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Περίληψη 

Ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από το λογισμικό (Software) που καθορίζει 

τον τρόπο δράσης του υλικού (Hardware) και τις διαδικασίες που καθορίζουν  τον 

τρόπο δράσης των ανθρώπων. Οι διαδικασίες ενός οργανισμού μπορεί να εκτελούνται 

από έναν εργαζόμενο με ή χωρίς τη χρήση κάποιου πληροφοριακού συστήματος ή να 

είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. 

Η Φορολογική Διοίκηση αντιλαμβανόμενη ότι η πληροφορία είναι ο βασικός της 

πόρος, εντατικοποιεί της προσπάθειές της για συνεχή εκσυγχρονισμό των 

πληροφοριακών συστημάτων και πλήρη εσωτερική διαλειτουργικότητα. Στόχος της 

είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει με γνώμονα την εξυπηρέτηση του 

πολίτη και με βασικούς άξονες την αναδιοργάνωση του φορολογικού ελεγκτικού 

μηχανισμού, την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και τη βελτίωση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Ο Φορολογικός έλεγχος και τα πληροφοριακά συστήματα που τον υποστηρίζουν 

είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, την 

ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας της φορολογικής διοίκησης. Οι υπηρεσίες ερευνών της 

φορολογικής διοίκησης, ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα κληθούν με 

στοχευμένες δράσεις, που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2016, να 

παρέμβουν έγκαιρα, προκειμένου η φορολογική διοίκηση να εκπληρώσει σε μέγιστο 

βαθμό την αποστολή της. 

Αρωγός στην αποστολή της φορολογικής διοίκησης είναι η Γ.Γ.Π.Σ. που με 

σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης και με αρχιτεκτονική υποδομή που χαρακτηρίζεται 

από υψηλού επιπέδου διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα, ασφάλεια και ευκολία 

διαχείρισης, υποστηρίζει και διασφαλίζει το έργο της φορολογικής διοίκησης. Η 

Γ.Γ.Π.Σ. προωθεί νέες τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα, με γνώμονα τη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, εκσυγχρονίζοντας 

συνεχώς το λογισμικό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. 

Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το σημαντικό εγχείρημα λαμβάνει 

χώρα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για την χώρα μας και παρά τις 

διαφαινόμενες καλές προθέσεις και προσπάθειες της φορολογικής διοίκησης, 
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παρατηρούνται κάποια σημαντικά προβλήματα τα οποία περιορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την αποτελεσματικότητά της. Είναι προφανές ότι τα Πληροφοριακά 

Συστήματα θα πρέπει να εναρμονιστούν πλήρως με τους στόχους και τη στρατηγική, 

προκειμένου να συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση των ωφελειών και στην 

αποτελεσματική επίτευξη των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων. Γίνεται προσπάθεια της 

φορολογικής διοίκησης να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις που 

καταγράφονται από όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στο 

χρονοδιάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Λίστα Συντμήσεων. 

Μ.Ι.S Management Information System Ε.Σ.Π.Α. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης  

Α.Φ.Μ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Ε.Φ.Ε.Τ. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 

Γ.Λ.Κ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Ε.Φ.Κ.   Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης   

Γ.Γ.Δ.Ε. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων   Ι.Κ.Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Γ.Γ.Δ.Π. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Κ.Ε.Δ.Ε.   Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων   

Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

και Διοικητικής Υποστήριξης 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.   Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων   

Γ.Δ.Η.Δ.&Α.Δ. 
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης & 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Κ.Ε.Φ.   Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων   

Γ.Δ.Ο.Υ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 

Πλούτου   

Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ.   
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης 
Κ.Ο.Ε. Κινητές Ομάδες Ελέγχου 

Γ.Δ.Φ.Δ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης   Κ.Υ.Α.   Κοινή Υπουργική Απόφαση   

Γ.Ε.Φ.   Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων   
Κ.Φ.Α.Σ. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών   

Δ.Τ.Δ. Διεύθυνση Τελωνειακων Διαδικασιών Κ.Φ.Δ.   Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας   

Δ.Σ.Τ.Ε.Π. 
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & 

Παραβάσεων 
Κ.Φ.Ε.   Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος   

Δ.Δ.Α.Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.   Νομικό Πρόσωπο   

Δ.Δ.Δ.Υ.   Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού   Ν.Π.Δ.Δ.   Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου   

Δ.Δ.Θ.Τ.Ο.Κ. 
Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών 

Οικονομικών Καθεστώτων 
Ο.Ο.Σ.Α.   

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης   

Δ.Σ.ΥΠ.Ε.ΧΗ.Δ 
Διεύθυνση Σχεδιασμού Υποστήριξης Εργαστηρίων & 

Χημικοτεχνικής Δασμολογίου 
Ο.Π.Σ.   Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα   

Δ.Ε.Δ. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Ο.Π.Σ.Κ.Υ. 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των 

Κεντρικών Υπηρεσιών   

Δ.ΕΣ.ΥΠ. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Π.Δ.   Προεδρικό Διάταγμα   

Δ.Ε.Ε. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 

Δ.Ε.Α.Φ Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΠΟΛ. Πολυγραφημένη Υπουργική Απόφαση 

Δ.Ε.Ε.Φ. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 
Σ.Μ.Τ.Λ.& 

Λ.Π. 

Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών 

& Λογαριασμών Πληρωμών 

Δ.ΕΙΣ. Διεύθυνση Εισπράξεων Σ.Δ.Ο.Ε.   Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος   

Δ.ΕΛ. Διεύθυνση Ελέγχων Τ.Ε.Υ. Τελωνειακή Ελεγκτική Υπηρεσία   

Δ.Ε.Φ.Κ. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου Τ.Π.Ε. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών   

Δ.Ε.Σ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού Υ.Α.   Υπουργική Απόφαση   

Δ.ΗΛΕ.Δ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   Υ.Δ.Ε. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Δ.Η.Τ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου Υ.Δ.Μ.Η.Δ 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

Ελέγχων και Ερευνών 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων 

Εσόδων Υπ. Οικ. Υπουργείο Οικονομικών   

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών Φ.Α.Π.   Φόρος Ακίνητης Περιουσίας   

Δ.ΟΡΓ. Διεύθυνση Οργάνωσης Φ.Α.Ε. Φορολογία Ανωνύμων Εταιριών 

Δ.Ο.Υ.   Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία   Φ.Ε.   Φόρος Εισοδήματος   

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής 

Διοίκησης 
Φ.Ε.Κ.   Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης   

Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Φ.Ε.Ν.Π.   Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων   

Δ.Φ.Σ. 
Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ε.Ε.  

Ευρωπαϊκή Ένωση   
Φ.Ε.Υ.   Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες   

Ε.Ε.Τ. Ελληνική Ένωση Τραπεζών Φ.Ε.Φ.Π.   Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων   

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.   
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης   
Φ.Η.Μ. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.   Ελληνική Στατιστική Αρχή   Φ.Μ.Υ.   Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών   

ΕΛ.Υ.Τ.   Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων   Φ.Π.   Φυσικό Πρόσωπο   

Ε.Μ.ΕΙΣ.   Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης   Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας   

ΕΝ.Φ.Ι.Α.   Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων   Χ.Υ. Χημική Υπηρεσία 

 

 

 



viii 
 

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή 1 

1. Φορολογική Διοίκηση                                                                                                 4 

1.1 Αποστολή –Στρατηγικοί στόχοι και αξίες                                                               4 

1.2 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας                                                                                  4 

1.3 Οργανόγραμμα διάρθρωσης                                                                                   5 

2. Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων                                                                        9 

Κεφάλαιο 2. 

2.  Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της φορολογικής διοίκησης                  12 

2.1. Εξωτερικό περιβάλλον                                                                                           12 

2.1.1. Εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών 2015                                                         12 

2.1.2. Εξέλιξη δημοσιονομικών μεγεθών                                                                      13 

2.2. Εσωτερικό περιβάλλον                                                                                           15 

2.2.1. Ευρήματα- προβλήματα υπηρεσιών 15 

2.3. Swot Ανάλυση                                                                                                        19 

Κεφάλαιο 3. 

3. Στρατηγική στόχοι-προτεραιότητες                                                                          20 

3.1. Μεγιστοποίηση δημοσίων εσόδων 20 

3.1.1. Σημαντικότερες δράσεις                                                                                     21 

3.2. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης - καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής 

 

23 

3.2.1. Σημαντικές δράσεις                                                                                            24 

3.3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας 27 

3.3.1. Σημαντικές δράσεις                                                                                            28 

3.4. Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον 

πολίτη      

 

29 

3.4.1. Σημαντικότερες δράσεις                                                                                      30 

3.5 Κρίσιμοι δείκτες απόδοσης φορολογικής διοίκησης                                             31 

3.6. Προγραμματισμός άμεσων μελλοντικών έργων 34 

Κεφάλαιο 4. 

4.1. Βασικοί νόμοι διενέργειας φορολογικού ελέγχου                                                 36 

4.1.1   Ν.4174/13 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας                                                 36 

4.1.2. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου                                                                                47 



ix 
 

 

Κεφάλαιο 5.  

5.1. Πληροφοριακά συστήματα φορολογικού ελέγχου                                               52 

5.1.1. Ο. Π. Σ. Φορολογίας TAXIS                                                                              53 

5.1.1.1. Ο. Π. Σ.Τ.  ICIS-ICISnet                                                                                 54 

5.1.2. Ο. Π. Σ  ELENXIS                                                                                             55 

5.1.2.1. Προσομοιωτής  ELENXIS                                                                              60 

5.1.3. TAXISnet 63 

5.1.3.1. VIES    64 

5.1.3.2   Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη                                                                                 65 

5.1.4. Διαλειτουργικότητα της Γ.Γ.Π.Σ.                                                                       67 

5.1.4.1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση                                                                           67 

5.1.4.3. Πληροφοριακά Συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.                                                       69 

5.2. Αρχιτεκτονική Υποδομή / Τεχνολογίες Ανάπτυξης                                             71 

5.2.1. Τεχνολογική στόχοι της Γ.Γ.Π.Σ 72 

5.2.2 Υποδομή Νέου Data Center                                                                                73 

5.2.3. Λογισμικό Διαχείρισης                                                                                      74 

5.2.4 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός                                                                                 75 

Κεφάλαιο 6.  

6.1 Συμπεράσματα – προτάσεις                                                                                          78 

Βιβλιογραφία 88 

 

                                        

                                                                                                         

                                                                                                              

 



1 
 

Εισαγωγή. 

Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα που παράγει πληροφορία 

τροφοδοτούμενο με δεδομένα. Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να είναι 

χειρόγραφο ή να βασίζεται στην πληροφοριακή τεχνολογία. 

Σύμφωνα με τον Kroenke οι κατηγορίες των στοιχείων που συνιστούν ένα 

πληροφοριακό σύστημα είναι το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα, οι διαδικασίες και 

οι άνθρωποι. Οι διαδικασίες είναι το σύνολο των ενεργειών που εκτελούνται βάση 

μιας εκ των προτέρων ορισμένης λογικής δηλ. σειρά βημάτων, ενώ οι πληροφορίες 

που θα παράγει ένα πληροφοριακό σύστημα αντιστοιχούν στις πληροφοριακές 

ανάγκες που πρέπει να καλύψουν. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες ενός οργανισμού γιατί 

η εκτέλεση κάποιου βήματος μπορεί να εκτελείται από έναν εργαζόμενο με ή χωρίς 

τη χρήση κάποιου πληροφοριακού συστήματος ή να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη 

από ένα πληροφοριακό σύστημα και να εκτελείται χωρίς την συμμετοχή του 

ανθρώπινου παράγοντα. Η διαδικασία αλλάζει με την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού 

συστήματος (πχ. ηλεκτρονική μίσθωση). 

Πληροφοριακό σύστημα κατά Laudon, είναι ένα σύνολο διασυνδεδεμένων 

υποσυστημάτων που συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν 

δεδομένα ή πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό ή το περιβάλλον του με σκοπό 

την καλύτερη εκτέλεση των διαδικασιών, τον έλεγχο και τον συντονισμό σε έναν 

οργανισμό, την υποστήριξη της λήψης απόφασης και την επικοινωνία μεταξύ των 

υποκείμενων του οργανισμού. 

Είναι μεγάλη η ανάγκη να αντιληφθεί ένας οργανισμός ποια πληροφορία χρειάζεται 

και στη συνέχεια να επιτύχει την αποδοτική και αποτελεσματική παραγωγή αυτής της 

πληροφορίας μέσα από συλλογή και επεξεργασία των κατάλληλων στοιχείων και 

τέλος να προχωρήσει στην ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση της πληροφορίας 

αυτής. Η δεξιότητα αυτή είναι σημαντική γιατί συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό των 

οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Η Πληροφορία αποτελεί σημαντικό πόρο για έναν οργανισμό δηλαδή αποτελεί κάτι 

που υποστηρίζει την λειτουργία του και σύμφωνα με τον Peter Drucker «οι βασικοί 

οικονομικοί πόροι δεν είναι πλέον το κεφάλαιο ούτε οι φυσικοί πόροι, αλλά η 

γνώση». 

Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) είναι ένας επιστημονικός κλάδος 

που βοηθά στον εντοπισμό, τη σύλληψη, την αποτίμηση, την ανάκτηση και τη 

διάχυση όλων των πνευματικών κεφαλαίων πληροφόρησης σε έναν οργανισμό. Το 

Knowledge Management είναι ουσιαστικά η κατανόηση της ροής της πληροφόρησης 

σε έναν οργανισμό, µέσω πρακτικών διαχείρισης της πληροφορίας, που αυξάνουν 

τελικά την αξία του οργανισμού. (Κουκάκης, 2016) 
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Η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναγνωρίζοντας την αξία του 

Knowledge Management συνέστησε ομάδα εργασίας που ανέλαβε το σχεδιασμό 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» για τη Γ.Γ.Δ.Ε. Στα πλαίσια της υλοποίησης του 

έργου της, η ομάδα εργασίας θα μελετήσει  τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες 

πρακτικές σε θέματα Knowledge Management και θα εντοπίσει στοιχεία, τα οποία θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια δημιουργίας Συστήματος Διαχείρισης 

Γνώσης στην Γ.Γ.Δ.Ε. 

Αρχικά θα συνταχθεί μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του 

Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Στην συνέχεια, θα εξετάσει την 

υφιστάμενη κατάσταση στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και θα εντοπίσει τυχόν 

υφιστάμενες άτυπες διαδικασίες και ενέργειες που συνιστούν μια βάση ανάπτυξης 

ενός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης, καθώς τις δυνατότητες του Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων για την ενσωμάτωση και παραγωγική λειτουργία 

ενός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης στην Γ.Γ.Δ.Ε. Θα γίνει προσπάθεια να τεθεί σε 

πιλοτική εφαρμογή Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Φορολογουμένων της Γ.Γ.Δ.Ε.  

Βασική επιδίωξη της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι ο συγχρονισμός των δράσεων και λειτουργιών 

της με τις απαιτήσεις που ανακύπτουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η εναρμόνιση των πρακτικών της Γ.Γ.Δ.Ε. 

με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, αποτελεί κύρια προτεραιότητά 

της. Προς την κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο διασφάλισης της 

αποτελεσματικότερης είσπραξης των δημοσίων εσόδων, ενισχύονται και 

βελτιώνονται οι μέθοδοι και τα μέσα είσπραξης, εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης 

κινδύνου στην είσπραξη οφειλών, καθιερώνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές και 

γενικεύεται η χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές. Η αξιοποίηση όλων των 

διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί βασικό μέλημα της Φορολογικής 

Διοίκησης, τόσο στο πλαίσιο είσπραξης δημοσίων εσόδων όσο και στο πλαίσιο 

φορολογικών ελέγχων.   

Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, προσανατολισμένη προς τον Φορολογούμενο- 

Πολίτη και την ενίσχυση της εθελούσιας συμμόρφωσής του, θεμελιώνει τη 

στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης των φορολογουμένων με την 

χάραξη Εθνικού Σχεδίου Φορολογικής Συμμόρφωσης.   

Το Εθνικό Σχέδιο Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελεί ένα φιλόδοξο 

εγχείρημα, με στόχο αφενός την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και 

εθελοντικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων, μέσω της καλλιέργειας σχέσης 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με ταυτόχρονη επιβράβευση των «συνεπών» 

φορολογουμένων και αφετέρου την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη θέσπιση 

αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για όσους επιδεικνύουν εκουσίως και κατ’ 

εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά και ελλιπή εκπλήρωση των φορολογικών 

τους υποχρεώσεων.    
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Η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους φορείς, όπως Οικονομική Αστυνομία, 

Λιμεναρχεία, λοιποί φορείς άλλων Υπουργείων, Τραπεζικά Ιδρύματα κλπ., μέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών, της διενέργειας διασταυρώσεων και κοινών ελέγχων, 

αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του πλήθους των εντοπιζόμενων 

κρουσμάτων φοροδιαφυγής και σε ταυτόχρονη μείωση του χρόνου εντοπισμού τους.  

Η Φορολογική Διοίκηση επικεντρώνεται στη δυναμική και ενεργή παρουσία των 

Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) για τη μείωση του λαθρεμπορίου, στην ενίσχυση 

των Τελωνείων με μέσα δίωξης και υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης του εμπορίου και 

της επιχειρηματικότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Επιχειρεί την βελτίωση και επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

επανεξετάζοντας την οργανωτική της δομή, με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας και 

της αποτελεσματικότητάς της.  

Η Φορολογική Διοίκηση προσανατολίζεται στην ενδυνάμωση της σχέσης αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους/πολίτες με την υιοθέτηση αλλαγών που 

κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Προτεραιότητά της αποτελεί η προσαρμογή 

της υποδομής και των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις επικαιροποιημένες επιχειρησιακές, λειτουργικές και διαχειριστικές 

ανάγκες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των απαιτήσεων για μείωση 

του κόστους λειτουργίας, αποδοτικότερης χρήσης των υποδομών, ανταπόκρισης στις 

αυξημένες απαιτήσεις της ζήτησης και επέκτασης της λειτουργικότητας, 

ομογενοποίηση των εφαρμογών και προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

φορολογικού και γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος για την καλύτερη 

ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων.  

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται η επίτευξη οικονομιών κλίμακας καθώς γίνονται 

προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό περαιτέρω της δημόσιας διοίκησης, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσονται νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορολογικού, ελεγκτικού 

και τελωνειακού αντικειμένου, απευθυνόμενες σε πολίτες και επιχειρήσεις, 

αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας ουσιαστικά τις υποδομές παροχής υπηρεσιών προς 

τους φορολογούμενους προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες βελτίωσης 

της συμμόρφωσης (Ν.3845/2010, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ενότητα ΙΙΙ, Α, σημείο 13).  

Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι δυνατότητες της Γ.Γ.Π.Σ. για πραγματοποίηση 

διασταυρώσεων δεδομένων από εξωτερικές πηγές με δεδομένα από το μητρώο της. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της ταυτοποίησης εγγραφών που περιέχουν 

στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος από εξωτερικές πηγές, και τα οποία η ΓΓΠΣ 

συλλέγει για λόγους διασταυρώσεων. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 

ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας του στενότερου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 

με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από τη ΓΓΠΣ και την απρόσκοπτη συνεργασία των 

πληροφορικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικά ως τέτοιες εξωτερικές πηγές είναι οι βάσεις δεδομένων των υπηρεσιών 

της κοινωνικής ασφάλισης, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των ΟΤΑ, των 

τραπεζών κλπ. 
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Κεφάλαιο 1. 

1. Φορολογική διοίκηση 

1.1. Αποστολή – Στρατηγικοί στόχοι και αξίες της φορολογικής διοίκησης 

Αποστολή: 

Αποστολή της Φορολογικής διοίκησης είναι η επίτευξη των στόχων είσπραξης των 

δημοσίων εσόδων, η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και η καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ενεργώντας με προσήλωση στις αξίες της. 

Αξίες: 

Ακεραιότητα. Η Φορολογική διοίκηση λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ του Δημόσιου 

Συμφέροντος με ευθύνη και επαγγελματισμό καταπολεμώντας ενεργά τις 

αντιδεοντολογικές και παράνομες συμπεριφορές.   

Λογοδοσία. Υπέχει ευθύνη έναντι των πολιτών για τις πράξεις της και ελέγχετε για τη 

δράση της από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Πολιτείας.   

Διαφάνεια. Λειτουργεί με σεβασμό στους φορολογούμενους, εφαρμόζοντας τις 

διαδικασίες της με διαφάνεια, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.   

Αντικειμενικότητα. Γίνεται προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίζεται κάθε 

φορολογούμενος με γνώμονα τον Νόμο και τη φορολογική του συμπεριφορά.   

Δικαιοσύνη. Η Φορολογική διοίκηση διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των 

φορολογουμένων και εξασφαλίζει ένα δίκαιο, ανταγωνιστικό περιβάλλον για την 

επιχειρηματικότητα.   

Συνεχής Βελτίωση. Επιδιώκει την υιοθέτηση αλλαγών, οι οποίες θα βελτιώσουν τον 

Οργανισμό της και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

Γνώση. Πιστεύει στη σημασία και συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα και γι’ αυτό 

εκπαιδεύει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της και αναβαθμίζει την εκπαιδευτική 

διαδικασία του προσωπικού της.   

1.2. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε2 του 

Ν. 4093/2012 (ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015) και αντικατέστησε τη 

Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Ο επικεφαλής της 

Γενικής Γραμματείας δεσμεύεται με συμβόλαιο αποδοτικότητας, ενώ ελέγχεται και 

από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης, η οποία 

συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Με τη νέα της μορφή η Γ.Γ.Δ.Ε. 

απέκτησε μεγαλύτερα περιθώρια διοικητικής αυτονομίας, ενώ παράλληλα 

θεσμοθετήθηκε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο ανταποκρίνεται στην 
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ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική Φορολογική και Τελωνειακή 

Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Δ.Ε. δύναται να:   

 Καταρτίζει και εκτελεί τον Προϋπολογισμό της.  

 Αναπτύσσει τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό της Σχεδιασμό.  

 Λαμβάνει μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της και 

αποφασίζει για αναδιαρθρώσεις της οργανωτικής της δομής, καθώς και για τους 

κανόνες που σχετίζονται με τις προαγωγές και τη μετακίνηση υπαλλήλων.  

 Εντοπίζει νομοθετικά κενά και εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομικών τις 

απαιτούμενες πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. 

 Μελετά τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 

και του λαθρεμπορίου, συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ή 

αναθεώρηση διμερών ή πολυμερών οικονομικών συμφωνιών και συμβάσεων για 

φορολογικά και τελωνειακά θέματα.  

 Επιλύει εξωδικαστικά τις προσφυγές των φορολογουμένων για πράξεις της 

φορολογικής διοίκησης.   

Αναφορικά με τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές που συντελέστηκαν το 2015 

σημειώνεται ότι, με το Ν.4346/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄152/20-11-2015) τροποποιήθηκε η 

διάρκεια της θητείας του επικεφαλής της Γ.Γ.Δ.Ε. από πενταετή σε διετή.  Επιπλέον, 

με το Ν.4336/2015 θεσπίστηκε η μεταφορά στη Γ.Γ.Δ.Ε. όλων των αρμοδιοτήτων του 

Σ.Δ.Ο.Ε. που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων, καθώς και η 

μεταφορά 3.500 υποθέσεων και 500 υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε.  Παράλληλα, εντός του 

2016, αναμένεται η καθιέρωση της λειτουργικής αυτοτέλειας της Γ.Γ.Δ.Ε. και η 

συνεπακόλουθη διοικητική και οικονομική αυτονομία της. 

1.3. Οργανόγραμμα – Διάρθρωση Γ.Γ.Δ.Ε. 

Από το έτος 2012 η Γ.Γ.Δ.Ε. ξεκίνησε ενέργειες αναδιοργάνωσης της δομής της, 

ωθούμενη από την ανάγκη για μία σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική 

φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Το 2014 εκδόθηκε το Π.Δ. 111/2014, στο 

οποίο αποτυπώνονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προϋφιστάμενη δομή. Το 

εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα συμπληρώθηκε στη συνέχεια με επιμέρους αποφάσεις 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Στη τρέχουσα δομή της, η Γ.Γ.Δ.Ε. διαρθρώνεται σε (Σχήμα 1):  

 Κεντρικές Υπηρεσίες.  

 Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 

υπαγόμενες στις Γενικές Διευθύνσεις.   

 Περιφερειακές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Χημικές Υπηρεσίες).   
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(Σχήμα 1) 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 

Συνοπτικά η Φορολογική διοίκηση αποτελείται από: 

 επτά Γενικές Διευθύνσεις, 

 τρεις Υποδιευθύνσεις,  

 οκτώ αυτοτελή τμήματα,  

 ένα αυτοτελές τμήμα συντονισμού μεταρρυθμιστικών δράσεων και επικοινωνίας 

και  

 μία υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων  

που υπάγονται κατευθείαν στον Γενικό Γραμματέα. 
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Η νέα δομή, πέραν των αυτοτελών Υπηρεσιών και αυτοτελών τμημάτων που 

υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, συνίσταται σε 

τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις στις οποίες λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης.  

Στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

εντάσσονται τέσσερις Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης.  

 Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Διεύθυνση Οργάνωσης 

 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης 

Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης εντάσσονται 

πέντε Κεντρικές Διευθύνσεις, δέκα Τελωνειακές Περιφέρειες, δύο Ελεγκτικές 

Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), ενενήντα πέντε Τελωνεία και πέντε τοπικά 

Τελωνειακά Γραφεία. 

Στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) εντάσσονται τρεις 

Κεντρικές Διευθύνσεις και δεκατρείς Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες (εκ των 

οποίων έξι Διευθύνσεις και επτά αυτοτελή τμήματα). 

Η πλειοψηφία των ελεγκτικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ. Τελωνεία) υπάγονται στην Γενική 

Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης στην οποία εντάσσονται (Σχήμα 2): 

 Οκτώ Κεντρικές Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα   

 Τρεις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Μ.ΕΙΣ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), 

 Τέσσερις Φορολογικές Περιφέρειες υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της 

Γενικής Διεύθυνσης  

 Εκατόν δεκαοκτώ Περιφερειακές Υπηρεσίες Δ.Ο.Υ. 
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(Σχήμα 2) 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης είναι η καθ΄ύλη αρμόδια Γενική 

Διεύθυνση στην  οποία υπάγονται οι πλειοψηφία των φοροελεγκτικών υπηρεσιών με 

δεσπόζουσα την Διεύθυνση Ελέγχων η οποία απαρτίζετε από επτά τμήματα, το 

καθένα με διαφορετικό αντικείμενο εργασίας, τα οποία στα πλαίσια του συνολικού 

έργου συνεργάζονται μεταξύ τους:  

 Τμήμα Α΄:  Επιχειρησιακού Σχεδιασμού-Διασταυρώσεων –Στατιστικής Ανάλυσης 

και Αξιολόγησης Ευρημάτων. 

 Τμήμα Β΄: Υποστήριξης Ελεγκτικού έργου 

 Τμήμα Γ΄: Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελεγκτικού Έργου 

 Τμήμα Δ΄: Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων 

 Τμήμα Ε΄: Εποπτείας και Ελέγχου για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας. 

 Τμήμα ΣΤ΄: Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα 

του Φ.Π.Α. 

 Τμήμα Ζ΄: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) 
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2.  Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων εσόδων. 

Από 01/01/2017 πραγματοποιείται μετάβαση της φορολογικής διοίκησης σε 

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), με σκοπό τον προσδιορισμό, την βεβαίωση και την είσπραξη των 

φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου 

των αρμοδιοτήτων της. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και 

οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, 

κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Θα υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό 

έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του 

άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 

 

Η Αρχή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και 

τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων  

 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης 

των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την 

είσπραξη δημοσίων εσόδων 

 Τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, 

στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της 

φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της 

φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της 

βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων. 

 Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή 

των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που 

σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητας της. 

 Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών 

διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα 

οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της. 

 Τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της 

δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, 

καθώς και για την συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας, και την παροχή 

σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές 

κρατικές Αρχές και υπηρεσίες. 

 Τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδίασμά των δράσεων όλων των υπηρεσιών 

της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης. 

 Την κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, 

τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό 

ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και 
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λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επίσης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση 

των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς. 

 Τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, 

παραεμπορίου και παραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας 

φορολογητέας ύλης. 

 Τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών,   

αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας που τυχόν 

παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και 

λοιπών υπηρεσιών της. 

 Την εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και 

λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον 

έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδίασμά ελέγχων και τα 

προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή. 

 Την εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων για την ενίσχυση της 

φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη 

βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων. 

 Την διατύπωση απλής γνώμης για σχέδια νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα 

εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. 

 Τον συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της 

άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. 

 Την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της. 

 Την κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος προμηθειών για την ομαλή λειτουργία 

των υπηρεσιών της, εξαιρουμένης της προμήθειας εξοπλισμού και  λογισμικού 

πληροφορικής (κεντρικού ή και περιφερειακού), που εκτελείται από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Την κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής, εξαιρουμένων των 

συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων πληροφορικής. 

 Την εποπτεία .των φορέων που λειτουργούν στην Αρχή και τη διαχείριση, 

παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασμών που αφορούν την Αρχή 

ή λειτουργίες αυτής.  

 Τη χρήση, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία, των πληροφοριακών 

συστημάτων που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της και τη διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται 

από τις δραστηριότητες της. 

 Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της. 

 Κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 
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Ο Πρόεδρος, τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο 

Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο 

και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική 

εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή 

ιδιωτικό οργανισμό. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο 

Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας. Η Αρχή δεν θα υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό 

Οικονομικών αλλά θα τον ενημερώνει περιοδικά. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί 

να υποβάλλει προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες στην Αρχή σχετικά με 

τον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε 

ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής και σε εξαιρετικές περιστάσεις. 

Οι στρατηγικές οδηγίες και οι προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά 

και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής ή σε θέματα του προσωπικού αυτής. 
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Κεφάλαιο 2. 

2. Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της Φορολογικής διοίκησης. 

2.1. Εξωτερικό περιβάλλον 

2.1.1. Εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών το 2015. 

Το 2015 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έτος οικονομικής αβεβαιότητας στο 

πλαίσιο της αναζήτησης νέας συμφωνίας με τους θεσμούς και πιστωτές (Ε.Κ.Τ., 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δ.Ν.Τ.) της χώρας. Το αβέβαιο κλίμα επιβαρύνθηκε από τις 

πολιτικές αναμετρήσεις και συνοδεύτηκε από τεράστιες εκροές κεφαλαίων, γεγονός 

που επηρέασε αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για την περίοδο από τον 

Δεκέμβριο 2014 έως τον Νοέμβριο 2015, οι εκροές των τραπεζικών καταθέσεων (μη 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών) ανήλθαν σε 39,4 δισ. €. 

Απόρροια της όλης διαμορφούμενης κατάστασης ήταν η έκδοση μιας σειράς 

Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που επέβαλαν περιορισμό στην κίνηση 

κεφαλαίων (Capital Controls) κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου. Οι 

τράπεζες παρέμειναν κλειστές και οι τραπεζικές συναλλαγές τόσο των ιδιωτών όσο 

και των επιχειρήσεων πραγματοποιούνταν με μεγάλη δυσκολία, όπως επίσης οι 

συναλλαγές με το εξωτερικό όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών.  Αυτό το αρνητικό οικονομικό κλίμα φαίνεται ότι αποτυπώνεται και στο 

Γενικό Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο οποίος μειώθηκε κατά μέσο όρο από 99,2 

μονάδες βάσης (μ.β.) το έτος 2014, σε 87,1 μ.β. το έτος 2015, σύμφωνα με την 

Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Ι.Ο.Β.Ε. (Δεκέμβριος 2015). Σημαντικότερο 

κρίνεται το γεγονός ότι ενώ ο σχετικός δείκτης στην Ελλάδα μειώθηκε, ο δείκτης 

στην Ευρωζώνη εμφανίζεται βελτιωμένος (στις 106,8 μ.β. τον Δεκέμβριο του 2015). 

Μολαταύτα, διαφαίνεται σταδιακή αντιστροφή του οικονομικού κλίματος στην 

Ελλάδα με αργή αλλά σταθερή αύξηση του εν λόγω δείκτη από τον Σεπτέμβριο του 

2015 και εφεξής. Σε αυτό συμβάλει σε ένα βαθμό και η σταδιακή αύξηση του 

Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής.  

Δεδομένης της συνεχής επικαιροποίησης των στοιχείων, ακολουθεί συνοπτική 

παρουσίαση της εξέλιξης των βασικών οικονομικών  μεγεθών, με εκτιμήσεις για τα 

έτη 2015 και 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat κατά το μήνα Φεβρουάριο 

2016. 
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2.1.2. Εξέλιξη δημοσιονομικών μεγεθών το 2015.  

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και 

ειδικότερα των φορολογικών εσόδων λαμβάνοντας υπόψη μεταβολές που επήλθαν 

στο θεσμικό πλαίσιο καθώς επίσης τις οικονομικές εξελίξεις κατά το έτος 2015.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε 

τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015, 

παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.530 εκ. 

€ έναντι ελλείμματος 3.697 εκ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και 

αναθεωρημένου στόχου, με βάση τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού 2016, για 

έλλειμμα 2.573 εκ. €. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 

ύψους 2.270 εκ. €, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.872 εκ. € για την ίδια 

περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στόχου, με βάση τις εκτιμήσεις του 

Προϋπολογισμού 2016, για πρωτογενές πλεόνασμα 3.257 εκ. €. Το ύψος των 

καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.421 εκ. € 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.670 εκ. € ή 3,1% έναντι του στόχου. Τα καθαρά 

έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.589 εκ. €, μειωμένα κατά 2.030 

εκ. € ή 4,2 % έναντι του στόχου, με βάση τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού 2016.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με  τα φορολογικά έσοδα παρατηρείται κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015 υπέρβαση έναντι του στόχου στα έσοδα από φόρους 

εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 187 εκ. € ή 2,5%, από φόρους εισοδήματος 

ειδικών κατηγοριών κατά 79 εκ. € ή 6,1%, από φόρους στην περιουσία κατά 312 εκ. 

€ ή 10,9%, του Φ.Π.Α. λοιπών κατηγοριών (πλην Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών και Φ.Π.Α. 

καπνού) κατά 131 εκ. € ή 1,2%, στα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών κατά 

125 εκ. € ή 25%, στα έσοδα των Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκ. € ή 0,8% 

και των τελών κυκλοφορίας οχημάτων κατά 33 εκ. € ή 3,1%.  

Αναφορικά με την εξέλιξη των φόρων περιουσίας, παρατηρείται ότι η 

προαναφερθείσα υπέρβαση έναντι του στόχου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2015 και στην 

καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015, με την αύξηση των 
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εσόδων κατά 201 εκ. €. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος φόρος πληρώθηκε σε 

πέντε μηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2016.  

Επιπροσθέτως, οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. 

εμφανίζονται αυξημένα κατά 23,6% για το έτος 2015 συγκριτικά με το 2014. Η 

αύξηση όμως των συγκεκριμένων φόρων και τελών, δεδομένου ότι αποτελούν μόλις 

το 4,3% του συνόλου των φόρων περιουσίας, δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το συνολικό 

μέγεθός τους. Η αναμενόμενη εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις 

τιμές της αγοράς, πιθανόν να αναστείλει την είσπραξη εσόδων από το φόρο 

μεταβίβασης ακινήτων σε ορισμένες περιπτώσεις για το επόμενο διάστημα.  

Μειωμένα έναντι του στόχου την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015 ήταν τα 

έσοδα από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 15 εκ. € ή 0,5%, των εσόδων 

από Φ.Π.Α. καπνού κατά 25 εκ. € ή 3,7%. Μειωμένα έναντι του στόχου είναι επίσης 

τα έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 61 εκ. € ή 17,6% και από λοιπούς 

Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ.) κατά 30 εκ. € ή 1,1%.   

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54.951 εκ. € και 

παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκ. € έναντι του στόχου, με βάση τις εκτιμήσεις 

του Προϋπολογισμού 2016. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 

ανήλθαν σε 48.545 εκ. € και είναι μειωμένες κατά 719 εκ. € έναντι του στόχου, 

κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. €. Οι δαπάνες 

του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) διαμορφώθηκαν σε 6.406 εκ. 

€, δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου, που προκύπτει από την αύξηση, 

έναντι του στόχου, του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Π.Δ.Ε. κατά 25 εκ. € και τη 

μείωση του εθνικού σκέλους κατά 19 εκ. €. Όσον αφορά τον μήνα Δεκέμβριο οι 

δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.770 εκ. € καλύπτοντας κατά το 

μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11μήνου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου. Οι δαπάνες 

του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.060 εκ. €, ενώ οι δαπάνες του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.710 εκ. €.  

Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου οι δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισμού ανήλθαν στα 46.181 εκ. €, μειωμένες κατά 3.074 εκ. € έναντι του 

στόχου (49.255 εκ. €). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 

ανήλθαν σε 42.485 εκ. € και είναι μειωμένες κατά 2.340 εκ. € έναντι του στόχου, 

κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.829 εκ. € και των 

ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 402 εκ. €.           
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2.2 Εξωτερικό περιβάλλον. 

Με στόχο την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 

έτος 2016 και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, η κατάρτισή του περιοριζόταν στις 

προτάσεις και συναντήσεις με στελέχη κυρίως των Κεντρικών Υπηρεσιών της 

Γ.Γ.Δ.Ε. καθώς και τις Υπηρεσίες του Ν. Αττικής, η Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης (Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.) επικεντρώθηκε στην έμπρακτη 

αναγνώριση και στην αξιοποίηση του σημαντικού ρόλου και της συμβολής των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του Ε.Σ. για τη νέα 

χρονιά.  

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν ημερίδες με θέμα «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

2016 ανάλυση SWOT» που απευθύνονταν σε Προϊσταμένους και στελέχη των 

Περιφερειακών και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Φορολογικών, Τελωνειακών και 

Χημικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε ομάδες εργασίας, 

εντοπίζοντας προβλήματα και αδυναμίες στη λειτουργία των Υπηρεσιών τους, 

προτείνοντας τρόπους αξιοποίησης των δυνατών σημείων της Γ.Γ.Δ.Ε., 

προσδιορίζοντας τις μελλοντικές ευκαιρίες και καταθέτοντας προτάσεις για την 

αποφυγή πιθανών απειλών και κινδύνων. 

Από την ανάλυση των προβλημάτων και των αδυναμιών των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. 

κρίνεται σκόπιμο να καταγραφούν τα σημαντικότερα σημεία που χρήζουν την 

ανάληψη βελτιωτικών ενεργειών ανά προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της 

Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2016.  

 

2.2.1. Ευρήματα-Προβλήματα των Υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2016 τα κυριότερα προβλήματα που 

εντοπίστηκαν στους παρακάτω κρίσιμους τομείς δραστηριότητας της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι 

τα εξής:  

 Ενίσχυση Δημοσίων εσόδων και μέθοδοι είσπραξης.  

Αναδείχτηκαν προβλήματα αναποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των Τραπεζών 

και των Δ.Ο.Υ., όπως η καθυστερημένη ενημέρωση των πληρωμών στο Taxis και η 

μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση στις Δ.Ο.Υ. των κατασχεμένων χρημάτων από 

τις Τράπεζες. Επίσης, τονίστηκε η μη αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων λόγω 

της καθυστερημένης εκδίκασης υποθέσεων ελέγχου από τα Διοικητικά Δικαστήρια.    

 Πληροφοριακά Συστήματα - Μηχανογράφηση εντός της Γ.Γ.Δ.Ε.  

Αναδείχτηκαν προβλήματα στη διαλειτουργικότητα των Ολοκληρωμένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. (π.χ. διαλειτουργικότητα Icisnet με 

Taxisnet). Υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. 

παλαιότερες δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π.) και έλλειψη ενημερωμένων και επικαιροποιημένων 
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βάσεων δεδομένων (π.χ. συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών) και 

μηχανογράφησης του τμήματος Κεφαλαίου.  

Τα Πληροφοριακά Συστήματα δεν ενημερώνονται έγκαιρα με τις αλλαγές της 

νομοθεσίας και η ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι ελλιπής με αποτέλεσμα οι 

Περιφερειακές Υπηρεσίες να μην έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με εγκυκλίους, 

οδηγίες κ.α.    

 Πληροφορίες από τρίτες πηγές. 

 Αποτυπώθηκαν προβλήματα σχετικά με την ενημέρωση των πληροφοριακών 

συστημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών από τρίτες πηγές και συγκεκριμένα 

επισημάνθηκε ότι από το 2014, οι Δ.Ο.Υ. δεν λαμβάνουν στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. 

σχετικά με πλαστές ταυτότητες, καθώς επίσης και ότι δεν υπάρχει διασύνδεση των 

Τελωνείων με τα Λιμεναρχεία σχετικά με την οφειλή Φ.Π.Α. κατά την παύση άδειας 

ή την πώληση σκαφών.   

 Θεσμικό Πλαίσιο. 

Υπογραμμίστηκε η πολυνομία, η ασάφεια και η συνεχής μεταβολή του νομοθετικού 

πλαισίου σε συνδυασμό με την ανάγκη για εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας π.χ. η ασάφεια και η έλλειψη σταθερότητας των 

διατάξεων περί παραγραφής οδηγεί σε παραγραφές υποθέσεων μεγάλου 

ενδιαφέροντος.  

Σημειώθηκε η ύπαρξη καθυστερήσεων στην έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων ή στην 

παροχή οδηγιών προς εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 Οργανωτική Δομή – Αρμοδιότητες. 

Αναδείχτηκαν δυσλειτουργίες όσον αφορά στην οργανωτική δομή της Γ.Γ.Δ.Ε. και 

κυρίως η ανάγκη διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων σε τμήματα περιφερειακών 

υπηρεσιών (π.χ. Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης στις Δ.Ο.Υ.), σε συνδυασμό με 

την ανάγκη δημιουργίας νέων τμημάτων/γραφείων, κατάργησης υφισταμένων (π.χ. 

Γραφείο Αυτοκινήτων στις Δ.Ο.Υ.), συγχώνευσης και μεταφοράς αρμοδιοτήτων (π.χ. 

μεταφορά αρμοδιοτήτων της Δ.Δ.Δ.Υ. στα Τελωνεία).   

Επισημάνθηκε η ανάγκη διάχυσης των αρμοδιοτήτων μέσω εκχώρησης ορισμένων 

από αυτές προς χαμηλότερα επίπεδα ευθύνης, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος 

ενασχόλησης με το ουσιαστικό τους έργο. Επιπλέον, καταγράφηκε η ανάγκη 

ενδυνάμωσης του ρόλου των Φορολογικών Περιφερειών, οι οποίες αποτελούν το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των περιφερειακών Υπηρεσιών που εποπτεύουν και της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, ως προς τον έγκαιρο εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων 

(π.χ. ευελιξία στις μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους 

ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες κ.λπ.)   
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 Επικοινωνία μεταξύ Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών.  

Γνωστοποιήθηκε η έλλειψη συντονισμού των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης 

(π.χ. προβλήματα στην ηλεκτρονική επικοινωνία), καθώς και τυποποιημένων 

διαδικασιών και εντύπων με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση υπηρεσιακών 

θεμάτων και την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

αλλά και των πολιτών.   

Επιπλέον καταγράφηκαν ζητήματα σχετικά με τον ορισμό των στόχων των 

Περιφερειακών υπηρεσιών εξ ολοκλήρου από την κεντρική διοίκηση χωρίς την 

ενεργό συμμετοχή των προϊσταμένων της Υπηρεσίας, η οποία καλείται να τους 

υλοποιήσει και τη μελέτη τυχόν ανασταλτικών παραγόντων όπως είναι οι 

απαραίτητοι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα μεταφοράς, αποθήκευσης κ.α.).  

 Ανθρώπινο Δυναμικό.  

Βασική αδυναμία των περισσότερων Υπηρεσιών αποτελεί η υποστελέχωσή τους και 

η ανισοκατανομή του προσωπικού, εφόσον διαπιστώνονται μεγάλες ανισότητες στα 

ποσοστά κάλυψης των οργανικών θέσεων ανά Υπηρεσία. Επισημάνθηκαν ζητήματα 

στελέχωσης, όπως η στελέχωση των δικαστικών τμημάτων με έμπειρους νομικούς 

στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία, η έλλειψη προσωπικού στις Φορολογικές Περιφέρειες 

και στις περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς και στα συνοριακά Τελωνεία, όπου το 

πρόβλημα είναι αρκετά έντονο, η έλλειψη τεχνικών διαχειριστών, η έλλειψη 

προσωπικού με εξειδικευμένα προσόντα και η μη πλήρωση ή οι καθυστερήσεις στην 

πλήρωση των θέσεων ευθύνης.   

i. Ελεγκτικό Δυναμικό. 

Αναδείχτηκε η ελλιπής νομική υποστήριξη των ελεγκτών έναντι τρίτων και η πολύ 

συχνή απαίτηση της παρουσίας τους στα Δικαστήρια σε συνδυασμό με την έλλειψη 

νομικής εκπροσώπησης του Ν.Σ.Κ. στις υποθέσεις των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., τον 

χρόνο που απαιτείται για την απάντηση σε ανακριτικά έγγραφα και την απαίτηση 

νέας και εμπεριστατωμένης έρευνας για τη σωστή στοιχειοθέτηση των 

καταλογιστικών πράξεων.  Ο αριθμός των υφιστάμενων εντολών ανά ελεγκτή είναι 

μεγάλος και σε συνδυασμό με τα παράλληλα καθήκοντα που καλείται να ασκεί, 

υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης όλων των υποθέσεων/εντολών. Σε πολλές Δ.Ο.Υ. ο 

αριθμός ελεγκτών που αντιστοιχεί ανά επόπτη είναι ιδιαίτερα μεγάλος και υπάρχει 

αδυναμία συντονισμού και εποπτείας. Καταγράφηκε η έλλειψη έμπειρων ελεγκτών 

και η ανεπαρκής κατάρτιση των νέων ελεγκτών, ενώ τα τμήματα ελέγχου 

στελεχώνονται χωρίς την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.  

 Εσωτερική Λειτουργία (Μέσα - Διαδικασίες). 

Υπογραμμίστηκε η έλλειψη τυποποίησης κάποιων κρίσιμων διαδικασιών και 

εντύπων, η ύπαρξη διαδικασιών χαμηλής αποδοτικότητας (επιστροφές φόρων, 

επίλυση φορολογικών διαφορών), καθώς και η έλλειψη καθιέρωσης κανόνων και 

προτύπων ποιότητας για τη λειτουργία των Υπηρεσιών (π.χ. διαδικασίες για ενιαίο 
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σύστημα αρχειοθέτησης και για ψηφιοποίηση των αρχείων, για λογοδοσία, για 

αξιολόγηση των Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, για διαχείριση κρίσεων 

κ.ά.).    

i. Τεχνικά μέσα δίωξης.  

Πρόβλημα στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αποτελεί η ανεπάρκεια των 

τεχνικών μέσων δίωξης κυρίως στα συνοριακά τελωνεία (ΧRAY, κάμερες, 

ανυψωτικά, σκύλοι ανιχνευτές κ.ά.), η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες (ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις, έλλειψη 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων και εξοπλισμού νέας τεχνολογίας κ.ά.), καθώς και η 

ανεπαρκής ηλεκτρονική υποστήριξη των περιφερειακών Υπηρεσιών.  

ii. Ελεγκτικές Διαδικασίες.  

Ο τρόπος επιλογής των υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο κρίθηκε 

αναποτελεσματικός και αναδείχτηκε η ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων της 

στόχευσης των ελέγχων.   

Διαπιστώθηκε η απουσία επαρκών ελέγχων από κινητά συνεργεία ελέγχου, η 

αποδυνάμωση των προληπτικών ελέγχων, καθώς και η δυσκολία συντονισμού του 

ελεγκτικού έργου λόγω της μεταβολής του θεσμικού πλαισίου της επιβολής 

προστίμων.  

iii. Εισπρακτικές Διαδικασίες. 

Καταγράφηκε η χρήση γραφειοκρατικών διαδικασιών είσπραξης προστίμων καθώς 

και καθυστερήσεις στην είσπραξη προστίμων για εκπρόθεσμη καταβολή δηλώσεων.   

Επιπλέον, ζητήθηκε η επιτάχυνση των επιστροφών φόρου. Προτάθηκε να 

επανεξεταστεί η διαδικασία που αφορά στις επιστροφές φόρων με σκοπό τη μείωση 

των προς έλεγχο υποθέσεων επιστροφών.  

Όσον αφορά στους συμψηφισμούς οφειλών αναδείχτηκε η μη ενιαία εικόνα παλιών 

και νέων φορολογικών οφειλών καθώς και η έλλειψη διαδικασίας συμψηφισμού 

οφειλών σε Δ.Ο.Υ και Τελωνεία.  

 Διοικητική Επίλυση Διαφορών. 

Τέλος, υπογραμμίστηκαν ζητήματα στο πλαίσιο της επίλυσης φορολογικών διαφορών 

κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και ζητήθηκε η άμεση επανεξέταση της 

διοικητικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, καθώς και η ένταξη των τελωνειακών 

προσφυγών στην ανωτέρω διαδικασία.   
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2.3. Swot Ανάλυση. 

Με βάση την ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλον παρατίθεται το 

παρακάτω γράφημα της Swot Ανάλυσης της Γ.Γ.Δ.Ε.  

 

(Σχήμα 3) 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 
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Κεφάλαιο 3. 

3. Στρατηγική στόχοι-προτεραιότητες. 

Το νέο Επιχειρησιακό σχέδιο του 2016 θα υλοποιηθεί έχοντας στόχο την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αξιοποιώντας πλήθος 

δεδομένων και πληροφοριών. Νέες τεχνολογίες και η επέκταση υφιστάμενων 

πληροφοριακών εφαρμογών θα υλοποιηθούν προς υποβοήθηση του ελεγκτικού 

μηχανισμού.   

Οι Υπηρεσίες Ερευνών της Φορολογικής Διοίκησης, ακολουθώντας βέλτιστες 

διεθνείς πρακτικές, θα κληθούν με στοχευμένες δράσεις να παρέμβουν έγκαιρα και 

να καταστείλουν απάτες και παραβατικές συμπεριφορές. 

 

3.1. Στρατηγικός Στόχος 1: Μεγιστοποίηση Δημοσίων Εσόδων 

Στη βάση της εμπειρία των προηγούμενων ετών, επιδιώκεται να εφαρμοστούν πιο 

αποτελεσματικά οι ήδη υπάρχουσες και να εισαχθούν νέες τεχνικές στους τομείς 

είσπραξης και διασταύρωσης στοιχείων, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα, 

μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό κόστος. Γίνονται προσπάθειες για βελτίωση της 

εισπραξιμότητας με επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών 

Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π.), ώστε να παρέχονται 

άμεσα πληροφορίες στον εισπρακτικό μηχανισμό που αφορούν τραπεζικές κινήσεις, 

δανειακές συναλλαγές και χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Θέτονται οι βάσεις για τη 

λειτουργία των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

με σύγχρονες μεθόδους είσπραξης για αύξηση της αποδοτικότητας, παρέχοντας 

παράλληλα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στους υπαλλήλους της. 
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3.1.1. Σημαντικότερες δράσεις. 

Για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των μέσων του μηχανισμού είσπραξης 

σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2016, βρίσκονται σε εξέλιξη οι δράσεις: 

 

ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ολοκληρωμένο Σύστημα παρακολούθησης 

και είσπραξης οφειλών 

(Συγχρηματοδοτούμενο έργο). 

 

 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.Η.Τ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Φ.Σ., Δ.Τ.Δ., 

Γενική Γραμματεία 

Ε.Σ.Π.Α. 

 

 

31/12/17 

Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και 

περαιτέρω αυτοματοποίησή τους. 

 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 

Δ.ΕΙΣ., ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., 

Δ.Τ.Δ., Δ.Η.Τ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Τραπεζικό Σύστημα 

 

31/12/16 

Επέκταση και ολοκλήρωση της διαδικασίας 

προγραμμάτων e-πλειστηριασμού. 

Δ/νση  

Εισπράξεων 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ Δ.Υ., 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων  

Δικαιωμάτων 

30/04/17 

Ανάπτυξη συστήματος επίδοσης αναγγελιών 

με ηλεκτρονικά μέσα και απόδοσης 

πλειστηριασμάτων. 

Δ/νση  

Εισπράξεων 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.Η.Τ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ., Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ 

Δ.Υ., Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων  

Δικαιωμάτων, 

Συμβολαιογραφικοί 

Σύλλογοι 

30/4/17 

 

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας 

συμψηφισμού οφειλών προς το Δημόσιο με 

επιστροφές απαιτήσεων από τη Φορολογική 

Διοίκηση.  

 

Δ/νση  

Εισπράξεων 
ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.Τ.Δ., 

Δ.Η.Τ., Δ.ΗΛΕ.Δ.   
31/12/16 

 

Επίδοση έκθεσης κατάσχεσης κινητής 

περιουσίας - οχήματος στο Υπουργείο 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 

ηλεκτρονικά μέσα.   

 

Δ/νση  

Εισπράξεων 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων 

31/3/17 

Έκδοση Παραβόλου μέσω Εναλλακτικών 

Καναλιών (EFT/POS, ATM, APS). 

Δ/νση  

Εισπράξεων 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ., Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ 

Δ.Υ., Ε.Ε.Τ.  

31/10/16 

 

Εμφάνιση χαρακτηρισμού οφειλετών, των 

οποίων οι οφειλές έχουν χαρακτηριστεί ως 

ανεπίδεκτες είσπραξης, στο TAXIS και 

ELENXIS. 

  

Δ/νση  

Εισπράξεων 
ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ. 
30/06/16 

Ανάπτυξη εφαρμογής για την είσπραξη του 

τέλους παραμονής και πλόων. 
Δ.Ε.Ε.Φ 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

ΔΙΑΣ, Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής  

31/12/16 

 

Υλοποίηση απαιτούμενων ενεργειών για την 

εξαγωγή στοιχείων βεβαιώσεων και 

εισπράξεων από φορολογικούς ελέγχους, 

μέσω του συστήματος ELENXIS. 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 

Δ.ΕΛ.,  

Δ.ΕΙΣ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ.   

31/05/16 
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Αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ.- 

Τελωνείων από τις εισπράξεις των 

Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις 

χείρας Τρίτων.   

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 
Δ.ΕΙΣ., Δ.Η.Τ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ., Τραπεζικό 

Σύστημα 

31/12/16 

 

Αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών 

φορολογουμένων Δ.Ο.Υ.- Τελωνείων από τις 

εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής:   

α. Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό 

Φορολογικής Ενημερότητας και σε Βεβαίωση 

Οφειλής.  

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 
Δ.ΕΙΣ., Δ.Η.Τ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ.,  
31/12/16 

 

Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για 

την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης 

παρακρατούμενων φόρων από τόκους, 

μερίσματα και δικαιώματα. 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 
Δ.Ε.Α.Φ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ. 
31/12/16 

 

Πρόσβαση Τμημάτων Δικαστικού των 

Τελωνείων στο Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. 

 

Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. 31/01/16 

Εκπόνηση Πλάνου Διευρυμένων 

Συμψηφισμών Δημοσίου. 
Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.  

 

Γ.Δ.Φ.Δ., 

Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ., 

Γ.Λ.Κ., Συναρμόδια 

Υπουργεία 

31/12/16 

 

 

Προσαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος 

ΤAXIS για την εφαρμογή των κριτηρίων 

ανάλυσης κινδύνου προτεραιοποίησης των 

υποθέσεων είσπραξης.   

 

Δ/νση  

Εισπράξεων 
ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 

 

30/6/16 

 

 

Εισήγηση για αναθεώρηση και μεταρρύθμιση 

του Κ.Ε.Δ.Ε. περιλαμβανομένων των 

διαδικασιών της Φορολογικής Διοίκησης για 

την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών 

στοιχείων με πλειστηριασμούς.  

 

Δ/νση  

Εισπράξεων 
Δ.Τ.Δ. 20/5/16 

 

Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και 

ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες 

υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω 

αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.  

 

Δ/νση  

Εισπράξεων  

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.Ε.Α.Φ., Δ.Ε.Ε.Φ., 

Δ.Ε.Φ.Κ. 

 

31/12/16 

 

Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της 

E.X.Α.Ε.  

 

Δ/νση  

Εισπράξεων  

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ Δ.Υ., 

E.X.A.E. 

 

31/3/17 

 

Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ.   

Δ/νση  

Εισπράξεων  

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.Φ.Σ.,  Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας 

31/5/17 

 

 

Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την 

ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής 

διοίκησης.  

Δ.Ε.Α.Φ. 

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.ΕΙΣ., Υπουργείο  

Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και  Πρόνοιας 

 

31/12/17 

 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει η έμφαση που δίνεται από την Φορολογική 

Διοίκηση στη βελτίωση των πληροφορικών συστημάτων ώστε να αυτοματοποιηθούν 

οι διαδικασίες οι οποίες για την ολοκλήρωσή τους πρέπει να μεσολαβήσουν διάφορα 

τμήματα της της Φορολογικής Διοίκησης ή εξωτερικοί συνεργάτες όπως π.χ. 

Δικαστικοί Επιμελητές. Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των ελέγχων μέσω 

διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα και απλοποίηση των διαδικασιών 

χωρίς την παρέμβαση της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

3.2. Στρατηγικός Στόχος 2: Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Στις προληπτικές δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής εντάσσονται μεταξύ 

άλλων:   

 Επικοινωνιακές δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.   

 Βελτίωση-επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.   

 Ενίσχυση των διασταυρώσεων διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες 

πηγές.   

 Προώθηση του Προγράμματος Εθελοντικής Αποκάλυψης (VDI/Voluntary 

Disclosure Initiative).   

 Παροχή κινήτρων για γενικευμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές 

των φορολογουμένων.   

Στις κατασταλτικές δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής περιλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων:  

 Έμφαση στη διενέργεια ελέγχων των πιο πρόσφατων χρήσεων (2011 και μετά), με 

μεγαλύτερη αναμενόμενη εισπραξιμότητα.  

  Καθορισμός κλαδικών δεικτών και θέσπιση νέων, εξειδικευμένων κριτηρίων 

ανάλυσης κινδύνου (πχ. επιχειρήσεων που διενεργούν διασυνοριακές ενδοομιλικές 

συναλλαγές, παραγραφόμενων υποθέσεων κλπ.), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 

απόδοσης του συστήματος ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου.   

 Εντοπισμός των μη δηλωμένων καταθέσεων, μέσω ελέγχων τραπεζικών 

συναλλαγών σε τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.   

 Εντοπισμός ακινήτων Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό και αξιοποίηση 

των σχετικών στοιχείων.   

 Διενέργεια ελέγχων υποθέσεων εμβασμάτων, λιστών, προσώπων μεγάλου πλούτου 

και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.   

 Διενέργεια στοχευμένων προληπτικών και λοιπών ελέγχων μεσαίων και μικρών 

επιχειρήσεων για την αποκάλυψη εστιών φοροδιαφυγής.   

 Διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων και ειδικών ερευνών απάτης στο Φ.Π.Α. από τις 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.   
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 Δημιουργία μητρώου επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, για την 

υποβοήθηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σχετικών ερευνών, στο 

πλαίσιο εντοπισμού κρουσμάτων φοροδιαφυγής.    

 

3.2.1. Σημαντικότερες δράσεις. 

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.  

Για την καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των 

παρακάτω δράσεων: 

 

ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση  

 e-περιουσιολογίου.  

 

 

Δ.Ε.Φ.Κ. 

 

Γραφείο ΥΠ.ΟΙΚ.,  

Δ.ΗΛΕ.Δ., ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ.,  Εξωτερικοί 

Φορείς 

 

 

 

30/6/17 

 

 Εφαρμογή Πλάνου Προώθησης     

 Ηλεκτρονικών Πληρωμών. 

 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 

Ομάδα Ηλεκτρονικών 

Πληρωμών, Δ.ΕΙΣ., 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.Η.Τ., 

Δ.Τ.Δ, Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ., Τραπεζικό 

Σύστημα, Τ.τ.Ε., Σ.Ε.Β., 

Υπουργείο Εργασίας 

 

 

31/12/16 

Ενίσχυση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (τμήματος ερευνών) 

με ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση 

της απάτης στο Φ.Π.Α.  

 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

 

Δ.ΗΛΕ.Δ. Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., 

Διεύθυνση Προμηθειών, 

Αρχή Δημοσίων  

Συμβάσεων 

 

31/12/16 

 

 

Μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων για τη 

δημιουργία μητρώου καταγραφής και 

παρακολούθησης φορολογουμένων σε 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους.  

 

Δ.Φ.Σ. 

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.Ε.Α.Φ., 

Δ.Ε.Ε.Φ., Δ.Ε.Φ.Κ. 

 

31/12/16 

 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος με 

σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων 

επιτηδευματιών στην ηλεκτρονική διαβίβαση 

στοιχείων παραστατικών.  

 

Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.  Δ.ΗΛΕ.Δ.   31/12/16 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος με 

σκοπό τον εντοπισμό όσων επιτηδευματιών 

πληρώνονται με πλαστικό χρήμα, χωρίς 

έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης.  

 

Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.  

 
ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΕΛ., 

Δ.ΗΛΕ.Δ.   

30/6/17 

 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό από την Φορολογική Διοίκηση, ότι είναι 

απαραίτητη η ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων που έχουν να κάνουν με 

τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πληρωμών, των p.o.s. και των λογαριασμών που 

κινούνται, προς αντιμετώπιση περιπτώσεων φοροδιαφυγής. 

 

Εκσυγχρονισμός των μεθόδων και των μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού. 

 

 Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του ελεγκτικού μηχανισμού βρίσκεται σε εξέλιξη η 

υλοποίηση των παρακάτω  δράσεων:   

 

ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υλοποίηση προγράμματος εθελοντικής 

γνωστοποίησης μετά τη θεσμοθέτησή του.  
Γ.Δ.Φ.Δ. 

Γενική Γραμματεία  κατά 

της Διαφθοράς 

 

 

31/12/16 

 

Επέκταση του υφιστάμενου Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. 

σε: α. δανειακές συναλλαγές και  

      β. χρηματιστηριακά προϊόντα.  

Δ/νση  

Ελέγχων 

 

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.,  

Οικονομική Αστυνομία, 

Ε.Ε.Τ., Επιτροπή  

Κεφαλαιαγοράς 

 

 

31/3/17 

 

 

Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της  

"Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση 

Α.Ε." για τη λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας 

σε υποθέσεις ελέγχου και είσπραξης.  

 

Δ/νση  

Ελέγχων 

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.Ε.Φ.Κ., Δ.ΕΙΣ., Εθνικό 

Κτηματολόγιο 

 

31/12/16 

 

 

Επικαιροποίηση Εφαρμογής Μητρώου 

Πλοίων και δημιουργία Μητρώου Σκαφών 

Αναψυχής.  

Δ/νση  

Ελέγχων 

Δ.Ε.Α.Φ.,  ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., 

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., 

Δ.Ο.Υ. Πλοίων 

31/12/16 

 

Δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ 

φορολογουμένου στο ELENXIS με στοιχεία 

μεταβολών, ληξιπρόθεσμα, εισπράξεις, 

δηλώσεις, δελτία πληροφοριών, 

ταυτοποιημένα στοιχεία τρίτων και λοιπά 

στοιχεία που διαθέτουν τα υποσυστήματα της 

Γ.Γ.Δ.Ε.  

Δ.ΗΛΕ.Δ. 

 

Δ/νσεις της Γ.Δ.Φ.Δ., 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

 

31/12/16 

 

Εμπλουτισμός του μητρώου off-shore 

εταιριών.  

 

Δ/νση  

Ελέγχων 

 
 

31/12/16 

 

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την 

παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών 

και θυγατρικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση 

των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές.  

Δ/νση  

Ελέγχων 

 

Δ.ΗΛΕ.Δ., ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 

 

31/12/16 

 

Διασύνδεση Μητρώου TAXIS με Υπ. 

Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ως προς τα στοιχεία 

ληξιαρχικών μεταβολών.  

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 

 

Δ.ΕΛ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ., Γ.Γ.Π.Σ. 

ΚΑΙ Δ.Υ., Υπ. 

Εσωτερικών και 

Διοικητικής  

Ανασυγκρότησης 

30/6/17 

 



26 
 

 

Εμφάνιση ένδειξης στο υποσύστημα 

Μητρώου των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου.  

 

Δ/νση  

Ελέγχων 

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 

 

31/12/16 

 

Τροποποίηση μητρώου TAXIS ώστε:  

α. Να γίνεται ορθή απεικόνιση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., των αλλοδαπών 

Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων 

που δεν ασκούν επιχειρηματική                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

δραστηριότητα στην Ελλάδα.    

β. Να υπάρχει ενιαία απεικόνιση των 

αλλοδαπών Νομικών Προσώπων και Νομικών 

Οντοτήτων με την αποτύπωση όλων των 

τιμών δραστηριοποίησής τους στην Ελλάδα 

και να οριστεί μία Δ.Ο.Υ. για την 

παρακολούθησή τους.  

Δ/νση  

Ελέγχων 

 

 

Γ.Δ.Φ.Δ., ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., 

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Ο.Σ. 

 

31/12/16 

 

 

Δημιουργία μητρώου αλλοδαπών Φυσικών 

και Νομικών Προσώπων που αποκτούν 

εισόδημα στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα.  

 

Δ.Ο.Σ. Δ.ΗΛΕ.Δ. 31/12/16 

 

Ανάπτυξη πλαισίου διενέργειας Κλαδικών  

Ελέγχων στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.  

 

Δ/νση  

Ελέγχων 

 
Γ.Δ.Φ.Δ. 

31/12/17 

 

 

Επικαιροποίηση των ελεγκτικών                                                                                                                                                                                                 

ηλεκτρονικών εργαλείων/εφαρμογών που 

είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή της 

διενέργειας ελέγχων (Αudit Assistant) στις 

διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ.  

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Δ.ΗΛΕ.Δ. 30/06/16 

 

Διενέργεια έρευνας εντοπισμού και 

παρακολούθησης φορολογουμένων οι οποίοι, 

χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, 

δραστηριοποιούνται οικονομικά κυρίως μέσω 

διαδικτύου. Ανάπτυξη επικοινωνιακής δράσης 

ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών 

τους υποχρεώσεων. Πιλοτική εφαρμογή.  

 

Δ.Φ.Σ. Δ.ΕΛ 
31/12/16 

 

 

Προσδιορισμός Διαδικασίας Εντοπισμού 

υπόχρεων σε υποβολή Ε9 με χρήση 

κατάλληλων κριτηρίων  και επικοινωνία με 

υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί. 

Πιλοτική εφαρμογή.  

 

Δ.Φ.Σ. Δ.ΗΛΕ.Δ. 
31/12/16 

 

 

Προσδιορισμός Διαδικασίας Εντοπισμού 

υπόχρεων σε υποβολή Φ.Μ.Υ. με χρήση 

κατάλληλων κριτηρίων και επικοινωνία με 

υπόχρεους που δεν έχουν συμμορφωθεί.  

Πιλοτική εφαρμογή.  

 

Δ.Φ.Σ. 

 

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ., 

Ι.Κ.Α. 

 

 

31/12/16 

 

 

Σχεδιασμός συστήματος αυτόματης 

βεβαίωσης στις περιπτώσεις μη υποβολής 

δηλώσεων όλων των φορολογιών, κατόπιν 

εφαρμογής του αρ. 33 του Κ.Φ.Δ.  

Δ.Φ.Σ. 

 

Δ.ΕΛ., Δ.Ε.Α.Φ., 

Δ.Ε.Ε.Φ., ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., 

Δ.ΗΛΕ.Δ. 

 

31/12/16 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής για την υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/86 που υποβάλλεται αντί πιστοποιητικού 

του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).  

 

Δ.Ε.Φ.Κ. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 

 

30/6/16 

 

Έκδοση εντολών ελέγχου φορολογίας 

κεφαλαίου μέσω του ELENXIS. 

Δ.Ε.Φ.Κ. 

 

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.ΕΛ. 

 

31/7/16 

 

 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής 

διασύνδεσης στοιχείων που προκύπτουν από 

την έκδοση των Πιστοποιητικών Φορολογικής  

Κατοικίας.  

 

Δ.Ο.Σ. Δ.ΗΛΕ.Δ. 
31/12/16 . 

 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 

 

Η Ελληνική Πολιτεία αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και την ανάπτυξη και εξέλιξη στη χρήση Τ.Π.Ε. προχώρησε στην 

ψήφιση του Ν3979/2011 έτσι ώστε να διαμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο που 

ρυθμίζει θέματα που άπτονται της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μεταξύ άλλων 

ρυθμίζει και την χρήση των Τ.Π.Ε. από τους φορείς του δημοσίου τομέα για την 

επικοινωνία και την συναλλαγή μεταξύ τους (G2G). 

 

Γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και ελέγχου των φορολογουμένων οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου ή των φορολογουμένων που δεν 

συμμορφώνονται με την υποβολή δηλώσεων όλων των φορολογιών και απόδοσης 

των αναλογούντων φόρων σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις. 

 

3.3 Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής 

οικονομίας, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και προστασία της δημόσιας 

υγείας. 

Σημαντική προτεραιότητα της Φορολογικής Διοίκησης αποτελεί η λήψη μέτρων και 

η εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της 

ελληνικής οικονομίας.   

Κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 

των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Η Φορολογική Διοίκηση αναπτύσσει πολιτικές για τη μετάβαση στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας, με απώτερο σκοπό ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που 
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στηρίζεται σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της 

οικονομίας.   

 

3.3.1. Σημαντικές δράσεις. 

Γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των μέσων του ελεγκτικού 

μηχανισμού με τις παρακάτω δράσεις. 

 

ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Εκπόνηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για 

την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 

πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων.  

Δ/νση  

Στρατηγικής 

Τελωνειακών 

Ελέγχων &  

Παραβάσεων 

 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., 

Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α, 

Δ.Δ.Θ.Τ.Ο.Κ. 

 

 

31/12/16 

 

 

Σταδιακή Προμήθεια των Τελωνειακών 

Υπηρεσιών με μέσα δίωξης (x-ray για 

εμπορευματοκιβώτια και δέματα, 

γεφυροπλάστιγγες, σκύλοι ανιχνευτές, 

κάμερες καταγραφής κ.α.).  

 

Δ/νση  

Στρατηγικής 

Τελωνειακών 

Ελέγχων &  

Παραβάσεων 

Γ.Γ.Δ.Ε., Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., 

Γραφείο ΥΠ.ΟΙΚ., 

Γραφείο Αναπλ. ΥΠ.ΟΙΚ., 

Γ.Δ.Ο.Υ., Γενική 

Γραμματεία Ε.Σ.Π.Α. 

 

31/12/17 

 

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος 

εισροών/εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς 

πετρελαιοειδών.  

 

Δ/νση  

Στρατηγικής 

Τελωνειακών 

Ελέγχων &  

Παραβάσεων 

 

Δ.Δ.Θ.Τ.Ο.Κ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ Δ.Υ., 

Υπουργείο  Οικονομίας,  

Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Υπουργείο Οικονομικών, 

Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, 

Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

31/12/17 

 

Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και 

αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του 

συστήματος εισροών/εκροών στα καύσιμα.  

 

Δ/νση  

Στρατηγικής 

Τελωνειακών 

Ελέγχων &  

Παραβάσεων 

 

Δ.Η.Τ., Δ.ΗΛΕ.Δ., Γενική 

Γραμματεία Ε.Σ.Π.Α. 

 

31/12/16 

 

Εγκατάσταση συστήματος εισροών/ εκροών 

στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα 

αεροδρόμια.  

Δ/νση  

Ειδικών 

Φόρων 

Κατανάλωσης 

& Φ.Π.Α. 

 

 

Δ.Δ.Θ.Τ.Ο.Κ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.Ε.Β.Χ.Π., Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ 

Δ.Υ., Υπουργείο 

Οικονομίας,  Ανάπτυξης 

και  Τουρισμού 

 

30/6/17 

Λειτουργία 7 επιπλέον Κ.Ο.Ε., εκ των οποίων 

η Κ.Ο.Ε. Ηγουμενίτσας να τεθεί σε πλήρη 

λειτουργία μέχρι 20/5/2016.  

Δ/νση  

Στρατηγικής 

Τελωνειακών 

Ελέγχων &  

Παραβάσεων 

Δ.Δ.Α.Δ 
31/12/16 

 

Έκδοση εγκυκλίου για τη διευκόλυνση του 

έργου των Δικαστικών Τμημάτων των 

Τελωνείων στην έκδοση των καταλογιστικών 

πράξεων.  

 

Δ/νση  

Στρατηγικής 

Τελωνειακών 

Ελέγχων &  

Παραβάσεων 

Δ.Τ.Δ., Δ.Η.Τ. 
31/12/16 
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Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών 

αποθήκευσης καυσίμων.  

 

Δ/νση  

Ειδικών 

Φόρων 

Κατανάλωσης 

& Φ.Π.Α. 

Δ.ΗΛΕ.Δ., Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ 

Δ.Υ 

30/6/16 

 

Υποχρεωτική υποβολή των υποστηρικτικών 

της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων με 

ηλεκτρονικό τρόπο.  

 

Δ/νση  

Τελωνειακών 

Διαδικασιών 

 

Δ.Δ.Θ.Τ.Ο.Κ., Δ.ΗΛΕ.Δ., 

Δ.Η.Τ., Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Π.Α., 

Δ.Σ.Τ.Ε.Π. 

 

31/12/16 

 

Υλοποίηση Πλαισίου MASP στις τελωνειακές 

διαδικασίες. 

Δ/νση  

Τελωνειακών 

Διαδικασιών 

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Η.Τ. 
31/12/18 

 

Συγκριτική μελέτη αναλυτικών παραμέτρων 

μεταξύ προτύπων, παραποιημένων και 

λαθραίων τσιγάρων με σκοπό την αποκάλυψη 

της προέλευσης επεξεργασίας και της 

τοξικότητας αυτών.  

Χ.Υ.  

Μακεδονίας 

Θράκης,         

Τμήμα Χ.Υ. 

Σερρών 

 
30/6/16 

 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 

 

Δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης -εκτός των Φορολογικών- και των  Τελωνειακών 

ελέγχων, γίνεται προσπάθεια από την Φορολογική Διοίκηση, ανάπτυξης συστημάτων 

ανάλυσης, παρακολούθησης και ελέγχου του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και 

καπνικών προϊόντων. 

 

3.4. Στρατηγικός Στόχος 4: Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση 

με σεβασμό στον πολίτη. 

Η λογική της συνεχούς βελτίωσης του Οργανισμού αποτελεί σημαντική επιδίωξη της 

Γ.Γ.Δ.Ε. και για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του έτους 2016. Στοχεύει στην ορθή και 

ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών και των κρίσιμων λειτουργιών της Γ.Γ.Δ.Ε., 

διενεργούνται εσωτερικοί έλεγχοι παρακολούθησης της υλοποίησης βελτιωτικών 

ενεργειών (follow up), σχεδιάζονται συστήματα αξιολόγησης των Υπηρεσιών και του 

ανθρώπινου δυναμικού και η Γ.Γ.Δ.Ε προχωράει σε περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση 

των διαδικασιών και των υπηρεσιών της. 

Η γραφειοκρατία μειώνεται με την υλοποίηση δράσεων προώθησης ηλεκτρονικών 

πληρωμών και ηλεκτρονικών εισπράξεων, αυτόματης έκδοσης πιστοποιητικών και 

ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής διαφόρων τύπων δηλώσεων. 
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3.4.1. Σημαντικές δράσεις. 

 

Στην προσπάθεια βελτίωσης των Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης βρίσκονται 

σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις : 

 

ΔΡΑΣΗ 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Υλοποίηση Έργου "Change Requests" για την 

προσαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων φορολογίας, τελωνείων και 

ελέγχου σε νομοθετικές αλλαγές και την 

αναβάθμισή τους (μεταρρύθμιση Κ.Φ.Ε., 

αλλαγές αντικειμενικών αξιών).  

 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ 

Ολες οι Δ/νσεις των 

Γ.Δ.Φ.Δ., Γ.Δ.Η.Δ.&Α.Δ. 

και Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ., Γενική 

Γραμματεία Ε.Σ.Π.Α., 

Γ.Δ.Ο.Υ. 

 

Σταδιακή 

υλοποίηση σε 

βάθος 3ετίας, 

μέχρι 31/12/19 

 

Αναμόρφωση του Π.Δ. 111/2014 στο πλαίσιο 

βελτίωσης της οργανωτικής δομής της 

Γ.Γ.Δ.Ε.   

 

Γραφείο 

Γ.Γ.Δ.Ε., 

Δ/νση 

Οργάνωσης 

 

Γ.Δ.Φ.Δ., Γ.Δ.Η.Δ.&Α.Δ., 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 

 

31/12/16 

 

 

Διαλειτουργικότητα ICISnet με TAXIS- 

ELENXIS.   

 

Δ.Η.Τ., 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 
Δ.ΗΛΕ.Δ. 

31/12/16 

 

 

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων 

επιστροφής και απαλλαγής Φ.Π.Α. μέσω 

TAXISnet.  

 

Δ.Ε.Ε.Φ. 

 
ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 

31/12/16 

 

 

Τροποποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης 

επιστροφών Φ.Π.Α.  

 

Δ.Ε.Ε.Φ. 

 
ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 

31/12/16 

 

 

Βελτίωση διαδικασιών σχετικών με 

αυτοματοποιημένη έκδοση Αποδεικτικού 

Φορολογικής Ενημερότητας. 

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Δ.ΕΙΣ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 
31/12/16 

 

 

Πλήρης παραγωγική λειτουργία της 

Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης. 

 

Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.  
30/6/16 

 

 

Ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών 

(Ε.Μ.ΕΙΣ.), για τη βελτίωση της ικανότητάς 

της στην εκκαθάριση και την είσπραξη 

φόρων, καθώς και στην εκτίμηση της 

βιωσιμότητας των οφειλετών.  

Γραφείο 

Γ.Γ.Δ.Ε., 

Ε.Μ.ΕΙΣ. 
Δ.Δ.Α.Δ. 

30/9/16 

 

 

Επέκταση χρήσης του Livelink για την 

ηλεκτρονικοποίηση της επικοινωνίας των 

κεντρικών με τις περιφερειακές υπηρεσίες της 

Γ.Γ.Δ.Ε.  

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 

 

Αυτοτελές Τμήμα 

Διοίκησης, Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ 

Δ.Υ. 

 

31/12/16 

 

Ψηφιοποίηση Φυσικών Αρχείων Υπηρεσιών 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 

 

 

Δ.ΟΡΓ. & οι Υπηρεσίες 

της Γ.Γ.Δ.Ε. που θα 

επιλέγουν 

 

 

31/12/17 

 



31 
 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control 

System): Σύνταξη εγχειριδίων για δώδεκα 

κρίσιμες λειτουργίες της Γ.Γ.Δ.Ε.   

 

Δ.Ε.Ε., 

Δ.Σ.Σ.Ο.Δ. 

 

Δ.ΟΡΓ., Δ.ΗΛ.Ε.Δ., 

Αυτοτελές Τμήμα  

Διοίκησης, 

Δ.Σ.Υ.Π.Ε.ΧΗ.Δ., 

Δ.Δ.Α.Δ., Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. 

 

31/12/16 

 

 

Αλλαγή και υλοποίηση διαδικασίας για την 

ηλεκτρονική αποστολή των αιτημάτων 

συμψηφισμού από τις Υ.Δ.Ε. με ηλεκτρονική 

διαβίβαση των αιτημάτων στις Δ.Ο.Υ.  

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 
Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.ΕΙΣ., Υ.Δ.Ε., 

Γ.Λ.Κ. 

30/6/16 

 

 

Θεσμοθέτηση και προσαρμογή 

πληροφοριακών συστημάτων για την 

αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων 

εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων.  

 

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. 

 

Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Ε.Α.Φ., 

Δ.Ε.Ε.Φ., Δ.Ε.Φ.Κ., Δ.ΕΛ. 

 

31/7/16 

 

 

Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 

εφαρμογών του ELENXIS και μείωση των 

απαιτούμενων ενεργειών.   

ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ Δ.ΕΛ., Δ.ΗΛΕ.Δ. 
31/12/16 

 

 

Ολοκλήρωση ενεργοποίησης εφαρμογών 

ELENXIS για τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.  

 

Δ.ΗΛΕ.Δ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
31/5/16 

 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 

 

Εκτός από την προσπάθεια βελτίωσης των πληροφοριακών συστημάτων για 

εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, γίνεται προσπάθεια για την βελτίωση των 

υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης μέσα από το πρίσμα της αναμόρφωσης των 

πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την μείωση των απαιτούμενων ενεργειών. 

 

3.5. Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης Φορολογικής Διοίκησης. 

Υποχρεώσεις (στόχοι) των Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης.  

Οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) έχουν 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις προγραμματισμού και απολογισμού του έργου τους κάθε 

έτος. Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την 

ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.  Οι υποχρεώσεις αποτελούν 

στόχους των επιμέρους οργανικών μονάδων βάσει των οποίων αξιολογούνται.   

Βρίσκεται σε εξέλιξη ετήσιο σχέδιο δράσης φορολογικών ελέγχων (ανά είδος, τύπο 

ελέγχου και ελεγκτική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν ελέγχους ηλεκτρονικού εμπορίου, 

εξωχώριων εταιρειών, υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης και έμμεσων μεθόδων 

ελέγχου) και υποβολή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.  
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Με βάση τους τέσσερις βασικούς στρατηγικούς στόχους που έχουν διαμορφωθεί στο 

πλαίσιο της Φορολογικής Διοίκησης, θεσπίστηκαν αντίστοιχα κρίσιμοι δείκτες 

απόδοσης της, οι οποίοι απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες:  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 : ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ. 

 

Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ. 

 

 
Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, 2016 
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3.6. Προγραμματισμός άμεσων μελλοντικών έργων. 

Για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), η Φορολογική Διοίκηση 

προγραμματίζει την ένταξη κατ’ ελάχιστον των ακόλουθων έργων: 

Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε.  

 Η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων φορολογίας, τελωνείων και 

ελέγχου στις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές.  

 Η επικαιροποίηση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η υλοποίηση νέων, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων 

(πολιτών και επιχειρήσεων) με τη Γ.Γ.Δ.Ε..  

 Η διασφάλιση της αποτελεσματικής – ποιοτικής ανταπόκρισης της Γ.Γ.Δ.Ε. στις 

ανάγκες των εσωτερικών χρηστών (Δημόσια Διοίκηση) με τους οποίους 

συνεργάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις.  

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και είσπραξης οφειλών.  

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, πλήρως αυτοματοποιημένου, περιβάλλοντος για 

την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους.  

Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.  

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος 

Περιουσιολογίου Ακίνητης Περιουσίας σε άλλα αντικείμενα, όπως τα σκάφη 

αναψυχής, κάθε λογής οχήματα, χαρτοφυλάκια μετοχών, επενδυτικά προϊόντα, 

αντικείμενα μεγάλης αξίας, σημαντικές κινητές αξίες κ.α. Η λειτουργία του θα 

βασίζεται πρωτίστως στην άντληση της πρωτογενούς πληροφορίας από τον 

παραγωγό της και δευτερευόντως στην υποβολή δήλωσης στοιχείων από τους 

φορολογούμενους.  

Ψηφιοποίηση φυσικών αρχείων Γ.Γ.Δ.Ε.  

Το έργο αφορά στη μελέτη και υλοποίηση έργου για την ψηφιοποίηση σημαντικού 

μέρους του υφιστάμενου φυσικού αρχείου κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών 

(Δ.Ο.Υ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. για τη μείωση του τηρούμενου έντυπου αρχείου, την 

εξοικονόμηση αποθηκευτικών χώρων και πόρων για τη διαχείρισή του, καθώς και την 

αποδοτικότερη αξιοποίησή του.  
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Εκπαιδευτικές Δράσεις  

Επενδύοντας στη Γνώση ως βασική αξία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της 

και επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων, η Φορολογική 

Διοίκηση προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των υπαλλήλων της, όλων 

των κλάδων και των ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκε ανίχνευση των 

εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις προτεραιότητες και 

τους κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης με σκοπό την 

κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού για το 2016 ο οποίος να ανταποκρίνεται 

στις εξατομικευμένες ανάγκες των υπαλλήλων και να συνδέεται με τους 

στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της Φορολογικής Διοίκησης. 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις για το 2016 επικεντρώνονται στην απόκτηση 

εξειδικευμένης γνώσης στους κρίσιμους τομείς λειτουργίας της Φορολογικής 

Διοίκησης. 

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης προς 

πιστοποίηση βάσει του Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

1592/30.9.2010), με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 

στα αντικείμενα:   

 Εισαγωγική εκπαίδευση για νεοδιορισθέντες ή μεταταγέντες εφοριακούς 

υπαλλήλους 

 Φορολογία Κεφαλαίου   

 Βασική κατάρτιση στις τελωνειακές διαδικασίες 

 Ναρκωτικά, ψυχοτρόπες και πρόδρομες ουσίες 

 Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή-εξαγωγή 

 Χρήση του προτύπου BPMN (bizagi) για τη μοντελοποίηση των τελωνειακών 

διαδικασιών 

 Δίωξη και εκ των υστέρων τελωνειακός έλεγχος 

 Θέματα είσπραξης χρεών πτωχών και άλλων ειδικών κατηγοριών οφειλετών του 

δημοσίου 

 Θέματα εκούσιας είσπραξης, αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στην είσπραξη και 

λογιστική δημοσίων εσόδων και 

 Θέματα διοικητικής εκτέλεσης και διαδικασίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.   
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Κεφάλαιο 4. 

4.1. Βασικοί νόμοι διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 

4.1.1 Ν.4174/13- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) 

Με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας επιχειρήθηκε για πρώτη φορά, η 

ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο των διατάξεων που βρίσκονται 

διάσπαρτες σε άλλα νομοθετήματα, κυρίως το Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος-Κ.Φ.Ε.) και τον Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και αφορούν σε 

διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης των σχετικών φόρων.  

Δεδομένου ότι με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ρυθμίζονται ζητήματα τα 

οποία μέχρι σήμερα ρυθμίζονταν από άλλους νόμους, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν 

καταργηθεί ρητώς παρά τη νομοθέτηση του νέου Κ.Φ.Ε. με το Ν. 4172/2013, τίθεται 

προβληματισμός για την παράλληλη εφαρμογή τους.  

Λαμβάνοντας πάντως υπόψη ότι ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών τέθηκε σε 

ισχύ την  1η Ιανουαρίου 2014, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις του για τις οποίες 

προβλέπονταν  η άμεση εφαρμογή τους από τη δημοσίευση του Ν.4174/2013, υπήρχε 

επαρκής χρόνος για την ρητή κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν τα ίδια ζητήματα. 

Σε διαφορετική περίπτωση, ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών θα 

αντικαταστήσει τις ισχύουσες διατάξεις άλλων νόμων τουλάχιστον κατά το μέρος που 

ρυθμίζει διαφορετικά ορισμένο ζήτημα σύμφωνα με τη γενική αρχή ότι ο νεότερος 

νόμος υπερισχύει του παλαιότερου.  

Αξίζει ωστόσο να αναφερθούν επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές που 

επήλθαν με το νέο Κώδικα.  

 Εισάγεται γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής.  

 Επιβάλλονται νέα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης (διαδικαστική ή 

φοροδιαφυγή) χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα μείωσής τους σε περίπτωση 

συμβιβασμού. Πέραν των προστίμων θεσπίζονται τόκοι για όλες τις περιπτώσεις 

καθυστερημένης πληρωμής φόρων (π.χ. εκπρόθεσμη ή ανακριβής δήλωση). 

 Προβλέπονται ευρύτερες εξουσίες της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο 

ελέγχου ή είσπραξης των φόρων, όπως κυρίως η δυνατότητα εκτιμώμενου ή 

προληπτικού προσδιορισμού, αυστηρότερα μέτρα για τη διασφάλιση των εσόδων 

του Δημοσίου (π.χ. δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης χωρίς δικαστική 

απόφαση για τη διασφάλιση, άσκηση αγωγής καταδολίευσης), επέκταση της 

αλληλέγγυας ευθύνης και στους μετόχους και εταίρους των υπόχρεων εταιρειών 

υπό κάποιες προϋποθέσεις κτλ.   

Πάντως η ενσωμάτωση διαφόρων κανόνων και διαδικασιών σε ένα Κώδικα συνιστά 

σημαντική απλοποίηση του ισχύοντος πλαισίου. 
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Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

α. Γενικές Διατάξεις  

β. Φορολογικό Μητρώο – Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας  

γ. Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων  

δ. Υποβολή Δηλώσεων  

ε. Ενδοομιλικές συναλλαγές  

στ. Φορολογικοί Έλεγχοι  

ζ. Προσδιορισμός Φόρου  

η. Είσπραξη   

θ. Τόκοι και Πρόστιμα  

ι. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή   

κ. Έναρξη Ισχύος του Κώδικα   

λ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα 

Συνοπτικά παρατίθενται τα σημαντικότερα σημεία του Κ.Φ.Δ. με έμφαση στην 

ενότητα επτά, που αναφέρεται στους φορολογικούς ελέγχους. 

 

Α. Γενικές Διατάξεις (άρθρα 1-9) 

Καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του 

Δημοσίου που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δηλαδή του 

φόρου εισοδήματος, του Φ.Π.Α., του φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας, κάθε 

άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς κλπ. και των επιβαλλόμενων από τον ίδιο τον 

Κώδικα χρηματικών κυρώσεων για την είσπραξη των οποίων εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων φορολογιών. 

Προσδιορίζεται ο τρόπος κοινοποίησης των πράξεων της φορολογικής διαδικασίας 

τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα. 

Β.1 Φορολογικό Μητρώο (άρθρο 10) 

Θεσπίζεται υποχρέωση σε κάθε υπόχρεο πρόσωπο σε καταβολή ή παρακράτηση 

φόρου ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο κατά 

τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. 
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Δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να ζητά εγγύηση (το ύψος και το 

είδος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων)  από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο 

φορολογικό μητρώο. 

Θεσπίζεται υποχρέωση του φορολογούμενου να ενημερώνει τη φορολογική διοίκηση 

σε περίπτωση μεταβολών στην επωνυμία, το διακριτό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας 

ή έδρα του, του αντικειμένου της δραστηριότητάς του ή σε οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία παρείχε στη διοίκηση κατά το χρόνο εγγραφής του στο μητρώο. 

Β.2 Α.Φ.Μ. (άρθρο 11) 

Προβλέπεται η χορήγηση Α.Φ.Μ σε κάθε φορολογούμενο, καθώς και σε πρόσωπο 

που δεν είναι φορολογούμενος, εάν αυτό απαιτείται από άλλες διατάξεις νόμου. 

Β.3 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (άρθρο 12) 

Προβλέπεται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στο φορολογούμενο για την 

πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών και το οποίο χορηγείται από τη 

Φορολογική Διοίκηση μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και έχει υποβάλλει όλες τις φορολογικές 

δηλώσεις στο παρελθόν.  Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε 

πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης 

Οφειλής μηνιαίας ισχύος. 

Προβλέπεται η απαγόρευση χορήγησης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας ή  

Βεβαίωσης Οφειλής σε περίπτωση λήψης μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου για 

οικονομικά εγκλήματα. 

Γ.1 Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 13)  

Ορίζεται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων τα οποία θα πρέπει να 

απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης σύμφωνα με την φορολογική 

νομοθεσία (ΚΦΑΣ) και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική 

νομοθεσία. 

Θεσπίζεται υποχρέωση του φορολογουμένου να παρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την παραλαβή έγγραφου αιτήματος από τη Διοίκηση τις απαιτούμενες 

πληροφορίες και τα απαιτούμενα έγγραφα.    

Γ.2 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους (άρθρα 14-15) 

Θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατικών υπηρεσιών να παρέχουν στη Φορολογική 

Διοίκηση κάθε διαθέσιμη πληροφορία και να επιδεικνύουν τα έγγραφα και λοιπά 

στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.   
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Θεσπίζεται υποχρέωση ορισμένων τρίτων (π.χ. τράπεζες, ΟΣΕΚΑ, συμβολαιογράφοι)  

να παρέχουν εντός δέκα (10) ημερών στη Φορολογική Διοίκηση όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με τον φορολογούμενο με εξαίρεση πληροφορίες 

και έγγραφα που αφορούν σε ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον 

εισαγγελικών αρχών ή ποινικών δικαστηρίων χωρίς την προηγούμενη άδεια του 

αρμόδιου εισαγγελέα. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί για είκοσι (20) 

επί πλέον ημέρες σε εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις.  

Προβλέπεται άρση του επαγγελματικού απορρήτου μετά από έγγραφη άδεια του 

αρμόδιου εισαγγελέα για την χορήγηση στοιχείων που καλύπτονται από το απόρρητο 

αυτό. Δεν καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και επομένως θεσπίζεται 

υποχρέωση χορήγησης των στοιχείων που αφορούν τρίτους στις οικονομικές τους 

συναλλαγές με τον φορολογούμενο. 

Γ.3 Φορολογικό απόρρητο – Υποχρέωση Εχεμύθειας  (άρθρο 17)   

Προβλέπεται η υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης και όλων των υπαλλήλων να 

τηρούν απόρρητα όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του φορολογουμένου, τα 

οποία περιήλθαν σε γνώση κατά την άσκησης των καθηκόντων τους. 

Δ. Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18-20)   

Προβλέπεται η υποχρέωση του φορολογουμένου για υποβολή  στη Φορολογική 

Διοίκηση των δηλώσεων κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική 

νομοθεσία. 

Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης σε 

περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα φορολογική 

δήλωση περιέχει λάθος ή παράλειψη.   

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι την έκδοση 

εντολής ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο. 

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης με επιφύλαξη, η οποία 

πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη στην περίπτωση όπου ο φορολογούμενος 

έχει αμφιβολίες σχετικά με την υποχρέωση υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, 

το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, 

σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή, ή τις εκπτώσεις που 

διενεργούνται σχετικά με αυτή. 

Προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στην ειδική διοικητική διαδικασία 

(ενδικοφανής προσφυγή) ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της 

Φορολογικής Διοίκησης σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της επιφύλαξης 

από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 
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Ε.1 Φάκελος Τεκμηρίωσης (άρθρο 21) 

Ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών η υποχρέωση τήρησης από 

τα συνδεδεμένα πρόσωπα σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. φακέλου τεκμηρίωσης για τις 

μεταξύ τους συναλλαγές καθώς και την μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του 

άρθρου 51 του Κ.Φ.Ε.   

Προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης. 

Ορίζεται ότι ο φάκελος τεκμηρίωσης συνοδεύεται από το «Συνοπτικό Πίνακα 

Πληροφοριών» ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός 

πενήντα (50) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.   

Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων, 

ενώ τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης εντός 30 ημερών από την 

παραλαβή του σχετικού αιτήματος.   

Προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης ή επικαιροποίησης σχετικού αιτήματος του 

φακέλου τεκμηρίωσης σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς που 

επηρεάζουν τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτόν. Η επικαιροποίηση γίνεται εντός 

του φορολογικού έτους κατά το οποίο επέρχεται η μεταβολή.   

Ε.2 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (άρθρο 22) 

Ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών η δυνατότητα υποβολής 

αιτήματος προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων 

μελλοντικών συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Αντικείμενο της 

προέγκρισης αποτελούν τα κριτήρια για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, τα οποία 

περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία 

σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες 

παραδοχές για τις μελλοντικές εξελίξεις. Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί να 

αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά στην τιμολόγηση των 

συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

ΣΤ.1 Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης (άρθρα 23-25)   

Ορίζονται οι εξουσίες της φορολογικής διοίκησης αναφορικά με τον έλεγχο της 

εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και τα 

είδη του φορολογικού ελέγχου (επιτόπιος ή από τα γραφεία της Φορολογικής 

Διοίκησης).   

Προβλέπεται ότι η Φορολογική Διοίκηση διενεργεί φορολογικό  έλεγχο από τα 

γραφεία της με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που 
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υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην 

κατοχή της.   

Προβλέπεται η διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου ο οποίος πρέπει 

να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε 

άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατό να διενεργείται χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση.    

Προβλέπεται η διενέργεια πλήρους επιτόπιου ελέγχου χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί 

φοροδιαφυγή.   

Θεσπίζεται η υποχρέωση πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Φορολογικής 

Διοίκησης των λοιπών εγγράφων του φορολογουμένου καθώς και στη λήψη 

αντιγράφων από αυτά. Τις ίδιες εξουσίες έχει η φορολογική διοίκηση και στα βιβλία 

και στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά.   

Διευκρινίζεται ότι για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου απαιτείται εντολή 

φορολογικού ελέγχου και επίδειξη αυτής και του δελτίου ταυτότητας του ελεγκτή 

στον φορολογούμενο. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός πρέπει να διενεργηθεί κατά τη 

διάρκεια του επίσημου ωραρίου λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης.   

Ορίζεται η παράταση της διάρκειας του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου άπαξ κατά 

έξι (6) μήνες καθώς και η παράταση μέχρι έξι (6) μήνες επιπλέον σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις.   

Προβλέπεται το δικαίωμα του επανελέγχου της φορολογικής περιόδου που έχει ήδη 

ελεγχθεί μόνο εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της 

φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα 

μπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό 

έλεγχο.    

ΣΤ.2 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26)  

Προβλέπεται η επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με βάση κριτήρια ανάλυσης 

κινδύνου . Εξαιρετικά είναι δυνατή η επιλογή υποθέσεων με άλλα κριτήρια βάση 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.    

ΣΤ.3 Μέθοδοι και αποτελέσματα ελέγχου (άρθρα 27-28)   

Προβλέπεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να χρησιμοποιεί τεχνικές 

ελέγχου για τον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης :    
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α) η αρχή των αναλογιών,  β) η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογουμένου,  γ) η 

καθαρή θέση της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου 

εργασιών και  δ) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά. 

Προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης στο φορολογούμενο των αποτελεσμάτων 

του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, εκδίδεται προσωρινός διορθωτικός 

προσδιορισμός του φόρου σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοροποίησης του φόρου 

που προκύπτει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογούμενου και των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου. Μετά την  υποβολή αυτού ο φορολογούμενος μπορεί να 

διατυπώνει τις απόψεις του εντός 20 ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης 

του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου και στη συνέχεια εκδίδεται οριστική 

πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον 

φορολογούμενο. 

Ζ.1 Είδη πράξεων προσδιορισμού του φόρου (άρθρα 30-35) 

Άμεσος προσδιορισμός φόρου : προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια της διοίκησης 

ταυτόχρονα με την υποβολή από το φορολογούμενο της φορολογικής του δήλωσης. 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο φορολογούμενο να τροποποιεί τη φορολογική 

του δήλωση καταβάλλοντας την επιπλέον διαφορά του φόρου ή δικαιούμενος 

επιστροφή του υπερβάλλοντος φόρου που κατέβαλε με αποτέλεσμα να προκύπτει 

νέος άμεσος προσδιορισμός φόρου, ο οποίος υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο 

προσδιορισμό φόρου.   

Διοικητικός προσδιορισμός φόρου: προκύπτει χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τη 

Φορολογική Διοίκηση όταν αυτή δικαιούται να εκδίδει πράξη διοικητικού 

προσδιορισμού του φόρου και η οποία βασίζεται σε στοιχεία που έχουν τυχόν 

παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή σε κάθε άλλο στοιχείο 

που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.   

Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου: η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη 

εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου όταν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει 

δήλωση ενώ έχει σχετική υποχρέωση με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή 

της. Εάν ο φορολογούμενος υποβάλλει στη συνέχεια φορολογική δήλωση, η πράξη 

εκτιμώμενου προσδιορισμού παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Προβλέπεται η έκδοση 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον τρόπο 

προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης στην περίπτωση αυτή.   

Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου: η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε έκδοση 

πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή 

προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί 

αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή 

εσφαλμένος. Ο προσδιορισμός αυτός υπόκειται σε μεταγενέστερη διόρθωση μόνο εάν 

προκύψουν νέα στοιχεία. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να 

ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σε περίπτωση 
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υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σχετικά με την οποία έχει εκδοθεί πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου ενώ η διοίκηση υποχρεούται σε έκδοσή της εάν 

κάνει δεκτή την τροποποιητική δήλωση.   

Προληπτικός προσδιορισμός φόρου : πραγματοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 

φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την 

είσπραξη του φόρου, ιδίως μέσω της μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων. 

Η πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την έναρξη της 

φορολογικής περιόδου αλλά πριν την εκπνοή της ημερομηνίας υποβολής της 

αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος είτε καταβάλλει εφάπαξ την 

οφειλή που ορίζεται από τον προληπτικό προσδιορισμό του φόρου είτε εξασφαλίζει 

την καταβολή αυτής παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί 

της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το συνολικό ποσό της 

οφειλής. Ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου ακολουθείται από διορθωτικό 

προσδιορισμό φόρου εντός ενός (1) έτους μετά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης 

προληπτικού ελέγχου.   

Ζ.2 Παραγραφή του δικαιώματος για επιβολή φόρου (άρθρο 36)    

Προβλέπονται νέες περιπτώσεις παραγραφής του δικαιώματος για επιβολή φόρου ως 

ακολούθως:   

Δυνατότητα έκδοσης διοικητικού, 

εκτιμώμενου ή διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου  

 

5 έτη από τη λήξη του φορολογικού 

έτους  

 

Παράταση 5ετούς παραγραφής Για περίοδο 1 έτους από:  

 

α) υποβολή τροποποιητικής δήλωσης 

εντός 5ου έτους του χρόνου παραγραφής  

 

-  λήξη πενταετίας  

 

β) αίτημα για χορήγηση πληροφοριών από 

χώρα της αλλοδαπής  

 

-  την παραλαβή τους από τη φορολογική 

αρχή  

 

γ) άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, 

ένδικου βοηθήματος ή μέσου  

 

-  την έκδοση απόφασης που δεν 

προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή μέσο 

Έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου 

για περιπτώσεις φοροδιαφυγής  

 

20 έτη από τη λήξη του φορολογικού 

έτους    

 

 

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που έχει ως 

αποτέλεσμα την τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου για έτος, για το 

οποίο έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου προς έλεγχο, η προσαρμογή 

διενεργείται στο παλαιότερο έτος για το οποίο δεν έχει ακόμη παραγραφεί το 

δικαίωμα αυτό (άρθρο 36 παρ.4).    



44 
 

Ζ.3 Γενική Διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38) 

Εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο γενικός κανόνας κατά της 

φοροαποφυγής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η φορολογική διοίκηση δύναται να αγνοεί 

κάθε τεχνητή ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που έχει δρομολογηθεί με βασικό σκοπό την 

αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. 

Ορίζεται η έννοια της «ρύθμισης» η οποία θεωρείται τεχνητή εφόσον στερείται 

εμπορικής ουσίας και στοχεύει στην αποφυγή της φορολόγησης ή οδηγεί σε 

φορολογικό πλεονέκτημα.   

Για τον καθορισμό του εάν η ρύθμιση έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα 

συγκρίνεται το ύψος του οφειλόμενου φόρου από έναν υποκείμενο στο φόρο, 

λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω ρύθμιση, με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος 

υποκείμενος στο φόρο υπό τις ίδιες συνθήκες, σε περίπτωση απουσίας της ρύθμισης.   

Η.1 Είσπραξη  (άρθρα 40-44) 

Ορίζεται ότι η είσπραξη των φόρων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων, αλλά η  είσπραξη μπορεί να ανατεθεί σε κάθε άλλη δημόσια 

υπηρεσία ή σε πιστωτικά ιδρύματα.   

Καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και οι προθεσμίες εντός των οποίων καταβάλλεται 

ο οφειλόμενος  φόρος. 

Ορίζεται προθεσμία 90 ημερών για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

φόρων. 

Προβλέπεται η δυνατότητα του φορολογούμενου να ζητήσει με έγγραφο αίτημά του 

την παρακράτηση από τη φορολογική διοίκηση ποσού φόρου προς επιστροφή με 

σκοπό το συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του. 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης από τη διοίκηση προγράμματος ρύθμισης 

οφειλών. 

Η.2 Αναγκαστική Εκτέλεση (άρθρα 45-49)   

Απαριθμούνται οι εκτελεστοί τίτλοι βάσει των οποίων η φορολογική διοίκηση μπορεί 

να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη φορολογικών οφειλών.   

Η3. Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50) 

Επαναδιατυπώνεται το άρθρο του ΚΦΕ για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων 

νομικών προσώπων τόσο κατά το χρόνο λειτουργίας τους όσο και κατά το χρόνο 

διάλυσής τους, ενώ προστίθενται και άλλα πρόσωπα που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη. 
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Η.4 Παραγραφή (άρθρο 51)   

Προβλέπεται πενταετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την είσπραξη 

των φόρων που καλύπτονται από τον Κώδικα.   

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση διακοπής της  πενταετούς παραγραφής, το Δημόσιο 

διατηρεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς το δικαίωμά του να προβεί σε αναγκαστική 

εκτέλεση. 

Θ.1 Τόκοι Εκπρόθεσμης Καταβολής - Διαδικαστικές Παραβάσεις - Παραβάσεις 

Φοροδιαφυγής – Πρόστιμα (άρθρα 53-61) 

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου ο 

φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για τη χρονική περίοδο από τη 

λήξη της νόμιμης προθεσμίας έως και την ημερομηνία καταβολής του φόρου. 

Αντίθετα προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος φόρου εκ μέρους 

του φορολογούμενου (αχρεώστητη καταβολή), η Φορολογική Αρχή υποχρεούται να 

καταβάλλει τόκους για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία της καταβολής του 

υπερβάλλοντος φόρου μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή 

φόρου διενεργηθεί εντός 90 ημερών από την αίτηση επιστροφής.   

Προβλέπεται η διάκριση των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, σε 

διαδικαστικές και σε έχουσες ως σκοπό τη φοροδιαφυγή.   

Εισάγεται η έννοια της φοροδιαφυγής η οποία λογίζεται ως η απόκρυψη καθαρών 

εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή 

ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος, μη απόδοση, 

ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη 

πληρωμή των φόρων, τελών ή εισφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Κώδικα.   

Ειδικότερα ως φοροδιαφυγή θεωρείται:   

 Η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με υποβολή δήλωσης 

ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου 

εισοδήματος.  

 Η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου 

προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή 

εισφορών.  

 Η είσπραξη επιστροφής των φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από 

παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων 

ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων.  

 Η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών 

στοιχείων.  

 Η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών.  
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Να σημειωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής 

κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος 

νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία 

μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης 

αυτής αξίας.   

 Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

από το φορολογούμενο αιτήματος για απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας, με εξαίρεση όσα επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή 

για παραβάσεις φοροδιαφυγής.      

 Προβλέπεται η πρόσκληση σε ακρόαση του φορολογούμενου πριν την έκδοση 

πράξεων καταλογισμού τόκων ή επιβολής προστίμων τουλάχιστον 30 ημέρες πριν 

την έκδοσή τους, με εξαίρεση τις πράξεις που αφορούν σε διαδικαστικές 

παραβάσεις.   

 Προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή τόκων και προστίμων έως την 30η ημέρα μετά 

την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού τόκου ή επιβολής προστίμου.   

I. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή. 

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής από το φορολογούμενο ενδικοφανούς 

προσφυγής με αίτημα την επανεξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης 

της Φορολογικής Διοίκησης των πράξεων επιβολής φόρου σε περίπτωση 

αμφισβήτησης του περιεχομένου αυτών εντός προθεσμίας 30 ημερών από την 

κοινοποίηση των σχετικών πράξεων.   

Προβλέπεται ότι η απευθείας άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών 

δικαστηρίων κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης είναι απαράδεκτη. Κατ’ 

εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια 

κατά πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου (αμφισβήτηση της συνδρομής των 

προϋποθέσεων έκδοσης της πράξης αυτής) (άρθρο 35 παρ. 1).   

Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής 

Επανεξέτασης η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο εντός 60 ημερών από την 

υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε περίπτωση μη έκδοσης της απόφασης 

εντός της νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή 

έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

Κ. Έναρξη Ισχύος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τέθηκαν σε ισχύ από 1η 

Ιανουαρίου 2014, με κάποιες εξαιρέσεις. 

Λ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 68) 

Προβλέπεται η τροποποίηση του Ν. 3691/2008 αναφορικά με τα βασικά αδικήματα. 

Πλέον δεν αποτελούν βασικά αδικήματα η μη απόδοση ΦΠΑ μέχρι 3.000 €(άρθρο 18 
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παρ.1 περ. α’ του Ν. 2523/1997) και η έκδοση/αποδοχή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων (άρθρο 19 παρ. 1 πρώτο εδάφιο του Ν.2523/1997).    

Προβλέπεται η δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να ζητά από 

την  Αρχή Καταπολέμησης πληροφορίες που σχετίζονται με το διενεργούμενο από 

αυτή φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο ή με την επιχειρούμενη είσπραξη οφειλών 

προς το Δημόσιο. Η Αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση των πληροφοριών 

παρά μόνο εάν η χορήγησή τους θα έθετε σε κίνδυνο έρευνα της Αρχής που 

βρίσκεται σε εξέλιξη και πάντως όχι για διάστημα που υπερβαίνει τους 6 μήνες. 

4.2. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου είναι διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές ελέγχου, που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης μέσω της ανάλυσης 

των οικονομικών δεδομένων των φορολογουμένων χρησιμοποιώντας πληροφορίες 

από ένα εύρος πηγών, πέραν της δήλωσης του φορολογούμενου και των επίσημων 

βιβλίων και στοιχείων αυτού. Προσδιορίζουν δηλαδή την αδήλωτη φορολογητέα ύλη. 

Με την Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357/ΕΞ2013/10-5-2013, η οποία δημοσιεύθηκε στα 

ΦΕΚ. 1136/Β΄/10-5-2013 και 1199/Β΄/16-5-2013, ορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου, της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της 

καθαρής θέσης του φορολογουμένου και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών 

σε μετρητά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν.2238/94 

(Κ.Φ.Ε), στη διαδικασία του τακτικού φορολογικού  ελέγχου, σε συνδυασμό  με τις 

λοιπές  ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Σκοπός της χρήσης έμμεσων μεθόδων είναι 

 Η φορολόγηση φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου που διαφεύγουν της 

φορολογίας με τους υπάρχοντες τρόπους φορολόγησης 

 Ο εκσυγχρονισμός των ελεγκτικών Υπηρεσιών με την εφαρμογή πρωτοποριακών 

μεθόδων ελέγχου 

 Η ανάδειξη της διαχρονικά αποκρυβείσας φορολογητές ύλης ακολουθώντας την 

διαδρομή του χρήματος 

 Η εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης. 

1. Τεχνική  ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of 

funds method).   

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας, τα έσοδα 

(φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και 

οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του ελεγχόμενου.   

Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες, «Πηγές 

Κεφαλαίων/Εσόδων» και  «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».   
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Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής 

έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχομένης  φορολογικής περιόδου, 

των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών.  

Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι 

πραγματοποιηθείσες αναλώσεις, κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης  φορολογικής 

περιόδου. Η διαφορά μεταξύ στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» και στήλης 

«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον 

δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.  

2. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και 

προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψη για περίοδο μεγαλύτερη ή 

ίση ενός ή περισσοτέρων ετών όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα 

κεφάλαια (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις (παθητικό), τις ατομικές και οικογενειακές 

δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).  Κατά 

την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα 

ελεγχόμενα έτη και το έτος βάσης (το αμέσως προηγούμενο από το πρώτο 

ελεγχόμενο έτος). 

Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχόμενου, 

του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, (προσωπικά/ οικογενειακά 

/επαγγελματικά) καθώς και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη 

λήξη εκάστου έτους.  

Στο Παθητικό περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου, του/της 

συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, ως και οι επαγγελματικές 

υποχρεώσεις (που αφορούν περίπτωση ατομικής επιχείρησης). Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνονται τα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα γραμμάτια και οι 

επιταγές πληρωτέες και οποιαδήποτε άλλη αποδεικνυόμενη οφειλή ή υποχρέωση σε 

τρίτους. 

Η διαφορά Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση κάθε φορολογικής 

περιόδου. Από την καθαρή θέση λήξης κάθε φορολογικής περιόδου αφαιρείται η 

καθαρή θέση έναρξης. Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής Θέσης 

αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ 

ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από 

τυχερά παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών, με τις ατομικές 

και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα δηλωθέντα 

εισοδήματα.  Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και 

εφόσον δεν αιτιολογείται  υπόκειται σε φορολόγηση.  
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3. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash 

expenditure method)  

Η τεχνική αυτή  προσδιορίζει φορολογητέο  εισόδημα  παρακολουθώντας την κίνηση 

των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των 

προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς 

λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση 

μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε 

χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε 

επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης 

χρήσης και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.  

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τα έσοδα του φορολογουμένου αναλύοντας τις 

τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνες με χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές. 

Από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου 

αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία 

έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που 

δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών 

καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για αγορές, δαπάνες 

(προσωπικές/οικογενειακές ή επαγγελματικές) και λοιπές συναλλαγές και 

αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε 

λογαριασμούς.   

Το νέο Υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/μειώσεις εισπρακτέων 

λογαριασμών  και συγκρίνεται με τα συνολικά δηλωθέντα  Εισοδήματα. Η 

προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν 

αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 

Πεδίο εφαρμογής. 

Στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, μπορούν 

να  υπαχθούν:  

 οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών 

προσώπων, που αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν.4172/2013,  για τα  φορολογικά 

έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά,  

 οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών 

προσώπων για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν πριν την έναρξη εφαρμογής 

των διατάξεων του ν.4172/2013 για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 

31/12/2013 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4174/2013),  και 

συντρέχει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις),  

 παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου(ατομικά και 

οικογενειακά),  

 Είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα,  
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 δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,  

 υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/ 

δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).  

Στις πιο πάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται και αυτές για τις οποίες μία ή 

περισσότερες πηγές εισοδήματος (του φορολογούμενου ή του/της συζύγου) 

παραμένουν ανέλεγκτες. 

Αντικείμενο των τεχνικών ελέγχων είναι ο προσδιορισμός φορολογητέας ύλης μέσω 

μίας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες, τα δεδομένα για τα 

έσοδα κάθε πηγής καθώς και τις δαπάνες πάσης φύσεως που η φορολογική διοίκηση 

διαθέτει ή συγκεντρώνει για τον ίδιο τον φορολογούμενο, την σύζυγό του και τα 

προστατευόμενα μέλη αυτών προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου. 

Οι πληροφορίες και στοιχεία η φορολογική διοίκηση συγκεντρώνει από τρίτες πηγές 

(αρθρο 15 του Κ.Φ.Δ.) όπως  

 Τραπεζικά Ιδρύματα (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) 

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 

 Λοιποί φορείς (Δικηγορικός Σύλλογος, Υποθηκοφυλακεία κ.τ.λ.) 

Τα στοιχεία και οι παρεχόμενες πληροφορίες από τον φορολογούμενο (αρθρο 14), 

καθώς και τα οικονομικά δεδομένα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων -στις 

περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε φορολογική περίοδο διατάξεις 

έχει υποχρέωση να τηρεί-λαμβάνονται υπόψη από τον έλεγχο κατά την εφαρμογή των 

τεχνικών ελέγχου. 

Η Φορολογική Διοίκηση με την έναρξη του ελέγχου ή κατά την διάρκειά αυτού, 

μπορεί να ζητήσει από τον φορολογούμενο και αυτός έχει υποχρέωση να παράσχει 

στοιχεία για την περιουσιακή του κατάσταση, τις συνθήκες διαβίωσης καθώς και 

κάθε άλλο στοιχείο που η Φορολογική Διοίκηση θεωρεί απαραίτητο(αρθρο 7). 

Τα στοιχεία παρέχονται από τον φορολογούμενο σε ειδικά έντυπα όπως διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία ή ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης, μεταβολών και 

υποχρεώσεων. Στα έντυπα αυτά δηλώνονται ακίνητα, κινητά, επενδύσεις, 

συμμετοχές, καταθέσεις κάθε μορφής σε Ελλάδα και εξωτερικό, διαθέσιμα μετρητά, 

έργα τέχνης, συλλογές, λοιπά τιμαλφή και για τις απαιτήσεις –υποχρεώσεις κάθε 

είδους. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται διακεκριμένα για κάθε φορολογική περίοδο 

σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές. Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία φέρει ο φορολογούμενος. 

Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, με την εφαρμογή μεθόδων εμμέσου 

προσδιορισμού, προκύπτει από την άθροιση της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, 

όπως αυτή προσδιορίζεται με τις τεχνικές ελέγχου και κατανέμεται στην φορολογική 

περίοδο που αφορά και του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος του 
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φορολογουμένου ανά φορολογική περίοδο και πηγή /κατηγορία εισοδήματος.  Η 

επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 

φορολογουμένου γίνεται ως εξής:  

 Αρχικά, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο διαχειριστική 

περίοδο/φορολογικό έτος.   

 Στην συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις τεχνικές 

ελέγχου της παρούσας απόφασης, όπως αναφέρεται παραπάνω  

 Συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών 

και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το 

μεγαλύτερο.   

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με 

τις τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν 

κοινή δήλωση, τότε και τα προσδιορισθέντα  αποτελέσματα του φορολογικού 

ελέγχου με τις λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει αντίστοιχα να αθροίζονται για να 

είναι δυνατή η σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν  αποτελέσματα από  τις τεχνικές 

ελέγχου.  

Στην συνέχεια, συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο 

προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το μεγαλύτερο,  

το οποίο θα κατανέμεται στους φορολογουμένους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο.  

Σε  κάθε άλλη περίπτωση θα επιλέγεται το  αποτέλεσμα που προκύπτει  από τον 

έλεγχο με τις γενικές φορολογικές διατάξεις. Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το 

φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου προσδιορίστηκε τεκμαρτά, θα 

λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος.  

Στην περίπτωση που το τελικό φορολογητέο εισόδημα είναι το προσδιορισθέν  με  τις 

τεχνικές ελέγχου μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού, τότε αν η προκύπτουσα διαφορά 

έχει κατανεμηθεί ολόκληρη ή τμήμα αυτής, ως εισόδημα από ατομική εμπορική 

επιχείρηση ή από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αυτή προστίθεται στα δηλωθέντα ή βάσει βιβλίων και στοιχείων 

ακαθάριστα εισοδήματα ή στα συνολικά έσοδα για τον προσδιορισμό των 

ακαθαρίστων εισοδημάτων ή συνολικών  εσόδων αντίστοιχα. 
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Κεφάλαιο 5. 

5.1. Πληροφοριακά συστήματα φορολογικού ελέγχου. 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί οργανική μονάδα του 

Υπουργείου Οικονομικών και σκοπός της είναι η δημιουργία, ανάπτυξη και 

διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο της Φορολογικής 

Διοίκησης, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ενός ενιαίου πληροφοριακού δικτύου 

του Υπουργείου Οικονομικών έτσι ώστε η οικονομική πληροφορία να διαμοιράζεται 

κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο, διασφαλίζοντας το απαραβίαστο των στοιχείων 

και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Η Γ.Γ.Π.Σ. προωθεί νέες τεχνολογίες 

και πληροφοριακά συστήματα με γνώμονα την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους πολίτες, εκσυγχρονίζοντας συνεχώς το λογισμικό και τον 

εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. 

Ιστορικότητα αξιοποίησης βάσης δεδομένων από το Κέντρο Πληροφορικής του 

Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο) και την Γ.Γ.Π.Σ.:  

 

Το 1995, για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Φορολογίας - TAXIS κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού εγκαταστάθηκαν 285 

εξυπηρετητές σε αντίστοιχες ΔΟΥ της επικράτειας καθώς και κεντρικός 

εξυπηρετητής στην Γ.Γ.Π.Σ. (πρώην ΚΕ.ΠΥ.Ο). Το λειτουργικό σύστημα όλων των 

κεντρικών και περιφερειακών εξυπηρετητών ήταν UNIX και το RDBMS ήταν Oracle 

(έκδοση 7). Οι 285 περιφερειακές βάσεις δεδομένων των ΔΟΥ ενημέρωναν την 

κεντρική βάση με μηχανισμό που βασίστηκε στο σύστημα διαχείρισης συναλλαγών 

TUXEDO. Το σύνολο της υποδομής αυτής λειτουργεί μέχρι και σήμερα παρόλο που 

ο κεντρικός εξυπηρετητής αντικαταστάθηκε και αναβαθμίστηκε διατηρώντας τα ίδια 

προϊόντα λογισμικού.  

Το 1997, για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Τελωνείων - ICIS, προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός στον οποίον το λογισμικό 

συστημάτων και βάσης δεδομένων, UNIX και Oracle αντίστοιχα, είχε 

προαποφασισθεί (γνωμοδότηση αριθμ. 414/28-6-1996 του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους). Κατόπιν τούτου προέκυψε μία υποδομή από κεντρικούς και 

περιφερειακούς εξυπηρετητές για 85 Τελωνεία, που λειτουργούν έως σήμερα με 

αρχιτεκτονική ανάλογη του TAXIS. 

 

Το 1985, για την υποστήριξη του 

Πληροφοριακού Συστήματος του ΦΠΑ, μέσω 

ανοικτού διαγωνισμού η υπηρεσία 

προμηθεύτηκε εξυπηρετητές με λειτουργικό 

UNIX και Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής 

Βάσης Δεδομένων (RDBMS) της εταιρείας 

Oracle (έκδοση 4).  
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Το σημαντικότερο έργο υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ. είναι το TAXISnet – DataCenter με 

προϋπολογισμό 6,8 εκ. ευρώ και εντάχθηκε στο 3
ο
 Κοινοτικό πλαίσιο το 2002. 

Προκηρύχθηκε το 2006 για δεύτερη φορά και κατακυρώθηκε στην ένωση εταιριών 

Siemens- Infoquest. Το 2006, μέσω υποέργου του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

ολοκληρώθηκε συνολική συμφωνία με την εταιρεία Oracle για την προμήθεια αδειών 

χρήσης και συντήρησης του συνόλου των προϊόντων λογισμικού της εταιρείας 

αντικαθιστώντας έτσι τις υπάρχουσες άδειες από όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα 

(TAXIS, TAXISnet, Συντάξεων, Μισθοδοσία, Διαχείρισης Αποθηκών κλπ) καθώς 

και τις άδειες που μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Π.Σ από τα Πληροφοριακά συστήματα 

των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υλοποίησε και σήμερα 

λειτουργεί ένα πλήθος από σημαντικά έργα. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν: 

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS) (ΕΠ Κλεισθένης)  

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (TaxisNet) με κωδικό MIS 322998  

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών με κωδικό MIS 

300393  

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) με 

κωδικό MIS 300670  

 Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου /Ε.Τ.Α.Κ με κωδικό MIS 301276  

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Χημείου με κωδικό MIS 

103042  

 Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων με κωδικό 

MIS 109293.  (www.digitalplan.gov.gr) 

 

5.1.1. Ο.Π.Σ. Φορολογίας TAXIS (TAX Information System) 

Το έργο του ΟΠΣ Taxis, υποστηρίζεται από άδειες χρήσης του λογισμικού της βάσης 

δεδομένων και του εξυπηρετητή εφαρμογών, βασισμένες σε μοντέλο χρήσης 

απεριόριστων CPUs για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου μόνο. Το ΟΠΣ Taxis 

υποστηρίζεται από τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού συστήματος, 

επικαιροποιημένων με τις νεότερες σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας. 

Το πληροφοριακό σύστημα TAXIS που υλοποιήθηκε και εφαρμόζεται στις Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες, μηχανογράφησε πλήθος εργασιών που μέχρι την 

εγκατάστασή του στις Δ.Ο.Υ. διεξάγονταν χειρόγραφα, ενώ απλοποίησε και 

ενοποίησε ηλεκτρονικά συστήματα που μέχρι τότε τοπικά εφαρμοζόταν στις Δ.Ο.Υ. 

με το σύστημα της μετάπτωσης. 

Η λειτουργία του εφαρμόστηκε σε όλες τις Δ.Ο.Υ της χώρας, και επεκτάθηκε σε 

διάφορες φάσεις με διαδικασίες μετάπτωσης, ελέγχου και σύνδεσης όπου το 2013 

υλοποιήθηκε το ΝΕΟ TAXIS  με δυνατότητες κεντρικής ανασκόπησης τον εργασιών 

ανά Δ.Ο.Υ. 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS) περιλαμβάνει 

δεκαοκτώ (18) υποσυστήματα, εκ των οποίων τα δώδεκα (12) υποστηρίζονται 

πλήρως από Ομάδες Εφοριακών ή Τεχνικών στη Γ.Γ.Π.Σ. Κατά μέσο όρο υπάρχουν 

δύο (2) εφοριακοί και ένας (1) έως τρείς (3) Τεχνικοί (full time), που υποστηρίζουν 

το κάθε υποσύστημα ανάλογα με το ειδικό βάρος. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν οφείλονται είτε σε λάθος δεδομένα που επηρεάζουν 

την παραλαβή δηλώσεων, είτε σε αλλαγές νομοθεσίας, είτε σε “bags” που 

προκύπτουν κατά καιρούς και επηρεάζουν τα διάφορα υποσυστήματα “διαδραστικά”. 

Το σύστημα TAXIS είναι εγκατεστημένο κεντρικά στη Γ.Γ.Π.Σ. και περιφερειακά 

στις Δ.Ο.Υ. Η κεντρική βάση περιλαμβάνει το σύνολο των φορολογικών δεδομένων 

των φορολογουμένων, συνολικού όγκου 1 TB, κατά προσέγγιση. Τα δεδομένα της 

Κεντρικής Βάσης Δεδομένων είναι και φυσικά κατανεμημένα στις τοπικές Βάσεις 

Δεδομένων των Δ.Ο.Υ. Το TAXIS στην παρούσα φάση αναβαθμίζεται σημαντικά 

(αλλαγή αρχιτεκτονικής, επικαιροποίηση εφαρμογών - ανανέωση εξοπλισμού), 

αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά πρότυπα των τελευταίων ετών τόσο στον τομέα της 

ανάπτυξης των εφαρμογών, όσο και στον τομέα του εξοπλισμού και της δικτύωσης 

των Η/Υ, με σκοπό πάντα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

5.1.1.2 Ο.Π.Σ.Τ. ICIS – ICISnet 

 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων χρησιμοποιείται από τα 

Τελωνεία και τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. 

Περιλαμβάνει υποσυστήματα ανά τομέα τελωνειακού ενδιαφέροντος 

(Εισαγωγές/Εξαγωγές, Διαμετακόμιση, Οχήματα, TARIC κ.λπ.). 

Το σύστημα ICIS είναι εγκατεστημένο κεντρικά στη Γ.Γ.Π.Σ. και περιφερειακά σε 

Τελωνεία και Τελωνειακές Υπηρεσίες. Η κεντρική βάση περιλαμβάνει το σύνολο των 

δεδομένων των τελωνειακών διαδικασιών συνολικού όγκου 100GB, κατά 

προσέγγιση.  Τα δεδομένα της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων είναι και φυσικά 

κατανεμημένα στις τοπικές Βάσεις Δεδομένων των  Τελωνείων.  

Παράλληλα ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του έργου «ICISnet»  το οποίο θα 

προσφέρει υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με 

τα Τελωνεία χρήστες, υλοποιώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές του έργου 

«Ηλεκτρονικό Τελωνείο» και θα καλύψει τις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών του 

υπάρχοντος Ο.Π.Σ.Τ. ICIS.  
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5.1.2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με το όνομα "ELENXIS" αναπτύχθηκε 

με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο 

του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθιερώθηκε την τελευταία 

τετραετία ως το "μοναδικό σύστημα ελέγχου" της χώρας που συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία καθώς και για την υποστήριξη 

των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι Φορολογικές 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες, οι Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες και η Οικονομική 

Επιθεώρηση.  

Η προστιθέμενη αξία του έργου συνίσταται στην επίτευξη εθνικών αναπτυξιακών 

στόχων και συγκεκριμένα στην μείωση της φοροδιαφυγής με την καθιέρωση 

κλίματος φορολογικής συμμόρφωσης του πολίτη, με την βελτίωση της φορολογικής 

ισονομίας & δικαιοσύνης και με την αύξηση των προσδοκώμενων εσόδων του 

Κράτους. Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή και λειτουργία του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος "ELENXIS" από το σύνολο των 

Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε 

ολόκληρη την επικράτεια. 

Το περιεχόμενο του Έργου εστιάζεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων εφαρμογών 

για την πλήρη υποστήριξη του ελεγκτικού κύκλου (δηλ. της Στόχευσης, Διαχείρισης 

και Διενέργειας των Ελέγχων) η οποία αφορά: 

 Στον σχεδιασμό, την κατάρτιση και τον απολογισμό των στρατηγικών ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών 

 Στη συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων των πρωτογενών Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την διενέργεια αυτόματων 

λειτουργιών στόχευσης και για την επιλογή, μέσω ενιαίων εθνικών κριτηρίων, των 

υπόχρεων με την πλέον παραβατική συμπεριφορά . 

 Στην αυτοματοποίηση του συνόλου των ροών εργασίας που συνδέονται με τη 

διαχείριση και διενέργεια των ελέγχων, συμπεριλαμβανόμενης και της 

ανατροφοδότησης του συστήματος με τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου συνίσταται στη πλήρη ομογενοποίηση, 

αυτοματοποίηση και τυποποίηση του συνόλου των ελεγκτικών διαδικασιών και 

πρακτικών -από την φάση Στόχευσης των Ελέγχων μέχρι τη στατιστική αποτίμηση 

των διενεργηθέντων ελέγχων- με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας, 

όπως είναι η αυτοματοποιημένη παραγωγή τριακοσίων (300) τουλάχιστον επίσημων 

Εντύπων Ελέγχου, που συστηματοποιούν και επιταχύνουν το έργο του φορολογικού 

ελεγκτή. 
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Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τεκμηριώνεται με την εφαρμογή τεχνολογιών 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, όπως η ανάλυση επικινδυνότητας (Rule 

Based Risk Analysis), κατά την φάση Στόχευσης των Ελέγχων, η «έξυπνη» συλλογή, 

αποθήκευση και εκμετάλλευση δεδομένων (Data Warehousing), η επιλογή - ανάδειξη 

υποθέσεων ελέγχου και η αυτοματοποίηση της διαχείρισης ροών εργασίας (workflow 

management). 

Η καθιέρωση του "ELENXIS", ως μοναδικού πληροφοριακού συστήματος 

υποστήριξης και λειτουργίας του Ελεγκτικού Μηχανισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών, συντέλεσε 

 στον συντονισμό των Κεντρικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών και την 

αποτελεσματικότερη σχεδίαση και διαχείριση εθνικών στρατηγικών ελέγχου 

 στη βελτιστοποίηση και αύξηση της αξιοπιστίας απολογισμού κόστους/οφέλους 

των ελεγκτικών δράσεων 

 στην ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην στοχευμένη 

εκπαίδευσή του κατά την ανάληψη της διενέργειας ελεγκτικού έργου. 
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Με ένα  νέο «αξιόπιστο» εργαλείο το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

των Ελεγκτικών Υπηρεσιών» («Elenxis») μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι 

φορολογικοί  έλεγχοι εξοπλίζονται οι υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. Με τον 

τρόπο αυτό το κράτος εισάγει ενιαία τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια ελέγχων, 

διαθέσιμη σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας (και ειδικότερα τις εφορίες, τα 

τελωνεία, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων – ΥΠΕΕ, καθώς και την Οικονομική 

Επιθεώρηση). 

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει  5.100 υπολογιστές και συγκεκριμένα 

3.300 προσωπικούς Η/Υ  και 1.800 φορητούς Η/Υ (laptops), διανεμημένες σε  337 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

Κεντρικός στόχος του συστήματος είναι να εντοπίζονται ευκολότερα όσοι 

χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή εμπλέκονται 

σε υποθέσεις φοροδιαφυγής. Παράλληλα, για κάθε ελεγχόμενο θα δημιουργείται 

ηλεκτρονικός φάκελος, ενώ οι ελεγκτές μπορούν να ελέγχουν επιτόπια πλέον τις 

επιχειρήσεις με ένα laptop, μέσω του οποίου θα συνδέονται ασύρματα με την 

κεντρική μονάδα του Taxis, αντλώντας πληροφορίες για το προφίλ της ελεγχόμενης 

εταιρείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως μεγάλες επιστροφές ΦΠA, παρουσίαση 

φορολογικών παραβάσεων, λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, επιδοτήσεις, 

οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη κ.λπ.), απόδοση 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λπ. Κατόπιν, τα φορολογικά 

δεδομένα που θα καταχωρεί στον φορητό υπολογιστή ο ελεγκτής θα στέλνονται στο 

Taxis για περαιτέρω επεξεργασία και διασταυρώσεις. 

Όταν θα διαπιστώνεται φορολογική παράβαση, άμεσα θα εκτυπώνεται σημείωμα με 

το πρόστιμο της Eφορίας.  

 

ELENXIS σημαίνει on line φορολογικός 

έλεγχος. 

Tο elenxis θα αντλεί πληροφορίες από το 

ηλεκτρονικό σύστημα Taxis, το ηλεκτρονικό 

περιουσιολόγιο και εφόσον χρειάζεται και από 

τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό «εργαλείο» που 

θα έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές του 

Δημοσίου και θα προσφέρει άμεση πρόσβαση σε 

κάθε είδους φορολογικό στοιχείο της 

επιχείρησης κατά τη διεξαγωγή τακτικού ή 

προσωρινού ελέγχου. 
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Το νέο σύστημα θα επισπεύσει τις ελεγκτικές διαδικασίες και την επιβολή των 

προστίμων στους φοροπαραβάτες, αφού «ο φορολογικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται 

μέσα σε 24 ώρες». 

Kατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο ελεγκτής θα μπορεί να διενεργεί 

πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις, οι οποίες απαιτούνται να γίνουν, προκειμένου να 

διαμορφωθεί ακριβής εικόνα της οικονομικής διαχείρισης της ελεγχόμενης 

επιχείρησης και να εντοπιστούν ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις και ειδικότερα 

για τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση: 

 

 Bρίσκεται στο ηλεκτρονικό αρχείο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που 

έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή είναι εκδότες ή χρήστες πλαστών 

και εικονικών τιμολογίων ή αφερέγγυοι. 

 Έχει διαπράξει στο παρελθόν φορολογικές παραβάσεις. 

 Έχει κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία. 

 Δεν έχει υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών. 

 Αναφέρεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις λάθος ή καθόλου AΦM. 

 Bρίσκεται στη λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων ή 

στοιχείων. 

Κατά τη σχεδίαση των ελέγχων, όπως ευελπιστεί η Φορολογική Διοίκηση, θα είναι 

δυνατή η επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών με σκοπό την ανάλυση του 

κινδύνου – όπως αυτός προσδιορίζεται από την ανάγκες της κάθε ελεγκτικής 

υπηρεσίας- και απώτερο στόχο την ανάδειξη των υποθέσεων με τον υψηλότερο 

βαθμό «επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή. 

Η Φορολογική Διοίκηση ελπίζει ότι  το Elenxis θα αναβαθμίσει ριζικά την 

επιχειρησιακή ικανότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Ακόμη, 

προσδοκάται ότι θα ενταθεί η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 

και της φορολογικής απάτης, καθώς και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. 

Επίσης, χάρη στη συμβολή του συστήματος «Elenxis» θεωρείται δυνατή η 

δημιουργία μιας «ενημερωμένης» και «αξιόπιστης μαύρης λίστας», ώστε στην 

πολιτική κατά της φοροδιαφυγής να γίνεται η καταγραφή των «ύποπτων» κλάδων και 

προσώπων. 

Με τα νέα εργαλεία που σκοπεύει να ενεργοποιήσει η Φορολογική Διοίκηση, στο 

πλαίσιο της μάχης που δίνει για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

περιλαμβάνονται και ευμεγέθεις κατάλογοι με κατηγορίες φορολογουμένων που θα 

πρέπει να «προσεχθούν» ιδιαιτέρως. Ειδικότερα, στα προαναφερθέντα αυτά εργαλεία 
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εντάσσεται και η κατάρτιση καταλόγων κατηγοριοποίησης δύο ομάδων 

φορολογουμένων: 

 Πρώτον, των «ύποπτων» κλάδων για φοροδιαφυγή και 

 Δεύτερον, των «σεσημασμένων» φοροφυγάδων. 

Βέβαια, μαζί με αυτές τις λίστες θα καταρτιστούν και ειδικοί δείκτες, με βάση τους 

οποίους θα γίνει και κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με την 

πιθανότητα φοροδιαφυγής. Έτσι, με βάση αυτά τα δεδομένα, θα σχεδιάζονται και θα 

διενεργούνται διαφορετικής συχνότητας και στοχοθέτησης φορολογικοί έλεγχοι. 

Πολύτιμο «κλειδί» στη σύνταξη αυτών των καταστάσεων αναμένεται να αποτελέσει 

το σύστημα «ELENXIS», μέσω του οποίου θα καλύπτεται πλήρως ο ελεγκτικός 

κύκλος, δηλαδή: 

 Η σχεδίαση στοχευμένων ελέγχων 

 Η αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων και 

 Η αποτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών. 

Ακριβώς η τρίτη αυτή φάση θα δίνει τη δυνατότητα μαζί με τα στοιχεία που 

διαθέτουν η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), αλλά και γενικότερα οι ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, να σκιαγραφηθεί με πλήθος 

επιμέρους παραμέτρων (κλάδοι, περιφέρειες, εποχικότητα, στατιστικά στοιχεία, 

κ.λπ.) όλο το φάσμα των φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώνονται και να 

προσδιορισθεί επακριβέστερα η φοροδιαφυγή. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως διευρύνεται στις πρακτικές των ελέγχων η θεωρία των 

«συνήθων υπόπτων», καθώς στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου είναι καταχωρισμένοι οι φορολογούμενοι που 

εντοπίσθηκαν να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις (όπως π.χ. όσοι δεν έχουν υποβάλει 

συγκεντρωτικές καταστάσεις ήδη από το 2003, κ.λπ.), θα προστεθούν πολύ 

περισσότερα στοιχεία. Η κατηγοριοποίηση των «υπόπτων» θα είναι εφικτή, 

δεδομένου ότι το «ELENXIS» αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την επιχειρησιακή 

ικανότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. (Κοκολάκης,2016). 
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5.1.2.1 Προσομοιωτής ELENXIS 

 

Κατά  δε τη διενέργεια του ελέγχου,  μέσω της διαχείρισης,  ενημερώνεται το 

σύστημα με την πορεία του ελεγκτικού έργου, παρακολουθείται  και υπολογίζονται  

τα αποτελέσματά του με μετρήσιμα μεγέθη. 

Αφού αναδειχθεί από τη Στόχευση μια υπόθεση ως πρόσφορη για έλεγχο, ο 

«Κεντρικός Διαχειριστής» των Υποθέσεων έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σχόλια 

& παρατηρήσεις και να επισυνάψει αρχεία (αυτή  τη δυνατότητα  την έχουν  και όλοι 

οι άλλοι ρόλοι ). Στη συνέχεια τη στέλνει στο «Δρομολογητή» στην  κεντρική 

υπηρεσία, που επιτελεί έναν ενδιάμεσο ρόλο. Αυτός καθορίζει την αρμοδιότητα της 

Φορολογικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΦΕΥ) - όταν απαιτείται - και στέλνει την 

υπόθεση ως υποψήφια στη «Φ.Ε.Υ.» π.χ. στο ΔΕΚ Αθηνών. 

Ο Προϊστάμενος π.χ. του ΔΕΚ Αθηνών βλέπει ότι παρέλαβε νέα υπόθεση ως 

«υποψήφια στη ΦΕΥ». Την επιλέγει, την προγραμματίζει και, προκειμένου να 

αποφασίσει για την ανάθεσή της , έχει στη διάθεσή του: 

 Το Προφίλ της επιχείρησης (Οικονομικά στοιχεία, παραβάσεις, δελτία 

πληροφοριών, εγκαταστάσεις κ.λπ.) 

 Το Προφίλ των ελεγκτών για να διαπιστώσει:  

- Γνωστικό υπόβαθρο,  

- εμπειρία, διαθεσιμότητα - δηλαδή με ποιες υποθέσεις είναι χρεωμένος ο   

  ελεγκτής και σε ποιο στάδιο βρίσκονται  

- αν βρίσκεται σε άδεια κ.λπ. 

 Τα στοιχεία της στόχευσης: Βαθμός επικινδυνότητας 

Με βάση τα παραπάνω οδηγείται στην πιο ορθή επιλογή για την ανάθεση της 

υπόθεσης σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εντολή ελέγχου εκδίδεται αυτόματα και 

ενημερώνονται - πάντα  ηλεκτρονικά - ο Υποδ/ντής, ο Επόπτης και ο/οι ελεγκτές. Ο 

Προϊστάμενος της ΦΕΥ έχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης των εντολών  

και σε περιπτώσεις μη στοχευμένων ελέγχων, π.χ. προσωρινών, προληπτικών  κ.λπ. Η 

υπόθεση είναι πλέον σε «Ανάθεση» και παρακολουθείται σε κάθε στάδιο εξέλιξής 

Η  λειτουργική περιοχή της  διαχείρισης 

των υποθέσεων είναι συνυφασμένη με τη 

λειτουργία  των  άλλων  δυο   περιοχών, 

της στόχευσης και της  διενέργειας και 

λειτουργεί  ως  συνδετικός κρίκος.                       

Δηλαδή, μέσω της διαχείρισης,  παραλαμ-

βάνονται οι στοχευμένες υποθέσεις, 

δρομολογούνται στις αρμόδιες ελεγκτικές  

υπηρεσίες και  στη συνέχεια από την κάθε 

Ελεγκτική Υπηρεσία προγραμματίζονται 

και ανατίθενται προς έλεγχο.    
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της. Την ίδια εικόνα έχει και ο «κεντρικός διαχειριστής» των υποθέσεων, δηλαδή, ότι 

η υπόθεση είναι σε «Ανάθεση» και παρακολουθείται και από αυτόν το  κάθε στάδιο 

εξέλιξής της. Δηλαδή μέσω του συστήματος όλοι οι Προϊστάμενοι (Κεντρικοί και 

Περιφερειακοί) ενημερώνονται και γνωρίζουν κάθε στιγμή το στάδιο εξέλιξης της 

υπόθεσης αρμοδιότητάς τους.  

Επί πλέον, χάριν των δυνατοτήτων του Συστήματος, ταξινομώντας κατάλληλα τα 

δεδομένα, μπορούν άμεσα  να έχουν στοιχεία και αναφορές  ανάλογα με το ρόλο 

ευθύνης του καθενός, ανά πάσα στιγμή για : 

 υποθέσεις που ελέγχθηκαν,   

 υποθέσεις  ανά κατηγορά βιβλίων,   

 ποσά των φόρων που  βεβαιώθηκαν, 

 τρόπο περαίωσης των υποθέσεων , 

 αποδοτικότητα των ελεγκτικών οργάνων, 

 στάδιο των υποθέσεων, 

 υποθέσεις ανά υπηρεσία, ανά υποδ/νση, ανά εποπτεία, ανά ελεγκτή. 

Αναδεικνύονται έτσι τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος: ταχύτητα, 

πληρότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια & αντικειμενικότητα. 

Ο Υποδ/ντής και ο επόπτης, μέσα από τους θεσμοθετημένους  ρόλους τους, έχουν τη 

δυνατότητα, εφόσον τους ζητηθεί, να προτείνουν επόπτη ή ελεγκτή αντίστοιχα. Ο 

Ελεγκτής, από τη στιγμή που εκδόθηκε η εντολή, έχει στη διάθεσή του τον 

Ηλεκτρονικό φάκελο της Υπόθεσης (Η.Φ.Υ.Ε). Δηλαδή, πριν την επίσκεψή του στην 

επιχείρηση ή την παραλαβή του φακέλου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορεί να 

γνωρίζει το Προφίλ της επιχείρησης, δεδομένα δηλώσεων, παραβάσεις, δελτία 

πληροφοριών, τηρούμενα βιβλία & στοιχεία, ελέγχους σε εξέλιξη από την ίδια ή 

διαφορετική Ελεγκτική Υπηρεσία. Επίσης βλέπει στις εξειδικευμένες λίστες, σχόλια 

& παρατηρήσεις των Προϊσταμένων του. Μέσα από το σύστημα δημιουργεί 

αυτόματα κάθε απαραίτητο έντυπο για τη διενέργεια του ελέγχου.  

Ανάλογα με την πρόοδο του ελέγχου, μέσω της Διαχείρισης, ο ελεγκτής ενημερώνει 

το σύστημα, υποβάλλει τις εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου για έγκριση στους 

Προϊσταμένους του. Οι Προϊστάμενοι ανάλογα  τα εγκρίνουν ή  τα επιστρέφουν για 

διορθώσεις με ορατές τις υποδείξεις τους ηλεκτρονικά.  

Με την τελική έγκριση των εκθέσεων/ φύλλων /πράξεων από τον Προϊστάμενο, τα 

φύλλα/πράξεις αυτόματα παίρνουν αριθμό και ημερομηνία από το σύστημα 

ELENXIS με ταυτόχρονη έκδοση  συμπληρωμένων αποδεικτικών κοινοποίησης και 

εντολής επίδοσης σε  εντεταλμένο υπάλληλο που έχει επιλέξει ο Προϊστάμενος. Το 

σύστημα παρακολουθεί το κάθε φύλλο/πράξη ξεχωριστά σε όποιο στάδιο και αν 

βρίσκεται: Συμβιβασμού, οριστικοποίησης, μερικού συμβιβασμού ή δικαστικής 

διαδικασίας. 
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Σε οποιαδήποτε περίπτωση βεβαίωσης, τα ποσά των διαφορών αυτόματα 

μεταφέρονται  σε ενδιάμεσο πίνακα προκειμένου να δημιουργηθεί Χρηματικός 

Κατάλογος από το TAXIS ανά είδος φόρου και κωδικό εσόδου, όπως επιβάλλει η 

σχετική νομοθεσία. Συγχρόνως, με τα παραπάνω ποσά ενημερώνεται το 

Απολογιστικό Φύλλο της Υπόθεσης. 

Το Απολογιστικό φύλλο, εκτός από τα ποσά των φόρων που βεβαιώνονται, διαθέτει 

πληροφόρηση για : 

 Τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο ελεγκτής  ανάλογα με την επικινδυνότητα, 

δυσκολία και σπουδαιότητα της υπόθεσης 

 Το κόστος, ωφέλεια & διάρκεια  του ελέγχου & 

 Τις παρατηρήσεις για τον επόμενο έλεγχο 

Επίσης από τα αποτελέσματα που συγκεντρώνονται στο Απολογιστικό φύλλο 

αποτιμάται το σενάριο της στόχευσης και αναπροσαρμόζεται, ώστε να βελτιώνεται 

δυναμικά.  
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5.1.3. TAXISnet 

 

Το νέο TAXISnet είναι σε λειτουργία από το 2010 και διαθέτει νέες, βελτιωμένες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) και μοναδικό σημείο αυθεντικοποίησης και 

πρόσβασης (SSO) στις υπηρεσίες. 

Προβλέπεται η εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων, και ιδιαίτερα του TAXIS και 

του Taxisnet, με σκοπό τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

φορολογικού ενδιαφέροντος προς πολίτες και επιχειρήσεις.  

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Η 

υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η βελτίωση των παλαιότερων αποτελεί 

καθημερινή δραστηριότητα της Γ.Γ.Π.Σ., η οποία και παρέχει το μεγαλύτερο μέρος 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα από το δημόσιο. Όλες οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχεδιάζονται προσεκτικά με γνώμονα την ευκολότερη και 

ταχύτερη εξυπηρέτηση για τον τελικό χρήστη. 

Το TAXISnet αφορά την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του εναλλακτικού 

καναλιού εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών των πολιτών,  για θέματα 

και πράξεις φορολογικού αντικειμένου μέσω Ιnternet. 

Μέσα από το TAXISnet  έχει επιτευχθεί η ολοκλήρωση των δεδομένων διαχείρισης 

χρηστών (identity integration) με χρήση Directory Services (LDAP), αξιοποιώντας 

ενιαία επιχειρησιακή λογική και βάση δεδομένων στα υποσυστήματα εφαρμογών. 

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης και βελτιστοποίησης των εφαρμογών, η Γενική 

Γραμματεία σκοπεύει να προμηθευτεί υπηρεσίες αξιολόγησης της απόδοσης και της 

ασφάλειας των υπαρχουσών εφαρμογών, που θα εξασφαλίζουν την προστασία των 

ευαίσθητων φορολογικών δεδομένων πολιτών και επιχειρήσεων. 

Δράσεις που θα υλοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή είναι η σύνδεση των 

Εφαρμογών Εσωτερικών Χρηστών του TAXISnet με τον κοινό κατάλογο (LDAP) 

εσωτερικών χρηστών της ΓΓΠΣ. 

Το νέο TAXISnet έχει στόχο να επεκτείνει, να 

βελτιώσει και να κάνει φιλικότερες και 

περισσότερο χρήσιμες τις υπάρχουσες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Βασικός στόχος του νέου συστήματος, που 

εφαρμόζει στην πράξη τις απαιτήσεις της 

πρόσφατης νομοθεσίας, είναι η διευκόλυνση των 

φορολογουμένων πολιτών προκειμένου να 

αντεπεξέρχονται στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις (κατά το δυνατόν) ευκολότερα, 

γρηγορότερα και ορθότερα. 
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Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται βελτίωση της παρακολούθησης διαδικασίας 

αποστολών των εισπράξεων από τις Τράπεζες στις Δ.O.Y και πίστωσης των 

εισπράξεων στο σύστημα TAXIS. Για την υποστήριξη των πληρωμών, το σύστημα 

TAXIS υποδέχεται τα δεδομένα από το σύστημα ΔΙΑΣ το οποίο δρα ως ενδιάμεσος 

μεταξύ του TAXIS και των τραπεζών.  

Στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου προβλέπεται η άμεση διασύνδεση των 

ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των 

επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης 

και την υποχρέωση των επιτηδευματιών που δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή άλλους 

φορολογικούς μηχανισμούς να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. τα δεδομένα 

των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. Συγκεκριμένα θα επεκταθεί σε όλους τους 

ελεύθερους επαγγελματίες και όλους τους επιτηδευματίες, ακόμα και αν δεν έχουν 

ταμειακές μηχανές ή φορολογικούς μηχανισμούς, η υποχρέωση να διαβιβάζουν 

ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. 

 

5.1.3.1 V.I.E.S. 

Το υποσύστημα V.I.E.S. έχει τομέα ευθύνης την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, 

οι οποίες έχουν θεσμοθετημένη ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλα κράτη μέλη της 

Ε.Ε. (clo), στον τομέα του ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α. (συναλλαγές μεταξύ 

επιτηδευματιών των κρατών μελών). 

 V.I.E.S.: Ανταλλαγή πληροφοριών για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και 

υπηρεσιών (από 01/01/2010 και ανταλλαγή πληροφοριών για υπηρεσίες). 

 VAT REFUND: Ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη αποφάσεων για 

επιστροφές ΦΠΑ σε μη εγκατεστημένους. 

 eFORMS: Ηλεκτρονικό σύστημα συμπλήρωσης τυποποιημένων εντύπων. 

 VAT on e-Services: Ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών πληρωμών 

ΦΠΑ μη εγκατεστημένων σε κράτος μέλος της Ε.Ε.. 

Αναμένεται επίσης η υλοποίηση και υποστήριξη της εφαρμογής mini One Stop Shop 

(Ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών πληρωμών ΦΠΑ εγκατεστημένων 

σε κράτος μέλος της Ε.Ε. που ενεργοποιούνται στο τομέα των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών). 
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5.1.3.2   Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Η.Β.)  

Επίσης ένα σημαντικό βήμα για την ενημέρωση των πολιτών είναι η Ηλεκτρονική   

Βιβλιοθήκη έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης 

(http://www.publicrevenue.gr/elib.) 

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Η.Β.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

(Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχει ενημέρωση στους 

ενδιαφερόμενους, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στους τομείς 

αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της. Το περιεχόμενό της, προέρχεται από 

έγκυρες πηγές και το μεγαλύτερο μέρος του καταχωρείται και αναλύεται με αυτόματο 

τρόπο.  

Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στα περιεχόμενα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης 

και να εκτελέσουν σύνθετες αναζητήσεις με κριτήρια. Επίσης μπορούν να 

πλοηγηθούν στις συλλογές εγγράφων που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις 

της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Η Η.Β. αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στα πλαίσια της αξιοποίησης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και προσβλέπει τόσο στη βελτίωση των εσωτερικών 

λειτουργιών της Γ.Γ.Δ.Ε. όσο και στην υποστήριξη της επικοινωνίας με τον πολίτη, 

παρέχοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση και 

συμβάλλοντας στη διαφάνεια και στην λογοδοσία της διοικητικής δράσης. 

Σκοπός της είναι η συγκέντρωση και η δυνατότητα εντοπισμού και ανάκτησης όλων 

των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στον τομέα των 

αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με τρόπο φιλικό προς τους χρήστες. 

Επίσης, μέσω της Η.Β., παρέχονται πληροφορίες, που εντοπίζονται στο ακριβές 

πλαίσιο εννοιολογικής αναφοράς και καθίσταται δυνατή η αυτόματη διασύνδεση 

Νόμων ή/και ΠΔ με άλλους Νόμους ή/και ΠΔ ή εγγράφων με Νόμους ή/και ΠΔ όταν 

υπάρχουν οι σχετικές παραπομπές. 

Η Η.Β. της Γ.Γ.Δ.Ε. αντλεί το περιεχόμενό της από: 

 

 Το Εθνικό Τυπογραφείο για τους Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα. 

 Τη Διαύγεια για τα έγγραφα, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και 

δημοσιεύονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. 

 Τις Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε., για τα έγγραφα που εκδίδουν και δεν αποθηκεύονται 

στη Διαύγεια. 

 Το δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. για τις ατομικές διοικητικές λύσεις και 

άλλα έγγραφα. 

 Το δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. για έγγραφα υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. 

 To δικτυακό τόπο EUR-Lex: Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια 

Κανονισμούς και Οδηγίες. 

 Το δικτυακό τόπο ICISnet της Τελωνειακής Υπηρεσίας, για Κανονισμούς, Οδηγίες 

και έγγραφα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της. 

http://www.publicrevenue.gr/elib
http://www.publicrevenue.gr/elib/navigation
http://www.publicrevenue.gr/elib/search
http://www.publicrevenue.gr/elib/public/links
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 Το δικτυακό τόπο του Γενικού Χημείου του Κράτους για Κανονισμούς, Οδηγίες 

και έγγραφα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του. 

Ειδικότερα στην Η.Β. αποθηκεύονται: Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Ατομικές Διοικητικές Λύσεις, Κανονισμοί και Οδηγίες της Ε.Ε. και Λοιπά 

Έγγραφα. 

 

Οι θεματικές κατηγορίες που καλύπτει η Η.Β. αφορούν σε: 

 Φορολογικά Θέματα 

 Τελωνειακά Θέματα 

 Θέματα Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) 

 Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής 

Διοίκησης 

 Πληροφοριακό Υλικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

5.1.4  Διαλειτουργικότητα της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

5.1.4.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα 

των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των επιχειρησιακών 

διαδικασιών που υποστηρίζονται από αυτά, να ανταλλάσουν δεδομένα και να 

μοιράζονται πληροφορία και γνώση. (http://ec.europa.eu/indabc/servlets/Doc?id=19529) 

Δομείται ένα οριζόντιο Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας που βασίζεται στην χρήση 

web services (WS), για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ. και του 

Δημοσίου, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Για την υλοποίηση του περιβάλλον 

Διαλειτουργικότητας αναπτύχθηκε πλατφόρμα service-Bus, ως ενδιάμεσο λογισμικό 

μεταξύ του εξωτερικού περιβάλλοντος και των Ο.Π.Σ. της Γ.Γ.Π.Σ, των υπηρεσίες 

υποστήριξης Ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) και Υποδοχή και της 

Διαχείριση αποδείξεων λιανικής πώλησης (e-retail) (Σχήμα 4). 

Βασισμένο σε μελέτη που έγινε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Προσομοίωσης-Ι.Π.ΣΥ.Π./ΕΚ. «Αθήνα», με προϋπολογισμό 1.1 Meuros, εκπονήθηκε 

το έργο «Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στην Γ.Γ.Π.Σ. για την υλοποίηση 

ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και στις Επιχειρήσεις. (www.ipsyp.gr) 

Η Ελληνική Πολιτεία αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης αλλά και την ανάπτυξη και εξέλιξη στη χρήση των ΤΠΕ, προχώρησε 

στην καθιέρωση νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει θέματα που άπτονται στις 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο νόμος Ν3979/2011 που ψηφίστηκε, ρυθμίζει 

θέματα που έχουν να κάνουν, με την αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών και 

νομικών προσώπων ιδιωτικού τομέα να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με 

τους φορείς του δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ (G2C & G2B) και την ρύθμιση της 

χρήσης των ΤΠΕ από τους φορείς του δημοσίου τομέα εντός του πλαισίου για τις 

ανάγκες λειτουργίας τους και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και 

συναλλαγών τους (G2G).  

Το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου νόμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 

είναι: 

 η άσκηση αρμοδιοτήτων από τους φορείς του δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ 

 η επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα με χρήση 

ΤΠΕ 

Στα πλαίσια διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. η 

Φορολογική Διοίκηση ανέπτυξε νέα Υπηρεσία 

Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου (Government 

to Government- G2G) που λειτουργεί και με 

Φορείς άλλων Υπουργείων.  

 

http://www.ipsyp.gr/


68 
 

 η επικοινωνία και συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ, μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα 

και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. 

 η πρόσβαση των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. σε δημόσια έγγραφα και την 

διάθεσή τους για περαιτέρω χρήση, με χρήση ΤΠΕ. 

Με τις διατάξεις του Ν 3979/2011 ρυθμίζονται θέματα όπως η έκδοση ηλεκτρονικών 

εγγράφων, το κύρος και η αποδεικτική ισχύ τους, η τήρηση του ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 

μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στοχεύει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, 

προσφέροντας οφέλη στους πολίτες και βελτιώνοντας στις σχέσεις τους με τη 

Δημόσια Διοίκηση. Μέσω της συνεχούς εποπτείας από στις πολίτες που συμβάλλει 

στην αποφυγή της διαφθοράς  και της αμεσότερης συμμετοχής των πολιτών στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενισχύονται οι θεσμοί της δημοκρατίας. (http://www.g2g.gr, 

http://www.g2c.gr, http://www.g2b.gr). 

 

 

Information Systems interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                         (Σχήμα 4)        

Πηγή: Γενική Γραμματία Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

 

 

 

Εσωτερικά Πληροφοριακά συστήματα 

TAXIS / TAXISnet       ICIS / ICISnet    Elenxis…. 

Service Bus 

ws 

INTERNET / SYZFEXIS( private intranet network) 

ws 

Staging Area 

G2G   G2C  G2B 

http://www.g2g.gr/
http://www.g2c.gr/
http://www.g2b.gr/
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G-Cloud Κόμβος Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Με βάση την εμπειρία της Γ.Γ.Π.Σ. και την υφιστάμενη κατάσταση η Γ.Γ.Π.Σ. 

συμμετέχει σε μια γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας Government Cloud (G-cloud). 

Συγκεκριμένα προετοιμάζεται  η διακήρυξη  προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού  

αλλά και των αναγκαίων διαδικασιών  για την διαχείριση και την προσφορά 

εξωστρεφών υπηρεσιών, συμβάλλοντας  στην αποδοτικότερη υλοποίηση και 

παραγωγική λειτουργία έργων ΤΠΕ τόσο της Γ.Γ.Π.Σ. όσο και  της Δημόσιας 

Διοίκησης.  Με την χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) θα 

είναι εφικτή η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε νέες προηγμένες υπηρεσίες που θα 

προσφέρονται πάνω από τεχνολογίες οριζόντιων υποδομών παροχής υπολογιστικής 

και αποθηκευτικής ισχύος, με τρόπο ευέλικτο και ελαστικό.    

O G-Cloud κόμβος της Γ.Γ.Π.Σ. θα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων, που θα 

επιτρέψει σε πρώτη φάση την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure 

as a service - IaaS) για τα έργα της Γ.Γ.Π.Σ. και άλλων φορέων του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα. 

 

5.1.4.3 Πληροφοριακά Συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής  

(Ο.Π.Σ.Δ.Π.) 

 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής είναι ένα 

κεντρικό σύστημα το οποίο υποστηρίζει την κατάρτιση και την εκτέλεση του 

Κρατικού Προϋπολογισμού τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στις 

Περιφερειακές. Εφαρμογές κορμού καθώς και λειτουργική σύνδεση του ΟΠΣΔΠ, 

μέσω συγκεκριμένων διεπαφών (interfaces) με άλλα πληροφοριακά συστήματα της 

Γ.Γ.Δ.Π. που εξυπηρετούν τις άλλες επιχειρησιακές περιοχές της Γ.Γ.Δ.Π. (όπως 

Θησαυροφυλάκιο, Μισθοί και Συντάξεις, κ.λ.π.), και του ευρύτερου εξωτερικού του 

περιβάλλοντος (π.χ. TAXIS, ICIS, Πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας της 

Ελλάδος, κ.λπ.) 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (M.I.S.) 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (M.I.S.) θα υποστηρίζει την παρουσίαση 

αποτελεσμάτων σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας. Για κάθε επίπεδο ιεραρχίας θα 

παράγονται αναφορές με δομή και περιεχόμενο εύχρηστο και κατανοητό. Η μορφή 

των αναφορών θα είναι σε Λίστες, Πίνακες, Ιστογράμματα, Πίτες, Διαγράμματα, 

Γεωγραφική απεικόνιση κ.λπ.. Η πληροφορία που παράγεται και παρουσιάζεται σε 

κάθε επίπεδο ευθύνης και λήψης απόφασης θα είναι συμβατή με τις ανάγκες 

πληροφόρησης του συγκεκριμένου επιπέδου. 
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Πληροφοριακό σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. 
 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Ε.Φ.Π. παρακολουθεί τη διαδικασία από την 

αποστολή των προεκτυπωμένων δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος (Ε1) και ελέγχει την 

ορθότητα των συμπληρωμένων από τους φορολογούμενους δηλώσεων Ε1 μέχρι την 

εκκαθάριση, την εκτύπωση, την βεβαίωση και την είσπραξη του βεβαιωθέντος 

φόρου. 

Υποστηρίζει την υποβολή των δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε3 μέσω διαδικτύου, καθώς και 

την εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και ειδοποιήσεων για την επιστροφή 

φόρου. 

Επίσης υποστηρίζει τη διαδικασία συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων 

και την εκκαθάρισή τους από τις Δ.Ο.Υ.. 

 

Πληροφοριακό σύστημα Φορολογίας Οχημάτων. 

 

Το σύστημα υποστηρίζει κεντρικά τις διαδικασίες που αφορούν την φορολογία 

οχημάτων  (μητρώο, μεταβολές, εισπράξεις, ειδοποιητήρια είσπραξης κ.λπ.).  

Έχει υλοποιηθεί διαδικτυακή εφαρμογή που υποστηρίζει τις λειτουργίες του 

τμήματος Οχημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).  

Για τους πολίτες είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία των Ι.Χ. Οχημάτων των οποίων 

εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες στο Αρχείο Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και να υποβάλλουν 

τροποποιητικές δηλώσεις, αν διαπιστώσουν την ύπαρξη λανθασμένης ή ελλιπούς 

πληροφορίας. 
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5.2. Αρχιτεκτονική Υποδομή της Γ.Γ.Π.Σ. / Τεχνολογίες ανάπτυξης 

 

Η υποδομή της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή των web based υπηρεσιών της, τόσο προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και προς το προσωπικό στις διάφορες 

υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Ελεγκτικές 

Υπηρεσίες, Κεντρικές Υπηρεσίες κ.λπ.), στηρίζεται σε αρχιτεκτονική 3-tier. 

Ειδικότερα: 

 Web layer: Είναι το front end όπου παρέχεται πληροφοριακό υλικό, η 

κατηγοριοποίηση και οι σύνδεσμοι για την πρόσβαση προς τις εφαρμογές.  Η 

πρόσβαση  στο web layer  επιτυγχάνεται μέσω web browser. 

 Application layer: Η πρόσβαση προς το application  layer είναι εφικτή μόνο μέσω 

του web layer. Η πρόσβαση  ολοκληρώνεται κατόπιν χρήσης των απαραίτητων  

credentials (username & password). H πρόσβαση των χρηστών στις εφαρμογές 

επιτυγχάνεται με τη χρήση κεντρικού καταλόγου χρηστών (LDAP) και 

χρησιμοποιείται Single Sign On μηχανισμός.  

 Database layer: Η πρόσβαση των τελικών χρηστών στα δεδομένα επιτυγχάνεται 

μόνο μέσω των  application servers. 

Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη από την Γ.Γ.Π.Σ. 

(εσωτερικά ή σε συνεργασία με Αναδόχους), καθώς και το αντίστοιχο περιβάλλον 

ανάπτυξης που χρησιμοποιείται, αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Σύστημα Τεχνολογίες Ανάπτυξης Application Server Platform Database/Operating 

System 

Υπάρχοντα και Νέα Αναπτυσσόμενα Πληροφοριακά Συστήματα 

TAXIS, 

VIES, 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, 

web-ΦΕΦΠ, 

web-ΠΕΡΑΙΩΣΗ, 

E9, 

Ο.Π.Σ.ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

AFEnet, 

ICIS 

gsis.gr / taxisnet.gr 

Νέο TAXIS, 

IcisNet, 

TaxisNet,  

Ο.Π.Σ. Συντάξεων & 

Μισθοδοσίας, 

Ο.Π.Σ. Γ.Χ.Κ. 

ELENXIS, 

Πιλοτικό-ΣΔΟΕ 

Ο.Π.Σ.Κ.Υ./ 

Διαχείριση 

Εγγράφων 

Ο.Π.Σ.Κ.Υ./Διαχείρι-

ση Προσωπικού 

Π.Σ. ΔΙ.ΠΕ. 

Tuxedo 8.1,  6.4 , 6.5 

MF-Cobol, C, 

J2EE (JSPs, servlets) 

Oracle 

Forms/Reports/Discoverer 

J2EE, 

PL/SQL 

xml, web-services 

Oracle Portal 

Application Express 

Escort 

Data Warehouse 

Citrix 

LiveLink Enterprise Server 

9.7.1 

 

Tuxedo8.1/Solaris9, 

Tuxedo 6.4, 6.5, 8.1 /AIX 

Oracle ias 10g rel.2 /linux, 

Oracle ias 10g rel.3 / Red Hat 

4 

Tomcat ver.6 / Red Hat 4 

Weblogic Server v.10.3.2.0 / 

Linux Red Hat 5 

Oracle ias 10g  rel.2 /Linux 

Red Hat 5 

Oracle ias 10g  rel.3/Linux Red 

Hat 5Active Directory 

Microsoft .net 

 

Oracle ias 10g rel.2 / RHEL 

5.2 

Oracle ias 10g rel.2  / 

Windows Server 2008 5.2 

 

 

Oracle11g / Solaris10 

Oracle 10g /Solaris 10 

Oracle10g / Linux Red 

Hat 3 – 4 -5Oracle10g / 

Solaris9 

Oracle7.3 / AIX 

Oracle10g / Linux Red 

Hat 

Oracle11g/ Linux Red 

Hat 5 

Oracle8i /  Solaris9 

Windows 2003 R2 

Windows 2008 

R2/HyperV 

Oracle 11g/ Windows 

Server 2003 R2 

 

LDAP / SSO  Oracle Identity Management 

10.1.2.3.0 10g 

Oracle 10g /Solaris 10 

 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
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H αρχή που διέπει την δικτυακή υποδομή είναι:  

Η ύπαρξη ζωνών ασφαλείας (de-militarized zones – DMZs) για διαφορετικές 

κατηγορίες προσφερόμενων υπηρεσιών (π.χ. web, application, ldap, db, management 

και εσωτερικών χρηστών) ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος σε 

πολλαπλά επίπεδα.  Οι ζώνες αυτές σχηματίζονται από την ύπαρξη firewall. Ο 

φόρτος των εφαρμογών κατανέμεται στους servers, μέσω load balancers. Για την  

πρόσβαση στις εφαρμογές  γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου https, ο τερματισμός δε 

αυτού γίνεται στους load balancers.  

Η πρόσβαση των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Κεντρικές Υπηρεσίες κ.λπ.) στο Intranet, επιτυγχάνεται μέσω  

ιδιωτικής νησίδας του WAN δικτύου της δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ακολουθεί την αρχιτεκτονική των εικονικών ιδιωτικών 

δικτύων (Virtual Private Networks)  για τους φορείς της Φορολογικής Διοίκησης 

όλης της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη μεταξύ τους 

επικοινωνία με: 

 Δεδομένα (Επικοινωνία υπολογιστών – INTERNET). 

 Εικόνα (Τηλεδιάσκεψη- Σύγχρονη και Ασύγχρονη, Τηλεκπαίδευση). 

 Τηλεφωνία (ανάμεσα στους φορείς του Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με 

όλους τους φορείς του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»). 

 Τηλεφωνία σε δίκτυα εκτός του τοπικού βρόχου (κινητή, υπεραστική, διεθνής). 

 

Το δίκτυο ακολουθεί τη λογική της προμήθειας των υπηρεσιών σε επίπεδο 

παρεχόμενης υπηρεσίας (SLA). 

 

5.2.1 Τεχνολογικοί στόχοι της Γ.Γ.Π.Σ.  
 

Με γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα,  την υψηλή απόδοση, την 

προσαρμοστικότητα στις  συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, την 

εύκολη διαχείριση και την μείωση του κόστους κτήσης/χρήσης υποδομής, οι γενικοί 

τεχνολογικοί στόχοι της συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

1. Εγκατάσταση κεντρικής υποδομής (servers, storage, εσωτερικό δίκτυο), η οποία 

θα έχει χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας, μεγάλης κλιμάκωσης-

επεκτασιμότητας, αυξημένης απόδοσης και θα είναι ικανή να υποστηρίξει τα 

κάτωθι: 

 Ενοποίηση των υποδομών όλων των πληροφοριακών συστημάτων με 

εκτεταμένη χρήση virtualization τεχνικών σε όλα τα επίπεδα (servers, storage, 

networking). 

 Συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε κεντρική αποθηκευτική υποδομή (SAN). 

 Ενίσχυση της ασφάλειας πρόσβασης στα δίκτυα, στα συστήματα και στα 

δεδομένα. 
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 Κεντρικό έλεγχο – διαχείριση των συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. 

 Ομογενοποίηση των   

 συστημικού λογισμικού των συστημάτων  

 λογισμικού ανάπτυξης των Π.Σ. – δημιουργία / επιβολή προτύπων 

ανάπτυξης 

 του user interface σε browser-based 

 Ενοποίηση των βάσεων των πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν 

παρόμοιους σκοπούς (π.χ. Συναλλαγές (OLTP), υποστήριξη αποφάσεων (DS) 

κ.λπ.). 

2. Εγκατάσταση εφεδρικής υπολογιστικής υποδομής, ανάλογης αρχιτεκτονικής με 

την κύρια υποδομή, ώστε να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα / αδιάλειπτη λειτουργία, 

σε χώρο εκτός του κτιρίου της Γ.Γ.Π.Σ.. 

 

5.2.2  Υποδομή – Νέου Data Center 
 

Το Νέο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) της Γ.Γ.Π.Σ. καλύπτει τις ανάγκες 

κεντρικής επεξεργασίας για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας 

(TAXIS), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS), το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS), το νέο 

TaxisNet, το ICISnet καθώς και μία σειρά άλλων έργων (VIES, συντάξεις, 

μισθοδοσία, Διαχείρισης Προσωπικού, Τράπεζα νομικών πληροφοριών, Διαχείριση 

Αποθηκών-Ο.Π.Σ.Α κ.λπ.).  

Οι προδιαγραφές του Νέου Data Center καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Switched Gigabit Ethernet για όλους τους εξυπηρετητές. 

 Χαρακτηριστικά των κεντρικών OLTP RDBMS servers: 

 Υψηλή Διαθεσιμότητα  (επιπέδου 99,99%) 

 Οι RDBMS εξυπηρετητές θα  λειτουργούν σε cluster δύο (2) κόμβων  για  την  

εξυπηρέτηση όλων των Βάσεων Δεδομένων. 

 Συγκέντρωση Υλικού (hardware consolidation)  

 Είναι επιθυμητή η συγκέντρωση των εξυπηρετητών  Βάσεων  Δεδομένων  σε   

ανεξάρτητα τμήματα (partitions) ενός (1) ή περισσοτέρων κεντρικών 

μηχανών, ώστε να εξασφαλίζεται ευκολία στη διαχείριση. 

 Επεκτασιμότητα (expandability) 

 Η αρχιτεκτονική των συστημάτων θα είναι ανοικτή, ώστε να διευκολύνεται η 

συνεργασία με υλικό διαφορετικών κατασκευαστών, που θα προμηθευτεί η 

Γ.Γ.Π.Σ. στο μέλλον. 

 Ύπαρξη κεντρικού αποθηκευτικού χώρου δεδομένων (SAN) που θα ικανοποιεί τις 

ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων των ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων που υπάρχουν ή θα υλοποιηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ. Η υποδομή Storage 

Area Network (SAN) θα εξυπηρετήσει σημαντικό αριθμό database servers 

(συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πληροφοριακού συστήματος των 

Ελεγκτικών Υπηρεσιών / ELENXIS), παρέχοντας πρόσβαση σε αποθηκευτικό 
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χώρο με υψηλή επεκτασιμότητα. Σε συνδυασμό με μονάδα λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας (backup unit) θα εκτελείται συνολικό backup απευθείας από το SAN 

μέσα σε χρονικό παράθυρο που καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ..  

 Ύπαρξη συστήματος Backup που θα αναλάβει το backup του συνόλου των 

ωφέλιμων δεδομένων που θα αποθηκεύονται στο SAN. 

 Συστοιχία Web/Application/LDAP servers, Δικτυακών συσκευών, Firewalls, IDSs, 

κ.λ.π., για το TaxisNet, Icisnet και τη νέα έκδοση του Taxis, που βρίσκεται υπό 

ανάπτυξη. 

 Πρόσθετος RDBMS εξυπηρετητής και SAN. Τα δύο (2) αυτά στοιχεία θα 

αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας ενός disaster site. 

Οι εξυπηρετητές του συστήματος εντάσσονται ανάλογα με το ρόλο τους σε 

διαφορετικές DMZs (de-militirized zones), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του 

συστήματος σε πολλαπλά επίπεδα. 

 

5.2.3  Λογισμικό Διαχείρισης. 

Το λογισμικό διαχείρισης (N.M.S.) που χρησιμοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ. για το δικτυακό 

εξοπλισμό είναι το SNMPc Enterprise Edition της εταιρείας Castle Rock 

Corporations. Το λογισμικό N.M.S. που χρησιμοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ. για όλους τους 

Servers, SAN, Databases είναι OpenSource και είναι το Nagios Ver.3 μαζί με το 

Plug-in Centreon Ver.2. 

Για  τις εφαρμογές η υποδομή που χρησιμοποιείται είναι η Virtual Machines (με τις 

απαιτούμενες άδειες του Λειτουργικού Συστήματος Linux) σε όλα τα επίπεδα της 

αρχιτεκτονικής της Γ.Γ.Π.Σ. και η ανάπτυξη των εφαρμογών γίνεται  σε περιβάλλον 

J2EE 6 (Java) ενώ οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις, είναι συγκεντρωμένες σε ένα ενιαίο και πολυκαναλικό περιβάλλον 

σύμφωνα με το «Service Desk» και «καλές πρακτικές».  

Κατ’ αντιστοιχία με το Service Desk, ονομάστηκε το συνολικό αποτέλεσμα «Κέντρο 

Εξυπηρέτησης» (Service Center), μέσα από το οποίο θα παρέχονται ηλεκτρονικά, 

αναβαθμισμένες και με την χρήση όλων των μέχρι σήμερα υφισταμένων καναλιών 

επικοινωνίας, αφενός όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες καθώς και νέες. 

Η Γ.Γ.Π.Σ. επιδιώκοντας την αυτονομία της, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην 

ανάπτυξη εσωτερικής ικανότητας προγραμματισμού εφαρμογών και έχει αναπτύξει 

σειρά εφαρμογών σε διάφορα υποσυστήματα, αποκτώντας παράλληλα 

σημαντικότατη τεχνογνωσία που αποτελεί πολύτιμο πόρο του Οργανισμού. Στα 

πλαίσια αυτά έχει επιλέξει ως ενιαία πλατφόρμα ανάπτυξης των νέων εφαρμογών της 

για το Internet ή Intranet, τα ανοικτά πρότυπα XML, Web Services και την 

πλατφόρμα J2EE.  

Το λογισμικό υποδομής, τόσο σε επίπεδο συστήματος βάσης δεδομένων (RDBMS), 

όσο και σε επίπεδο μεσισμικού- λογισμικού εξυπηρετητών εφαρμογών (middleware 

application servers) είναι της εταιρίας Oracle. 
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5.2.4  Αρχιτεκτονική της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Φυσική αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική του Κ.Ε.Φ. είναι πολυεπίπεδη (multi-tier), σύμφωνα με την οποία, 

τα δεδομένα και το περιεχόμενο αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων (Database 

Server), ενώ το λογισμικό και οι εφαρμογές που θα προσφέρονται μέσω δικτυακής 

πύλης, θα εκτελούνται σε εξυπηρετητές εφαρμογών (application servers). Οι 

συναλλασσόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα από web browser. 

Η εφαρμογή λειτουργεί με όλους τους διαδεδομένους web browsers (Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, Opera κ.λπ.). 

Η αρχιτεκτονική των αναπτυσσόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών θα εντάσσεται στη 

γενική αρχιτεκτονική του υπό ανάπτυξη Data Center της Γ.Γ.Π.Σ.. 

Τα χαρακτηριστικά που  διέπουν το σύνολο του Έργου  σε λειτουργικό και 

τεχνολογικό επίπεδο και δεδομένης της συνεγκατάστασης του συστήματος στο data 

center της Γ.Γ.Π.Σ., είναι τα ακόλουθα:   

 Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture) και χρήση προτύπων 

που θα διασφαλίζουν: 

 Την (επιλεκτική) επεκτασιμότητα των συστημάτων και υποσυστημάτων χωρίς 

αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

 Διαθεσιμότητα: αδιάλειπτη (24 ώρες Χ 7 ημέρες την εβδομάδα) παροχή 

υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. 

 Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, 

δημοσίευση εσφαλμένων δεδομένων. 

 Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Ευκολία διαχείρισης: παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση 

ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή 

αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

 Αρχιτεκτονική n-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 

μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική 

εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα αλλά και στην 

συντήρηση του. 

 Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 

ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας 

εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος 

και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. 
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Λειτουργική Αρχιτεκτονική 

 

Για λόγους ομοιόμορφης αρχιτεκτονικής και ευκολότερης διαχείρισης των 

εφαρμογών, η παροχή των διαδικτυακών εφαρμογών (web based) για τους 

εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χρήστες θα βασίζεται στην ίδια πολυεπίπεδη 

αρχιτεκτονική. Για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν διαδικτυακό ιστότοπο (δηλ. 

web site) αλληλεπίδρασης, η παροχή των εφαρμογών αυτών βασίζεται σε 

αρχιτεκτονική client-server.  

 

Στο παρακάτω σχήμα 5 αποτυπώνεται ενδεικτικά η αρχιτεκτονική της Γ.Γ.Π.Σ.: 

 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

INTERNET

LAN

LAN
Γ.Γ.Π.Σ.

LAN

Γ.Γ.Π.Σ.

LAN
………

Data center

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υπ.Ο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ/
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ή /και 
ΕΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Experts ή/ και 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

TCP/IP,VOIP/
SIP

TCP/IP,VOIP/
SIP

TCP/IP,VOIP/
SIP

TCP/IP,VOIP/
SIP

ΠΑΡΟΧΟΙ

Experts ή/ και 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

Experts ή/ και 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

Experts ή/ και 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

(Σχήμα 5) 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
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Με ανοιχτό διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στις 20.3.2013, ανατέθηκε το έργο για την 

ανάπτυξη του περιβάλλοντος της Γ.Γ.Π.Σ. Τα στοιχεία του έργου παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με δημοσίευση, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου (εκτός υπηρεσιών συντήρησης) ανέρχεται 

στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα 

πέντε Ευρώ (2.155.135,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.752.142,28€, πλέον ΦΠΑ: 402.992,72€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 

εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και 

πενήντα Λεπτών (191.338,50 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 155.559,75 €, πλέον ΦΠΑ: 35.778,75 €). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 

εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και 

πενήντα Λεπτών  (956.692,50 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 777.798,75 €, πλέον ΦΠΑ: 178.893,75 €). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο (εκτός των υπηρεσιών συντήρησης) χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 

από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2011ΣΕ05180004. 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
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Κεφάλαιο 6. 

6.1. Συμπεράσματα- προτάσεις. 

Η Φορολογική Διοίκηση προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες που παρέχει, με 

βασικούς άξονες την αναδιοργάνωση του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού, την 

ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, την βελτίωση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων-Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και την εστίαση στην εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της ΦΔ επιχειρείται στα πλαίσια της θεσμικής 

αποστολής της, η οποία όπως διατυπώθηκε σε προηγούμενες ενότητες είναι η 

επίτευξη των στόχων είσπραξης των δημοσίων εσόδων με ενίσχυση της φορολογικής 

συνείδησης και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, 

ενεργώντας με προσήλωση στις αξίες της, που είναι η Ακεραιότητα, η Λογοδοσία, η 

Διαφάνεια, η Αντικειμενικότητα, η Δικαιοσύνη, η Συνεχής Βελτίωση και η Γνώση. 

Επιπλέον, το σημαντικό αυτό εγχείρημα λαμβάνει χώρα σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη 

χρονική συγκυρία στα ευρύτερα πλαίσια λειτουργίας του κράτους και υπό τους 

αυστηρούς δημοσιονομικούς κυρίως περιορισμούς των μνημονιακών υποχρεώσεων, 

που εντείνουν την πίεση για αποτελεσματικότερη και αμεσότερη εφαρμογή των 

ούτως ή άλλως μη δημοφιλών φορολογικών διατάξεων, οι οποίες έχουν κεντρικό 

στόχο την αύξηση της είσπραξης δημοσίων εσόδων, προκειμένου να μην 

εκτροχιαστεί η εκτέλεση των ιδιαίτερα εύθραυστων προϋπολογισμών, με ότι αυτό 

συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Είναι 

προφανές ότι σε τέτοιο περιβάλλον η αμεσότητα και το αίσθημα του κατεπείγοντος 

μπορεί να θέσει σε δεύτερη μοίρα αξίες όπως η αντικειμενικότητα και η δικαιοσύνη, 

τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο ο οποίος μπορεί να υπονομεύσει τόσο τις αρχές 

όσο και τα προσδοκώμενα  αποτελέσματα του αρχικού σχεδιασμού.  

Παρά τις διαφαινόμενες καλές προθέσεις και προσπάθειες σε επίπεδο σχεδιασμού, 

παρατηρούνται κάποια σημαντικά προβλήματα τα οποία περιορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι: 

α) Πολυνομία. Το χάος της πολυνομίας είναι από τους κρισιμότερους «αόρατους» 

εχθρούς της ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι ίσως η χώρα με τους περισσότερους νόμους 

και ρυθμίσεις στον κόσμο, ένα πολυδαίδαλο νομικό σύστημα του οποίου την ισχύ 

κανείς δεν γνωρίζει και στα δίχτυα του οποίου «κολλάει» κάθε μεταρρυθμιστική 

απόπειρα. (Γιάνναρου, 2014) 

Τα αίτια της πολυνομίας είναι πολλά, αλλά μπορούν να συνοψιστούν σε τρία βασικά 

(Γεωργακόπουλος, 2016):   

- Το πρώτο είναι η πολιτική κουλτούρα της χώρας, σύμφωνα με την οποία η 

νομοθέτηση είναι το κύριο έργο μιας κυβέρνησης.  

http://www.kathimerini.gr/
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- Το δεύτερο αίτιο έχει να κάνει με την κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης, στην 

οποία κυριαρχεί μια τυπολατρία που οδηγεί και σε υπερβολική ρυθμιστική 

παραγωγή. Για να γίνει οτιδήποτε στο ελληνικό δημόσιο πρέπει να είναι επακριβώς 

προβλεπόμενο από κάποια κανονιστική πράξη.  

- Ο τρίτος λόγος είναι ευρύτερος και έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί το 

κοινοβούλιο ως απλός επικυρωτής των αποφάσεων της κυβέρνησης, με την απουσία 

αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγησης της παραγωγής ρυθμίσεων, 

αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα που υποκινεί το νομικό πληθωρισμό. 

 

Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο έχουν γίνει διάφορες απόπειρες για να 

συγκεκριμενοποιηθεί το κόστος της πολυνομίας σε κάποιες χώρες, αλλά κατά κανόνα 

αυτό που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί είναι τα διοικητικά βάρη που προκαλεί η 

γραφειοκρατία που προκύπτει από την πολυνομία και την κακονομία. Σε έρευνα της 

Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα το 2006 διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι αν σε βάθος 

εικοσαετίας μειωθούν τα διοικητικά/γραφειοκρατικά βάρη κατά 25%, το ΑΕΠ της 

Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν είναι μόνο έμμεσες. Υπάρχει μια σειρά από πολύ σοβαρά 

προβλήματα που επηρεάζουν την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας. Η διόγκωση  

της γραφειοκρατίας, αποθαρρύνει τις εγχώριες και τις ξένες επενδύσεις, κάνει το 

επιχειρείν δυσκολότερο και κοστοφόρο, και τελικά επιβαρύνει ραγδαία την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, η πολυνομία και η κακονομία επιβαρύνουν δραματικά τη λειτουργία της 

Δημόσιας Διοίκησης. Θεσμοποιούν την πελατειακή σχέση κράτους-πολίτη, 

δυσχεραίνουν και καθυστερούν την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων ή αλλαγών (γι' αυτό 

και η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, ότι οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται), 

και παράλληλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς 

του κράτους. Με τις αντικρουόμενες διατάξεις και τα νομικά κενά 

προκαλούν ανασφάλεια δικαίου (Γεωργακόπουλος, 2016).   

β) Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων όπως η μη στελέχωση 

των υπηρεσιών με διευθυντές και υποδιευθυντές για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι 

συνεχείς αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής στελεχών, διαμορφώνοντας 

μια εικόνα «θολή» η οποία αποκλίνει από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας 

και της συνέπειας τις οποίες ευαγγελίζεται. 

γ) Μη ευθυγράμμιση της στρατηγικής και των κεντρικών στόχων, με αποτέλεσμα την 

ύπαρξη εμφανούς «χάσματος κουλτούρας», το οποίο δημιουργεί σύγχυση και εντείνει 

τις αποκλίσεις «επιθυμητού – πραγματικού». 

Είναι προφανές ότι τα Πληροφοριακά Συστήματα θα πρέπει να εναρμονιστούν 

πλήρως με τους στόχους και τη στρατηγική προκειμένου να συμβάλλουν στην 

μεγιστοποίηση των ωφελειών και στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των ιδιαίτερα 

φιλόδοξων στόχων. 
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δ) Καθυστερήσεις στην αλλαγή/προσαρμογή των δομών στο νέο περιβάλλον, 

προκειμένου αυτές να υποστηρίζουν καλύτερα και να «ταιριάζουν» περισσότερο 

στην νέα σύγχρονη «εικόνα» που επιχειρείται να δοθεί στην λειτουργία των 

υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης. 

ε) Ανεπαρκής και σχεδόν προβληματική αξιοποίηση του προσωπικού, με βασικά 

χαρακτηριστικά την ανισοκατανομή του και το χαμηλό ηθικό, αναζητώντας ακόμη 

έναν αξιόπιστο μηχανισμό υποκίνησης και ενδυνάμωσής του ικανό να βελτιώσει τους 

βασικούς δείκτες απόδοσης και εργασιακής παραγωγικότητας, περιορίζοντας 

μακροπρόθεσμα ακόμη και το εργασιακό κόστος. 

      

Ο Φορολογικός Έλεγχος και τα Πληροφοριακά Συστήματα που τον υποστηρίζουν 

είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την 

εμπέδωση μιας νέας αντίληψης περί «κράτους δικαίου» και σχέσεων «κράτους-

πολίτη». Είναι προφανές, ότι η αύξηση της οριζόντιας φορολόγησης στα δηλωθέντα 

εισοδήματα ενισχύει τις αδικίες, δημιουργεί κουλτούρα φοροδιαφυγής, στρεβλώνει 

τον ανταγωνισμό και επιβαρύνει περισσότερο αυτούς που εκ των πραγμάτων δεν 

έχουν την δυνατότητα να αποκρύψουν εισοδήματα. Σκοπός της Φορολογικής 

Διοίκησης θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός των μη δηλωθέντων εισοδημάτων  και η 

φορολόγησή τους και όχι η συνεχής υπερφορολόγηση των ήδη δηλωθέντων 

εισοδημάτων. Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί και πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, οι οργανισμοί του δημοσίου 

τομέα πρέπει να επιδιώκουν την εκπλήρωση σκοπών, όπως η αποτελεσματικότητα 

και η αποδοτικότητα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η αύξηση της αποτελεσματικότητας 

της φορολογικής διοίκησης αποτελεί την κύρια πρόκληση που καλείται η ίδια να 

αντιμετωπίσει. 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης έχουν 

αναπτυχθεί διεθνώς διάφορα εργαλεία, όπως για παράδειγμα το εργαλείο 

διαγνωστικής αξιολόγησης της φορολογικής διοίκησης (TADAT) και το εργαλείο 

αξιολόγησης της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών (PEFA). 

Το TADAT είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από διεθνείς αναπτυξιακούς 

εταίρους και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, 

την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα ευρύ φάσμα 

εμπειρογνωμόνων έχει συμβάλει τεχνικά, προκειμένου να βοηθήσει να γίνουν οι 

Φορολογικές Διοικήσεις σε όλο τον κόσμο πιο δίκαιες και αποτελεσματικές. Μια 

αποτελεσματική Φορολογική Διοίκηση αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα στην 

οικοδόμηση υπεύθυνης, αποτελεσματικής και αξιόπιστης Κυβέρνησης. Η επίτευξη 

του στόχου αυτού γίνεται με καλό φορολογικό σχεδιασμό αλλά και οικοδόμηση 

ισχυρών φορολογικών διοικήσεων. 

Το PEFA είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της κατάστασης της διαχείρισης των 

δημόσιων οικονομικών. Μια αξιολόγηση PEFA παρέχει μια διεξοδική, συνεπή και 
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τεκμηριωμένη ανάλυση των επιδόσεων ΔΔΟ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η 

μεθοδολογία PEFA μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε διαδοχικές εκτιμήσεις για την 

παρακολούθηση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου. 

Με τη χρήση του TADAT μπορεί να αξιολογηθεί μία φορολογική διοίκηση σε εννέα 

τομείς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει επιτύχει τους στόχους της. Ειδικότερα, 

αξιολογούνται κυρίως η πληρότητα της βάσης δεδομένων των φορολογουμένων (του 

φορολογικού μητρώου), η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, η υποστήριξη της 

οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η εμπρόθεσμη υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, η εμπρόθεσμη καταβολή φορολογικών οφειλών, η μη 

διαπίστωση ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, η αποτελεσματική επίλυση 

φορολογικών διαφορών, η αποτελεσματική διαχείριση εσόδων, η λογοδοσία και η 

διαφάνεια. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της πληρότητας της βάσης δεδομένων των φορολογουμένων, 

εξετάζεται η ύπαρξη αξιόπιστης και πλήρους πληροφόρησης για τους 

φορολογούμενους που είναι καταχωρισμένοι στο φορολογικό μητρώο και η γνώση 

των υπόχρεων φορολογουμένων, γεγονός που επιτρέπει τη λήψη πρωτοβουλιών για 

τον εντοπισμό των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που, ενώ έχουν την 

υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο, δεν συμμορφώνονται με αυτήν. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της διαχείρισης κινδύνων εξετάζεται η αναγνώριση, η 

αξιολόγηση, η προτεραιοποίηση και η ποσοτικοποίηση των κινδύνων συμμόρφωσης 

και των θεσμικών κινδύνων, η αντιμετώπιση των κινδύνων μέσω ενός πλάνου 

βελτίωσης της συμμόρφωσης, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των 

μέτρων/δράσεων αντιμετώπισης των κινδύνων συμμόρφωσης. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της υποστήριξης από τη φορολογική διοίκηση της οικειοθελούς 

συμμόρφωσης, εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής και προσβασιμότητας στις 

πληροφορίες, η έκταση των πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης 

των φορολογουμένων και η ανατροφοδότηση από τον φορολογούμενο σε σχέση με 

τις υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της εμπρόθεσμης υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

εξετάζεται το ποσοστό υποβολής δηλώσεων εντός των νόμιμων προθεσμιών και η 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την υποβολή τους. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της πληρωμής των φόρων, εξετάζεται η χρήση των ηλεκτρικών 

μέσων πληρωμής, η χρήση αποτελεσματικών συστημάτων είσπραξης, κυρίως της 

παρακράτησης στην πηγή και της προκαταβολής φόρου, η κανονικότητα των 

πληρωμών, καθώς και το σύνολο και η ροή των ληξιπρόθεσμων φορολογικών 

οφειλών. 
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Στο πλαίσιο ελέγχου για τη μη διαπίστωση ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, 

εξετάζεται η έκταση των επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό 

και την αποτροπή υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, η έκταση των 

προληπτικών ενεργειών για την ενθάρρυνση της υποβολής δηλώσεων χωρίς 

ανακρίβειες και η παρακολούθηση της έκτασης υποβολής ανακριβών δηλώσεων. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της επίλυσης διαφορών, εξετάζεται η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης, 

πρακτικής και διαβαθμισμένης διαδικασίας επίλυσης διαφορών, ο χρόνος επίλυσης 

των διαφορών και ο βαθμός ανταπόκρισης της διοίκησης στα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της αποτελεσματικής διαχείρισης εσόδων, εξετάζεται η συμβολή 

της φορολογικής διοίκησης στη διαδικασία πρόβλεψης των εσόδων, η 

καταλληλότητα του λογιστικού συστήματος εσόδων και καταλληλότητα της 

διαδικασίας επιστροφής φόρων. 

Στο πλαίσιο ελέγχου της λογοδοσίας, εξετάζεται το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται 

από τον εσωτερικό έλεγχο, η εξωτερική παρακολούθηση της φορολογικής διοίκησης, 

η αντίληψη του κοινού για την ακεραιότητά της, καθώς και η δημοσίευση των 

δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και των πλάνων της. 

Το PEFA προβλέπει είκοσι οκτώ δείκτες αποτελεσματικότητας που εστιάζουν σε 

σημαντικές πτυχές του συστήματος διαχείρισης δημοσίων οικονομικών, μεταξύ των 

οποίων τρεις αφορούν τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα τη 

διαφάνεια αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τις οφειλές των φορολογουμένων, την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων για την εγγραφή των φορολογουμένων στο 

φορολογικό μητρώο και για τη βεβαίωση των φόρων, καθώς και την 

αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φορολογικών οφειλών. 

Στην Ελλάδα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο αύξησης της 

λογοδοσίας της, δημοσιοποιεί πλέον δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητάς της. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται κυρίως στην παρακολούθηση αυτών που αφορούν τα παλαιά 

και τα νέα ληξιπρόθεσμα, την απόδοση των ελεγκτικών κέντρων και ειδικότερα του 

ΚΕΜΕΕΠ, του ΚΕΦΟΜΕΠ, τις επιστροφές ΦΠΑ και εισοδήματος, την 

παρακολούθηση του ανώτατου ορίου του στόχου των επιστροφών, το ποσοστό των 

εμπρόθεσμων πληρωμών οφειλών προς τρίτους, καθώς και το ποσοστό των 

οφειλετών σε βάρος των οποίων η ΓΓΔΕ λαμβάνει μέτρα, καθώς αυτοί 

παρακολουθούνται από τους δανειστές στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος 

δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. 

Καταληκτικά, η φορολογική διοίκηση καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει μεγάλες 

προκλήσεις, όπως κυρίως η αύξηση της αποτελεσματικότητάς της με σκοπό την 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τη βελτίωση της 

οικειοθελούς συμμόρφωσης, την παροχή στους πολίτες ποιοτικότερων υπηρεσιών. 
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Η υιοθέτηση, επομένως, από τη φορολογική διοίκηση σύγχρονων εργαλείων 

μέτρησης της αποτελεσματικότητάς της, όπως το TADAT και το PEFA, θα ήταν 

ιδιαιτέρως χρήσιμη. Με τα εργαλεία αυτά η διοίκηση θα μπορέσει να διαγνώσει τα 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της και να σχεδιάσει μια στρατηγική 

μεταρρύθμισής της που θα της επιτρέψει να πετύχει τους στόχους της. 

Η αξιολόγηση της φορολογικής διοίκησης είναι ο μόνος δρόμος προκειμένου αυτή να 

καταστεί σύγχρονη, να επιδράσει θετικά στην αντίληψη του κοινού για την 

ακεραιότητά της μέσω της λογοδοσίας για το έργο της, να ανταποκριθεί στις νέες 

προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή της, να 

καταστεί αρωγός στην προσπάθεια για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και 

βεβαίως να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους φορολογούμενους συμβάλλοντας 

με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης (Σαββαϊδου, 2016). 

 

Προτάσεις 

Στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων όπως αυτοί διατυπώνονται στο Επιχειρησιακό 

Σχέδιο 2016 της Φορολογικής Διοίκησης, παρουσιάζονται παρακάτω 

ομαδοποιημένες οι εξής προτάσεις: 

Μεγιστοποίηση δημοσίων εσόδων. 

Όσον αφορά τον στρατηγικό στόχο που έχει να κάνει με την μεγιστοποίηση των 

δημοσίων εσόδων, θα ήταν σκόπιμο και ωφέλιμο να γίνει επανεξέταση του πλαισίου 

εφαρμογής των μέτρων είσπραξης, με γνώμονα την απλούστευση της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής του TAXISnet αλλά και των συστημάτων που χειρίζονται οι υπάλληλοι 

της Φορολογικής Διοίκησης, TAXIS, ELENXIS και ICIS. Δεδομένης της ελλιπούς 

μηχανογράφησης ορισμένων διαδικασιών και με συνεχή εμφάνιση τεχνικών 

προβλημάτων, θα ήταν καλό να επισπευτεί το έργο της ολοκλήρωσης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των πληροφοριακών συστημάτων.   

Επίσης χρειάζεται προσπάθεια αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των 

Κεντρικών Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας και παραγωγής διοικητικής πληροφόρησης και επιπλέον αναβάθμιση 

της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής υψηλής διαθεσιμότητας και αυξημένης 

απόδοσης (data center). 

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

Αναφορικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

βαρύτητα στους στοχευμένους ελέγχους με επαναξιολόγηση των κριτηρίων κινδύνου 

των προς έλεγχο υποθέσεων. Θα ήταν σκόπιμο για την ενίσχυση της συμμόρφωσης 

των φορολογουμένων να γίνεται δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου.       

Ένα μέσο ελέγχου και φορολογικής συμμόρφωσης είναι και η παροχή κινήτρων για 

εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές. Επιπλέον θα πρέπει να  
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ενισχυθεί η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου και να γίνονται 

διασταυρώσεις διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες πηγές. Τέλος, είναι 

πλέον επιτακτική η ανάγκη για εντοπισμό των μη δηλωθέντων εισοδημάτων, 

ακινήτων και καταθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εντατικοποίηση των 

διαδικασιών για την είσπραξη ΦΠΑ που οφείλεται από τις επιχειρήσεις.  

Για να έχουν όμως αποτέλεσμα οι έλεγχοι και να μειωθεί η φοροδιαφυγή θα πρέπει 

πρώτα απ΄ όλα να γίνει προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών ελέγχου, μέσω της 

ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του εσωτερικού ελέγχου από τα πληροφοριακά 

συστήματα με κεντρικό στόχο τη μοντελοποίηση όλων των φορολογικών 

διαδικασιών. Λόγω της πολυνομίας και κακονομίας στη χώρα μας, που είναι υπαίτιες 

σε μεγάλο βαθμό για το χάος που επικρατεί, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εκ νέου 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Επιπλέον, ο στόχος για εστιασμένη εντατικοποίηση 

των ελέγχων, θα πρέπει να συμβαδίζει με συνεχή εκπαίδευση των ελεγκτών, και 

γενικότερα με έμφαση στην αξιοποίηση και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου 

παράγοντα, όροι απαραίτητοι για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΦΔ.  

Η ενδυνάμωση των εργαζομένων θα πρέπει να ενισχυθεί και με την παροχή μέσων 

όπως εξοπλισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών με μέσα προηγμένης τεχνολογίας, 

πλήρη πρόσβαση των ελεγκτών στο διαδίκτυο και σε όλα τα πληροφοριακά 

συστήματα.  

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού-Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα της Φορολογικής Διοίκησης και του Δημοσίου 

γενικότερα είναι η υποστελέχωση και η ανισοκατανομή του προσωπικού. Θα πρέπει 

επιτέλους να τεθεί σε λειτουργία η τεχνική του σχεδιασμού θέσεων εργασίας με 

λεπτομερή καταγραφή καθηκόντων και ευθυνών, η οποία θα συμβάλλει στην 

αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού και θα περιορίσει το σύνηθες φαινόμενο 

της διάχυσης των ευθυνών, το οποίο ουσιαστικά μέχρι σήμερα ευνοεί αυτούς που δεν 

παράγουν έργο. 

Το βήμα αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του προσωπικού 

με επιστημονικά κριτήρια, με τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος αξιοκρατίας, 

αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.  

Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων με υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων και 

ρόλων (job rotation) και εμπλουτισμό της εργασίας (job enrichment) μπορεί να 

βελτιωθεί με την επανασύσταση της Σχολής Επιμόρφωσης και με συστηματική 

μεταβίβαση γνώσεων και εμπειριών σε νέους υπαλλήλους. Αναφορικά με την 

καταπολέμηση της Διαφθοράς θα πρέπει να υπάρχει συνεχής διαδικασία 

ηλεκτρονικής τυποποίησης/αυτοματοποίησης των διαδικασιών στο πλαίσιο 

ελαχιστοποίησης της συναλλαγής με το κοινό, να υπάρχει αυστηρό αλλά παράλληλα 

δίκαιο και υποστηρικτικό πειθαρχικό πλαίσιο με σκοπό την παραδειγματική τιμωρία  

ηθικών αυτουργών και επίορκων, αλλά και την υποστήριξη αυτών που πραγματικά 

επιθυμούν να εργαστούν σε συνθήκες πίεσης και νομοθετικής ασάφειας και 
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πολυπλοκότητας. Σε αντιστάθμισμα όλων αυτών δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται  η 

υποκίνηση των εργαζομένων με την καθιέρωση ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος 

κινήτρων στον άξονα της σύνδεσης αμοιβής και παραγωγικότητας. 

 

Ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης. 

Αναφορικά με την ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης, θα πρέπει να 

εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες διαμόρφωσης φορολογικής συνείδησης, 

ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ίσως οργανώνοντας και κάποιες 

εκστρατείες ενίσχυσής της. Είναι όμως πολύ σημαντικό η φορολογική Διοίκηση να 

επιβραβεύει τους φορολογούμενους που είναι συνεπής στην εκπλήρωση των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων με παροχή κινήτρων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

αύξηση του κύρους των φορολογικών υπηρεσιών στην αντίληψη των πολιτών. Δεν 

θα πρέπει όμως να αμελούμε το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην 

Ελλάδα αλλά και διεθνώς σε συνδυασμό με την αστάθεια του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της Φορολογικής Διοίκησης ως αντίποδας της συνέπειας των 

φορολογουμένων, δεδομένης της μειωμένης φοροδοτικής ικανότητάς του. Επομένως 

σταθερό φορολογικό σύστημα, απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων και 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Η τυποποίηση των διαδικασιών με σκοπό την ενιαία 

αντιμετώπιση των συναλλασσόμενων δημιουργεί περιβάλλον ασφαλές, αξιόπιστο και 

γνώριμο. 

 

Συνεχής βελτίωση των Υπηρεσιών. 

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για συνεχή εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών 

συστημάτων της Φορολογικής Διοίκησης και πλήρης εσωτερική Διαλειτουργικότητα 

δηλ. με τα Π.Σ. της Φορολογικής Διοίκησης και εξωτερική Διαλειτουργικότητα δηλ. 

με τα Π.Σ. τρίτων Φορέων. Να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των Υπηρεσιών 

σε κωδικοποιημένη βάση νομικών πληροφοριών έτσι ώστε να επιτευχθεί και η 

μείωση της γραφειοκρατίας και κατ΄επέκταση η μείωση των δαπανών ( το κόστος της 

γραφειοκρατίας υπολογίζεται στο 6,5% του ΑΕΠ. Με μια μείωση της γραφειοκρατίας 

κατά 25% η Εθνική Οικονομία θα είχε όφελος 5 δις ευρώ (Γιάνναρου,2014).                    

Στα πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέες δυνατότητες εσωτερικής 

επικοινωνίας και πληροφόρησης όπως τηλεδιάσκεψη, forum, δημιουργία νέου site.   

Η διαρκής τροποποίηση του νομοθετικού/ρυθμιστικού πλαισίου, η ανάγκη παροχής 

νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και η ανάγκη κατά απαίτησης επέκτασης των 

συστημάτων σε περιόδους κορύφωσης του φόρτου (για παράδειγμα κατά τη λήξη των 

προθεσμιών υποβολής δηλώσεων), επιβάλλουν την ύπαρξη δυνατότητας 

διαμοιρασμού των πόρων μεταξύ των διαφορετικών εξυπηρετούμενων εφαρμογών. Η 

Φορολογική Διοίκηση θα πρέπει να έχει σε πρώτο πλάνο την επεκτασιμότητα των 

συστημάτων βάσεων δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών, συνυπολογιζόμενη 

και την υψηλή ασφάλεια των δεδομένων που απαιτείται. 

Η Φορολογική Διοίκηση, στα πλαίσια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα 

πρέπει να μεριμνά για την εξέλιξη υφιστάμενων εφαρμογών και προσφορά νέων 
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διακριτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα να επικαιροποιηθούν οι 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να υλοποιηθούν νέες, να υπάρχει προσφορά 

νέων διακριτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (και όχι επικάλυψη υπαρχουσών) 

οικονομικού ενδιαφέροντος προς πολίτες και επιχειρήσεις, με σκοπό τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων από τη Δημόσια Διοίκηση. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Φορολογικής Διοίκησης είναι ότι τα 

περισσότερα Ο.Π.Σ. της, χρησιμοποιούν διαφορετική έκδοση λογισμικού σε επίπεδο 

βάσης δεδομένων και εξυπηρετητή εφαρμογών, έχουν διαφορετική 

παραμετροποίηση, εγκαταστάσεις ενημερώσεων (patches) και επίπεδο ασφαλείας(silo 

συστήματα). Θα πρέπει να γίνει ομογενοποίηση της υποδομής, ενοποίηση των 

εφαρμογών και των δεδομένων και να γίνει ανάπτυξης των διεπαφών 

διαλειτουργικότητας. Ένας τεχνολογικός στόχος της Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να είναι η 

ενοποίηση των Βάσεων Δεδομένων γιατί εάν εξυπηρετείται η επιχειρησιακή λογική, 

απλοποιείται η διαχειριστική προσπάθεια και εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Επιτακτική 

ανάγκη είναι και η δημιουργία disaster site και εκπόνηση σχεδίου συνέχειας της 

υπηρεσίας μετά από καταστροφή. 

 

Θα πρέπει να γίνει ενίσχυση των δυνατοτήτων της Γ.Γ.Π.Σ. για πραγματοποίηση 

διασταυρώσεων δεδομένων από εξωτερικές πηγές με δεδομένα από το μητρώο της, 

με σκοπό την ταυτοποίηση προσώπων. Η διαδικασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της 

ταυτοποίησης εγγραφών που περιέχουν στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος από 

εξωτερικές πηγές, και τα οποία η ΓΓΠΣ συλλέγει για λόγους διασταυρώσεων. Επίσης 

για την διασταύρωση δεδομένων, που γίνεται στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας η 

ΓΓΠΣ χρησιμοποιεί αλγορίθμους που έχει αναπτύξει η ίδια. Συνήθως, η μοναδική 

ταυτοποίηση των εγγραφών υπολείπεται σημαντικά του απόλυτου (κυμαίνεται 

συνήθως από 90% έως 98% των εγγραφών). (www.digitalplan.gov.gr).                          

Η μη επιτυχία οφείλεται σε προσωπικές εγγραφές που χαρακτηρίζονται από ελλείψεις 

δεδομένων στην προσωπική τους εικόνα και κυρίως από την έλλειψη του Αριθμού 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη 

περαιτέρω υποδομής με σύγχρονους μηχανισμούς ταύτισης, για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας σε ποσοστά άνω του 98%. Θα πρέπει η παροχή υπηρεσιών από 

τρίτο, για την εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων ως προς την ταυτοποίηση, να 

γίνεται με βάση το μητρώο του φορολογούμενου (Μητρώο TAXIS), το οποίο 

διατηρεί η Γ.Γ.Π.Σ. 

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό θέμα έχει ανακύψει με τις πληρωμές που συμβαίνουν 

εκτός των ορίων του TAXIS, όπως web-banking ή στο ταμείο της τράπεζας. Οι 

πιστώσεις αυτές πρέπει να μεταφερθούν στο TAXIS ανά Δ.Ο.Υ. οφειλής 

προκειμένου να ενημερωθεί η εικόνα του φορολογούμενου όσο και τα στοιχεία 

προϋπολογισμού με τα εισπρακτέα ποσά. Οι διαχειριστές της εν λόγω διαδικασίας 

προκειμένου να μεταφέρουν τις αποστολές των εισπράξεων μέσω ΔΙΑΣ και να 

ενημερώσουν το ΤΑΧΙS δεν χρησιμοποιούν μία λειτουργία παρακολούθησης - όπως 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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είναι η Κονσόλα Διαχειριστή κατά την αποστολή δηλώσεων ΤΑΧΙSnet - αλλά 

επιμέρους scripting λογισμικό. Προτείνεται να υλοποιηθεί μία λειτουργία διαχείρισης 

και παρακολούθησης των αποστολών εισπράξεων και της πίστωσης των εισπράξεων 

στις Δ.O.Y η οποία θα εκτελεί και τη διαδικασία πίστωσης με παράλληλο τρόπο στο 

ΝΕΟ TAXIS προκειμένου να ολοκληρώνεται ταχύτερα. 

Η Φορολογική Διοίκηση θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, να απλοποιήσει και να 

τυποποίηση τις διαδικασίες με βάση πρότυπα ποιότητας, να επεκτείνει τις 

ηλεκτρονικές πληρωμές, να κωδικοποιήσει τις οδηγίες / διευκρινήσεις και να κάνει 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες πιο χρηστικά φιλικές και ποιοτικές με 

γνώμονα, πάντα, την ασφαλή, γρήγορη και με εμπιστευτικότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών, μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και 

με εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης (internet, mobile, tablet…). 

Να παρέχονται εργαλεία μοντελοποίησης (model-based development) και ανάπτυξης 

(π.χ. χρήση φιλικών wizards και αυτόματη παραγωγή κώδικα), ώστε να διασφαλιστεί 

η τεκμηρίωση και η εύκολη και γρήγορη συντήρηση και επέκταση των εφαρμογών 

στο μέλλον. Επιπλέον, να υπάρχει υποστήριξη για την ανάπτυξη εφαρμογών από 

ομάδες προγραμματιστών με αξιοποίηση τεχνολογιών Source Control Management 

(π.χ. versioning, check in/out), για την κάλυψη των σημερινών αλλά και των 

μελλοντικών αναγκών της Φορολογικής Διοίκησης. 

Προτείνεται να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ελαστικότητας και η μη βέλτιστη 

αξιοποίηση πόρων, λόγω της προμήθειας των αδειών χρήσης ανά έργο. Δηλ τα 

Ο.Π.Σ. της Γ.Γ.Π.Σ. υποστηρίζονται από διαφορετικές άδειες χρήσης του λογισμικού 

της βάσης δεδομένων και του εξυπηρετητή εφαρμογών με αποτέλεσμα αδυναμία 

χρήσης μέρους των αδειών λογισμικού συστήματος για τη γρήγορη και 

περιορισμένου κόστους, υλοποίηση νέων έργων της Γενικής Γραμματείας και του 

Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο ενταγμένων έργων στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, επεκτάσεων, επικαιροποιήσεων και εξελίξεων των υφιστάμενων 

έργων. (www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/documents_Competitions/KEF.doc.) 
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/2012)] 

 ΠΟΛ 1050/17-2-2014. «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου 

εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό 

της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους 

εμμέσου προσδιορισμού». 

 ΠΟΛ1171/ 04-07-2013. «Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους 

φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων». Με την 

απόφαση ΔΕΣ Α 1077357/ΕΞ2013/10-5-2013, όπως δημοσιεύθηκε στα 

ΦΕΚ.1136/Β΄/10-5-2013 και ΦΕΚ.1199/Β΄/16-5-2013, καθορίστηκε ο τρόπος 
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εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου 
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1136/Β/10-5-2013 και 1199/Β/16-5-2013, ορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής των 

έμμεσων τεχνικών ελέγχου, της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, 

της καθαρής θέσης του φορολογουμένου και των τραπεζικών καταθέσεων και 

δαπανών σε μετρητά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67Β του 

Ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε), στη διαδικασία του τακτικού φορολογικού ελέγχου, σε 

συνδυασμό με τις λοιπές ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 Άρθρο 27 ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) 

 Άρθρο 28 ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄167) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 

του άρθρου 22 παρ. 13 ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄254) και ισχύουν 

 Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ.Α΄170/2013) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 
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του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό 

προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 

129/17.10.2015)». 

 ΠΟΛ. 1210/06-09-13. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του Ν. 
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