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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική 

κρίση στην οποία βρέθηκε η χώρα μας από τα τέλη του 2009, κατέστησε επιτακτική την 

ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρο το φάσμα του Δημόσιου τομέα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών υλοποίησε – στη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας –  

ένα ευρύτατο πρόγραμμα διοικητικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο είχε ως στόχο την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των υπηρεσιών του. 

 Είναι προφανές ότι η ανάγκη καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και – 

συνακόλουθα – αύξησης των δημοσίων εσόδων που δημιουργούσε η οικονομική κρίση, 

καθώς και οι υποχρεώσεις που προέκυπταν από τα προγράμματα δημοσιονομικής 

προσαρμογής (μνημόνια συνεργασίας) με τους θεσμούς, έδωσε ώθηση στην υλοποίηση 

δομικών και λειτουργικών μεταρρυθμίσεων της Φορολογικής Διοίκησης από την 

εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν 

επεκτάθηκαν σε όλες σχεδόν τις πτυχές του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού, όπως στην οργάνωση των υπηρεσιών, στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, 

στην εισαγωγή νέων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών καθώς και στην 

υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη μιας καινοτόμου – για τα 

ελληνικά δεδομένα – διαδικασίας, η οποία έχει ως στόχο την διαρκή παρακολούθηση 

των ποσοτικών αποτελεσμάτων των αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων της 

ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ) και η αποτίμηση αυτής μέσα από το 

παράδειγμα της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης η οποία εποπτεύει 36 

συνολικά Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής 

ξεκίνησε στα τέλη του 2014, με την έναρξη λειτουργίας των 4 Φορολογικών 

Περιφερειών οι οποίες συστήθηκαν για πρώτη φορά με τον νέο Οργανισμό του 

Υπουργείου Οικονομικών1. 

 Η εξέταση του ρόλου των Φορολογικών Περιφερειών που πραγματευόμαστε 

εδώ, δεν είναι άσχετη με τον εσωτερικό έλεγχο, αφού οι διαδικασίες που 

αναπτύσσονται παρακάτω παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με γνωστές 

διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου, υπό τους περιορισμούς προφανώς που τίθενται 

                                                 
1 Προεδρικό Διάταγμα 111/29-08-2014, άρθρο 76. 
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τόσο από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δημοσίου, όσο και από τον ειδικό 

χαρακτήρα των ελεγχόμενων οργανικών μονάδων.  

 Η εργασία διαρθρώνεται σε 5 συνολικά κεφάλαια. Αρχικά, παρουσιάζονται 

ορισμένα κρίσιμα χαρακτηριστικά της θεωρίας του εσωτερικού ελέγχου, τα οποία και 

θα συναντήσουμε στα επόμενα κεφάλαια μέσα από την μελέτη της περίπτωσης των 

Φορολογικών Περιφερειών. Στο 2ο κεφάλαιο παρατίθενται οι βιβλιογραφικές πηγές οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας. Στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται 

συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις σημαντικότερες λειτουργίες της 

Φορολογικής Περιφέρειας, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και πηγή για τη μελέτη του 

παραδείγματος που πραγματευόμαστε. Στο 4ο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται 

οι σημαντικότερες λειτουργίες των Φορολογικών Περιφερειών που σχετίζονται με τον 

εσωτερικό έλεγχο ενός οργανισμού όπως είναι η Φορολογική Διοίκηση.  

Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια συνολική αποτίμηση του εποπτικού έργου των 

Φορολογικών Περιφερειών για τα 2 περίπου έτη παραγωγικής τους λειτουργίας και με 

την καταγραφή των κυριότερων δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, υπό το πρίσμα πάντα 

των γνωστών αξιωμάτων της θεωρίας εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, εκθέτουμε την 

σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην σύνταξη της παρούσας εργασίας, η 

οποία δεν είναι άλλη από την απουσία μιας ενιαίας πηγής (λχ. μιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας) από την οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε τα στοιχεία που θα 

επιθυμούσαμε καθώς και την γενικότερη έλλειψη δημοσιευμένων ποσοτικών στοιχείων 

σε επίπεδο υπηρεσίας. 

Υπογραμμίζεται εξαρχής, ότι λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των 

πληροφοριών που παρουσιάζονται, οι Δ.Ο.Υ δεν εξειδικεύονται ονομαστικά.  

 

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εσωτερικός Έλεγχος, Υπουργείο Οικονομικών, Φορολογική Διοίκηση, Φορολογικές 

Περιφέρειες, Επιχειρησιακό Σχέδιο, Δ.Ο.Υ, Στοχοθεσία, Αξιολόγηση, Εποπτεία 

Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημόσια Έσοδα, Εντοπισμός αποκλίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη μιας ειδικής περίπτωσης, αυτής του 

ελέγχου των αποκεντρωμένων φορολογικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

από μια εποπτική υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Η υπηρεσία αυτή είναι οι 4 

Φορολογικές Περιφέρειες, οι οποίες συστήθηκαν με το άρθρο 76 του Π.Δ 111/2014 και 

οι αρμοδιότητες τους – μεταξύ άλλων – συνίστανται στην εποπτεία των Δ.Ο.Υ, την 

κατανομή των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων, την καθοδήγηση και τον έλεγχο για 

την υλοποίηση τους, την αξιολόγηση της απόδοσης του έργου τους και την ενημέρωση 

του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. Στην πράξη, η 

λειτουργία των 4 Φορολογικών Περιφερειών ξεκίνησε στις 29/10/2014, με την 

τοποθέτηση των προϊσταμένων αυτών. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό εξαρχής ότι τα 

ιστορικά στοιχεία που προκύπτουν από την λειτουργία τους είναι μάλλον περιορισμένα, 

όπως αντίστοιχα και οι βιβλιογραφικές παραπομπές. Άλλωστε, η εισαγωγή μεθόδων και 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική Διοίκηση είναι σχετικά πρόσφατη και 

οι σχετικές μελέτες που αφορούν την υλοποίηση αυτών στην πράξη σπάνιες. 

 

1.2  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση ενός μοντέλου ελέγχου και 

αξιολόγησης υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, όπως αυτό εφαρμόζεται σήμερα από μια 

δομή ενταγμένη σε ένα ολοκληρωμένο ιεραρχικό σύστημα που ξεκινά από τα Γραφεία 

και τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ και καταλήγει στην υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Παράλληλα, στόχος είναι να αποτυπωθεί ένα καινοφανές – για τα δεδομένα της 

ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης – μοντέλο εποπτείας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

υπηρεσιών μέσα από την παράθεση διαδικασιών που υλοποιούνται από Φορολογικές 

Περιφέρειες. Από την εξέταση των διαδικασιών αυτών σκιαγραφείται επίσης ο 

υποστηρικτικός ρόλος του θεσμού ο οποίος είναι διττός, καθότι παρέχει πληροφορίες 

και συμβουλές προς δυο κατευθύνσεις ταυτόχρονα, αφενός προς τις εποπτευόμενες 
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υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και αφετέρου προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία (Διοίκηση) 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

 

1.3  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερευνητικά 

ερωτήματα. Πρώτον, εξετάζεται ποια είναι η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα ενός 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου των αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων της 

Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ), κατά πόσο το σύστημα αυτό ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες μιας σύγχρονης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και ποια είναι τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο στην καθημερινή του εφαρμογή. Επίσης, μέσα 

από τις αντίστοιχες ενότητες σκιαγραφείται το σύστημα διαχείρισης των κινδύνων που 

υφίστανται, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των αποτελεσμάτων με την αξιολόγηση του 

προσωπικού. 

Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα το οποίο εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι 

η αξιοπιστία του συστήματος αυτού, καθότι αναφερόμαστε σε υπηρεσίες του στενού 

δημόσιου τομέα και ως εκ τούτου δεν υφίστανται μόνο τα αυστηρά ποσοτικά κριτήρια 

που συναντά κανείς στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως κέρδη, κόστη, ζημιές, 

πωλήσεις, κλπ. Η αξιολόγηση του έργου του ελεγκτικού αυτού μηχανισμού 

πραγματοποιείται με βάση τα αποτελέσματα επίτευξης των στόχων που τίθενται στα 

ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια της Γ.Γ.Δ.Ε, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή είναι και μια 

ποιοτική αξιολόγηση που συντελείται στη βάση “πολιτικών” αξιολογικών κριτηρίων. 

Είναι πιθανό για παράδειγμα, να έχουμε ταυτόχρονα επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων, αλλά παράλληλα να κριθεί ότι ένα άλλο οργανωτικό σύστημα 

παρακολούθησης αποτελεσμάτων θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό. 

 

1.4  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και σε αυτό παρουσιάζονται ο σκοπός της 

εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντηθούν καθώς και η 

δομή που ακολουθείται.  

Στο κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση της ξένης και 

ελληνικής βιβλιογραφίας, η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας 

και η οποία χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την εξαγωγή των συμπερασμάτων.   
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Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τόσο για τον 

εσωτερικό έλεγχο γενικά, όσο και για τον δημόσιο τομέα ειδικότερα. Συγκεκριμένα, 

εξετάζονται οι αρχές και οι αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου, ο κώδικας 

επαγγελματικής δεοντολογίας, τα πρότυπα που εφαρμόζονται στον εσωτερικό έλεγχο, 

τα βήματα που απαιτούνται για την διενέργεια ενός εσωτερικού ελέγχου καθώς και η 

εφαρμογή του στην ελληνική φορολογική δημόσια διοίκηση. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η παρουσίαση της εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου 

στην ελληνική φορολογική διοίκηση μέσα από τις Φορολογικές Περιφέρειες. 

Εξετάζονται οι σημαντικότερες διαδικασίες που υλοποιούνται από τις τέσσερις 

Φορολογικές Περιφέρειες όπως για παράδειγμα η υποβολή αναφορών (reporting), η 

κατανομή των διαθέσιμων πόρων, η υποβολή εισηγήσεων, η διενέργεια 

προκαταρκτικών ερευνών κ.α., ενώ τέλος πραγματοποιείται μια σύντομη αποτίμηση 

του έργου τους στην πορεία των δυο περίπου ετών λειτουργίας τους. Για τις ανάγκες 

του κεφαλαίου 4 αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ειδικότερες διατάξεις του Υπουργείου 

Οικονομικών (Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων, εγκύκλιοι, κλπ.) καθώς και στατιστικά στοιχεία που βρίσκονται ανηρτημένα 

στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

www.publicrevenue.gr. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 5 εκτίθενται τα γενικά συμπεράσματα τα οποία 

προκύπτουν από την μελέτη του παραδείγματος των Φορολογικών Περιφερειών. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα, οι δυσχέρειες και οι περιορισμοί που 

ανέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας, ιδέες για την βελτίωση 

των αδυναμιών που παρατηρήθηκαν, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

Τα ποιοτικά στοιχεία που καταγράφονται σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια 

βασίστηκαν στις πληροφορίες που ευγενικά παρασχέθηκαν από την Φορολογική 

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οι οποίες και καταγράφηκαν μέσω συνέντευξης, ενώ για τη 

θεωρητική τεκμηρίωση που επιχειρείται παράλληλα με την παρουσίαση των 

ευρημάτων, χρησιμοποιούνται ιδίως τα ευρήματα των Pollitt & Summa (2002) και 

Coupland (1993). 

  

 

  

http://www.publicrevenue.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα ευρήματα ξένων και 

ελληνικών άρθρων, τα οποία σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο αλλά και με τον 

εσωτερικό έλεγχο στον δημόσιο τομέα ειδικότερα.  

Οι Pollitt & Summa (2002), χαρακτηρίζουν τους έλεγχους απόδοσης ως την 

σημαντικότερη μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στη δημόσια 

διοίκηση εμπλέκοντας τα όργανα όλης της ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης2. Ο 

έλεγχος απόδοσης των Δ.Ο.Υ. που ασκείται από τις τέσσερις Φορολογικές Περιφέρειες 

και ο οποίος εξετάζεται στην παρούσα εργασία, συνιστά μια εξίσου σημαντική 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την ελληνική δημόσια διοίκηση και ειδικότερα για 

την φορολογική διοίκηση.  

Η Godwin (2004), εξετάζει τις διαφορές και τις ομοιότητες της εφαρμογής του 

εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Η έρευνα βασίζεται σε 

οργανισμούς που συμμετείχαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας, η κατάσταση που επικρατεί στον εσωτερικό έλεγχο 

στους δύο τομείς είναι διαφορετική , καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές στον δημόσιο τομέα 

είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν στον επικεφαλή οικονομικό διευθυντή σε 

σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η αλληλοεπίδραση του εσωτερικού ελέγχου 

με τον εξωτερικό έλεγχο διαφέρει. Ακόμη, στον δημόσιο τομέα είναι πιο πιθανό να 

ανατεθεί η δουλειά του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς ελεγκτές από ότι στον 

ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα κατορθώνει να 

οδηγήσει σε μεγαλύτερες μειώσεις στις αμοιβές των ελεγκτών από ότι στον δημόσιο 

τομέα3. 

Οι Baltaci & Yilmaz (2006), εξετάζουν τον εσωτερικό έλεγχο στις 

αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο καθώς και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην φορολογική αποκέντρωση. Οι ερευνητές 

διαπιστώνουν ότι οι πρόσφατες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την 

                                                 
2 Pollitt, C., & Summa, H. (2002).Performance Audit and Public Management Reform. In C. Pollitt, X. 

Girre, J. Lonsdale, R. Mul, H. Summa, & M. Waerness (eds), Performance or Compliance? 

PerformanceAudit and Public Management in Five Countries. Oxford: Oxford University Press. 

3 Goodwin, J. (2004), “A comparison of internal audit in the private and public sectors, Managerial 

Auditing Journal, Vol. 19. 
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αποκέντρωση δεν υποδεικνύουν απαραίτητα και καλύτερα αποτελέσματα εξαιτίας του 

πλούτου, της διαφθοράς και της ανεπάρκειας, όπως χαρακτηριστικά γράφουν στο 

άρθρο τους. Τέλος, τονίζουν ότι η επιτυχία της δημοσιονομικής αποκέντρωσης 

εξαρτάται από την επιτυχή εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου4. 

O Coupland (1993) υποστηρίζει στην έρευνα του ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες 

περιορίζονται από «παλιές» τεχνικές, επηρεάζοντας την λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η διαπίστωση αυτή του αρθρογράφου 

σχετίζεται με την ενότητα 4.6 της παρούσας εργασίας, όπου γίνεται λόγος για τις 

τακτικές του παρελθόντος που εφαρμόζονταν έως πρότινος για την αξιολόγηση του 

προσωπικού και πως αυτές επηρεάζουν την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς.  Ακόμη, αναφέρει ότι οι 

δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να διευκρινίσουν τους ατομικούς σκοπούς τους έτσι 

ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Επιπλέον, 

τονίζει ότι ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διευρύνει τους ορίζοντες τους και να 

αποκτά καινούργιες γνώσεις και ικανότητες5.  

Οι Johnson & Jaenicke (1980) διαχωρίζουν τον εσωτερικό έλεγχο σε λογιστικό 

και διοικητικό. Εξετάζουν πως επηρεάζεται ο εσωτερικός έλεγχος σε περιβάλλον 

κινδύνου και πως επηρεάζεται ο έλεγχος σύμφωνα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργεί. Παρουσιάζουν ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και 

αναπτύσσουν υποδείγματα αναφορών που χρησιμοποιούνται από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές για να γνωστοποιούν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους στην διοίκηση της 

επιχείρησης/οργανισμού6.  

 Σύμφωνα με την έρευνα των Brierly et al. (2001), υπάρχουν ορισμένα 

προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τον εσωτερικό έλεγχο να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά στον δημόσιο τομέα. Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα που 

υπογραμμίζονται στην έρευνα αφορούν τους χαμηλούς μισθούς, την έλλειψη 

συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού που 

είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο, το περιορισμένο επίπεδο γνώσεων κι εκπαίδευσης των 

απασχολούμενων καθώς και την περιορισμένη τεχνολογική υποδομή που διατίθεται7. 

                                                 
4 Baltaci, M., & Yilmaz, S. (2006).Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and 

Audit at Local Levels. Working Paper, The International Bank for Reconstruction and Development/The 

World Bank. 
5 Coupland,  D.  (1993).  “The  internal  auditor’s  role  in  public  service  orientation”, Managerial 

Auditing Journal” Vol. 8 No 3, pp 3-13. 
6 Johnson, K. and Jaenicke, H. (1980), “Evaluating Internal Control”, John Wiley & Sons, Inc. 
7 Brierley, J.A., El-Nafabi, H.M., &Gwilliam, D.R. (2001). Problems establishing internal audit in the 
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Τα ευρήματα των Brierly et al επιβεβαιώνονται στην ενότητα 5.2 όπου 

υπογραμμίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τέσσερις Φορολογικές 

Περιφέρειες, λόγω της περιορισμένης υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουν, τα 

προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της απουσίας τακτικών εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων του προσωπικού για την βελτίωση του γνωστικού τους επιπέδου καθώς και 

ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τους Mihret & Yismaw (2007), η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από του παρακάτω τέσσερις παράγοντες: 

1. την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου 

2. την υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης της εταιρίας/οργανισμού 

3. το οργανωσιακό πλαίσιο 

4. τα χαρακτηριστικά του ελέγχου και του ελεγχόμενου 

Ακόμη, αναφέρουν ότι και η αλληλεπίδραση μεταξύ των τεσσάρων παραπάνω 

παραγόντων επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και η διοικητική 

υποστήριξη, επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου  

ενώ οι άλλοι δύο παράγοντες έχουν μικρότερο αντίκτυπο8. Όπως αναφέρεται και στην 

παρούσα μελέτη εφαρμογής η οποία εξετάζεται στο κεφάλαιο 4, η άσκηση του 

εσωτερικού έλεγχου στις Δ.Ο.Υ από τις τέσσερις φορολογικές περιφέρειες, εξαρτάται 

επίσης από τους τέσσερις παραπάνω παράγοντες, οι οποίοι και καθορίζουν σε 

σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα, η υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης, όπως αναφέρεται στην 

μελέτη των Mihret & Yismaw (2007), βρίσκει αντιστοιχία στην ανάγκη για την 

κατάλληλη  πληροφορική υποστήριξη, την επαρκή χρηματοδότηση και την ύπαρξη 

σύγχρονου  μηχανογραφικού εξοπλισμού στις τέσσερις φορολογικές περιφέρειες για 

την επιτυχή εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. Ακόμη, το οργανωσιακό πλαίσιο που 

αναφέρεται στην εργασία των Mihret & Yismaw (2007) μπορεί να συσχετιστεί με το 

θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι τέσσερις Φορολογικές Περιφέρειες 

καθώς και με την εκχώρηση – ή μη – αρμοδιοτήτων προς αυτές, για την 

αποτελεσματικότητα του έργου τους. 

                                                                                                                                               
sudanese public sector. International Journal of Auditing, 5, 73–87.  
8 Mihret, D.G., &Yismaw, A.W. (2007). Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector case 

study. Managerial Auditing Journal, 22(5), 470-484.  
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Ο Malan (1991), αναφέρει δύο ειδή ελέγχου στον δημόσιο τομέα: τον 

οικονομικό έλεγχο και τον έλεγχο απόδοσης. Ο οικονομικός έλεγχος αξιολογεί τον 

βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι αποτελεσματικά από τον δημόσιο 

οργανισμό ώστε αυτός να καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους του. Ο έλεγχος 

απόδοσης εξετάζει εάν οι πόροι του δημόσιου οργανισμού αξιοποιήθηκαν με τον πιο 

αποδοτικό τρόπο ώστε να μειωθεί η σπατάλη9.   

Εν κατακλείδι, καθίσταται προφανές ότι πολλά από τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουν οι παραπάνω συγγραφείς καθώς και άλλοι ερευνητές, ταυτίζονται με τα 

πορίσματα της παρούσας μελέτης εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, 

θεωρούμε ότι η ταύτιση αυτή μπορεί να συντελέσει στην υπέρβαση των δυσχερειών 

που ανακύπτουν από την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική 

Φορολογική Διοίκηση, εφόσον στο ερευνητικό έργο που εκτίθεται παραπάνω 

παρουσιάζονται εκτενώς τα αίτια και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα τρίτων χωρών. 

  

 

  

                                                 
9 Malan R.M., (1991). Internal auditing in government. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών περιγράφει την υπηρεσία του εσωτερικού 

ελέγχου ως εξής: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους 

αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση 

στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης»10. 

Ο βασικότερος στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή επιστημονικά 

τεκμηριωμένων υπηρεσιών σε μια εταιρία ή οργανισμό ώστε να καταφέρει αυτός  να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του αποτελεσματικά, μέσω συστάσεων και 

παρατηρήσεων για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις συναλλαγές του. 

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία που διενεργεί τον εσωτερικό έλεγχο υλοποιεί τις 

κατάλληλες διαδικασίες για τη διευθέτηση οικονομικών, λογιστικών και άλλων 

υπηρεσιών της επιχείρησης, κατανέμει ορθά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις στους 

εργαζόμενους, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και την αξιοπιστία 

των λογιστικών δεδομένων στα βιβλία της εταιρίας, με στόχο πάντα την εύρυθμη 

λειτουργία της.  

 

3.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ορισμένες από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου 

αναφέρονται παρακάτω: 

 Ελέγχει εάν οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης έχουν καταχωρηθεί 

ορθά και οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης είναι αληθείς. 

 Διενεργεί έλεγχο για την οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας και για την 

εγκυρότητα του έργου που προέρχεται από το εσωτερικό της επιχείρησης. 

                                                 
10 The Institute of Internal Auditors-www.theiia.org. 
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 Αξιολογεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρία/οργανισμός, ερευνά για τους 

λόγους που τον δημιουργούν και προσπαθεί να τους εξαλείψει. 

  Εξετάζει την εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού του οργανισμού. 

 Χρησιμοποιεί τους προϋπολογισμούς της εταιρίας για να υπολογίσει τις αξίες των 

επενδύσεων. 

 Φροντίζει ώστε οι αποφάσεις της Διοίκησης να πραγματοποιηθούν και πληροφορεί 

για την εξέλιξη των ελέγχων που διενεργεί. 

 Συμβάλλει σημαντικά στο να αναπτυχθούν και να οργανωθούν οι λειτουργίες της 

εταιρίας χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη. 

 Ελέγχει εάν τηρήθηκαν οι όροι που αναφέρονται στις συμβάσεις που έχει συνάψει η 

εταιρία για επενδύσεις. 

 Ελέγχει τον τρόπο συμπεριφοράς και επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων σε όλες 

τις βαθμίδες και τμήματα της εταιρίας/οργανισμού. 

 Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους εξωτερικούς ελέγχους σε συνεργασία με τα 

άτομα που διοικούν τη εταιρία. 

 Αξιολογεί εάν οι διάφορες υπηρεσίες της επιχείρησης είναι κερδοφόρες ή μη, 

ελέγχοντας το ποσό το οποίο έχει προϋπολογιστεί για κάθε τμήμα. 

 Εξετάζει τις σχέσεις της εταιρίας με συνδεδεμένα μέλη. 

 Εκτιμά την αφοσίωση των εργαζομένων στις αρχές της επιχείρησης και την 

συμμόρφωση τους στην κείμενη νομοθεσία. 

 Ελέγχει τη νομιμότητα τυχόν έκτακτων αποδοχών προς τα μέλη της διοίκησης11. 

 

3.3 ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες βασικές αξίες. Οι σημαντικότερες 

αρχές είναι οι ακόλουθες πέντε: 

 Λογιστική οργάνωση και μηχανογραφική υποστήριξη. 

 Η ύπαρξη ενός κατάλληλου συστήματος μηχανογράφησης και η σωστή 

χρησιμοποίηση του από τους υπαλλήλους της εταιρίας είναι απαραίτητη σε μια 

εταιρία και διευκολύνει σημαντικά στην εκτέλεση των έργου του εσωτερικού 

έλεγχου. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης μηχανογράφησης είναι 

                                                 
11 Νεγκάκης Ι. Χ.-Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», 

Εκδόσεις Διπλογραφία. 
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δυσκολότερο να πραγματοποιηθούν λάθη που να μην γίνουν αντιληπτά από την 

υπηρεσία του ελέγχου με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην 

εταιρία. 

 Διαχωρισμός λειτουργιών της εταιρίας 

Θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των τριών βασικών λειτουργιών της 

επιχείρησης, οι οποίες είναι η συναλλακτική, η διαχειριστική και η λογιστική  

και να μην εκτελούνται από άτομα με συγγενική ή κάποιου άλλου είδους σχέσης 

μεταξύ τους. 

 Κατανομή αρμοδιοτήτων 

Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ανατίθενται σε άτομα με 

τις απαραίτητες αξίες και χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους ικανά να 

βοηθήσουν στην σωστή ολοκλήρωση του έργου. Ακόμη, θα πρέπει ο 

απασχολούμενος να μην έχει ταυτόχρονα αρμοδιότητες από δύο ή περισσότερες 

από τις βασικές λειτουργίας της επιχείρησης που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 Προστασία περιουσιακών στοιχείων 

Χρησιμοποίηση μέτρων προφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων καθώς και 

των οικονομικών/λογιστικών δεδομένων της επιχείρησης από μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 Διενέργεια τακτικών ελέγχων 

Η συνεχής διεξαγωγή ελέγχων και επαληθεύσεων στα περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρίας είναι απαραίτητη και μάλιστα από άτομο που δεν σχετίζεται με την 

τήρηση των λογιστικών βιβλίων 

 Έλεγχος συναλλαγών 

Βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου είναι και ο συνεχής έλεγχος των 

συναλλαγών που πραγματοποιεί η εταιρία και σε περίπτωση λάθους η άμεση 

διόρθωση του12.  

 

3.4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου όπως έχει οριστεί από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, καθορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα πρότυπα 

συμπεριφοράς όλων των απασχολούμενων στο τμήμα του εσωτερικού ελέγχου και 

                                                 
12 Νεγκάκης Ι. Χ.-Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», 

Εκδόσεις Διπλογραφία. 
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αποσκοπεί στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

απρόσκοπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των απασχολούμενων στις υπηρεσίες του 

εσωτερικού ελέγχου. Συνεπώς, τα άτομα που εργάζονται στον εσωτερικό έλεγχο πρέπει 

να λειτουργούν βάσει των προτύπων συμπεριφοράς που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας 

και παράλληλα να χρησιμοποιούν την κρίση και την εκτίμηση τους για την 

αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Ακόμη, οι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να διαθέτουν και επιπρόσθετα θετικά στοιχεία ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως 

αυτοπειθαρχία και επιμέλεια και να έχουν επίγνωση της σημαντικότητας της εργασίας 

τους και των απαιτήσεων της. Τη σημασία του Κώδικα Δεοντολογίας την 

αντιλαμβάνεται επίσης κανείς από το γεγονός ότι, η παραβίαση του από κάποιον 

εργαζόμενο στην υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου, συνεπάγεται συνήθως την 

απομάκρυνση του από τη θέση αυτή. 

Τέσσερις είναι οι βασικότερες αρχές, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, 

τις οποίες οφείλει ο εσωτερικός ελεγκτής να ακολουθεί: 

 

Ακεραιότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διέπονται από ακεραιότητα στον 

χαρακτήρα τους για την σωστή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Συνεπώς, θα 

πρέπει να είναι ειλικρινείς, υπεύθυνοι, να έχουν επαρκείς γνώσεις για να μπορούν να  

ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους και να επιδεικνύουν αφοσίωση στην σωστή και 

έγκυρη ολοκλήρωση της εργασίας τους. Ακόμη, δεν είναι επιθυμητή η συνειδητή 

εμπλοκή των απασχολούμενων σε αντιδεοντολογικές και παράνομες δραστηριότητες 

και θα πρέπει να αποφεύγονται και να μην δημιουργούν προβλήματα στην εργασία 

τους. 

Αντικειμενικότητα: Για να διέπεται από αντικειμενικότητα ο εσωτερικός ελεγκτής 

οφείλει να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα για τα οποία είναι υπεύθυνος, να μην 

εμπλέκεται σε ενέργειες οι οποίες δεν ωφελούν την εταιρία και επηρεάζουν την κρίση 

του. Ακόμη, οποιοδήποτε δώρο από άτομα του εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο 

μπορεί να θεωρηθεί ότι βλάπτει την αντικειμενικότητα του δεν θα πρέπει να γίνεται 

δεκτό. 

Εχεμύθεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να χειρίζονται με σύνεση όλα τα 

εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν από την εταιρία για να ολοκληρώσουν 

την εργασία τους. Συνεπώς, δεν πρέπει αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται πέραν 

του σκοπού για τον οποίο γνωστοποιήθηκαν στον ελεγκτή όπως για παράδειγμα για 

δικό του προσωπικό όφελος. 
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Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και 

δεξιότητες και να τις χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ακόμη, 

θα πρέπει να προσπαθούν να βελτιώνουν συνεχώς την επαγγελματική τους επάρκεια. 

Τέλος, θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου και να μην 

αναλαμβάνουν να ελέγξουν εάν δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που 

απαιτούνται13.  

 

3.5  ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, όπως έχουν οριστεί από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών έχουν ως στόχο να κρίνουν το αποτέλεσμα της εργασίας του 

εσωτερικού έλεγχου και να λειτουργήσουν ως μια κατευθυντήρια γραμμή για τα 

αποτελέσματα που μπορεί κάνεις να προσδοκεί από την διεξαγωγή του εσωτερικού 

ελέγχου στην εταιρία.  

Τρεις είναι οι κατηγορίες στις όποιες χωρίζονται τα πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου. Αυτές είναι: τα πρότυπα χαρακτηριστικών, τα πρότυπα διεξαγωγής και τα 

πρότυπα εφαρμογής. Σύμφωνα με τους ορισμούς τους οποίους έχει δώσει το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών ελεγκτών: «Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών ασχολούνται με τα 

χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ατόμων που εφαρμόζουν εσωτερικό έλεγχο. Τα 

Πρότυπα Διεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και 

παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Τα Πρότυπα 

Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου. Τα Πρότυπα Εφαρμογής αναλύουν περαιτέρω τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών και 

Διεξαγωγής και παρέχουν τις απαιτήσεις που ισχύουν τόσο για τις υπηρεσίες 

διαβεβαίωσης όσο και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.» 

Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τα σημαντικότερα Πρότυπα 

Χαρακτηριστικών και Διεξαγωγής και ο ορισμός τους, όπως αποφασίστηκαν από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2013: 

 

 

 

 

                                                 
13Νεγκάκης Ι. Χ.-Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», 

Εκδόσεις Διπλογραφία. 

 



13 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

1000 - Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη 

Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

καθορίζονται στον Κανονισμό εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού (ο οποίος 

εγκρίνεται από το Συμβούλιο), τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα. Ο Κώδικας 

Δεοντολογίας και τα Πρότυπα πρέπει να αναθεωρούνται συχνά από τον αρμόδιο 

εσωτερικό ελεγκτή και να τα υποβάλει τακτικά στην ανώτερη διοίκηση και στο 

συμβούλιο για έγκριση. 

1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα 

Ο εσωτερικός έλεγχος καθώς και το προσωπικό του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 

οφείλουν να διέπονται από ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

1110 - Οργανωσιακή Ανεξαρτησία 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να 

καταρτίζει αναφορές με τρόπο που να καθιστά προφανή την ανεξαρτησία του έργου του 

τμήματος του. Η οργανωσιακή ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού 

πρέπει να επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο (ή τη Διοίκηση) τουλάχιστον άπαξ 

ετησίως.  

1200 - Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

Οι λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να πραγματοποιούνται με 

επαγγελματική επάρκεια και την απαραίτητη επαγγελματική επιμέλεια. 

1300 - Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υλοποιεί ένα 

πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας το οποίο και θα αναθεωρεί σε 

διαρκή βάση. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

2000 - Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου έχει υψηλή προστιθέμενη αξία στο έργο του 

οργανισμού. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ενεργεί με τρόπο που 

διασφαλίζει την ποιότητα του παραγόμενου έργου της μονάδας του. 
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2100 - Φύση των Εργασιών 

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να διαχειρίζεται τους κινδύνους τις διαδικασίες και τους 

ελέγχους που διενεργούνται μέσω της υιοθέτησης της καταλληλότερης – κατά 

περίπτωση – προσέγγισης.  

2200 - Σχεδιασμός Έργου 

Κάθε έργο (project) του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσεται και να 

σχεδιάζεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τον 

στόχο, τα διαθέσιμα μέσα, τις ανάγκες του οργανισμού, το χρονικό πλαίσιο 

υλοποίησης, κ.α.   

2300 - Διεξαγωγή του Έργου 

Κατά την διεξαγωγή του έργου τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να 

συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

2400 - Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων 

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της λογοδοσίας που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο, τα 

αποτελέσματα των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιούνται.  

2500 - Παρακολούθηση Προόδου 

Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου αναπτύσσει και χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

παρακολούθησης της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου του τμήματος. 

2600 – Κοινοποίηση της Αποδοχής Κινδύνων 

Τα θέματα τα οποία αφορούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους στους 

οποίους εκτίθεται ο οργανισμός θα πρέπει να τίθενται πάντα υπόψη της Διοίκησης. Σε 

περίπτωση που η Διοίκηση δεν λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία του οργανισμού 

από τους κινδύνους αυτούς, το θέμα θα πρέπει να τίθεται στο Συμβούλιο14. 

 

 

3.6  ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Πέντε είναι τα βασικά βήματα για την διενέργεια ενός επιτυχημένου και 

αποτελεσματικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα αυτά είναι: α) προκαταρκτική έρευνα, β) 

σύνταξη προγράμματος ελέγχου, γ) επιτόπια εργασία, δ) εκθέσεις ελέγχου και ε) 

μεταγενέστερες ενέργειες. 

 

                                                 
14 The Institute of Internal Auditors - www.theiia.org. 
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Προκαταρκτική έρευνα 

Είναι το αρχικό στάδιο για την επίτευξη ενός ελέγχου και απαιτεί την συλλογή 

όλων των σημαντικών δεδομένων για να σχεδιαστεί το πλάνο έλεγχου με βάση το οποίο 

θα διευκρινίζεται πως θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα που απαιτεί η προκαταρκτική 

έρευνα, ιδιαίτερα την πρώτη φορά που πραγματοποιείται σε μια εταιρία.  

 Προετοιμασία 

 Δημιουργία ερωτηματολογίων. 

 Διενέργεια αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων. 

 Γνώση του τρόπου λειτουργίας και των στόχων της δραστηριότητας. 

 Γνώση τα διοίκησης και του προσωπικού που συμμετέχει στην δραστηριότητα. 

 Διενέργεια φυσικής επισκόπησης. 

 Κατάρτιση διαγραμμάτων ροής διαδικασιών. 

 Εκτίμηση των κινδύνων. 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας. 

 

Σύνταξη προγράμματος ελέγχου 

Ο εσωτερικός ελεγκτής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο και 

ένα ετήσιο πλάνο ελέγχου. Στο μακροπρόθεσμο σχέδιο ελέγχου καθορίζονται η μορφή 

και ο σκοπός του ελέγχου, ενώ στο ετήσιο καταγράφονται με λεπτομέρεια οι εργασίες 

που θα ακολουθηθούν. 

 

Επιτόπια εργασία 

Στο βήμα αυτό διενεργείται η εργασία όπως έχει οριστεί στο πρόγραμμα ελέγχου και 

περιλαμβάνει του εξής ελέγχους: 

 Έλεγχοι διαδικασιών 

 Έλεγχοι τεκμηριώσεως εργασιών. 

 

Έκθεση ελέγχου 

Η έκθεση έλεγχου είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης για να ελεγχτεί η εργασία 

των εσωτερικών ελεγκτών και η επαγγελματική τους επάρκεια. Βασικός στόχος της 

έκθεσης ελέγχου είναι η ενημέρωση της διοίκησης της εταιρίας για την πορεία τους 

ελέγχου και τα αποτελέσματα που έδειξε. 
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Μεταγενέστερες ενέργειες 

Είναι η  follow – up διαδικασία σύμφωνα με την οποία ελέγχεται η επάρκεια, 

αποτελεσματικότητα και τον χρόνο υλοποίησης των ενεργειών που έχει αποφασίσει η 

διοίκηση15. 

 

 

3.7  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 Στη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στη θεωρία του δικαίου, με τον όρο θεσμικό 

πλαίσιο νοείται το σύνολο των κανόνων δικαίου (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, 

υπουργικές αποφάσεις, διαταγές, εγκύκλιοι, κλπ.) τα οποία διαμορφώνουν ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων εντός του οποίου λειτουργεί ένας θεσμός ή υλοποιείται 

μια διαδικασία.  

 Οι βασικότερες διατάξεις όσον αφορά τη λειτουργία των 4 Φορολογικών 

Περιφερειών απαντώνται στο άρθρο 76 του Προεδρικού Διατάγματος 111/2014 

(Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών) με το οποίο συστήθηκαν και στο οποίο 

αναφέρονται οι βασικότερες αρμοδιότητες αυτών. Με την υπ΄αριθ. Δ2Γ 1144849/29-

10-2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων16 εξειδικεύονται περαιτέρω 

ορισμένες εκ των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στις 4 Φορολογικές Περιφέρειες, 

ιδίως όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, αναφορών και εισηγήσεων (κεφάλαια Β΄ και 

Γ.1 της Απόφασης), καθώς και όσον αφορά την διενέργεια ερευνών για ευαίσθητες 

διαδικασίες που υλοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ (κεφάλαιο Γ.3). 

 Σημαντικό νομοθέτημα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

θεσμού συνιστά η υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1164268/11-12-201417 Απόφαση Γενικού 

Γραμματέα με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και εξουσιοδοτούνται όργανα 

της Φορολογικής Διοίκησης για τη διεκπεραίωση διάφορων αρμοδιοτήτων 

(περιπτώσεις 12Α, 12Β, 12Γ, 32Α, 139, 140). Οι πιο πρόσφατες διατάξεις αναφορικά με 

την λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών ανευρίσκονται στην υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 

                                                 
15 Νεγκάκης Ι. Χ. - Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου», 

Εκδόσεις Διπλογραφία. 
16 Η υπ’ αριθ. Δ2Γ 1144849/29-10-2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (διαθέσιμη 

στο https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19801 ) 
17 Η υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1164268/11-12-2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

(διαθέσιμη στο Φ.Ε.Κ τεύχος Β΄ 3365/15-12-2014) 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19801
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1126242/29-08-2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε18 με την οποία ανακαθορίζονται οι 

αρμοδιότητες διάφορων υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε και – ουσιαστικά – αναβαθμίζεται ο 

ρόλος των Φορολογικών Περιφερειών μετά την κατάργηση της Διεύθυνσης 

Επιχειρησιακού Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ειδικότερες διατάξεις βρίσκονται σε πληθώρα άλλων Αποφάσεων, ορισμένες εκ 

των οποίων αναφέρονται στις ενότητες του κεφαλαίου 4, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι πολλές εξ’ αυτών δεν καταγράφονται εδώ, διότι δεν δημοσιεύονται κάπου και ως εκ 

τούτου δεν είναι στη διάθεση του μελετητή/ερευνητή. 

 Στον οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται19 και λειτουργεί 

επίσης Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία διαρθρώνεται σε 4 Τμήματα: 

α) Μεθοδολογίας & Σχεδιασμού 

β) Υλοποίησης 

γ) Αξιολόγησης & Παρακολούθησης 

δ) Εσωτερικού Ελέγχου 

με στόχο τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την διαρκή βελτίωση των εργαλείων 

εσωτερικού ελέγχου καθώς και τη διενέργεια τακτικών & έκτακτων εσωτερικών 

ελέγχων για διαδικασίες για τις οποίες κρίνεται σκόπιμο. Στην πράξη, η συγκεκριμένη 

Διεύθυνση, συντάσσει εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου κατόπιν έγγραφης εντολής 

ελέγχου που εκδίδεται από  την ίδια Διεύθυνση.  

 Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της 

συγκεκριμένης Διεύθυνσης στους οποία ανατίθεται ο έλεγχος, διεξάγουν την έρευνα 

της – υπό εξέταση διαδικασίας – μέσα από την: 

i) μελέτη των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου,  

ii) διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας, 

iii) λήψη συνεντεύξεων και συμπλήρωση γραπτών ερωτηματολογίων, 

iv) σύνταξη προσωρινής έκθεσης ελέγχου η οποία αποστέλλεται σε επιλεγμένες 

υπηρεσίες και την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων που καταγράφονται από τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε Φύλλα Ευρημάτων, 

                                                 
18 Η υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1164242/05-09-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

(διαθέσιμη στο ΦΕΚ τ. Β΄ 2784/05-09-2016 και στο 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/dorga1126242.pdf ). 

 

19 Π.Δ 111/2014, άρθρο 61 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/dorga1126242.pdf
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v) την υποβολή πορίσματος (Οριστικής Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου) με τα ευρήματα 

και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο.  

 Εν συνεχεία, ακολουθεί μια διαδικασία follow – up, η οποία συνίσταται σε 

συνάντηση η οποία διεξάγεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

προκειμένου να συζητηθούν οι συστάσεις/προτάσεις της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 

και να συμφωνηθούν/καταγραφούν και να υπογραφούν οι προτεινόμενες βελτιωτικές 

ενέργειες με τις αντίστοιχες προθεσμίες υλοποίησης αυτών. Στις συναντήσεις αυτές 

καλούνται οι προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών, ή – σε περίπτωση κωλύματος – 

οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη δέσμευση της υπηρεσίας 

τους. 

 Εκ πρώτης όψης, φαίνεται να υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ του έργου 

των Φορολογικών Περιφερειών και της παραπάνω Διεύθυνσης του Υπουργείου 

Οικονομικών. Από μια άποψη, ο ρόλος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου φαίνεται 

να ανταποκρίνεται πληρέστερα στα αντικείμενα που προτάσσει η ελεγκτική επιστήμη, 

τηρουμένων των αναλογιών βέβαια – εφόσον αναφερόμαστε σε υπηρεσίες του στενού 

δημόσιου τομέα και όχι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, από την μελέτη όσων 

εκτίθενται στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται αντιληπτό ότι το έργο των Φορολογικών 

Περιφερειών απαντά πληρέστερα σε 3 τουλάχιστον από τους σημαντικότερους σκοπούς 

ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ειδικότερα: 

 Στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που ορίζονται από ένα Επιχειρησιακό 

Σχέδιο, μέσα από την ανάδειξη επιμέρους αποκλίσεων & αστοχιών και την 

υποβολή προτάσεων για την υπέρβαση τους (κεφάλαιο 4.1). 

 Στην υποβοήθηση της Διοίκησης του οργανισμού (στην περίπτωση μας της 

πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας) μέσω της υποβολής τακτικών και έκτακτων 

αναφορών για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιακών 

μονάδων (κεφάλαιο 4.2). 

 Στην ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του οργανισμού μέσα από την 

καλύτερη δυνατή κατανομή των πόρων (κεφάλαιο 4.5).  

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διοίκησης, περιφερειακές διοικήσεις συναντούμε 

τόσο στο Υπουργείο Υγείας με τις Υγειονομικές Περιφέρειες, όσο και στο Υπουργείο 

Παιδείας με τις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες. Το έργο των Φορολογικών Περιφερειών 

ωστόσο, παρουσιάζει αξιοσημείωτες ομοιότητες με τον θεσμό των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων των 4 μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. Στην Ελλάδα, οι 4 
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συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank) είναι οργανωμένες σε 

Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της 

στοχοθεσίας των καταστημάτων χωρικής τους αρμοδιότητας, για την υποστήριξη τους, 

την υποβολή αναφορών προς τις Διοικήσεις, την αξιολόγηση του προσωπικού τους, 

κλπ. Η παρακολούθηση της δικής τους στοχοθεσίας περιλαμβάνει αντίστοιχους δείκτες, 

όπως το ύψος των καταθέσεων κάθε καταστήματος, το ποσοστό των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, οι πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων, κ.α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

4.1  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 Το συνολικό εισπρακτικό αποτέλεσμα του 2015 ανήλθε για την Φ.Π.Θ σε 

4.804.510.000,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 92,5% της τεθείσας στοχοθεσίας για τον 

στόχο Σ.1.1 του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015 με τίτλο “Εισπράξεις προ επιστροφών 

φόρων από Δ.Ο.Υ – Γενικά Έσοδα”. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά20 ορισμένα 

μόνο στοιχεία της διενεργηθείσας αξιολόγησης που συνέταξε η Φορολογική 

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης στις αρχές του 2016, με στόχο να αναδειχθεί ο ελεγκτικός 

και υποστηρικτικός ταυτόχρονα ρόλος της υπηρεσίας αυτής. 

Το αποτέλεσμα είναι συνέπεια πλήθους γεγονότων που διαδραματίσθηκαν στη 

διάρκεια του έτους, τα περισσότερα εκ των οποίων μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

εξωγενή της λειτουργίας του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Στο διάγραμμα της σελίδας 

26, απεικονίζεται παραστατικά η εξέλιξη της πορείας των εσόδων στη διάρκεια του 

έτους. Η γραφική παράσταση του ποσοστού επίτευξης των Γενικών Εσόδων 

παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή της τον μήνα Ιούνιο. Μέχρι τον 6ο μήνα, η πορεία της 

καμπύλης των συνολικών εσόδων είναι καθοδική, ενώ από τον 7ο μήνα και εντεύθεν 

υπάρχει σαφής βελτίωση του μεγέθους των εισπράξεων, το οποίο δεν διακόπτεται σε 

κανένα σημείο μέχρι και το τέλος του έτους. 

 Πέντε (5) από τις τριάντα έξι (36) συνολικά Δ.Ο.Υ υπερέβησαν την τεθείσα 

στοχοθεσία, ενώ έξι (6) οργανικές μονάδες βρέθηκαν οριακά χαμηλότερα της τεθείσας 

στοχοθεσίας, παρουσιάζοντας απόκλιση μικρότερη του 5%. Οι υπόλοιπες 25 Δ.Ο.Υ, 

παρουσίασαν υστέρηση από 5% έως 26,8%.  

 Η παρατηρούμενη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μεταξύ των Δ.Ο.Υ, 

οφείλεται είτε σε ιδιαιτερότητες της ίδιας της Δ.Ο.Υ, είτε σε διαφοροποιήσεις της 

φορολογικής βάσης του πληθυσμού των Δ.Ο.Υ. Στην αμέσως επόμενη παράγραφο υπό 

τίτλο “Γενικοί προσδιοριστικοί παράγοντες φορολογικών εσόδων” εκτίθεται αρχικά η 

                                                 
20 Τυχόν εκτενέστερη ανάλυση θα ξέφευγε από τα περιοριστικά πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας. 
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εκτίμηση της Φορολογικής Περιφέρειας για βασικούς παράγοντες που επηρέασαν τα 

έσοδα όλων των Δ.Ο.Υ, ενώ στη συνέχεια υπό τίτλο “Ειδικότεροι παράγοντες” 

παρατίθεται συνοπτικά η εκτίμηση της Φ.Π.Θ για μεμονωμένες Δ.Ο.Υ και για 

μεμονωμένους ενδεικτικούς στόχους, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

αναφορικά με το έργο που υλοποίησαν στη διάρκεια του 2015. 

Γενικοί προσδιοριστικοί παράγοντες των αμιγώς φορολογικών εσόδων. 

1) Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά το 2015, η οποία ανήλθε σε περίπου 

0,5% (Ι.Ο.Β.Ε, 4η τριμηνιαία Έκθεση 2015 για την Ελληνική Οικονομία, τεύχος 

82/2016). 

2) Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στο τραπεζικό σύστημα της χώρας από τα 

τέλη Ιουνίου μέχρι και σήμερα, η οποία συνετέλεσε στην υποχώρηση τόσο της 

κατανάλωσης όσο και της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνολικά. 

3) Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και συνακόλουθα των προσδοκιών του 

πληθυσμού επηρέασε επίσης αρνητικά την καταναλωτική δραστηριότητα και 

άρα και τα φορολογικά έσοδα. 

4) Η μετάταξη μερίδας αγαθών και υπηρεσιών σε υψηλότερο φορολογικό 

συντελεστή από τα τέλη Ιουλίου, η οποία επηρέασε θετικά τα έσοδα από Φ.Π.Α. 

5) Η μετάταξη μερίδας αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς. 

6) Η αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από το 

26% στο 29%. 

7) Η αύξηση των συντελεστών έκτακτης εισφοράς για εισοδήματα άνω των 20.000 

€. 

8) Η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος όλων των κεφαλαιουχικών και 

προσωπικών εταιριών στο 100% (με την εξαίρεση όσων πραγματοποίησαν 

έναρξη την τελευταία 3ετία). 

9) Η καθυστέρηση στη βεβαίωση του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) και η 

μεγάλη παράταση των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 

10) Η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης του Κ.Ε.Δ.Ε η οποία  

διήρκεσε περισσότερο από 4 μήνες. 

11) Ο τριπλασιασμός σχεδόν των συναλλαγών μέσω μεθόδων ηλεκτρονικής 

πληρωμής σε σχέση με το 2014, βάσει στοιχείων έρευνας του Ινστιτούτου 

Εμπορίου & Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου, συνετέλεσε 

επίσης στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 
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12) Η υλοποίηση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4321/2015, 

συνετέλεσε στην ένταξη μεγάλου πλήθους οφειλετών στις ευνοϊκές διατάξεις 

αυτής και συνεπώς στην πορεία των εισπράξεων από τη δεξαμενή των 

ληξιπροθέσμων.  

 

Ειδικότεροι παράγοντες 

 Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης του νομού Θεσσαλονίκης η οποία παρουσίασε υστέρηση 26,8% 

επί της στοχοθεσίας γενικών εσόδων:  

 Οφείλεται στην αλλαγή έδρας μεγάλης επιχείρησης λιανεμπορίου με συνέπεια 

έσοδα που καταγράφονταν μέχρι το 2014 στο χαρτοφυλάκιο της συγκεκριμένης Δ.Ο.Υ 

να περάσουν σε άλλη Δ.Ο.Υ. Σοβαρό χωροταξικό πρόβλημα: 150 υπάλληλοι 

στεγάζονται σε χώρο που προορίζονταν για 100 περίπου υπαλλήλους. Το γεγονός αυτό 

ήταν συνέπεια της κατάργησης των τμημάτων ελέγχου και δικαστικού 2 

συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ και της μεταφοράς των υπαλλήλων στην συγκεκριμένη 

υπηρεσία (η οποία είναι Δ.Ο.Υ υποδοχής – Α΄ τάξης). Πολύ χαμηλά ποσοστά 

εντοπιζόμενης παραβατικότητας σε διενεργούμενους προληπτικούς ελέγχους.  

 Επιπλέον, πρόκειται για Δ.Ο.Υ της οποίας η χωρική αρμοδιότητα εκτείνεται σε 

τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

υψηλό εισοδηματικά. Βάσει στοιχείων δηλωθέντων εισοδημάτων οικονομικού έτους 

2014 από το πληροφοριακό σύστημα M.I.S, φαίνεται πως υπήρξε μια στατιστικά 

σημαντική πτώση των δηλούμενων εισοδημάτων των φορολογουμένων της Δ.Ο.Υ, 

ενδεχομένως λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης. 

 Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης της Θεσσαλίας με υστέρηση Γενικών Εσόδων ύψους 14,0%: 

 Εντός του 2015 διέκοψαν πάνω από 1.280 επιχειρήσεις – επιτηδευματίες, 

μεταξύ των οποίων Α.Ε ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους, οι οποίες συνέβαλαν 

αποφασιστικά στα έσοδα της Δ.Ο.Υ, όπως: ΒΙΣ Α.Ε., ΕΥΡΗΚΑ Α.Ε., ΚΟΝΤΙ Α.Ε., 

ΜΕΚ Α.Ε., ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Ε., COCA-COLA, κλπ. Περαιτέρω, 

άλλες μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχονται πλέον από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων 

Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) όπως οι ΛΟΥΛΗΣ Α.Ε., ΙΜΑΣ Α.Ε., ΣΥΝ. 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΦΘΕ), κλπ.  
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 Παράλληλα, η στόχευση του ελέγχου είχε ως συνέπεια τον έλεγχο επιχειρήσεων 

με μηδενική φοροδοτική ικανότητα, όπως λχ. αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενενήντα 

τριών (93) off-shore εταιριών εκ των οποίων μόνο οι 4 απέδωσαν σημαντικά ποσά 

φόρων. 

 Δ.Ο.Υ  Α΄ τάξης νομού Θεσσαλονίκης με υπέρβαση της στοχοθεσίας στα 

βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων κατά 70,7%: 

 Ελέγχθηκε μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων για λήψη εικονικών φορολογικών 

στοιχείων από αθλητικό σύλλογο της πόλης, εις βάρος των οποίων καταλογίστηκαν 

μεγάλα ποσά φόρων και προστίμων, με χαμηλή ωστόσο εισπραξιμότητα. 

 Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης της Θράκης με υστέρηση επί των γενικών εσόδων ύψους 4,2%: 

 Οι 12 ελεγκτές της υπηρεσίας ανάλωσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε 

παραγραφόμενες υποθέσεις χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον (έλεγχος Μ.Κ.Ο κατόπιν 

εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) καθώς και σε υποθέσεις με 

πολύ μικρή εισπραξιμότητα (Δελτία Πληροφοριών/καταγγελίες για πολύ παλιές 

χρήσεις). Περαιτέρω, η υποστελέχωση της συγκεκριμένης Δ.Ο.Υ συνετέλεσε στην 

καθυστέρηση εργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άμεση βεβαίωση και 

είσπραξη φόρων (όπως λχ. ανεκκαθάριστες δηλώσεις εισοδήματος και τέλη 

κυκλοφορίας παρελθόντων ετών). Επίσης, η Δ.Ο.Υ παρέμεινε χωρίς προϊστάμενο 

Διεύθυνσης για διάστημα 4 περίπου μηνών. 

 Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης της Ανατολικής Μακεδονίας στην οποία καταγράφηκε 

υστέρηση Γενικών Εσόδων κατά 12,6%: 

 Σύμφωνα και με έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, ο συγκεκριμένος νομός 

εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με τους άλλους 

νομούς της ίδιας περιφέρειας, καθώς δεν υπάρχει ανεπτυγμένη βιομηχανική και 

βιοτεχνική παραγωγή ή τουρισμός, ενώ ταυτόχρονα είναι απομονωμένη από κύριους 

οδικούς άξονες. Επίσης, η απουσία μονάδων στρατού και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, συμβάλει περαιτέρω αρνητικά στην οικονομία του νομού. Το δε ποσοστό 

ανεργίας στο νομό είναι από τα υψηλότερα πανελλαδικά, ενώ τα τελευταία χρόνια 

υπήρξε σημαντική μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς άλλα αστικά κέντρα και το 

εξωτερικό. 
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 Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης Δυτικής Μακεδονίας με υστέρηση στο στόχο γενικών εσόδων 

ύψους 20,4%: 

 Στον εν λόγω νομό της Δυτικής Μακεδονίας, ο κλάδος της γούνας κατέχει την 

πρωτιά σε αριθμό επιχειρήσεων με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους κλάδους ενώ 

παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό των άλλων κλάδων έχει άμεση αλληλεξάρτηση από 

αυτόν. Ο συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται στην χειρότερη κρίση των τελευταίων 3 

δεκαετιών με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων των γουνοποιητικών 

επιχειρήσεων. Οι λόγοι της συγκεκριμένης πτώσης είναι η σχεδόν αποκλειστική 

πώληση (90% περίπου) των προϊόντων στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ 

(Ρωσία) οι οποίες παρουσίασαν υποτίμηση του νομίσματος τους, της τάξης του 100% 

περίπου, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης από την εν λόγω αγορά. 

Επιπρόσθετα, η επιβολή εμπάργκο στις εξαγωγές (και) ελληνικών προϊόντων στη 

ρωσική αγορά, επιδείνωσε περαιτέρω το ήδη σοβαρότατο πρόβλημα του κλάδου και 

επακόλουθα και τα έσοδα της Δ.Ο.Υ του νομού. 

 Δ.Ο.Υ Α΄- Β΄ τάξης τουριστικού νομού Κεντρικής Μακεδονίας με υπέρβαση 

της στοχοθεσίας Γενικών Εσόδων κατά 7,3%: 

 Η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ βελτίωσε σημαντικά τα εισπρακτικά της αποτελέσματα 

στη διάρκεια του τελευταίου 3μήνου του 2015 με αποτέλεσμα την υπέρβαση του 

στόχου των Γενικών Εσόδων κατά 7,3%. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Δ.Ο.Υ, το 

2015 ήταν έτος που παρουσίασε ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση, βελτιωμένα 

αποτελέσματα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή του 

νομού, καθώς και αγροτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

(οινοποιητικές, κλπ.).  Περαιτέρω, η υπερπροσπάθεια που καταβλήθηκε από τους 

υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ κατά τη διάρκεια του έτους και η αξιολόγηση εργασιών και 

εκκρεμοτήτων με έμφαση στις περισσότερο προσοδοφόρες από την διοίκηση της Δ.Ο.Υ 

συνετέλεσε στην βελτίωση των Γενικών Εσόδων. Σημειώνεται, επίσης ότι η εν λόγω 

Δ.Ο.Υ είχε σημαντικό μερίδιο εσόδων από φόρους μεταβίβασης (τουριστικών ιδίως) 

ακινήτων21. Παρά το πρόβλημα υποστελέχωσης της υπηρεσίας, η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ 

στο διάστημα 01/01/2015 – 31/12/2015 παρέλαβε: 

 1.582 δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, 

 59 δηλώσεις ακινήτων με Φ.Π.Α, 

 489 δηλώσεις κληρονομιών και 

                                                 
21συνηθέστερα με αλλοδαπούς αγοραστές. 
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 611 δηλώσεις δωρεών & γονικών παροχών. 

 Συνολικά, παρελήφθησαν 2.741 δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, από τις 

οποίες βεβαιώθηκαν ποσά συνολικού ύψους 5.677.000,00 € και μέχρι το τέλος του 

έτους είχαν εισπραχθεί ήδη ποσά που υπερβαίνουν τα 4.400.000,00 €. 

 Δ.Ο.Υ Α΄- Β΄ τάξης Δυτικής Μακεδονίας με υστέρηση επί των Γενικών Εσόδων 

ύψους 10,0% έναντι της στοχοθεσίας: 

 Η απόκλιση των εισπράξεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας από την τεθείσα 

στοχοθεσία αποδίδεται πρωτίστως στην υποχώρηση της δραστηριότητας τοπικών 

κατασκευαστικών εταιριών (υπεργολάβοι έργων της Δ.Ε.Η ιδίως), λόγω ραγδαίας 

μείωσης των σχετικών τεχνικών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Περαιτέρω, στη 

διάρκεια του έτους υπήρξε σημαντική καμπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

εφόσον περισσότερες από 380 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν παύση εργασιών στο 

τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ωστόσο, η συστηματική διενέργεια προληπτικών ελέγχων 

από τη Δ.Ο.Υ συντέλεσε στη συνεχή μείωση των ποσοστών παραβατικότητας και την 

βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των επιτηδευματιών, γεγονός το οποίο 

συγκράτησε την υστέρηση των εσόδων στο παραπάνω ποσοστό. 

 Δ.Ο.Υ Α΄- Β΄ τάξης αγροτικού νομού της Κεντρικής Μακεδονίας με υπέρβαση 

5,6% επί της στοχοθεσίας Γενικών Εσόδων:  

 Το ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα της Δ.Ο.Υ οφείλεται ιδίως στην φορολόγηση 

μεγάλου πλήθους αγροτών με λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος, σε 

αντιδιαστολή με την προγενέστερη φορολόγηση (2014) που γίνονταν με τεκμαρτό 

τρόπο. Με την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης της πλειοψηφίας των 

φορολογούμενων αγροτών της Δ.Ο.Υ22, δόθηκαν κίνητρα προς αυτούς για να ζητούν 

και να λαμβάνουν τιμολόγια για τα έξοδα τους, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε κατά το 

προηγούμενο διάστημα, λόγω του ότι οι στόχοι αγοραστών (αγροτών) και πωλητών 

(προμηθευτών) ταυτίζονταν. Ο στόχος των αγροτών ήταν να μη επιβαρυνθούν τον 

Φ.Π.Α της δαπάνης, ενώ των προμηθευτών η μη έκδοση του τιμολογίου (για την 

απόκρυψη του εσόδου). Κατ’ αυτό τον τρόπο, υπήρξε διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης, οφειλόμενη στο γεγονός ότι ο κύριος τομέας παραγωγήςτης περιοχής είναι ο 

πρωτογενής, με θετικές – συνακόλουθα – συνέπειες στα Γενικά Έσοδα. 

                                                 
22Αγρότες που πέρασαν από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς. 
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 Δ.Ο.Υ Α΄- Β΄ τάξης της Κεντρικής Μακεδονίας με υπέρβαση επί της 

στοχοθεσίας Γενικών Εσόδων ύψους 3,3%: 

 Το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των φορολογουμένων της Δ.Ο.Υ 

απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με την διοίκηση23 της Δ.Ο.Υ, στην 

επίτευξη του ικανοποιητικού αποτελέσματος συνετέλεσε η μετάταξη πλήθους αγροτών 

από πέρυσι στο κανονικό καθεστώς, γεγονός που είχε ως συνέπεια την φορολόγηση 

τους βάσει λογιστικών στοιχείων και δευτερευόντως η αύξηση της προκαταβολής 

φόρου που κατέβαλαν από το 27,5% στο 55%.  Επιπρόσθετα, το μεγάλο πλήθος των  

διενεργηθέντων προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι ανήλθαν σε 741 καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για ένα μικρό νομό, συνέβαλε καθοριστικά στη 

δημιουργία κλίματος φορολογικής συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις του νομού.  

 Υπήρξε επιμελής στόχευση, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών για παραβατική 

συμπεριφορά συγκεκριμένων επιχειρήσεων όπως λχ., πωλητές λαϊκών αγορών, 

κομμωτήρια, αρτοποιεία, επιχειρήσεις εστίασης, συνεργεία οχημάτων, καθώς και άλλες 

ατομικές επιχειρήσεις που εμφάνισαν στη διάρκεια του έτους μεγάλα πιστωτικά 

υπόλοιπα Φ.Π.Α. 

 Δ.Ο.Υ Α΄- Β΄ τάξης τουριστικού νομού της Κεντρικής Μακεδονίας με 

υπέρβαση επί της στοχοθεσίας επιστροφών ύψους 28,7%: 

 Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 

νομό, προχώρησαν στη διάρκεια του έτους σε σημαντικές επενδύσεις (ανακαινίσεις, 

αγορές παγίων, κλπ.) με αποτέλεσμα να προκύψουν υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα Φ.Π.Α 

τα οποία και επεστράφησαν από την συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ, με αποτέλεσμα να υπάρξει 

σημαντική υπέρβαση του στόχου. Πρόκειται για γεγονός μη επαναλαμβανόμενο, το 

οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της στοχοθεσίας. 

 Από τα παραπάνω στοιχεία, αν και συνοπτικά ανεπτυγμένα, γίνεται προφανές 

ότι η Φορολογική Περιφέρεια δεν αρκείται στην καταγραφή των αποτελεσμάτων που 

εμφανίζουν οι εποπτευόμενες υπηρεσίες, αλλά προβαίνει σε τεκμηρίωση των 

αποτελεσμάτων με στόχο να αποκαλυφθούν τα γενεσιουργά αίτια του κάθε 

αποτελέσματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η ηγεσία της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, 

αφού αναδεικνύεται εάν η υπέρβαση ή υστέρηση επί της στοχοθεσίας οφείλεται σε 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς των υπηρεσιών παράγοντες.  

                                                 
23 με τον όρο Διοίκηση νοείται ο Διευθυντής και οι τμηματάρχες της Δ.Ο.Υ 
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 Γενικά Έσοδα 12μήνου 2015                      Στοχοθεσία 12μήνου 2015 Ποσοστό επίτευξης Στόχου 

Φορολογική  Περιφέρεια  Θεσσαλονίκης 4.804.510.000,00 € 5.196.556.000,00 € 92,50% 
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4.2  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (REPORTING) 

 

 Με την υπ’ αριθ. Δ2Γ 1144849/29-10-2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων προβλέπεται η “Υποβολή μηνιαίων εκθέσεων αξιολόγησης της 

απόδοσης του έργου των Δ.Ο.Υ, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στον 

Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα”. Οι 

εκθέσεις αυτές, οι οποίες υποβάλλονται σε τακτική βάση από τις Φορολογικές 

Περιφέρειες κοινοποιούνται ενίοτε – κατά περίπτωση – και σε άλλες Διευθύνσεις του 

Υπουργείου, που βρίσκονται εκτός της πυραμίδας της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης, λόγω καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών για ειδικότερα θέματα. 

Για παράδειγμα, συνήθεις αποδέκτες προς κοινοποίηση είναι ο ίδιος ο Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής 

Διοίκησης η οποία είναι αρμόδια (μεταξύ άλλων) για την σύνταξη του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε και την κατανομή των πιστώσεων προς όλες τις υπηρεσίες της 

Γενικής Γραμματείας (Φορολογικές, Τελωνειακές, Χημικές) και η οποία υπάγεται 

απευθείας στον Γενικό Γραμματέα και Διευθύνσεις που υπάγονται στην Γενική 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως λχ. η 

Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διεύθυνση Οργάνωσης και η 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Στόχος των συγκεκριμένων αναφορών είναι η έγκαιρη ενημέρωση της 

υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου: 

1. για την πορεία υλοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου που αφορούν 

τις Δ.Ο.Υ, όπως αναπτύχθηκε εκτενέστερα παραπάνω. 

2. Η υποβολή προτάσεων για οποιοδήποτε υπηρεσιακό θέμα, όπως 

2.1 λειτουργικά, όπως είναι λχ.  

2.1.1 η συχνή βλάβη που παρουσιάζεται στους κρουστικούς εκτυπωτές 

μηχανογραφικών εντύπων με στόχο τον προγραμματισμό της προμήθειας 

νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού,  

2.1.2 η ανάγκη απλοποίησης ή/και τροποποίησης ενός φορολογικού εντύπου 

που χρησιμοποιείται στο τμήμα ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ) ή Κεφαλαίου,  

2.1.3 η έλλειψη προσωπικού καθαριότητας σε μια συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ για 

τον προγραμματισμό προσλήψεων, 

2.1.4 κλπ.  

2.2 αμιγώς φορολογικά, όπως λχ.  
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2.2.1 η πρόταση για την “ελαστικοποίηση” των όρων απώλειας της ρύθμισης 

οφειλών του Ν. 4152/2013 (ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 12 ή 24 

δόσεις),  

2.2.2 η πρόταση για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων,  

2.2.3 η πρόταση για το ύψος των επιβαλλόμενων αυτοτελών προστίμων στις 

περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α ή φόρου ακίνητης 

περιουσίας (Ε9), κλπ. 

2.3 οργανωτικά, όπως λχ.  

2.3.1 η πρόταση για αναστολή λειτουργίας (κατάργηση) ενός Γραφείου 

Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε κάποιο νομό, λόγω κοντινής 

απόστασης της Δ.Ο.Υ και χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, 

2.3.2 η υπενθύμιση των κενών θέσεων ευθύνης που υφίστανται στην Χ΄ 

Δ.Ο.Υ λόγω συνταξιοδότησης του προϊσταμένου της και στην Ψ΄ Δ.Ο.Υ 

λόγω παραίτησης του προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων, με στόχο την 

επίσπευση των διαδικασιών πλήρωσης από την αρμόδια Διεύθυνση, 

2.3.3 η πρόταση για την σύσταση και 2ου τμήματος ελέγχου στην Ω΄ Δ.Ο.Υ 

λόγω μεγάλου πλήθους επιτηδευματιών και φορολογικών ελέγχων, γεγονός 

που οδηγεί σε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και 

αδυναμία αποτελεσματικής εποπτείας από τον επόπτη24 της Δ.Ο.Υ. 

3. διάφορα θέματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα των υπηρεσιών και για τα 

οποία κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση της υπηρεσιακής ηγεσίας. 

Αρχικά υπήρξε η σκέψη για την τυποποίηση των υποβαλλόμενων αναφορών και 

τέθηκε υπό συζήτηση διάφορες πινακοειδείς φόρμες (σε ψηφιακή μορφή) μέσω των 

οποίων οι Φορολογικές Περιφέρειες θα καταχωρούσαν τα ποσοτικά στοιχεία κάθε 

εποπτευόμενης Δ.Ο.Υ σε σύγκριση πάντα με τον στόχο του μήνα, καθώς και τις 

προτάσεις τους για επιμέρους ζητήματα μέσα από τυπολογίες γνωστές από τη θεωρία 

του Project Management. Για κάθε πρόταση, ακόμη και για θέματα ήσσονος σημασίας, 

θα έπρεπε να συμπληρωθούν δεκάδες πεδία της φόρμας, όπως λχ: 

 τα στοιχεία του υποβάλλοντος την πρόταση (υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας 

αρμόδιου, κλπ.) 

 το όνομα του αντικειμένου (πχ. τροποποίηση εντύπου Μ3 τμήματος Μητρώου), 

 την αρμόδια και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, 

                                                 
24Προϊστάμενος τμήματος Ελέγχου. 
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 τον συντονιστή και τους εμπλεκόμενους της δράσης που προτείνεται προς 

ανάληψη, 

 την συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης δράσης, 

 τους σκοπούς που εξυπηρετεί η υλοποίηση της πρότασης, 

 τις φάσεις υλοποίησης της προτεινόμενης ενέργειας, 

 το χρονικό διάστημα υλοποίησης, 

 μια συνοπτική περιγραφή του έργου, 

 την ακριβή περιγραφή του παραδοτέου, 

 μια εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της πρότασης, 

 το αν υφίσταται ή όχι η σύσταση ομάδας έργου, 

 την εκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την υλοποίηση 

της πρότασης, 

 την συνοπτική παράθεση εναλλακτικών προτάσεων εφόσον υφίστανται, 

 κ.α. 

Η παραπάνω πρόταση για την τυποποίηση των υποβαλλόμενων αναφορών 

(Reports) η οποία υποβλήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Φορολογικές Περιφέρειες 

δεν υιοθετήθηκε τελικά από τις Φορολογικές Περιφέρειες καθότι εκτιμήθηκε ότι: 

 η χρήση εκτεταμένων πινάκων25 θα καθιστούσε κουραστική την ανάγνωση αυτών 

είτε ηλεκτρονικά (μέσω Η/Υ) είτε εγγράφως (κόλλες Α3 με δεκάδες κελιά) και θα 

δυσχέραινε τον εντοπισμό των σημείων που θα ήθελαν να αναδείξουν οι 

Φορολογικές Περιφέρειες. 

 Η υποβολή αναφορών με τον “παραδοσιακό” τρόπο, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία 

στον συντάκτη. Άλλωστε, ο στόχος των αναφορών ήταν να δοθεί η δυνατότητα να 

αναπτυχθούν με σύντομο τρόπο ορισμένα μόνα σημεία.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί το εξής. Η πολιτική και υπηρεσιακή 

ηγεσία του Υπουργείου έχει σε πραγματικό χρόνο (μέσω των Ο.Π.Σ) όλες τις 

ποσοτικές εκείνες πληροφορίες που αφορούν την Φορολογική Διοίκηση της χώρας, 

όπως λχ. το ύψος των εσόδων από Φ.Π.Α της Δ.Ο.Υ Κομοτηνής στο 6μηνο, το 

πλήθος των ενάρξεων και διακοπών επιτηδεύματος που έγιναν από την αρχή του 

έτους στην Δ.Ο.Υ Σερρών, το πλήθος των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων 

υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ Ν. Μουδανιών στο 2015 και πόσα έσοδα 

αποκομίσθηκαν από αυτές, κλπ. Το ζητούμενο μέσα σε αυτή την πληθώρα των 

πληροφοριών ήταν ο εντοπισμός των σημαντικότερων εξ’ αυτών και η 

                                                 
25 μορφής λογιστικών φύλλων (excel). 
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τεκμηριωμένη ανάλυση των (θετικών ή αρνητικών) αποκλίσεων, κάτι το οποίο θα 

μπορούσε μόνο από αποκεντρωμένες δομές οι οποίες θα είχαν – εκ του σύνεγγυς – 

ιδία γνώση των πραγμάτων. 

 

4.3  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

  

 Η αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και η επιτυχία των στόχων μιας 

οποιαδήποτε επιχείρησης απαιτεί τον αποτελεσματικό συντονισμό των επιμέρους 

τμημάτων της. Το ίδιο ισχύει προφανώς και για τους οργανισμούς του Δημόσιου τομέα. 

Παρά τον ευρύτατο χαρακτήρα του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης που 

υλοποιήθηκε και το οποίο είχε ως στόχο τον δραστικό περιορισμό των δομών του 

δημόσιου τομέα το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της οργάνωσης του ελληνικού 

Δημοσίου παραμένει ισχυρό. Ειδικότερα σε επίπεδο Γ.Γ.Δ.Ε, η υλοποίηση του 

προγράμματος αυτού είχε ως συνέπεια τον σταδιακό περιορισμό των Δ.Ο.Υ της χώρας 

από 290 συνολικά το 2011, σε 118 το 201526. 

 Είναι προφανές λοιπόν ότι ο συντονισμός του έργου ενός τόσο μεγάλου 

πλήθους υπηρεσιών αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση για έναν δημόσιο οργανισμό, 

όπως η Γ.Γ.Δ.Ε. Βάσει του αρ. 76 §3β του Π.Δ 111/2014, αρμοδιότητα των 

Φορολογικών Περιφερειών είναι και «ο συντονισμός της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ και η 

υποστήριξη αυτών στην υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων». Για το σκοπό 

αυτό οι Φορολογικές Περιφέρειες κατανέμουν τα επιχειρησιακά σχέδια και δράσεις 

στις οικείες Δ.Ο.Υ, παρακολουθούν, καθοδηγούν και ελέγχουν την υλοποίηση τους, 

κατανέμουν τους επιμέρους στόχους, αξιολογούν την απόδοση τους και ενημερώνουν 

σχετικά τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. Για τον 

τρόπο με τον όποιο επιτυγχάνεται αυτός ο συντονισμός, αντί άλλων παρατίθεται ένα 

παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής.  

 Σύμφωνα με Δελτίου Τύπου που εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε στις 08/07/2016, «η Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την 

αύξηση των δημοσίων εσόδων υλοποιεί οργανωμένο σχέδιο για την εντατικοποίηση, 

ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, 1/7 – 30/9, των προληπτικών ελέγχων… Στο πλαίσιο 

                                                 
26 Σημαντικός περιορισμός υπήρξε επίσης και σε επίπεδο τμημάτων μέσω συγχωνεύσεων. 
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αυτό έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πλάνο για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των 

προληπτικών ελέγχων…. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει τη διενέργεια περίπου 

30.000 προληπτικών ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ... σε όλη την επικράτεια, με ιδιαίτερη 

έμφαση σε τουριστικές περιοχές, αλλά και σε κλάδους ή επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα… Κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του 

Γ.Γ.Δ.Ε, κάθε γεωγραφική περιοχή δεν θα ελέγχεται μόνο από συνεργεία της Δ.Ο.Υ 

στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, αλλά κυρίως από συνεργεία των Δ.Ο.Υ όμορων 

νομών». Με περαιτέρω Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε, οι 30.000 επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι 

για το συγκεκριμένο τρίμηνο κατανεμήθηκαν στις 4 Φορολογικές Περιφέρειες.  

 Στα πλαίσια λοιπόν της υλοποίησης του συγκεκριμένου επιχειρησιακού πλάνου, 

η Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: 

 Κατένειμε το πλήθος των ελέγχων που αναλογούσαν στους 20 νομούς της 

Φορολογικής Περιφέρειας στις 36 εποπτευόμενες Δ.Ο.Υ. Για την κατανομή 

αυτή λήφθηκαν υπόψη: 

i) Οι επιχειρησιακές δυνατότητες κάθε οργανικής μονάδας (πλήθος 

υπηρετούντων ελεγκτών, υπηρεσιακά οχήματα, κλπ.), 

ii) Η ανάγκη να καλυφθούν επαρκώς οι περιοχές αυξημένου τουριστικού 

ενδιαφέροντος (νομοί Χαλκιδικής, Καβάλας, Πιερίας, Μαγνησίας, 

Θεσσαλονίκης) και 

iii) Η κατανομή των ελέγχων κατά 70% από Δ.Ο.Υ όμορων νομών27 

 Αποφασίστηκε ποια Δ.Ο.Υ θα μεταβεί σε κάθε περιοχή για τις ανάγκες των 

ελέγχων ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Φορολογικής Περιφέρειας 

Θεσσαλονίκης για το θέμα αυτό στα τέλη Ιουλίου, με τη συμμετοχή του Γενικού 

Γραμματέα και των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. 

 Οι Φορολογικές Περιφέρειες παρακολουθούν το έργο των Δ.Ο.Υ ιδίως μέσω 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Π.Σ Elenxis στην οποία οι Δ.Ο.Υ καταχωρούν 

καθημερινά τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν (ελεγχθείσες επιχειρήσεις, 

βεβαιωθείσες παραβάσεις, κλπ.) καθώς και μέσω καθημερινής επικοινωνίας με τους 

επόπτες ελέγχου κάθε Δ.Ο.Υ. Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα του έργου της κάθε 

Δ.Ο.Υ, εντοπίζονται οι αποκλίσεις σε σχέση με τον στόχο που τέθηκε για κάθε 

υπηρεσία και δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες (λχ. για την ανάγκη αύξησης του 

                                                 
27 Δελτίο Τύπου Γ.Γ.Δ.Ε της 08/07/2016,  

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/dt_prolipti_08_07_2016.pdf  

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/dt_prolipti_08_07_2016.pdf
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πλήθους των ελέγχων, για την εντοπιζόμενη παραβατικότητα, κλπ.). Παράλληλα, οι 

Φορολογικές Περιφέρειες προχώρησαν στην κατανομή υλικού για την αναστολή 

λειτουργίας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων (έντυπα, κορδέλες), στην 

διανομή χρεωστικών καρτών για τον έλεγχο των συσκευών POS των επιχειρήσεων, 

στην κατανομή υπηρεσιακών οχημάτων από τον στόλο του Σ.Δ.Ο.Ε, κλπ. 

 Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του καλύτερου δυνατού συντονισμού, οι 

Φορολογικές Περιφέρειες προβαίνουν σε διορθώσεις του επιχειρησιακού πλάνου όπου 

αυτό κρίθηκε σκόπιμο, όπως λχ. συνδρομή δεύτερης Δ.Ο.Υ για τη διενέργεια ελέγχων 

συγκεκριμένων περιοχών, συγκεντρώνουν τις παρατηρήσεις των συνεργείων ελέγχου 

των Δ.Ο.Υ τις οποίες και μεταβιβάζουν προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες Κεντρικές 

Υπηρεσίες, κ.α. 

 Τέλος, στα πλαίσια του ελεγκτικού τους έργου οι Φορολογικές Περιφέρειες 

συλλέγουν τα ποσοτικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου (συνολικό πλήθος 

επιτόπιων μερικών ελέγχων ανά Δ.Ο.Υ, πλήθος ελέγχων ανά κατηγορία επιχειρήσεων, 

ποσοστά παραβατικότητας ανά κατηγορία παράβασης του Κ.Φ.Α.Σ, κλπ.) και εξάγουν 

στατιστικά αποτελέσματα τα οποία και συγκρίνονται τόσο με τους στόχους που είχαν 

τεθεί εξαρχής, όσο και με τα αποτελέσματα των άλλων Δ.Ο.Υ ανά Φορολογική 

Περιφέρεια και πανελλαδικά. Από τα αποτελέσματα αυτά, προκύπτουν χρήσιμα 

συμπεράσματα είτε φορολογικού χαρακτήρα (λχ. ποσοστά παραβατικότητας ανά κλάδο 

και ανά γεωγραφική ενότητα) είτε αμιγώς υπηρεσιακά (λχ. υπέρβαση στόχου για τις 25 

από τις 36 Δ.Ο.Υ), ενώ τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ταυτόχρονα και κριτήριο του 

κατά πόσο ο συντονισμός του συγκεκριμένου έργου από την Φορολογική Περιφέρεια 

ήταν επιτυχής. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, η τυχόν αποτυχία επίτευξης 

ενός ποσοτικού στόχου να οφείλεται σε κακή κατανομή των επιμέρους στόχων ή/και 

ελλιπούς συντονισμού εκ μέρους του υπεύθυνου συντονισμού. 

 Περαιτέρω, στα πλαίσια του καλύτερου δυνατού συντονισμού μεταξύ των 

οργανικών μονάδων της Φορολογικής Διοίκησης, θα μπορούσε να ενταχθεί και η 

πραγματοποίηση επισκέψεων εργασίας στην έδρα των εποπτευόμενων Δ.Ο.Υ. Η 

επιτόπια παρουσία του προϊσταμένου της Φορολογικής Περιφέρειας, στον χώρο της 

Δ.Ο.Υ συντελεί στον σχηματισμό μιας καλύτερης αντίληψης των πραγμάτων (εκ των 

έσω) ενώ η δια ζώσης επικοινωνία με τους τμηματάρχες και το προσωπικό των εφοριών 

συντελεί στην διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου επικοινωνίας. Η 

θεσμοθέτηση των Φορολογικών Περιφερειών έγινε αφορμή για αμεσότερη και 
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ποιοτικότερη αλληλοτροφοδότηση μεταξύ κεντρικών υπηρεσιών και αποκεντρωμένων 

οργανικών μονάδων. Περαιτέρω, μέσα από τις επισκέψεις αυτές η Φορολογική 

Περιφέρεια έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις, την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ αποτέλεσε ευκαιρία για την μεταφορά των ευχαριστιών 

και της ηθικής συμπαράστασης της υπηρεσιακής ηγεσίας προς το προσωπικό των 

Δ.Ο.Υ για το έργο τους.  

 

4.4  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 Σημαντικό κεφάλαιο στη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών συνιστά η 

εκπροσώπηση των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων έναντι της πολιτικής και 

υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Βάσει του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου, οι προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών είναι αρμόδιοι για την 

εκπροσώπηση των Δ.Ο.Υ της χωρικής τους αρμοδιότητας.  

Στον πίνακα της μεθεπόμενης σελίδας παρουσιάζεται η δομή των Δ.Ο.Υ της 

χώρας υπό την ομπρέλα των 4 Φορολογικών Περιφερειών28. Έτσι, ο προϊστάμενος της 

Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί τις 36 Δ.Ο.Υ της Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας και Θράκης, κ.ο.κ.  

 Στην πράξη, οι τέσσερις Περιφερειάρχες λαμβάνουν μέρος σε συναντήσεις 

εργασίας που πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή 

(συνήθως) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, των 2 Γενικών Διευθυντών της 

Γ.Γ.Δ.Ε και των προϊσταμένων των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων ανάλογα με το 

υπό συζήτηση θέμα (λχ. της Διεύθυνσης Ελέγχων για θέματα ελέγχων, της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού για θέματα οργάνωσης, κλπ.). Αντίστοιχες συναντήσεις 

πραγματοποιούνται και στην έδρα των Φορολογικών Περιφερειών, όπως λχ. σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες υπηρεσιακοί παράγοντες παρευρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. 

 Η εκπροσώπηση των Δ.Ο.Υ από τις Φορολογικές Περιφέρειες εξυπηρετεί 

επίσης πρακτικούς λόγους, αφού όπως γίνεται αντιληπτό, η συζήτηση και η λήψη 

αποφάσεων  θα καθίστατο δυσχερέστατη εάν επρόκειτο να συμμετέχουν σε αυτή 118 

υπηρεσίες. Περαιτέρω, στις συναντήσεις αυτές, οι προϊστάμενοι των Φορολογικών 

                                                 
28http://www.publicrevenue.gr/kpi/static/doc/organogrammata/pdf/pinakas_fp_doy.pdf 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/static/doc/organogrammata/pdf/pinakas_fp_doy.pdf
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Περιφερειών συνοδεύονται από έναν υπάλληλο της Φορολογικής Περιφέρειας, ο 

οποίος πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης: 

 συγκεντρώνει τα απαραίτητα ποσοτικά στοιχεία από τις εποπτευόμενες Δ.Ο.Υ. 

 ζητά (εγγράφως ή προφορικώς) τις απόψεις/εκτιμήσεις των προϊσταμένων των 

εποπτευόμενων Δ.Ο.Υ για το υπό εξέταση θέμα, τις οποίες στη συνέχεια 

ομαδοποιεί, 

 συντάσσει για λογαριασμό της Φορολογικής Περιφέρειας υπηρεσιακή αναφορά, 

στην οποία αναπτύσσεται η θέση της Φορολογικής Περιφέρειας για το/τα υπό 

εξέταση θέματα. 

Σκοπός της προετοιμασίας αυτής είναι αφενός η πιστή μεταφορά των θέσεων 

των φορολογικών υπηρεσιών και αφετέρου η διευκόλυνση της όλης διαδικασίας.  

Δευτερευόντως, οι προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών 

εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν επίσης τις τοπικές φορολογικές Αρχές έναντι 

τρίτων, όπως λχ. σε περιπτώσεις ορισμού μελών επιτροπών που συγκροτούνται από την 

τοπική αυτοδιοίκηση, σε περιπτώσεις συναντήσεων με άλλες υπηρεσίες για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος (πχ. συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχων με την Αστυνομία, 

κλπ.). 
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4.5  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ 

 

 Η Ελεγκτική, ως κλάδος των οικονομικών – διοικητικών επιστημών που 

στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων της 

σύγχρονης επιχείρησης29, λειτουργεί (μεταξύ άλλων) ως σύμβουλος της Διοίκησης με 

σκοπό την άριστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την αποφυγή της 

κακοδιαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Φορολογικές Περιφέρειες ασκούν 

αρμοδιότητες σχετικά με την κατανομή των πόρων του Υπουργείου Οικονομικών προς 

τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1126242/29-08-2016 Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε30 οι 

τέσσερις Φορολογικές Περιφέρειες είναι αρμόδιες “για την διερεύνηση και την 

καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό”(άρθρο 23, 4(α)). 

Επίσης, για “την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και την 

υποβολή προτάσεων για την επιμόρφωση αυτού”(άρθρο 23, 2(β)). 

Ειδικότερα,  

Α) οι Φορολογικές Περιφέρειες υποβάλουν προς τη Γενική Διεύθυνση σε 

εξαμηνιαία βάση, ειδική αναφορά για τις ανάγκες των εποπτευόμενων υπηρεσιών σε 

προσωπικό. Η αναφορά αυτή συντάσσεται κατόπιν 

 Καταγραφής του προσωπικού που υπηρετεί στις Δ.Ο.Υ ανά κατηγορία (Π.Ε, 

Τ.Ε, Δ.Ε) και κλάδο (εφοριακών, πληροφορικής, επιμελητών, κλπ.) 

 Καταγραφής των ελλείψεων ή του πλεονάζοντος προσωπικού κάθε 

υπηρεσίας συγκριτικά με τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο 

οργανόγραμμα των Δ.Ο.Υ31. Επισημαίνεται εδώ, ότι ελλείψεις προσωπικού 

προκύπτουν για διάφορους λόγους όπως λχ. συνταξιοδοτήσεις, αποσπάσεις 

υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες, άδειες ανατροφής τέκνου, κλπ. 

 Καταγραφής των αναγκών των Δ.Ο.Υ με βάση ποσοτικά στοιχεία και 

σύγκριση αυτών με τον μέσο όρο των Δ.Ο.Υ της Φορολογικής Περιφέρειας. 

Ένα τέτοιο στοιχείο είναι για παράδειγμα το πλήθος των υποβαλλόμενων 

φορολογικών δηλώσεων. Είναι προφανές ότι η Δ.Ο.Υ στην οποία 

υποβάλλονται ετησίως 100.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έχει 

                                                 
29 Χατζηχαραλάμπους Λυσιμάχη, «Εσωτερικός Έλεγχος Σύγχρονης Επιχείρησης», ΤΕΙ Ηπείρου, 2004. 
30 Βλ. Παράρτημα βιβλιογραφίας, α/α 6. 
31 Βλ. Παράρτημα βιβλιογραφίας, α/α 7. 
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περισσότερες ανάγκες από μια Δ.Ο.Υ στην οποία υποβάλλονται 65.000 

δηλώσεις. 

 Αξιολόγησης των αναγκών στη βάση της ανάγκης προσαρμογής του 

παραγόμενου έργου στις συνεχώς διαμορφούμενες συνθήκες που 

προκύπτουν. Για παράδειγμα, η ραγδαία αύξηση του αριθμού των 

ληξιπρόθεσμων οφειλετών των Δ.Ο.Υ (εν πολλοίς λόγω και της 

συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης) προκαλεί αύξηση των αναγκών σε 

προσωπικό που υπηρετεί στα τμήματα Δικαστικού των Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης. 

Στην αναφορά αναγκών σε προσωπικό, γίνεται αξιολόγηση των ελλείψεων ή της 

υπερκάλυψης θέσεων της κάθε υπηρεσίας, προτείνονται μετακινήσεις υπαλλήλων 

μεταξύ των Δ.Ο.Υ όπου είναι εφικτό και αναπτύσσεται η πρόταση της Φορολογικής 

Περιφέρειας για μελλοντικές ανάγκες στα πλαίσια του προγραμματισμού των 

προσλήψεων που ισχύει σε όλο τον Δημόσιο Τομέα. Βασικό στόχος είναι η 

αντιμετώπιση της ανισοκατανομής προσωπικού και της υποστελέχωσης όλου του 

Υπουργείου λόγω του γενικότερου περιορισμού των προσλήψεων. 

Β) Στα πλαίσια του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού 

έργου του Ε΄ τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τμήμα 

Σχεδιασμού & Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), οι Φορολογικές 

Περιφέρειες υποβάλλουν ειδική αναφορά για τις ανάγκες των εποπτευόμενων Δ.Ο.Υ σε 

επιμόρφωση υπαλλήλων. Η συγκεκριμένη αναφορά υποβάλλεται 2 φορές ετησίως, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται από το παραπάνω τμήμα. 

Οι Φορολογικές Περιφέρειες, διαβιβάζουν προς τις εποπτευόμενες υπηρεσίες 

πίνακα προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή, τον οποίο οι Δ.Ο.Υ 

συμπληρώνουν με τον αριθμό των υπαλλήλων που επιθυμούν να συμμετέχουν και το 

προτεινόμενο χρονικό διάστημα για την διεξαγωγή του προγράμματος καθώς και τον 

βαθμό προτεραιότητας για κάθε πρόγραμμα. Επίσης, δύνανται να συμπληρώσουν τον 

πίνακα με νέα θέματα επιμόρφωσης – προκειμένου να προγραμματισθεί η υλοποίηση 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα θέματα αυτά. Αφού συγκεντρωθούν τα συγκεκριμένα 

στοιχεία, οι Φορολογικές Περιφέρειες ομαδοποιούν τις ανάγκες επιμόρφωσης ανά 

κατηγορία προγράμματος, το πλήθος των προτεινόμενων υπαλλήλων για κάθε 

πρόγραμμα και την αναγκαιότητα συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα. 
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Χάριν παραδείγματος, αναφέρεται ότι η Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 

υπογράμμισε την αναγκαιότητα διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα 

φορολογικών ελέγχων με έμμεσες τεχνικές ελέγχου για νέους ελεγκτές, σε θέματα 

φορολογίας Φ.Π.Α για Δ.Ο.Υ αγροτικών περιοχών στις οποίες υφίσταται μεγάλο 

πλήθος αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α αγροτών ειδικού ή κανονικού καθεστώτος, καθώς 

και σε θέματα φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, λόγω των συχνών μεταβολών της 

συγκεκριμένης φορολογικής νομοθεσίας. 

Γ) Τέλος, στα πλαίσια πάντα της βέλτιστης κατανομής των – ούτως ή άλλως 

περιορισμένων – πόρων, οι Φορολογικές Περιφέρειες αξιολογούν διαρκώς τις ανάγκες 

των εποπτευόμενων υπηρεσιών σε  

 Κτιριακές εγκαταστάσεις (επάρκεια γραφειακών και αρχειακών χώρων, 

δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ, εγγύτητα συγκοινωνιακών μέσων για την 

εξυπηρέτηση του κοινού, ασφάλεια εγκαταστάσεων, κλπ.) 

 Υλικοτεχνική υποδομή (μηχανογραφικός εξοπλισμός όπως Η/Υ, εκτυπωτές, 

fax, συσκευές αυτοματισμού και εξυπηρέτησης κοινού, επίπλωση, θέρμανση, 

κλιματισμός, κλπ.) 

 Μέσα Ελέγχου, όπως σύγχρονο λογισμικό για την διενέργεια 

διασταυρωτικών ελέγχων, ανάγκες διαλειτουργικότητας με άλλες υπηρεσίες, 

υπηρεσιακά οχήματα, έντυπα και υλικά για τη διενέργεια προληπτικών 

ελέγχων, κλπ. 

 Χάριν παραδείγματος και πάλι, αναφέρουμε εδώ τις ενέργειες της Φορολογικής 

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για την μεταστέγαση μεγάλης Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης το 2015 σε νέο υπερσύγχρονο κτίριο, λόγω παλαιότητας του κτιρίου που 

στέγαζε την συγκεκριμένη υπηρεσία μέχρι τότε, καθώς και τις πρωτοβουλίες που 

αναλήφθηκαν για την συστέγαση δύο επαρχιακών Δ.Ο.Υ της Δυτικής Μακεδονίας σε 

σύγχρονα δημόσια κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της δευτεροβάθμιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες ενέργειες (συναντήσεις εργασίας με 

αιρετούς, κλπ.) είχαν ως αποτέλεσμα την έγκριση της μετεγκατάστασης των 2 Δ.Ο.Υ, η 

οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016. Με τον τρόπο αυτό: 

 Εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι, λόγω της μεταστέγασης σε δημόσια 

κτίρια έναντι υψηλότατων μισθωμάτων που καταβάλλονται για την μίσθωση 

κτιριακών χώρων. 

 Οι συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ μεταφέρονται σε άρτιες εγκαταστάσεις υψηλότερων 

προδιαγραφών από άποψη εξοπλισμού, ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικής 
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υποδομής (δίκτυο σύζευξις, κλπ.), γεγονός το οποίο έχει θετικό αντίκτυπο και 

στην παραγωγικότητα των υπηρεσιών. 

 Αναπτύσσονται σημαντικές συνέργειες λόγω της συστέγασης με άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται καλύτερα το 

συναλλασσόμενο κοινό.  

 

4.6  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 Το Υπουργείο Οικονομικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης και συνεπώς το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό εντάσσεται 

καταρχήν στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υπαλληλική σχέση και 

σταδιοδρομία των δημοσίων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, οι βασικότερες διατάξεις 

αναφορικά με την τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης εντοπίζονται στο άρθρο 

84 του Ν. 3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) και στο άρθρο 29 του Ν. 

4369/2016 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 

διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων). 

Ωστόσο, βάσει της υποπαραγράφου Ε.2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-201632) ο Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται “να επιλέγει και να τοποθετεί τους 

προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων … κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται 

στον Υπαλληλικό Κώδικα και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους, λόγω 

μη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων”.  

Η συγκεκριμένη διάταξη του Ν.4093/2012 – η οποία έκτοτε εφαρμόζεται στις 

διαδικασίες κρίσεων προϊσταμένων – είχε ως στόχο την απελευθέρωση των υπηρεσιών 

της Γ.Γ.Δ.Ε από το αυστηρά περιοριστικό πλαίσιο που θέτει ο δημοσιοϋπαλληλικός 

κώδικας και την εισαγωγή μιας πιο ευέλικτης διαδικασίας για την επιλογή των 

στελεχών που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο και κατόπιν σχετικής 

εισήγησης των 4 Φορολογικών Περιφερειών, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 

1076542/18-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα 

με την οποία συστήνεται τριμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων, επιπέδου τμήματος, των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. 

                                                 
322ο μνημόνιο. 
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στο οποίο συμμετέχει ο Διευθυντής της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία 

ανήκουν οι – υπό κρίση – θέσεις ευθύνης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιχειρείται να 

συνδεθεί – στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό – η επιλογή των στελεχών της Γ.Γ.Δ.Ε με 

τα αποτελέσματα των υποψηφίων τμηματαρχών. 

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με τις 

σχετικές διαδικασίες του δημόσιου τομέα, υπογραμμίζεται εδώ ότι το σύνηθες πλαίσιο 

επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των δημοσίων υπηρεσιών δεν 

στηρίζεται – όπως θα περίμενε κανείς – σε μια συνθετική διαδικασία αξιολόγησης των 

ικανοτήτων των υποψηφίων αλλά σε μια τυπική διαδικασία βαθμολόγησης τυπικών 

(κυρίως) προσόντων όπως λχ. οι τίτλοι σπουδών του υπαλλήλου, τα χρόνια υπηρεσίας 

του, η τυχόν προϋπηρεσία του σε θέση ευθύνης, κλπ. Αν υποτεθεί για παράδειγμα ότι, 

για μια συγκεκριμένη θέση ευθύνης έχουμε τον υποψήφιο Α ο οποίος διαθέτει: 

 πτυχίο ΑΕΙ,  

 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

 25 χρόνια συνολικής υπηρεσίας στο Δημόσιο και  

 περιορισμένες ικανότητες στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την 

επίτευξη αποτελεσμάτων 

και τον υποψήφιο Β ο οποίος διαθέτει: 

 πτυχίο ΑΕΙ, 

 10 χρόνια συνολικής υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

 εξαιρετικές ικανότητες στον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την 

ανάληψη πρωτοβουλιών, στη διαχείριση κρίσεων, την επίτευξη στόχων  

που του ανατίθενται και την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

η εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 85 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα 

(μοριοδότηση) θα οδηγούσε στην επιλογή του Α υποψηφίου παρά την προφανή 

υπεροχή του Β. Η αιτία για την επιλογή αυτή είναι ότι τα ουσιαστικά προσόντα των 

υποψηφίων σταθμίζονται βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού, οι οποίες 

είναι – λίγο πολύ – κοινές για όλους τους υπαλλήλους, εφόσον όλοι σχεδόν 

αξιολογούνται ως ικανότατοι με βαθμολογίες που κυμαίνονται από 9 έως 10. Η 

θεσμοθέτηση ενός τέτοιου δύσκαμπτου και αντικειμενικού33 συστήματος για την 

επιλογή προϊσταμένων του δημοσίου τομέα, ήλθε βέβαια ως απάντηση σε συνήθεις 

πρακτικές του παρελθόντος, κατά το οποίο οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών επιλέγονταν 

βάσει μη αξιολογικών κριτηρίων (όπως λχ. βάσει πολιτικών – κομματικών 

                                                 
33 Ο όρος χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια του τεκμαρτού. 



41 

 

πεποιθήσεων) αλλά δεν θα επεκταθούμε περισσότερο εδώ καθότι κάτι τέτοιο εκφεύγει 

του αντικειμένου της συγκεκριμένης εργασίας. 

 Επιγραμματικά, σημασία έχει να επισημανθεί η εφαρμογή μιας ευέλικτης 

διαδικασίας επιλογής, η οποία έρχεται να συνδέσει τα αποτελέσματα της επίτευξης 

στοχοθεσίας των στελεχών των Δ.Ο.Υ με την διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης. Η 

διαδικασία αυτή μπορεί να φαίνεται καταρχήν απλουστευτική στη σύλληψη της, 

ωστόσο συνιστά σημαντική καινοτομία για τα δεδομένα και τις πρακτικές του 

ελληνικού δημοσίου για λόγους που – ακροθιγώς – αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο.  

Προσθέτουμε επίσης ότι, αντίστοιχη διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων 

σε θέσεις Διεύθυνσης δεν υφίσταται μέχρι στιγμής, αφού στο αντίστοιχο Γνωμοδοτικό 

Συμβούλιο επιλογής Διευθυντών δεν συμμετέχουν οι Φορολογικές Περιφέρειες. 

Πρόσφατα κατατέθηκε σχετική πρόταση για τη συμμετοχή των οικείων προϊσταμένων 

των Φορολογικών Περιφερειών στο συγκεκριμένο Συμβούλιο ως Εισηγητών, η οποία 

εικάζεται ότι θα υιοθετηθεί. Καθήκοντα εισηγητή στο εν λόγω Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 

ασκεί σήμερα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Υπουργείου Οικονομικών (προσωπάρχης). 

 

4.7  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 Στις αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών περιλαμβάνεται επίσης η 

υποβολή εισηγήσεων προς τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 

Διοίκησης34 ή άλλους παράγοντες, όπως λ.χ ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κάθε φορά που ζητείται αυτό (συνηθέστερα) 

ή κατόπιν πρωτοβουλίας των Φορολογικών Περιφερειών. 

 Οι εισηγήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται οργανωτικών, 

λειτουργικών ή επιχειρησιακών θεμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε και στόχο έχουν την υποβοήθηση 

του έργου τους, ενώ ζητούνται συνήθως πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ή 

κανονιστικών μέτρων. Στις εισηγήσεις αυτές, αναπτύσσονται τα (θετικά ή αρνητικά) 

επιχειρήματα επί του ζητούμενου θέματος, μεταφέρεται η γνώμη των Διοικήσεων των 

Δ.Ο.Υ και παρουσιάζεται η άποψη των Φορολογικών Περιφερειών επί του θέματος.  

                                                 
34 Η μια εκ των τεσσάρων συνολικά Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. 
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 Η χρησιμότητα των εισηγήσεων αυτών πηγάζει από τον ρόλο των Φορολογικών 

Περιφερειών, οι οποίες βρίσκονται σε καθημερινή βάση σε επικοινωνία με τις 

εποπτευόμενες Δ.Ο.Υ και ως εκ τούτου έχουν πληρέστερη και αντικειμενικότερη 

γνώση των αναγκών, των επιχειρησιακών δυνατοτήτων αλλά και της φοροεισπρακτικής 

ικανότητας της κάθε Δ.Ο.Υ, σε σχέση με τις κεντρικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Περαιτέρω, αξίζει να επισημανθεί ότι το χρονικό περιθώριο για την υποβολή 

των εισηγήσεων αυτών στη διάρκεια του 2015, ήταν συνήθως περιορισμένο και 

κυμαίνονταν από λίγες έως και μία μόνο ημέρα. Βασικός λόγος για τη σπουδή αυτή 

ήταν είτε κάποια επικείμενη νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας 

του Υπουργείου, είτε τα στενά χρονικά περιθώρια που ετίθεντο από τα τεχνικά 

κλιμάκια των θεσμών για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Υπουργείου για 

επιμέρους φορολογικά θέματα. 

 Ορισμένες από τις σημαντικότερες εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την 

Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής 

Διοίκησης στη διάρκεια του 2015 αφορούσαν: 

 Εισήγηση για την οργανωτική αναδιάρθρωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

της Γ.Γ.Δ.Ε, στην οποία αναπτύχθηκε η πρόταση για τη διατήρηση μίας μόνο 

Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης ανά νομό (εκτός των νομών Αθηνών & Θεσσαλονίκης) και την 

κατάργηση πολλών από τα 42 Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων λόγω 

περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας. Στο διάστημα που μεσολάβησε 

μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε οποιαδήποτε οργανωτική αλλαγή 

(συγχωνεύσεις, καταργήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων, κλπ.), ωστόσο επίκεινται 

σημαντικές οργανωτικές αλλαγές ενόψει λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων από 01/01/2017. 

 Εισήγηση για την προγραμματισμό και τη διενέργεια επιτόπιων μερικών 

ελέγχων (προληπτικών) σε επιχειρήσεις της βόρειας Ελλάδας ενόψει της 

θερινής περιόδου του 2015, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε 

περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ένα χρόνο αργότερα, η 

συγκεκριμένη εισήγηση αποτέλεσε αφορμή για την σύνταξη του Σχεδίου 

Διενέργειας Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων για την περίοδο 01/07/2016 – 

30/09/2016 της Γ.Γ.Δ.Ε και την ανάθεση του προγραμματισμού και της 

παρακολούθησης των προληπτικών ελέγχων στις Φορολογικές Περιφέρειες. 
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 Εισήγηση για την θεσμοθέτηση μιας ημέρας της εβδομάδας ως ημέρας 

περιορισμένων συναλλαγών με το κοινό με στόχο την τακτοποίηση εσωτερικών 

εκκρεμοτήτων των Δ.Ο.Υ. Στην εισήγηση αυτή προτάθηκε η καθιέρωση της 

Παρασκευής ως ημέρας μη διενέργειας συναλλαγών με το κοινό, ούτως ώστε οι 

υπάλληλοι των τμημάτων (ιδίως Μητρώου, Εσόδων, Εισοδήματος, Κεφαλαίου, 

Αυτοκινήτων) να απασχολούνται αποκλειστικά με τη διενέργεια εσωτερικών 

εργασιών χωρίς ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του κοινού. Η συγκεκριμένη 

πρακτική ίσχυε και παλαιότερα και καταργήθηκε με Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών στις 07/12/2012. 

 Εισήγηση για την μεταφορά της αρμοδιότητας έγκρισης των μετακινήσεων του 

προσωπικού για υπηρεσιακούς λόγους (λχ. παράσταση σε δίκη, συμμετοχή σε 

σεμινάριο, κλπ.) στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. Η συγκεκριμένη εισήγηση 

υιοθετήθηκε πλήρως και η σχετική αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τους 

προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών στους προϊσταμένους των 

Δ.Ο.Υ. Οι Φορολογικές Περιφέρειες διατήρησαν την αρμοδιότητα έγκρισης των 

μετακινήσεων μόνο για τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. 

 Εισήγηση για τις ανάγκες των εποπτευόμενων υπηρεσιών σε ανθρώπινο 

δυναμικό, η οποία υποβλήθηκε παράλληλα προς την Διεύθυνση Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και την Διεύθυνση Οργάνωσης. Στη συγκεκριμένη 

εισήγηση αναπτύχθηκαν οι ανάγκες των Δ.Ο.Υ σε προσωπικό βασισμένες σε 

ποσοτικά στοιχεία, όπως λχ. το πλήθος των υποβληθέντων δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος, το πλήθος των φορολογούμενων που εξυπηρετεί η κάθε Δ.Ο.Υ, η 

έκταση της χωρικής αρμοδιότητας (γεωγραφική έκταση), το πλήθος των 

ενεργών νομικών προσώπων που ανήκουν σε κάθε Δ.Ο.Υ (Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, 

σύλλογοι, κλπ.), κλπ. Η Διεύθυνση Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, 

η οποία είναι αρμόδια για την σύνταξη του οργανογράμματος του Υπουργείου 

Οικονομικών, προέβη σε μεταβολή των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων για 

αρκετές Δ.Ο.Υ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα 

υποστελέχωσης που αντιμετώπιζαν αρκετές Δ.Ο.Υ. 
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4.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

 Ένας από τους βασικούς σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων 

είναι η εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων οι οποίοι έχουν ως στόχο τον περιορισμό 

των κινδύνων και των λαθών που μπορεί να προκύψουν κατά την διενέργεια 

“ευαίσθητων” συναλλαγών. Όπως είναι προφανές, τέτοιοι κίνδυνοι υφίστανται και στην 

λειτουργία των Δ.Ο.Υ, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα κατ’ εξοχήν ευαίσθητο 

πεδίο, αυτό της εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και της είσπραξης των 

δημοσίων εσόδων. 

 Στα πλαίσια αυτά, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή,  δραστηριοποιείται 

επίσης η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για 

την μελέτη πληθώρας διαδικασιών και την σύνταξη πορισμάτων ελέγχου. Από την 

πλευρά τους οι Φορολογικές Περιφέρειες, βάσει σχετικών διατάξεων35 των είναι 

αρμόδιες για την διενέργεια ελέγχων επί συγκεκριμένων ευαίσθητων διαδικασιών, οι 

σημαντικότερες εκ των οποίων είναι: 

 Ο δειγματοληπτικός έλεγχος της γνησιότητας των Αποδεικτικών Φορολογικής 

Ενημερότητας και των Βεβαιώσεων Οφειλής που προσκομίζονται στις διάφορες 

υπηρεσίες (ΦΕΚ τ. Β΄, 3365/15-12-2014, περιπτώσεις 12Α & 12Β), 

 Η θεώρηση των καταστάσεων χρεών προς παραγραφή ως προς τη διαπίστωση 

ότι εξαντλήθηκαν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την διακοπή της παραγραφής 

αυτών (ΦΕΚ τ. Β΄, 3365/15-12-2014, περιπτώσεις 32Α), 

 Η έγκριση έκδοσης αντιγράφων απολεσθέντων αποδεικτικών είσπραξης (ΦΕΚ 

τ. Β΄, 3365/15-12-2014, περιπτώσεις 139 & 140), 

 Η  διενέργεια έρευνας για τον έλεγχο της ορθότητας των διαχειρίσεων36 

 Η διενέργεια έρευνας για την τακτοποίηση των λογιστικών στοιχείων εσόδων. 

 Όλες οι παραπάνω διαδικασίες ενέχουν τον κίνδυνο της απώλειας εσόδων για το 

Δημόσιο, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβεί είτε λόγω αμέλειας του προσωπικού που 

εμπλέκεται στις συγκεκριμένες διαδικασίες είτε λόγω δόλου. Για την αποτροπή των 

κινδύνων αυτών, οι Φορολογικές Περιφέρειες προβαίνουν στην διενέργεια σχετικών 

ελέγχων με στόχο την διασφάλιση της ορθότητας των ενεργειών του προσωπικού και 

την προστασία του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα.  

                                                 
35 Στο παράρτημα βιβλιογραφίας τα υπό στοιχείο 4 και 5. 
36 Με τον όρο Δημόσια Διαχείριση νοείται το ταμείο της Δ.Ο.Υ. 
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 Ειδικότερα αναφέρεται εδώ, ότι στα πλαίσια του ελέγχου των ταμειακών 

διαχειρίσεων των Δ.Ο.Υ, η Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ενόψει και του 

κλεισίματος του έτους 2015, εξέδωσε εντολή προς τις εποπτευόμενες υπηρεσίες για τη 

συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σε κάθε Δ.Ο.Υ με ημερήσια διαταγή του 

προϊσταμένου, με έργο τον ενδελεχή έλεγχο των ταμειακών υπολόγων βάσει των 

προβλεπομένων στο Π.Δ 16/1989 και ειδικότερων διατάξεων και την άμεση υποβολή 

Πρωτοκόλλων Επιθεώρησης στην Φορολογική Περιφέρεια. Οι επιτροπές οι οποίες 

συγκροτήθηκαν άμεσα στις 36 εποπτευόμενες Δ.Ο.Υ προέβησαν στην καταμέτρηση και 

την συμφωνία των χρηματικών υπολοίπων, του υλικού (παραβόλων, μεγαροσήμων, 

κλπ.) και των αυτούσιων παρακαταθηκών (στις περιπτώσεις που λειτουργούν Γραφεία 

Παρακαταθηκών & Δανείων) με τις καταστάσεις που προκύπτουν από το 

πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα βιβλία της Δημόσιας Διαχείρισης και υπέβαλαν 

τα σχετικά πορίσματα προς την Φορολογική Περιφέρεια, η οποία με τη σειρά της 

ενημέρωσε την υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τα συμπεράσματα 

της, όπως λχ. την σύννομη λειτουργία των ταμειακών διαχειρίσεων όλων των 

υπηρεσιών που εποπτεύει, την μη ύπαρξη οποιουδήποτε ελλείμματος και τη γενικότερη 

σχολαστικότητα που επιδεικνύεται από τους υπολόγους των Δ.Ο.Υ στην διαχείριση των 

δημοσίων εσόδων. 

 Σε συνάφεια με το θέμα της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των κινδύνων 

που προκύπτουν από την διεκπεραίωση ευαίσθητων διαδικασιών, οι Φορολογικές 

Περιφέρειες, στα πλαίσια των υποβαλλόμενων μηνιαίων αναφορών, έχουν αναπτύξει 

προτάσεις την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων διαδικασιών οι οποίες 

αφενός ελαχιστοποιούν τους κινδύνους διενέργειας λαθών και αφετέρου διευκολύνουν 

την υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες. Το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επέκταση της χρήσης του ηλεκτρονικού παραβόλου 

και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διενέργεια οίκοθεν πληρωμών – οι 

οποίες πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα στις Δ.Ο.Υ – με στόχο την πληρωμή 

οποιασδήποτε οφειλής μέσω τραπεζικής συναλλαγής (με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) 

με στόχο την οριστική απομάκρυνση του φυσικού ταμείου της Δ.Ο.Υ. Υπενθυμίζεται 

εδώ, ότι ήδη όλες οι πληρωμές φορολογικών οφειλών (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, 

ΦΜΥ, κλπ.) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών. 
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4.9 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 Στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου που επιτελούν οι Φορολογικές Περιφέρειες, 

οι προϊστάμενοι αυτών διενεργούν Προκαταρκτικές Έρευνες και Ένορκες Διοικητικές 

Έρευνες (Ε.Δ.Ε) για την διακρίβωση της τέλεσης τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων εκ 

μέρους των υπαλλήλων ή των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Το θεσμικό πλαίσιο για την 

διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης καθορίζεται 

από τα άρθρα 125-126 του Ν.3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).Στο σημείο 

αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τους προϊσταμένους των Φορολογικών 

Περιφερειών αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκούνται και από την Διεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία στελεχώνεται από Οικονομικούς 

Επιθεωρητές, καθώς και από τους Διευθυντές των Δ.Ο.Υ, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα 

πειθαρχικοί προϊστάμενοι των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.  

 Αφορμή για την διενέργεια μιας προκαταρκτικής έρευνας μπορεί να αποτελέσει 

λχ. μια (επώνυμη ή ανώνυμη) αναφορά ή καταγγελία (γραπτή ή προφορική) για 

οποιοδήποτε θέμα άπτεται των ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς επίσης 

και η εξέταση στοιχείων από τα οποία προκύπτουν υπόνοιες για το ενδεχόμενο 

διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων. Για την διενέργεια οποιασδήποτε 

προκαταρκτικής έρευνας ή Ε.Δ.Ε εκδίδεται εντολή από το Γραφείο του Γενικού 

Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης (εφόσον η υπόθεση αφορά προσωπικό των Δ.Ο.Υ 

της χώρας) προς τον προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας. 

 Στα πλαίσια της διενέργειας μιας προκαταρκτικής έρευνας, οι προϊστάμενοι των 

Φορολογικών Περιφερειών: 

 Λαμβάνουν καταθέσεις από όσους υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης 

εμπλέκονται στην υπό εξέταση υπόθεση, καθώς και από οποιονδήποτε άλλο 

υπάλληλο θεωρούν ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την – υπό 

έρευνα – υπόθεση. 

 Συλλέγουν οποιαδήποτε στοιχεία που κρίνονται σκόπιμα για την διακρίβωση 

των πεπραγμένων της υπόθεσης (έγγραφα, φορολογικές διοικητικές πράξεις 

γενικότερα), 

 Ερευνούν τις διενεργηθείσες πράξεις όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τα 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών 

(Taxis, Elenxis, intranet), 
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 Μελετούν το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να υπαγάγουν σε αυτό τα 

στοιχεία που συνθέτουν την συγκεκριμένη περίπτωση.  

Στα πλαίσια των ερευνών αυτών, τον προϊστάμενο της Φορολογικής 

Περιφέρειας συνδράμουν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά το κομμάτι 

της συλλογής των στοιχείων της υπόθεσης καθώς και στη γραμματειακή υποστήριξη 

του έργου. Η διενέργεια μιας Προκαταρκτικής Εξέτασης – Ε.Δ.Ε, ολοκληρώνεται με 

την σύνταξη πορίσματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών (+1 μήνας εφόσον 

ζητηθεί παράταση) στο οποίο περιλαμβάνονται (ως συνημμένα) όλα τα στοιχεία που 

λήφθηκαν υπόψη για την διερεύνηση της υπόθεσης, το σκεπτικό της κρίσης και 

ασφαλώς η τεκμηριωμένη άποψη για το εάν εντοπίσθηκαν πειθαρχικά παραπτώματα εις 

βάρος συγκεκριμένων υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης. Το πόρισμα 

υποβάλλεται – σε κάθε περίπτωση – προς το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ΄ Τμήμα) ενώ παράλληλα εφόσον εντοπισθούν 

– εκτός των πειθαρχικών – και ποινικές ευθύνες, κοινοποιείται και στην αρμόδια 

εισαγγελία πρωτοδικών. Εφόσον από το υποβληθέν πόρισμα δεν προκύπτουν ευθύνες 

εις βάρος οποιουδήποτε υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης, αυτό τίθεται στο 

αρχείο της παραπάνω υπηρεσίας. Εφόσον όμως το πόρισμα της Φορολογικής 

Περιφέρειας καταλογίζει ευθύνες σε ένα ή περισσότερα στελέχη του προσωπικού της 

Φορολογικής Διοίκησης, το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού προβαίνει 

στις δικές του περαιτέρω ενέργειες για την παραπομπή των υπευθύνων στο αρμόδιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείο Οικονομικών, για την επιβολή ποινών. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η συγκεκριμένη διαδικασία – η οποία 

όπως γίνεται αντιληπτό δεν αποτελεί καινοτομία της Φορολογικής Διοίκησης αλλά 

τηρείται σε όλο το στενό Δημόσιο Τομέα – έχει ως στόχο 

 την αποτελεσματικότερη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος,  

 την συμμόρφωση των πράξεων των Δ.Ο.Υ με τις διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας,  

 την προστασία των δικαιωμάτων των φορολογούμενων πολιτών και 

επιχειρήσεων και  

 την διαφύλαξη των αρχών της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τη δράση 

της Φορολογικής Διοίκησης. 

Τέλος, είναι προφανές ότι – στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος μας – η 

συγκεκριμένη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών – μπορεί να συσχετισθεί με 
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τις παρακάτω αντίστοιχες λειτουργίες ενός σύγχρονου συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου: 

 την επιβεβαίωση κατά αντικειμενικό τρόπο της ορθότητας λειτουργίας της 

ελεγχόμενης διαδικασίας (ή οργανικής μονάδας). 

 το σύστημα εποπτείας ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου μιας σύγχρονης 

επιχειρηματικής μονάδας. 

 την αποφυγή ατασθαλιών, καταχρήσεων, ζημιών, απόκρυψης στοιχείων, 

προσπορισμού αθέμιτων οικονομικών οφελών, κλπ. 

 την αξιοπιστία των “παραγόμενων” πράξεων, των εγγράφων, των καταστάσεων 

και των λοιπών βιβλίων του οργανισμού. 

 Τον έλεγχο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το 

προσωπικό. 

 Την τήρηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας των Υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών37. 

 

4.10  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Είναι γεγονός ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις, σε οποιοδήποτε τομέα και αν 

λαμβάνουν χώρα, αντιμετωπίζουν στα πρώτα τους βήματα “παιδικές ασθένειες”, 

δηλαδή προβλήματα και δυσχέρειες που οφείλονται είτε σε αδυναμίες πρόβλεψης κατά 

τον σχεδιασμό της μεταρρύθμισης, είτε στις αντιδράσεις που προκαλεί στην ήδη 

υπάρχουσα δομή/λειτουργία του υπό μεταρρύθμιση θεσμού, είτε τέλος στην έλλειψη 

σχετικής εμπειρίας αυτών που καλούνται να υπηρετήσουν το νέο μεταρρυθμιστικό 

εγχείρημα.  

Από την άποψη αυτή, οι Φορολογικές Περιφέρειες ως ένας νέος θεσμός 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου των Δ.Ο.Υ ο οποίος ταυτόχρονα 

λειτουργεί και υποστηρικτικά προς αυτές, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στη 

διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του. Τα προβλήματα που επιλέγεται να 

αναφερθούν εδώ είναι όσα θεωρούμε ότι είναι σχετικά με τη θεωρία του εσωτερικού 

ελέγχου, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του στενού δημόσιου τομέα και 

μάλιστα υπηρεσιών που ανήκουν στον λεγόμενο “σκληρό πυρήνα του Κράτους”. 

                                                 
37Στο παράρτημα βιβλιογραφίας υπό στοιχείο 11. 
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Τα σημαντικότερα εμπόδια που ανέκυψαν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

των Φορολογικών Περιφερειών μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

i. Η επιφυλακτικότητα των εποπτευόμενων υπηρεσιών απέναντι στο νέο θεσμό.      

Αρκετές Δ.Ο.Υ θεώρησαν τη σύσταση των Φορολογικών Περιφερειών ως 

μια πρόσθετη ελεγκτική δομή η οποία θα έχει ως σκοπό τον εντοπισμό 

αδυναμιών, αλλά χωρίς τη δυνατότητα παροχής λύσεων. Εκφράστηκε επίσης η 

άποψη ότι η αξιολόγηση του έργου τους θα δημιουργήσει πρόσθετες υποχρεώσεις 

λόγω της ανάγκης παροχής στοιχείων προς τις Φορολογικές Περιφέρειες σε 

τακτική βάση. 

Ο νέος θεσμός κατόρθωσε σχετικά σύντομα να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των εποπτευόμενων υπηρεσιών, αφενός λόγω της αποτελεσματικής ανταπόκρισης 

σε θέματα που ανέκυψαν σε διάφορες Δ.Ο.Υ και αφετέρου λόγω της 

συνειδητοποίησης ότι αρκετά θέματα μπορούσαν να προωθηθούν 

αποτελεσματικότερα από ένα θεσμό που εκπροσωπεί ένα σύνολο υπηρεσιών. Σε 

κάθε περίπτωση, η άποψη που εκφράστηκε από του προσωπικό της Φορολογικής 

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης είναι ότι η εμπιστοσύνη των εποπτευόμενων 

οργανικών μονάδων απέναντι σε μια ελεγκτική υπηρεσία είναι κάτι το οποίο 

αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη και απαιτεί διαρκή προσπάθεια.  

ii. Η υποστήριξη του νέου θεσμού με υποδομές, προσωπικό, αρμοδιότητες και 

μέσα ελέγχου. Όπως γνωρίζουμε από τους Mihret & Yismaw (2007), για να 

μπορέσει να ανταποκριθεί το τμήμα εσωτερικού ελέγχου ενός οργανισμού στα 

καθήκοντα του, θα πρέπει να στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, να παραχωρηθούν οι απαιτούμενες αρμοδιότητες από τη Διοίκηση 

του Οργανισμού/Επιχείρησης, να εξοπλισθεί με τα απαραίτητα μέσα (Η/Υ, 

λογισμικό, γραφεία), κλπ. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν προφανώς και για 

οποιοδήποτε ελεγκτικό μηχανισμό του Δημόσιου τομέα. 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για την λειτουργία του θεσμού, ήταν ο 

εξοπλισμός των Φορολογικών Περιφερειών με τα απαραίτητα εργαλεία ελέγχου 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση του έργου των Δ.Ο.Υ, η 

οποία με τη σειρά της θα έδινε την δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των 

επιμέρους δυνατών και αδύνατων σημείων αλλά και της αξιολόγησης των 

υπηρεσιών. Ένα μέρος των αναγκών παρακολούθησης θα μπορούσε να 

ικανοποιηθεί και καλύφθηκε πράγματι μέσα από διαβίβαση στατιστικών 

στοιχείων εσόδων που συλλέγει η Διεύθυνση Εισπράξεων του Υπουργείου 
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Οικονομικών. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια του Υπουργείου, λειτουργούσε ήδη το 

Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (Management Information System – M.I.S), 

το οποίο χρησιμοποιούν αποσπασματικά Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 

(πχ. Διεύθυνση Φ.Π.Α, Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, κλπ.) για τις δικές 

τους ανάγκες. Ωστόσο, ήταν προφανής η ανάγκη δημιουργίας νέων 

πληροφοριακών εργαλείων για την άμεση συλλογή στοιχείων μέσα από τα 

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Ο.Π.Σ) της Γ.Γ.Δ.Ε (Taxis, Elenxis).  

      Παρά τις αρχικές δυσκολίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε38 

δημιούργησαν σύντομα ειδική ηλεκτρονική αναφορά μέσω του Ο.Π.Σ Elenxis, 

από την οποία γίνεται σήμερα η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των Δ.Ο.Υ 

στα πεδία των βεβαιώσεων του ελέγχου, των εισπράξεων από έλεγχο, των 

αιτήσεων επιστροφών Φ.Π.Α, των ανεκκαθάριστων δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος, κλπ. Περαιτέρω, βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή ειδικών 

ηλεκτρονικών αναφορών, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ευχερής η 

παρακολούθηση του συνόλου των πράξεων εποπτευόμενων μονάδων. 

iii) Η εκχώρηση περαιτέρω αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματική λειτουργία 

τους. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο οργανωτικό περιβάλλον της Γ.Γ.Δ.Ε39, η 

δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα, αλλά και οι 

συχνές αλλαγές προσώπων τόσο στην πολιτική όσο και στην υπηρεσιακή ηγεσία 

του Υπουργείου Οικονομικών, δεν επέτρεψαν την άμεση έκδοση των 

εφαρμοστικών διατάξεων οι οποίες θα επέτρεπαν την ταχεία διεκπεραίωση 

αρμοδιοτήτων που απονεμήθηκαν προς τις Φορολογικές Περιφέρειες, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις καθυστέρησε (ή/και καθυστερεί ακόμη) η εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων η οποία θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό το εποπτικό και 

υποστηρικτικό ταυτόχρονα έργο τους. 

       Η έκδοση των κανονιστικών πράξεων εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων οι οποίες απαιτούνται για την ενίσχυση του ρόλου τους και τη 

διευκόλυνση του έργου τους είναι απαραίτητη για την μεγιστοποίηση του 

ελεγκτικού τους ρόλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας αρμοδιότητας είναι 

η δυνατότητα για προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού εντός των ορίων της 

κάθε Φορολογικής Περιφέρειας (αποσπάσεις) με στόχο την κάλυψη έκτακτων 

υπηρεσιακών αναγκών. 

                                                 
38 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) και Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών 

Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΑΦΥ). 
39 Και περαιτέρω μετασχηματισμός της Γ.Γ.Δ.Ε σε Ανεξάρτητη Αρχή (Α.Α.Δ.Ε) από 01/01/2017. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Είναι προφανές ότι η παραπάνω μελέτη του εσωτερικού ελέγχου των Δ.Ο.Υ 

μέσω των Φορολογικών Περιφερειών αντιμετώπισε πληθώρα περιορισμών στην 

προσπάθεια ανάπτυξης της. Ο σημαντικότερος περιορισμός αφορά την δυσκολία 

πρόσβασης σε δημοσιεύσιμα στοιχεία. Αρκεί να αναφερθεί ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, 

μοναδικές πηγές πληροφοριών για τα θέματα της Φορολογικής Διοίκησης ήταν η 

δημοσίευση των νόμων και των κανονιστικού χαρακτήρα πράξεων οι οποίες 

δημοσιεύονταν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και τα δελτία τύπου 

που εκδίδονταν από το Υπουργείο Οικονομικών. Η δημιουργία ιστοσελίδας της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στα τέλη του 2013 αποτέλεσε μια πραγματική τομή σε 

θέματα διαφάνειας και παροχής πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα. 

 Στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου της Γ.Γ.Δ.Ε διαβάζει κανείς ότι “οι πολίτες 

μπορούν για πρώτη φορά να παρακολουθούν την απόδοση της Φορολογικής Διοίκησης. 

Ο ιστότοπος www.publicrevenue.gr ανοιχτός στην κοινωνία για έλεγχο στοχοθεσίας και 

απόδοσης”. Σύμφωνα με την Γ.Γ.Δ.Ε «το πλαίσιο της Νέας Στρατηγικής Διαφάνειας 

και Αξιοκρατίας αλλά και της παγίωσης αρχών επιχειρησιακής αριστείας, η Γ.Γ.Δ.Ε 

προβαίνει σε μια κίνηση που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εξέλιξη 

της είσπραξης των εσόδων ανά τακτά διαστήματα και σε συνάρτηση με τους στόχους 

που έχουν τεθεί. Ο ιστότοπος φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο επίτευξης των στόχων 

της Γ.Γ.Δ.Ε, αλλά κυρίως να επιτρέψει στους πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο. 

Στο νέο κόμβο, δημοσιεύονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα επίτευξης τους, εκ 

μέρους των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΓΓΔΕ σε θεμελιώδη και κρίσιμα μεγέθη».  

 Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή δημοσίευσης επίσημων στοιχείων όπως 

φορολογικών εσόδων, πλήθους ελέγχων, κλπ. συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην 

εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου 

τομέα. Παρόλα αυτά, ότι η πρόσβαση σε ποιοτικά στοιχεία, όπως λχ. σε εποπτικές 

μεθόδους, σε στατιστικά ελέγχων σε επίπεδο υπηρεσίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 

λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα. 

http://www.publicrevenue.gr/
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 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

εργασίας θα βοηθούσε σημαντικά η διάθεση των στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο 

Δ.Ο.Υ, ώστε να τεκμηριωθεί ο έλεγχος και η παρέμβαση των Φορολογικών 

Περιφερειών βάσει των στοιχείων αυτών. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά, παρότι υπάρχουν 

δεν είναι διαθέσιμα. Ως εκ τούτου η παρούσα εργασία δεν περιλαμβάνει εκείνα τα 

ποσοτικά δεδομένα που θα επέτρεπαν την χρήση τους σε μια μελλοντική έρευνα, ούτως 

ώστε ένας μελλοντικός ερευνητής να “κουμπώσει” τα στοιχεία αυτά με τα στοιχεία της 

δικής του μελέτης. 

 Περαιτέρω δυσχέρεια στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης μελέτης, ήταν η 

πρωτοτυπία του θέματος για τα ελληνικά δεδομένα, λόγω απουσίας σχετικών ερευνών 

στα πλαίσια της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Είναι προφανές ότι η ύπαρξη σχετικών 

ερευνών – έστω και σε διαφορετικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης – θα μπορούσε 

να βοηθήσει στην υλοποίηση μιας συσχέτισης των σχετικών δεδομένων με στόχο την 

εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.  

 Από την μελέτη των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις 4 Φορολογικές 

Περιφέρειες της χώρας και που εκτέθηκαν στις προηγούμενες σελίδες, καθίσταται 

σαφές ότι ο ρόλος τους είναι – σε σημαντικό βαθμό – ανάλογος με τον ρόλο των 

μονάδων εσωτερικού ελέγχου σύγχρονων επιχειρήσεων. Συνοψίζοντας το παράδειγμα 

μας υπογραμμίζουμε τους σημαντικότερους ρόλους ως εξής: 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

 Η διαρκής συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων είναι ίσως το 

σημαντικότερο έργο των Φορολογικών Περιφερειών, αφού μέσω της διαδικασίας αυτής 

καθίσταται εφικτός ο άμεσος εντοπισμός των αδυναμιών και των υστερήσεων του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού και – στη συνέχεια – η ανάλυση των αιτίων της 

υστέρησης αυτής, με στόχο τη λήψη μέτρων για τη διόρθωση αυτών. 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 

 Η υποβολή τακτικών και έκτακτων αναφορών για την πορεία υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου προς την υπηρεσιακή ηγεσία είναι επίσης ένα από τα 

σημαντικότερα μέρη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Υπό μια 

έννοια, οι τέσσερις Φορολογικές Περιφέρειες αποτελούν τα “αυτιά” και τα ”μάτια” της 

Διοίκησης του Υπουργείου σε κάθε αποκεντρωμένη φορολογική υπηρεσία. 
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 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

Είναι προφανές από τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν εκτενέστερα στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, όπως η κατανομή των πόρων και η υποβολή εξειδικευμένων 

εισηγήσεων προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, δεν αποτελούν διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου όπως αυτές που συναντά κανείς σε μεγάλες επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα. Άποψη μας επ’ αυτών των διαδικασιών είναι ότι – λαμβανομένου 

υπόψη και του “ειδικού καθεστώτος” που διέπει τον δημόσιο τομέα – μέσω αυτών 

γίνεται προσπάθεια να εκμεταλλευθεί στο έπακρο η ειδική θέση που έχουν οι 

Φορολογικές Περιφέρειες στο σύστημα οργάνωσης της φοροελεγκτικού και 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού με στόχο την μεγιστοποίηση του παραγόμενου έργου. 

Όπως αναφέρθηκε και στο 1ο κεφάλαιο, η αξιολόγηση του έργου των 4 

Φορολογικών Περιφερειών είναι πρωτίστως έργο “πολιτικό” με την έννοια ότι στα 

πλαίσια του Δημοσίου, η πολιτική ηγεσία είναι αυτή που αξιολογεί την χρησιμότητα 

και την αποδοτικότητα ενός οποιουδήποτε φορέα. Εφόσον, για παράδειγμα, κριθεί 

κάποια στιγμή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι ένας συγκεκριμένος θεσμός 

είτε δεν εξυπηρετεί τους στόχους για τους οποίους συστήθηκε, είτε ότι οι 

συγκεκριμένοι στόχοι θα εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω ενός άλλου μηχανισμού 

εσωτερικού ελέγχου, ο θεσμός μπορεί να καταργηθεί. Οι συχνές μεταβολές του 

οργανωτικού σχήματος που λαμβάνουν χώρα στον φορολογικό μηχανισμό της χώρας40 

αποδεικνύουν την προσπάθεια που καταβάλλεται ούτως ώστε ο μηχανισμός αυτός να 

προσαρμόζεται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι το παράδειγμα που εξετάζεται εδώ είναι η 

εφαρμογή ενός αποκεντρωτικού συστήματος ελέγχου, το οποίο συνδυάζει ταυτόχρονα 

στοιχεία τόσο από τη θεωρία του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα, όσο και από 

τη θεωρία του δημόσιου management και το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η άποψη που σχηματίσαμε από την μελέτη του 

παραδείγματος στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση είναι ότι στο σύντομο σχετικά 

χρονικό διάστημα εφαρμογής του θεσμού των Φορολογικών Περιφερειών, ο θεσμός 

έχει θετική συμβολή τόσο από την άποψη του εποπτικού του ρόλου, όσο και αναφορικά 

με την υποστήριξη του συστήματος λήψης αποφάσεων από την πολιτική και υπηρεσία 

της Γ.Γ.Δ.Ε. Από την άλλη πλευρά, ο παραδοσιακά υπερσυγκεντρωτικός χαρακτήρας 

                                                 
40Όπως λχ. η πρόσφατη κατάργηση του θεσμού της Οικονομικής Επιθεώρησης ή η κατηγοριοποίηση των 

Δ.Ο.Υ σε Α΄ και Α΄- Β΄ τάξης. 
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της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που θέλει όλες τις επιτελικές λειτουργίες ενός 

οργανισμού συγκεντρωμένες σε ένα στεγανοποιημένο μηχανισμό στην έδρα του 

εκάστοτε Υπουργείου (της Γ.Γ.Δ.Ε στην περίπτωση μας) και ο οποίος αρνείται 

πεισματικά να εκχωρήσει αρμοδιότητες και ρόλους κατά τρόπο αποκεντρωτικό, είναι 

το σημαντικότερο στοίχημα που οφείλει να ξεπεράσει ο νέος ελεγκτικός θεσμός της 

ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης. 
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