλος, οι θεμελιώδεις στρατηγικές επιδιώξεις της Φορολογικής Διοίκησης είναι: 

α) η καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων 

β) η αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης αυτών 

γ) η αύξηση της παραγωγικότητας των φορολογικών υπηρεσιών, και 

δ) η διασφάλιση της ενιαίας μεταχείρισης των φορολογουμένων από τις φορολογικές 

υπηρεσίες.
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4. Βελτίωση Ποιότητας στις Ελληνικές Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

4.1 Βασική (Οριζόντια) Διάκριση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και 

Γενικές Αρμοδιότητές τους - Γενικά περί των Δ.Ο.Υ.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με την καθ' ύλην και κατά τόπον 

αρμοδιότητά τους, διακρίνονται σε :

α) Κεντρικές Υπηρεσίες

β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (διανομαρχιακής αρμοδιότητας) 

γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (τοπικής και νομαρχιακής αρμοδιότητας)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Συντάγματος και την αριθμ. 603/1992 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, οι παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες έχουν 

τις εξής γενικές αρμοδιότητες:

• Οι Κεντρικές Υπηρεσίες έχουν ειδικές αρμοδιότητες καθώς και τη γενική κατεύθυνση, 

το συντονισμό και τον έλεγχο των περιφερειακών οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει.

• Τα κρατικά όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών έχουν γενική αποφασιστική 

αρμοδιότητα επί των υποθέσεων της περιφέρειάς τους.

• Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητες εκτελεστικοί) χαρακτήρα (δηλαδή 

αρμοδιότητες που συνιστούν υλοποίηση της κρατικής πολιτικής).

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που θα μας απασχολήσουν στην 

παρούσα μελέτη, υπάγονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και η 

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, η οποία έχει αναλάβει τον ειδικό 

ρόλο της παραγωγής τεχνολογικής πολιτικής, της ανάπτυξης υποδομών και της παροχής 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί και η Σχολή Επιμόρφωσης 

Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.), η οποία αποτελεί Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Πριν προχωρήσουμε, θα ήταν ίσως χρήσιμο να αναφερθούμε σε ορισμένα στατιστικά 

στοιχεία αναφορικά με ένα από τα βασικότερα έργα που επιτελούν οι Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες, δηλαδή τη φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών. Έτσι, θα 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Δ.Ο.Υ. και.

22



Βπλτιωϊιι Ποιο γη γλιγπι Διιμομπι Οικονομικές Υπνρειιει: η περίπτωση της Ελλάδας

επομένως, την αναγκαιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχουν. Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από το Στατιστικό Δελτίο 

Φορολογικών Δεδομένων του έτους 2002, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία 

Πληροφορικών Συστημάτων το Φεβρουάριο του 2003 (Παράρτημα, «Στατιστικά Στοιχεία 

Δελτίου Φορολογικών Δεδομένων Οικονομικού Έτους 2002», ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.e-oikonomia.gr)

Σύμφωνα με το προαναφερθέν Δελτίο, γίνεται διάκριση μεταξύ φυσικών και νομικών 

προσώπων. Ειδικότερα, το οικονομικό έτος 2002 ο αριθμός των φυσικών προσώπων που 

υπέβαλαν φορολογική δήλωση ανήλθε σε 4.953.079 με δηλωθέν εισόδημα 19.987.237.087 

χιλιάδες δραχμές. Από αυτούς, ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν 

από κάθε μία από τις βασικές ομάδες επαγγελματιών, καθώς και τα δηλωθέντα 

εισοδήματά τους, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Εισοδηματίες

'Εμποροι.

βιομήχανοι,

βιοτέχνες.

επιτηδκυματίες

1 εωργοί.

κτηνοτράφοι. αλιείς,

εκμεταλλευτές

δασών

Μισθωτοί Ελεύθεροι

επαγγελματίες

Συνταξιούχοι

ΥποβληΟ.

Δηλώσεις 520.332 682.800 386.206 1.736.838 301.464 1.325.439

Δηλωθέν 

εισόδημα * 802.796.240 3.739.824.070 968.019.525 7.762.283.188 2.187.680.367 4.526.633.690

* σε χιλιάδες δρχ.

Όπως διαπιστώνει εύκολα κανείς, βάσει των στοιχείων, οι μισθωτοί και οι 

συνταξιούχοι υπέβαλαν το 61,83 % των συνολικών φορολογικών δηλώσεων με δηλωθέν 

εισόδημα που αγγίζει το 61,48 % των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων. Από την 

άλλη πλευρά, οι συνολικές φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τα νομικά 

πρόσωπα, δηλαδή από το σύνολο των επιχειρήσεων, ανέρχονται σε 166.063. με 

φορολογητέα κέρδη ύψους 3.996.431.154.957 δραχμών. Τέλος, το σύνολο του 

αναλογούντος και συμπληρωματικού φόρου των φυσικών προσώπων, αλλά και του 

κύριου και συμπληρωματικού φόρου των νομικών προσώπων, δηλαδή το εισπρακτέο από 

τις Δ.Ο.Υ. ποσό, που αποτελεί ουσιαστικά τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την 

άμεση φορολογία των εισοδημάτων, ανήλθε στο ποσό των 3.074.005.699 χιλιάδων 

δραχμών, στο οποίο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι συμμετείχαν σε ποσοστό 39,03 %, οι 

λοιποί φορολογούμενοι σε ποσοστό 15,28 %, και τα νομικά πρόσωπα σε ποσοστό 45.69%.
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Είναι καταφανές, λοιπόν, πιος οι Δ.Ο.Υ. ασχολούνται με ένα τεράστιο αριθμό 

φορολογουμένων και ευθύνονται για την είσπραξη (άρα και για την αποκαλούμενη 

«συμμόρφωση» των φορολογουμένων) σημαντικών χρηματικών ποσών - εσόδων για το 

κράτος. Φυσικά, δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός πως η «αλληλεπίδραση» μεταξύ 

των Δ.Ο.Υ. και των πολιτών δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση της φορολόγησης των 

τελευταίων. Με άλλα λόγια, έργο των Δ.Ο.Υ. είναι και η παροχή μιας πλειάδας άλλων 

υπηρεσιών σχετικών με τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στις σχέσεις κράτους - 

πολίτη. Προχωρώντας, επομένως, σε μια συνολική θεώρηση του αριθμού και της 

σημασίας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δ.Ο.Υ.. διαπιστώνουμε την επιτακτική) ανάγκη 

για βελτίωση της ποιότητάς τους.

4.2 Ρόλος και Στόχοι των Δ.Ο.Υ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πριν τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων λειτουργίας και 

την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε να 

αποσαφηνίσουμε το ρόλο που καλούνται σήμερα να διαδραματίσουν οι Δημιόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και τους στόχους που επιβάλλεται να επιτύχουν.

Όπως έχει συχνά διατυπωθεί, αποστολή των Δ.Ο.Υ. είναι να παρέχουν στους 

φορολογούμενους υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας βοηθώντας τους να κατανοούν και να 

εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και εφαρμόζοντας τη φορολογική 

νομιοθεσία μιε τρόπο ακέραιο και δίκαιο για όλους.

Σε γενικές γραμμές, θεωρείται ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να εντοπίζονται σε 

τέσσερα κυρίως πεδία, δηλαδή στη δομή, στη λειτουργία, στο ανθρώπινο δυναμικό και 

στις νέες τεχνολογίες. Η άποψη αυτή, βέβαια, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια γενική αρχή. 

Ωστόσο, υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι στόχοι, τους οποίους καλούνται οι Δ.Ο.Υ. να 

διερευνήσουν και να επιτύχουν. Ειδικότερα, θα μινημιονεύσουμε τους κυριότερους από 

αυτούς:

• Αναβάθμιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας (υπηρεσίες πολλαπλής 

πρόσβασης, νέοι δίαυλοι επικοινωνίας, διευρυμιένη πρόσβαση) των υπηρεσιών που 

παρέχονται στον πολίτη, η εξυπηρέτηση του οποίου θα πρέπει να βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Διοίκησης («πελατοκεντρικές» δημόσιες υπηρεσίες). 

Σημαντική είναι και η διαρκής παρακολούθηση των απόψεων των πελατών για το
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επίπεδο των υπηρεσιών, με μηχανισμούς για την προσαρμογή του. όπου κρίνεται 

αναγκαίο.

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των Δ.Ο.Υ.. μέσα) της 

εισαγωγής νέων μεθόδων διοίκησης και σχεδιασμού φορολογικής πολιτικής, μέσα) της 

καθιέρωσης κινήτρων καθώς και μέσω της αξιολόγησης οργανικών μονάδιον και 

υπαλλήλων βάσει δεικτών αποτελεσματικότητας.

• Απλούστευση και θέσπιση ενιαίου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας. Μάλιστα, με σκοπό 

τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας, την 

ανάπτυξη του κοινα)νικού διαλόγου και τη βελτίωση της σχέσης κόστους - ωφέλειας, 

οι ευρωπαϊκές χώρες προωθούν την υιοθέτηση κοινών αρχών για την επίτευξη 

καλύτερης ποιότητας κανονιστικών ρυθμίσεων (νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών 

αποφάσεων).

• Θέσπιση, ενίσχυση και θωράκιση θεσμών διαφάνειας και ελέγχου για την περιστολή 

των φαινομένων διαφθοράς

• Εφαρμογή δίκαιου και αξιόπιστου φορολογικού συστήματος.

• Ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό τη δημιουργία προσωπικού 

υψηλής γνωστικής στάθμης. Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να οδηγήσει ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφιοσης, που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και την 

εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, τη βελτίωση της επίδοσης και της 

αποτελεσματικότητάς τους, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας τους και, 

τέλος, την υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας από την υπαλληλική 

ιεραρχία ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η συνέπεια των υλοποιούμενων 

δράσεων.

• Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, επαγγελματική και μισθολογική τους 

διαφοροποίηση και μεγιστοποίηση της κοινωνικής και προσωπικής τους καταξίωσης, 

την επίτευξη των οποίων μπορεί να επικουρήσει σε σημαντικό βαθμό η ενίσχυση του 

διμερούς διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που διασφαλίζουν την 

ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

• Αναβάθμιση των υλικών υποδομών, κυρίως των υποδομών πληροφορικής, και χρήση 

των νέων τεχνολογιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Δ.Ο.Υ.

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη - πολίτη, που μπορεί να επιτευχθεί με. τη 

δημιουργία του κατάλληλου τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος διεπικοινωνίας
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των δημόσιων υπηρεσιών, το οποίο θα επιτρέψει, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, «να 

κινείται μεταξύ των υπηρεσιών ο φάκελος και όχι ο πολίτης». Είναι γεγονός πως μία 

από τις κυριότερες προκλήσεις για τη Διοίκηση είναι ο θεαματικός περιορισμός των 

επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ.

• Καθολική εφαρμογή της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», που συντελεί στην επίτευξη 

συγκεκριμένων σκοπών, κοινών για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η πρόσβαση των 

Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και η δικτύωση των βασικών 

υπηρεσιών του δημοσίου.

• Βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών, με έμφαση στην αξιοποίηση του 

παραγωγικού χρόνου και στη μείωση του λειτουργικού και του διαχειριστικού κόστους.

• Μείωση της φοροδιαφυγής και του κόστους συμμόρφωσης (το οποίο λειτουργεί σαν 

εμπόδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων), και εντατικοποίηση της 

δίωξης του οικονομικού εγκλήματος.

• Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 

δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα οποιωνδήποτε πράξεων εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το βαθμό πληροφόρησης, αποδοχής και ευμενούς προδιάθεσης της κοινής 

γνώμης.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να εφιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα σημεία. Κατά 

την επικρατούσα άποψη, οι κυριότερες προδιαγραφές της ποιοτικής εξυπηρέτησης είναι η 

ταχύτητα, η ορθότητα, η αξιοπιστία, η προθυμία, η ικανότητα, η προσβασιμότητα, η 

ευγένεια, η επικοινωνία, η κατανόηση και η προσαρμοστικότητα της δράσης στις 

εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες του πελάτη, και κυρίως όλα τα στοιχεία εκείνα (θετικές 

εμπειρίες εξυπηρέτησης, όπως αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμός, αισθήματα ανωτερότητας 

και αντιμετώπιση από την επιχείρηση ή οργανισμό σαν να είναι ο μοναδικός τους 

πελάτης) που κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται, όταν έρχεται σε επαφή με μια επιχείρηση 

ή οργανισμιό, ότι εκτός από πελάτης είναι και ένας σημαντικός άνθρωπος για την 

επιχείρηση ή τον οργανισμό. Εξάλλου, όπως διατείνονται οι ιθύνοντες, η ποιοτική 

εξυπηρέτηση των πελατών είναι προστιθέμενη αξία και συνοδεύει την παρεχόμενη 

υπηρεσία (ή και ένα προϊόν) χωρίς ο πελάτης να πληρώνει τίποτε επιπλέον, γιατί αυτή δεν 

έχει κόστος. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, από όλα τα παραπάνω, το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι υπάλληλοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τους εξωτερικούς πελάτες.
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Η αναγκαιότητα της επίτευξης των στόχων που αναφέρθηκαν δικαιολογούν και την 

άποψη ότι είναι πλέον απαραίτητη η αλληλεπίδραση μεταξύ του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα, ώστε να γίνει μεταφορά διοικητικής τεχνογνωσίας και μεθόδων από τον 

πρώτο στο δεύτερο. Έτσι, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα μειωθεί το κόστος 

λειτουργίας, θα επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, θα βελτιωθεί η 

ανταπόκριση προς τον πολίτη και γενικότερα η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πάντως, είναι γεγονός πως, ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνες των πολιτών, οι Δ.Ο.Υ. 

είναι αυτές που ασκούν την εξουσία. Κατά συνέπεια, αυτές έχουν και την υποχρέωση να 

δρουν με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη και, όπου χρειάζεται, να τον 

διαπαιδαγωγούν και να τον ενημερώνουν για τις υποχρεώσεις του. Για το λόγο αυτό, 

πρέπει να διαθέτουν τους πόρους τους και να οργανώνουν το έργο τους με βάση τις 

ανάγκες των πολιτών. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι για να υπάρξει 

ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δ.Ο.Υ.. θα πρέπει 

πρώτα να γίνει αποδεκτή η αρχή ότι η ευθύνη, όπως και η εξουσία, ανήκει στη Διοίκηση.

Οποιαδήποτε, ωστόσο, βελτιωτική προσπάθεια δε γίνεται σε έδαφος παρθενογένεσης, 

ούτε είναι σωστό να αδικούνται οι όποιες εξελίξεις. Προς την κατεύθυνση κυρίως της 

αποκέντρωσης, της διαφάνειας και του εκσυγχρονισμού των δομών της Διοίκησης έχουν 

γίνει πολλά βήματα και μάλιστα κάποια κρίσιμα και αποφασιστικά. Όμως, κατά κοινή 

ομολογία, ίσως δεν αρκούν, γιατί ενώ πάντοτε οδηγούσαν πιο μπροστά από το χθες, 

σχεδόν ποτέ δεν ικανοποίησαν τις ανάγκες του σήμερα και προπαντός φαίνεται να μην 

είναι ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αύριο. Το ζητούμενο, μετά τον 

επανακαθορισμό των στόχων, είναι η επίτευξη μιας διαρκούς μεταρρύθμισης που 

σταδιακά οικοδομεί μια άλλη σχέση κράτους - πολίτη, στην οποία το σύγχρονο κράτος 

ουσιαστικά τελεί στην υπηρεσία του πολίτη, κάτι που μόνο στην καθημερινή πρακτική 

μπορεί και πρέπει να κριθεί.

4.3 Έρευνα για την Ικανοποίηση Πολιτών και Υπαλλήλων από τις Δ.Ο.Υ.

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, και προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα 

(σχετικά με την ποιοτική ή όχι παροχή υπηρεσιών) που να βρίσκονται σε άμεση 

συσχέτιση προς την καθημερινή πρακτική στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, 

διεξήχθη κατά το μήνα Ιούνιο του 2003 μικρής κλίμακας έρευνα. Συγκεκριμένα, 

συντάχθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια, εκ των οποίων το ένα απευθυνόταν σε
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φορολογούμενους πολίτες, το δε άλλο σε υπαλλήλους Δ.Ο.Υ., με τίτλους, αντίστοιχα, 

«Ικανοποίηση των φορολογούμενων πολιτών από τις Δ.Ο.Υ. της Θεσσαλονίκης» και 

«Ικανοποίηση των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. της Θεσσαλονίκης». Τα ερωτηματολόγια, με 

τη μορφή που διανεμήθηκαν, βρίσκονται βεβαίως στη διάθεση και στην κρίση του 

αναγνώστη, στο Παράρτημα της παρούσης εργασίας («Πρότυπα Ερωτηματολόγια»). Η 

έρευνα διενεργήθηκε, για πρακτικούς καθαρά λόγους, εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, 

ωστόσο πιστεύουμε πως τα συμπεράσματα που εξάγονται μπορούν με ασφάλεια να 

γενικευθούν και να θεωρηθεί ότι ισχύουν για όλες σχεδόν τις ελληνικές Δ.Ο.Υ.

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 200 άτομα (100 υπαλλήλους και 100 πολίτες), 

για τα οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να αποτελόσουν όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ακολουθεί η επεξεργασία των ερωτηματολογίων, τα 

στατιστικά δεδομένα των οποίων ο αναγνώστης μπορεί να τα αναζητήσει στο Παράρτημα, 

στο τμήμα «Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίων»

4.3.1 Επεξεργασία Ερωτηματολογίων για τους Πολίτες

Αρχικά, παραθέτουμε την κατανομή των ερωτηθέντων με βάση το φύλο τους. Όπως 

διαπιστώνουμε, ο αριθμός των γυναικών ξεπερνά τον αντίστοιχο των ανδρών.

Κατανομή Ερωτηθέντων κατά φύλο

Γ υναίκα 
53%

Άνδρας
47% □ Ανδρας

□ Γ υναίκα

Από την κατανομή κατά ηλικία, όπως φαίνεται στην επόμενη σελίδα, διαπαστώνουμε 

εμφανώς ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων πολιτών έχει ηλικία μεταξύ 36 - 50 ετών, με 

ακόλουθες ηλικιακές κλίμακες την 26-35 και την 51-65, ενώ σπάνιες είναι οι μικρότερες ή 

μεγαλύτερες ηλικίες.
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Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, όπως φαίνεται και παρακάτω, η πλειοψηφία των 

πολιτών ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σε πολύ κοντινή αναλογία 

βρίσκονται και οι πολίτες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ). Βεβαίως, όπως 

είναι φυσικό, το μικρότερο ποσοστό ανήκει στους κατόχους Μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού τίτλου. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν, ασφαλώς, την ποιοτική εικόνα του 

δείγματός μας.

Κατανομή Ερωτηθέντων κατά μορφωτικό 
επίπεδο

7% 2% 11%

□ Απόφοιτος α'βάθμιας 
εκπαίδευσης

□ Απόφοιτος β'βάθμιας 
εκπαίδευσης

□ Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙc ^
37% ””Hr η, □ Μεταπτυχιακές / 

Διδακτορικές Σπουδές
□ Άλλο

Σχετικά με το επάγγελμα των πολιτών, οι περισσότεροι εργάζονται στον ιδιωτικό ή στο 

δημόσιο τομέα, ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ελάχιστοι, βέβαια, είναι οι εισοδηματίες.

Κατανομή Ερωτηθέντων κατά

8%
επάγγελμα □ Ιδιωτικός Υπάλληλος - 

Εργάτης
□ Δημόσιος Υπάλληλος

rij _ . 29%
□ Έμπορος- 

Επιχειρηματίας
□ Ελεύθερος επαγγελματίας

■ Συνταξιούχος

□ Εισοδηματίας
22%V^X_

6% 24%
□ Άνεργος-Οικιακά
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Σημαντικά είναι τα δεδομένα αναφορικά με τη συχνότητα των επισκέψεων των 

πολιτών στις Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι πολίτες επισκέπτονται τις Δ.Ο.Υ. 

σπάνια (1-2 φορές το χρόνο) ή αραιά (3-6 φορές το χρόνο), ενώ λιγότεροι τις 

επισκέπτονται τακτικά (1-2 φορές το μήνα). Πολύ μικρό είναι το ποσοστό αυτών που 

πηγαίνουν στη Δ.Ο.Υ. 1-2 φορές την εβδομάδα, ενώ, αν και ελάχιστοι, ωστόσο υπάρχουν 

κάποιοι που πηγαίνουν καθημερινά ή που δεν έχουν πάει ποτέ.

Συχνότητα επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ.
1% □ Ποτέ

3% . 1%
□ Σπάνια (1-2 φορές / 

έτος)
--- ------------ —11^37%

□ Τακτικά (1-2 φορές/

31% /εβδομάδα) 
□ Καθημερινά

Ακολουθεί πίνακας, τον οποίο απαιτείται να επεξηγήσουμε. Σε αυτόν περιέχονται 

συνοπτικά οι απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Στον 

άξονα των X αναγράφονται οι τιμές 1,2,3,4 και 5, καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί στις 

απαντήσεις «καθόλου», «ελάχιστα», «μέτρια», «αρκετά» και «πολύ». Στον άξονα των Υ 

αναγράφονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις, που παραπέμπουν, η καθεμιά 

τους αντίστοιχα, σε μια από τις 28 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι φράσεις αυτές 

βρίσκονται σε αύξουσα σειρά από κάτω προς τα επάνω, δηλαδή η φράση «ποιότητα 

γενικά» αντιστοιχεί στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου, ενώ η φράση «επαρκές 

προσωπικό» αντιστοιχεί στην ερώτηση του ερωτηματολογίου με το νούμερο 29. Καθεμιά 

από τις ενδιάμεσες φράσεις, όπως είπαμε, παραπέμπει με αριθμητική σειρά και με 

αντιστοιχία, σε κάθε μία από τις 28 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (η ερώτηση 7 είναι 

περιγραφική και δεν περιέχεται στον παραπάνω πίνακα). Ολοκληρώνοντας, να 

αναφέρουμε ότι στον πίνακα παρατίθενται οι επικρατέστερες απαντήσεις για κάθε 

ερώτηση. Έτσι, για παράδειγμα, στην πρώτη ερώτηση η επικρατέστερη απάντηση 

(Παράρτημα, «Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους Πολίτες»), με 

ποσοστό 51 %, είναι «ελάχιστα». Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

αφορούν, ως επί το πλείστον, στο βαθμό ικανοποίησης των πολιτών αναφορικά με 

διάφορα θέματα.
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Ακολούθως, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη μελέτη των απαντήσεων που έδωσαν οι 

φορολογούμενοι πολίτες.

Στην ερώτηση 1, αναφορικά με τη γενική ικανοποίηση από την ποιότητα των 

παρεχόμενων από τις Δ.Ο.Υ. υπηρεσιών, ποσοστό 51 % απάντησε «ελάχιστα», 35 % 

«μέτρια» και 10 % «καθόλου». Αυτό σημαίνει πως οι φορολογούμενοι πολίτες είναι, σε 

γενικές γραμμές, δυσαρεστημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών, γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη πολλών προβλημάτων ποιότητας.

Στην ερώτηση 2, για την ικανοποίηση από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων των 

Δ.Ο.Υ., ποσοστό 45% απάντησε «ελάχιστα», 33 % «μέτρια» και 19 % «καθόλου». Αυτό, 

όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει πως η συμπεριφορά των υπαλλήλων απέχει 

πολύ από το να χαρακτηριστεί ως «ποιοτική».

Στην ερώτηση 3, για την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών, ένα μεγάλο ποσοστό των 

πολιτών, 54 % για την ακρίβεια, απάντησε «ελάχιστα», ενώ και τα υπόλοιπα ποσοστά 

κυμαίνονται από «καθόλου» ως «μέτρια», κάτι που υποδηλώνει την άμβλυνση του «περί 

δικαίου αισθήματος» των πολιτών και που θα πρέπει να εγείρει έντονο σκεπτικισμό.

Στην ερώτηση 4, για την εμπιστοσύνη απέναντι στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., τα 

αποτελέσματα είναι περίπου τα ίδια, καθώς η απάντηση της συντριπτικής πλειοψηφίας 

(ποσοστό 65 %) ήταν «ελάχιστα».

Στην ερώτηση 5, σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα, τις 

υποχρεώσεις και τη φορολογική νομοθεσία, η πλειοψηφία (ποσοστό 73 %) απάντησαν 

«μέτρια». Η απάντηση αυτή δεν είναι, βέβαια, απογοητευτική, ωστόσο δεν αφήνει και 

πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, αφού υποδηλώνει την ύπαρξη προβλήματος.

Παραπλήσια προς την παραπάνω είναι και η απάντηση στο ερώτημα 6, για την 

εγκυρότητα και την ακρίβεια τυχόν πληροφόρησης, με τη διαφορά ότι σημειώνεται κάποια 

ανησυχητική μετακίνηση απόψεων προς τις απαντήσεις «ελάχιστα» (ποσοστό 25 %) και 

«καθόλου» (ποσοστό 8 %).

Στην περιγραφική ερώτηση 7, όπου ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν ποια κατά 

τη γνώμη τους είναι η αιτία τυχόν ελλιπούς πληροφόρησης (συσχέτιση με την ερώτηση 6). 

οι φορολογούμενοι, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς και στο αντίστοιχο τμήμα του 

Παραρτήματος («Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους Πολίτες»), 

επιδόθηκαν στην καταγραφή ποικίλων προβλημάτων που κατά καιρούς έχουν 

αντιμετωπίσει. Πάντως, από τις απαντήσεις ξεχωρίζει (με ποσοστό 36,2 των απαντήσεων) 

το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα και η πολυνομία, οι συνεχείς αλλαγές της
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φορολογικής νομοθεσίας (με ποσοστό 19,1 % των απαντήσεων) και η κακή συμπεριφορά 

των υπαλλήλων (με ποσοστό 17 %).

Στην ερώτηση 8, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

υποδοχής του κοινού, εντοπίζουμε μια διασπορά απαντήσεων μιεταξύ του «ελάχιστα» και 

του «αρκετά», με επικρατέστερη απάντηση το «μέτρια». Αυτό σημαίνει πως μεταξύ των 

Δ.Ο.Υ. υπάρχουν διαφορές σχετικά με την τήρηση των παραπάνω κανόνων.

Στην ερώτηση 9, αναφορικά με την καταλληλότητα των χώρων υποδοχής και 

εξυπηρέτησης, παρατηρούμε περίπου την ίδια διασπορά με την ερώτηση 8, μόνο που εδώ 

η επικρατέστερη απάντηση είναι «ελάχιστα», πράγμα που υποδηλώνει ακαταλληλότητα 

των εν λόγω χώρων.

Στην ερώτηση 10, για τις καθοδηγητικές πινακίδες, υπάρχει διασπορά των απαντήσεων 

μεταξύ του «ελάχιστα» και του «πολύ». Αυτό, από τη μία πλευρά οφείλεται στην έντονη 

υποκειμενικότητα των απαντήσεων, από την άλλη όμως πλευρά, δεδομένου ότι οι 

απαντήσεις «ελάχιστα», «μέτρια» και «αρκετά» έχουν ποσοστά, αντίστοιχα, 40 %. 31 % 

και 15 %, δεν μπορεί να μιας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη ή μιη 

κάποιου προβλήματος.

Στην ερώτηση 11, για τις χωροταξικές διαρρυθμίσεις για τα Α.Μ.Ε.Α., οι απαντήσεις, 

όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, είναι ως επί το πλείστον θετικές (28 % «μέτρια» και 

37% «αρκετά», έναντι 25 % «ελάχιστα»). Ωστόσο, προκαλεί κάποια ανησυχία το ποσοστό 

7 % της απάντησης «καθόλου», γιατί υποδηλώνει κάποια προβλήματα πιθανότατα 

εντοπισμένα σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ.

Στην ερώτηση 12, αναφορικά με το χρόνο αναμονής, οι απαντήσεις των πολιτών είναι 

ενδεικτικές του έντονου προβλήματος:ποσοστό 47 % απάντησε «καθόλου». 25 % 

απάντησε «ελάχιστα» και 25 % απάντησε «μέτρια». Βεβαίως, ούτε ένας δεν απάντησε 

«πολύ». Επομένως, αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που ταλανίζουν τους 

φορολογούμενους και χρίζει, μαζί φυσικά με αρκετά άλλα, ιδιαίτερης προσοχής.

Στην ερώτηση 13, για την εφαρμογή συστήματος αναμονής παρόμοιο με αυτό των 

τραπεζικών καταστημάτων, οι απόψεις των πολιτών πραγματικά διίστανται. Πάντως, μιε 

μικρή διαφορά, η επικρατέστερη άποψη είναι πως κάτι τέτοιο θα βοηθούσε αρκετά.

Στην ερώτηση 14, για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τους υπαλλήλους, 

διαπιστώνουμε πως οι απαντήσεις είναι μετατοπισμένες προς «καθόλου» (ποσοστό 23 %) 

και «ελάχιστα» (ποσοστό 46 %), πράγμα που δείχνει την έντονη δυσαρέσκεια των 

φορολογουμένων, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται, όπως φαίνεται, ως πολίτες - πελάτες.
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Βεβαίως, το πρόβλημα ενέχει σοβαρές προεκτάσεις, που θα πρέπει να τύχουν της 

ανάλογης μελέτης.

Στην ερώτηση 15. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ., δυστυχώς περίπου οι 

μισοί (ποσοστό 48 %) από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν ελάχιστα για τις παραπάνω 

υπηρεσίες, ενώ και ένα άλλο σημαντικό ποσοστό (20 %) δε γνωρίζει τίποτα. Αυτό, με 

βάση μια πρώτη εκτίμηση, σημαίνει είτε ότι οι πολίτες δείχνουν αδιαφορία, είτε ότι η 

Φορολογική Διοίκηση ακολουθεί λανθασμένη στρατηγική αναφορικά με την ενημέρωση 

των φορολογουμένων.

Στην ερώτηση 16, για τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, τα αποτελέσματα είναι 

ακόμη πιο απογοητευτικά, καθώς πάνω από τους μισούς δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου, 

ενώ μόλις και μετά βίας ένα ποσοστό 7 % και 1 % τις χρησιμοποιεί «αρκετά» και «πολύ», 

αντίστοιχα. Αιτία του φαινομένου, όπως προειπώθηκε, η αδιαφορία των πολιτών ή η 

αποτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική της Φορολογικής Διοίκησης.

Στην ερώτηση 17, για την ικανοποίηση από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

στην οποία απάντησαν μόλις 43 άτομα, το μεγαλύτερο ποσοστό (49,1 %) είναι αρκετά 

ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες, ενώ κανείς δε δήλωσε ελάχιστα ή καθόλου 

ευχαριστημένος. Αυτό υποδηλώνει, πιθανόν, αδιαφορία από μέρους των πολιτών παρά 

ελλιπή τους ενημέρωση, αν και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πιθανότητα πολλοί 

από τους φορολογούμενους να μην είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ή να μην έχουν καθόλου πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να 

αποκλείονται και διάφοροι άλλοι λόγοι, που θα πρέπει να ερευνηθούν.

Στην ερώτηση 18, για τη γνώση της παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ.. 

η διασπορά των απαντήσεων είναι και πάλι μεγάλη, πράγμα που σημαίνει έντονη 

υποκειμενικότητα στο θέμα. Ωστόσο, είναι ίσως λίγο ανησυχητική η συγκέντρωση των 

περισσότερων απαντήσεων προς το «καθόλου» και το «ελάχιστα» (πάνω από 50 %), 

οπότε ισχύουν κατά βάση τα ίδια σχόλια με την ερώτηση 15.

Στην ερώτηση 19, για τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, οι απαντήσεις «καθόλου» 

και «ελάχιστα» συγκεντρώνουν ένα απογοητευτικά ποσοστό που αγγίζει το 87 % και 

δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αν και είναι, βάσει 

της ερώτησης 19, μεγάλη η πιθανότητα το φαινόμενο να οφείλεται στο γεγονός ότι μικρός 

αριθμός πολιτών γνωρίζει την ύπαρξη των τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Στην ερώτηση 20, για την ικανοποίηση από τις παραπάνω υπηρεσίες, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των απαντήσεων (50,9 %) κινείται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα.
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Στην ερώτηση 21, για την ικανοποίηση από την έντυπη εξυπηρέτηση που παρέχουν οι 

Δ.Ο.Υ., οι απαντήσεις των πολιτών (39 % «καθόλου» και 28 % «ελάχιστα») φέρνουν στην 

επιφάνεια ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα.

Στην ερώτηση 22, για την ικανοποίηση από τα Γραφεία Επικοινωνίας και 

Πληροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ.), στην οποία απάντησαν μόλις 28 άτομα, οι 

εντυπώσεις των πολιτών είναι πολύ θετικές. Μάλιστα, δεν υπήρξε ούτε μία απάντηση 

«καθόλου» ή «ελάχιστα», πράγμα που είναι ενθαρρυντικό για τη λειτουργία των εν λόγιο 

γραφείων. Ωστόσο, ο μικρός αριθμός των πολιτών που απευθύνονται σε αυτά τα γραφεία 

δεν είναι το ίδιο ενθαρρυντικός.

Στην ερώτηση 23, για τη φορολογική νομοθεσία, η συντριπτική πλειοψηφία των 

απαντήσεων κυμάνθηκε μεταξύ του «ελάχιστα» (ποσοστό 40 %) και «μέτρια» (ποσοστό 

41 %), ενώ και ένα ποσοστό 14 % απάντησαν «καθόλου», κάτι που σημαίνει ότι η 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία κάθε άλλο παρά απλή και κατανοητή είναι.

Στην ερώτηση 24, για τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των 

φορολογικών υποθέσεων, είναι εμφανές από τα ποσοστά των αρνητικών απαντήσεων 

(44% «καθόλου», 20 % «ελάχιστα») το έντονο γραφειοκρατικό πρόβλημα που ταλανίζει 

τις ελληνικές Δ.Ο.Υ.

Στην ερώτηση 25, αναφορικά με τη διαχείριση παραπόνων, καταγγελιών και 

υποδείξεων, τα υψηλά ποσοστά 59 % «καθόλου» και 29 % «ελάχιστα» καταδεικνύουν την 

έλλειψη εμπιστοσύνης του φορολογούμενου προς τις Δ.Ο.Υ. αλλά και τη Φορολογική και 

Δημόσια Διοίκηση γενικότερα.

Στην ερώτηση 26, για την ικανοποίηση από το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού, οι 

απόψεις κυμαίνονται μεταξύ πολλών απαντήσεων, με επικρατέστερες τις θετικές.

Στην ερώτηση 27, για τα φυσιολογικά ή μη λάθη των υπαλλήλων, η πλειονότητα των 

απαντήσεων κινείται στο «μέτρια», με μια ομολογουμένως οριακή απόκλιση προς τις 

αρνητικές απαντήσεις, γεγονός που υποδηλώνει, για άλλη μια φορά, τη δυσπιστία του 

πολίτη προς τις κρατικές Υπηρεσίες και τους κρατικούς λειτουργούς.

Στην ερώτηση 28, για την πρόσβαση των πολιτών στις Δ.Ο.Υ., η διακύμανση των 

απαντήσεων είναι σημαντική, με ελαφριά απόκλιση προς τις αρνητικές απόνμεις. γεγονός 

που υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιων προβλημάτων.

Τέλος, στην ερώτηση 29. για την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού των Δ.Ο.Υ.. οι 

περισσότερες απαντήσεις (38 % «καθόλου», 24 % «ελάχιστα») είναι αρνητικές, πράγμα 

που σημαίνει πως, κατά τη γνώμη των πολιτών, ένας σημαντικός λόγος για την παροχή 

χαμηλής ποιοτικής στάθμης υπηρεσιών είναι και η έλλειψη προσωπικού.
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4.3.2 Επεξεργασία Ερωτηματολογίων για τους Υπαλλήλους

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία, κατά τα γνωστά, βρίσκονται στη διάθεση του 

αναγνώστη στο Παράρτημα, στο τμήμα «Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίων» και 

ειδικότερα στο τμήμα «Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους 

Υπαλλήλους».

Αρχικά, από την κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο, διαπιστώνουμε ότι η 

πλειονότητά τους είναι γυναίκες (ποσοστό 57 % έναντι 43 % των αντρών).

Με βάση την ηλικιακή τους κατανομή, το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων (61 %) 

κυμαίνεται μεταξύ 36-50 ετών. Τα ποσοστά των ηλικιών 26-35 και 51-65 είναι περίπου 

ίδια (19 % και 15 % αντίστοιχα), ενώ δεν υπάρχει υπάλληλος άνω των 66 ετών. Ωστόσο, 

το ποσοστό των νεαρών υπαλλήλων (ηλικίας 18-25 ετών) είναι μόλις 5 %.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των υπαλλήλων αναφορικά με το μορφωτικό τους 

επίπεδο. Συγκεκριμένα, το 25 % είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό 

σημαντικό, αλλά το θετικό είναι πως το 63 % είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(25 % απόφοιτοι ΤΕΙ και 38 % απόφοιτοι ΑΕΙ), δηλαδή πάνω από τους μισούς 

υπαλλήλους είναι άτομα υψηλής γνωστικής στάθμης. Βέβαια, υπάρχουν και εργαζόμενοι
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που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, ωστόσο το ποσοστό τους ( μόλις 10 %) είναι 

πολύ χαμηλό. Τέλος, κανένας από τους ερωτηθέντες υπαλλήλους δεν είχε κάνει 

Διδακτορικές σπουδές, γεγονός που μπορεί να σημαίνει πως οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες 

δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον ανθρώπων με τέτοιες γνώσεις για λόγους, που βεβαίως, 

απαιτούν διερεύνηση από τη Διοίκηση.

Μορφωτικό επίπεδο υπαλλήλων

□ Απόφοιτος β’βάθμιας 
εκπαίδευσης.

□ Απόφοιτος ΤΗ

□ Απόφοιτος Α Η

□ Μεταπτυχιακές Σπουδές 

■ Διδακτορικές Σπουδές

□ Άλλο

Η κατανομή των υπαλλήλων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα. Οι περισσότεροι υπάλληλοι, με μικρή διαφορά, έχουν 8-15 έτη 

υπηρεσίας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους κυμαίνονται στα 16-30 έτη 

υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι με μικρή εργασιακή εμπειρία αγγίζουν το 25 %, και μάλιστα οι 

μισοί από αυτούς (ποσοστό 13 %) χαρακτηρίζονται ως δόκιμοι, δηλαδή έχουν ως δύο έτη 

επαγγελματικής απασχόλησης στις Δ.Ο.Υ. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων, της 

τάξης του 6 %, εργάζονται στις Δ.Ο.Υ. για περισσότερα από 30 έτη.

Κατανομή κατά έτη υπηρεσίας

□ Κάτω των 2
□ 3-7
□ 8-15
□ 16-22
□ 23 - 30
□ Ανω των 30

Τέλος, η κατανομή των ερωτηθέντων εργαζομένων με βάση την κατοχή από αυτούς 

διευθυντικής θέσης, έχει όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, 

ποσοστό 17 % κατέχει κάποια θέσης ευθύνης, πράγμα που, σε συνδυασμό με την
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κατανομή με βάση τα έτη υπηρεσίας, σημαίνει ότι διευθυντική θέση δεν κατέχουν μόνο 

κάποιοι από αυτούς που υπηρετούν στις Δ.Ο.Υ. για περισσότερα από 30 έτη, αλλά και 

πολλοί υπάλληλοι με λιγότερα έτη υπηρεσίας.

Κατοχή Διευθυντικής θέσης

ΝΑΙ 
17%

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ

ΟΧΙ
83%

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί ένα ραβδόγραμμα στο οποίο, όπως και στην 

περίπτωση της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων για τους πολίτες, περιέχονται 

συνοπτικά οι απαντήσεις που έδωσαν οι υπάλληλοι στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Στον 

άξονα των X αναγράφονται οι τιμές 1,2,3,4 και 5, καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί στις 

απαντήσεις «καθόλου», «ελάχιστα», «μέτρια», «αρκετά» και «πολύ». Στον άξονα των Υ 

αναγράφονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις, που παραπέμπουν, η καθεμιά 

τους αντίστοιχα, σε μία από τις 27 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (οι ερωτήσεις 28 και 

29 είναι περιγραφικές). Οι φράσεις αυτές βρίσκονται σε αύξουσα σειρά από κάτω προς τα 

επάνω, δηλαδή η φράση «ποιότητα γενικά» αντιστοιχεί στην πρώτη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου, ενώ η φράση «υγιεινή και ασφάλεια» αντιστοιχεί στην ερώτηση του 

ερωτηματολογίου με το νούμερο 27. Καθεμιά από τις ενδιάμεσες φράσεις, όπως είπαμε, 

παραπέμπει με αριθμητική σειρά και με αντιστοιχία, σε κάθε μία από τις 27 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου για τους υπαλλήλους (οι ερωτήσεις 28 και 29 είναι περιγραφικές και δεν 

περιέχονται στο παρακάτω διάγραμμα). Ολοκληρώνοντας, να αναφέρουμε ότι στον 

πίνακα παρατίθενται οι επικρατέστερες απαντήσεις για κάθε ερώτηση. Έτσι, για 

παράδειγμα, στην πρώτη ερώτηση η επικρατέστερη απάντηση (Παράρτημα, «Στατιστική 

Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους Υπαλλήλους»), με ποσοστό 46 %, είναι 

«μέτρια». Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν, ως επί το 

πλείστον, στο βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. αναφορικά με διάφορα 

θέματα.

Ακολούθως, θα επιχειρηθεί μια σύντομη μελέτη των απαντήσεων που έδωσαν οι 

υπάλληλοι.
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Στην ερώτηση 1, αναφορικά με την ικανοποίηση από την ποιότητα εργασίας στις 

Δ.Ο.Υ., ποσοστό 46 % έδωσε την απάντηση «μέτρια», ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις
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κυμιαίνονται μιεταξύ του «ελάχιστα» και του «αρκετά», με προβάδισμα του τελευταίου. 

Επομένως, επικρατεί μια πολύ σχετική ικανοποίηση από την ποιότητα εργασίας.

Στην ερώτηση 2, αναφορικά με τη συσχέτιση ανάμεσα στο αντικείμενο σπουδών και 

στο αντικείμενο της θέσης εργασίας, μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό (30 %) να 

αντιστοιχεί στο «αρκετά», ωστόσο οι αρνητικές απαντήσεις (16 % «καθόλου» και 25 % 

«ελάχιστα») ξεπερνούν, αν και οριακά, τις θετικές (30 % «αρκετά» και 8 % «πολύ»), 

γεγονός που πιθανόν να υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιων, έστω και μεμονωμένων, 

προβλημάτων.

Στην ερώτηση 3, για το αίσθημα δημιουργικότητας που προσφέρει το αντικείμενο 

εργασίας, η πλειονότητα των απαντήσεων κυμαίνεται στο «αρκετά» με αμέσως επόμενη 

απάντηση το «μέτρια». Ωστόσο, να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό, συνολικά 35 % 

των απαντήσεων, ήταν «καθόλου» και «πολύ», γεγονός που θα πρέπει να προκαλέσει 

προβληματισμό.

Στην ερώτηση 4, για τον όγκο της εργασίας, είναι φανερό ότι οι περισσότεροι 

υπάλληλοι είναι σχετικά ικανοποιημένοι, ωστόσο ένα ποσοστό περίπου 25 % απαντούν 

«καθόλου» ή «ελάχιστα». Το ποσοστό αυτό των υπαλλήλων πρέπει, λογικά, να 

αποτελείται ως επί το πλείστον από εργαζόμενους που έρχονται σε άμεση επαφή με, τον 

πολίτη, οπότε λόγω της καθομολογούμενης έλλειψης προσωπικού, ο φόρτος εργασίας 

είναι υπολογίσιμος.

Στην ερώτηση 5, για το ωράριο εργασίας, είναι ξεκάθαρο (53 % απάντησαν «αρκετά» 

και 29 % απάντησαν «πολύ») ότι οι υπάλληλοι είναι γενικά ικανοποιημένοι.

Στην ερώτηση 6, για το ωράριο υποδοχής του κοινού, τα ποσοστά μαρτυρούν την ίδια 

με την ερώτηση 5 ικανοποίηση (58 % απάντησαν «αρκετά» και 19 % απάντησαν «πολύ»).

Στην ερώτηση 7, για την έκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών και σύγχρονιον 

υποδομών στο περιβάλλον εργασίας, η πλειονότητα των απαντήσεων κινήθηκε στο 

«μέτρια», ενώ διάσταση απόψεων υπήρξε μεταξύ του «ελάχιστα» (ποσοστό 22 %) και 

«αρκετά» (ποσοστό 23 %), γεγονός που αιτιολογείται, αν αναλογιστεί κανείς ότι δε γίνεται 

η ίδια χρήση των τεχνολογιών σε όλες τις θέσεις εργασίας, όπως βέβαια θα έπρεπε.

Στην ερώτηση 8, για την επάρκεια του τεχνολογικού εξοπλισμού, η μεγάλη πλειοψηφία 

των απαντήσεων ήταν «μέτρια», ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των απαντήσεων ήταν 

αρνητικές (14 % «καθόλου» και 25 % «ελάχιστα»), γεγονός που υποδηλώνει τη 

σημαντική ανεπάρκεια του εξοπλισμού των Δ.Ο.Υ.

Στην ερώτηση 9, για την εξοικείωση με το χρησιμοποιούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, 

οι απαντήσεις ήταν πολύ θετικές (46 % «αρκετά» και 30 % «πολύ»). Έτσι, σε συνδυασμό
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με την ερώτηση 8, συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα γνώσης χειρισμού του 

διαθέσιμου εξοπλισμού, αλλά σημαντικές ελλείψεις στον ίδιο τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

των Δ.Ο.Υ.

Στην ερώτηση 10, για την επιμόρφωση των υπαλλήλων, δυστυχώς οι περισσότερες 

απαντήσεις είναι αρνητικές (13 % «καθόλου», 31% «ελάχιστα»), ενώ δεν είναι 

ενθαρρυντικό και το ποσοστό 29 % των απαντήσεων «μέτρια». Επομένως, όπως 

επισημαίνουν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι, η επιμόρφωσή τους δεν επαρκεί για να μπορούν 

να αντεπεξέρχονται επαρκώς στα καθημερινά τους καθήκοντα.

Στην ερώτηση 11, αναφορικά με την αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των 

εργαζομένων,*το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων ήταν «μέτρια», ενώ από εκεί και 

πέρα επικρατεί διάσταση απόψεων ανάμεσα στις θετικές και τις αρνητικές κρίσεις, με 

σχετικά επικρατέστερες τις τελευταίες. Επομένως, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις 

οποίες οι υπάλληλοι αισθάνονται αδικημένοι, πράγμα που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη 

της η Διοίκηση.

Στην ερώτηση 12, αναφορικά με την ύπαρξη ευκαιριών για την ανάληψη ευθυνών, οι 

απαντήσεις κινούνται περίπου στα ίδια πλαίσια με αυτές τις ερώτησης 11. Έτσι, 36 % 

απάντησαν «μέτρια», ενώ οι αρνητικές απόψεις ξεπερνούν, με μικρή διαφορά, τις θετικές 

(35 % απάντησαν «καθόλου» και «ελάχιστα», ενώ 29 % απάντησαν «αρκετά» και «πολύ». 

Επομένως, δίνονται κάποιες ευκαιρίες ανάληψης ευθυνών, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις 

αυτό δεν ισχύει.

Στην ερώτηση 13, αναφορικά με τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, οι 

απαντήσεις κυμαίνονται όπως περίπου και στην ερώτηση 12, με τη διαφορά ότι υπάρχει 

μια μικρή μετακίνηση απόψεων προς τις αρνητικές απαντήσεις «καθόλου» και 

«ελάχιστα». Με άλλα λόγια, αν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες ανάληψης ευθυνών, οι 

ευκαιρίες ανάληψης πρωτοβουλιών είναι ακόμα λιγότερες.

Στην ερώτηση 14, σχετικά με την αναγνώριση της προσφοράς και των προσπαθειών 

των υπαλλήλων, σχεδόν οι μισοί έδωσαν αρνητική απάντηση (10 % «καθόλου» και 36 % 

«ελάχιστα»), πράγμα που υποδηλώνει πως η Υπηρεσία δε λαμβάνει, στο βαθμό που θα 

έπρεπε, υπόψη την απόδοση και δεν αναγνωρίζει τις φιλότιμες προσπάθειες των 

ευσυνείδητων εργαζομένων, πράγμα που συνεπάγεται την άμβλυνση του «περί δικαίου» 

αισθήματος.

Στην ερώτηση 15, για την παροχή ευκαιριών προαγωγής, οι υπάλληλοι με τις 

απαντήσεις τους καθιστούν σαφή την ύπαρξη ενός σημαντικού προβλήματος, δηλαδή της 

έλλειψης ευκαιριών αξιοκρατικής, βεβαίως, προαγωγής. Πράγματι, ποσοστό 42 %
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απάντησε «ελάχιστα» και ποσοστό 16 % «καθόλου», ενώ μόλις 10 % απάντησε «αρκετά» 

και 1 % «πολύ».

Στην ερώτηση 16, για το αν πιθανά παράπονα ή υποδείξεις λαμβάνονται υπόψη, η 

εικόνα των απαντήσεων είναι παρόμοια με αυτή της ερώτησης 15. Με άλλα λόγια, οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται πως τα προϊστάμενα κλιμάκια αδιαφορούν για την άποψή τους. 

Πράγματι, 12 % απάντησαν «καθόλου», 44 % απάντησαν «ελάχιστα» και 29 % 

απάντησαν «μέτρια», με μόλις 12 % απαντήσεις «αρκετά» και 2 % «πολύ».

Στην ερώτηση 17, για την ικανοποίηση από τη συμπεριφορά των συναδέλφων, είναι 

εμφανές πως κατά κανόνα επικρατεί φιλικότητα, εμπιστοσύνη και κατανόηση, αφού το 

47% των απαντήσεων ήταν «αρκετά» και το 18 % ήταν «πολύ». Βέβαια, φαίνεται πως 

υπάρχουν κάποια προβλήματα και προστριβές, καθώς το 23 % απάντησε «μέτρια», το 10 

% «ελάχιστα» και το 2 % «καθόλου».

Στην ερώτηση 18, για την ομαδικότητα μεταξύ των συναδέλφων, η μετακίνηση, σε 

σχέση με την ερώτηση 17, αρκετών απαντήσεων προς τις αρνητικές απόψεις εγείρει 

κάποιο σκεπτικισμό, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων είναι θετικές 

(30% «αρκετά» και 15 % «πολύ») και σχεδόν διπλάσιες από τις αρνητικές (22 % 

«ελάχιστα» και 1 % «καθόλου»).

Στην ερώτηση 19, για τη συμπεριφορά των προϊστάμενων, η πλειονότητα των 

υπαλλήλων τη θεωρεί ικανοποιητική (52 % «αρκετά» και 18 % «πολύ»), ενώ οι αρνητικές 

γνώμες είναι μόλις 7 % (1 % «καθόλου» και 6 % «ελάχιστα»).

Στην ερώτηση 20, αναφορικά με την ικανοποίηση από το μισθό, οι υπάλληλοι 

καταφανώς είναι, στην πλειονότητά τους, ευχαριστημένοι από τις αποδοχές τους (58 % 

απάντησαν «αρκετά» και 19 % «πολύ», με μόλις 3 % «ελάχιστα», ενώ κανείς δεν έδωσε 

την απάντηση «καθόλου»).

Στην ερώτηση όμως 21, για τη σχέση του μισθού με την απόδοση, αν και υπάρχει μια 

μικρή μετακίνηση των απαντήσεων (της τάξης του 7 %) προς τις αρνητικές γνώμες (2 % 

απάντησαν «καθόλου», 8 % απάντησαν «ελάχιστα»), ωστόσο και πάλι η πλειονότητα των 

απαντήσεων ήταν θετικές (51 % απάντησαν «αρκετά» και 17 % «πολύ»).

Στην ερώτηση 22, αναφορικά με την προστασία των υπαλλήλων από τυχόν άσχημη 

συμπεριφορά ή άδικες καταγγελίες ορισμένων πολιτών, αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη 

σημαντικού προβλήματος, αφού οι υπάλληλοι δεν αισθάνονται ασφάλεια (18 % 

απάντησαν «καθόλου», 38 % απάντησαν «ελάχιστα» και 30 % απάντησαν «μέτρια»), 

πράγμα που επηρεάζει σαφώς την απόδοσή τους και καθιστά επιτακτική τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων.
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Στην ερώτηση 23, για τη συμβολή της ισχύουσας νομοθεσίας στην άσκηση των 

καθηκόντων των υπαλλήλων, 24 % απάντησαν «καθόλου» και 40 % απάντησαν 

«ελάχιστα», ενώ μόλις 2 % απάντησαν «αρκετά» και κανένας δεν απάντησε «πολύ». 

Συμπεραίνει εύκολα, λοιπόν, κανείς πως η φορολογική νομοθεσία, λόγω του 

αναχρονιστικού της χαρακτήρα και των συνεχών αλλαγών στις οποίες κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα υπόκειται, αποτελεί τροχοπέδη στη σωστή άσκηση των καθηκόντων των 

εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. και παρεμποδίζει σημαντικά την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες.

Στην ερώτηση 24, για το πόσο ασκείται στους υπαλλήλους πίεση για την επίτευξη των 

εργασιακών τους στόχων, φαίνεται πως υπάρχει, και μάλιστα σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, 

τέτοιο πρόβλημα, καθώς το 44 % των ερωτηθέντων απάντησαν «αρκετά» και το 2Θ % 

απάντησαν «πολύ», ενώ μόλις το 9 % απάντησαν «καθόλου» ή «ελάχιστα». Έτσι, 

μπορούμε να μιιλάμε για την ύπαρξη του λεγάμενου «εργασιακού stress», που μειώνει 

σημαντικά την απόδοση των εργαζομένων και απαιτεί άμεση αλλά προσεκτική 

αντιμετώπιση.

Στην ερώτηση 25, σχετικά με την ικανοποίηση των υπαλλήλων από τον ελεύθερο 

χρόνο που τους απομένει, ποσοστό 48 % των ερωτηθέντων απάντησε «αρκετά», ενώ μόλις 

10 % απάντησαν «καθόλου» ή «πολύ», πράγμα που σημαίνει ότι στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων ο ελεύθερος χρόνος είναι σχετικά επαρκής για τους εργαζομένους.

Στην ερώτηση 26, σχετικά με την ικανοποίηση από το εργασιακό περιβάλλον, οι 

περισσότερες απαντήσεις ήταν «μέτρια» (ποσοστό 42 %) και αμέσως μετά αρνητικές 

(15% απάντησαν «καθόλου» και 29 % απάντησαν «ελάχιστα»), γεγονός που καταδεικνύει 

την ύπαρξη προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον αναφορικά με θέματα άνεσης, 

λειτουργικότητας και εργονομίας.

Στην ερώτηση 27, για το κατά πόσο οι χώροι εργασίας πληρούν τους κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας, οι απαντήσεις κινήθηκαν περίπου στα πλαίσια αυτών της ερώτησης 26. με 

τη διαφορά ότι υπήρξε μια μετακίνηση απαντήσεων (της τάξης του 6 %) προς τις 

αρνητικές απόψεις (18 % «καθόλου», 32 % «ελάχιστα»), γεγονός που υποδεικνύει την 

ύπαρξη σημαντικού προβλήματος και σε αυτόν τον τομέα.

Ολοκληρώνοντας, θα αναφερθούμε συνοπτικά στις απαντήσεις που έδωσαν οι 

υπάλληλοι στις περιγραφικές ερωτήσεις 28 και 29. Στην ερώτηση 28 (Παράρτημα. 

«Πρότυπα Ερωτηματολόγια») ζητήθηκε από τους υπαλλήλους να αναφέρουν το 

σημαντικότερο πρόβλημα που, κατά τη γνώμη τους, αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, ενώ στην ερώτηση 29 ζητήθηκε να προτείνουν κάποια λύση στο παραπάνω
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πρόβλημα. Οι απαντήσεις (μόνο 55 ερωτηθέντες απάντησαν στα ερωτήματα 28 και 29) 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βρίσκονται στη διάθεση του αναγνώστη, στο 

τμήμα του Παραρτήματος «Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους 

Υπαλλήλους». Εμείς θα αναφερθούμε συνοπτικά στις απαντήσεις που δόθηκαν από το 

μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων, και άρα αποτελούν και τα σημαντικότερα για αυτούς 

προβλήματα.

Με βάση τις απαντήσεις, το σπουδαιότερο πρόβλημα για τους υπαλλήλους είναι 

(ποσοστό 20 % των απαντήσεων) η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας καθώς 

και οι συχνές αλλαγές των νόμων και των διατάξεων. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος οι εργαζόμενοι προτείνουν την κατάργηση ή την απλοποίηση νόμων, την 

κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, σταθερή φορολογική νομοθεσία, ευέλικτο 

φορολογικό σύστημα, εκτεταμένη χρήση της Πληροφορικής, καθώς και έγκαιρη 

ενημέρωση των υπαλλήλων για τυχόν αλλαγές στους ισχύοντες νόμους και στις διατάξεις.

Τα προβλήματα που ακολουθούν σε σπουδαιότητα (ποσοστά, για κάθε ένα από αυτά.

14,5 % των απαντήσεων) είναι τρία:

1) Η έλλειψη αξιοκρατίας στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθέτησης προϊσταμένων ή 

υπαλλήλων, καθώς και αλλαγής αντικειμένου εσωτερικής εργασίας,

2) Ο ανεπαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός και η ελλιπής μηχανογράφηση όλων των 

φορολογικών αντικειμένων, και

3) Η ακαταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανεπαρκής τήρηση 

των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Οι λύσεις που προτείνουν οι εργαζόμενοι για τα παραπάνω προβλήματα είναι, 

αντίστοιχα, :

1) Αξιοκρατική αξιολόγηση (για τοποθετήσεις ή προαγωγές) με κριτήρια τις γνώσεις, 

την προσωπικότητα και την απόδοση, αναγνώριση των τυπικών προσόντων και της 

απόδοσης του υπαλλήλου, εφαρμογή βαθμολογίου, καθώς και επιβολή γραπτών 

δοκιμασιών για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των υπαλλήλων,

2) Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και επιμόρφωση των υπαλλήλων σε αυτόν, 

διαφάνεια στους διαγωνισμούς για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, προμήθεια 

του απαραίτητου εξοπλισμού, πλήρης μηχανογράφηση όλων των φορολογικών 

αντικειμένων.

3) Αλλαγή κτιρίων.
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Τέλος, με ποσοστό 7,3 % των απαντήσεων, οι εργαζόμενοι θεωρούν ως πρόβλημα την 

έλλειψη προσωπικού και το συνακόλουθο αυξημένο εργασιακό φόρτο, προτείνοντας 

βεβαίως ως λύση την αύξηση των προσλήψεων.

Φυσικά, έχουν δοθεί και κάποιες άλλες λιγότερο σημαντικές (στατιστικά) απαντήσεις, 

οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Παράρτημα, στο τμήμα «Στατιστική Επεξεργασία 

Ερωτηματολογίου για τους Υπαλλήλους».
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4.4 Προβλήματα Ποιότητας στις Ελληνικές Δ.Ο.Υ.

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κείμενο, μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε μια πρώτη εικόνα αναφορικά με τα προβλήματα 

που ταλανίζουν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Κατά καιρούς, βέβαια, έχουν γίνει 

και άλλες έρευνες και μελέτες, και έχουν διατυπωθεί έγκυρες και τεκμηριωμένες απόψεις 

επί του θέματος από πληθώρα ιθυνόντων. Παρόλα αυτά, είναι γνωστό πως ο εντοπισμός 

των προβλημάτων δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά δυναμική, ώστε να είναι 

εύστοχος ο καθορισμός των γενεσιουργών αιτίων και η μετέπειτα εφαρμογή των 

κατάλληλων διορθωτικών πρακτικών.

Παρακάτω θα επιχειρηθεί μια καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων που έχουν 

επισημανθεί κατά την παροχή των υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ. και τα οποία αποτελούν 

τροχοπέδη για τη βελτίωση της ποιότητας. Για πρακτικούς λόγους, τα προβλήματα θα 

εξεταστούν ως προς τρεις κύριους άξονες: α) τους πολίτες, β) τους εργαζομένους, και γ) 

τη Φορολογική Διοίκηση και το φορολογικό σύστημα γενικότερα.

4.4.1 Φορολογούμενοι Πολίτες

Τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται πιο άμεσα με τους πολίτες είναι τα εξής:

• Είναι γεγονός πως οι σχέσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τους φορολογουμένους 

αποτελούν βασικό παράγοντα προσδιορισμού του βαθμού οικειοθελούς συμμόρφωσης 

των τελευταίων. Σήμερα, όμως, οι σχέσεις αυτές δε βρίσκονται σε επιθυμητό επίπεδο.

• Η κατανομή των φορολογικών βαρών, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, δεν 

ικανοποιεί όσο θα μπορούσε τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την «άμβλυνση του περί δικαίου αισθήματος», που επιτείνει το πρόβλημα 

της συμμόρφωσης των πολιτών.

• Η γενικότερη έλλειψη ευαισθησίας της Δημόσιας Διοίκησης. Η Φορολογική 

Διοίκηση, ως τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης, πάσχει από τη γενικότερη έλλεινμη 

ευαισθησίας απέναντι στον πολίτη, που χαρακτηρίζει τις κρατικές υπηρεσίες. 

Εκφάνσεις αυτής της έλλειψης αποτελούν: α) το γεγονός ότι οι υπηρεσίες (ακόμη και 

του ίδιου Υπουργείου) δε συνεννοούνται μεταξύ τους, αλλά αναγκάζουν τον πολίτη να 

υποβάλλεται σε πολλαπλές μετακινήσεις, β) η πρακτική του να ζητούν από τον πολίτη
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έγγραφα που οι ίδιες έχουν εκδώσει, αδυνατώντας να επαναχρησιμοπουίσουν 

πληροφορίες οι οποίες τους είναι ήδη γνωστές από προηγούμενες συναλλαγές με τους 

ίδιους πολίτες, γ) το γεγονός ότι επιβάλλουν ποινές ακόμη και όταν μια καθυστέρηση 

δεν οφείλεται στον πολίτη. Τέτοιες πρακτικές είναι συνήθεις και στις Οικονομικές 

Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να αισθάνονται ότι υπόκεινται σε 

αναίτια ταλαιπωρία. Επιπλέον, πιστεύεται πως οι Δ.Ο.Υ. συστηματικά παραβιάζουν τις 

προθεσμίες που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και σε ορισμένες 

περιπτώσεις αγνοούν τις αιτήσεις των πολιτών, ιδίως αυτές που αναφέρονται στην 

ενημέρωσή τους για την εξέλιξη των υποθέσεών τους ή στην αιτιολόγηση των 

αποφάσεων που τους αφορούν.

• Η οργάνωση των Δ.Ο.Υ. και το κλίμα που επικρατεί σε αυτές. Ο τρόπος με τον οποίο 

είναι οργανωμένες οι Οικονομικές Υπηρεσίες επιβεβαιώνει την αντίληψη πως ο 

πολίτης συχνά δε βρίσκεται στο κέντρο των προσπαθειών τους. Η απουσία, έστω σε 

μικρή κλίμακα και κυρίως σε περιφερειακές υπηρεσίες, γραφείων ενημέρωσης του 

κοινού, η έλλεινμη ορισμένες φορές απλών και κατανοητών οδηγιών με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση, η συχνά παρατηρούμενη έλλεινμη καθισμάτων, η 

ατελής χωροθέτηση που αναγκάζει τον πολίτη να διέρχεται από πολλούς ορόφους και 

το ασφυκτικό ως ένα βαθμό περιβάλλον, καθιστούν την επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. ένα 

δυσάρεστο καθήκον. Τέλος, ας σημειωθεί ότι κάποιοι πολίτες παραπονιούνται για 

μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης στις Δ.Ο.Υ., αναφορικά π.χ. με την επάρκεια χώρων 

στάθμευσης αυτοκινήτων ή την ικανοποιητική προσέγγιση των υπηρεσιών από τις 

αστικές συγκοινωνίες.

• Το συχνά τυπικό ύφος, η γλώσσα της αλληλογραφίας και γενικά η εξειδικευμένη 

ορολογία που χρησιμοποιείται σε πολλά έγγραφα, προκαλεί στους φορολογουμένους 

προβλήματα κατανόησης και επικοινωνίας.

• Η αδυναμία της Υπηρεσίας, σε αρκετές περιπτώσεις που υπήρξαν λάθη ή 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις λόγω δικής της υπαιτιότητας, να αποδεχθεί την ευθύνη 

της και να ζητήσει, είτε με προσωπική επαφή είτε εγγράφως, συγγνώμη από το 

θίγόμενο πολίτη. Αντίθετα, μάλιστα, συχνά προβαίνει στην τακτική της μετάθεσης των 

ευθυνών σε άλλα μέλη της Φορολογικής Διοίκησης, νοοτροπία που, βεβαίως, θίγει 

άμεσα τη φερεγγυότητά της.

• Η νοοτροπία των ίδιων των πολιτών. Πράγματι, πολλοί φορολογούμενοι δεν είναι 

συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Έτσι, δε γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία
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τυχόν αλλαγές σε προσωπικά ή επαγγελματικά τους δεδομένα, δε δίνουν σωστές και 

πλήρεις πληροφορίες όταν τους ζητείται κάτι τέτοιο, δε διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις 

τους σε εύλογη χρονική στιγμή παρά προτιμούν τις ημερομηνίες κατά τις οποίες 

λήγουν οι εκάστοτε προθεσμίες, ή δεν αποπληρώνουν τα ποσά που οφείλουν και στο 

χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κανονισμοί. Ταυτόχρονα, πολλές φορές είναι 

αρνητικά προκατειλημμένοι (αρκετές φορές και λόγω προηγούμενης κακής εμπειρίας) 

με αποτέλεσμα να προκαλούν συχνά εντάσεις και επεισόδια και να αρνούνται να 

κατανοήσουν τους περιορισμούς που θέτουν οι νόμοι, ενώ άλλες φορές δε φροντίζουν 

να έχουν την ενημέρωση που είναι αναγκαία ώστε να διατυπώσουν σωστά την υπόθεσή 

τους και να την επιλύσουν. Μάλιστα, αξιοσημείωτη είναι και η άποψη σύμφωνα με την 

οποία είναι δύσκολο να είναι το κοινό ικανοποιημένο από τις επαφές του με τις Δ.Ο.Υ., 

διότι από ψυχολογικής απόψεως ο πολίτης θεωρεί (και, κατά άλλους, «έμαθε» να 

θεωρεί) την καταβολή φόρου ως ένα δυσάρεστο καθήκον. Φυσικά, συμπεριφορές όπως 

οι παραπάνω συντείνουν, μαζί με άλλους παράγοντες, στην όξυνση του φαινομένου 

των πολύωρων αναμονών και στη μείωση της πιθανότητας για διεκπεραίωση μιας 

υπόθεσης με μία μόνο επίσκεψη στην αρμόδια υπηρεσία.

• Παρόμοια προς τα παραπάνω είναι και η συμπεριφορά κάποιων επαγγελματιών 

(λογιστές, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.), οι οποίοι δεν επιδεικνύουν πάντα πνεύμα 

επαγγελματισμού και θέληση για αρμονική συνεργασία. Αρκετές φορές παρέχουν 

λανθασμένες πληροφορίες και συμβουλές στους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να 

εντείνονται οι σχέσεις μεταξύ των φορολογουμένων και της Διοίκησης.

4.4.2 Εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ.

Τα σπουδαιότερα από τα προβλήματα που προκύπτουν από την έρευνα και που 

αναφέρονται περισσότερο στους υπαλλήλους είναι τα εξής:

• Η συμπεριφορά των υπαλλήλων. Από τις κρισιμότερες παραμέτρους που καθορίζουν 

σε μεγάλο βαθμό κατά πόσο ο πολίτης θα αισθανθεί ότι εξυπηρετήθηκε, είναι η 

συμπεριφορά των υπαλλήλων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι δεν 

επιδεικνύουν την προθυμία που θα έπρεπε, αλλά, αντίθετα, τηρούν στάση εξουσιαστική 

ή απλώς αδιάφορη.
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• Τα προβλήματα στελέχωσης (έλλειψη προσωπικού, ανισοκατανομή του υπάρχοντος 

προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών, ανορθολογική στελέχωση αναφορικά με τις 

ειδικότητες και το ιεραρχικό επίπεδο με αποτέλεσμα την αδρανοποίηση ικανών 

στελεχών), υλικοτεχνικής υποδομής, συνθηκών εργασίας (περιβάλλον και ώρες 

εργασίας, σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων και με τους προϊσταμένους, κ.ά.) και 

υλικών πόρων που αντιμετωπίζουν οι Δ.Ο.Υ., σε συνδυασμό με το μεγάλο φόρτο 

εργασίας («εργασιακό stress»), είναι λογικό να τις εμποδίζουν να προσφέρουν στους 

πολίτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

• Το συχνά ισοπεδωτικό βαθμολογικό σύστημα, όπου είναι πιθανόν ακόμα και ένας 

πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι υφιστάμενος ενός αποφοίτου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη προσόντα και αξία. 

Παράλληλα, αμφισβητείται η ύπαρξη αντικειμενικού συστήματος προαγωγών και 

σταδιοδρομίας.

• Η ελλιπής σύνδεση του μισθολογίου με την απόδοση, με αποτέλεσμα συχνά ένας 

υπάλληλος οριακής απόδοσης να αμείβεται το ίδιο με ένα διακεκριμένο και 

δημιουργικό υπάλληλο, χωρίς να αναγνωρίζονται η προσφορά και οι προσπάθειες του 

τελευταίου. Έτσι, εντοπίζεται έλλειψη κινήτρων απόδοσης, ενώ αντίθετα, όπως 

λέγεται, προσφέρεται ένα αντικίνητρο, δηλαδή η επάρκεια (για μισθολογική εξέλιξη) 

της οριακής απόδοσης. Μάλιστα, σε συνδυασμό και με παράγοντες που ήδη 

αναφέρθηκαν, τα παραπάνω συντελούν κατά την άποψη πολλών και στην επίταση του 

φαινομένου της διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων, που κλονίζει την εμπιστοσύνη 

του πολίτη προς τη Διοίκηση.

• Η αξιοκρατία στην ανάθεση των καθηκόντων, όπως και στην περίπτωση 

μετακινήσεων του προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και σε διαφορετικά 

αντικείμενα της ίδιας υπηρεσίας, πολλές φορές τελεί υπό καθεστώς σοβαρής 

αμφισβήτησης.

• Έλλειψη, όπως πολλοί υποστηρίζουν, καθολικής εφαρμογής μιας διαδικασίας που να 

περιλαμβάνει τη συστηματική και εποικοδομητική κατάρτιση του προσωπικού σε 

θέματα σχετικά με τον τομέα ευθύνης του, τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, τις 

πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας, και γενικά σε θέματα που κρίνεται αναγκαίο να 

γνωρίζουν οι υπάλληλοι.

• Ατονία πνεύματος ευθύνης και κινήτρων που θα ενεργοποιούν την πρωτοβουλία και 

τη δημιουργικότητα των εργαζομένων.

49



Βελίίωςιί Ποιοίί ιτλς στις Διιμοςιπς Οικονομικές Υιιιιρεςιης: η περίπτωση της Ελλάδας

• Ελλιπής, κατά κοινή ομολογία, προστασία των εργαζομένων από τυχόν άσχημη 

συμπεριφορά ή από συνεχείς και αβάσιμες καταγγελίες πολιτών, κινήσεις που θίγουν 

την αξιοπρέπεια και μειώνουν το ηθικό των υπαλλήλων.

• Η πολύπλοκη, διαρκώς μεταβαλλόμενη και συχνά παρωχημένη φορολογική 

νομοθεσία, καθώς και το φαινόμενο των αντικρουόμενων αρμοδιοτήτων υπαλλήλιον 

και υπηρεσιών, αποτελούν τροχοπέδη για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων των 

εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. και σκόπελο για οποιαδήποτε προσπάθεια προόδου και 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες δυσκολεύει και το αρνητικό πνεύμα του 

προσωπικού της Φορολογικής Διοίκησης (αλλά και ολόκληρης της Δημόσιας 

Διοίκησης) απέναντι σε ό,τι προέρχεται έξω από αυτήν ή εξελίσσεται ταχέως (π.χ. 

διευθυντικό στέλεχος ταχείας εξέλιξης). Γενεσιουργός αιτία της παραπάνω στάσης 

είναι το γεγονός ότι οι πραγματικές αλλαγές θα προκαλέσουν μεταβολή της διοικητικής 

κουλτούρας, δηλαδή επικρατεί ο φόβος ότι βαθμιαία θα εκλείψουν από το σύνολο της 

Διοίκησης η έννοια της αυθεντίας του Κράτους και οι παραδοσιακές αξίες της 

ιεραρχικής επιβολής και της παραχωρούμενης εξουσίας, ενώ θα επικρατήσει μια 

διαρκώς αυξανόμενη συλλογική και συνολική) εργασία που θα συνοδεύεται από τη 

σύνδεση του αποτελέσματος με την υπηρεσιακή ανέλιξη των υπαλλήλων.

4.4.3 Φορολογική Διοίκηση και Φορολογικό Σύστημα

Ήδη έχουν αναφερθεί κάποια προβλήματα που σχετίζονται με το φορολογικό σύστημα 

και τη Φορολογική Διοίκηση γενικότερα. Αυτά, και ορισμένα ακόμη, αναπτύσσονται 

επιγραμματικά παρακάτω:

• Το φορολογικό σύστημα της χώρας είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει σωρεία φόρων 

και επιβαρύνσεων, πολλοί από τους οποίους σχεδιάστηκαν σε άλλες εποχές και δεν 

υπηρετούν πλέον το σκοπό για τον οποίο νομοθετήθηκαν. Γενικότερα, το φορολογικό 

σύστημα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες, ούτε τους διαπαιδαγωγεί, ώστε να 

είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι συνεχείς αλλαγές του και η 

ανισομερής κατανομή των φορολογικών βαρών που συνεπάγεται (όπως, π.χ.. η 

δυσανάλογη επιβάρυνση των μισθωτών και η ευνοϊκή) μεταχείριση των off-shore 

εταιριών) εμποδίζουν τους πολίτες να δουν με θετική διάθεση τη Φορολογική
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Διοίκηση. Ακόμη, η έμφαση που δίνεται στην αύξηση των δημόσιων εσόδων γεννά την 

πεποίθηση ότι το κράτος αδιαφορεί για τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.

• Ο τρόπος εφαρμογής του φορολογικού συστήματος. Οι διαδικασίες εφαρμογής των 

φόρων είναι πολύπλοκες και διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων φορολογικών διατάξεων. 

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους φορολογουμένους είναι μεγάλες, με 

αποτέλεσμα το κόστος συμμόρφωσης των τελευταίων να είναι ιδιαίτερα υπολογίσιμο. 

Εξάλλου, σύμφωνα με την εμπειρία πολλών πολιτών, οι Δ.Ο.Υ. εφαρμόζουν τη 

φορολογική νομοθεσία κατά τρόπο άκαμπτο και απρόσωπο, συχνά εξαντλώντας την 

αυστηρότητά τους στις περιπτώσεις των πολιτών που δε διαθέτουν την ικανότητα να 

υπερασπιστούν αποτελεσματικά την υπόθεσή τους. Οι φορολογούμενοι πολλές φορές 

απομακρύνονται από τη Δ.Ο.Υ. έχοντας την εντύπωση ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με 

την ουσία της υπόθεσής τους και ότι η υπηρεσία οχυρώθηκε πίσω από το τυπικό μέρος 

για να μην εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης.

• Η Διοίκηση των Δ.Ο.Υ. φαίνεται πως δεν έχει αποκτήσει ακόμη τον καθαρά επιτελικό 

της χαρακτήρα. Κι αυτό, γιατί παρουσιάζονται αδυναμίες στην αξιολόγηση του 

κόστους των διαδικασιών που επιβάλλουν για την εφαρμογή των φορολογικών 

διατάξεων, όχι μόνο για τους φορολογούμενους, αλλά και του κόστους για τις ίδιες τις 

Υπηρεσίες. Ανάλογες αδυναμίες επισημαίνονται και στη μέτρηση της απόδοσης των 

παραπάνω διαδικασιών σε σχέση με τα καθαρά εισπραττόμενα έσοδα.

• Η φορολογική νομοθεσία αλλάζει συνεχώς (μη σταθερό περιβάλλον), με αποτέλεσμα 

να μην είναι δυνατόν να την παρακολουθήσουν εύκολα ούτε τα φοροτεχνικά όργανα 

του Υπουργείου, ούτε πολύ περισσότερο οι φορολογούμενοι. Το πρόβλημα επιτείνει 

και η γενικότερη πολυνομία, καθώς και η ασάφεια, η αντιφατικότητα και η 

πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων.

• Το φορολογικό σύστημα, με τη σημερινή του μορφή, συχνά δημιουργεί στρεβλώσεις 

στην οικονομία, ιδιαίτερα μάλιστα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

• Η αντίληψη για την αξιοπιστία του κράτους. Εκτός από την κατανομή των 

φορολογικών βαρών, την εμπιστοσύνη των πολιτών επηρεάζει η αντίληψή τους για τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δημόσια έσοδα. Η άποψη που επικρατεί 

ευρέως, ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτες και ότι η Δημόσια 

Διοίκηση δε λογοδοτεί για τις ενέργειές της και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις 

ανάγκες της κοινωνίας, δε βοηθά τους πολίτες να εμπιστευτούν τις Οικονομικές 

Υπηρεσίες.
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• Οι λειτουργικές αδυναμίες της Φορολογικής Διοίκησης. Οι έκδηλες αδυναμίες, όπως 

η έλλειψη κωδικοποιημένης νομοθεσίας και η ατελής μηχανοργάνωση, δε 

δυσχεραίνουν απλώς το έργο της Φορολογικής Διοίκησης, αλλά προκαλούν ποικίλα 

προβλήματα που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων στην 

αποτελεσματικότητα των Δ.Ο.Υ. και επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή τους.

• Παρά τις όποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι δεν 

υπήρξε, στο βαθμό που θα έπρεπε, ουσιαστική διάγνωση των προβλημάτων και 

επαρκείς αποδείξεις τεκμηριωμένες με ποσοτικά στοιχεία, αναφορικά με την 

πραγματική κατάσταση της Φορολογικής Διοίκησης. Επίσης, οι όποιες πολιτικές 

εξαγγελίες συχνά δε συνοδεύονταν, με κάποιες εξαιρέσεις, από Πρόγραμμα 

Εφαρμογής, δηλαδή Πρόγραμμα που να έχει γίνει αποδεκτό και να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις: ποσοτικοποιημένους στόχους, ανάλυση δράσεων / 

ενεργειών, εξασφαλισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, τεχνικά μέσα, 

χρονοδιάγραμμα και σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης 

πληροφοριών. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε 

ποσοτική ανεπάρκεια ποιοτικού προσωπικού, ενώ από την άλλη η πλειοψηφία όσιον 

ασχολήθηκαν με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες γνώριζε το νομικό πλαίσιο, αλλά 

διέθετε ανεπαρκή γνώση σχεδιασμού δράσης (action planning) και σύγχρονης 

διοίκησης (management). Ας μη λησμονούμε, εξάλλου, ότι η ασυνέχεια που 

σημειώνεται στην εφαρμογή ορισμένων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων αποδίδεται 

και στη συχνά παρατηρούμενη αλλαγή διοικητικών στελεχών ή στην έξοδο από την 

Υπηρεσία ειδικευμένου προσωπικού (αποστελέχωση).

• Ποικίλες δυσλειτουργίες παρουσιάζονται, γενικότερα, στο σύστημα διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται: έλλειψη αντικειμενικού 

συστήματος προαγωγών και σταδιοδρομίας αλλά και συστήματος κινήτρων σε όλες τις 

βαθμίδες (όπως αναφέραμε στο κείμενο σχετικά με τους εργαζομένους στις Δ.Ο.Υ.). 

ανισοκατανομή προσωπικού μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών αλλά και μεταξύ των 

θέσεων εργασίας εντός των ίδιων Υπηρεσιών, έλλειψη συστήματος αντικειμενικής 

αξιολόγησης θέσεων και προσωπικού. Επίσης, παρατηρείται η ατελής σε κάποιες 

περιπτώσεις αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και της τεχνογνωσίας και 

εμπειρίας των διοικητικών στελεχών όλων των βαθμιδών της ιεραρχίας, η ελλιπής 

αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων, η χαλάρωση των ελέγχων του
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προσωπικού καθώς και ποικιλότροπη «νόμιμη» αποχή από την εργασία για ορισμένους 

υπαλλήλους.

• Η οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει κάθετα ιεραρχικά 

επίπεδα με βασικό χαρακτηριστικό τον αποκλεισμό της προσωπικής ευθύνης των 

υπαλλήλων, έχει ως συνέπεια την απώλεια πολύτιμου χρόνου και τη λειτουργική 

δυσκαμψία με εμπλοκή πολλών κρατικών αρχών.

• Η αυστηρή, κατά πολλούς, διάκριση των εξουσιών, κατά την οποία άλλη Κρατική 

Αρχή θεσπίζει το νόμο και άλλη τον εφαρμόζει, έχει ως αποτέλεσμα την προβληματική 

επικοινωνία.

• Οι παράλληλοι κλάδοι ελέγχου χωρίς ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ τους. Ας μη 

λησμονούμε και το γεγονός ότι σε λίγες, ευτυχώς, περιπτώσεις οι ελεγκτικοί 

μηχανισμοί δε στηρίζονται στην αρχή της διαφάνειας.

• Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται γενικά άκαμπτες δομές. Ακόμη, επισημαίνονται 

και επικαλύψεις στην κατανομή αρμοδιοτήτων (βέβαια, είναι αδύνατη η πλήρης 

αυτοτέλεια των επιμέρους διοικητικών δομών, οπότε σε μεγάλο βαθμό οι 

συναρμοδιότητες είναι αναπόφευκτες) ή μειωμένος συντονισμός τους.

• Οι διαδικασίες αξιολόγησης συχνά δεν ελέγχουν την επίτευξη των στόχων (ποιοτικών 

και ποσοτικών), αλλά περιορίζονται σε αναποτελεσματικές προσπάθειες ελέγχου της 

απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

• Είναι γνωστό και συχνό το φαινόμενο της έκδοσης πολλών πιστοποιητικών που θα 

μπορούσαν, όμως, να περιοριστούν με διασταυρώσεις στοιχείων. Γενικότερα, στις 

περισσότερες περιπτώσεις συναλλαγής του πολίτη με τις Δ.Ο.Υ. (αλλά και με κάθε 

Δημόσια Υπηρεσία) είναι απαραίτητος ένας μεγάλος όγκος εγγράφων και 

δικαιολογητικών, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά το έργο των Υπηρεσιών και 

φυσικά θέτει τον πολίτη σε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό 

με τον όρο γραφειοκρατία.

Το παραπάνω πρόβλημα, που κατατρύχει εδώ και χρόνια ολόκληρη την ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη της ποιότητας των παρεχόμενων 

δημόσιων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, θα γίνει μια εκτενέστερη αναφορά, με σκοπό να 

κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκε, τους στόχους που κλήθηκε να 

επιτύχει και τα αποτελέσματα που επέφερε.
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Ο όρος γραφειοκρατία αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει μια αποδοτική 

οργανωτική δομή. Το γραφειοκρατικό σύστημα σχεδιάστηκε από το Max Weber με τους 

εξής στόχους:

I. να διατηρήσει ίση μεταχείριση προς τους πολίτες

II. να λειτουργήσει αποδοτικά και να βελτιώσει τις επικρατούσες οργανωτικές πρακτικές

III. να συντελέσει στην υιοθέτηση ορθολογικού τρόπου λήψης αποφάσεων

IV. να συντονίσει το μεγάλο αριθμό αποφάσεων στο πλαίσιο των αντικειμενικών στόχων 

του οργανισμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού συστήματος, τουλάχιστον στις αρχές 

της εμφάνισής του, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

r Εξειδίκευση του προσωπικού.

> Ιεραρχική διαβάθμιση.

'r Καθορισμός των αρμοδιοτήτων (εξουσίας - ευθύνης).

> Συστήματα κανόνων και διαδικασιών.

V Έμφαση στον ορθολογισμό (απρόσωπος χαρακτήρας της εργασίας).

> Προαγωγές με βάση τεχνικές γνώσεις και ικανότητες.

'r Συγκεντρωτική οργανωτική δομή.

> Συντονισμός των εργασιών.

'κ Αυστηρή αρχειοθέτηση - πρωτόκολλο.

Οι αυστηροί κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες του γραφειοκρατικού συστήματος 

στοχεύουν στην αποφυγή επίλυσης προβλημάτων με επιλεκτικό τρόπο (διαφορετικές 

λύσεις στα ίδια προβλήμιατα) και στη διατήρηση ίσης μεταχείρισης μιεταξύ των πολιτών.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του γραφειοκρατικού συστήματος, που 

συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι τα εξής:

■ η εφαρμιογή κανόνων καθίσταται πιο σημαντική από την ποιοτική εξυπηρέτηση

■ άκαμιπτη. αυστηρή συμιπεριφορά

■ απρόσωπη μεταχείριση

■ περιορισμός διακρίσεων μεταξύ των πολιτών

■ τα λειτουργικά τμήματα ενδιαφέρονται για καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας παρά 

για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
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■ υπάρχει ενδιαφέρον των εργαζομένων μόνο για ελάχιστα αποδεκτά όρια απόδοσης

■ χαμηλή υποκίνηση - χαμηλή παραγωγικότητα

■ η εξυπηρέτηση προκύπτει ως μια αλυσίδα κατακερματισμένων ενεργειών, οπότε ο 

πολίτης δε μένει ικανοποιημένος

■ αντίδραση σε οργανωτικές αλλαγές (επισημαίνεται έλλειψη καινοτομιών και νέων 

ιδεών, ενώ και η ύπαρξη ειδικευμένων λειτουργικών τμημάτων δημιουργεί ένα 

αυστηρά δομημένο περιβάλλον κανόνων και διαδικασιών)

■ στενά περιθώρια ανάπτυξης των εργαζομένων λόγω αυστηρής εξειδίκευσης, έλλειψης 

συνολικής γνώσης και εμπειρίας

■ αποφυγή υπευθυνοτήτων (αναρμοδιότητα), οπότε οι εργαζόμενοι αναζητούν καταφύγιο 

στους απρόσωπους κανόνες της υπηρεσίας.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι μεταρρυθμιστικές τάσεις στις δυτικές 

χώρες (Μ. Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ιταλία) διευκολύνθηκαν από τον υπάρχοντα 

διοικητικό μηχανισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή και αξιόπιστη 

γραφειοκρατία. Αντίθετα, όμως, ο εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Υπηρεσιών στην 

Ελλάδα δυσχεραίνεται από τη στοιχειώδη λειτουργία του γραφειοκρατικού μοντέλου, το 

οποίο δεν κατόρθωσε να αποτελέσει ένα αξιόπιστο αυτόνομο διοικητικό μηχανισμό, να 

συνδράμει στην ανάπτυξη διοικητικής τεχνογνωσίας και να διαμορφώσει μια ισχυρή 

δημοσιοϋπαλληλία. Ωστόσο, αν και η γραφειοκρατία (ως οργανωτική δομιή που 

στηρίζεται στην ενότητα ελέγχου, στην ομοιομορφία, στην τυποποίηση) δέχτηκε 

σημαντική κριτική τα τελευταία χρόνια, αρχίζουν σταδιακά να γίνονται αντιληπτές 

ορισμένες πλευρές της που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των δημοκρατικών 

καθεστώτων. Επομένως, θα πρέπει να αναζητηθούν οι συνδυασμοί που σέβονται τόσο τις 

ιδιαιτερότητες του δημόσιου χώρου, όσο και εκείνες του συγκεκριμένου κοινωνικού και 

πολιτικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί ολόκληρη η Δημόσια Διοίκηση.

4.5 Μέτρα και Πρακτικές σε Εφαρμογή

Όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους δικαιολογούν την ύπαρξη της 

λεγάμενης φοροδιαφυγής, ενός κοινωνικοοικονομικού φαινομένου με σημαντικές 

επιπτώσεις για την οικονομία του ελληνικού κράτους. Εκτός, όμως, από τη φοροδιαφυγή 

στην κλασική της μορφή, μπορούμε ακόμα να την διακρίνουμε και ως φοροκλοπή, ως
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φοροαποφυγή, ως φοροαπαλλαγή και ως επίρριψη ή μετακύλιση του φόρου. Πριν 

συνεχίσουμε, θα πρέπει, ασφαλώς, να αναλύσουμε επιγραμματικά τους προαναφερθέντες 

όρους.

Στην κλασική της μορφή η φοροδιαφυγή είναι η απροκάλυπτη καταστρατήγηση του 

νόμου και η με παράνομες ενέργειες ελαχιστοποίηση της νόμιμης φορολογικής 

υποχρέωσης από μέρους του φορολογούμενου. Η φοροδιαφυγή, όπως αναφέρεται εδώ. 

πηγάζει από δόλια προαίρεση του υπόχρεου και έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία του 

Δημοσίου. Η φοροδιαφυγή επιτυγχάνεται με τη μη απόδοση στο Δημόσιο αμέσων κυρίως 

φόρων, είτε με τη μη δήλωση του συνόλου των εισοδημάτων από τους φορολογούμενους, 

είτε με την απόκρυψη εσόδων ή κερδών από τους επιτηδευματίες (επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες).

Φοροκλοπή είναι η μη απόδοση στο Δημόσιο του ποσού του φόρου που έχει εισπράξει 

κάποιος από κάποιον υπόχρεο. Κατά κανόνα αυτό γίνεται με τους έμμεσους φόρους για 

τους οποίους υπόχρεος είναι συνήθως ο τελικός καταναλωτής, αλλά τη συγκέντρωση και 

την απόδοσή τους την έχει αναλάβει βάσει νόμου κάποιος άλλος, κυρίως επιτηδευματίας 

(κλασικό παράδειγμα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Φ.Π.Α.).

Η φοροαποφυγή ή και «νόμιμη φοροδιαφυγή» είναι η με νόμιμο τρόπο μείωση της 

φορολογικής υποχρέωσης, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να διαφεύγει της φορολογίας 

χωρίς συνέπειες. Ουσιαστικά η φοροαποφυγή προϋποθέτει πολύ καλή γνώση του 

φορολογικού συστήματος, έτσι ώστε ο υπόχρεος σε φόρο να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 

αδυναμιίες τού συστήματος.

Μετακύλιση φόρου είναι η προσπάθεια από κάποιον επιτηδευματία της 

συναλλακτικής αλυσίδας για επίρριψη του φόρου στον επόμενο, με ουσιαστικό αποδέκτη 

τον τελικό καταναλωτή (π.χ. υψηλός φορολογικός συντελεστής στη φορολογία του 

εισοδήματος νομικών προσώπων οδηγεί τους επιτηδευματίες σε αναπροσαρμογή των 

τιμών, γιατί είναι γνωστό ότι οι επιχειρηματίες επιθυμούν πάντα να υπολογίζουν το φόρο 

ενός αγαθού ως συστατικό του κόστους του).

Βεβαίως, η φοροδιαφυγή, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται, δεν αποτελεί τη 

μοναδική επίπτωση της «προβληματικής» ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από 

τις Δ.Ο.Υ. και τη Φορολογική Διοίκηση γενικότερα. Ήδη, σε προηγούμενη παράγραφο, 

έχει γίνει μια αναφορά στα προκαλούμενα προβλήματα.

Εντούτοις, δε θα ήταν σωστό να αφήσουμε να εννοηθεί ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες 

και δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και τη βελτίωση 

της ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτά ακριβώς τα μέτρα και τις πρακτικές που έχουν ήδη
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τεθεί σε εφαρμογή και ισχύουν στις μέρες μας, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, 

εξετάζοντάς τα σε δύο κυρίως τομείς:

■ στην ενημέρωση, στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη και στις διαδικασίες 

συναλλαγής του με τις Δ.Ο.Υ. και τη Φορολογική Διοίκηση γενικότερα

■ στις «εσωτερικές» διαδικασίες και στην υλικοτεχνική υποδομή των Οικονομικών 

Υπηρεσιών.

4.5.1 Ενημέρωση του Πολίτη, Εξυπηρέτησή του και Διαδικασίες Συναλλαγής

Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών αποτελεί υποχρέωση της ολόκληρης 

της Δημόσιας Διοίκησης και διενεργείται με διάφορους τρόπους και μέσα. Στις μέρες μας. 

που η πληροφορική έχει εισαχθεί στη Δημόσια Διοίκηση, η χρήση αυτής παρέχει μεγάλες 

δυνατότητες για ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποιοτική 

εξυπηρέτηση των φορολογούμενων πολιτών.

Η έντυπη πληροφόρηση αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο ενημέρωσης και έχει ως 

σκοπό την αύξηση της εθελοντικής συμμόρφωσης του κοινού, τη μείωση της ταλαιπωρίας 

του και του κόστους συμμόρφωσής του, καθώς και τη μείωση του κόστους λειτουργίας 

των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Κατά το μέρος που αφορά στη Φορολογική Διοίκηση, η 

έντυπη πληροφόρηση περιλαμβάνει:

■ Πέντε ενημερωτικά φυλλάδια για τους κατοίκους εξωτερικού που έχουν φορολογικές 

υποχρεώσεις στην Ελλάδα ή δικαιούνται ορισμένες τελωνειακές αλλαγές και 

διευκολύνσεις, όπως

α) «Ενημερωτικό Φυλλάδιο» με γενικές πληροφορίες (100.000 αντίτυπα) 

β) «Τελωνειακές Απαλλαγές και Διευκολύνσεις» (Φ-1) (30.000 αντίτυπα) 

γ) «Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος» (Φ-2) (30.000 αντίτυπα) 

δ) «Θέμιατα Φορολογίας Κεφαλαίου» (Φ-3) (30.000 αντίτυπα)

ε) «Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελών και Ειδικών Φορολογιών. 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Φορολογικού Μητρώου» (Φ-4) (30.000 αντίτυπα)
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Ας σημειωθεί ότι το 2001, αντί των παραπάνω επιμέρους ενημερωτικών φυλλαδίων, 

εκδόθηκε ένα ενιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο για τους κατοίκους του εξωτερικού, με τίτλο 

«Φορολογικός Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού». Ο Οδηγός αυτός διατέθηκε σε Πρεσβείες, 

Προξενεία, Προξενικά Γραφεία, Μόνιμες Αντιπροσωπίες της Ελλάδας στην Ε.Ε., στα 

Τελωνεία που αποτελούν τις πύλες εισόδου και εξόδου από τη χώρα, στις Δ.Ο.Υ., καθώς 

και στα Γραφεία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών και στις σελίδες του 

Διαδικτύου της Γ.Γ.Π.Σ. (Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων).

■ Μία σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων με τίτλο «Οδηγός Φορολογικών Διαδικασιών» 

και ειδικότερα:

α) «Οδηγός Φορολογικών Διαδικασιών σε θέματα Μητρώου»

β) «Οδηγός Φορολογικών Διαδικασιών σε θέματα Εξόφλησης Τίτλων Πληρωμής - 

Νομιμοποίησης Δικαιούχων», 

γ) «Οδηγός Φορολογικών Διαδικασιών σε θέματα Φ.Π.Α.»

δ) «Οδηγός Φορολογικών Διαδικασιών σε θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων»

■ Εκδόθηκε το έτος 2000 ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Οδηγός του Πολίτη - 

Τεύχος Α'», για διάφορα φορολογικά θέματα του Υπουργείου (Μητρώου, Κεφαλαίου, 

Κ.Β.Σ., Φ.Μ.Υ., Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.).

■ Εκδόθηκαν επίσης:

α) Κατάλογοι τηλεφώνων και Fax των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε 

5.500 αντίτυπα. Εκδόθηκαν από το περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», σε ειδική 

έκδοση του έτους 2001 και διανεμήθηκαν τόσο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών όσο και στις Διοικητικές Περιφέρειες, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 

στον Ο.Τ.Ε. και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το περιεχόμενο των εκδόσεων 

αυτών έχει καταχωρηθεί και στις σελίδες της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Internet (ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.gsis.gov.gr ) για την ενημέρωση των χρηστών αυτού.

β) Κατάλογος Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (με το 

ονοματεπώνυμο των προϊσταμένων, καθώς και τα αντίστοιχα τηλέφωνα και Fax 

επικοινωνίας αυτών), σε 2.500 αντίτυπα.
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■ Το έτος 2001 εκδόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Πληροφορίες για ιδιώτες που 

φέρνουν στην Ελλάδα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο από άλλες χώρες».

■ Εκδόθηκε ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις τελωνειακές απαλλαγές για την αγορά 

επιβατικού αυτοκινήτου από πολύτεκνους και ανάπηρους.

■ Καταβάλλονται προσπάθειες για την επανέκδοση πολλών από τα παραπάνω 

ενημερωτικά φυλλάδια και Οδηγούς με τις αναγκαίες μεταβολές, προσθήκες ή 

βελτιώσεις της ύλης τους.

■ Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ενημέρωσης των πολιτών, τη βελτίωση της 

λειτουργίας και την αύξηση της παραγωγικότητας των Δ.Ο.Υ.. καθώς και τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων τους, το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη 

διάρκεια της περιόδου υποβολής δηλώσεων φορολογίας οικονομικού έτους 2002 

εξέδωσε:

α) Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνήθη ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα 

αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Η ύλη του Εγχειριδίου αυτού δόθηκε δια του Γραφείου 

Τύπου του Υπουργείου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δημοσιεύτηκε στον 

ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο, ως ένθετο στο κύριο σώμα των εφημερίδων.

β) Φορολογικό Οδηγό Εντύπων και Δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τα 

φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002.

γ) Φορολογικό Οδηγό Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων 

λαθών, κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού 

έτους 2001.

■ Εκδίδονται και διανέμονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Ανακοινώσεις και 

Δελτία Τύπου για διάφορα θέματα του Υπουργείου.

■ Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου, περιληπτικών ανακοινώσεων του περιεχομένου των 

εκδιδόμενων εγκυκλίων ή και άλλων ανακοινώσεων.
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Όσον αφορά στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική ενημέρωση, πραγματοποιήθηκαν 

ενημερωτικές ραδιοφωνικές εκπομπές για σημαντικά θέματα του Υπουργείου 

Οικονομικών (όπως των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος), με τη συμμετοχή της 

πολιτικής ηγεσίας ή έμπειρων στελεχών του Υπουργείου ή με την υποστήριξη του έργου 

του παρουσιαστή της εκπομπής από το Υπουργείο, με σχετικό πληροφοριακό υλικό. 

Επίσης, προβλήθηκαν από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ανακοινώσεις, διαφημιστικά σποτ 

και άλλοι οπτικοακουστικοί τρόποι επικοινωνίας, για διάφορα θέματα του Υπουργείου 

Οικονομικών.

Ο σύγχρονος τρόπος ενημέρωσης, βέβαια, πραγματοποιείται με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών (ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση) και περιλαμβάνει:

■ Εμπλουτισμό του κόμβου Internet (www.gsis.gov.gr) της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων. Με μέριμνα της προαναφερθείσας Γραμματείας 

λειτουργεί κόμβος Internet για την παροχή πληροφοριών σε θέματα του Υπουργε.ίου. 

στους ενδιαφερομένους χρήστες (http://www.gsis.gov.gr και e-mail: 

taxisnet@gsis.gov.gr), ο οποίος διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα θέματα. Στον κόμβο 

αυτό, μεταξύ άλλων, έχουν καταχωρηθεί και τα παρακάτω θέματα:

ί. Πληροφορίες για τις προθεσμίες και άλλα βασικά θέματα, για την υποβολή 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας 

οικονομικού έτους 2002.

ii. Ο Οδηγός Εντύπων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται με τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος.

iii. Το εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτημάτων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα, 

ίν. Τηλέφωνα επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. για την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, κατά τη διάρκεια υποβολής αυτών, 

ν. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον ανακαθορισμό της κατά 

τόπου αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς και της καθ' ύλην 

και κατά τόπου αρμοδιότητας ορισμένων Δ.Ο.Υ. της χώρας, σε θέματα 

αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 

νί. Οι τηλεφωνικοί κατάλογοι όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

καθώς και οι κατάλογοι Προϊσταμένων αυτών.
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νϋ. Η ύλη των φυλλαδίων που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά στους 

κατοίκους εξωτερικού που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα ή 

δικαιούνται ορισμένων τελωνειακών απαλλαγών και διευκολύνσεων, 

viii. Ο Οδηγός Φορολογικών Διαδικασιών σε θέματα Μητρώου και ο Οδηγός 

Υποτροφιών και Επιχορηγήσεων από Ιδρύματα και Κληροδοτήματα.

■ Ενημέρωση μέσω Ηλεκτρονικών Σημείων Εξυπηρέτησης (Info-Kiosks). Λειτουργούν 

ανάλογα συστήματα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στις Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και 

Αγίας Παρασκευής, και γίνεται επέκταση και σε άλλες Δ.Ο.Υ. του TAXIS.

■ Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων (TAXIS net). Αειτουργεί για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και 

φορολογίας εισοδήματος. Μελετάται επίσης η επέκταση του συστήματος και για άλλα 

θέματα.

■ Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, όπως του Αποδεικτικού της Φορολογικής 

Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.). Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί οι σχετικές 

ηλεκτρονικές σελίδες της υπηρεσίας ΑΦΕηεΐ, στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων (ενότητα «TAXISnet», υποενότητα «e-ενημερότητα»),

■ Εάν ο πολίτης χρειαστεί να ελέγξει την εγκυρότητα ενός Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) για την έκδοση τιμολογίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού, ή 

αν αναζητά κάποιους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για τη συμπλήρωση 

φορολογικών δηλώσεων ή οποιωνδήποτε άλλων εντύπων, μπορεί από το χώρο 

εργασίας του και χωρίς οικονομικό κόστος να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική 

υπηρεσία διακρίβωσης ΑΦΜ ή αναζήτησης ΚΑΔ, αντίστοιχα, της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ιστοχώρος Γ.Γ.Π.Σ., ενότητα «TAXISnet», 

υποενότητα «e-υπηρεσίες», ή επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

■ Είναι δυνατή η εγγραφή ενός φορολογούμενου στον κατάλογο αποδεκτών 

ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Γ.Γ.Π.Σ., με τη συμπλήρωση απλά μιας φόρμας 

εγγραφής, ώστε να μιπορεί να ενημερώνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για κάθε νέα υπηρεσία και πληροφοριακό περιεχόμενο που διατίθεται 

ηλεκτρονικά.
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■ Ηλεκτρονική διάθεση τυποποιημένων εγγράφων σε εκτυπώσιμη μορφή (όπως αιτήσεις, 

φορολογικά έντυπα κ.λ.π.), ακόμη και χορήγηση εντύπων μέσω fax.

■ Ο πολίτης μπορεί, μέσω του Διαδικτύου, να έχει πρόσβαση σε υποδείγματα δηλώσεων, 

σε αποφάσεις φορολογικού χαρακτήρα, σε χρήσιμους ηλεκτρονικούς συνδέσμους, 

ακόμα και σε στατιστικά στοιχεία δηλώσεων ή Υπηρεσιών.

■ Ηλεκτρονική αμφίδρομη επικοινωνία (e-mail) με ερωτήσεις πολιτών και απάντηση σε 

αυτές από το Υπουργείο Οικονομικών. Εξάλλου, με το άρθρο 14 του Ν. 2672/98 

καθιερώθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτών με 

διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με αποστολή μηνυμάτων με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

■ Αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των φορολογουμένων σε σχετικά τηλεφωνήματα 

αυτών, για θέματα εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους.

■ Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω των υφιστάμενων υποδομών του 

Τραπεζικού Συστήματος (πιστωτικές κάρτες, πάγιες εντολές πληρωμής κ.λ.π.) για την 

εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών.

■ Δημιουργείται Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών, όπου 

θα έχουν πρόσβαση και οι πολίτες.

Ολοκληρώνοντας, θα αναφέρουμε επιγραμματικά το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο 

κυρίως στηρίζεται η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών (κατά βάση οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες μέσω του TAXISnet):

i) ΠΟΑ 1036 / 12-2-2001, «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα»

ii) ΠΟΑ 1054 / 2-3-2001, «Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων»

iii) ΠΟΑ 1055 / 2-3-2001. «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης 

Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα»
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ίν) ΠΟΑ 1223 / 7-5-2001, «Έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. για τη θεώρηση 

στοιχείων του Κ.Β.Σ. μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής τους μέσω 

TAXISnet»

ν) ΠΟΑ 1157 / 14-6-2001, «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - 

ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας»

νί) ΠΟΑ 1257 / 14-11-2001, «Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων 

Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet)»

Η τηλεφωνική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών είναι αυτόματη, μέσω 

σύντομων μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων, από το τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου 

Οικονομικών (στο επί της οδού Καρ. Σερβίας 10 κεντρικό κτίριο), με τηλεφωνικές 

γραμμές, στους παρακάτω τετραψήφιους αριθμούς κλήσης:

α) No 1304, για φορολογικά θέματα μισθωτών και συνταξιούχων 

β) No 1305, για φορολογικά θέματα αγροτών 

γ) No 1306, για φορολογικά θέματα ελεύθερων επαγγελματιών 

δ) No 1307, για φορολογικά θέματα εμπορικών επιχειρήσεων 

ε) No 1308, για τελωνειακό θέματα

στ) No 1309, για θέματα φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας

Ακόμη, στον αριθμό κλήσης 210-48.55.800, που λειτουργεί με μέριμνα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, οι φορολογούμενοι μπορούν να 

πληροφορούνται σχετικά με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.

Να σημειωθεί ότι μελετάται, βέβαια, η αναβάθμιση του παραπάνω συστήματος, ώστε 

να παρέχει καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση με τη δημιουργία πολλών υποκαταλόγων 

θεμάτων και απευθείας πρόσβαση στο θέμα που ενδιαφέρει τον πολίτη, καθώς και λήψη 

και εκτύπωση αυτού στο Fax του καλούντος.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, για το χρονικό διάστημα από 9/3/99 - 31/3/99 η 

αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Ε. δέχτηκε συνολικά 6.370 κλήσεις και διαβίβασε στο 

παραπάνω τηλεφωνικό σύστημα τις 6.152, από τις οποίες απαντήθηκαν οι 5.510. ενώ το 

2000 (κατά την περίοδο 1/3/2000 - 30/6/2000)δέχτηκε συνολικά 24.678 κλήσεις.

Εκτός από τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και λειτουργία νέων 

αυτόματων - σύγχρονων τηλεφωνικών κέντρων σε μεγάλες Υπηρεσίες του Υπουργείου 

που παρουσιάζουν σημαντικό όγκο συναλλαγών με το κοινό (όπως στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου). Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση
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καρτοτηλεφώνων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ 

τέλος δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) 

με τη διαδικασία των τηλεφωνικών αιτήσεων μέσω Ο.Τ.Ε., στον τετραψήφιο τηλεφωνικό 

αριθμό 1502. Μάλιστα, στο διάστημα, από την έναρξη ισχύος του τελευταίου αυτού 

συστήματος (4/5/1998) μέχρι τις 28/2/2002 υποβλήθηκαν 26.526 συνολικά τηλεφωνικές 

αιτήσεις, το σύνολο των οποίων απαντήθηκαν.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ίδρυση των Γραφείων Επικοινωνίας και Πληροφόρησης 

Πολιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ.). Τέτοιο γραφείο λειτουργεί στην Κεντρική) Υπηρεσία του 

Υπουργείου κατά τη διάρκεια όλου του έτους, στελεχωμένο με το αναγκαίο προσωπικό 

και το απαραίτητο τεχνικό (Fax, φωτοτυπικό μηχάνημα) και τεχνολογικό εξοπλισμό 

(Η/Υ). Στο Γ.Ε.Π.ΠΟ. υπηρετεί σε μόνιμη βάση ένας υπάλληλος (του κλάδου των 

εφοριακών), ενώ κατά την περίοδο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

στελεχώνεται και με άλλους υπαλλήλους με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία σε 

θέματα φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου και μητρώου. Στο γραφείο αυτό υπηρετεί 

σήμερα ένας ακόμη υπάλληλος (του κλάδου των εφοριακών) αποσπασμένος από Δ.Ο.Υ. 

του Νομού Αττικής.

Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών λειτουργεί σε όλες τις Δ.Ο.Υ. κατά τη διάρκεια 

υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για την παροχή βοήθειας στους 

πολίτες σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων. Η νέα αυτή δομή λειτουργεί 

πιλοτικά και τις απογευματινές ώρες (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από 14:30 μ.μ. έως 

20:00 μ.μ.) σε τέσσερις Δ.Ο.Υ. (Χολαργού, Γλυφάδας, Α' Πειραιά και Α' Περιστεριού). 

Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, κατά την περίοδο 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έτους 2003. σε 60 μεγάλες Δ.Ο.Υ. της χώρας, τα 

Γραφεία αυτά λειτούργησαν σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη συνίστανται σε: 

α) Γενικές πληροφορίες σε θέματα αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.

β) Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) σε φυσικά πρόσωπα, 

ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. υπαγωγής τους (με την προϋπόθεση ότι οι πολίτες είναι ενήμεροι 

για τα χρέη τους), καθώς και ενημέρωση αυτών για τυχόν οφειλές τους. Η χορήγηση του 

παραπάνω αποδεικτικού είναι δυνατή αμέσως, εφόσον πρόκειται για Δ.Ο.Υ. που είναι 

ενταγμένες στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS.

γ) Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών σχετικά με την 

υποβληθείσα αίτηση και προώθηση την επόμενη ημέρα των αιτημάτων στις αρμόδιες 

Δ.Ο.Υ., οι οποίες απαντούν απευθείας στον ενδιαφερόμενο.

64



Βι-λτιωςη Ποιοπιτλς ΣΤΙΣ ΔΐϊΜΟΣίεΣ Οικονομικές Υιιμρι-ςιες: η περίπτωση της Ελλάδας

δ) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων ή 

φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της Αρχής που εξέδωσε 

το πρωτότυπο, με την προσκόμιση αυτών.

ε) Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικά πρόσωπα μη 

επιτηδευματίες, με την προϋπόθεση της υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων και 

δικαιολογητικών.

στ) Υπηρεσίες του συστήματος TAXIS μέσω INTERNET (http://www.taxisnet.gr/), 

όπως ηλεκτρονική υποβολή πιστωτικών και μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.) για πιστοποιημένους φορείς, ενημέρωση για την εκκαθάριση της δήλωσης 

φόρου εισοδήματος, επαλήθευση Α.Φ.Μ., αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας 

(Κ.Α.Δ.) και στατιστικών στοιχείων για ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρει το TAXIS.

ζ) Γενικές πληροφορίες, που είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα (www.gsis.gov.gr! 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο 

Internet (όπως Οδηγός του Πολίτη, απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των πολιτών, 

βασικές νομοθετικές διατάξεις φορολογίας. Υποτροφίες - Κληροδοτήματα κ.λ.π.). 

Μάλιστα, στην επιλογή e-ΓΓΠΣ της παραπάνω ιστοσελίδας, ο πολίτης μπορεί, 

επιλέγοντας την ενότητα e-εκκαθάριση και πληκτρολογώντας τον αριθμό του 

φορολογικού του μητρώου, να πληροφορηθεί σχετικά με την εκκαθάριση ή μη της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του καθώς και εάν από την εκκαθάριση της δήλωσης 

προκύπτει ποσό για καταβολή (χρεωστικό) ή για επιστροφή (πιστωτικό).

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι με όλα τα παραπάνω επιδιώκεται η 

επίτευξη ορισμένων στόχων, δηλαδή:

□ ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη

□ ανάλυση της ανταπόκρισης του πολίτη

□ αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών

□ αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών

□ μείωση του κόστους της εξυπηρέτησης των πολιτών

□ μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών

□ αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών της εξυπηρέτησης των πολιτών

□ χρονική παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων του.
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Η βελτίωση της εμφάνισης των υπηρεσιών και της υποδοχής του κοινοί)

επιτεύχθηκε, ως ένα βαθμό, με τα ακόλουθα:

■ Μετεγκατάσταση πολλών Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων σε μεγαλύτερα και καλύτερα κτίρια, 

που να πληρούν τις απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ολοκληρωμένων 

Πληροφορικών Συστημάτων (TAXIS και Τελωνείων, αντίστοιχα). Σε όλες τις 

μεταστεγάσεις καταβάλλεται προσπάθεια να ληφθεί επαρκής μέριμνα για τη 

δημιουργία χώρων υποδοχής του κοινού, καθώς και για την πρόσβασή τους από τα 

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

■ Στέγαση όλων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων 

και της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. (Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών) σε 

νέο ενιαίο κτίριο, ειδικών προδιαγραφών, στο Μοσχάτο. Το έργο, προϋπολογισμού 

8,240 δις, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κλεισθένης» και 

χρηματοδοτείται από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο του νέου κτιρίου λειτουργεί η «Πειραματική Δ.Ο.Υ.» και προβλέπεται να 

λειτουργήσει το «Πειραματικό Τελωνείο», τα οποία επικουρούν τις μελέτες των 

Ομάδων Διοίκησης Έργου, ώστε να διεξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και να 

επιτυγχάνονται σημαντικές βελτιώσεις. Το κτίριο διαθέτει αίθουσες συνεδριάσεων, 

σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, ιατρείο, παιδικό σταθμό, χώρους 

στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π., και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα κτίρια της 

Δημόσιας Διοίκησης σε ποιότητα κατασκευής και μέτρων ασφαλείας.

■ Δημιουργία κατάλληλων χώρων υποδοχής του κοινού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

που έχουν συναλλαγή με το κοινό, καθώς και εξοπλισμός αυτών.

■ Τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων καθοδήγησης του κοινού για την προσπέλασή του 

στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και ενδεικτικών πινακίδων εσωτερικής 

οργανωτικής και χωροταξικής διάρθρωσης των επί μέρους Τμημάτων και Γραφείων 

κάθε Υπηρεσίας.

■ Καθιέρωση νέου ωραρίου υποδοχής του κοινού στις Δ.Ο.Υ., με σχετικές αποφάσεις 

των αρμοδίων οργάνων (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών) για 

την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών και την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών.

■ Τοποθέτηση, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, Πίνακα Ανακοινώσεων, καθώς και 

ειδικών σταντ τοποθέτησης διαφόρων (ενημερωτικών κ.λ.π.) φυλλαδίων για διανομή 

στο κοινό.
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■ Εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας εξυπηρέτησης του κοινού, σε 

ορισμένες Δ.Ο.Υ. που έχουν πολύ μεγάλη συναλλαγή με το κοινό (Δ.Ο.Υ. Κηφισίας. 

Αγ. Παρασκευής, Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, ΙΘ' Αθηνών. 

Γλυφάδας, Παλλήνης, Χολαργού, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης).

■ Λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Βιβλίων και Εντύπων στις Δ.Ο.Υ. για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του κοινού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο υποβολής των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος), καθώς και για τη διατήρηση επάρκειας και διαφύλαξης των 

παραπάνω εγγράφων.

■ Λειτουργία σε όλες τις Δ.Ο.Υ. Γραφείων Παραλαβής Δηλώσεων Φορολογίας 

Εισοδήματος (ένα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και ένα για τις 

επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες), κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου 

παραλαβής των παραπάνω δηλώσεων.

■ Προώθηση των διαδικασιών για τη στέγαση των Διευθύνσεων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου σε ένα ενιαίο ιδιόκτητο κτίριο.

Για τη βελτίωση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες έγιναν τα 

παρακάτω:

♦ Συστήθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών από 22/5/1988 Ομάδα 

Διοίκησης Έργου, για το σχεδίασμά και την υλοποίηση προγράμματος προώθησης της 

πολιτικής ποιότητας. Η Ομάδα αυτή συνεργάζεται με την αντίστοιχη Ομάδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). 

Έργο της παραπάνω Ομάδας είναι:

ί) Η εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας στις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών.

ϋ) Ο προσδιορισμός των προβληματικών περιοχών που ευθύνονται για την έλλειψη 

ποιότητας.

iii) Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

ίν) Η πρόταση μέτρων βελτίωσης της ποιότητας.

♦ Εκπονούνται ορισμένες μελέτες από ειδικές Ομάδες Εργασίας και από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνουν και θέματα βελτίωσης 

των διαδικασιών (απλοποίησης και κατάργησης των περιττών διαδικασιών). Η 

υλοποίησή τους θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες.
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♦ Εκδόθηκε (υπό μορφή αφίσας) και τοιχοκολλήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του 

Υπουργείου, «Πίνακας βασικών υποχρεώσεων και κανόνων καλής συμπεριφοράς των 

υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες», με στόχο τη δημιουργία 

κλίματος φιλικότητας, εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των υπαλλήλων 

του Υπουργείου Οικονομικών και των συναλλασσομένων πολιτών.

♦ Καταρτίζεται Χάρτα Δικαιωμάτων του Πολίτη έναντι των Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών, σύμφωνα με το Ν.2690/1999. Η Χάρτα περιλαμβάνει μια καταγραφή 

των δικαιωμάτων του πολίτη (δικαιωμάτων προσφυγής, αποζημίωσης, γνώσης 

εγγράφων, λήνμης αντιγράφων κ.λ.π.), με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας και την 

εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ κράτους και πολιτών, καθώς και 

τη σχετική ενημέρωση των πολιτών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

♦ Ολοκληρώνεται η έκδοση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος θα περιέχει τις βασικές αρχές και κανόνες 

δεοντολογικής συμπεριφοράς, με στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων εντός και εκτός της Υπηρεσίας τους, δηλαδή μεταξύ τους αλλά κυρίως 

στις σχέσεις τους με τους πολίτες.

♦ Ολοκληρώνεται ή επεκτείνεται η εγκατάσταση μεγάλων και μικρών πληροφορικών 

συστημάτων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου (όπως τα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα α) Φορολογίας - TAXIS, β) Τελωνείων, γ) Προσωπικού. Μισθοδοσίας και 

Συντάξεων, δ) Προϋπολογισμού και Θησαυροφυλακίου κ.λ.π.

♦ Γίνεται αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Ολοκληρωμένων Πληροφορικών 

Συστημάτων Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων, για τη λειτουργία στις Δ.Ο.Υ. και 

στα Τελωνεία, αντίστοιχα, Υπηρεσιών μίας Στάσης (one stop shop).

♦ Συστήθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών από 15/11/1999, Επιτροπή 

Αξιολόγησης των Καταγγελιών σε βάρος των Υπηρεσιών και των Υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως σημείου αναφοράς των πολιτών και ενιαίου οργάνου 

διαχείρισης και αξιολόγησης των σχετικών (γραπτών ή προφορικών) καταγγελιών, 

παραπόνων και υποδείξεών τους, με σκοπό την αξιοποίηση αυτών, για τον εντοπισμό 

και την εξάλειψη των φαινομένων κακοδιοίκησης και δυσλειτουργίας των Υπηρεσιών 

του Υπουργείου, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το έργο της επιτροπής αυτής υποστηρίζεται από δύο 

Γραμματείες που λειτουργούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, τα μέλη 

της οποίας τελούν, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, υπό την καθοδήγηση
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και τις εντολές της παραπάνω επιτροπής, η οποία και κατανέμει στα μέλι] της 

Γραμματείας το έργο αυτής, ανάλογα με τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες 

διεκπεραίωσής του.

♦ Κατάρτιση του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (νόμος 2880/2001). Συγκροτούνται 

επιχειρησιακά προγράμματα σε κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια, μεταξύ των οποίων 

και το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται οι δράσεις 

των Υπουργείων. Τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούνται από υποπρογράμματα, 

μέτρα και έργα, και ο σχεδιασμός τους έχει ανατεθεί σε τέσσερις Ομάδες Διοίκησης 

Έργου, με στόχο τη βελτίωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 

επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των υποδομών, την 

αναπροσαρμογή και βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών και μιεθόδων, και. τέλος, 

τη βελτίωση των σχέσεων της Διοίκησης με τον πολίτη.

Ως προς τις Διαδικασίες Συναλλαγής έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα:

■ Θεσμοθέτηση συναλλαγών με FAX ή με e-mail.

Τέθηκαν τα νομοθετικά πλαίσια που επιτρέπουν να εξυπηρετούνται οι πολίτες από 

την υπηρεσία με τη χρήση του FAX ή στέλνοντας την αίτησή τους με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.

■ Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.

Από τη Διεύθυνση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών και τη 

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων εκδόθηκε σχετική απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ1058/20Θ0), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους 

υποκείμενους στο Φ.Π.Α. επιτηδευματίες να υποβάλλουν τις αρχικές, εμπρόθεσμες, 

πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου taxisnet.

Από τον Οκτώβριο του 2000 δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω του 

δικτύου taxisnet των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών απαιτήσεων και 

παραδόσεων στους ενδιαφερομένους, εφόσον υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

Επίσης από το Μάρτιο του 2001 δόθηκε η δυνατότητα στους φορολογούμενους να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου taxisnet, και τις εμπρόθεσμες χρεωστικές 

δηλώσεις.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος 

(30/4/2000) μέχρι τις 20/3/2002, ο αριθμός των επιτηδευματιών που υποβάλλει 

ηλεκτρονικά δηλώσεις Φ.Π.Α. συνεχώς αυξάνεται. Οι πιστοποιημένοι χρήστες 

ανέρχονται σε 278.452 και το σύνολο δηλώσεων σε 595.068.
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Τέλος, διερευνάται η δυνατότητα να εξευρεθούν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας 

(internet κ.λ.π.), που θα διευκολύνουν τους πολίτες στις συναλλαγές τους σε θέματα 

Φ.ΓΊ.Α. με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

■ Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Με την αριθμ. 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ. 1036/12.2.2001 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα και δόθηκε η 

δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες σχετικές 

δηλώσεις μαζί με τα αναγκαία έντυπα που συνυποβάλλονται με αυτές.

Σύμφωνα με σχετικά στατιστικά στοιχεία, από τις 5/3/2001 μέχρι τις 31/5/2001, 

υποβλήθηκαν συνολικά 28.592 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με αυτή 

τη διαδικασία.

■ Ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.

Με την αριθμ. 1056690/420/0015/ΠΟΛ. 1157/14.6.2001 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις και δόθηκε η σχετική 

δυνατότητα στους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες να υποβάλουν τις εμπρόθεσμες 

συγκεντρωτικές καταστάσεις - ισοζύγιο λογαριασμών, που προβλέπονται από το άρθρο 

20 του Π.Δ. 186/92 - Κ.Β.Σ., με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

Σύμφωνα με σχετικά στατιστικά στοιχεία από τις 14.6.2001 μέχρι τις 8.10.2001, 

συνολικά 1.722 φορολογούμενοι υπέβαλαν καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών και 

από τις 18.6.2001 μέχρι τις 24/7/2001 υποβλήθηκαν συνολικά 355 δηλώσεις Ισοζυγίου.

■ Ηλεκτρονική υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών μελετάται. για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 ατόμων 

(εφόσον χρησιμοποιούν μηχανογραφικό σύστημα) υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 

εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών στις Δ.Ο.Υ. σε μαγνητική μορφή αποθήκευσης 

(δισκέτα Η/Υ/), ενώ όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό κάτω των 20 ατόμων 

υποβάλλουν τις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών μόνο εάν το επιθυμούν.

■ Παροχή υπηρεσιών από μία θέση εργασίας (one stop shop).

Έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι ο πολίτης δεν μπορεί να μεταβαίνει από υπηρεσία σε 

υπηρεσία ή από γραφείο σε γραφείο, προκειμένου να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται, με συνέπεια το αυξημένο κόστος σε χρόνο, κόπο και χρήμα, και για
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το λόγο αυτό μελετάται η παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησή του να γίνεται από μία 

θέση εργασίας.

■ Πληρωμές στις Δ.Ο.Υ. με πιστωτικές κάρτες.

Έχει ήδη δοθεί η σχετική δυνατότητα πληρωμής οφειλών των πολιτών προς τις 

Δ.Ο.Υ., με πιστωτικές κάρτες διαμέσου του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Η 

δυνατότητα αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην 

καλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών, με τη μείωση της διακίνησης μετρητών.

■ Πρόγραμμα «Βελτίωση της διαδικασίας χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής».

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έγινε σχετική μελέτη και προτάθηκαν κριτήρια 

για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

το Δημόσιο, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των οφειλετών, η δε χορήγηση των 

διευκολύνσεων να συμβάλει στην άμεση εξόφληση του ληξιπρόθεσμου χρέους αλλά 

και στην οικειοθελή συμμόρφωση των οφειλετών.

Οι προτάσεις αυτές θεσμοθετήθηκαν με τα άρθρα 13 έως και 21 του ν.2648/1998 

(ΦΕΚ 238 Α') και ήδη γίνεται γενική εφαρμογή σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της Χώρας. Στα 

άρθρα αυτά, εκτός των κριτηρίων για τη χορήγηση των διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής, ορίζονται τα αρμόδια όργανα, τα ευεργετήματα του οφειλέτη αλλά και τα 

δικαιώματα του Δημοσίου, κατά τη διάρκεια ισχύος των διευκολύνσεων.

4.5.2 «Εσωτερικές» Διαδικασίες - Υλικοτεχνική Υποδομή

Αναφορικά με τις «εσωτερικές» διεργασίες θα πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω:

□ Ηλεκτρονικό αρχείο.

Προωθείται η δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων, ώστε να συντομευτεί ο χρόνος 

αναζήτησης στοιχείων, δεδομένου ότι το 30% των εργατοωρών των δημοσίων υπαλλήλων 

αφιερώνεται στην αναζήτηση διαφόρων εγγράφων.

□ Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εξυπηρετεί κυρίως τις υπηρεσίες που συναλλάσσονται με 

μεγάλο αριθμό πολιτών, γεγονός που δυσκολεύει την παρακολούθηση της πορείας 

διαφόρων υποθέσεων και την πλήρη ενημέρωση του ενδιαφερομένου (λειτουργεί στις 

Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση 

αυτού και σε άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου).
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□ Βάσεις δεδομένων

Η Φορολογική Διοίκηση έχει δημιουργήσει βάσεις δεδομένων οι οποίες μπορούν να 

παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία των 

δεδομένων. Μάλιστα, στην περίπτωση, π.χ., της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των 

εγγράφων, το αρχειακό υλικό, που είναι συγκεντρωμένο και ταξινομημένο σε μορφή 

εικόνας κατά έγγραφο και βρίσκεται αποθηκευμένο σε οπτικούς δίσκους, φτάνει στην 

οθόνη του χρήστη με την ηλεκτρονική διαχείριση. Η εισαγωγή του εγγράφου γίνεται 

μέσω ενός σαρωτή (scanner) και αρχειοθετείται στο δίσκο. Η αναζήτησή του γίνεται με 

βάση κάποιο πεδίο - κλειδί. Το έγγραφο εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ο χρήστης έχει δυνατότητα μεγέθυνσης, σμίκρυνσης, ανάγνωσης και 

εκτύπωσης του εγγράφου με εκτυπωτή laser. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η επαφή 

με το υλικό στην πρωτότυπη μορφή του και έτσι αυτό διατηρείται και δε φθείρεται. Η 

αρχειοθέτηση των εγγράφων που λαμβάνονται με fax. αν αυτό προβλέπεται να 

διατηρηθεί περισσότερο από δύο χρόνια, γίνεται σε φωτοτυπία, ώστε να 

αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της γρήγορης απώλειας της ευκρίνειας, που 

παρατηρείται εξαιτίας των συσκευών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Τα 

πλεονεκτήματα της παραπάνω διαδικασίας αρχειοθέτησης των εγγράφων είναι η πολύ 

απλή χρήση, η εξαιρετικά υψηλή απόδοση, η μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων, η 

υψηλότερη δυνατή ευελιξία και προοπτική και, τέλος, η γρήγορη διαχείριση 

αποθήκευσης και ανάκτησης των εγγράφων.

□ Η πληρωμή των μισθών και των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων είναι δυνατή 

μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ», ηλεκτρονικά, γεγονός που διευκολύνει 

τα παραπάνω άτομα σε σημαντικό βαθμό.

□ Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου.

Στον Οδηγό αυτό, που απευθύνεται βεβαίως σε ελεγκτές υπαλλήλους, καταγράφονται 

ενιαίες διαδικασίες προληπτικού, προσωρινού και κυρίως τακτικού ελέγχου. 

Αποτελείται από 450 περίπου σελίδες και εκδόθηκε κατ’ αρχάς από τη ΣΕΥΥΟ σε 

1000 αντίτυπα, τα οποία διανεμήθηκαν στις Δ.Ο.Υ. για χρήση. Έχει γίνει επανέκδοση 

του Οδηγού αυτού από το περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση» της ΠΟΕ - Δ.Ο.Υ.. 

για να διανεμηθεί σε εφοριακούς υπαλλήλους που ασχολούνται με θέματα ελέγχου 

(Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ και Ελεγκτικά Κέντρα). Ο Οδηγός έτυχε θετικής κριτικής από όλους 

τους ελεγκτές που το χρησιμοποιούν.

□ Βάσει των άρθρων 22 έως 27 του ν.2648/1998, θεσμοθετήθηκε η βελτίωση του τρόπου 

διαγραφής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, η ομαδοποίηση των παραβολών
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και των τελών χαρτοσήμου, καθώς και θέματα διασφάλισης χρεών Νομικών 

Προσώπων και ιδίως Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

□ Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η πολιτεία κατέβαλε προσπάθειες για την 

επίτευξη φορολογικών ελαφρύνσεων, στα πλαίσια βέβαια της εκάστοτε 

δημοσιονομικής πολιτικής. Ως ενδεικτικά παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε:

■ Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου από Ε600.000δρχ. (4695,5) σε 

2.400.000δρχ. (7043,3) για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, και από 

Ε600.000δρχ. (4695,5) σε 2.100.000δρχ. (6162,876) για τα υπόλοιπα 

εισοδήματα.

■ Τη μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 45%σε 40% για τα 

φυσικά πρόσωπα.

■ Τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από 40% σε 35% για τις εταιρίες.

■ Την απαλλαγή των νέων αγροτών από το φόρο όταν κληρονομούν ή αγοράζουν γη 

για αγροτική εκμετάλλευση.

■ Την κατάργηση του χαρτοσήμου στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό 

τομέα.

■ Την κατάργηση του ειδικού φόρου των τραπεζικών εργασιών με αποτέλεσμα 

φθηνότερα δάνεια για τους ιδιώτες.

□ Εταιρίες Offshore

Από τις μέχρι τώρα έρευνες υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 

2500 Offshore εταιρίες με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα ακίνητο. Τα κεφάλαια 

που διατέθηκαν για την απόκτηση της ακίνητης περιουσίας ανήκουν σε Έλληνες 

φορολογούμενους, που ορισμένοι τα εμφανίζουν ως προερχόμενα από το εξωτερικό, 

ενώ πολλοί δε δικαιολογούν την προέλευσή τους.

Οι υπεράκτιες (Offshore) εταιρίες που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 

και αποκτούν ακίνητο, υποχρεούνται ενός δύο μηνών από την αγορά να γνωστοποιούν 

στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία τους πραγματικούς μετόχους, 

προσκομίζοντας επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών κατοχής και 

μεταβίβασης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου.

Οι αλλοδαπές εταιρίες (Offshore) που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και 

δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, φορολογούνται επί του τεκμαρτού εισοδήματος του 

ακινήτου με συντελεστή διπλάσιο εκείνου που προβλέπεται κάθε φορά.

Όσον αφορά στις εμπορικές συναλλαγές, η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στις 

περιπτώσεις που διαμεσολαβούν οι Offshore εταιρίες στην έκδοση τιμολογίων για
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αγορά πάγιων στοιχείων σε επιχειρήσεις που επιχορηγούνται από τον κρατικό 

προϋπολογισμιό, στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων και των προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ελέγχων, η διαμεσολάβηση των Offshore εταιριών 

γίνεται κυρίως για την υπερτιμολόγηση των αγαθών σε επίπεδο που φθάνει μέχρι και 

500%.

Για το λόγο αυτό, θεσμοθετήθηκε η μη αναγνώριση των δαπανών σε 

επιχορηγούμενα προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όταν ιος 

προμηθευτές διαμεσολαβούν Offshore εταιρίες, εάν τα τιμολόγια πώλησης δε 

συνοδεύονται από τα τιμολόγια του κατασκευαστή και επί παροχής υπηρεσιών από 

παραστατικά δαπανών των υπηρεσιών.

□ Καταβάλλονται προσπάθειες για την επίτευξη σημαντικών αλλαγών στη φορολογική 

νομοθεσία. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται να απλοποιηθεί η φορολογία εισοδήματος και 

να γίνει πιο δίκαιη με κατάργηση ή περιορισμό των απαλλαγών που απολαμβάνουν τα 

μεγάλα εισοδήματα. Ταυτόχρονα, εξορθολογίζεται η φορολογία εισοδήματος νομικών 

προσώπων και αλλάζει το σύστημα ελέγχων, καταργούνται όλα τα τέλη χαρτοσήμου, 

και η φορολογία περιουσίας αλλάζει δραστικά με την ενοποίηση όλων των φόρων σε 

ένα απλό και διαφανή φόρο (με τη φορολογία μεταβίβασης περιουσίας εναρμονίζεται 

και μειώνεται η φορολογία κληρονομιάς και δωρεών). Παράλληλα, εντείνεται η μάχη 

κατά της φοροδιαφυγής με την καταπολέμηση όλων των μορφών ψευδών και 

ανακριβών στοιχείων μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων του ΣΔΟΕ (Σώμα 

Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος). Τέλος, σημειώνονται και προσπάθειες για την 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και για ρύθμιση όλων των 

εκκρεμοτήτων αναφορικά με τις υποθέσεις για το Φ.Π.Α..

□ Πρόγραμμα «Βελτίωση διαδικασιών βεβαίωσης των φόρων μετά από έλεγχο»

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού:

α) εκδόθηκε το «Εγχειρίδιο / Οδηγός βεβαίωσης των φόρων μετά από έλεγχο», ο 

οποίος περιλαμβάνει τις διαδικασίες των κοινοποιούμενων φύλλων ελέγχου ανά έκθεση 

ελέγχου και συντομεύει κατά πολύ τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των 

φόρων που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους. Ο Οδηγός αυτός έχει δοθεί 

στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω επεξεργασία και 

διανομή του στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα.

β) συστάθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.2/1999, με το οποίο τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.. «Γραφείο
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Βεβαίωσης των Φόρων μετά από Έλεγχο». Το Γραφείο δε λειτουργεί πληροίς, 

δεδομένου ότι πρέπει να συμπληρωθεί το πρόγραμμα του Έργου TAXIS στον τομέα 

αυτό και να επεκταθεί η λειτουργία του ίδιου γραφείου στα Ελεγκτικά Κέντρα, κάτι 

που πάντως βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης.

□ Πρόγραμμα «Βελτίωση συστήματος παρακολούθησης των διαδικασιών απόκτησης, 

μεταβίβασης και φορολόγησης αυτοκινήτων».

Προϊόν του προγράμματος αυτού είναι πολυσέλιδη μελέτη, με πολλές προτάσεις για τη 

βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης, μεταβίβασης και 

φορολόγησης των οχημάτων. Το σύνολο των προτάσεων της μελέτης αυτής εγκρίθηκε 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών). Μέρος των προτάσεων για την απλοποίηση των 

διαδικασιών μεταβίβασης των οχημάτων περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 

16 του ν.2753/1999 και εφαρμόζονται ήδη, ενώ άλλες περιλαμβάνονται στις διατάξεις 

του φορολογικού νόμου 2873/2000. Επίσης έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την on

line σύνδεση των πληροφορικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την εφαρμογή του συνόλου των 

προτάσεων της μελέτης αυτής θα προκύψει:

α) η κατάργηση των φακέλων στα γραφεία αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ., με συνέπεια 

την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης για την απόκτηση και μεταβίβαση των 

οχημάτων

β) απλούστευση των διαδικασιών και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη 

γ) βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. 

δ) παραμονή στις Δ.Ο.Υ. μόνο των διαδικασιών για τη φορολόγηση των οχημάτων 

(τέλη κυκλοφορίας, σήμα, υπεραξία) με βάση τα στοιχεία που θα έχουν στη διάθεσή 

τους από την on-line σύνδεση των μηχανογραφικών κέντρων του Υπουργείου 

Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

□ Πρόγραμμα Fiscalis

Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό τη θέσπιση του πολυετούς προγράμματος 

κοινοτικής δράσης Fiscalis, που εφαρμόστηκε για την περίοδο από 1 Ιανουάριου 1998 

έως 31 Δεκεμβρίου 2002, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

συστημάτων έμμεσης φορολογίας που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. 

(απόφαση 888/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Το πρόγραμμα Fiscalis 

αντικατέστησε το πρόγραμμα Matthaeus - Tax, και έχει ως στόχο:
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α) να αποκτήσουν οι υπάλληλοι το ίδιο υψηλό επίπεδο κατανόησης του κοινοτικού 

δικαίου, ιδίως στον τομέα της έμμεσης φορολογίας και της εφαρμογής του στα κράτη - 

μέλη

β) να διασφαλισθεί η αποτελεσματική, πραγματική και ευρεία συνεργασία μεταξύ 

των κρατών - μελών και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής

γ) να διασφαλισθεί η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των διοικήσεων και των φορολογούμενων. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης της εκάστοτε καλύτερης 

διοικητικής πρακτικής.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος η Επιτροπή και τα κράτη - μέλη 

δημιουργούν συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και 

εγχειρίδια και οδηγούς. Το υλικό, το λογισμικό και οι συνδέσεις δικτύου πρέπει να 

είναι κοινά για όλα τα κράτη - μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα των 

συστημάτων. Παράλληλα, η Επιτροπή και τα κράτη - μέλη οργανώνουν ανταλλαγές 

υπαλλήλων διάρκειας έξι μηνών κατ’ ανώτατο όριο, σεμινάρια καθώς και πειραματικές 

ασκήσεις διμερούς και πολυμερούς ελέγχου, σύμφωνα με το κοινοτικό νομικό πλαίσιο 

για τη συνεργασία. Τέλος, καθιερώνεται ένας κοινός πυρήνας κατάρτισης για τους 

υπαλλήλους και επιτρέπεται η πρόσβαση των υπαλλήλων όλων των άλλων κρατών - 

μελών στην κατάρτιση που παρέχουν στους δικούς τους υπαλλήλους στον τομέα της 

έμμεσης φορολογίας. Τα ίδια τα κράτη - μέλη υπέχουν την ευθύνη για την παροχή 

στους υπαλλήλους τους της απαιτούμενης γλωσσικής και επαγγελματικής κατάρτισης 

για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Κατά την αξιολόγηση των τριών πρώτων ετών εφαρμογής του προγράμματος 

Fiscalis υπήρξαν εισηγήσεις για την ανάγκη συνέχισής του. Ο απολογισμός είναι 

θετικός δεδομένου ότι το πρόγραμμα θεωρείται ως ένα πολύτιμο και απαραίτητο 

εργαλείο για τη στήριξη της δημοσιονομικής πολιτικής της Ε.Ε. Το πρόγραμμα, μέσω 

της διάδοσης των σχετικών γνώσεων και εμπειριών, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 

του ελέγχου των συστημάτων έμμεσης φορολογίας και την καλύτερη καταπολέμηση 

της απάτης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους υπαλλήλους . να εφαρμόζουν νέες 

διοικητικές πρακτικές με τη συνεργασία άλλων φορολογικών διοικήσεων. Επιπλέον, το 

πρόγραμμα συνέβαλε στη χρηματοδότηση κοινοτικών δράσεων στήριξης στον τομέα 

της πληροφορικής, οι οποίες συνιστούν καθοριστικά μέσα για τον έλεγχο του Φ.Π.Α. 

και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
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Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η συνέχιση του προγράμματος όχι μόνο για τον έλεγχο 

του Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της Κοινότητας, αλλά και για να προετοιμαστεί το έδαφος 

ενόψει της προσχώρησης των νέων κρατών - μελών. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι νέες εξελίξεις στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, όπως η ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό, υπήρξε πρόταση απόφασης σχετικά με ένα 

αναθεωρημένο και εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα (Fiscalis 2007). το οποίο θα καλύπτει 

κυρίως την άμεση φορολογία.

□ Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) βρίσκεται σε διαρκή 

συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη 

διασφάλιση και ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων που τηρεί. Κάθε προσωπικό 

στοιχείο που παρέχουν οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους μέσω των παραπάνω 

υπηρεσιών και εν γένει μέσω των πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου 

Οικονομικών (ολοκληρωμένα πληροφορικά συστήματα TAXIS, Τελωνείων κ.ά.) 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με την αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ. και διασφαλίζεται σύμφωνα 

με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων.

□ Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) αποτελεί τον κεντρικό φορέα της 

ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού ολόκληρης της Διοίκησης στη 

συνολική κλίμακα της πολιτειακής οργάνωσης. Το ΕΚΔΔ, που έχει αναλάβει το βάρος 

της σύγχρονης και ολόπλευρης εκπαίδευσης των Δημόσιων Λειτουργών, έχει ως 

κατεύθυνση και στόχους:

α) Την εμπέδωση των εννοιών της εξυπηρέτησης του πολίτη, τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, καθώς και την αντίληψη 

του ενιαίου της διοίκησης.

β) Την κατανόηση του υπερεθνικού περιβάλλοντος δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, 

καθώς και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή σύγκλιση και συνεργασία.

γ) Τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου τεχνολογικά, μορφωτικά και επικοινωνιακά 

ανθρώπινου δυναμικού.

□ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας TAXIS.

Έχουμε ήδη αναφερθεί αρκετές φορές στο σημαντικό αυτό έργο. Εδώ για το TAXIS, 

προϋπολογισμού 19,940δις, θα επισημάνουμε μόνο ότι ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί 

και στις 231 Δ.Ο.Υ. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και των 18 υποσυστημάτων 

και μέχρι σήμερα το TAXIS λειτουργεί παραγωγικά στις 231 Δ.Ο.Υ., στις οποίες
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υποβάλλεται το 94% των Δηλώσεων του Φόρου Εισοδήματος, το 93% των Δηλώσεων 

Φ.Π.Α. και πραγματοποιείται το 98% των εσόδων.

□ Έπιπλα ειδικών προδιαγραφών για θέσεις εργασίας Η/Υ.

Το έργο, προϋπολογισμού 2,138 δις, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης» και χρηματοδοτείται και από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Για την 

ολοκλήρωση του έργου προκηρύχθηκε διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για 11.100 

θέσεις εργασίας. Στις μέρες μας ολοκληρώνεται η εγκατάσταση στις Δ.Ο.Υ. του 

συνόλου των θέσεων εργασίας. Παράλληλα, μέσω του έργου TAXIS έγινε προμήθεια 

επιπλέον2.700 βάσεων στήριξης για αντίστοιχους εκτυπωτές του έργου.

□ Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Μ.Α.Π. (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας).

Το έργο, προϋπολογισμού 3,552 δις, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης», χρηματοδοτείται από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έχει 

ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

□ Πρόγραμμα Οργανωτικού και Διοικητικού Εκσυγχρονισμού.

Το έργο, προϋπολογισμού 803,384 εκ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης» και χρηματοδοτείται και από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στα 

πλαίσια του Προγράμματος έχουν εκπονηθεί μελέτες και ακολούθησαν διάφορες 

δράσεις, όπως η συνεργασία με το I.R.S. (Internal Revenue Service, δηλαδή οι Δ.Ο.Υ. 

των Η.Π.Α.), η μελέτη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών, η μελέτη για το Πληροφορικό Σύστημα που χρησιμοποιεί το Σ.Δ.Ο.Ε.. η 

μελέτη για την ασφάλεια των Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων, οι 

ενημερωτικές επισκέψεις στα πλαίσια της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διάχυσης 

πληροφοριών, καθώς και ημερίδες και προβολές μέσω του Τύπου.

□ Το έργο «Θέματα Ειδικής Κατάρτισης», προϋπολογισμού 868 εκ., υλοποιείται συνεχώς 

και μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περίπου 11.000 υπάλληλοι του Υπουργείου 

Οικονομικών, ενώ στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση Χρηστών Ολοκληρωμένων 

Πληροφορικών Συστημάτων», προϋπολογισμού 2,975 δις, εκπαιδεύτηκαν στο TAXIS 

μέχρι σήμερα περίπου 8.500 εφοριακοί καθώς και 1.500 χρήστες άλλων πληροφορικών 

συστημάτων. Και τα δύο παραπάνω έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης» και χρηματοδοτούνται από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

□ Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη φορολογική μεταρρύθμιση, τον Ιούλιο του 2002 

παρουσιάστηκε νομοσχέδιο στο οποίο, μεταξύ των άλλων, περιέχονταν απλοποιήσεις 

στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), στο Μητρώο και στον τρόπο απόδοσης
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του Φ.Π.Α. από τις επιχειρήσεις στο Δημιόσιο. Τα σημαντικότερα σημιεία απλοποίησης 

στον Κ.Β.Σ. και στο Φ.Π.Α. είναι:

■ Η κατάργηση της θεώρησης (διάτρησης) όλων των μηχανογραφικών στοιχείων και 

πολλών βιβλίων. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων για θεωρήσεις μειώνονται κατά 80% 

από 1/1/2003.

■ Αποθήκευση των δεδομένων σε οπτικούς δίσκους .

■ Κατάργηση της υποχρέωσης των αγροτών να εκδίδουν δελτία αποστολής σε 

ορισμένες περιπτώσεις διακίνησης προϊόντων.

■ Η επέκταση της τήρησης βιβλίων σε ορισμένα επαγγέλματα με στόχο την 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

■ Η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική) μορφή για τη 

διευκόλυνση των διασταυρώσεων, προκειμένου να αποφεύγονται οι εικονικές 

συναλλαγές.

■ Η επιμήκυνση της προθεσμίας για τις δηλώσεις μεταβολής από τους επαγγελματίες 

προκειμιένου να αποφευχθούν τυπικές παραβάσεις.

■ Εναρμιόνιση μιε τη συνθήκη Σέγκεν για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς με 

αποτέλεσμια την αποφυγή αμφισβητούμενων εγγραφών τακτοποίησης.

■ Για το Φ.Π.Α. αποφασίστηκε η δραστική μιείωση των περιοδικών δηλώσεων για την 

διευκόλυνση της διοίκησης και των επιχειρήσεων.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την καθολική εφαρμογή όλων των παραπάνω μιέτρων - 

πρακτικών είναι, συνοπτικά, τα ακόλουθα:

S ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές 

'λ περιορισμιός άσκοπων μετακινήσεων των πολιτών 

'λ αποσυμιφόρηση των Υπηρεσιών από την προσέλευση του κοινού 

'λ εξυπηρέτηση του πολίτη

'λ διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ.

■S ταχύτερη είσπραξη των βεβαιωμιένων εσόδων

S ενιαία αντιμετώπιση των οφειλετών και αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσής τους
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4.6 Προτεινόμενες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Ποιότητας στις Δ.Ο.Υ.

Όπως είδαμε παραπάνω, στην Ελλάδα η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ. δε χαρακτηρίζεται από στασιμότητα. Αντίθετα, τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά θετικά βήματα, πράγμα που συνεχίζεται και στις μέρες 

μας, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καταβάλλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες.

Ωστόσο, είναι αλήθεια πως απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Στον αιώνα που 

διανύουμε οι αλλαγές γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς, και η γρήγορη προσαρμογή είναι 

το κλειδί της βιωσιμότητας όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά ακόμα και των Δημοσίιον 

Υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να εξεταστούν με κάθε 

σοβαρότητα όλα τα προβλήματα, να γίνουν εκτεταμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες 

μελέτες, και να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες βελτίωσης και η λήψη των 

αναγκαίων μέτρων. Εξάλλου, ας μη λησμονούμε το γεγονός πως οι Ευρωπαίοι εταίροι 

μας, καθώς και οι Η.ΓΊ.Α. (κυρίως αυτές), βρίσκονται πολύ μπροστά στον τομέα της 

παροχής στους πολίτες ποιοτικών υπηρεσιών από το Δημόσιο.

Αυτά ακριβώς τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ώστε να βελτιωθούν ακόμη 

περισσότερο και πιο ουσιαστικά οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Δ.Ο.Υ. στη χώρα μας. 

εξετάζονται παρακάτω. Κάποια από αυτά τα μέτρα ίσως να αποτελούν μερική, κατά μία 

έννοια, επανάληψη όσων μέτρων έχουν ήδη ληφθεί. Αυτό όμως γίνεται, είτε γιατί τα 

τελευταία δεν ήταν ουσιαστικά , είτε γιατί δεν εφαρμόστηκαν στην έκταση που θα έπρεπε. 

Έτσι, δίνεται στον αναγνώστη η δυνατότητα να εντοπίσει τα κρίσιμα εκείνα σημεία στα 

οποία επιβάλλονται μεταβολές, και κυρίως να κατανοήσει τις ακριβείς διαστάσεις 

εφαρμογής που θα πρέπει να έχουν αυτές οι μεταβολές. Ασφαλώς, θα αναφερθούμε και σε 

εκφάνσεις της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. που επιδέχονται καινοτόμες αλλαγές, δηλαδή θα 

επισημανθούν μέτρα και προτάσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί, για ποικίλους λόγους 

που ξεφεύγουν από το σκοπό της παρούσης εργασίας, στα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί 

ως τις μέρες μας, αλλά που έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται στις Δημόσιες Διοικήσεις 

των περισσότερων χωρών - μιελών της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α.

Για πρακτικούς, για άλλη μια φορά, λόγους οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα 

εξεταστούν βάσει κάποιων αξόνων, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί απόλυτο διαχωριστικό 

όριο μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά σε μέτρα και προτάσεις σχετικά:

Έ με την εξυπηρέτηση του πολίτη και γενικότερα με τις συναλλαγές του με τις 

Δ.Ο.Υ.
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■S μιε τη συμβολή που μπορούν να έχουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι πολίτες στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Δ.Ο.Υ. υπηρεσιών 

'λ με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή των Δ.Ο.Υ.. της Φορολογικής αλλά και 

της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα

S μιε το φορολογικό σύστημα και την επίδραση της Δημόσιας Διοίκησης σε αυτό 

'λ μιε την ίδια τη Φορολογική Διοίκηση σε αλληλεπίδραση με τη Δημόσια Διοίκηση 

ν' με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού των Δ.Ο.Υ. και της Φορολογικής 

Διοίκησης γενικότερα

'λ με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με το έργο 

που επιτελούν οι Δ.Ο.Υ., τη σημασία αυτού, αλλά και με τις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.6.1 Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Συναλλαγές με τις Δ.Ο.Υ.

Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν συνοπτικά κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες οι Δ.Ο.Υ. Οι προτεινόμιενες αυτές 

παρεμβάσεις αναφέρονται στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου (πολίτες, επιχειρήσεις 

κ.λ.π.) και στις διαδικασίες συναλλαγής του με τις Δ.Ο.Υ., και συγκεκριμένα είναι οι 

ακόλουθες:

• Στόχος των Δ.Ο.Υ. πρέπει να είναι η έγγραφη και πλήρης απάντηση προς τα αιτήματα 

των φορολογουμένων εντός 15 ημερών, και αυτό θα πρέπει να γίνεται στο 80% των 

περιπτώσεων. Όπου αυτό δεν μιπορεί να γίνει, θα γνωστοποιείται ο λόγος της 

καθυστέρησης και θα αναφέρεται πότε μπορεί η Υπηρεσία να απαντήσει πλήρως. 

Ιδιαίτερη σημιασία έχει η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομιοθεσία 

(Ν. 1599/86. Ν. 1943/91, Ν.2690/99) για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει οι πολίτες να ενημερώνονται γραπτώς για το χειρισμό της 

υπόθεσής τους (γιατί διεκπεραιώθηκε με το συγκεκριμένο τρόπο).

• Ο οποιοσδήποτε χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να έχει 

πλήρη πληροφόρηση για την πορεία των συναλλαγών του σε όλα τα στάδια της 

διεκπεραίωσή τους.

• Είναι επιτακτική η ανάγκη να μιειωθεί ο χρόνος αναμονής στα «γκισέ» για ερωτήματα 

που επιθυμεί κάθε φορά να υποβάλλει το κοινό.
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• Είναι αναγκαία η αύξηση της ταχύτητας απάντησης στις τηλεφωνικές κλήσεις. Στόχος, 

προκειμένου να μιλάμε για ποιότητα υπηρεσιών, πρέπει να είναι η απάντηση όλων των 

τηλεφωνημάτων εντός 30 δευτερολέπτων. Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να ανοίγει 

τουλάχιστον σαράντα ώρες την εβδομάδα, διάστημα στο οποίο θα περιλαμβάνεται η 

περίοδος από 9:00 έως 16:30. Δευτέρα ως Παρασκευή, με απώτερο στόχο την 

επέκτασή του ως τις 17:00.

• Απαιτούνται αξιόπιστες και ταχύτατες διαδικασίες επανόρθωσης και αποζημίωσης του 

πολίτη σε περιπτώσεις λάθους ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. Ταυτόχρονα, 

ταχύτατες πρέπει να είναι και οι διαδικασίες αναζήτησης και απόδοσης ευθυνών σε 

σοβαρές περιπτώσεις λαθών ή σε περιπτώσεις ελλιπούς άσκησης των καθηκόντων των 

υπαλλήλων.

• Βασικά χαρακτηριστικά της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, είτε αυτά είναι 

άτομα είτε επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι σε γενικές γραμμές η φιλικότητα, η 

ευγένεια, οι αξιόπιστες απαντήσεις, η σαφήνεια των απαντήσεων, η εχεμύθεια και η 

ταχύτητα ανταπόκρισης.

• Πρέπει να δημιουργηθεί ηλεκτρονική διεύθυνση για την ενημέρωση των πελατών 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παραπονεθούν.

• Το Πληροφορικό Σύστημα TAXISnet θα πρέπει να είναι πρακτικό (γρήγορες και 

εύκολες, με μικρό δηλαδή αριθμό κινήσεων, συναλλαγές με την Υπηρεσία), να παρέχει 

υπηρεσίες θεσμικά κατοχυρωμένες και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα 

νομοθεσία, και να διακρίνεται από διαφάνεια, συνέπεια, φιλικότητα προς τους χρήστες 

(έμπειρους και άπειρους), αξιοπιστία (ορθότητα υπηρεσιών και απαλλαγή τους από 

τεχνικά λάθη), ευελιξία και επεκτασιμότητα, καθώς και διασυνδεσιμότητα με άλλες 

εφαρμογές (εσωτερικές ή εξωτερικές). Τέλος, θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε νέες 

τεχνολογικές υποδομές (π.χ. κινητή τηλεφωνία, ψηφιακή τηλεόραση κ.ά.).

• Απαραίτητη είναι η απλοποίηση και ενοποίηση των φορολογικών εντύπων, των 

δηλώσεων και των προθεσμιών (π.χ. για Φ.Π.Α., εργολαβικό φόρο, αποζημίωση του 

Ν.212 κ.λ.π.).Επίσης, επιβάλλεται η μείωση των φάσεων των διαδικασιών συναλλαγής, 

των υπογραφών, ελαχιστοποίηση του αριθμού των μετακινήσεων εντός της Υπηρεσίας, 

μεταξύ των Υπηρεσιών, και γενικότερα ελαχιστοποίηση των προσελεύσεων στις 

Υπηρεσίες.

• Είναι δυνατόν, με τον κατάλληλο προγραμματισμό και τη διάθεση του ανάλογου 

προσωπικού, η προσέλευση των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ.. ανάλογα βεβαίως και
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με την εκάστοτε φορολογική υπόθεση, να γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες, έπειτα από 

ραντεβού, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών και η πολύωρη αναμιονή σε 

ουρές.

• Αξιοσημείωτη είναι και η πρόταση σύμφωνα με την οποία μπορεί να δοθεί στους 

πολίτες η δυνατότητα να συναντιούνται με νομικό σύμβουλο, μετά βεβαίως από 

προσυνεννόηση, για τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους και 

γενικότερα για την παροχή σε αυτούς νομικής προστασίας.

• Το ωράριο λειτουργίας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πολίτη, σε 

συνεργασία φυσικά με τους υπαλλήλους, των οποίων η συναίνεση είναι πάντα 

απαραίτητη.

• Θα πρέπει τα κτίρια των Δ.Ο.Υ. να βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των περιοχών που 

εξυπηρετούν, να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά μέσω των αστικών συγκοινωνιών και του 

μετρό (εάν υπάρχει), ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και επαρκείς χώροι στάθμευσης 

αυτοκινήτων και δίτροχων οχημάτων.

• Πρέπει να υπάρχουν στις Δ.Ο.Υ. επαρκή καθίσματα, ακόμη και τραπεζάκια, για το 

κοινό. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, μηχανήματα 

αυτόματης ανάληψης χρημάτων για άμεση ανάληψη και, επομένως, εξυπηρέτηση των 

πολιτών.

• Οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να διαθέτουν ευχάριστα διαμορφωμένο περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτεινότητα, καθαριότητα, θέρμανση, 

εξαερισμός, κλιματισμός, ακόμα και εκδοτήρια σειράς προτεραιότητας. Επίσης, θα 

ήταν χρήσιμο να υπάρχουν φυτά, καλή διακόσμηση, γενικά ό,τι απαιτείται για την 

ευχάριστη προσωρινή διαμονή των πελατών και την επωφελή αξιοποίηση του χρόνου 

αναμονής τους.

• Θα πρέπει να γίνεται άμεση ενημέρωση των πελατών που βρίσκονται σε αναμονή, για 

τυχόν υπηρεσιακό πρόβλημα περαιτέρω καθυστέρησής τους αλλά και για τον πιθανό 

πρόσθετο χρόνο αναμονής τους, ώστε να μπορούν να ενεργήσουν ανάλογα για την 

αξιοποίηση του «κενού» χρόνου, είτε για τη διεκπεραίωση άλλης υπόθεσής τους στην 

ίδια ή σε άλλη Υπηρεσία, είτε για την αξιοποίηση του χρόνου τους για άλλους 

σκοπούς.

• Οι χώροι στα σημεία εξυπηρέτησης και αναμονής θα πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε το 

περιβάλλον να μη γίνεται ασφυκτικό.
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• Θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι οφειλές των 

φορολογουμένων, ώστε να μην επιβαρύνονται άδικα οι πολίτες με πρόστιμα.

• Πρέπει γενικά να γίνεται χρήση, σε κάθε μορφή επικοινωνίας, απλής γλώσσας, 

προσαρμοσμένης στη δυνατότητα κατανόησης του πολίτη. Επίσης, η επαγγελματική 

ορολογία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μειωμένη, ώστε να μην προκαλούνται 

προβλήματα κατανόησης και επικοινωνίας, ενώ παράλληλα πρέπει να υπάρχει 

σαφήνεια μηνυμάτων, δηλαδή να χρησιμοποιούνται μικρά κείμενα, παράγραφοι, 

ανακεφαλαιώσεις και παραδείγματα. Τέλος, οποιαδήποτε παρουσίαση θα πρέπει να 

είναι ευχάριστη, με τη μέγιστη δυνατή χρήση σχεδίων, που πάντοτε είναι πιο 

κατανοητά από τα κείμενα.

• Ένα πρωτοποριακό μέτρο, που εφαρμόζεται ήδη στις Η.Π.Α., είναι η ύπαρξη σελίδας 

στο Διαδίκτυο ειδικής για τυφλά και κωφά άτομα.

• Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές, απλές και κατανοητές οδηγίες για τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση (Μητρώο, Κ.Β.Σ. κ.λ.π.).

• Στις αιτήσεις πρέπει πάντα να αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι 

προθεσμίες.

• Είναι χρήσιμο, και πάντως όχι ανέφικτο, να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής προς τους 

φορολογούμενους έξυπνης κάρτας, η οποία θα πιστοποιεί τον κάτοχό της, ώστε να 

επιτρέπονται οικονομικές συναλλαγές και έκδοση τυποποιημένων φορολογικών 

πιστοποιητικών από ειδικά σημεία εξυπηρέτησης.

• Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός γενικευμένου πλαισίου 

ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο, το οποίο θα ακολουθεί τη φιλοσοφία μίας 

μοναδικής Υπηρεσίας εξυπηρέτησης (one - stop services). Οι παραδοσιακοί τρόποι 

συναλλαγής (φυσική παρουσία, αλληλογραφία, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία) θα 

διατηρηθούν, αλλά θα κυριαρχήσουν σταδιακά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

• Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί και στο θεσμό του «Συνηγόρου του πολίτη». 

Πρέπει, λοιπόν, να ενισχυθεί νομικά ο θεσμός, να επεκταθούν οι αρμοδιότητές του. να 

εδραιωθεί και να ισχυροποιηθεί η δράση του, ώστε ο φορολογούμενος να αισθάνεται 

ότι η ίδια η πολιτεία τού δίνει τη δυνατότητα να έχει κάποιο ισχυρό σύμμαχο στο 

πλευρό του, που θα προασπίζεται τα συμφέροντά του. Εξάλλου, ο θεσμός μπορεί να 

συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών. με. τις 

προτάσεις και τις γόνιμες υποδείξεις του, τις οποίες βεβαίως αντλεί από την επαφή του 

με τον πολίτη και τα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει με τη Διοίκηση.
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• Τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο συχνά γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα της 

πιστοποίησης των προτύπων εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως συμβαίνει σε πολλές 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στις Δημόσιες Υπηρεσίες άλλων χωρών.

• Η διαχείριση των παραπόνων, των καταγγελιών και των υποδείξεων των πολιτών θα 

πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη.

• Πρέπει να δρομολογηθούν οι διαδικασίες της σταδιακής καθιέρωσης ενός ενιαίου 

κωδικού αριθμού ανά πολίτη, που θα αντικαταστήσει το σημερινό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας, τον αριθμό ασφαλισμένου 

κ.λ.π., ώστε να είναι ευκολότερη η διασταύρωση στοιχείων από τις Εφορίες και να 

καταγράφεται ηλεκτρονικά μια συνολική εικόνα για τις απολαβές, τις οφειλές κ.λ.π. 

των φορολογούμενων.

• Ανάμεσα στις καινοτόμες πολιτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό είναι η 

ηλεκτρονική πληρωμή, δηλαδή η πληρωμή on-line μέσω Internet με τη χρήση ασφαλών 

τραπεζικών λειτουργιών, καθώς και η εξατομίκευση (personalization) των υπηρεσιών 

(πελατοκεντρική πολιτική), ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να καλύπτουν τις ανάγκες 

διαφορετικών ομάδων πελατών.

• Είναι απαραίτητη η τροποποίηση των παρεχόμενων από τις Δ.Ο.Υ. υπηρεσιών, ώστε να 

εξυπηρετούνται ομάδες φορολογουμένων με παραπλήσιες ανάγκες (πράγμα που 

αυξάνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της παροχής υπηρεσιών), αλλά και 

οι ατομικές, πολιτισμικές και ειδικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες και προβλήματα 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα 

εθνικών μειονοτήτων (επιβάλλεται και η παροχή υπηρεσιών σε ξένες γλώσσες).

4.6.2 Συμβολή των Φορολογούμενων στην Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών

Είναι πρόδηλο, βεβαίως, ότι η ευθύνη της βελτίωσης της ποιότητας στις παρεχόμενες 

από τις Δ.Ο.Υ. υπηρεσίες βαρύνει, κατά κύριο λόγο, τη Φορολογική Διοίκηση, ακόμα και 

τους εργαζομένους στις Υπηρεσίες. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό 

ορισμένες προτάσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά των ίδιων των πολιτών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι πολίτες θα πρέπει:

• να τηρούν ακριβή και ενημερωμένα αρχεία

• να γνωστοποιούν τυχόν αλλαγές στα προσωπικά ή επαγγελματικά τους δεδομένα
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• να παρέχουν σωστές και πλήρεις πληροφορίες όταν τους ζητείται κάτι τέτοιο

• να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, καταβάλλοντας το χρηματικό 

ποσό που τους αναλογεί και μάλιστα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και όχι, 

κατά την προσφιλή ελληνική συνήθεια, την τελευταία ημέρα λήξης των προθεσμιιών

• να είναι πρόθυμοι να υποβάλλουν ερωτήματα στους αρμόδιους σε κάθε Υπηρεσία 

υπαλλήλους, να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά τους και. 

γενικότερα, να αναζητούν πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν

• να δείχνουν κατανόηση έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις 

Δ.Ο.Υ. κατά την άσκηση του έργου τους, και να μη προβαίνουν σε αδικαιολόγητες 

καταγγελίες και γενικά απρεπείς συμπεριφορές έναντι των υπαλλήλων, ούτε να 

διακατέχονται από ανέφικτες και παράλογες προσδοκίες και απαιτήσεις

• τέλος, επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται με το χώρο της οικονομίας, όπως οι 

λογιστές, οι συμβολαιογράφοι κ.ά., θα πρέπει να επιδεικνύουν την ανάλογη 

συμπεριφορά, αποφεύγοντας την παροχή λανθασμένων πληροφοριών και τη χρήση 

ποικίλων τεχνασμάτων, που ευνοούν τη φοροδιαφυγή και δυσχεραίνουν σε σημαντικό 

βαθμό το έργο των Δ.Ο.Υ.

Εύκολα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς πως οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμιένοι να 

κάνουν κάποιες ιδιαίτερες θυσίες ή υποχωρήσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή από την πλευρά 

τους έστω και των όσων λίγων αναφέρθηκαν παραπάνω, θα διευκόλυνε σε σημαντικό 

βαθμό την άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και τη βελτίωση των 

παρεχόμενων, από τις τελευταίες, υπηρεσιών.

4.6.3 Υλικοτεχνική Υποδομή

Αναφορικά με τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομιές στις Δ.Ο.Υ., θα αναφέρουμιε τα 

εξής:

• Χρειάζεται αξιοποίηση και ολοκλήρωση της πληροφορικής υποδομής του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνίας.
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• Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων, 

ειδικότερα στον τομέα της Πληροφορικής, για την επιτυχή διαχείριση των 

πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργιών των Υπηρεσιών.

• Αναβάθμιση πληροφορικών συστημάτων.

Τα υπάρχοντα ολοκληρωμένα πληροφορικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί, έχουν 

αναπτυχθεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, βάσει των 

υφιστάμενων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών κατά την περίοδο σχεδιασμού των 

έργων. Ωστόσο, οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας επιβάλλουν συνεχείς 

αναβαθμίσεις του λογισμικού αλλά και του εξοπλισμού που υποστηρίζουν τις διάφορες 

εφαρμογές. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη πρόβλεψης για μελλοντική αναβάθμισή τους 

προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία τους στο άμεσο μέλλον.

• Χρειάζεται βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων Πληροφορικών Συστημάτων 

θέτοντας σε παραγωγική λειτουργία νέα ή αδρανή υποσυστήματα.

• Πρέπει να προχωρήσει η επέκταση των διαδικτυακών υπηρεσιών για την 

αυτοματοποίηση βασικών συναλλαγών στις Δ.Ο.Υ. Η πρόκληση είναι τριπλή:

1) αξιοποίηση των προσφερόμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων για παροχή 

αξιόπιστης υπηρεσίας φιλικής προς το χρήστη,

2) ταυτόχρονη λειτουργία τοπικών διαδικασιών που βασίζονται στη λογική της 

αποκεντρωμένης οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) με τη λειτουργία της 

κεντροποιημένης λογικής web εφαρμογών,

3) σταδιακή προσαρμογή του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου στη νέα 

λειτουργική λογική.

• Έγκαιρη προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού.

Κατά τη λειτουργία των συστημάτων, επιβάλλεται ανανέωση τόσο του εξοπλισμού 

όσο και του λογισμικού, που θα πρέπει να μπορεί να γίνεται άμεσα, ώστε να 

αποφεύγονται διακοπές στη λειτουργία. Οι ισχύουσες διαδικασίες προμήθειας είναι 

αρκετά χρονοβόρες, λόγω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου διενέργειας 

διαγωνισμών για τις αναθέσεις έργου και προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμιού 

Πληροφορικής. Εκτιμάται ότι αυτό το χρονοβόρο πλαίσιο, που είναι ανελαστικό και 

ανεπίκαιρο, θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε ταχύ και ευέλικτο. Άμεση προτεραιότητα 

αποτελούν η επιτάχυνση και η απλοποίηση των διαδικασιών προκήρυξης, αξιολόγησης 

και κατοχύρωσης των έργων πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα και γενικότερα η 

βελτίωσή τους και η διασφάλιση της αξιοπιστίας τους. Βέβαια, είναι αρνητικό το
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γεγονός ότι τις περισσότερες φορές η αμοιβαία δυσπιστία και οι δυσκολίες στη 

συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι ο κανόνας. Πάντως, 

επιπρόσθετα προς τα παραπάνω, θα πρέπει να εξασφαλίζεται συμβατότητα μεταξύ του 

νέου εξοπλισμού και του ήδη υπάρχοντος, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και η 

λειτουργία του νέου εξοπλισμού στο σύστημα που ήδη λειτουργεί.

• Κεφαλαιώδους σημασίας είναι το θέμα της συντήρησης του συστήματος, δηλαδή η 

συντήρηση του εξοπλισμού, του δικτύου, του λογισμικού του συστήμιατος, της 

τράπεζας πληροφοριών, καθώς και των εφαρμιογών). Όσον αφορά στη συντήρηση του 

εξοπλισμού, συγκεκριμένα, απαιτείται επιβεβαίωση ως προς τους τρόπους λειτουργίας 

και ικανοποίησης των απαιτήσεων των συστημάτων.

• Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης προγραμματίζονται μελέτες και έρευνες για την 

αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και γενικότερα το βαθμό ωρίμιανσης των έργων, 

έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και να 

αποτελέσουν το δίαυλο ανατροφοδότησης για τη βέλτιστη διαχείριση των 

πληροφορικών συστημάτων. Εδώ εντάσσεται και η συνεργασία με εμπειρογνώμονες, 

μελετητές, συμιβούλους διαχείρισης και αξιολόγησης έργων. Εκτιμάται ότι κατά τη 

διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας των Ολοκληρωμένων Πληροφορικών 

Συστημάτων απαιτείται συνεχής υποστήριξη και ανασχεδιασμός με τη διαδικασίας της 

εκτίμησης αποτελέσματος (feed back), έτσι ώστε τα έργα να μιετεξελίσσονται 

ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση στο 

επίπεδο της διαχείρισης της πληροφορίας η οποία διαρκώς δημιουργείται και μάλιστα 

με ταχύτατους ρυθμούς.

• Διαδικασίες Λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες λειτουργίας όλων των συστημάτων ενδεχομένως να 

απαιτηθεί και επαναπροσδιορισμός των υφιστάμενων διαδικασιών, ειδικά σε σχέση μιε 

θέμιατα ασφαλείας και ελέγχου εφαρμογών.

• Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.

Απαιτείται η διεξαγωγή μελετών σχετικών με την ανάλυση των κινδύνων για όλα τα 

συστήματα. Επιτακτικό είναι το θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

και δεδομένων, η διασφάλιση του απορρήτου της φορολογικής πληροφορίας (μιη 

νόμιιμιη χρήση προσωπικών πληροφοριών), ο ανασχεδιασμός της πιστοποίησης και 

ταυτοποίησης των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και η ταυτοποίηση 

των ιστοχώρων των χρηστών του Διαδικτύου. Απαραίτητη, όμως, είναι και η

88



ΒηλϊΙΠΣΗ ΠΟΙΟΤΙΙΤΛΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: η περίπτιοση της Ελλάδας

οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου το οποίο θα διέπει την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στο οικονομικό σύστημα 

(σχετικά με το θέμα αυτό υπήρξε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκδοση κοινοτικής οδηγίας περί της καθιέρωσης 

κοινού πλαισίου στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. αναφορικά με το θέμα των ηλεκτρονικών 

υπογραφών), ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η ασφάλεια και το απόρρητο των 

προσωπικών στοιχείων, όπου αυτά απαιτούνται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και 

σε μηχανισμούς άμυνας (ασφαλιστικές δικλείδες) έναντι διαφόρων μορφών επίθεσης 

στα ηλεκτρονικά αρχεία και συστήματα, καθώς και στα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

ανάκτησης που θα παρέχουν προστασία έναντι τεχνολογικών αποτυχιών και 

ανεπάρκειας (technology failure, τεχνικά σφάλματα).

• Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Contingency Plan).

Γίνονται προσπάθειες, οι οποίες πρέπει να ενταθούν, για την εκπόνηση σχεδίων 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στα πληροφορικά συστήματα. Παραμένει, όμως, η 

πιθανότητα εμφάνισης αδυναμιών για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

• Απαραίτητη είναι η πλήρης τεχνολογική αναπροσαρμογή όλων των ελεγκτικών 

διαδικασιών και υπηρεσιών του Υπουργείου (ΣΔΟΕ, ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, Οικονομική 

Επιθεώρηση).

• Επιβάλλεται, πλέον, η δημιουργία ενδοϋπηρεσιακής δικτυακής υποδομής, με την 

επέκταση του δικτύου του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να καλυφθούν όλες οι 

ανάγκες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας 

όλων των συστημάτων των Δημόσιων Υπηρεσιών, υπό όρους αμοιβαίας 

επιχειρησιακής ωφελιμότητας. Προσοχή, φυσικά, πρέπει να δοθεί στη συμβατότητα 

των συστημάτων. Η προαναφερθείσα διασυνδεσιμότητα των συστημάτων μπορεί να 

επιτευχθεί με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και 

των συνεργασιών του Υπουργείου Οικονομικών με παραγωγικές επιχειρήσεις της 

Βιομηχανίας Πληροφορικής, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και θεσμικούς εταίρους 

(Τραπεζικό Σύστημα, ΟΤΕ, επαγγελματικές ενώσεις κ.ά.). Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει 

εποικοδομητική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής υποδομής και της 

σύγχρονης τεχνολογίας για την εισαγωγή διαδικασιών EDI (Electronic Data 

Interchange), με στόχο την ενδοϋπηρεσιακή αλληλεπίδραση αλλά και την επικοινωνία 

των Υπηρεσιών με το εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα με τους άλλους φορείς του
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Δημοσίου και τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, αυτή η διασύνδεση 

με άλλους φορείς προβάλλει αναγκαία, λόγω της φύσης της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. 

αλλά και του εύρους των πληροφοριών που διαχειρίζονται και διακινούν. 

Παραδείγματα συνεργιών είναι τα ακόλουθα:

α) συνεργία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Υπουργείο 

Οικονομικών) με το Κτηματολόγιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, για την ανταλλαγή στοιχείων μητρώου ιδιοκτητών, διασταύρωση με 

το έντυπο φορολογικών δηλώσεων Ε9, κατάργηση πιστοποιητικών κ.ά.

β) συνέργια της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Υπουργείο 

Οικονομικών) με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, για την επένδυση σε 

ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, προκειμένου 

να καλυφθεί η έλλειψη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της πληροφορικής που να 

συνδυάζουν νεωτερισμό και ταυτόχρονα αξία για τον πελάτη - πολίτη.

γ) συνέργια της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Υπουργείο 

Οικονομικών) με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα 

Δημόσιας Διοίκησης, κρατικών προμηθειών, τεχνικών προτύπων, ασφάλειας 

συστημάτων, νομικών θεμάτων κ.λ.π.,

δ) επιχειρησιακή διασύνδεση με τις πληροφορικές υποδομές του Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

• Πρέπει να αναπτυχθεί ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του συστήματος TAXIS και του 

Πληροφορικού Συστήματος των Συμβολαιογράφων.

• Χρειάζεται να προωθηθεί με ταχύτητα το σχεδιαζόμενο έργο en-TAXIS για την 

επιχειρησιακή εξάπλωση των υποδομών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Φορολογίας TAXIS σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 

σε πρώτη φάση, αλλά και στις Υπηρεσίες των υπόλοιπων Υπουργείων αργότερα.

• Ανάπτυξη αποτελεσματικού δικτύου.

Το υφιστάμενο δίκτυο καλύπτει τις λειτουργίες των συστημάτων που υποστηρίζει. 

Όμιως. για να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των συστημιάτων που 

αναπτύσσονται σήμερα, θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις γεωγραφικής επέκτασης 

αλλά και επέκτασης των δυνατοτήτων του.

• Κτιριακές υποδομές.

Τα ολοκληρωμένα Πληροφορικά Συστήματα εγκαταστάθηκαν στις υπάρχουσες 

κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, σε
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πολλές περιπτώσεις τα κτίρια αυτά δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις για να 

υποστηρίξουν το νέο σύστημα, τόσο λόγω των διαθέσιμων επιφανειών και της 

εσωτερικής διαρρύθμισής τους, όσο και λόγω της παλαιότητάς τους.

• Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μελετηθούν οι προοπτικές της εισαγωγής ενός νέου 

προγράμματος στα Πληροφορικά Συστήματα για την παραλαβή και αξιοποίηση των 

φορολογικών δηλώσεων, τέτοιου ώστε να γίνεται αυτόματα η εκκαθάριση, να 

προσδιορίζεται το ύψος του φόρου και να αρχίζει από τον επόμενο κιόλας μήνα της 

υποβολής των δηλώσεων η πληρωμή των δόσεων του φόρου εισοδήματος. Με τον 

τρόπο αυτό πιστεύεται ότι θα είναι δυνατή η απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού 

από την πρώτη φάση ελέγχου των δηλώσεων, ενώ ταυτόχρονα θα επιταχυνθούν 

σημαντικά οι εισπράξεις του Δημοσίου. Παράλληλα, βέβαια, θα περιοριστούν 

δραστικά οι μεγάλες καθυστερήσεις στην αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων 

φόρου εισοδήματος, αλλά και η ταλαιπωρία των φορολογουμένων.

4.6.4 Φορολογικό Σύστημα και Δημόσια Διοίκηση

Είναι γεγονός πως το Φορολογικό Σύστημα στη χώρα μας παρουσιάζει ατέλειες, με 

κύρια χαρακτηριστικά την πολυπλοκότητα, τη διαρκή μεταβολή των διατάξεών του και. 

συχνά, την άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων. Οι προτεινόμενες μεταβολές στην 

περίπτωση αυτή είναι οι ακόλουθες

• Απλοποίηση των διαδικασιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Φορολογική 

Διοίκηση, με τη μείωση του αριθμού των πολιτών που οφείλουν να συντάσσουν και να 

υποβάλλουν δήλωση, με την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς και με τη 

μείωση των υποχρεώσεων θεώρησης των βιβλίων.

• Απόδοση κοινωνικής δικαίωσης από το σύστημα και μέτρα για την ακεραιότητα της 

Φορολογικής Διοίκησης, ώστε να μην αμβλύνεται το «περί δικαίου αίσθημα».

• Είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η φοροδοτική ικανότητα των 

φορολογουμένων. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια σφαιρική εικόνα της 

οικονομικής και περιουσιακής τους κατάστασης.

• Ενοποίηση των φόρων στην περιουσία, απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και των 

διαδικασιών εφαρμογής των φόρων.
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• Κατάργηση των φόρων που αποφέρουν περιορισμένα έσοδα και συνεπάγονται μεγάλο 

δημοσιονομικό κόστος, έχουν μεγάλη ταλαιπωρία συμμόρφωσης για τους 

φορολογούμενους, ή στρεβλώνουν την οικονομική δραστηριότητα.

• Μείωση των ονομαστικών συντελεστών φορολογίας και επέκταση της βάσης τιον 

φόρων, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη σταδιακή κατάργηση των πάσης 

φύσεως μη κοινωνικά αναγκαίων παρεκκλίσεων, όπως απαλλαγών, εξαιρέσεων, 

αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων κ.ά..

• Σταδιακή κατάργηση των εκτεταμένων τεκμαρτών, εξωλογιστικών ή ειδικών τρόπων 

προσδιορισμού της φορολογικής βάσης, και αντικατάστασή τους από την πραγματική 

βάση, όπως αυτή θα προκύπτει από τα ακριβή και επαρκή στοιχεία του 

φορολογούμενου. Για την επιτυχία του τελευταίου απαιτείται προσεκτική οργάνωση, 

μηχανοργάνωση και πάνω από όλα εξυγίανση των ελεγκτικών μηχανισμών του 

Υπουργείου.

• Αλλαγή στο καθεστώς φορολόγησης των τεχνικών εταιριών, ώστε να δηλώνονται τα 

πραγματικά τους καθαρά κέρδη αφενός, και αφετέρου να περιοριστεί η έκδοση 

εικονικών φορολογικών στοιχείων από άλλες επιχειρήσεις προς τις τεχνικές (με σκοπό 

τη μείωση του ποσού του Φ.ΓΊ.Α. που υποχρεούνται να αποδώσουν).

• Για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής είναι αναγκαίο να 

ακολουθηθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική, η οποία θα πρέπει 

απαραίτητα να βασίζεται στην αντίθεση συμφερόντων ανάμεσα σε δύο 

συναλλασσόμενους. Με άλλα λόγια, δε θα πρέπει να ευνοείται η ταυτότητα 

συμφερόντων, όπως κυρίως γίνεται σήμερα, γιατί στην περίπτωση αυτή οι δύο 

συναλλασσόμενοι έχουν, δεδομένων των ισχυόντων κανονιστικών ρυθμίσεων και 

διατάξεων, ταυτόχρονα και οι δύο συμφέρον να φοροδιαφύγουν. Μάλιστα, το 

φαινόμενο αυτό είναι εντονότατο στην περίπτωση της απόδοσης του Φ.Π.Α. Αν όμως 

τα συμφέροντα των συναλλασσομένων ήταν αντικρουόμενα, βάσει των νόμων, τότε ο 

ένας δε θα επέτρεπε στον άλλο να φοροδιαφύγει.

• Είναι απαραίτητη η μείωση της πολυπλοκότητας και των συνεχών μεταβολών της 

φορολογικής νομοθεσίας.
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4.6.5 Φορολογική και Δημόσια Διοίκηση

Παρακάτω θα αναφέρουμε τις κυριότερες προτάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές

αναφορικά με τη Φορολογική Διοίκηση:

• Ενίσχυση της ιστορικής μνήμης.

Πριν την προώθηση μιας ολοκληρωμένης διοικητικής μεταρρύθμισης, είναι 

απαραίτητο:

1) να γίνει μια καταγραφή των σημαντικότερων προσπαθειών διοικητικής 

μεταρρύθμισης που έγιναν τα προηγούμενα εικοσιπέντε χρόνια και να αξιολογηθεί ο 

βαθμός και οι λόγοι επιτυχίας ή αποτυχίας τους, βάσει των διαφόρων συνιστωσών του 

ζητήματος (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτισμικές, νομικοτεχνικές, 

ανθρώπινων πόρων, τεχνολογικές, διοικητικές κ.λ.π.),

2) να γίνει μια αναδρομή στις προτάσεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν για τη 

βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε και εδώ να γίνει μια αξιολόγηση των λόγων 

επιτυχίας, αποτυχίας ή αδυναμίας υποβολής προτάσεων και θέσπισης μέτρων.

• Σε γενικές γραμμές, για την επίτευξη της αποστολής των Δ.Ο.Υ. και γενικότερα του 

Υπουργείου Οικονομικών, απαραίτητη συνιστώσα είναι η τεχνολογική υποδομή σε 

συνδυασμό με το διοικητικό εκσυγχρονισμό.

• Πρέπει να γίνει υιοθέτηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο, πρακτικών από επιτυχημένες 

εφαρμογές στον ιδιωτικό τομέα, όπως π.χ. στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που 

στοχεύουν στη διαχείριση του ρίσκου σε γρήγορα μεταβαλλόμενο και αβέβαιο 

περιβάλλον. Η επιτυχία της προσέγγισης «Εφαρμόζω και Μαθαίνω» (“Build and 

Learn”) προϋποθέτει την ταχύτατη εφαρμογή πρακτικών σε περιορισμένη βάση, αντί 

για το μακροπρόθεσμο σχεδίασμά. Με άλλα λόγια, απαιτείται η εφαρμογή άμεσων 

πρακτικών και η ταχύτατη «εκμάθηση» από τα τυχόν λάθη, παρά ο μακροχρόνιος 

σχεδιασμός, αφού το περιβάλλον αλλάζει διαρκώς. Οι ελπιδοφόρες, δηλαδή, ιδέες 

πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα, με κάποιους περιορισμούς αρχικά, ώστε αν αποτύχουν 

να εγκαταλειφθούν αμέσως, ενώ αν επιτύχουν, να τους επιτραπεί να αναπτυχθούν και 

να επεκταθούν έγκαιρα. Γενικότερα, κάθε προγραμματισμός πρέπει να βρίσκεται υπό 

διαρκή αναθεώρηση.

• Ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εφαρμογής, δηλαδή ένας σχεδιασμός αλλαγών, θα 

πρέπει να περιέχει ποσοτικοποιημένους στόχους, ανάλυση δράσεων / ενεργειών, 

εξασφαλισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, τεχνικά μέσα.
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χρονοδιάγραμμα και σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης 

(feed back). Η ανάγκη προσαρμογής του Προγράμματος στις εξελισσόμενες συνθήκες 

καθιστά απαραίτητη τη διαρκή στήριξη της δομής της εφαρμογής του, από έμπειρη και 

ικανή επιστημονική ομάδα (think tank). Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί αναφορικά 

με τις σχέσεις του Προγράμματος με το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων, δεδομένου 

ότι ο βαθμός συναίνεσής τους θα επηρεάσει την εφαρμογή του. Αν επιτευχθεί έστω και 

οριακή σύγκλιση των στόχων του δημόσιου φορέα με τους προσωπικούς στόχους του 

ανθρώπινου δυναμικού του, η μεταρρύθμιση μπορεί να προχωρήσει ταχύτερα και 

αποτελεσματικότερα.

• Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη η δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων με τους 

στόχους των Δ.Ο.Υ. και το ποσοστό κάλυψής τους, γιατί κάτι τέτοιο μεταφράζεται σε 

ανάληψη των ευθυνών που αναλογούν τόσο στη Διοίκηση, όσο και στους 

εργαζόμενους.

• Η συνεννόηση μεταξύ των Υπηρεσιών είναι επιβεβλημένη, ώστε να είναι εφικτή η 

διασταύρωση των στοιχείων του πολίτη και η μείωση της έκδοσης πολλών 

πιστοποιητικών

• Πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία του τραπεζικού συστήματος με το Υπουργείο 

Οικονομικών για την απλούστευση και επιτάχυνση των καταβολών των φορολογικών 

υποχρεώσεων.

• Πρέπει να υπάρξει έγκαιρος και αποτελεσματικός συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ 

των φορέων του Δημόσιου Τομέα, όπως και κοινά πρότυπα και μεθοδολογίες μεταξύ 

των παραπάνω, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των έργων πληροφορικής.

• Ιδιαίτερα χρήσιμιη θα ήταν η δημιουργία ενός M.I.S. (Management Information 

System) στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη στήριξη των διαδικασιών λήψης 

απόφασης.

• Είναι απαραίτητη η αξιοποίηση όλων των πόρων για τη δημιουργία και παροχή 

σύγχρονων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

• Διεθνή σημεία αναφοράς μετρήσεων (benchmarking).

Με τον όρο Benchmarking εννοείται ο έλεγχος ή η σύγκριση της 

ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης με τη χρήση, ως δεικτών, των επιδόσεων άλλων 

ομοειδών επιχειρήσεων. Οι κύριες κατηγορίες του Benchmarking είναι τρεις:

1) ο Εσωτερικός Έλεγχος, που πραγματοποιείται μεταξύ τμημάτων της ίδιας 

επιχείρησης,
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2) ο Ανταγωνιστικός Έλεγχος, όπου διερευνώνται οι επιδόσεις συγγενών τμημάτων 

άλλων επιχειρήσεων, και

3) ο Λειτουργικός ή Γενικός Έλεγχος, που περιλαμβάνει τη σύγκριση ειδικών 

λειτουργιών, όπως η εξυπηρέτηση ή το πληροφορικό σύστημα της επιχείρησης, με 

αντίστοιχες επιτυχημένες λειτουργίες άλλων εταιριών.

Αυτό που επιβάλλεται, λοιπόν, για την ελληνική Φορολογική Διοίκηση είναι η 

σύγκριση με άλλους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι διεθνείς 

συγκρίσεις, αλλά και η συνεργασία με άλλες Φορολογικές Διοικήσεις. Με άλλα λόγια, 

είναι αδήριτη η ανάγκη συνεργασίας, σε διεθνές επίπεδο, για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειριών, αλλά και αποτελεσμάτων ερευνών στο κοινό (surveys) ή 

μελετών (reports).

• Πρέπει να προωθηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως π.χ. το Europe 2005) και 

κοινοτικά κονδύλια υλοποίησης σχεδίων για ηλεκτρονική) διασύνδεση των κρατών, 

όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών. Παράλληλα, 

η εισαγωγή νέων κρατών στην ΕΈ. καθιστά επιτακτική την ανάγκη της ανασκόπησης 

των ενεργειών κατά την πορεία των σχεδίων δράσης. Αυτό που απαιτείται, δηλαδή, 

κατά την εφαρμογή των όποιων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, είναι μια ενδιάμεση 

έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να πραγματοποιηθούν έγκαιρα τυχόν 

επιβεβλημένες αλλαγές.

• Να εκδοθεί από το Συνήγορο του Πολίτη βιβλίο με υποθέσεις που έχουν επιλυθεί από 

το θεσμό, για ενημέρωση των Δ.Ο.Υ.

• Να δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όπου 

θα μπορεί ο κάθε πολίτης ή φορέας να διατυπώσει τις απόψεις του. Μάλιστα, θα 

μπορούσαν να δημιουργηθούν «γραφεία πειραματισμού», όπου θα γινόταν εφαρμογή, 

έλεγχος και αξιολόγηση ιδεών για διαδικασίες και τρόπους ποιοτικής παροχής 

υπηρεσιών. Υπάρχουν, φυσικά, κάποια θέματα που από τη φύση τους είναι αρκετά 

τεχνικά, όπως π.χ. ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, ο Κώδικας Είσπραξης δημοσίων 

εσόδων κ.ά., για τα οποία θα πρέπει να κληθούν φορείς του επιχειρηματικού και 

επαγγελματικού κόσμου να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Πάντως, μετά την 

παραπάνω διαδικασία ακολουθεί η τεχνική επεξεργασία των προτάσεων, ώστε να 

επιτευχθεί η κατάλληλη νομοθετική διατύπωση και να υποβληθεί στη Βουλή για 

ψήφιση.
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• Μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών (εσωτερικών, δηλαδή των 

εργαζομένων, και κυρίως εξωτερικών, δηλαδή των φορολογούμενων πολιτών, των 

επιχειρήσεων κ.λ.π.) σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών - 

φορολογουμένων, αυτό μπορεί να γίνει με επιλογή δείγματος πελατών και μέτρηση με 

σχετικά ερωτηματολόγια, μέσω προσωπικής ή τηλεφωνικής επαφής ή Fax, μέσω 

εγγράφων ή και μέσω εταιριών έρευνας. Μάλιστα, είναι δυνατόν να γίνεται ανάθεση, 

μετά από διαγωνισμό, σε ιδιωτική εταιρία δημοσκοπήσεων (κατά την περίοδο 

υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων), διενέργειας 

κυλιόμενων δημοσκοπήσεων σε Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας για τη διαπίστωση του βαθμού 

ικανοποίησης των πολιτών σε σχέση με τις παρεχόμενες από τη Φορολογική Διοίκηση 

υπηρεσίες.

Στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αντιληφθεί ότι για να εξυπηρετήσουν 

καλύτερα τον πελάτη, πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι προσδοκίες του ως προς το 

επίπεδο των υπηρεσιών που θα του παρασχεθούν και ποιες είναι οι πραγματικές του 

εμπειρίες από αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι, ειδικά οι Φορολογικές Υπηρεσίες του 

Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν διαμορφώσει το «Δείκτη Εξυπηρέτησης του Πελάτη» ιος 

γενικότερο μέτρο βελτιωμένης ικανοποίησης που συνοδεύει την καλύτερη 

εξυπηρέτηση. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο δείκτη που συνδυάζει τις εμπειρίες 

διαφόρων πελατών με τη σχετική εκτίμηση της απόδοσης της εξυπηρέτησης, 

σταθμισμένης με τη σημασία που έχει για τον πελάτη. Ωστόσο, το μειονέκτημα του 

Δείκτη είναι πως, ενώ η εξειδίκευση της μέτρησης επιτρέπει μια αντικειμενικότερη 

αξιολόγηση των τομέων βελτίωσης, και μια πιο ρεαλιστική σύγκριση κάθε χρόνο, 

εντούτοις δεν επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ υπηρεσιών, επειδή ο Δείκτης δεν είναι 

τόσο γενικευμένος. Βέβαια, το πρόβλημα είναι δυνατόν να ξεπεραστεί. όπως 

υποστηρίζεται, σε σημαντικό βαθμό με την παράλληλη χρήση και άλλων δεικτών.

• Μετρήσεις της οργανωτικής απόδοσης, δηλαδή της απόδοση του οργανισμού και 

μάλιστα σε σχέση με τα καθαρά εισπραττόμενα έσοδα, με τη θεσμοθέτηση της χρήσης 

δεικτών απόδοσης όπως η ποσότητα, η ποιότητα, η επικαιρότητα, το κόστος και το 

αποτέλεσμα. Τα επίπεδα μέτρησης πρέπει να είναι τα εξής:

1)Στρατηγικό (μέτρηση συνολικής απόδοσης για την επίτευξη της αποστολής και 

των στρατηγικών στόχων).
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2) Λειτουργικό (μέτρηση αποτελεσματικής εκτέλεσης συγκεκριμένων απόψεων της 

επιχείρησης),

3) Ατομικό (βασισμένο σε σημαντικά κριτήρια, μέτρα και πρότυπα, που είναι 

ευθυγραμμισμένα με τις ισορροπημένες μετρήσεις και την αποστολή των Δ.Ο.Υ.

Οι παραπάνω δείκτες συνδέουν τη διοικητική πράξη με τους στόχους που έχουν 

τεθεί, και διευκολύνουν σε σημαντικό βαθμό τον εξωτερικό έλεγχο.

• Με αφορμή όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ακριβώς παράγραφο, στο σημείο 

αυτό θα επισημάνουμε ένα σύγχρονο προσανατολισμό των Δημόσιων οργανώσεων, τη 

διοίκηση αποτελεσμάτων. Αυτή επικεντρώνεται κυρίως στους δείκτες μέτρησης 

αποτελεσμάτων, στις συμφωνίες (συμβόλαια) δράσης και στους ελέγχους - έρευνες 

αποδοτικότητας.

Οι δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων συνδέουν τα αποτελέσματα με την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι αλλά 

συγχρόνως και γενικοί, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών 

Δημόσιων οργανώσεων. Τέλος, θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από τους ανθρώπους της 

καθημερινής πράξης, δηλαδή τους εργαζόμενους.

Οι συμφωνίες (συμβόλαια) δράσης αποτελούν μια μέθοδο για τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων των Δημόσιων οργανώσεων, και μπορούν να έχουν τη μορφή μιας 

άτυπης σύμβασης, όπου προσδιορίζονται μετά από διαπραγμάτευση του έργου μιας 

υπηρεσίας σε γενικές γραμμές. Μπορούν να πάρουν και τη μορφή «Χάρτη 

Δικαιωμάτων των Πολιτών», με τον οποίο η συγκεκριμένη Υπηρεσία δημοσιοποιεί το 

πρόγραμμα δράσης της σε σχέση με τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες, 

πράγμα που ασφαλώς αποτελεί δέσμευση των Δημόσιων Υπηρεσιών απέναντι στους 

πολίτες. Οι συμφωνίες δράσης μπορούν να συνάπτονται, π.χ.. μεταξύ υπηρεσιών, 

μεταξύ του γενικού διευθυντή μιας Υπηρεσίας και των στελεχών της ίδιας Υπηρεσίας, 

μεταξύ του Υπουργού ή του Διοικητή ενός οργανισμού και του Γενικού Διευθυντή, και 

μεταξύ μιας Δημόσιας οργάνωσης και των πολιτών - πελατών της, οπότε λαμβάνει και 

τη μορφή «διακήρυξης» ή χάρτη δικαιωμάτων των πολιτών. Συμφωνίες δράσης έχουν 

εφαρμοστεί σε πολλές χώρες με διαφορετικές ονομασίες, όπως “Citizen’s Charter” 

στην Αγγλία και “Centres de responsabilite” στη Γαλλία, αλλά και στην Αυστραλία υπό 

μορφή Συμβολαίου Υπηρεσιών.

Οι έλεγχοι αποδοτικότητας είναι επίσης μια μέθοδος για επαναξιολόγηση, σε βάθος 

αλλά με γρήγορο ρυθμό, μιας Δημόσιας οργάνωσης ή μιας συγκεκριμένης περιοχής
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δραστηριοτήτων μιας Δημόσιας οργάνωσης. Οι κύριοι στόχοι αυτών των ελέγχων είναι 

τρεις:

1) η απόδοση των χρημάτων που δαπανήθηκαν (Value for Money),

2) η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

3) η διοίκηση - διαχείριση και η οργάνωση της Υπηρεσίας, όπου γίνεται ο έλεγχος 

αποδοτικότητας.

Οι έλεγχοι ξεκινούν από μηδενική βάση, και διενεργούνται είτε εσωτερικά, δηλαδή 

από το φορέα που υπόκειται σε έλεγχο, είτε εξωτερικά, από όργανο εκτός του 

ελεγχόμενου φορέα, με ανάλογη βεβαίως αρμοδιότητα για διενέργεια ελέγχων. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου δημοσιοποιούνται, ενώ συγχρόνως προτείνονται λύσεις για 

τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υπό εξέταση Υπηρεσίας.

• Παράλληλα με την αποφασιστική ενίσχυση των διωκτικών μηχανισμών, την 

ουσιαστική αποκρυστάλλωση των αρμοδιοτήτων και τον καλύτερο συντονισμό των 

διαφόρων σωμάτων, είναι αναγκαίο να συσταθεί ολιγομελές, ευέλικτο, αποφασιστικό 

κεντρικό όργανο κύρους για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης. Το κεντρικό αυτό όργανο θα πρέπει:

'λ να εξοπλιστεί με ελεγκτικές αρμοδιότητες και εξουσίες που θα επηρεάζουν την 

άμεση επέμβαση και τον έλεγχο της τήρησης της αρχής της νομιμότητας σε βάθος

S να αναθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ερευνών μέτρησης αποδοτικότητας 

της δράσης των Δημόσιων Υπηρεσιών, και να αξιολογεί την εσωτερική δυναμική 

και την κοινωνική χρησιμότητα των δομών της Διοίκησης, χρησιμοποιώντας τις 

παραμέτρους ποιότητας της διοικητικής δράσης

■S να συνεργάζεται με όλα τα ελεγκτικά σώματα και την Οικονομική Επιθεώρηση 

στις περιπτώσεις που καθίσταται αναγκαίος ο ολοκληρωμένος διοικητικός και 

διαχειριστικός έλεγχος, και θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει τα ίδια τα σώματα 

επιθεώρησης και ελέγχου

■S να μπορεί να ελέγχει δηλώσεις «πόθεν έσχες» δημοσίων υπαλλήλων, να ζητά άρση 

του απορρήτου των λογαριασμών τους, να ασκεί πειθαρχική δίωξη για πολύ 

σοβαρές περιπτώσεις και να απευθύνει στους δημόσιους φορείς συστάσεις, οδηγίες 

και υποδείξεις σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη Δημόσια 

Διοίκηση

^ να έχει τη δυνατότητα να ζητά τη συμμετοχή και συνδρομή εξειδικευμένου 

προσωπικού από τον Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε συγκεκριμένες επιθεωρήσεις
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που απαιτούν τεχνογνωσία, και να επικουρείται από ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό

•S να χρησιμοποιεί ως βασικούς διωκτικούς μηχανισμούς τις Διευθύνσεις 

Εσωτερικών Υποθέσεων.

• Πρέπει να επικρατήσει στη Διοίκηση η νοοτροπία ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες, ώστε 

να μην κυριαρχεί ο φόβος του «καινούριου» και των «αλλαγών», πράγμα που έχει ως 

επίπτωση την επίδειξη έντονα αρνητικού πνεύματος από μέρους των μελών της 

Ηγεσίας.

• Πρέπει να γίνει απεμπλοκή των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών από τη 

γραφειοκρατική διαδικασία πληρωμής και αρχειοθέτησης των φόρων, και ανάθεσή 

τους στις εμπορικές τράπεζες. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απελευθέρωνε 

ένα μεγάλο αριθμό του υπάρχοντος δυναμικού των Εφοριών, το οποίο θα μπορούσε να 

ασχοληθεί με θέματα φορολογικών ελέγχων και διακίνησης αγαθών, με συνέπεια την 

περιστολή της φοροδιαφυγής αλλά και τον προσπορισμό από μέρους του Δημοσίου 

μεγάλων χρηματικών ποσών.

• Προτεραιότητα ελέγχων πρέπει να δίνεται στους κλάδους που παρουσιάζουν εποχιακή 

απασχόληση, ενώ η τιμωρία των παραβατών θα πρέπει να είναι άμεση, για μη 

χρονίζουν οι υποθέσεις.

• Καθιέρωση συστήματος βελτίωσης της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Για την καθιέρωση ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται:

□ Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης των κανόνων.

Τα απαραίτητα βήματα για αυτή τη διαδικασία είναι η υιοθέτηση των 

πολιτικών του συστήματος σε υψηλό επίπεδο πολιτικής εξουσίας και απόφαση 

για την οργάνωση και παρακολούθηση αυτού διαμέσου της Διοίκησης, η 

καθιέρωση αναλυτικών προτύπων (standards) για την ποιότητα των κανόνων και 

αρχών και για τη λήνμη αποφάσεων, και τέλος η δημιιουργία κεντρικού φορέα 

διαχείρισης των κανόνων, που θα πρέπει να λειτουργεί στην Κεντρική Διοίκηση 

και με υψηλό επίπεδο ευθύνης.

□ Βελτίωση της ποιότητας των νέων κανόνων.

Τα απαραίτητα βήματα είναι η καθιέρωση ανάλυσης επιπτώσεων (Regulatory 

impact analysis) για τη βελτίωση της πληροφορίας στην οποία στηρίζονται οι 

αποφάσεις, η υιοθέτηση πολιτικής διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενες ομάδες 

πολιτών, η υιοθέτηση μηχανισμών διασφάλισης από επιρροές ισχυρών ομάδων
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πίεσης, η συστηματική μελέτη και θεώρηση εναλλακτικών προτάσεων πιο 

αποτελεσματικών και με χαμηλό κόστος μηχανισμών και διαδικασιών, και τέλος 

η βελτίωση του συντονισμού στην καθιέρωση των κανόνων, ώστε πολλαπλοί 

στόχοι να ενσωματώνονται στις πολιτικές.

□ Επαναπροσδιορισμός της ποιότητας των κανόνων που ήδη ισχύουν.

Είναι αναγκαία η ανάλυση και αξιολόγηση των κανόνων που ισχύουν, με 

δυνατότητα κατάργησης, απλούστευσής τους κ.λ.π., καθώς και η μείωση των 

γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών (απορυθμίσεις).

• Γενικά, απαιτείται βελτίωση του τρόπου χρήσης των δημόσιων εσόδων, ώστε να 

αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και, συνακόλουθα, και 

στις Οικονομικές Υπηρεσίες.

• Πρέπει να ληφθεί ουσιαστική μέριμνα, από κάθε άποψη, για τις Υπηρεσίες στην 

περιφέρεια της χώρας, με ταυτόχρονη εφαρμογή αποκεντρωτικών στρατηγικών, ώστε 

και οι πολίτες που ζουν εκτός της πρωτεύουσας να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται 

με όσο το δυνατόν ίσο τρόπο σε σχέση με τους κατοίκους της Αθήνας.

• Η γραφειοκρατία θα πρέπει, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την υιοθέτηση 

των αναγκαίων στρατηγικών, να λειτουργήσει με υγιή τρόπο ως οργανωτική δομή, 

αποφεύγοντας τις, κατά πολλούς, σημερινές ακρότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή 

μπορεί να συμβάλλει η αξιολόγηση του επιτυχούς τρόπου εφαρμογής της 

γραφειοκρατίας, ως οργανωτικής στρατηγικής, σε άλλες χώρες.

• Θα ήταν χρήσιμη, και σύμφωνη με το πνεύμα της εποχής μας, η καθολική εφαρμογή σε 

όλες τις Δ.Ο.Υ. ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής άχρηστων υλικών σε 

ειδικούς κάδους απορριμμάτων, ώστε να προωθηθούν έπειτα σε μονάδες ανακύκλωσης 

υλικών. Μάλιστα, δεδομένου του έντονου γραφειοκρατικού συστήματος της χώρας 

μας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο όγκος των άχρηστων εγγράφων είναι τεράστιος, 

οπότε η συλλογή τουλάχιστον του χαρτιού αποτελεί μοναδική ευκαιρία σημαντικής 

συμβολής των Δημόσιων Υπηρεσιών στην επιτακτική διαδικασία της ανακύκλωσης 

υλικών.
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4.6.6 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιτυχημένη διοίκηση του προσωπικού μιας Υπηρεσίας 

αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα εχέγγυα για την ευόδωση των οποιωνδήποτε 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Πράγματι, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς πως η 

συναίνεση των εργαζομένων στις αλλαγές, πράγμα που μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο στην 

περίπτωση που οι όποιες μεταβολές ικανοποιούν τις ανάγκες των υπαλλήλων, αποτελεί 

προϋπόθεση επιτυχίας. Επιπρόσθετα, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό οικονομικό 

περιβάλλον είναι επιτακτική η μέριμνα της Διοίκησης για ορθολογική αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού βάσει των προσόντων του, τυπικών και ουσιαστικών, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί το γνωστό «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Τα προηγούμενα, 

καθώς και χρήσιμα άλλα συμπεράσματα, μπορούν να εξαχθούν από τις προτάσεις που 

ακολουθούν:

• Εκπαίδευση - Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους χρήστες των Ολοκληρωμένων 

Πληροφορικών Συστημάτων.

Δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης κατάρτιση όλων των χρηστών. Είναι καθοριστικής 

σημασίας ο σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός της εκπαίδευσης, αλλά και ο 

καθορισμός του βαθμού αποτελεσματικότητας της ήδη πραγματοποιηθείσας 

εκπαίδευσης, ώστε να προσδιοριστούν τυχόν επιπλέον ανάγκες κατάρτισης. Ωστόσο, 

ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο για την επίλυση 

πολύπλοκων προβλημάτων των πελατών.

• Είναι αναγκαία η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους χρήστες των 

Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και στο σύνολο των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.).

• Γενικότερα, επιβάλλεται επιμόρφωση των εν ενεργεία υπαλλήλων σε θέματα 

οργάνωσης, διοίκησης και πληροφορικής. Απαραίτητη, για το σκοπό αυτό, είναι η 

διοργάνωση κύκλων ή προγραμμάτων συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των 

δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τους ανώτερους διοικητικούς βαθμούς.

• Θα πρέπει να διαθέτονται στους υπαλλήλους υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική 

μορφή, ώστε αυτοί να χρησιμοποιούν προς όφελος τους τις παρεχόμενες δυνατότητες 

των πολυμέσων για ηλεκτρονική εκμάθηση. Γενικότερα, είναι απαραίτητη η σχεδίαση 

και η εφαρμογή προγραμμάτων «εξ αποστάσεως μαθήσεως» (Distance Learning) για

101



Βελίίωςι ι Ποιοτι πας ΣΤΙΣ Δι ιμοςιπς Οικονομικπς Υπι ιρεςιες: η περίπτωση της Ελλάδας

την ενημέρωση και την επιμόρφωση μεγάλου αριθμού στελεχών, μέσα) της 

αξιοποίησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της έκδοσης ειδικών εγχειριδίων κ.λ.π.

• Χρειάζεται η προώθηση θεσμών και μεθόδων «ανοικτού πανεπιστημίου» με ευέλικτα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

• Επιτακτική είναι και η ανάγκη συνεργασίας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για 

τη δημιουργία προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού χαρακτήρα για 

στελέχη, με χορήγηση αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

• Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να μεταφέρουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες τα 

προβλήματα που συναντούν, ώστε οι τελευταίες να μην εισηγούνται έχοντας άγνοια της 

πραγματικότητας.

• Μετρήσεις της απόδοσης των υπαλλήλων και χρήση αυτών των μετρήσεων 

προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για βραβεία, κίνητρα, δάνεια ή χρηματικά ποσά 

επιπλέον του κανονικού μισθού. Επίσης, οι παραπάνω μετρήσεις απόδοσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και ως αποτίμηση για την προαγωγή, τον επανακαθορισμό της θέσης 

εργασίας, ή άλλες αλλαγές στα καθήκοντα των υπαλλήλων. Γενικότερα, κεφαλαιώδους 

σημασίας είναι το θέμα της σύνδεση της παραγωγικότητας με την αμοιβή. Πάντως, να 

σημειωθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται χρήση μόνο των στατιστικών συμμόρφωσης ως 

δεικτών απόδοσης των υπαλλήλων. Με άλλα λόγια, αν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα 

χρηματικά ποσά που καταφέρνει να εισπράξει ένας υπάλληλος, τότε όλοι οι υπάλληλοι 

θα αποδύονται σε διαρκή αγώνα για την είσπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων 

χρημάτων, με αποτέλεσμα να επικεντρώνονται στη συμμόρφωση των φορολογουμένων 

(compliance) και όχι στις ποιοτικές υπηρεσίες και στους γενικούς στόχους των Δ.Ο.Υ. 

Για το λόγο αυτό πρέπει πάντοτε να γίνεται χρήση πολλών και διαφορετικών δεικτών 

και μετρήσεων της απόδοσης των υπαλλήλων.

• Αναγνώριση, από την Υπηρεσία, του προσφερόμενου έργου των υπαλλήλων, πράγμα 

που θα συνεπάγεται, για τον εργαζόμενο, ηθική και υλική αμοιβή. Συγκεκριμένα, η 

προαναφερθείσα αμοιβή μπορεί να περιλαμβάνει έπαινο, επαύξηση του χρόνου της 

άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές μέχρι το δικαιούμενο κατά έτος ανώτατο όριο 

κανονικής άδειας, εφάπαξ χρηματική αμοιβή, έπαινο και χρηματική αμοιβή. Επίσης, 

στις αμοιβές συγκαταλέγονται και η συντόμευση του χρόνου για παροχή μισθολογικού 

κλιμακίου μέχρι ένα έτος, η παροχή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, η 

συντόμευση του χρόνου προαγωγής μέχρι ένα έτος, καθώς και η κλιμάκωση των 

ηθικών και των υλικών αμοιβών με δυνατότητα απονομής αμφότερων. Η απονομή των
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παραπάνω, που θα πρέπει να γίνεται μέσω υπηρεσιακού συμβουλίου με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του, θα έχει ασφαλώς ως ευεργετικές επιδράσεις την αύξηση του ηθικού 

των υπαλλήλων, την ενθάρρυνση της πίστης τους (loyalty) στην Υπηρεσία, καθώς και 

την αναβάθμιση της προσφοράς τους αλλά και της αξιοπιστίας του όλου μηχανισμού.

• Πρέπει να γίνεται αναγνώριση της προόδου συμμόρφωσης του εργαζομένου προς τις 

τεθείσες προδιαγραφές ποιότητας. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να γίνεται και 

αναζήτηση των αιτίων τυχόν παρέκκλισης υπαλλήλων από τους στόχους και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά και να τους παρέχεται βοήθεια για την αντιστροφή 

της αρνητικής τους πορείας.

• Ανάδειξη ενός πραγματικού σώματος εξειδικευμένων στελεχών, του Σώματος των 

Οικονομολόγων της Διοίκησης, που θα αναλάβει να δώσει υπόσταση στην αξιολόγηση 

των μονάδων. Γενικότερα, αποστολή του Σώματος θα είναι η τεχνικοεπιστημονική 

στήριξη των αναπτυξιακών προγραμμάτων, η συμμετοχή στη διαμόρφωση και επίτευξη 

των οικονομικών στόχων και η συμβολή στην καλύτερη δυνατή κατανομή των 

κρατικών πόρων. Ασφαλώς, απαιτείται θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων του, αλλά και 

περιγραφή καθηκόντων και προσδιορισμός των θέσεων εργασίας.

• Είναι απαραίτητη η οριζόντια κινητικότητα στο ανώτατο επίπεδο των στελεχών της 

Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της στρατηγικής 

ανάπτυξης ενός ολόκληρου διοικητικού τομέα.

• Γενικότερα, απαιτείται προαγωγή της κινητικότητας των στελεχών μεταξύ των 

Δημόσιων Υπηρεσιών, ώστε να μειωθεί η στεγανοποίησή τους και να καταστεί δυνατή 

η ορθολογική διοίκηση και αξιοποίηση του προσωπικού.

• Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, στις μέρες μας, η μετάβαση από ένα σύστημα τυπικής 

αξιολόγησης και χρονικής ιεραρχικής εξέλιξης που οδηγεί σε ισοπέδωση και τυπικές 

εκθέσεις - κρίσεις, σε ένα δυναμικό, ανανεούμενο και δικαιότερο σύστημα 

πραγματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Προς 

την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτούνται τέσσερις βασικές τομές:

1) Αξιολόγηση για προαγωγή σε θέση ευθύνης (Προϊστάμενοι Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθυντές Τμημάτων),

2) Αξιολόγηση για παραμονή στην ίδια θέση (ετήσια κρίση, φύλλο αξιολόγησης).

3) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών (βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων, 

επιδόσεων),
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4) Αξιολόγηση αναδιοργάνωσης του φορέα (ορθολογική κατανομή του προσωπικού 

στο οργανωτικό πλαίσιο).

Τόσο στην προαγωγική όσο και στην ετήσια αξιολόγηση είναι απαραίτητο και 

χρήσιμο να ενσωματωθούν πολλά νεωτεριστικά στοιχεία. Η αυτοαξιολόγηση. η 

αξιολόγηση των προϊστάμενων από τους υφισταμένους, η δυνατότητα ένστασης στις 

κρίσεις των αξιολογητών, η συνέντευξη ανάλυσης δεξιοτήτων από Επιτροπή ειδικών 

εμπειρογνωμόνων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και το τεστ 

δεξιοτήτων - ικανοτήτων, συμπληρώνουν την παράθεση των τυπικών προσόντων, τους 

τίτλους σπουδών και την εμπειρία. Επιπρόσθετα, στην προαγωγική αξιολόγηση σε 

θέσεις ευθύνης είναι απαραίτητη και η γραπτή εξέταση από την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Διοίκησης σε αντικείμενα ανάλογα της θέσης ευθύνης.

• Χρησιμοποίηση των πληροφοριών του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων στην 

άσκηση διοίκησης του προσωπικού, αναφορικά με τοποθετήσεις, μετακινήσεις, 

προαγωγές, εκπαίδευση και εξειδίκευση εργαζομένων.

• Ορθολογική κατανομή του προσωπικού με εθελοντικές μετατάξεις σε κενές οργανικές 

θέσεις.

• Αποφασιστική σύντμηση του χρόνου ανέλιξης στη διοικητική ιεραρχία για ουσιαστικό 

εμπλουτισμό και ανανέωση των διευθυντικών στελεχών αλλά και δυνατότητα 

αξιοκρατικής προαγωγής όχι μόνο με βάση τη χρονική εμπειρία. Προτείνεται η 

δυνατότητα διεκδίκησης διευθυντικής θέσης στα 12 χρόνια υπηρεσίας και θέσης 

Γενικού Διευθυντή στα 17 χρόνια (στην ιδανική περίπτωση).

• Σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με αντικειμενικά κριτήρια.

• Σχεδιασμός των θέσεων εργασίας.

Αυτός περιλαμβάνει την ανάλυση (Job Analysis), την περιγραφή καθηκόντων (Job 

Description) και την αξιολόγηση κάθε θέσης ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση (Job 

Evaluation).

Η ανάλυση των θέσεων εργασίας έχει δύο βασικού στόχους, την πραγμάτωση της 

αξίωσης για οργανωτική παραγωγικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

και την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της Δημόσιας οργάνωσης. Βεβαίως, η 

διαπλοκή των δύο αυτών στόχων διαμορφώνει τις προϋποθέσεις σύγκλισης και 

εναρμόνισης των ατομικών επιδιώξεων των εργαζομένων με τους οργανωτικούς 

σκοπούς.
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Η περιγραφή των καθηκόντων εργασίας στηρίζεται στην ανάλυση, και είναι η 

λεπτομερής αναφορά των καθηκόντων που απαρτίζουν μια θέση εργασίας, ένα 

οργανωτικό ρόλο. Με άλλα λόγια, βασικός σκοπός της περιγραφής των καθηκόντων 

είναι η αποφυγή των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανώσεων. Η 

περιγραφή καθηκόντων θα πρέπει να συνοδεύεται και από τον προσδιορισμό της 

επιθυμητής αποτελεσματικότητας και του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης. Τα 

πλεονεκτήματά της εντοπίζονται σε δύο κυρίως επίπεδα, δηλαδή ως προς την Υπηρεσία 

και ως προς τον εργαζόμενο.

Ως προς την Υπηρεσία, αποτελεί:

'λ αποτελεσματικό μέσο προσδιορισμού των καθηκόντων εργασίας κάθε 

εργαζόμενου σε μια Δημόσια Υπηρεσία 

'λ τη βάση αξιολόγησης της απόδοσης κάθε εργαζομένου 

βάση για την εξειδίκευση της εργασίας 

'λ βάση για την ιεραρχική εξέλιξη των εργαζομένων 

^ βάση για τον προσδιορισμό επιμορφωτικών αναγκών 

S βάση αξιολόγησης της οργανωτικής δομής 

Ως προς τον εργαζόμενο:

'λ αποτελεί μηχανισμό συμμετοχής του στη στοχοθεσία και στο υπόδειγμα εργασίας 

■S αποτελεί τη βάση για την επίλυση προβλημάτων που βρίσκονται έξω από τον 

έλεγχο που μπορεί να ασκήσει

'λ προσδιορίζεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο εργαζόμενος γνωρίζει τι αναμένει 

η Δημόσια οργάνωση από αυτόν ως συμπεριφορά και απόδοση 

Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας αναφέρεται στη διαδικασία προσδιορισμού της 

αξίας κάθε εργασίας στην ιεραρχία του σχεδιασμού τους. Η ανάλογη αξία (βαρύτητα) 

κάθε θέσης έχει σχετική σημασία και όχι απόλυτη, που υπογραμμίζεται από τη 

συγκριτική θεώρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας. Βεβαίως, η εκτίμηση της 

παραπάνω αξίας θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και όχι σε υποκειμενικά 

κριτήρια.

• Πρέπει να υπάρχει σαφής αναλογία στελεχών (ποιοτική και ποσοτική) στην πυραμίδα 

του συστήματος. Το 60% των υπαλλήλων πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη.

• Εντοπίζεται η ανάγκη για πιο απλό, πιο ορθολογικό και αξιοκρατικό σύστημα 

προσλήψεων, με ενίσχυση της αντικειμενικότητας, αλλά και χρονική σύντμηση και
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αποκέντρωση των διαδικασιών του. Οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται έπειτα από 

προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο σε ποσοτικούς, αλλά 

και σε ποιοτικούς όρους. Είναι προφανής, εξάλλου, η σημασία του έγκαιρου και 

έγκυρου προγραμματισμού για την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης των υπαλλήλων 

στις βαθμίδες της ιεραρχίας, την αποφυγή συνωστισμού σε ορισμένες από αυτές και 

την ισόρροπη κατανομή στους διάφορους κλάδους και επίπεδα της διοικητικής 

πυραμίδας.

• Η επιτυχής εφαρμογή οποιωνδήποτε προτάσεων συνδυάζεται, βεβαίως, απαραίτητα με 

αλλαγές στον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

• Επιβάλλεται η διασφάλιση νέου μισθολογίου που θα αίρει σταδιακά τις ανισότητες στις 

αμοιβές στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.

• Απαιτείται ουσιαστικοποίηση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων.

• Ιδιαίτερης σημασίας είναι η επίτευξη της αύξησης της εμπλοκής των εργαζομένων στη 

λήψη αποφάσεων καθώς και σε κάθε διαδικασία παροχής υπηρεσιών, με στόχο:

α) τη δημιουργία δέσμευσης όλου του προσωπικού, και πρωτίστως της Ηγεσίας, για 

την επιτυχή λειτουργία των όποιων εφαρμοζόμενων προγραμμάτων βελτίωσης τη 

ποιότητας,

β) τη βελτίωση της ευχαρίστησης από την εργασία, 

γ) την αύξηση της παραγωγής και της απόδοσης,

δ) την παροχή σε όλο το προσωπικό της δυνατότητας να επηρεάζουν τις αποφάσεις.

ε) την ενθάρρυνση της προσαρμογής στις νέες μεθόδους εργασίας,

στ) την αύξηση της εξυπηρέτησης των πελατών και της βελτίωσης της ποιότητας.

• Επιβάλλεται, επιτέλους, να γίνει άρση της ανωνυμίας των υπαλλήλων, ώστε να 

περιοριστούν τα φαινόμενα της μετάθεσης ευθυνών. Έτσι, αν ο κάθε εργαζόμιενος 

αναλαμβάνει επώνυμα τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του αισθήματος ευθύνης του, άρα και την ποιοτική αύξηση της απόδοσής 

του.

• Ένα σημαντικό στοιχείο στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών είναι τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα και η συμπεριφορά των ανθρώπων που συναλλάσσονται με τους πελάτες. 

Εδώ χρειάζεται:
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^ Οι υπάλληλοι της «πρώτης γραμμής» να επιλέγονται και να εκπαιδεύονται ώστε να 

αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις και ικανότητες να «χειρίζονται» τον πελάτη. Πρέπει 

να είναι ευγενικοί, έτοιμοι να βοηθήσουν, και τεχνικά καταρτισμένοι. Παράλληλα, 

πρέπει η εμφάνισή τους να είναι η κατάλληλη, δηλαδή σοβαρή, χωρίς ακρότητες, 

ενώ ιδιαίτερη σημασία κατέχει ο τρόπος υποδοχής του πελάτη. Η όψη και έκφραση 

του προσώπου του υπαλλήλου, οι κινήσεις και η στάση του, ο τρόπος ομιλίας και 

το ύφος του, η χαρούμενη διάθεση γενικά, οι καλοί τρόποι, η προσοχή κατά την 

ακρόαση, και γενικότερα ο σεβασμός της προσωπικότητας του πελάτη, αποτελούν 

στοιχεία καθοριστικά για τη δημιουργία θετικής εμπειρίας και πρώτης εντύπωσης 

του πελάτη, γεγονός που διευκολύνει την καλή και επιτυχή συνεργασία στη 

συνέχεια. Στόχος των υπαλλήλων δεν πρέπει να είναι η δημιουργία οικειότητας, 

αλλά ευχάριστου και θετικού κλίματος εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η 

αντιμετώπιση ενός πελάτη θυμωμένου και αγανακτισμένου, οπότε ο υπάλληλος 

πρέπει να ενεργήσει με ηρεμία και ευγένεια. Βέβαια, αν ο πελάτης εξακολουθεί να 

συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο, τότε οι υπάλληλοι θα πρέπει να μην επιτρέψουν 

να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους και το κύρος της Υπηρεσίας, οπότε ο πελάτης 

θα πρέπει με κόσμιο τρόπο να απομακρυνθεί από την Υπηρεσία, ακόμα και με τη 

συμβολή των Οργάνων της Τάξης.

S Όλοι πρέπει να αισθάνονται υπεύθυνοι, και κυρίως όσοι ανήκουν στην ηγεσία μιας 

Υπηρεσίας, για την υψηλή ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης 

του πελάτη (π.χ. αυτό πρέπει να είναι μέρος των εσωτερικών κινήτρων, αλλά και 

των εξωτερικών ελέγχων).

'λ Όλοι πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων 

ποιότητας οπουδήποτε και αν βρίσκεται κανείς στην κλίμιακα της ιεραρχίας, 

δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει μετατόπιση της ευθύνης σε άλλα τμήματα της 

Υπηρεσίας.

• Να γίνεται προσδιορισμός, καταγραφή και ανάλυση των στιγμών επαφής με τους 

πελάτες, καθώς και να οριστούν οι προδιαγραφές ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών 

για κάθε στιγμή επαφής της Υπηρεσίας με τους πελάτες.

• Μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο εξωτερικό για να γίνει πιο ελκυστικό το 

περιβάλλον εργασίας των υπαλλήλων ήταν οι «ευέλικτες ώρες εργασίας» ή τα 

«εναλλακτικά πρότυπα εργασίας». Για παράδειγμα, το προσωπικό μπορεί να επιλέξει 

να δουλέψει τις απαραίτητες ανά εβδομάδα ώρες σε τέσσερις μέρες αντί για πέντε, και
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να επιλέξει την ημέρα που επιθυμεί να έχει ρεπό. Αυτό δίνει στον εργαζόμενο τη 

δυνατότητα του αυτό καθορισμού, ενώ ταυτόχρονα παρέχει «εύκαμπτο» χρόνο ως 

εργασιακό πλεονέκτημα, του οποίου την αξία πολλοί τη θεωρούν υψηλή όπως αυτή του 

χρήματος. Βέβαια, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αμφισβητούν τη δυνατότητα εφαρμογής 

αυτής της πρότασης στη χώρα μας καθώς και την αποδοχή της από τα σωματεία των 

εργαζομένων, ωστόσο η εφεκτική αυτή στάση προς το παραπάνω μέτρο δε μειώνει 

δραστικά την αξία του.

• Προγράμματα ανταλλαγής και εμπλουτισμού εμπειριών, γνώσεων και νοοτροπίας σε 

χώρους εργασίας.

Ενδείκνυται ο σχεδιασμός και η σταδιακή καθιέρωση προγραμμάτων 

«εκπαιδευτικής μετάθεσης», δηλαδή απασχόλησης για ένα χρονικό διάστημα δημοσίων 

υπαλλήλων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, και στελεχών ιδιωτικών εταιριών σε Δημόσιες 

Υπηρεσίες. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων θα είναι, πέρα από την επαγγελματική 

«επιμόρφωση», και η προώθηση της συνεργασίας του ιδιωτικού με το Δημόσιο τομέα.

• Είναι επιβεβλημένος, σε πολλές περιπτώσεις, ο σχεδιασμός ενός συστήματος 

προστασίας των εργαζομένων από την άσχημη συμπεριφορά ή τις τυχόν αναίτιες 

καταγγελίες πολιτών, ώστε ο υπάλληλος των Δ.Ο.Υ. να αισθάνεται ασφάλεια και να 

αποδίδει περισσότερο στην εργασία του.

• Το περιβάλλον εργασίας των υπαλλήλων επιβάλλεται να είναι όσο το δυνατόν 

ευχάριστα διαμορφωμένο με πολλά φυτά και καλή διακόσμηση, να υπάρχει 

φωτεινότητα, ικανοποιητικοί όροι υγιεινής, θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, 

επαρκείς χώροι εργασίας αλλά και κατάλληλη χωροθέτησή τους, που να εξυπηρετεί 

πρακτικές ανάγκες, χωρίς το περιβάλλον να γίνεται ασφυκτικό, πράγμα που θα είχε 

δραματικές επιπτώσεις στην απόδοση των εργαζομένων.

• Το ωράριο εργασίας θα πρέπει να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων, όσο 

και των πολιτών. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η χρυσή τομή των παραπάνω.

• Είναι απαραίτητο να διεξαχθούν μελέτες και να εξευρεθούν τρόποι μείωσης του 

εργασιακού άγχους (stress) των υπαλλήλων, που επηρεάζει σε υπολογίσιμο βαθμό την 

απόδοση και φυσικά την υγεία τους, σωματική) και ψυχική.
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4.6.7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

Ιδιαίτερο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας στις Δ.Ο.Υ. μπορεί να διαδραματίσει 

και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης σε θέματα που. 

βεβαίως, άπτονται του έργου και των αρμοδιοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι 

παρεμβάσεις που προτείνονται στον τομέα αυτό είναι οι ακόλουθες:

• Είναι απαραίτητη η αποτελεσματικότερη προώθηση της θετικής εικόνας των Δ.Ο.Υ. 

και κυρίως η προσεκτική διαχείριση των εξωτερικών επικοινωνιών και των σχέσεων με 

τα Μ.Μ.Ε., γιατί οι περιπτώσεις λαθών αποτελούν πόλο έλξης της προσοχής των 

Μ.Μ.Ε., πράγμα που έχει αρνητικό αντίκτυπο στους πελάτες αναφορικά με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών, με άλλα λόγια γίνονται καχύποπτοι και μειώνεται η 

εμπιστοσύνης τους. Εξάλλου, οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να συμβάλλουν με τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι συχνά μη ρεαλιστικές απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών να 

γίνονται ρεαλιστικές και ικανοποιήσιμες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι 

το κόστος και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών εξαρτώνται από τις προσδοκίες 

και τη συμπεριφορά του πολίτη - πελάτη.

• Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι Δ.Ο.Υ. ώστε να προβούν στη διοργάνωση συζητήσεων 

με επαγγελματικούς φορείς και με το κοινό, για να γίνουν αμοιβαίως γνωστές οι 

προσδοκίες και των δύο πλευρών (Διοίκησης και φορολογουμένων), σε τοπικό επίπεδο.

• Η πολιτεία, σε συνεργασία με τη Φορολογική Διοίκηση, θα πρέπει να μεριμνήσει για 

την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης των παιδιών από το Δημοτικό, ώστε οι 

αυριανοί πολίτες να αντιλαμβάνονται τη σκοπιμότητα της φορολογίας.

• Παράλληλα προς το παραπάνω, πρέπει και οι Δ.Ο.Υ. να ενθαρρυνθούν, ώστε να 

αναπτύξουν τοπικά προγράμματα ενημέρωσης του κοινού, καθώς και παρέμβασης στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο αφενός να καλλιεργηθεί η 

φορολογική συνείδηση, και αφετέρου οι πολίτες που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. να είναι 

περισσότερο ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργούν σε κάθε 

περίπτωση.

• Συνιστώνται γενικότερου χαρακτήρα εκλαϊκευτικές ενημερωτικές εκδόσεις, δημόσιες 

ομιλίες, διαλέξεις και ανοικτές συζητήσεις, διαφημιστικές εκστρατείες με σχετικό 

περιεχόμενο (κινητές εκθέσεις, ειδικά περίπτερα κ.ο.κ.), καθώς και η χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων, όπως κασέτες, ταινίες, εκθέματα κ.ά. Βεβαίως, η οργάνωση 

οποιασδήποτε ενημερωτικής εκστρατείας θα πρέπει να γίνει από ένα επιτελικό όργανο.
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που θα συγκροτηθεί από εκπροσώπους της πολιτείας, των παραγωγικών τάξεων και 

ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Η οργάνωση και η εκτέλεση του 

προγράμματος ενημέρωσης θα πρέπει να ανατεθεί σε ειδικευμένους επαγγελματικούς 

φορείς, ενώ η εποπτεία της οργάνωσης και εκτέλεσης θα ασκείται από το 

προαναφερθέν επιτελικό όργανο. Ασφαλώς, απαιτείται χρονική κλιμάκωση και 

εμβέλεια των μέτρων ανάλογα με το είδος των αναγκών που αντιμετωπίζονται, 

συντονισμός των πληροφοριακών μέσων και μηνυμάτων ώστε να μην 

αλληλοαναιρούνται, και τέλος ευελιξία του προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνονται οι 

αναγκαίες προσαρμογές σε ενδεχόμενες μεταβολές των δεδομένων και των συνθηκών ή 

και σε συγκυριακές προτεραιότητες, δίχως όμως να αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας 

και προσανατολισμός στην ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού της χώρας.

• Σημαντική θα μπορούσε να είναι και η αξιοποίηση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων 

που προσφέρουν φορείς όπως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 

επαγγελματικές και συναφείς οργανώσεις (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Ε., ΕΙΑΣΕΓΕΣ, Επιμελητήρια 

κ.λ.π.) για την ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών τους, οι μεγάλοι και ευρέως 

δικτυωμένοι οργανισμοί (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.) όχι μόνο για «εσωτερική», αλλά και για προς 

τα έξω πληροφόρηση (π.χ. με τη διανομή φυλλαδίων σε συνδρομητές), οι 

επιστημονικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής 

δραστηριότητας, καθώς και οι επιχειρήσεις στα πλαίσια των επιμορφωτικών και 

ενημερωτικών πρωτοβουλιών τους.

• Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο. Τύπος) θα πρέπει να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επωμιστούν σημαντικό βάρος της διαφωτιστικής 

και ενημερωτικής εκστρατείας, πράγμα που ούτως ή άλλως είναι μέσα στα πλαίσια των 

σημαντικών επικοινωνιακών δυνατοτήτων τους.

4.7 Σύγκριση με άλλες Χώρες

Μέχρι αυτό το σημείο επισημάναμε, συνοπτικά, τα μέτρα που βρίσκονται σε 

εφαρμογή καθώς και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων από τις Δ.Ο.Υ. υπηρεσιών. Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα 

εφαρμόζονται ήδη επιτυχώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στις Η.Π.Α. Με
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άλλα λόγια, διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι η ελληνική Φορολογική Διοίκηση μπορεί, και 

επιβάλλεται, να υιοθετήσει πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες χώρες.

Ωστόσο, αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι οι ελληνικές Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, ουραγό στις όποιες 

εκσυγχρονιστικές προσπάθειες και βελτιώσεις επιτυγχάνονται, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως, καταλαβαίνει κανείς πως αυτή η «διαφορά φάσης», όπως θα 

μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εποχή μας, 

στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, βασικό κριτήριο οικονομικής επιβίωσης αποτελεί η 

ευελιξία και η ταχύτατη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Γενικότερα, αν θα 

επιχειρούσαμε να εξετάσουμε τις διαφαινόμενες αλλαγές που σημειώνονται στην 

ελληνική Φορολογική Διοίκηση, υπό το πρίσμα μιας σύγκρισης με την κατάσταση που 

επικρατεί στις ανεπτυγμένες χώρες, θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα πως παρά τις όποιες 

προσπάθειες, που ομολογουμένως εντείνονται με το πέρασμα του χρόνου, οι διαφορές με 

τις άλλες Φορολογικές Διοικήσεις είναι εμφανείς.

Προς τεκμηρίωση της παραπάνω άποψης, ότι δηλαδή ο εκσυγχρονισμός και η 

βελτίωση των παρεχόμενων φορολογικών υπηρεσιών στις ανεπτυγμένες χώρες προχιορεί 

μιε ρυθμούς γοργότερους των αντίστοιχων ελληνικών, παραθέτουμε αμέσως παρακάτω 

ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

• Βασική στρατηγική των Δ.Ο.Υ. της Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί η εξατομίκευση 

(personalisation) των υπηρεσιών. Δηλαδή, προτεραιότητα και ιδιαίτερη βαρύτητα 

δίνεται σε υπηρεσίες εύκολα διαθέσιμες και προσβάσιμες, και κυρίως σε 

προσωποποιημένες (εξατομικευμένες) υπηρεσίες, προσανατολισμένες προς την 

ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη, γεγονός που αυτόματα μεταφράζεται σε 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής στάθμης. Στην Ελλάδα οι όποιες πιθανές 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται, κατά κοινή ομολογία, σε πολύ 

πρώιμο στάδιο.

• Το 1993 ιδρύθηκε το γραφείο του Μεσολαβητή της Βρετανικής Φορολογικής 

Διοίκησης. Ο Μεσολαβητής λειτουργεί ως ανεξάρτητος διαιτητής μεταξύ του 

παραπονούμενου και της Διοίκησης. Έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε συστάσεις 

για τον τρόπο επίλυσης των διαφορών αλλά δεν δέχεται παράπονα για το ύψος 

βεβαιωμένων φόρων.

• Βάσει στατιστικών στοιχείων, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος το ελληνικό 

κράτος εισέπραξε 20,8 δις από έμμεσους φόρους. Το ποσό, όμως, αυτό
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αντιστοιχεί στο 60 % των φορολογικών εσόδων του ίδιου έτους, κάτι που βεβαίως 

δε συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, στις χώρες 

αυτές ο κύριος όγκος των φορολογικών εσόδων προέρχεται από την άμεση 

φορολογία.

• Στην περίπτωση της Ολλανδικής Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, για τη 

διαχείριση της ροής των πελατών εφαρμόζεται σύστημα (με την ονομασία 

“BAVAK”) το οποίο παρέχει πληροφορίες για το είδος του πελάτη, το χρόνο 

αναμονής, το χρόνο εξυπηρέτησης, τον αριθμό των πελατών ανά ώρα, τον αριθμό 

των πελατών ανά ημέρα, καθώς και τον αριθμό των πελατών ανά υπάλληλο. Το 

σύστημα προωθεί την πληροφόρηση απ' ευθείας στον επικεφαλής του γραφείου, 

έτσι ώστε αυτός να δει πού δημιουργείται συμφόρηση και να αντιδράσει πριν την 

επιδείνωση του προβλήματος. Τα στοιχεία που λαμβάνονται ως απολογισμός 

βοηθούν στον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας.

• Παράλληλα, η Ολλανδική Φορολογικοί και Τελωνειακή Διοίκηση (Ο.Φ.Τ.Δ.) 

χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων για τη διερεύνηση των απόψεων και των 

αναγκών των πελατών της. Το βασικό εργαλείο για τη διαπίστωση του βαθμού 

ικανοποίησης των πελατών της Ο.Φ.Τ.Δ., το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από το 

1994, είναι η έρευνα δημοσκόπησης (survey) που αποκαλείται Fiscal Monitor. Η 

έρευνα διεξάγεται από ιδιωτική εταιρία σε στενή συνεργασία με ειδικούς της 

Ο.Φ.Τ.Δ. Μετά το σχεδίασμά του ερωτηματολογίου γίνεται πιλοτική εφαρμογή και 

επαλήθευση της αξιοπιστίας της μεθόδου. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση 

της ανταπόκρισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση άριστων ερευνητών, ώστε να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας.

• Οι συνεδρίες κοινού είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που εφαρμόζεται τελευταία 

από την Ολλανδική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση για την αναζήτηση της 

πραγματικής εικόνας της Διοίκησης από τη σκοπιά των πολιτών. Η μέθοδος αυτή 

συνίσταται στα ακόλουθα. Ένα τυχαίο δείγμα από 40 φορολογούμενους επιλέγεται 

από εξωτερικό συνεργάτη. Στους φορολογούμενους αποστέλλονται κάποια 

περιοδικά ποικίλης ύλης και τους ζητείται να επιλέξουν μια εικόνα που κατά την 

άποψή τους αντιπροσωπεύει τη Φορολογική Διοίκηση. Κατά την πρώτη συνεδρία οι 

πολίτες παρουσιάζουν την εικόνα που επέλεξαν, εξηγούν τους λόγους της επιλογής 

και εκφράζουν τυχόν παράπονα. Κατά τη δεύτερη συνεδρία, μετά από λίγες 

εβδομάδες, οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλλουν υποδείξεις και αιτήματα.
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Τέλος, στην τρίτη συνεδρία οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν αν παρατήρησαν 

αλλαγές και βελτιώσεις και αν θεωρούν ότι οι προτάσεις τους εισακούστηκαν. Κατά 

την πιο πρόσφατη εφαρμογή της μεθόδου (2001) ως αποτέλεσμα των υποδείξεων 

του κοινού έγιναν ενέργειες για τη αύξηση της προσβασιμότητας, βελτιώθηκαν οι 

υποδομές των γραφείων εξυπηρέτησης του κοινού, και δόθηκε προσοχή στην εικόνα 

που προέβαλε η Φορολογική Διοίκηση κατά την καμπάνια για την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων.

• Η Ολλανδική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση ενθαρρύνει την υποβολή 

προτάσεων βελτίωσης από τους υπαλλήλους της, προσφέροντας και οικονομικά 

κίνητρα. Κατά το έτος 2002 δόθηκαν σε υπαλλήλους ως έξτρα χρηματικό ποσό 

(bonus) για τέτοιες προτάσεις 125.000 . Υπολογίζεται ότι οι προτάσεις που 

αξιοποιήθηκαν επέφεραν μείωση του κόστους κατά 6 εκατομμύρια .

• Γενικότερα, η διάρθρωση της φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα μας διαφέρει 

πολύ από την αντίστοιχη διάρθρωσή της στις άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και της Ε.Ε. 

Συγκριτικά, η απόδοση των φόρων εισοδήματος είναι εξαιρετικά χαμηλή, και 

ιδιαίτερα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πολύ χαμηλή είναι, 

επιπρόσθετα, η απόδοση των φόρων περιουσίας, και ιδιαίτερα των φόρων κατοχής 

περιουσίας.

• Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της Φορολογικής Διοίκησης των Η.Π.Α. 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραγωγικότητα μέσω ποιοτικού εργασιακού 

περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, υπάρχει μέριμνα ώστε το περιβάλλον εργασίας στις 

Δ.Ο.Υ. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 

δυνατή απόδοση των εργαζόμενων, άρα και την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην 

παροχή των υπηρεσιών. Στη χώρα μας, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται 

να σημειωθούν αρκετά ακόμη βήματα για να θεωρούν οι υπάλληλοι ικανοποιητικό, 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το εργασιακό τους περιβάλλον.

• Στις μέρες μας πολλές ευρωπαϊκές χώρες υλοποιούν σύγχρονα ολοκληρωμένα 

προγράμματα διοικητικού εκσυγχρονισμού. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

το αγγλικό “Modeling Government”, το γερμανικό “Modeme Staat”, το ολλανδικό 

“Counter 2000 : A new outlook on public service”, το ιρλανδικό “Quality Customer 

Service Initiative”, καθώς και το πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην 

Ιταλία. Το περιεχόμενο των παραπάνω προγραμμάτων επηρεάζεται σε σημαντικό 

βαθμό από την εφαρμοσμένη πρακτική στον ιδιωτικό τομέα και την αναζήτηση
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μεθόδων ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, στη χώρα 

μας γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων, αλλά συχνά 

ανακύπτουν προβλήματα που σχετίζονται με την αδυναμία εξεύρεσης των 

κατάλληλων οικονομικών πόρων, με την «παραδοσιακή» έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με τον ελλιπή και όχι ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα των προγραμμάτων, με τη μη πλήρη συμμετοχή των εμπλεκόμενων 

κοινωνικών και εργασιακών ομάδων στο σχεδίασμά του προγράμματος, πράγμα που 

οδηγεί σε ποικίλες αντιδράσεις τους, αλλά και με διάφορους άλλους επουσιώδεις 

λόγους.

• Τέλος, όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο, στη χώρα μας είναι, κατά κοινή 

ομολογία, ελλιπής η σύνδεση μισθού και απόδοσης. Έτσι, το υπάρχον καθεστώς 

ευνοεί τη λεγάμενη «επάρκεια της οριακής απόδοσης». Δηλαδή, ο υπάλληλος μιας 

Δ.Ο.Υ. αρκείται στην επίτευξη ενός χαμηλού ορίου εργασίας χωρίς να του 

παρέχονται κίνητρα περαιτέρω αύξησης της απόδοσής του, δεδομένου ότι ο μισθός 

είναι καθορισμένος. Με άλλα λόγια, ένας εργαζόμενος με οριακή απόδοση 

αμείβεται το ίδιο με κάποιον φιλότιμο και ευσυνείδητο που αποδίδει στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Αντίθετα, όμως, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, κατά κανόνα, στα 

ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν, βεβαίως, ορισμένες μόνο περιπτώσεις 

που, ωστόσο, καταδεικνύουν τη διαφορά που υπάρχει στην πρόοδο που σημειώνεται στον 

τομέα της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Δ.Ο.Υ. υπηρεσιών, μεταξύ 

της Ελλάδας και άλλων ανεπτυγμένων κρατών. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μειώσει την 

αξία των όποιων προσπαθειών καταβάλλονται. Όπως είναι γνωστό, ο ελληνικός Δημόσιος 

Τομέας ταλανίζεται εδώ και χρόνια από ποικίλα προβλήματα που αποτελούν 

«κληρονομιά» του παρελθόντος. Η σύγκριση, λοιπόν, με άλλες χώρες δεν πρέπει να 

αποτελεί τροχοπέδη στις όποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αλλά γνώμονα βάσει του 

οποίου θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης των κατάλληλων σύγχρονων 

μέτρων και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα οι διαφορές στις 

στρατηγικές σχεδιασμού των προγραμμάτων διοικητικού εκσυγχρονισμού.
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4.8 Αναμενόμενα Οφέλη

Όπως είναι φυσικό, κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια αποσκοπεί στην επίτευξη 

κάποιων στόχων. Βεβαίως, οι στόχοι αυτοί μπορούν να έχουν βραχυπρόθεσμο, 

μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Επειδή, όμως, η διάκριση 

αυτή είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ιδιαίτερα στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, για 

πρακτικούς λοιπόν λόγους θα επισημάνουμε ακολούθως ορισμένα από τα πιο ουσιώδη 

οφέλη που αναμένονται από τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα αλλά και από τις προτεινόμενες 

παρεμβάσεις. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα οφέλη αυτά απορρέουν κυρίως 

από την εκτεταμένη χρήση της Τεχνολογίας και ιδιαίτερα της Πληροφορικής.

Η αναφορά τους θα επικεντρωθεί σε τρεις κύριες ομάδες αποδεκτών:

Α) τους Φορολογούμενους Πολίτες.

• Επίτευξη αξιόπιστου συστήματος φορολόγησης και δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης προς το σύστημα, αφού με τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη 

σημαντική για τις Δ.Ο.Υ. δυνατότητα ανταλλαγής και αξιοποίησης 

πληροφοριών όλων των Δημόσιων Οργανισμών, θα υπάρξει αντικειμενική και 

δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

• Φορολογικό Σύστημα με ελαφρύνσεις, αφού με την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και την εκ του αποτελέσματος αύξηση των εσόδων, θα 

μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.

• Υνμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, γιατί οι συναλλαγές με τις 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα πάψουν να είναι χρονοβόρες, 

δεδομένου ότι σχεδιάζονται νέοι τρόποι επικοινωνίας και συναλλαγής. Τα 

συστήματα εξυπηρέτησης των πολιτών θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό τις δυνατότητες των αναπτυσσόμενων πληροφοριακών υποδομών 

αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό της τεχνολογίας σε αντινομίες και ασάφειες 

των ενδοϋπηρεσιακών διαδικασιών, απαλλάσσοντας τους πολίτες από ευθύνες 

που δεν τους ανήκουν και απελευθερώνοντάς τους από την ταλαιπωρία και την 

υποχρέωση περιφοράς από Υπηρεσία σε Υπηρεσία για συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων.
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• Μείωση του κόστους συμμόρφωσης των φορολογούμενων.

• Αύξηση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων, και γενικότερα ενδυνάμωση 

της φορολογικής τους συνείδησης.

• Δυνατότητα απλοποίησης των διαδικασιών συναλλαγής μέσω της 

αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και παροχή υποδομών για αυτόματες συναλλαγές 

δεδομένων. Γενικότερα, επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των φορολογικών 

υποθέσεων.

• Υιοθέτηση, από τη Φορολογική Διοίκηση γενικότερα, μιας πελατοκεντρικής 

στρατηγικής σε όλες τις εκφάνσεις και λειτουργίες της. Αναγωγή της 

ικανοποίησης των αναγκών του πολίτη σε πρωταρχικό στόχο της λειτουργίας 

των Δ.Ο.Υ.

Β) τους Εργαζόμενους.

• Δημιουργία σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και συνθηκών κατάλληλων 

για αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας, χωρίς χειρόγραφους 

υπολογισμούς και αναζητήσεις, δεδομένου ότι τα υπό ανάπτυξη συστήματα θα 

τους παρέχουν άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και γρήγορη 

διεκπεραίωση των διαδικασιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

• Συνθήκες εργασίας που ευνοούν την απόδοση των υπαλλήλων στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό.

• Ορθολογική στελέχωση των Υπηρεσιών, αξιοκρατικό σύστημα προαγωγών, 

μετακινήσεων και ανάθεσης καθηκόντων, καθώς και σύνδεση της αμοιβής με 

την απόδοση. Τα παραπάνω αναμένεται, βεβαίως, να συμβάλλουν 

καθοριστικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης, του ηθικού και της 

αυτοπεποίθησης του προσωπικού, με συνέπεια την παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιοτικής στάθμης.

• Επαρκής και ολοκληρωμένη κατάρτιση των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ., ανάλογα 

βεβαίως και με το είδος των ασκούμενων καθηκόντων αυτών.
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Γ) τις Φορολογικές Υπηρεσίες, τη Φορολογική Διοίκηση και την Εθνική Οικονομία 

γενικότερα.

• Απλοποίηση του Φορολογικού Συστήματος (εδώ εντάσσεται και η 

προσδοκώμενη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας) με επακόλουθο την 

επιτάχυνση των διαδικασιών συναλλαγής και, γενικότερα, τη διευκόλυνση του 

έργου των Δ.Ο.Υ.

• Επικράτηση ενός δικαιότερου Φορολογικού Συστήματος, που θα λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα καθενός από τους πολίτες.

• Σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

των Δ.Ο.Υ., αναφορικά π.χ. με τις προαγωγές, τα κίνητρα παραγωγικότητας 

καθώς και την αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων.

• Εκσυγχρονισμός και ανόρθωση της οικονομίας μέσω της οριστικής πάταξης 

της φοροδιαφυγής και της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών, έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί το έργο της άσκησης οικονομικής πολιτικής.

• Επικράτηση αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, που θα διενεργούν 

πλήρεις και ουσιώδεις εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς ελέγχους. 

Γενικότερα, παγίωση σύγχρονων μεθόδων ελέγχου των οικονομικών του 

κράτους. Ο έλεγχος είναι αποσπασματικός και αναποτελεσματικός όταν 

διενεργείται με τη χρήση των κλασικών μεθόδων.

• «Διοικητική αποταμίευση», κυρίως «αποταμίευση» στελεχών. Πιο 

συγκεκριμένα, η χρήση κυρίως των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αναμένεται να 

οδηγήσει στη μείωση της προσέλευσης των πολιτών στις Δ.Ο.Υ., γεγονός που 

με τη σειρά του θα επιφέρει μείωση του απαιτούμενου προσωπικού για την 

άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Το προσωπικό που εξοικονομείται με τον 

τρόπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες θέσεις, όπως π.χ. στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

• Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτυγχάνονται εύκολα 

διαθέσιμοι κανονισμοί και καθοδήγηση, αποτελεσματική διαχείριση της 

επαφής με τον πελάτη και των ερωτημάτων αυτού, αυτόματος υπολογισμός 

των χρεών καθώς και μείωση των λαθών.
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5. Επίλογος

Στο ραγδαία μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον της 

εποχής μας, το κλειδί της οικονομικής επιβίωσης εντοπίζεται στην ποιότητα. Η ποιότητα 

έχει εξελιχθεί, πλέον, σε παράγοντα μέγιστης σημασίας ακόμα και για τον τομέα των 

υπηρεσιών. Εκεί, μάλιστα, συγκριτικά με τον τομέα της παραγωγής προϊόντων, η επίτευξη 

της ποιότητας και κυρίως η μέτρησή της αποτελούν πραγματική πρόκληση για κάθε 

επιχείρηση.

Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζει, σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο η Δημόσια 

Διοίκηση γενικά αλλά και η Φορολογική Διοίκηση ειδικότερα. Πράγματι, οι σύγχρονες 

οικονομικές συνθήκες επέφεραν σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα της Δημόσιας 

Διοίκησης, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα που ταλανίζει εδώ 

και καιρό τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.

Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τη 

σημαντικότατη αποστολή που καλείται να επιτελέσει η σύγχρονη Φορολογική Διοίκηση. 

Μάλιστα, στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περίπτωση των ελληνικών Δημόσιων 

Οικονομικών Υπηρεσιών, οι εξελίξεις στο θέμα της βελτίωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών φαίνεται να πραγματοποιούνται με ρυθμούς βραδύτερους των αναγκαίων. 

Πράγματι, ποικίλα είναι τα προβλήματα που κατατρύχουν τις Οικονομικές Υπηρεσίες, 

προβλήματα που, όπως αναφέρθηκε εκτενώς, σχετίζονται τόσο με τους φορολογούμενους 

πολίτες, όσο και με τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., καθώς και με τη Φορολογική Διοίκηση 

και το Φορολογικό Σύστημα γενικότερα.

Βεβαίως, κατά καιρούς σημειώθηκαν ποικίλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, 

ιοστόσο τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται. Ορισμένοι από τους λόγους για 

τους οποίους στην πλειονότητά τους τα εφαρμοζόμενα μέτρα δεν πέτυχαν το στόχο τους, 

αναλύθηκαν σε διάφορα σημεία της παρούσης εργασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι το 

γεγονός ότι απαιτείται η άμεση μελέτη και εφαρμογή μιας σειράς προτεινόμενων 

παρεμβάσεων. Τέτοια μέτρα είναι δυνατόν να υιοθετηθούν από επιτυχημένες πρακτικές 

τόσο του ιδιωτικού τομέα, όσο και του δημόσιου τομέα ξένων χωρών. Πάντως, συγκριτικά 

με άλλα ανεπτυγμένα κράτη, η χώρα μας θεωρείται ουραγός στις εξελίξεις, φαινόμενο που 

θα πρέπει να εγείρει τον ανάλογο σκεπτικισμό και την άμεση ενεργοποίηση όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων.
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Τα δεδομένα έχουν αναμφισβήτητα μεταβληθεί. Η εφαρμογή βραχυπρόθεσμων 

λύσεων δεν επιλύει, αλλά επιτείνει τα προβλήματα. Στις μέρες μας, κατά γενική 

παραδοχή, η ποιότητα μπορεί να επιτευχθεί με τη διευκόλυνση της διαρκούς βελτίωσης, 

παρά με διαδικασίες επιθεωρήσεων για τυχόν ανεύρεση λαθών και παραλείψεων. 

Μάλιστα, η σύγχρονη προσέγγιση της εξυπηρέτησης του πολίτη αφορά στην ικανοποίηση 

των αναγκών και των επιθυμιών του, στην αύξηση της εμπιστοσύνης του προς τις 

υπηρεσίες με τις οποίες συναλλάσσεται, καθώς και στη συμμετοχή του στην εκπλήρωση 

της αποστολής της Φορολογικής Διοίκησης.

Είναι γεγονός ότι η εξυπηρέτηση του πολίτη, ως αρχή που διέπει τη λειτουργία της 

Φορολογικής Διοίκησης αλλά και ως μείζων στρατηγικός στόχος, έχει υιοθετηθεί από 

όλες τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας αρχής συνδέεται τόσο 

με τη μακροπρόθεσμη προοπτική της αύξησης της οικειοθελούς συμμόρφωσης, λόγω της 

δημιουργίας κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και φορολογουμένων, 

όσο και με την ίδια την ανάπτυξη του «διοικητικού πολιτισμού».

Πάντως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, σε πολλές χώρες, καλά σχεδιασμένα kui 

επεξεργασμένα μιέτρα εκσυγχρονισμού παρουσίασαν αξεπέραστα προβλήματα στη 

διαδικασία εφαρμογής τους. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, φαίνεται φυσικό όταν οι 

μεταρρυθμίσεις προκαλούν μεταβολές στην παγιωμένη διοικητική κουλτούρα. Για το 

λόγο αυτό προβάλλει αδήριτη η ανάγκη για συνεργασία, διαρκή επικοινωνία και μέγιστη 

δυνατή αποδοχή από όλους τους εμπλεκόμενους στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, είτε αυτοί είναι η Διοίκηση, είτε οι εργαζόμενοι ή οι πολίτες, είτε άλλοι 

φορείς. Πάνω από όλα, δηλαδή, απαιτείται ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που θα 

κληθούν να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα μέτρα, οι οποίοι όχι μόνο θα πρέπει να τα 

αποδεχτούν, αλλά και να καταστούν μέτοχοι και κοινωνοί της συνολικής προσπάθειας 

αναμόρφωσης της Φορολογικής και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα. Προς την ίδια 

κατεύθυνση κινείται και η άποψη σύμφωνα με την οποία η πολιτική που πρέπει να 

χαραχθεί και να ακολουθηθεί με συνέπεια, επιβάλλεται να είναι ανθρωποκεντρική. 

Πράγματι, όσο επιτυχημένες και αν αποβούν οι προσπάθειες για εξεύρεση και 

προσέλκυση κεφαλαίων, για ευρύτερη εκμετάλλευση υλικών πόρων και για εισαγιογή 

προηγμένης τεχνολογίας, το αντίκρισμα ως προς την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 

θα είναι περιορισμένο αν η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα εξακολουθεί να 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και να πραγματοποιείται σε απρόσφορο περιβάλλον.

Κατά πολλούς, ιδιαίτερο ρόλο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να 

διαδραματίσει και η με κάθε τρόπο και μέσο απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, δεδομένου
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εξάλλου ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως «εποχή της πληροφορίας». Στην περίπτωση 

αυτή, λοιπόν, αναφορικά με τον τομέα της διακίνησης της πληροφορίας, πρέπει να 

τονιστεί ότι διαφαίνονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικές προκλήσεις σε θέματα που 

άπτονται της ασφάλειας, του προσωπικού απορρήτου και των πνευματικών δικαιωμάτων, 

προκλήσεις που φυσικά απαιτούν άμεσες απαντήσεις.

Οι σύγχρονες κοινωνίες διανύουν μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας τους. Η πορεία 

προς ένα σύγχρονο κράτος, πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό, είναι αναπόφευκτη και 

αποτελεί απόρροια των ευρύτερων αλλαγών και εξελίξεων. Μπορεί, βέβαια, οι αναγκαίες 

μεταβολές να είναι χρονοβόρες, και σίγουρα δεν αποτελούν πανάκεια, ωστόσο η όλη 

διαδικασία στις μέρες μας αποτελεί μονόδρομο. Άλλωστε, και τα αναμενόμενα οφέλη 

χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και σημασίας. Το ζητούμενο είναι, κατά κοινή ομολογία, μια 

διαρκής μεταρρύθμιση που σταδιακά οικοδομεί μια άλλη σχέση του κράτους με τον 

πολίτη, στην οποία το σύγχρονο κράτος τελεί στην υπηρεσία του πολίτη, κάτι που μόνο 

στην καθημερινή πρακτική μπορεί και πρέπει να κριθεί.

Πέρα από τα οφέλη που προέκυψαν και προκύπτουν για τους διοικούμενους. ο 

προσανατολισμός προς τον πολίτη και προς τα αποτελέσματα επέφερε ένα σημαντικό 

όφελος για την ίδια τη Διοίκηση: τον περιορισμό της εσωστρέφειάς της. Οι Διοικήσεις 

επιδιώκουν πλέον τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους τόσο από τους πολίτες (και 

μάλιστα από ομάδες πολιτών που πιθανότατα είναι δυσάρεστημένοι, όπως εκείνοι που 

έχουν υποβάλει καταγγελίες), όσο και από άλλες Διοικήσεις ή από επαγγελματικά 

σωματεία. Οι τάσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η εξυπηρέτηση του πολίτη, ως διοικητική 

μεταρρύθμιση, έχει τη δυνατότητα να επιτύχει βαθύτερες αλλαγές και να οδηγήσει σε 

επαναπροσδιορισμό των σχέσεων κράτους - πολίτη.

Ολοκληρώνοντας, να σημειώσουμε ότι στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την, κατά το δυνατό, σφαιρική προσέγγιση του θέματος της 

βελτίωσης της ποιότητας στις Δ.Ο.Υ., και μάλιστα στην περίπτωση της Ελλάδας. Λυτό 

που συμπεραίνει κανείς είναι ότι απαιτούνται να γίνουν σημαντικά ακόμη βήματα, και 

μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο, όπως όλα καταδεικνύουν, τα περιθώρια 

βελτίωσης όχι μόνο είναι αρκετά, αλλά βρίσκονται και εντός των δυνατοτήτων της 

σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, 

βασικότερη των οποίων πιστεύεται πως είναι η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των 

κοινωνικών φορέων, με την αμέριστη και αδιάλειπτη συμπαράσταση της ελληνικής 

πολιτείας.
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Στατιστικά Στοιγεία Δελτίου Φορολογικών Δεδομένων 

Οικονομικού Έτους 2002

Η ΜΙ ΣΘΟΤΟί /ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
■ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
□ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ

ΚΕΡΔΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ϊΐλ,&Μί. ϊΐΛδΟΪ. %
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Μ ΙΣΘΩΤΟΜΙΥΝΤΑΞ ΙΟΥΧΟΙ 15.157.937 066 65.06

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 4.142 596 620 17.78
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - 3 996*11 1S5 17.15

ΣΥΝΟΛΟ 23.296.965.941 100.00

ΦΟΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
46%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

□ ΙΛΣΘΩΤΟΙ.'ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
■ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
□ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΦΟΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

-------ΚΥΗος ΚΑΙ-------
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ϊΐΑ,δοϊ. ϊΐΛδΟϊ. %
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1/ ΕΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΙΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 1 199.677 046 39 03

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 469.713 954 - 15.28
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - 1.404.614.699 45.69

ΣΥΝΟΛΟ 3.074.005.699 100,00
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Πρότυπα ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο με Θέμα:

«Ικανοποίηση των Φορολογούμενων Πολιτών από τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης»

Ερωτηματολόγιο με Θέμα:

«Ικανοποίηση των Υπαλλήλων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Θεσσαλονίκης»



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

για τους φορολογούμενους πολίτες της Θεσσαλονίκης με τίτλο:

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας με αντικείμενο τη βελτίωση 

ποιότητας στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελλάδας.

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα αντανακλούν στην πραγματικότητα, 

γι’ αυτό παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με προσοχή, ειλικρίνεια και ακρίβεια. 

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2003



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημειώστε ένα X στο κενό τετράγωνο της απάντησης που επιλέγετε.

ΦΥΛΟ: Άντρας EH Γυναίκα EH
ΗΛΙΚΙΑ: 18-25 □ 26-35 □

36-50 □ 51-65 □ άνω των 66 EH
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δημοτικού)

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γυμνασίου-λυκείου) 
Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ 
Μεταπτυχιακές / Διδακτορικές Σπουδές 
Άλλο.........................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Ιδιωτικός Υπάλληλος - Εργάτης
Δημόσιος Υπάλληλος 
Έμπορος - Επιχειρηματίας 
Ελεύθερος Επαγγελματίας 
Συνταξιούχος 
Εισοδηματίας 
Ανεργος - Οικιακά 
Άλλο.........................

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΕ Δ.Ο.Υ: Ποτέ
Σπάνια (1-2 φορές / έτος)
Αραιά (3-6 φορές / έτος)
Τακτικά (1-2 φορές / μήνα)
Πολύ τακτικά (I -2 φορές / εβδομάδα) 
Καθημερινά

□
□
□
□
□
□

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας στην κλίμακα έναν αριθμό από τους 1 ( = 
καθόλου) έως 5 (= πολύ) με μοναδικό κριτήριο το πόσο ευχαριστημένοι είστε.

1. Είστε ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές από την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στις Δ.Ο.Υ. 
Θεσσαλονίκης;

ι 2 3 4 5
J____________ I_______ _______I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

1

□□□□□ 
□□□□□□□□



2. Είστε ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων (ευγένεια, φιλικότητα, προσοχή που 
σας δίνουν) και, γενικότερα, από τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

3. Νιώθετε ότι υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των φορολογούμενων πολιτών;

1 2 3 4 5
I___________ I__________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

4. Διακατέχεστε από κλίμα εμπιστοσύνης προς τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.;

1 2 3 4 5

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

5. Είστε ενημερωμένοι για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και για τη φορολογική 
νομοθεσία που σχετίζεται με τη δική σας φορολογική περίπτωση;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

6. Είναι έγκυρη και ακριβής η πληροφόρησή σας ως προς τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 
ερώτηση;

1
I

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

7. Αν η απάντησή σας στο παραπάνω ερώτημα κυμαίνεται μεταξύ του 1 ( = καθόλου) και του 3 ( = 
μέτρια), τι θεωρείτε ότι φταίει για αυτήν την κατάσταση;

8. Πιστεύετε ότι οι χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών στις Δ.Ο.Υ. πληρούν τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας;

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

2



9. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την καταλληλότητα των χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησής σας, 
από άποψη άνεσης και λειτουργικότητας;

1 2 3 4 5
I___________ I___________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

10. Είστε ευχαριστημένοι από την ύπαρξη ενδεικτικών πινακίδων για την καθοδήγηση του κοινού;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

11. Πιστεύετε ότι είναι επαρκείς οι ειδικές χωροταξικές διαρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί στις 
Δ.Ο.Υ. για τα Α.Μ.Ε.Α. (Ατομα Με Ειδικές Ανάγκες);

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

12. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το χρόνο αναμονής σας (χρονικό διάστημα μεταξύ άφιξής σας 
στη Δ.Ο.Υ. και της εξυπηρέτησής σας από τους υπαλλήλους);

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

13. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή ενός συστήματος αναμονής και προτεραιότητας (παρόμοιο με αυτό 
που υπάρχει στις τράπεζες) θα βελτίωνε σημαντικά το φαινόμενο της ουράς;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________I___________I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

14. Είστε ικανοποιημένοι από τη διάθεση και την ταχύτητα εξυπηρέτησής σας από τους υπαλλήλους;

1 2 3 4 5
I___________ I__________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

15. Σε τι βαθμό γνωρίζετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι Δ.Ο.Υ. (ηλεκτρονική 
υποβολή δηλώσεων, ηλεκτρονικές συναλλαγές, λήψη πιστοποιητικών, ενημέρωση κ.λ.π.);

1 2 3 4 5
I__________ I___________I___________ I___________I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

3



16. Πόσο χρησιμοποιείτε τις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

17. Αν χρησιμοποιείται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έστω και ελάχιστα, πόσο ικανοποιημένοι είστε 
από αυτές;

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Κοθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

18. Σε τι βαθμό γνωρίζετε τις τηλεφωνικές υπηρεσίες που σας παρέχουν οι Δ.Ο.Υ. (μετάδοση 
μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων κατά τη κλήση τετραψήφιων αριθμών, όπως, π.χ., 1304-9 και 
1502);

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

19. Πόσο χρησιμοποιείτε τις παραπάνω τηλεφωνικές υπηρεσίες;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

20. Αν χρησιμοποιείται τις τηλεφωνικές υπηρεσίες έστω και ελάχιστα, πόσο ικανοποιημένοι είστε 
από αυτές;

1
I

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

21. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την έντυπη εξυπηρέτηση που σας παρέχουν οι Δ.Ο.Υ. 
(φορολογικοί οδηγοί και άλλα ενημερωτικά έντυπα που σας αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή 
διανέμονται στις Δ.Ο.Υ.);

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καβάλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

22. Σε περίπτωση που έχετε απευθυνθεί στα γραφεία επικοινωνίας και πληροφόρησης πολιτών 
(Γ.Ε.Π.ΠΟ.), που λειτουργούν σε κάθε Δ.Ο.Υ., πόσο ικανοποιημένοι είστε από την εξυπηρέτηση 
που σας παρέχουν;

1 2
I_____________ L

3 4 5

αρκετάΚαβάλου

4

ελάχιστα μέτρια πολύ



23. Πόσο απλή και κατανοητή βρίσκετε την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία;

1 2 3 4 5
I___________ I__________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

24. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διαδικασία που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των 
φορολογικών σας υποθέσεων (πολυπλοκότητα, απαραίτητα δικαιολογητικά, περιφορά από 
γραφείο σε γραφείο);

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

25. Πόσο αποτελεσματική είναι, κατά τη γνώμη σας, η διαχείριση των γραπτών σας παραπόνων, 
καταγγελιών και υποδείξεων σας;

1 2 3 4 5

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

26. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού;

1 2 3 4 5

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

27. Κατά πόσο θεωρείτε ότι ο αριθμός των λαθών που συμβαίνουν κατά καιρούς από τους 
υπαλλήλους των διαφόρων τμημάτων των Δ.Ο.Υ. κυμαίνεται σε φυσιολογικά πλαίσια;

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

28. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις δυνατότητες πρόσβασής σας στη Δ.Ο.Υ. που εξυπηρετεί την 
περιοχή σας (επαρκείς χώροι στάθμευσης, ικανοποιητική προσέγγιση από τις αστικές 
συγκοινωνίες, καταλληλότητα τοποθεσίας της Δ.Ο.Υ. κ.λ,π.);

1 2 3 4 5
I__________ I___________I___________I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

29. Πιστεύετε ότι το υπάρχσν προσωπικό των Δ.Ο.Υ. είναι επαρκές για την ομαλή λειτουργία τους;

1 2 3 4 5

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

5



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

για τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης με τίτλο:

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας με αντικείμενο τη βελτίωση 

ποιότητας στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελλάδας.

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα αντανακλούν στην πραγματικότητα, 

γι’ αυτό παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με προσοτή, ειλικρίνεια και ακρίβεια. 

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2003



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημειώστε ένα X στο κενό τετράγωνο της απάντησης που επιλέγετε.

ΦΥΛΟ: Αντρας EH Γυναίκα ΕΠ
ΗΛΙΚΙΑ: 18-25 EH 26-35 □

36-50 □ 51-65 □ άνω των 66 ΕΠ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γυμνασίου-λυκείου)

Απόφοιτος ΤΕΙ 
Απόφοιτος ΑΕΙ 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Διδακτορικές Σπουδές 
Αλλο.........................

ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ:

Κάτω των 2 □ 
16-22 □

3-7 □ 
23 - 30 □

8- 15 
Άνω των 30

□
□

ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (π.χ. Προϊστάμενος τμήματος):

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας στην κλίμακα έναν αριθμό από τους 1 ( = 
καθόλου) έως 5 (= πολύ) με μοναδικό κριτήριο το πόσο ευχαριστημένοι είστε.

1. Είστε ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές από την ποιότητα εργασίας στις Δ.Ο.Υ. ;
1 2 3 4 5
I__________ I___________I___________ I___________I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

2. Πιστεύετε ότι σχετίζεται το αντικείμενο σπουδών σας με το αντικείμενο της θέσης εργασίας σας;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

1

□□□□□□



3. Το αντικείμενο εργασίας σας σας παρέχει κάποιο αίσθημα δημιουργίας;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________I___________ I

Καβόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον καθημερινό όγκο εργασίας;

1 2 3 4 5

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το ωράριο εργασίας;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καβάλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το ωράριο υποδοχής του κοινού;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καβάλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

7. Κατά πόσο γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων υποδομών στο περιβάλλον που 
εργάζεστε;

ι
L

2
-L

3
-L

4 5

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

8. Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι επαρκής ο τεχνολογικός αυτός εξοπλισμός;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καβάλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

9. Κατά πόσο είστε εξοικειωμένος/η με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε στην 
παρούσα θέση εργασίας;

1
I

2
1

3
1

Καβάλου ελάχιστα μέτρια

4 5

αρκετά πολύ

10. Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση που σας παρέχεται από την υπηρεσία σας είναι ικανοποιητική, ώστε 
να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε επαρκώς στα καθημερινά σας καθήκοντα;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________ I___________ I

Καβάλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

2



11. Πιστεύετε ότι στην παρούσα θέση εργασίας σας αξιοποιούνται οι γνώσεις και οι ικανότητές σας;

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

12. Πιστεύετε ότι σας δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες για ανάληψη ευθυνών και συνεπώς ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησής σας;

ι 2 3 4 5

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

13. Σας δίνεται η δυνατότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών;

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

14. Πιστεύετε ότι αναγνωρίζονται η προσφορά και οι προσπάθειες σας;

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

15. Θεωρείτε ότι σας παρέχονται ικανοποιητικές ευκαιρίες προαγωγής;

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

16. Πιστεύετε ότι τα παράπονα και οι υποδείξεις σας λαμβάνονται υπόψη;

1 2 3 4 5
I__________ I___________I___________ I___________I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

17. Είστε ικανοποιημένος - η από τη συμπεριφορά των συναδέλφων σας απέναντι σας (φιλικότητα, 
εμπιστοσύνη, κατανόηση);

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

3



18. Κατά πόσο διακατέχονται οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας από πνεύμα ομαδικότητας;

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

19. Πόσο ικανοποιητική είναι η συμπεριφορά των προϊσταμένων σας απέναντι σας;

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

20. Είστε ικανοποιημένοι από το μισθό σας;

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

21. Πόσο πιστεύετε ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην απόδοσή σας;

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

22. Θεωρείτε ότι σας παρέχεται προστασία σε περιπτώσεις άσχημης συμπεριφοράς και 
καταγγελιών ορισμένων πολιτών;

άδικων

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

23. Πόσο σας βοηθάει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, με την πολυπλοκότητα, τον αναχρονισμό 
και τις συνεχείς αλλαγές της, στη σωστή άσκηση των καθηκόντων σας;

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

24. Πόσο πιέζεστε για την επίτευξη των εργασιακών σας στόχων;

1 2
1 1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετά πολύ

4



25. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το χρόνο και την ενέργεια που σας απομένει για κοινωνική ζωή;

1
I

2
1

3
1

4
1

5
1

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

26. Πόσο ικανοποιητικό είναι το εργασιακό σας περιβάλλον από άποψη άνεσης, λειτουργικότητας 
και εργονομίας;

1 2 3 4 5
I__________ I___________ I___________I___________ I

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

27. Πιστεύετε ότι ο χώρος στον οποίο εργάζεστε πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας;

1 2 3 4 5
|__________ |___________|___________ |___________|

Καθόλου ελάχιστα μέτρια αρκετό πολύ

28. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο εργασιακό σας 
περιβάλλον;

29. Ποια κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να είναι η λύση στο παραπάνω πρόβλημα;

5
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Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίων

❖ Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους Πολίτες

❖ Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για του Υπαλλήλους



Βελτίωση Ποιότητας στις Διιμοςιες Οικονομικές Υπηρεσίες: η περίπτωση της Ελλάδας

Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους Πολίτες

ΑΔ Βιογραφικά Στοιχεία

1. Φύλο

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
Άντρας 47 47
Γ υναίκα 53 53
Σύνολο 100 100

2. Ηλικία

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
18-25 7 7
26-35 25 25
36-50 41 41
51-65 21 21
Άνω των 66 6 6
Σύνολο 100 100

3. Μορφωτικό Επίπεδο

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
Απόφοιτος α'βάθμιας 
εκπαίδευσης 11 11
Απόφοιτος β'βάθμιας 
εκπαίδευσης 43 43
Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ 37 37
Μεταπτυχιακές / 
Διδακτορικές Σπουδές 7 7
Αλλο 2 2
Σύνολο 100 100

4. Επάγγελμα - Απασχόληση

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
Ιδιωτικός Υπάλληλος - 
Εργάτης 29 29
Δημόσιος Υπάλληλος 24 24
Έμπορος - Επιχειρηματίας 6 6
Ελεύθερος επαγγελματίας 22 22
Συνταξιούχος 9 9
Εισοδηματίας 2 2
Ανεργος - Οικιακά 8 8
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Αλλο - 0
Σύνολο 100 100

5. Συχνότητα Επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ.

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
Ποτέ 2 2
Σπάνια (1 -2 φορές / έτος) 37 37
Αραιά (3-6 φορές / έτος) 31 31
Τακτικά (1 -2 φορές / μήνα) 26 26
Πολύ τακτικά (1 -2 φορές / 
εβδομάδα) 3 3
Καθημερινά 1 1
Σύνολο 100 100

6. Απαντήσεις Ερωτήσεων

Απάντηση
Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ

No Τιμή % Τιμή % Τιμή % Τιμή % Τιμή %
01 10 10 51 51 35 35 4 4 — 0
02 19 19 45 45 33 33 2 2 1 1
03 20 20 54 54 25 25 1 1 — 0
04 4 4 65 65 29 29 2 2 — 0
05 6 6 17 17 73 73 3 3 1 1
06 8 8 25 25 63 63 4 4 - 0
08 12 12 26 26 35 35 20 20 7 7
09 3 3 42 42 36 36 17 17 2 2
10 3 3 40 40 31 31 15 15 11 11
11 7 7 25 25 28 28 37 37 3 3
12 47 47 25 25 25 25 3 3 — 0
13 15 15 12 12 19 19 33 33 21 21
14 23 23 46 46 21 21 9 9 1 1
15 20 20 48 48 17 17 14 14 1 1
16 47 47 16 16 29 29 7 7 1 1
17 — 0 — 0 16 30,2 26 49,1 11 20,7
18 27 27 25 25 18 18 18 18 12 12
19 49 49 38 38 12 12 1 1 — 0
20 1 1,9 2 3,8 21 39,6 27 50,9 2 3,8
21 39 39 28 28 20 20 9 9 4 4
22 — 0 — 0 8 28,6 14 50 6 21,4
23 14 14 40 40 41 41 5 5 — 0
24 44 44 20 20 35 35 1 1 — 0
25 59 59 29 29 12 12 — 0 - 0
26 13 13 17 17 28 28 25 25 17 17
27 8 8 15 15 63 63 11 11 3 ->
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28 23 23 20 20 27 27 14 14 16 16
29 38 38 24 24 21 21 10 10 7 7

* Δοθείσες απαντήσεις στην Ερώτηση 7:

• Πολύπλοκο φορολογικό σύστημα - Πολυνομία (17 απαντήσεις. 36.2 % των 
απαντήσεων).

• Συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας (9 απαντήσεις. 19,1 % των 
απαντήσεων).

• Υπεροψία των υπαλλήλων - κακή συμπεριφορά.- αδιαφορία (8 απαντήσεις. 17 % 
των απαντήσεων).

• Ελλιπής ενημέρωση των υπαλλήλων για πιθανές νομοθετικές αλλαγές (5 
απαντήσεις, 10,6 % των απαντήσεων).

• Ελλιπείς και δυσνόητες οδηγίες συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων (π.χ. 
οι εφημερίδες, στα ένθετά τους, παραθέτουν ακριβέστερες και πιο κατανοητές 
οδηγίες) (2 απαντήσεις, 4,3 % των απαντήσεων).

• Ελλιπής ενημέρωση των φορολογουμένων (2 απαντήσεις, 17 % των απαντήσειον).
• Ελλιπής ενημέρωση των ιστοσελίδων των Δ.Ο.Υ. για πιθανές νομοθετικές αλλαγές 

(1 απάντηση, 2,1 % των απαντήσεων).
• Το σύστημα εκπαίδευσης των υπαλλήλων (1 απάντηση, 2.1 % των απαντήσεων).
• Δομή και οργάνωση των Δ.Ο.Υ. (1 απάντηση, 2,1 % των απαντήσεων)
• Αδιαφορία των ίδιων των πολιτών (1 απάντηση, 2,1 % των απαντήσεων).
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Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίου για τους Υπαλλήλους

Α.1 Βιογραφικά Στοιχεία 

1. Φύλο

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
Άντρας 43 43
Γ υναίκα 57 57
Σύνολο 100 100

2. Ηλικία

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
18-25 5 5
26-35 19 19
36-50 61 61
51-65 15 15
Άνω των 66 0 0
Σύνολο 100 100

3. Μορφωτικό Επίπεδο

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
Απόφοιτος β’βάθμιας 
εκπαίδευσης. 25 25
Απόφοιτος ΤΕΙ 25 25
Απόφοιτος ΑΕΙ 38 38
Μεταπτυχιακές Σπουδές 10 10
Διδακτορικές Σπουδές 0 0
* Άλλο 2 2
Σύνολο 100 100

* Δοθείσες απαντήσεις στο «Άλλο»;

1) 2° πτυχίο (1 απάντηση),
2) απόφοιτος IΕΚ (1 απάντηση),
3) απόφοιτος ΑΕΙ και ΤΕΙ (1 απάντηση)

4. Έτη Επαγγελματικής Απασχόλησης στις Δ.Ο.Υ.

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
Κάτω των 2 13 13
3-7 10 10
8-15 27 27
16-22 22 22
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23-30 22 22
Άνω των 30 6 6

5. Κατοχή Διευθυντικής Θέσης (π.χ. Προϊστάμενος Τμήματος)

Αριθμητική τιμή Ποσοστό %
ΝΑΙ 17 17
ΟΧΙ 83 83

6. Απαντήσεις Ερωτήσεων

Απάντηση
Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Αρκετά Πολύ

No Τιμή % Τιμή % Τιμή % Τιμή % Τιμή %
01 6 6 16 16 46 46 26 26 6 6
02 16 16 25 25 21 21 30 30 8 8
03 14 14 21 21 23 23 36 36 6 6
04 3 3 20 20 25 25 39 39 13 13
05 2 2 0 0 16 16 53 53 29 29
06 1 1 6 6 16 16 58 58 19 19
07 9 9 22 22 44 44 23 23 2 2
08 14 14 25 25 45 45 14 14 2 2
09 0 0 8 8 16 16 46 46 30 30
10 13 13 31 31 29 29 24 24 3 3
11 12 12 26 26 32 32 28 28 2 2
12 7 7 28 28 36 36 26 26 3 3
13 12 12 28 28 34 34 21 21 5 5
14 10 10 36 36 24 24 26 26 4 4
15 16 16 42 42 31 31 10 10 1 1
16 12 12 44 44 29 29 12 12 2 2
17 2 2 10 10 23 23 47 47 18 18
18 1 1 22 22 32 32 30 30 15 15
19 1 1 6 6 23 23 52 52 18 18
20 0 0 3 3 20 20 58 58 19 19
21 2 2 8 8 22 22 51 51 17 17
22 18 18 38 38 30 30 11 11 3 3
23 24 24 40 40 34 34 2 2 0 0
24 1 1 8 8 27 27 44 44 20 20
25 2 2 8 8 34 34 48 48 8 8
26 15 15 29 29 42 42 14 14 0 0
27 18 18 32 32 38 38 12 12 0 0

* Δοθείσες απαντήσεις στην Ερώτηση 28:

1) Ανεπαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός και μηχανογράφηση όλων των φορολογικών 
αντικειμένων (8 απαντήσεις, 14,5 % των απαντήσεων)



Βπλίίπςιι Ποιοτιιτλςςπς Διιμοςιπς Οικονομικής Υιιιιρηςιπς: η περίπτωση της Ελλάδας

2) Έλλειψη ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού (1 απάντηση, 1,8 % των 
απαντήσεων)

3) Όχι ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας (3 απαντήσεις, 5.5 % των απαντήσεων)
4) Έλλειψη αξιοκρατίας στις περισσότερες περιπτώσεις τοποθέτησης προϊσταμένων 

ή υπαλλήλων, καθώς και αλλαγής αντικειμένου εσωτερικής εργασίας (8 απαντήσεις.
14,5 % των απαντήσεων)

5) Λανθασμιένος καταμερισμός εργασίας (2 απαντήσεις, 3,6 % των απαντήσεων)
6) Μειωμένο πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων, καθώς 

και μειωμένη υποστήριξη από τους προϊσταμένους (3 απαντήσεις. 5.5 % των 
απαντήσεων)

7) Ακαταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεπαρκής τήρηση κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας (8 απαντήσεις, 14,5 % των απαντήσεων)

8) Έλλειψη χώρων για το αρχείο και τα γραφεία (3 απαντήσεις. 5.5 % των 
απαντήσεων)

9) Έλλειψη προσωπικού - Αυξημένος εργασιακός φόρτος (4 απαντήσεις, 7,3 % των 
απαντήσεων)

10) Ελλιπής επιμόρφωση των υπαλλήλων σε θέματα αρμοδιοτήτιον τους (1 απάντηση, 
1.8% των απαντήσεων)

11) Πολυπλοκότητα νομοθεσίας - συχνές αλλαγές νόμων και διατάξεων (1 1 
απαντήσεις, 20 % των απαντήσεων)

12) Γραφειοκρατία (1 απάντηση, 1.8 % των απαντήσεων)
13) Αυθάδεια του κοινού προς τους υπαλλήλους (1 απάντηση, 1,8 % των απαντήσεων)
14) Έλλειψη οργάνωσης στο αρχείο (1 απάντηση, 1.8 % των απαντήσεων)

* Δοθείσες απαντήσεις στην Ερώτηση 29 (σε αντιστοιχία με τις απαντήσεις τής 
Ερώτησης 28):

1. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού (και επιμόρφωση των υπαλλήλων), διαφάνεια στους 
διαγωνισμούς για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού, πλήρης μηχανογράφηση όλων των φορολογικών 
αντικειμένων

2. Ανανέωση ή συνεχής συντήρηση του εξοπλισμού
3. —
4. Αξιοκρατική αξιολόγηση (για τοποθετήσεις ή προαγωγές) με κριτήρια τις γνώσεις, 

την προσωπικότητα, την απόδοση - αναγνώριση των τυπικών προσόντων και της 
απόδοσης του υπαλλήλου - εφαρμογή βαθμολογίου - επιβολή γραπτών δοκιμασιών 
για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των υπαλλήλων

5. Εσωτερικός έλεγχος και επιβολή κυρώσεων, όπου χρειάζεται, ώστε, να 
ανταμείβονται όσοι αποδίδουν και να παρακινούνται και οι υπόλοιποι - σοιστή 
αξιολόγηση του προσωπικού

6. Να επιληφθεί του θέματος η Φορολογική Διοίκηση
7. Αλλαγή κτιρίων
8. Μετεγκατάσταση σε νέα ευρύχωρα κτίρια
9. Προσλήψεις
10. Επιμορφωτικά σεμινάρια
11. Κατάργηση ή απλοποίηση νόμων, κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, 

σταθερή φορολογική νομοθεσία, ευέλικτο φορολογικό σύστημα, εκτεταμένη χρήση 
της Πληροφορικής, έγκαιρη ενημέρωση των υπαλλήλων για τυχόν αλλαγές

12. Απλοποίηση των διαδικασιών
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13. Λήν|/η μέτρων από τη Διοίκηση
14. Πρόσληψη ατόμου με ειδικότητα στην αρχειοθέτηση
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Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Argentina

http://www.mecon.gov.ar Argentina Tax In formation

Australia

www.ato.gov.au -> Australian Taxation Office

Austria

http://www.help.gv.at -> Austrian government’s portal 

http://www.bmf.gv.at -> Finance Ministry’s eGovernment pages 

http://www.austria.gv.at -> Government’s official WWW-pages

Belgium

http://minfm.fgov.be -> Ministry of Finance

Brazil

http://www.receita.fazenda.gov.br -> Ministry of Finance

Bulgaria

http://portal.govemment.bg -> Bulgarian Government Portal, includes public 

information and electronic payment

Canada

http://www.rc.gc.ca Revenue of Canada

China and Hong Kong

http://www.info.gov.hk/ird -> Inland Revenue

Czech Republic

http://www.uvis.cz -> Access to public sector documentation 

http://www.centralniadresa.cz/cadr/index.htm -> An infonnation System on public 

procurement and auctions

http://www.mecon.gov.ar
http://www.ato.gov.au
http://www.help.gv.at
http://www.bmf.gv.at
http://www.austria.gv.at
http://minfm.fgov.be
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://portal.govemment.bg
http://www.rc.gc.ca
http://www.info.gov.hk/ird
http://www.uvis.cz
http://www.centralniadresa.cz/cadr/index.htm
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Denmark

http://www.daninark.dk -> Service pages for citizens 

http://www.indberetnine.dk -> and for business 

http://www.toldskat.dk -> Central Customs and Tax Administration

Egypt

http://www.sis.eov.ee/eeyptinf/economv/html/eep/html/text5Q.htm -> State 

Information Service - Taxes

Estonia

http://www.riik.ee Estonian National eGovernment site 

http://www.eov.ee -> Estonian National eGovemment site

Finland

http://www.vn.fi/vm/kehittaminen/tietohallinto/portaali.htm -> An extensive portal 

for public services

http://www.opas.vn.fi Information presented in “life stages” 

http://www.vn.fi/vn/vn/enelish/mof.htm Ministry of Finance

France

http://www.service-public.fr/ -> Public services portal (central level) 

http://www.fonction-publique.eouv.fr/tic -> French eGovemment pages 

http://www.fmances.eouv.fr French Ministry of Economy, Finance and Industry 

http://www.intemet.eouv.fr/ -> Information society programme pages 

http://www.atica.pm.eouv.fr/ Agency for ITC

Germany

http://www.bund.de -> The central gateway to Web content of the German 

administration

Greece

http://www.eovemment.er -> The Greek e-govemment site 

http://www.mof-elk.er -> Ministry of Finance

http://www.daninark.dk
http://www.indberetnine.dk
http://www.toldskat.dk
http://www.sis.eov.ee/eeyptinf/economv/html/eep/html/text5Q.htm
http://www.riik.ee_Estonian_National_eGovernment_site
http://www.eov.ee
http://www.vn.fi/vm/kehittaminen/tietohallinto/portaali.htm
http://www.opas.vn.fi
http://www.vn.fi/vn/vn/enelish/mof.htm
http://www.service-public.fr/
http://www.fonction-publique.eouv.fr/tic
http://www.fmances.eouv.fr
http://www.intemet.eouv.fr/
http://www.atica.pm.eouv.fr/
http://www.bund.de
http://www.eovemment.er
http://www.mof-elk.er
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Hong Kong

http://www.esd.gov.hk/eng/default.asp -> Electronic Services offered by the Hong 

Kong Government

Hungary

http://www.meh.hu/PM -> Ministry of Finance

Iceland

http://brunnur.stjr.is/interpro/fjr/fjr.nsf/pages/english-index -> Ministry of Finance

Ireland

http://www.revenue.ie -> Revenue Commissioners

Israel

http://www.mof.gov.il/englishframe.htm -> Ministry of Finance

http://www.crc.gov.it -> Italian government’s public administration forum 

http://www.italia.gov.it -> Italian government’s public access portal 

http://www.fmanze.it Ministry of Finance

Japan

http://www.mof.go.jp -> Ministry of Finance

Korea

http://www.mofe.go.kr/ENGLISH/e-welcome.html -> Ministry of Finance

Luxemburg

http://www.eluxembourg.lu -> Luxemburg Egovernment website 

http://www.etat.lu/FI -> Ministry of Finance

Malaysia

http://ww.hasilnet.org.my -> Inland Revenue

http://www.esd.gov.hk/eng/default.asp
http://www.meh.hu/PM
http://brunnur.stjr.is/interpro/fjr/fjr.nsf/pages/english-index
http://www.revenue.ie
http://www.mof.gov.il/englishframe.htm
http://www.crc.gov.it
http://www.italia.gov.it
http://www.fmanze.it
http://www.mof.go.jp
http://www.mofe.go.kr/ENGLISH/e-welcome.html
http://www.eluxembourg.lu
http://www.etat.lu/FI
http://ww.hasilnet.org.my
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Mexico

http://www.shcp.gob.rnx -> Mexican SHCP

Marocco

http://www.mfie.gov.ma Ministry of Finance

The Netherlands

http://www.overheid.nl Dutch eGovernment website 

http://www.minfm.nl -> Ministry of Finance

New Zealand

http://www.ird.govt.nz Inland Revenue

Norway

http://odin.dep.no/fin -> Ministry of Finance

Philippines

http://www.bir.gov.ph -> Bureau of Internal Revenue

Poland

http://www.mg.gov.pl Ministry of Finance 

http://www.kprm.gov.pl -> The Chancellery of the Prime Minister

Portugal

http://www.infocid.pt -> Portugal’s public services portal 

http://www.dgci.min-fmancas.pt -> Ministry of Finance

Singapore

http://www.gov.sg -> Government portal

Slovenia

http://www.gov.si -> Slovenian government website 

http://www.gov.si/mid -> Ministry of the Information Society 

http://www.gov.si/cvi -> Government Center for Informatics

http://www.shcp.gob.rnx
http://www.mfie.gov.ma
http://www.overheid.nl
http://www.minfm.nl
http://www.ird.govt.nz
http://odin.dep.no/fin
http://www.bir.gov.ph
http://www.mg.gov.pl
http://www.kprm.gov.pl
http://www.infocid.pt
http://www.dgci.min-fmancas.pt
http://www.gov.sg
http://www.gov.si
http://www.gov.si/mid
http://www.gov.si/cvi
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South Africa

http://www.sars.gov.za South African Revenue Service (SARS) 

http://www.gov.za South African govt’ online

Spain

http://www.administracion.es -> Spanish Administration portal 

http://www.mcyt.es -> Ministry for Science and Technology 

http://www.mineco.es/tesoro/indice-i.htm -> Agencia Tributaria

Sweden

http://www.statskontoret.se/egov -> Swedish national eGovernment sites 

http://www.rsv.se -> Ministry of Finance

Switzerland

http://e-gov.admin.ch -> “Cyberadministration” project site 

http://www.admin.ch Federal Authorities of the Swiss Confederation 

http://www.fmance.admin.ch Ministry of Finance

Turkey

http://www.bybs.gov.tr -> National eGovernment site 

http://www.gelirler.gov.tr -> Ministry of Finance

United Kingdom

http://www.ukonline.gov.uk/online/ukonline/home Public access to government 

online information and services

http://www.hm-treasury.gov.uk -> Ministry of Economics

United States

http://www.firstgov.gov The official United States Government Webpages 

http://www.irs.ustreas.gov -> Internal Revenue Service 

http://www.irs.gov Internal Revenue Service

http://www.it-careemet.com/gk/taxauthorities.htm Global tax planning, International 

Tax Compliance, Different Tax Structures, Articles

http://www.sars.gov.za
http://www.gov.za
http://www.administracion.es
http://www.mcyt.es
http://www.mineco.es/tesoro/indice-i.htm
http://www.statskontoret.se/egov
http://www.rsv.se
http://e-gov.admin.ch
http://www.admin.ch
http://www.fmance.admin.ch
http://www.bybs.gov.tr
http://www.gelirler.gov.tr
http://www.ukonline.gov.uk/online/ukonline/home
http://www.hm-treasury.gov.uk
http://www.firstgov.gov
http://www.irs.ustreas.gov
http://www.irs.gov
http://www.it-careemet.com/gk/taxauthorities.htm

