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Αθηεξώλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ
γηα ηε ζπκπαξάζηαζε, ηε ζηήξημε θαη ηε βνήζεηα πνπ
κνπ παξείρε ζε θάζε βήκα ηεο δσήο κνπ
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Δπραξηζηίεο
Πξσηίζησο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Κν
Γεψξγην Γξνγαιά, Δπίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ
ακέξηζηε βνήζεηα, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε
ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο γηα ηηο γλψζεηο κε ηηο νπνίεο κε εθνδίαζαλ.
Σέινο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο θίινπο κνπ πνπ ζηάζεθαλ δίπια
κνπ θαη ζηήξημαλ απηήλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ θαη έλα ζεξκφ επραξηζηψ ζηνπο
ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα.

iii

Abstract
Greek Custom Authority is one of the most important and oldest services in Greece.
Customs controls have a double role. First aim is to ensure and facilitate the smooth
flow of international trade by effective and targeted customs controls and second to
ensure the protection of financial interests of the country and the health, safety and
efficient handling of smuggling and organization crime. The purpose of this study is to
analyze the effectiveness of customs controls and the fight against the smuggling in
relation with the degree of contribution of information systems, corporation and
communication, risk analysis, the equipment of customs controls and training on these
and final the use of specific tools and methods. For this study needs created
questionnaire which was distributed to customs officers, and the data were analyzed by
statistical methods. The results confirmed the important role which play in the effective
customs controls the use of efficient information systems, increased cooperation and
communication with other authorities, knowledge of the customs law and the privilege
equipment with the proper training.

Keywords: Greek Custom Authority, Custom Control, Risk Analysis, Custom Union,
Custom, Smuggling,
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Πεξίιεςε
Ζ Διιεληθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο

θαη

αξραηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Ο Σεισλεηαθφο Έιεγρνο πνπ
δηελεξγείηαη απφ ηηο Σεισλεηαθέο αξρέο έρεη δηηηφ ξφιν. Αθελφο ζηνρεχεη ζηε
δηαζθάιηζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο ξνήο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηελ δηελέξγεηα
απνηειεζκαηηθψλ θαη ζηνρεπκέλσλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη αθεηέξνπ ζηε
δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο θαη ηεο
πγείαο, αζθάιεηαο θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ
θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη
ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηελέξγεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ηεο
πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην βαζκφ ζπκβνιήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ, ησλ κέζσλ
δηελέξγεηαο ειέγρνπ θαη εθπαίδεπζεο ηνπο ζε απηά θαη ηέινο ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ
κέζσλ θαη κεζφδσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην
νπνίν δηαλεκήζεθε ζε ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο, ελψ έγηλε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην
ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ε
ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε απμεκέλε ζπλεξγαζία θαη
επηθνηλσλία κε άιιεο ππεξεζίεο ,ε γλψζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ν
επαξθήο εμνπιηζκφο θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε.

Λέμεηο θιεηδηά: Διιεληθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία Σεισλεηαθφο Έιεγρνο, Αλάιπζε
Κηλδχλνπ, Σεισλεηαθή Έλσζε, Σεισλείν, Λαζξεκπφξην.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΩΓΖ
ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ,
ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηεο δηαζπλνξηαθήο δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ε αλάγθε
γηα ηαρχηαηεο , απινπνηεκέλεο θαη αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην εκπφξην, ε αλάπηπμε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ, ζέηνπλ ηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία αληηκέησπε κε λέεο πξνθιήζεηο,
αθήλνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν, εθείλνλ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο. ηφρνο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο είλαη ε
δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηαρχηαηεο, απινπνηεκέλεο θαη αζθαιείο δηαδηθαζίεο,
δηελεξγψληαο

απνηειεζκαηηθνχο

θαη

ζηνρεπκέλνπο

ηεισλεηαθνχο

ειέγρνπο,

ηαπηνρξφλσο δηαζθαιίδνληαο αθελφο ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαζψο θαη ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ αθεηέξνπ ην
δεκνζηνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο.
θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη πξσηίζησο κηα ζεσξεηηθή απνηχπσζε
ηνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ, ζηελ ζπλέρεηα κέζσ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο λα δηεξεπλεζεί
ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε άιιεο ππεξεζίεο ,ηεο Αλάιπζεο
Κηλδχλνπ, ηεο δηάζεζεο κέζσλ δηελέξγεηαο ειέγρνπ θαη εθπαίδεπζήο ηνπο θαζψο θαη
ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. Γηα λα
επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη λα απνηππσζνχλ κε ζαθήλεηα ηα
δεδνκέλα, ε εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα
Σν πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή θαζνξίδνληαο ηνλ ζθνπφ θαη ηε
δηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην μεθηλά κε αλαθνξά ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε, ζηελ ζπλέρεηα
παξνπζηάδεηαη ε Διιεληθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία, ε απνζηνιή ηεο, ην φξακά ηεο θαη ν
ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή.
ην ηξίην θεθάιαην αξρηθά επηρεηξείηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ, ζηελ
ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ηεισλεηαθφο έιεγρνο, ηα είδε ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ, ηα πεδία
δηελέξγεηαο ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη θιείλεη κε ηα κέζα δηελέξγεηαο ειέγρνπ.
ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη
αλαθνξηθά κε ην ιαζξεκπφξην, επηπηψζεηο θαη πξνηάζεηο.

1

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε, αλαιχεηαη ην εξεπλεηηθφ δείγκα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη ε κεζνδνινγία ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηαηηζηηθήο
κεζφδνπ
ην έθην θεθάιαην αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
ην έβδνκν θεθάιαην δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα
θαη γίλνληαη πξνηάζεηο.

2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : Ζ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
2.1. ΔΗΑΓΩΓΖ
ην παξφλ θεθάιαην πξσηίζησο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε ζηελ νπνία
αλήθεη ε Διιάδα σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξηγξάθεηαη ε Διιεληθή
Σεισλεηαθή Τπεξεζία κε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ε παξνπζίαζε ηνπ
νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζψο θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη
ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο.
2.2. Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΔΝΩΖ
H ηδέα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή δελ ήηαλ θαηλνχξγηα . Σνλ
19ν αηψλα ζηελ θεληξηθή θαη ζηελ δπηηθή Δπξψπε είραλ εκθαληζηεί πνηθίιεο,
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο ηεισλεηαθέο ελψζεηο1 ή δηκεξείο ζπκθσλίεο
ηεισλεηαθήο θχζεσο ι.ρ. «ε Αγγινγαιιηθή πκθσλία ηνπ 1860 πξνέβιεπε γηα ηελ
Γαιιία λα κεηψζεη ηνπο δαζκνχο ηεο θαηά 20% κέρξη ην 1864. ε αληάιιαγκα ε
Βξεηαλία επέηξεςε ηελ αδαζκνιφγεηε εηζαγσγή φισλ ησλ γαιιηθψλ πξντφλησλ εθηφο
απφ ηα θξαζηά θαη ηα νηλνπλεπκαηψδε». 2 Αξγφηεξα ν ίδηνο ν Α’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ,
αληί λα δηαιχζεη απηά ηα αηζηφδνμα νξάκαηα , θαίλεηαη πσο ηνπο έδσζε κεγαιχηεξε
δχλακε. Σν 1924 ν Γάιινο νηθνλνκνιφγνο αξι Εηλη ζπλππέγξαςε, καδί κε άιινπο
ζηελ Δπξψπε, έλα θείκελν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ
Δπξσπατθή Σεισληαθή Έλσζε. [Αξγφηεξα ζηελ δεθαεηία ηνπ 1940, ζηελ θαηερφκελε
απφ ηνπο Γεξκαλνχο Γαιιία] Ο Πηεξ Ππζέ αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ Βηζχ, νξακαηίδνληαλ κία κεηαπνιεκηθή επξσπατθή ηάμε πξαγκάησλ,
ζηελ νπνία ζα εμαιείθνληαλ νη ηεισλεηαθνί θξαγκνί[ελψ ην 1943 έλαο απφ ηνπο
«ζθαπαλείο» ηεο κεηαπνιεκηθήο επξσπατθήο ελνπνίεζεο ν Εαλ Μνλέ πίζηεπε] φηη γηα
λα εμαζθαιίζνπλ επεκεξία θαη θνηλσληθή πξφνδν ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο πξέπεη λα
ζρεκαηίζνπλ κία ‘επξσπατθή νληφηεηα’ ε νπνία ζα ηα κεηαηξέςεη ζε εληαίν ζχλνιν».3
Απηέο νη πξνυπνζέζεηο άξρηζαλ λα παίξλνπλ «ζάξθα θαη νζηά» κεηά ην 1945. Ζ ιήμε
ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έθεξε ηα επξσπατθά θξάηε ζε δεηλή νηθνλνκηθή, πνιηηηθή
θαη θνηλσληθή ζέζε. «ιεο νη ρψξεο καδί είραλ ππνζηεί θαζίδεζε, γηα απηφ θαη φιεο
ζρεδφλ νη ρψξεο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κφλν κε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ζα
1
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κπνξνχζαλ λα αλαθηήζνπλ κέξνο απφ ην «ρακέλν έδαθνο». Ο πφιεκνο είρε δείμεη φηη
ην εζληθφ θξάηνο ήηαλ φρη κφλν αλήκπνξν λα εγγπεζεί ηε δηεζλή ζηαζεξφηεηα [αιιά]
φπσο παξαηήξεζε ν Αιηηέξν πηλέιη [έλαο αθφκε εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο ‘επξσπατθήο
ηδέαο’] «Σν είδσιν ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν απνιάβαλε ηνλ ζεβαζκφ, άξρηζε λα
πξνθαιεί απέρζεηα θαη λα θαηαξξέεη. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο
δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε επλντθή γηα ηελ εμάπισζε ηεο θίλεζεο γηα ηελ επξσπατθή
ελφηεηα». Μεηά ηνλ πφιεκν, ην εζληθφ θξάηνο παχεη βαζκηαία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αλάγθεο ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο. Σα εζληθά θξάηε αξρίδνπλ λα απνηεινχλ
εκπφδην ζηε ξαγδαία δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έλα επξχηεξν,
ππεξεζληθφ πιαίζην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεηαη σο
αλαγθαίν. πσο αλαγθαίνο παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ. Ζ δηεζλνπνίεζε ζα έπξεπε ζπλεπψο λα εθθξαζηεί πνιηηηθά θαη λα
ζεζκνζεηεζεί νξγαλσηηθά».4 Ζ δεκηνπξγία ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο απνηέιεζε ην
πξψην «θαίξην βήκα» πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ήηαλ ζα ιέγακε ην «πξφπιαζκα»
κηαο κεηέπεηηα νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ηεο Δπξσπατθήο
Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ θαη εθεμήο Δ.Δ.) έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα ην νπνίν θαη
εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δπξψπεο, ζην ζπλερψο
κεηαβαιιφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ ηνπ 21νπ αηψλα.
Με ηε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957 ε ηεισλεηαθή έλσζε ηεο Δ.Δ. εγθαηληάζζεθε σο
έλαο ζεκειηψδεο ππιψλαο ηεο θνηλφηεηαο ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο κηαο θνηλήο αγνξάο
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. «Ζ Σεισλεηαθή έλσζε άξρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηελ θαηάξγεζε ησλ πξψησλ δαζκψλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1959» 5, ελψ άξρηζε λα
ιεηηνπξγεί [πιήξσο] ηελ 1 Ηνπιίνπ 1968. Ζ ζπλζήθε θαζφξηζε ην πιαίζην
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ε νπνία εθηείλεηαη ζην ζχλνιν ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ απαγφξεπζε ησλ εηζαγσγηθψλ θαη
εμαγσγηθψλ δαζκψλ θαη φισλ ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ηζνδπλάκνπ
απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλνχ
δαζκνινγίνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο6.
«Μηα ηεισλεηαθή έλσζε είλαη κία νηθνλνκηθή ζπκθσλία ηεο νπνίαο ηα κέιε
αλαιακβάλνπλ κε ζπλζήθε ηελ ππνρξέσζε λα κελ επηβάιινπλ ζηηο κεηαμχ ηνπο
ζπλαιιαγέο θαλέλαλ ηεισλεηαθφ δαζκφ ή θφξν κε αλάινγν απνηέιεζκα, θαλέλαλ
4
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πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ έλα θνηλφ ηεισλεηαθφ
δαζκνιφγην ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηξίηεο ρψξεο»7. Ζ δε πιήξεο νινθιήξσζε ηεο
ηεισλεηαθήο έλσζεο, επήιζε ζηηο 01-01-1993 κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ ζηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ δηαζθαιίδνληαο ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο
αξρέο ηεο εληαίαο αγνξάο: ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ, πξνζψπσλ,
ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ.8
Αξκφδηα γηα ηελ ράξαμε ηεο ηεισλεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ
ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο, ελψ ε πινπνίεζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο βαζίδεηαη ζηε
ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ–κειψλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγίαο θαη Σεισλείσλ πξνηείλεη ηελ θνηλή ελσζηαθή
ηεισλεηαθή λνκνζεζία ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζηε
ζπλέρεηα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηηο εζληθέο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο.
Ζ δε δηαρείξηζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ηεο Δ.Δ. γίλεηαη απφ ηηο εηθνζηνρηψ (28)
εζληθέο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ λα είλαη
κία, δηαδξακαηίδνληαο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην πεδίν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Οη
ηεισλεηαθνί ππάιιεινη σο αξκφδηα φξγαλα επνπηεχνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ
εκπνξεπκάησλ ζηελ Δ.Δ. ηφζν ζηα εμσηεξηθά ηεο ζχλνξα - ιηκάληα, αεξνδξφκηα θαη
ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ-φζν θαη εληφο ηνπ εδάθνπο ηεο Δ.Δ.9
Δηδηθφηεξα ηα ηεισλεία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα εμήο:10


ηελ επνπηεία ηνπ επαίζζεηνπ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, φπσο είλαη νη εμαγσγέο
πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, έηζη ψζηε νη επξσπατθνί ζεζαπξνί λα κελ απνηεινχλ
αληηθείκελν ιαζξεκπνξίνπ.



ηελ απνηξνπή εμαγσγήο παξάλνκσλ απνβιήησλ (απνηειεί ζεκαληηθή επζχλε
ηεο Δ.Δ. έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ).



ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εηδηθφηεξα ζηνλ έιεγρν εκπνξίαο ζπάλησλ
εηδψλ δψσλ θαη ηξνπηθήο μπιείαο απφ δάζε πνπ θηλδπλεχνπλ, θαζψο θαη ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ηεο θξνληίδαο ησλ δψσλ θαηά ηελ
κεηαθνξά ηνπο.
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ηνλ έιεγρν ησλ επηβαηψλ γηα ηελ κεηαθνξά παξάλνκσλ ή επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ φπσο λαξθσηηθά, φπια, αγαζά πνπ ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν
κεηάδνζεο δσνλφζσλ θαη επηδεκηψλ ζην επξσπατθφ έδαθνο.



ηελ εθαξκνγή θνηλψλ θαη απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ.
γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ θαη ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ.



ηελ είζπξαμε ησλ δαζκψλ θαη ησλ εκκέζσλ θφξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηα
εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα, νη νπνίνη απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ.



ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ειέγρνπο ζρεηηθά κε
ηελ αζθάιεηα ησλ εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα
ελέρνπλ γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο
θαη ηνπο θηεληαηξηθνχο θαλνληζκνχο.



ηνλ έιεγρν πνπ αθνξνχλ απνκηκήζεηο πξφδξνκσλ νπζηψλ λαξθσηηθψλ (ρεκηθά
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ).



ηνλ έιεγρν γηα ην ιαζξεκπφξην ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ δψσλ θαη θπηψλ.



ηε ζπλεξγαζία & ζπκκεηνρή ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ κε άιιεο ππεξεζίεο
φπσο ε αζηπλνκία, ζε θνηλέο δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ
λαξθσηηθψλ, πνξλνγξαθίαο, ππξεληθνχ πιηθνχ ή ξαδηελεξγψλ φπισλ θαη
θαηαπνιέκεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.



ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ απνθπγή ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε
θάζε ζηάδην κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή
επηθαηξνπνηεκέλσλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε
ησλ πνιιαπιψλ εληχπσλ ζε ραξηί θαη ηελ κεηάβαζε ζε ειεθηξνληθφ δίθηπν.

Ζ ηεισλεηαθή ππεξεζία ζήκεξα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αζθάιεηα θαη
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη
ιηγφηεξν ζηελ είζπξαμε ησλ δαζκψλ.
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη ε πξνψζεζε ηνπ
εκπνξίνπ ηεο Δ.Δ. κε ηξίηεο ρψξεο βάζε ησλ αλαγθψλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ εθαξκφδνληαο έλα εληαίν δαζκνιφγην θαζψο θαη κηαο θνηλήο εκπνξηθήο
πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ. Ζ βάζε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ
ηεισλεηαθψλ ζεκάησλ θαη ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο
ηξίηεο ρψξεο είλαη ν Ενωζιακός Κώδικας, ν νπνίνο εθαξκφζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2016
6

αληηθαζηζηψληαο ηνλ Κοινοηικό Τελωνειακό Κώδικα πνπ αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ηεισλεηαθνχ δηθαίνπ ηεο θνηλφηεηαο θαη ίζρπε επί ζεηξά εηψλ, απφ ηε
δεκηνπξγία ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ην 1993. Ζ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο
επξσπατθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, πξνέθπςε ιφγσ ησλ επξχηεξσλ αιιαγψλ ζηε
θπζηνγλσκία θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. Ζ λέα νηθνλνκηθή
πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο ζην Δπξσπατθφ δίθαην, ηελ αλάγθε
πηνζέηεζεο λέσλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ
λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θαη
ζχγρξνλνπ Ενωζιακού Κώδικα11.
Ζ Σεισλεηαθή Έλσζε έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ πην εκθαλή απφδεημε ηεο δηαδηθαζίαο
νινθιήξσζεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ ηεισλεηαθψλ θπιαθίσλ ζηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα
ησλ θξαηψλ –κειψλ12 ζνλ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Σεισλεηαθή Έλσζε, νη αξρηθνί
ζηφρνη ηεο έρνπλ ζα ιέγακε επηηεπρζεί: α) ην θνηλφ ηεισλεηαθφ έδαθνο έρεη θαζηεξσζεί
β) ην εληαίν δαζκνιφγην έρεη εθαξκνζηεί γ) ε απαγφξεπζε ησλ δαζκψλ θαη ησλ
θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ
είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη δ) ηα έζνδα απφ ηελ είζπξαμε ησλ δαζκψλ
θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Ωζηφζν ε δπλακηθή ηεο Δπξσπατθήο Σεισλεηαθήο Έλσζεο δελ ζηακαηάεη εδψ, αιιά
ζπλερίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνιιψλ
πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη, φπσο ι.ρ. ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ θνηλνηηθνχο
πφξνπο επξσπατθά πξνγξάκκαηα "Σεισλεία 2000" έσο θαη "Σεισλεία 2020", ηα νπνία
κέζα απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα
ζρεηηθά κε δηακφξθσζε δηαθφξσλ θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηε
δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα έλα θαιχηεξν αχξην ηεο Δπξσπατθήο
Σεισλεηαθήο Έλσζεο.13

11

Wolffgang H.M. Harden K. (2016) The new European custom law, World Custom Journal Vol 10,No 1,p.p. 13-16
Μνχζεο Ν. (2010). Δγρεηξίδην Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο, Δθδφζεηο, Παπαδήζε, Αζήλα, ζει. 73
13
Radu G., (2015). The European customs union: Balance and perspectives for the future, Revue Internationale de
Droit Economique, Vol 28, No 4, p.p. 409-429
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2.3. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
2.3.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή
Σν επάγγεικα ηνπ ηειψλε απνηειεί έλα απφ ηα αξραηφηεξα επαγγέικαηα κε αλαθνξέο
ηφζν ζηνπο αξραίνπο φζν θαη ζηνπο πξνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο. Λφγσ ησλ αλαγθψλ θαη
ησλ ζπλζεθψλ απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ πνπ άθκαδε ην εκπφξην κεηαμχ ησλ ηφηε
γλσζηψλ θξαηψλ είραλ αλαζέζεη κε κίζζσζε ζηνπο ηειψλεο (έλαληη δειαδή
νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο – πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ) ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ θαη
ησλ θφξσλ. Σν ηεισλεηαθφ επάγγεικα έρεη καθξά ηζηνξία κε πνιιέο πξνζαξκνγέο απφ
ηφηε κέρξη ζήκεξα.14 ηε Κνηλή Γηαζήθε γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Δπαγγειηζηή Μαηζαίν
ζηνλ πξψην γλσζηφ ηειψλε ν νπνίνο ζήκεξα είλαη ν πξνζηάηεο ηεο Σεισλεηαθήο
Τπεξεζίαο. Ο ζεζκφο ηνπ Σεισλείνπ θαη ην επάγγεικα ηνπ ηεισλεηαθνχ ππαιιήινπ
άξρηζαλ λα παίξλνπλ ηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή απφ ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο ηφζν ζηελ
επνρή ηεο Γεκνθξαηίαο φζν θαη ζηελ Απηνθξαηνξηθή πεξίνδν αθνχ ν κεραληζκφο
είζπξαμεο ησλ θφξσλ απφ ηνπο ηειψλεο απνηεινχζε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ
εζφδσλ ηεο Ρψκεο. ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, ηα ηεισλεία είραλ εμίζνπ πξσηεχνλ
ξφιν ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ζηα ιηκάληα ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ ππνινίπσλ πφιεσλ ηεο απηνθξαηνξίαο κέζσ ηεο
είζπξαμεο ησλ θφξσλ απφ ηα εκπνξεχκαηα πνπ εθηεισληδφηαλ.
15

Ζ Διιεληθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία δεδνκέλνπ ηνπ πφζν ζεκαληηθή ήηαλ απνηέιεζε

έλαλ απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο ζεζκνχο πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηελ ίδξπζε ηνπ λεφηεξνπ
Διιεληθνχ θξάηνπο ην 1830. Οη άιινη δχν ζεζκνί ήηαλ ν ηαθηηθφο ηξαηφο θαη ην
Πνιεκηθφ Ναπηηθφ πνπ καδί κε ηελ ηεισλεηαθή Τπεξεζία ζπζηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ
πξνάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. ηηο 25/03/1833 ηδξχεηαη ζηε χξν ην πξψην
Σεισλείν ηεο Διιάδαο θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα αθνινπζεί ην ηεισλείν Πεηξαηά,
Όδξαο, Πάηξαο, θαη Ναππιίνπ. ην ίδην ςήθηζκα θπξψλεηαη ην ηφηε ηεισλεηαθφ
δαζκνιφγην κε ην φλνκα tarifa ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε ην 1857 κε
ςήθηζε λφκνπ δεκηνπξγψληαο ην πξψην ηεισλεηαθφ δαζκνιφγην.
Ζ Σεισλεηαθή Τπεξεζία ππαγφκελε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νξγαλψζεθε κε
βάζε ην γαιιηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ην νπνίν ζεσξνχληαλ σο ην θνξπθαίν. Ζ

14
15

http:// www.pesty.gr, αλαθηήζεθε 02/10/2016
https://www.gsis.gr, αλαθηήζεθε 5/10/2016
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Τπεξεζία ήηαλ έλζηνιε, είρε έθηππν ηκήκα θαη ρσξηδφηαλ ζε δεθαξρίεο θαη
εμεληαξρίεο ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ην ηξαηφ θαη ην Δηδηθφ Σκήκα Οξνθπιαθήο ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζηεξίδνληαλ ζε ζεζκνχο
πξσηνπφξνπο γηα εθείλε ηελ επνρή φπσο ήηαλ ε απνθέληξσζε κε ηε ζχζηαζε
Σεισλεηαθψλ Πεξηθεξεηψλ, ε δεκηνπξγία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηε ςήθηζε ηνπ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Ν. 1165/1918), έλα ζεκαληηθφ δηάηαγκα βάζε ηνπ νπνίνπ
ιεηηνπξγνχζε ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία, πνπ ζηήξηδε ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη
εμππεξεηνχζε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. Ζ Σεισλεηαθή Τπεξεζία απνηειεί ηελ
αξραηφηεξε ίζσο δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.
Σν 1931 ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία απφθηεζε πνιεκηθά πινία ηα νπνία ελέηαμε ζε κηα
λέα ππεξεζία πνπ νλνκάζηεθε Θαιάζζηα Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία (Θ.Ο.Α.) κε ζθνπφ
ηνλ έιεγρν ησλ θνξηίσλ πάλσ ζηα πινία θαζψο θαη γηα ηε δίσμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ
ζηνλ εθηεηακέλν ειιαδηθφ ζαιάζζην ρψξν.
Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη ε Διιεληθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηεο σο ηδξπηηθφ κέινο ην 1951 ζηε δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ
Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο, κεηέπεηηα Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ. Σν 1961
ζεσξείηαη ζηαζκφο ζηελ Διιεληθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία κε ηελ ππνγξαθή ηεο ρψξαο
καο ηεο ζπλζήθεο ζχλδεζή ηεο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ)
θαζψο ζηελ ζπλέρεηα νη δηαπξαγκαηεχζεηο πξνζρψξεζεο ιήγνπλ κε επηηπρία θαη ην
1978 ππνγξάθεηαη ε πξάμε πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδνο ζηελ Δ.Ο.Κ. ε νπνία ηίζεηαη ζε
ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1984.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ζε επηηειηθφ επίπεδν πνπ κέρξη ην 1977
ζπλππήξρε ζε θνηλέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο κε ηελ ινηπή θνξνινγηθή δηνίθεζε ζην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γίλεηαη πιένλ αλεμάξηεηε γεληθή δηεχζπλζε κε ηίηιν Γεληθή
Γηεχζπλζε Σεισλείσλ.
Σν 1993 απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηελ Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο
κε ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο
κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ, εκπνξεπκάησλ, θαη θεθαιαίσλ
θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ ειέγρσλ. Σελ ίδηα ρξνληά αλαηίζεηαη
ζηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε ηνπ
Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαζψο θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ελδνθνηλνηηθήο θπθινθνξίαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ πνπ
ππφθεηληαη ζην θφξν απηφ (αιθννινχρα, θαπληθά, πεηξειαηνεηδή). Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε
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Σεισλείσλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ
Καηαλάισζεο. Σαπηφρξνλα έρνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ
Κψδηθα 2913/1992 θαζψο θαη ηνπ εθαξκνζηηθνχ 2454/1993, νη νπνίνη ζήκεξα έρνπλ
παχζεη λα ηζρχνπλ κε ηελ ηζρχ ηνπ λένπ ελσζηαθνχ θψδηθα απφ ην Μάην ηνπ 2016. Σν
2001 έρνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα κε λέν κε ην Ν.
2960/01(θαηάξγεζε ηνπ 1165/1918) πνπ θαη κε ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηζρχεη
κέρξη ζήκεξα.
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο κε ηηο επηκέξνπο
ηεισλεηαθέο δηεπζχλζεηο, ηηο εηδηθέο απνθεληξσκέλεο θαη πεξηθεξεηαθέο ηεισλεηαθέο
κνλάδεο απαξηίδνπλ έλα ζχλνιν νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
απνηεινχλ ηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ. σο
επηθεθαιήο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ απηήο
θαη ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο νη νπνίνη ιφγσ
ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο θέξνπλ ζηνιή θαη έρνπλ δηθαίσκα νπινθνξίαο. Έρνπλ
επίζεο ηηο αξκνδηφηεηεο εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ, φζνλ αθνξά ηε δηαπίζησζε
ησλ

αδηθεκάησλ

ιαζξεκπνξίαο,

δαζκνθνξναπνθπγήο

ή

νπνηαδήπνηε

άιιεο

ηεισλεηαθήο παξάβαζεο.16
2.3.2. Όξακα θαη Απνζηνιή ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο
ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ θαζψο θαη ησλ δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο καο, ε
Σεισλεηαθή Τπεξεζία θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ξφιν. Σν
ξακα ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ησλ ηεισλείσλ ηνπ
κέιινληνο πνπ ζα επηδηψθνπλ:17


Νέεο, ηαρχηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο ζε έλα ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ γηα ηα ηεισλεία θαη ην
εκπφξην



Σε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηαπηφρξνλα
ηελ δηαζθάιηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ.

16

https://www.gsis.gr, αλαθηήζεθε 5/10/2016
https://www.gsis.gr, αλαθηήζεθε 5/10/2016 & ΓΓΣΔΦΚ 1063377 ΔΞ 2016 Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γεληθήο Γ/λζεο
Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ.
17
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Σελ εκπέδσζε θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο κε ηνπο
πνιίηεο κε ζθνπφ ηελ επσθειή θαη γηα ηηο δχν κεξηέο ζπλεξγαζία.



Σε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ.



Σελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηε πεξαηηέξσ δηαζθάιηζήο ηεο.



Σελ πεξηζηνιή ησλ παζνγελεηψλ ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ θαηαπνιέκεζε
θαηλνκέλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη
δεκηνπξγνχλ δεκηά ζηελ νηθνλνκία θαη ην λφκηκν εκπφξην.

Ζ εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο νξηδφκελε απφ ην ηξαηεγηθφ
ρέδην πνπ ηίζεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (εθεμήο Γ.Γ.Γ.Δ.)
απαηηεί ηελ ζπκβνιή ηφζν ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ κε ηελ ζπλερή δξάζε ηνπο φζν
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπο.
Ζ Απνζηνιή ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ζε έλα δπλακηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε
ζπλερείο πξνθιήζεηο θαιείηαη λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζην ξφιν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί..
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. έρεη σο απνζηνιή:18


Σελ άζθεζε ηεο ηεισλεηαθήο πνιηηηθήο.



Σελ εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηε βεβαίσζε θαη ηελ
είζπξαμε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηεισλεηαθψλ εζφδσλ.



Σνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηα εηζαγφκελαεμαγφκελα

θαη

ζε

νπνηνδήπνηε

ηεισλεηαθφ

θαζεζηψο

επξηζθφκελα

εκπνξεχκαηα.


Σελ

πξνζηαζία

ηνπ

νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ

πεξηβάιινληνο

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηνπ
ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο ηεισλεηαθέο
δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ απηήο.


Σελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ
θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ην ειιεληθφ ηεισλεηαθφ έδαθνο. Ζ δξάζε ηεο
Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο αζθείηαη ηφζν ζε Γεκνζηνλνκηθφ-Οηθνλνκηθφ φζν θαη
Κνηλσληθφ επίπεδν.

18

https://www.gsis.gr, αλαθηήζεθε 5/10/2016
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χκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ην 2016 έρνπλ ηεζεί νη θαησηέξσ βαζηθνί ζηφρνη κε
επηκέξνπο δξάζεηο:19


Μεγηζηνπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ.



Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο



Δλίζρπζε ηεο εζσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαηαπνιέκεζε ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ θαη πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.



Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε
ηνπ πνιίηε.

2.3.3. Ζ Γηάξζξσζε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο
Απφ ηελ 01/01/2017 ε Γ.Γ.Γ.Δ. αιιάδεη θαη νλνκάδεηαη Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
Δζφδσλ(Α.Α.Γ.Δ), θαη παχεη πιένλ λα αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ζ Γεληθή
Γηεχζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. ε νπνία εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε Γεληθφ
Γηεπζπληή πνπ επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία αλήθεη πιένλ
δηνηθεηηθά ζηελ Α.Α.Γ.Δ. Δπί ζεηξά εηψλ, απφ ηδξχζεψο ηεο ε Γεληθή Γηεχζπλζε
Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. παχεη λα αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη αλήθεη ζηελ
αλεμάξηεηε αξρή ηελ επνλνκαδφκελε Α.Α.Γ.Δ.
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:20


Σε γεληθή θαηεχζπλζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν ησλ ηεισλεηαθψλ
αξρψλ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο, δαζκνινγηθήο, θνξνινγηθήο σο
πξνο ηνλ Δ.Φ.Κ. θαη ηνλ Φ.Π.Α. ζηα εηζαγφκελα –εμαγφκελα θαη ζηα
ππνθείκελα ζε Δ.Φ.Κ. αγαζά θαζψο θαη ηεο ζπλαθνχο κε ηελ ηεισλεηαθή
ππεξεζία λνκνζεζίαο



Σελ εηζήγεζε ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ βειηίσζεο,
ελαξκφληζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο ζηελ εθάζηνηε
δεκνζηνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία

Ζ Σεισλεηαθή Τπεξεζία δηαξζξψλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ:

19
20

Κεληξηθέο Γηεπζχλζεηο
ΓΓΣΔΦΚ 1063377 ΔΞ 2016 Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γεληθήο Γ/λζεο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ.
https://www.gsis.gr, αλαθηήζεθε 5/10/2016
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Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο Αξρέο



Πεξηθεξεηαθέο Σεισλεηαθέο Αξρέο

2.3.4. Αξκνδηόηεηεο ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο
ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ αλήθνπλ:21


Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ηνπ Κνηλνηηθνχ
ηεισλεηαθνχ θψδηθα (λπλ ελσζηαθνχ θψδηθα), ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ.
θαη ησλ πξνδξφκσλ νπζηψλ



Ζ εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο, ηεο δαζκνινγηθήο θαη ηεο θνξνινγηθήο (σο πξνο
ηνλ Δ.Φ.Κ., ην ηέινο ηαμηλφκεζεο ζηα νρήκαηα θαη ηνλ Φ.Π.Α.) λνκνζεζίαο
θαζψο θαη ηεο ζπλαθνχο κε ηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία λνκνζεζίαο



Ζ βεβαίσζε θαη είζπξαμε δαζκψλ, Δ.Φ.Κ., ηέινο ηαμηλφκεζεο, Φ.Π.Α. θαη
ινηπψλ θνξνινγηθψλ ηειψλ, εηζθνξψλ, θαη δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηελ
αλσηέξσ λνκνζεζία



Ζ

δηαρείξηζε

ηνπ

Οινθιεξσκέλνπ

Πιεξνθνξηαθνχ

πζηήκαηνο

Σεισλείσλ(εθεμήο Ο.Π..Σ.)


Ζ άζθεζε ηνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ,
απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ :


ηε δηαθίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ, εμεξρνκέλσλ, εηζαγφκελσλ, εμαγφκελσλ
θαη ζε νπνηνδήπνηε θαζεζηψο επξηζθφκελσλ εκπνξεπκάησλ



ηα εκπνξεχκαηα απφ θαη πξνο εδάθε θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ζηα νπνία
δελ εθαξκφδεηαη ε νδεγία (ΔΔ) 112/2006, ρψξεο ΔΕΔ θαη ηξίηεο ρψξεο
πνπ ηεινχλ ππφ εηδηθή ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε



ηε παξαγσγή θαη δηαθίλεζε πξφδξνκσλ νπζηψλ



ηε παξαγσγή θαη ζηε δηαθίλεζε πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ. θαη
ησλ νρεκάησλ πνπ επηβαξχλνληαη κε ηέινο ηαμηλφκεζεο



ηελ δηεζλή δηαθίλεζε ηαμηδησηψλ θαη ζηε δηαθίλεζε ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ



Ζ δίσμε ησλ ιαζξεκπνξηθψλ θαη εθλφκσλ γεληθά πξάμεσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηελ
εζληθή, θνηλνηηθή θαη ηελ δηεζλή ηεισλεηαθή θαη ζπλαθή λνκνζεζία

21

Π.Γ. 117/06, Π.Γ. 231/07 & Άξζξν 3 ηνπ Ν.2960/01 Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο
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Ζ αληαιιαγή, ε δηαρείξηζε θαη ε εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέξρνληαη
ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαη αθνξνχλ ζε ζέκαηα :


απάηεο θαη παξαηππίαο θαηά ησλ εζληθψλ ή ηδίσλ πφξσλ ηεο Δ.Δ.



ειέγρνπ ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ θαη ησλ
απνβιήησλ απηψλ, ησλ λαξθσηηθψλ, ησλ ςπρνηξφπσλ, ησλ πξνδξφκσλ θαη
ηνμηθψλ νπζηψλ, ησλ φπισλ θαη ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, ησλ πξντφλησλ
πςειήο ηερλνινγίαο ή δηηηήο ρξήζεο, ησλ πξντφλησλ πνπ παξαβηάδνπλ
δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εηδψλ άγξηαο
παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε, ηελ αιηεία, ηεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ηηο κεηαθνξέο.



αληηθεηκέλσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη αξραηνθαπειίαο.



δηεζλψλ εκπνξηθψλ κέηξσλ απνθιεηζκνχ ή ειέγρσλ απνθιεηζκνχ ή
ειέγρσλ ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή αλαηίζεηαη ζηε ηεισλεηαθή ππεξεζία



παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ λνκίζκαηνο ή
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.



εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
ηεισλεηαθνχ εδάθνπο θαη ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ. θαη



Δίλαη αξκφδηα δηα ησλ νξγάλσλ ηεο ζηα ζεκεία εηζφδνπ-εμφδνπ, ζε
ηεισλεηαθνχο πεξηβφινπο θαη ελ γέλεη ηεισλεηαθφ έδαθνο γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ λα ειέγρεη
πξφζσπα, απνζθεπέο θαη κέζα κεηαθνξάο.



ηε επνπηεία, ηνλ έιεγρν, ηελ θχιαμε φπνπ απαηηείηαη ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζηεί σο ηεισλεηαθνί πεξίβνινη θαη απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο
ή έρνπλ εγθξηζεί σο ηεισλεηαθέο δψλεο.



Ζ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (Γηεζλήο πκβάζεηο) πνπ αθνξνχλ ζε ηνκείο
ηεισλεηαθήο αξκνδηφηεηαο.



Σνλ έιεγρν ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ θνκίδνληαη απφ πξφζσπα ηα νπνία
εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο θνηλνηηθψλ
ξπζκίζεσλ22.



Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη αλαηεζεί ή αλαηίζεηαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο
ζηα ηεισλεία θαη αζθείηαη απφ απηά.

22

παξ. 1 αξζξ. 24 ηνπ Ν. 3610/2007, ΦΔΚ Α΄ 258/22.11.2007.
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χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Σεισλεηαθή ππεξεζία
επηηειεί πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε δχν βαζηθνχο
ηνκείο : ηνλ Γεκνζηνλνκηθφ - Οηθνλνκηθφ θαη ηνλ Κνηλσληθφ ηνκέα.
ηα πιαίζηα ελφο πεξηβάιινληνο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθήο
θξίζεο πνπ πεξηέξρνληαη πνιιέο νηθνλνκίεο, ην δηεζλέο εκπφξην αλαπηχζζεηαη
αικαησδψο κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ παξάιιεια θαη νη θίλδπλνη πνπ εληξπθνχλ ζε
απηφ. Σα Σεισλεία θαινχληαη λα παίμνπλ θεληξηθφ ξφιν πέξαλ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο αιιά θαη ζηε ηαπηφρξνλε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ.
Οη ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σεισλείσλ
(εθεμήο Π.Ο.Σ.) (ζηα πιαίζηα ηεο δέζκεπζεο ηεο αλαζεσξεκέλεο ζχκβαζεο ηνπ Κπφην
γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ 03/02/2006), έρνπλ
επηθεληξσζεί ζηηο εμήο δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ ηεισλείσλ ηνπ 21νπ
αηψλα :23


Σελ απινπνίεζε θαη ηαρχηαηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ.



Ζιεθηξνληθφ Σεισλείν (e-custom).


Single window (Δληαία ζπξίδα).



Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο Σερλνινγίαο-Πιεξνθνξίαο.



Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζσ πξνεγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη
έμππλεο κεζφδνπο αλάιπζεο θηλδχλνπ (Risk Analysis) κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ
θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία.



Σελ ζπλεξγαζία ησλ ηεισλείσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο, C2B.




H αδεηνδφηεζε AEO ( Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο).
πλεξγαζίαο ησλ Σεισλεηαθψλ Γηνηθήζεσλ κε άιινπο Οξγαληζκνχο.

ιεο νη αλσηέξσ δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαζνξίδνληαη ζηνλ λέν θαη Μνληέξλν
Δλσζηαθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα πνπ πηνζεηήζεθε ην 2008, ςεθίζηεθε ην 2013 θαη
εθαξκφζζεθε ην 2016 κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο

23

https://www.unece.org, αλαθηήζεθε 30/10/2016 & Παξνπζίαζε ηεο Γ.Γ.Σ. & Δ.Φ.Κ. «Δλσζηαθφο Κψδηθαο
πξνθιήζεηο θαη νθέιε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην εκπφξην » & « world custom forum 2010 » world custom
journal. Volume 4. Number 2. September 2010
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Αλάιπζε:
Α) Απινπνίεζε θαη ηαρύηαηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ.
Μία απφ ηηο θαιέο πξαθηηθέο24 πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ηεισλεηαθψλ
δηαδηθαζηψλ είλαη ε ρξήζε ησλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα δηεθπεξαηψλεη ηηο
εηζαγσγέο-εμαγσγέο ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ θαηαζέηνληαο ειιηπή δηαζάθεζε ή λα
θαηαζέηεη απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε ή λα γίλεηαη ν ηεισληζκφο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ηεισληζκνχ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ηελ ηαρχηαηε παξαιαβή ηνπ εκπνξεχκαηνο, ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο, πιενλέθηεκα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ιηγφηεξνη έιεγρνη,
ππνβνιή ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ.
Β) Ζιεθηξνληθό Σεισλείν( e-custom )
ηελ επνρή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην
Ζιεθηξνληθφ Σεισλείν θαιείηαη λα παίμεη θεληξηθφ ξφιν ζην δηεζλέο εκπφξην κε ζηε
παξνρή αζθαιψλ θαη ηαρχηαησλ δηαδηθαζηψλ δηαθίλεζεο θαη ηεισληζκνχ ησλ
εκπνξεπκάησλ. Ζ ηδέα γηα έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ζηα ηεισλεία είρε αλαθνηλσζεί
ην 2004 θαη αληηπξνζψπεπε κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαπηχρηεθαλ απφ ην 1999
ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηεο ζπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο
γηα

ειεθηξνληθή

νξγαληζκψλ

δηαθπβέξλεζε

κεηαμχ

δεκνζηψλ

δηνηθήζεσλ,

επηρεηξήζεσλ,

25

Ζ εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ απνηειεί πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ
253/2003, 1152/2003 θαη 70/2008 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
ζε έλα πιάλν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα έλα πεξηβάιινλ ρσξίο ραξηί ζηα ηεισλεία
θαη κε ζηφρνπο:26 ηελ ιήςε κέηξσλ γηα απνηειεζκαηηθνχο ειέγρνπο, ηελ απξφζθνπηε
ξνή δεδνκέλσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ
εθηεισληζκνχ, ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηε δηαθχιαμε ησλ θνξνινγηθψλ
ζπκθεξφλησλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ
αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηελ πξνζηαζία
24

Popa I., Belu M.G., Paraschiv, D.M., and Marinoiou A.M. (2015). Best practices in custom procedures, Bucharest
University of Economic Studies, Romania, Vol. 17, No 40,p.p. 1095-1107
25
Gwardzińska E. (2012). The standardization of customs services in the European Union, World Customs Journal.
Vol 6, No 1,p.93-99
26
Απφθαζε 70/2008 ΔΔ 15-01-2008
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ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ
ζηηο δηαδηθαζίεο ηεισληζκνχ.
Μηα θαιή πξαθηηθή εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξηθνχ ηεισλείνπ είλαη ε εληαία ζπξίδα(single
window ) ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα λα πξαγκαηνπνηεί
ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθά κέζσ κίαο θαη κφλν πιαηθφξκαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε
κεηάβαζή ηνπ ζε δηάθνξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο27 ήκεξα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
ππνρξεσκέλνο πξνθεηκέλνπ λα εθηεισλίζεη νξηζκέλα εκπνξεχκαηα λα πξνζθνκίζεη
ζηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο απφ δηάθνξεο
ππεξεζίεο φπσο ι.ρ. (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ρεκηθή ππεξεζία, θηεληαηξηθή
ππεξεζία θ.α). Αληηιακβαλφκαζηε φηη κε ηελ εληαία ζπξίδα ν νηθνλνκηθφο θνξέα
εμνηθνλνκεί ρξφλν, θφζηνο θαη ζπλέπεηα ζηνπο πειάηεο ηνπ.
Γ) Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο Σερλνινγίαο-Πιεξνθνξίαο.
ηελ επνρή ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ε παξνρή ζχγρξνλσλ
ηεισλεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ,
ζηελ είζπξαμε ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, εμαζθαιίδεη ηελ ηαρεία
δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζηε δηεζλή αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή
δεδνκέλσλ κεηαμχ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή άιισλ δηνηθήζεσλ
θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεζλή θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ28
χκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Σ. νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζα πξέπεη λα επσθειεζνχλ ησλ λέσλ θαη
αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε κεηαμχ άιισλ ηελ επεμεξγαζία, ηε
δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε κε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο εληνπηζκνχ.

29

Ζ

Δπξσπατθή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. πινπνηεί πξνγξάκκαηα
(ΣΔΛΩΝΔΗΑ 2020) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ
επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ.30
Γ) πλεξγαζία Σεισλείσλ κε ηηο Δπηρεηξήζεηο- C2B
ε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, χπαξμεο θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κηα ζηελή, εηιηθξηλήο θαη εκπηζηνζχλεο

27

Παξνπζίαζε ηεο Γ.Γ.Σ. & Δ.Φ.Κ. «Δλσζηαθφο Κψδηθαο, πξνθιήζεηο θαη νθέιε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην
εκπφξην », 2016
28
Απφθαζε 70/2008 ΔΔ, 15-01-2008
29
Coyle T., Cruthirds K., Naranjo S. and Nobel K. (2014). Analysis of current custom practices in the USA.and
proposal model for world class Customs, World Customs Journal, Vol 8, No 1, p.p. 71-85
30
Καλνληζκφο 1294/2013 ΔΔ
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ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεισλείσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζεκαηνδνηεί: αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ,
πξνζηαζία

ηεο

εθνδηαζηηθήο

αιπζίδαο,

ιηγφηεξνπο

ηεισλεηαθνχο

ειέγρνπο,

αληαγσληζηηθή επηρείξεζε (άκεζε εθηέιεζε παξαγγειηψλ), κηθξφηεξν ιεηηνπξγηθφ
θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, απειεπζέξσζε ππαιιήισλ κε ηε δηελέξγεηα ιηγφηεξσλ θαη
ζηνρεπκέλσλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, πνηνηηθφηεξεο παξνρέο ππεξεζηψλ θαζψο θαη
αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.
Έλα εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ ηεισλείσλ θαη επηρεηξήζεσλ είλαη ν ζεζκφο ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνχ
Φνξέα (ΑΔΟ), γεγνλφο πνπ ηνλίζηεθε ηδηαηηέξσο ζην Παγθφζκην Σεισλεηαθφ Φφξνπκ
ην 2010. Ο ΑΔΟ είλαη έλαο αμηφπηζηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο φρη κφλν ζηα θξάηε κέιε
ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο φπσο Ζ.Π.Α., Ηαπσλία. Σα νθέιε απφ ηελ
πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο ΑΔΟ είλαη:31 ιηγφηεξε ηεισλεηαθνί έιεγρνη,
ππαγσγή ζε ηεισλεηαθέο απινπζηεχζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο, κείσζε ησλ εγγπήζεσλ ζε
εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα, ακνηβαία αλαγλψξηζε σο επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ,
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Δ) Αλάιπζε Κηλδύλνπ (Risk Analysis).
Ζ Αλάιπζε Κηλδχλνπ απνηειεί έλα ζχγρξνλν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ηεισλεηαθψλ
αξρψλ γηα ηελ επηινγή εκπνξεπκάησλ ζηα νπνία ζα δηελεξγεζεί ηεισλεηαθφο έιεγρνο
ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε
δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, ηε δηαζθάιηζε
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη θπξίσο ηελ αζθάιεηα θαη
πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ σο ηερληθή εθαξκφδεηαη ζε
πνιιέο ρψξεο θαη ζε πεξηνρέο φπσο είλαη νη αζθάιεηεο ή ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο. 32

Ωο

Σεισλεηαθφο θίλδπλνο λνείηαη33 : ε πηζαλφηεηα θαηά ηελ είζνδν, έμνδν, δηακεηαθφκηζε,
δηαθίλεζε ή εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο
θνηλφηεηαο θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη εληφο ηνπ εδάθνπο ηεο, λα ζπκβεί έλα
γεγνλφο ην νπνίν ζα παξεκπφδηδε ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ ή εζληθψλ
κέηξσλ, λα εθζέηεη ζε θίλδπλν ηα δεκνζηνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο ή θαη λα απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
31

Παξνπζίαζε ηεο Γ.Γ.Σ. & Δ.Φ.Κ. «Δλσζηαθφο Κψδηθαο, πξνθιήζεηο θαη νθέιε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
ην εκπφξην» , 2016
32
Laport B. (2011). risk management system: using data mining in developing countries customs administrations,
World Customs Journal, Vol. 5,No. 1,p.p.17-27
33
Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 952/2013
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δεκφζηα πγείαο, ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Δλψ ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ
νξίδεηαη σο: ν ζπζηεκαηηθφο εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη
δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θαη εθαξκνγή θάζε κέηξνπ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα
πεξηνξηζηεί ε έθζεζε ζε θηλδχλνπο. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ, αχμεζε ησλ
εζφδσλ,

κεγαιχηεξε

ζπκκφξθσζε

κε

ηνπο

λνκνζεζία,

κεησκέλνη

ρξφλνη

απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη επνκέλσο ρακειφηεξν θφζηνο θαζψο θαη
βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηεισλείσλ θαη ησλ εκπφξσλ34.
Σ) πλεξγαζία ησλ ηεισλεηαθώλ δηνηθήζεσλ κε άιινπο Οξγαληζκνύο.
Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ ζηελ Δ.Δ. ζεσξείηαη
επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. Ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε άιινπο νξγαληζκνχο
σο πξνο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ή ηελ εθηέιεζε θνηλψλ δξάζεσλ ή ηε ζχλαςε
ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο θαη δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζε ηεισλεηαθά δεηήκαηα κε ρψξεο
φπσο ΖΠΑ, Καλαδά, Ηλδία, Ηαπσλία, Υνλγθ Κνλγθ, Κνξέα, θαη Κίλα. Απηνχ ηνπ είδνπο
νη νξγαληζκνί είλαη:35


Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ



Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δγθιεκαηηθήο Αζηπλνκίαο( Interpol)



Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία (Europol)



Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο(OLAF)



Δπξσπατθή κνλάδα Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο(Euro just)



Κέληξν πλεξγαζίαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (SELEC CENTRE)

34

Drobot E., Klevleeva A. (2016). Risk management in customs control. Working Paper, MPRA Munich Personal
Repec Archive,p.p.1-18
35
https://www.europa.eu, αλαθηήζεθε 26/10/2016
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Ο ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ
3.1. ΔΗΑΓΩΓΖ
ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά επηρεηξείηαη κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ θαη
εηδηθφηεξα ηνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηελ ζπλέρεηα απνηππψλεηαη ν Σεισλεηαθφο
Έιεγρνο, ηα είδε ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη νη ηνκείο δηελέξγεηαο ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη θιείλεη κε ηα κέζα δηελέξγεηαο ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ.
3.2. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηεο απειεπζέξσζεο ησλ
εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ησλ ξεπζηψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ηεο αχμεζεο
ηεο απάηεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο θαιείηαη ε ειεγθηηθή λα εθαξκφζεη ηηο ειεγθηηθέο ηεο δηαδηθαζίεο κέζσ
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Ο ζεζκφο ηεο Διεγθηηθήο ζηελ θνηλσλία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα κεηάδνζε (πξνο
ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο) αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο36 Μηα άιιε
εξκελεία πνπ απνδίδεηαη ζηελ ειεγθηηθή είλαη φηη ζεσξείηαη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε
πνπ πξαγκαηεχεηαη φξνπο, θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο.37 Ωο εθ ηνχην αληηθείκελν ηεο Διεγθηηθήο ζπληζηά ν έιεγρνο
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε κία νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη δηελεξγείηαη απφ πξφζσπα αλεμάξηεηα απφ
απηή.38 Δπνκέλσο ζθνπφο ησλ ειέγρσλ είλαη ε πξφιεςε ή απνθάιπςε παξαιείςεσλ,
ιαζψλ, εζειεκέλσλ ή αθνχζησλ, ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν
εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε

πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.
Δπίζεο σο έιεγρνο νξίδεηαη «κηα κεζνδνινγηθά ηππνπνηεκέλε, πξνγξακκαηηζκέλε θαη
ηεθκεξησκέλε

δηαδηθαζία

ε

νπνία

ζπλίζηαηαη

ζηελ

παξαθνινχζεζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ κηαο ππεξεζίαο ή νξγαληζκνχ θαη:
36

Κάληδνο Κ., Υνλδξάθε Α. (2006). Διεγθηηθή, ζεσξία θαη πξαθηηθή, Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ. Αζήλα, ζει. 24
Π. Παπαζηάζεο. (2014). O ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ, Δθδφζεηο ηακνχιε,
Αζήλα, ζει. 52-53
38
Νεγθάθεο, Η. Υ., Σαρπλάθεο Γ. Π. (2013). χγρξνλα Θέκαηα Διεγθηηθήο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ-χκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα, ζει. 3-4
37

20



Γηαπηζηψλεη θαηαζηάζεηο



Δμεηάδεη ηελ ηήξεζε ή κε ησλ λφκσλ, ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ εληνιψλ θαη ησλ
νδεγηψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο



Παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ, ηελ απφδνζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ
πνιηηηθψλ ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο ή νξγαληζκνχ

κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ, πξνηνχ απηά δηνγθσζνχλ θαη ηελ
εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ».39
Ο έιεγρνο έρεη σο ζηφρν κε ηε κνξθή πξνηάζεσλ λα βνεζήζεη ηνλ ειεγρφκελν θνξέα
λα δηνξζψζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ θαη λα εμαιείςεη ηπρφλ θαηλφκελα
παξαβαηηθφηεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ. Αλάινγα κε ην πνηνο δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη
πνηα είλαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειέγρνπο40. Δηδηθφηεξα σο εζσηεξηθνί έιεγρνη νξίδνληαη
νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα γηα ινγαξηαζκφ ηεο δηνίθεζεο ελψ
σο εμσηεξηθνί έιεγρνη είλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα λα
ειέγμνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή πεξηνρή ειέγρνπ ζηνλ νπνίν
απνδίδνληαη πνιιέο εξκελείεο. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ θαη
Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ(IAASB) ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν
κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζηα
πιαίζηα ηεο νξγαλσηηθήο ηεο δνκήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία. Μηα άιιε πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ησλ
Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (I.I.A. – Institute of Internal Auditors), ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
νξίδεηαη σο κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα δηαζθαιηζηηθνχ θαη
ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ. Βνεζάεη ηνλ Οξγαληζκφ λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή
ηνπ, θέξλνληαο κηα ζπζηεκαηηθή, πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ειέγρνπ θαη
νξζήο εηαηξηθήο δηαρείξηζεο. Ωζηφζν γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ

39

Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. (2007). Δγρεηξίδην Διέγρνπ γηα ηα ειεγθηηθά ζψκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο
επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, Αζήλα .
40
Παπαζηάζεο Π. (2010). εκεηψζεηο ζεκηλαξίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Αζήλα, ζει. 10
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νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ κέζα ζην νπνίν απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη.41 Δπίζεο ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη γηα ηελ θαηακέηξεζε
θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ,
κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα.42
ηελ νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ν φξνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
απνδψζεη δχν βαζηθέο έλλνηεο, ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ(internal control) θαη
ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν( internal audit ). Ζ εξκελεία πνπ απνδίδεηαη ζην χζηεκα
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (internal control), νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν θαλφλσλ, κέηξσλ
πνιηηηθψλ θαη αξρψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο θαη εθαξκφδνληαη ζε έλαλ
νξγαληζκφ απνζθνπψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Δλψ σο Δζσηεξηθφ
Έιεγρν (internal audit) νξίδεηαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη
ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα
βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο43
3.3. Ο ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
ηελ θφζκν ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ,
ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ξνήο ηεο δηαζπλνξηαθήο δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη
ηεισλεηαθέο αξρέο θαινχληαη κε απνηειεζκαηηθνχο θαη ζηνρεπκέλνπο ηεισλεηαθνχο
ειέγρνπο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή ξνή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δηεπθνιχλνληαο
ην λφκηκν εκπφξην θαη ηαπηφρξνλα θαινχληαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
αζθάιεηα ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηνπνζεηψληαο ζε δεχηεξε
ζέζε ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν, απηφλ δειαδή ηεο δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ εζληθψλ ηνπο νηθνλνκηψλ.
Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη νξίδνληαη σο: ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ
πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ ηεισλεηαθή θαη ινηπή
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ είζνδν, έμνδν, ηε δηακεηαθφκηζε, ηελ απνζήθεπζε, θαη ηνλ
εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ ηνπ ηεισλεηαθνχ
εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαη ρσξψλ ή εδαθψλ εθηφο απηνχ ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ηελ
πξνζθφκηζε θαη δηαθίλεζε εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο κε ελσζηαθψλ
εκπνξεπκάησλ θαη εκπνξεπκάησλ ππφ ην θαζεζηψο ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ.44 Ο
41

Sawyer B.L. (2003). Sawyer’s International Auditing The Practice of Modern International Auditors, 5 th edition,
ISBN 0-89413-509-0, p.p.120-121
42
Σζαθιάγθαλνο Α. (1994). Διεγθηηθή, Δθδφζεηο Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ζει. 44
43
Π. Παπαζηάζεο. (2014). O ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ, Δθδφζεηο ηακνχιε,
Αζήλα.
44
Άξζξν 5 εδάθην 3 ηνπ Καλνληζκνχ 952/2013 ΔΔ
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Σεισλεηαθφο Έιεγρνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο Δζσηεξηθφο
Σεισλεηαθφο Έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ νπνηαδήπνηε Σεισλεηαθή
αξρή φπσο Σεισλεία ή άιιε ηεισλεηαθή ππεξεζία φπσο ε ΔΛ.Τ.Σ. γηα ηε δηαπίζησζε
ηεο ζσζηήο ή κε ηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο θαη ζπλαθνχο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ.45
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε Δζσηεξηθφ Έιεγρν ή χζηεκα Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ (internal control ) θαη Δζσηεξηθφ Έιεγρν ( internal audit ) Ο φξνο «control»
έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ κεραληζκνχ θαη ησλ κεζφδσλ κε
ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο, ελψ ν φξνο «audit» έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ινγηζηηθνχ ή
ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ή ηεο επαιήζεπζεο ελφο ινγαξηαζκνχ. Ο Δζσηεξηθφο
Έιεγρνο ή χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (internal control) σο κεραληζκφο, ζχζηεκα ή
κέζνδνο δηελέξγεηαο ειέγρνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζεηξάο ζεκείσλ ειέγρνπ
γηα θάζε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο κηαο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο, ελψ Δζσηεξηθφο
Έιεγρνο (internal audit) ζπλίζηαηαη ζε ινγηζηηθέο ή νηθνλνκηθέο επαιεζεχζεηο πνπ
ζθνπφ έρεη λα θαηαγξάςεη ηα ζεκεία ειέγρνπ θάζε ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο, λα
εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο ζηα ζεκεία ειέγρνπ λα επαιεζεχζεη ηα επξήκαηα κε ηα
ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο
ζπκκφξθσζεο θαη βειηίσζεο ζηα ζεκεία ειέγρνπ ηεο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο.
Δπηπιένλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) παξέρεη εθηεηακέλν εχξνο πςεινχ
επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ.46
Δθηφο απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν δηελεξγείηαη θαη Δμσηεξηθφο Έιεγρνο ζε έλαλ
νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ Δμσηεξηθνχ θαη
Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο δηαζθαιίδεη ηηο ζσζηέο
νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ ελψ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπληειεί ζηελ
βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγαληζκνχ. Γηα ηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία ν Δμσηεξηθφο Έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηηο
αξκφδηεο εζληθέο θαη ελσζηαθέο ππεξεζίεο φπσο ΔΛ.Τ.Σ., .Γ.Ο.Δ, Γεληθή Γηεχζπλζε
Πξνυπνινγηζκνχ- DG BUDGET ηεο Δ.Δ. θ.ιπ..
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Πνιπκέξνπ Α., Ρέθθα Ο., Λπκπέξεο Α., Σζνπξάθε Φ., Εαβνχ Γ., θαη Κνχθνπλα Α. (2008). Οδεγφο ηεισλεηαθνχ
ειέγρνπ, Αζήλα, ζει. 29
46
Γξνγαιάο Γ., Φσηηάδεο Θ. θαη νπκπεληψηεο Γ. (2005). Δλλνηνινγηθφ πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε θαη κειέηε πεξίπησζεο. Γηνηθεηηθή ελεκέξσζε
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3.3.1. Γηάθξηζε Σεισλεηαθώλ ειέγρσλ αλάινγα κε ηνλ ρξόλν δηελέξγεηάο ηνπο
Αλάινγα κε ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ νη Σεισλεηαθνί έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:


Σεισλεηαθνί Έιεγρνη εθ ησλ πξνηέξσλ



Σεισλεηαθνί Έιεγρνη θαηά ην ζηάδην δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ εκπνξεπκάησλ



Δθ ησλ Τζηέξσλ Σεισλεηαθνί Έιεγρνη

Αλάιπζε:
Α. Δθ ησλ πξνηέξσλ ηεισλεηαθνί έιεγρνη
Οη εθ ησλ πξνηέξσλ ηεισλεηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα θξηηήξηα, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κηαο
επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζην φλνκά ηεο άδεηα, πηζηνπνηεηηθφ, έγθξηζε ή
απινχζηεπζε (πρ. άδεηεο ηεισλεηαθψλ θαη θνξνινγηθψλ απνζεθψλ, πξνεπηθπξσκέλα
έγγξαθα πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο, πηζηνπνηεηηθά, εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο, ΑΔΟ
θαη άιιεο απινπνηεκέλεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ή εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα).
Οη εθ ησλ πξνηέξσλ ηεισλεηαθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη :


ηνπο ρψξνπο ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο

Με εμέηαζε ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
κε

ηελ

ππνβνιή

αηηήκαηνο

θαη

πξνζθφκηζε

ησλ

πξνβιεπφκελσλ

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή
ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ίδην ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο ίδηαο ηεο
ηεισλεηαθήο αξρήο.


ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε ηεισλεηαθή αξρή πξνβαίλεη ζε
έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή , λα
ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκηθή κνξθή ηνπ, ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ηα
ππεχζπλα πξφζσπα έλαληη ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο ή ηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,ην είδνο θαη ην κέγεζνο
απηψλ, γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε (ηκήκαηα θαη δηεπζχλζεηο, ηελ χπαξμε
εζσηεξηθνχ

θαλνληζκνχ

ιεηηνπξγίαο),

πιεξνθνξίεο

γηα

ηνπο

ρψξνπο
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απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (αζθαιή θχιαμε ησλ εκπνξεπκάησλ),
πιεξνθνξίεο γηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ, πιεξνθνξίεο γηα ην πιεξνθνξηαθφ
ή ρεηξνγξαθηθφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη εκπνξηθήο
δηαρείξηζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε
ηεισλεηαθφ έιεγρν.
Οη εθ ησλ πξνηέξσλ ηεισλεηαθνί έιεγρνη ζθνπφ έρνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ηεισλεηαθή λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
λα εμαζθαιίζεη ηελ έθδνζε κηαο άδεηαο ή ελφο πηζηνπνηεηηθνχ ή κηαο έγθξηζεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο φπσο ρνξήγεζε έγθξηζεο γηα απινπζηεπκέλεο
δηαδηθαζίεο (π.ρ. άδεηα ηεισληζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ

εμαγσγέα, άδεηα

εγθεθξηκέλνπ παξαιήπηε, Α.Δ.Ο. θ.ιπ.) ή ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο
θνξνινγηθψλ απνζεθψλ (αιθννινχρσλ πνηψλ, θαπληθψλ, νρεκάησλ, ηεισλεηαθήο
απνηακίεπζεο) ή άδεηα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ εηδηθψλ ηεισλεηαθψλ θαζεζηψησλ
(άδεηα ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο, άδεηα παζεηηθήο ηειεηνπνίεζεο, άδεηα εηδηθνχ
πξννξηζκνχ θ.ιπ.).
Β.

Σεισλεηαθνί Έιεγρνη θαηά

ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνύ

εκπνξεπκάησλ.
Οη Σεισλεηαθνί έιεγρνη θαηά ην ζηάδην δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ εκπνξεπκάησλ
απνηεινχλ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ θαη δηαηππψζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ ππαγσγή ησλ
εκπνξεπκάησλ ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ελσζηαθφ
θψδηθα δειαδή47 είηε λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, είηε ζε εηδηθά ηεισλεηαθά
θαζεζηψηα, είηε ζε εμαγσγή. Οη ίδηεο δηαδηθαζίεο θαη δηαηππψζεηο εθαξκφδνληαη θαη
ζηα πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ. ή επηβνιήο Σέινπο Σαμηλφκεζεο ζηα νρήκαηα.
Σν ζηάδην ηνπ ηεισληζκνχ εκπνξεπκάησλ μεθηλάεη κε ηελ ελέξγεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε κε
ηελ νπνία δειψλεη ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζέιεη λα παξαιάβεη ζε έλα απφ
ηα αλσηέξσ θαζεζηψηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ην ηεισλεηαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
(ICISNET) απηφκαηα κεηά απφ κηα ζεηξά ειέγρσλ θάλεη απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο. Σν
επφκελν ζηάδην είλαη ε δηελέξγεηα αλάιπζεο θηλδχλνπ, θνηλνηηθή ή εζληθή,( κε θξηηήξηα
θαη πξφηππα θνηλά κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.),
ππνδεηθλχνληαο είηε δηελέξγεηα θπζηθνχ ειέγρνπ ζηα εκπνξεχκαηα είηε έιεγρν
47
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εγγξάθσλ ζηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ηεο δηαζάθεζεο είηε ηελ απειεπζέξσζε ησλ
εκπνξεπκάησλ ρσξίο νπνηνδήπνηε έιεγρν εθφζνλ βέβαηα πξνεγκέλσο θαηαβιεζνχλ νη
πξνβιεπφκελεο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ηεισληζκνχ ιήγεη
κε ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ ζπλαιιαζζφκελν.
θνπφο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ ησλ
εκπνξεπκάησλ είλαη :


Ζ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δαζκνινγηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί κεηαμχ ηεο ρψξσλ ηεο Δ.Δ. θαη ηξίησλ ρσξψλ ζηα πιαίζηα ηεο
εκπνξηθήο πνιηηηθήο



Ζ εθαξκνγή θαλφλσλ απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δεκφζηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ θαη ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο



Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θνξνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε
εηδηθέο δηαηάμεηο ( Δ.Φ.Κ., νρήκαηα).

Γ. Έθ ησλ Τζηέξσλ Σεισλεηαθνί Έιεγρνη
Οη εμειίμεηο ζην ζχγρξνλν εκπφξην, νη αλάγθεο γηα ηαρχηαηε δηαθίλεζε ησλ
εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Δπξσπατθψλ
επηρεηξήζεσλ έρνπλ νδεγήζεη ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ηεο Δ.Δ. ζηελ αιιαγή
πνιηηηθήο σο πξνο ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ εζηηάδνληάο ηνπο
ζηνλ εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν.
Οη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ (απειεπζέξσζε εκπνξεχκαηνο) θαη δηελεξγνχληαη κε
ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αιήζεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηεισλεηαθψλ
δηαζαθήζεσλ ή δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ
ηεισλεηαθψλ θαη ησλ ζπλαθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ. Οη εθ ησλ
πζηέξσλ έιεγρνη δηελεξγνχληαη είηε ζην ηεισλείν, είηε ζηελ επηρείξεζε, ελδέρεηαη θαη
ζπλδπαζηηθά, ελψ φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο δίσμεο δηελεξγνχληαη ζε ρψξνπο πνπ
επηιέγνληαη απφ ηελ ηεισλεηαθή αξρή θαη νη νπνίνη άπηνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο. Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη νη εθ ησλ
πζηέξσλ ηεισλεηαθνί έιεγρνη είλαη νη εμήο :
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Δθ ησλ πζηέξσλ ινγηζηηθνί έιεγρνη: έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο
δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (π.ρ. ινγηζηηθά βηβιία) κε ζθνπφ
ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηελ
ελσζηαθή θαη εζληθή ηεισλεηαθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ
παξαβάζεσλ ζε ζέκαηα ηεισλεηαθνχ θαη θνξνινγηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ.



Έιεγρνη επαλαμηνιφγεζεο: δηελεξγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαη λα
επηβεβαησζεί εάλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα θξηηήξηα ,νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο κηαο άδεηαο ή έγθξηζεο ή απινπζηεπκέλεο
δηαδηθαζίαο

ή

επίζεο

δηελεξγνχληαη

φηαλ

ππάξρνπλ

πιεξνθνξίεο

θαηαζηξαηήγεζεο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ.


Έιεγρνη Δγγξάθσλ: έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ
Δγγξάθνπ (εθεμήο ΔΓΔ), φπνπ ειέγρνληαη ηα δεδνκέλα ηεο δηαζάθεζεο θαη
ηα ζπλεκκέλα ζε απηή επηζπλαπηφκελα έγγξαθα.



Έιεγρνη πξνζψπσλ: δηελεξγνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ παξάλνκεο δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ, ςπρνηξφπσλ

ή ηνμηθψλ νπζηψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ,

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πξντφληα παξαπνίεζεο ή απνκίκεζεο, δηαθίλεζε εηδψλ
άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη άιισλ παξαηππηψλ πνπ εληνπίδνληαη


Δθ ησλ πζηέξσλ θπζηθνί έιεγρνη δίσμεο: δηελεξγνχληαη ζε παξαζηαηηθά πνπ
δελ ππνδείρηεθαλ απφ ην ζχζηεκα ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ, είλαη
αηθληδηαζηηθνί θαη δηελεξγνχληαη ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ γηα ηνλ
εληνπηζκφ ηεο απάηεο , παξαηππίαο θαη ιαζξεκπνξίαο.



Δθ ησλ πζηέξσλ θπζηθνί έιεγρνη κεηαθνξηθψλ κέζσλ: δηελεξγνχληαη γηα ηνλ
εληνπηζκφ αθελφο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ,
πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ.(θαπληθά, αιθννινχρα, πεηξειαηνεηδή),
πξντφληα παξαπνίεζε ή απνκίκεζεο, αθεηέξνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαηππηψλ
πνπ αθνξνχλ κεηαθνξέο, αιηεία, ιαζξνκεηαλάζηεπζε θ.α. ζχκθσλα κε ηηο
αξκνδηφηεηεο

ηνπ αξ. 3 φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Δζληθφ Σεισλεηαθφ

Κψδηθα


Άιια είδε εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη, φπνπ ειέγρνληαη νη ζπλαιιαγέο
επηιεγκέλνπ αξηζκνχ δηαζαθήζεσλ κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε νξζφηεηα ησλ
δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπ απνηεινχλ
έιεγρνη ηεο θαηαγσγήο, ηεο πξνηίκεζεο, ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαγσγήο, ηεο
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απαιιαγήο ΦΠΑ, νη έιεγρνη πνπ δεηνχληαη ζηα πιαίζηα ακνηβαίαο ζπλδξνκήο,
δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο, πξνζδηνξηζκνχ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο θ.α.
Οη Δθ ησλ πζηέξσλ ηεισλεηαθνί έιεγρνη πέξαλ απφ ηνλ ζηφρν πνπ έρνπλ γηα ηελ
δηεπθφιπλζε

ηνπ

λφκηκνπ

εκπνξίνπ,

ηελ

δηελέξγεηα

ζηνρεπφκελσλ

θαη

απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ ζηνρεχνπλ ζε:48


ηελ

επαιήζεπζε

ησλ

δεισζέλησλ

ζηνηρείσλ

ηεο

δηαζάθεζεο

ή

γλσζηνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία πνπ αθνξά θάζε
ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ.


ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζήο βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ αλαινγνπζψλ
δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ



ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο δηαζάθεζεο, ε δηφξζσζε
ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζηελ είζπξαμε ηπρφλ δηαθπγφλησλ δαζκψλ θαζψο θαη
ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ εάλ θαη φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη



ηελ δηεξεχλεζε ππνλνηψλ απάηεο, παξαηππίαο, ιαζξεκπνξίαο ζε ζπλαιιαγέο
θαη ζηελ επηβνιή ηπρφλ θπξψζεσλ



ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλνπ κε ζπλερή
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ επηθηλδπλφηεηαο.

3.4. ΣΟΜΔΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε εζληθή, ελσζηαθή θαη ζπλαθή κε
ην ηεισλεηαθφ αληηθείκελν θείκελε λνκνζεζία είλαη :
3.4.1. Έιεγρνη επηβνιήο δαζκώλ ζε ζρέζε κε ηελ θύζε, θαηαγσγή θαη αμία ησλ
εκπνξεπκάησλ.
Έλα εκπφξεπκα γηα λα ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζα πξέπεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
λα ππνβάιιεη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη
πξνβιεπφκελεο

δαζκνθνξνινγηθέο

επηβαξχλζεηο.

Γηα

ηνλ

ππνινγηζκφ

ησλ

δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ είλαη ε αμία, ε θχζε
θαη ε θαηαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο

48
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Ζ δαζκνινγεηέα αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζπλαιιαθηηθή
αμία δειαδή ηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ
πσινχληαη κε πξννξηζκφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζε
απηή ηπρφλ άιια έμνδα φπσο κεηαθνξηθά έμνδα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηεο, royalties
θ.α. κέρξη ην ιηκάλη εηζαγσγήο ζηελ Δ.Δ.49
Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο δαζκνινγεηέαο θαη
θνξνινγεηέαο αμίαο ζηφρν έρνπλ ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ζθνπφ έρνπλ ηελ ππεξηηκνιφγεζε (π.ρ. επηζηξνθή πςειφηεξνπ Φ.Π.Α.) ή ηελ
ππνηηκνιφγεζε (θαηαβνιή ρακειφηεξσλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ) αλάινγα
κε ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, κε ζθνπφ λα θαξπσζνχλ κεγαιχηεξν θέξδνο.
Ζ θχζε ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ν άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. Κάζε εκπφξεπκα πνπ εηζάγεηαη ή εμάγεηαη απφ
ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. θαηαηάζζεηαη ζε έλα θσδηθφ εκπνξεχκαηνο ζχκθσλα
κε ην Κνηλφ Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην( εθεμήο ΚΣΓ). Ζ δαζκνινγηθή θαηάηαμε είλαη ην
βαζηθφ ζηνηρείν θαζνξηζκνχ ησλ δαζκψλ θαζψο θαη άιισλ εκπνξηθψλ κέηξσλ ή
κέηξσλ αζθαιείαο, πξνζηαζίαο θαη πγείαο.50
Σν ΚΣΓ απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν φρη κφλν γηα ηελ είζπξαμε ησλ δαζκψλ αιιά
θαη γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ε ζσζηή εθαξκνγή δηαθφξσλ κέηξσλ ζε ζέκαηα γεσξγηθήο,
εκπνξηθήο ή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπγθεθξηκελνπνίεζε απηψλ ησλ κέηξσλ γίλεηαη
κε θαλνληζκνχο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ έθδνζε επεμεγεκαηηθψλ
ζεκεηψζεσλ ή θαηαιφγσλ θαηάηαμεο ζηελ ηεισλεηαθή νλνκαηνινγία.
Σν Οινθιεξσκέλν Κνηλφ Γαζκνιφγην (TARIC) απνηειεί κία ηξάπεδα δεδνκέλσλ γηα
λα θαηαγξάθεη ζρεηηθά κε θάζε θσδηθφ ηηο επξσπατθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα
εκπνξεχκαηα θαη αθνξνχλ ηηο ηεισλεηαθέο πνζνζηψζεηο θαη πξνηηκήζεηο, ηηο
πξφζθαηξεο δηαθνπέο ησλ απηφλνκσλ δαζκψλ ηνπ ΚΣΓ,, ηηο εηζθνξέο αληηληάκπηλγθ
θαη ηηο αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο. Σν TARIC ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ
επξσπατθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη ε Δ.Δ. κε ηηο ηξίηεο ρψξεο ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ εκπφξην.
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Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη σο πξνο ηελ δαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ
εκπνξεχκαηνο ζηφρν έρνπλ λα ειεγρζεί αλ έρεη γίλεη ζσζηή θαηάηαμε ηνπ
εκπνξεχκαηνο νπφηε θαη δηαπηζηψλεηαη ε νξζή θαηαβνιή ησλ δαζκψλ ή φηη έρεη γίλεη
εζθεκκέλα ιάζνο θαηάηαμε ηνπ εκπνξεχκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο κεησκέλε θαηαβνιή δαζκψλ, απνθπγή δαζκψλ αληηληάκπηλγθ,
απνθπγή πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ, απνθπγή ή ππέξβαζε δαζκνινγηθψλ
πνζνζηψζεσλ.
Ζ θαηαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο απνηειεί έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν
θαζνξίδεη ή φρη ην χςνο ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ. Ζ
θαηαγσγή πξνζδηνξίδεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν εκπφξεπκα ζα ηχρεη πξνηηκεζηαθήο
δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο ή ηελ επηβνιή πξφζζεησλ δαζκψλ φπσο αληηληάκπηλγθ ή
κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη
πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ηεισλεηαθή αξρή ην πξνβιεπφκελν πηζηνπνηεηηθφ
θαηαγσγήο γηα θάζε ρψξα κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. ζηα
πιαίζηα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο.
Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη σο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο
ζηφρν έρνπλ λα εμαθξηβψζνπλ εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνζθνκίζεη ην ζσζηφ
πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο ή έρεη πξνζθνκίζεη πιαζηφ ή άθπξν κε ζθνπφ λα επσθειεζεί
ηελ πξνηηκεζηαθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε θαηαβάιινληαο κεδεληθφ ή κεησκέλν
δαζκφ, απνθπγή δαζκνχ αληηληάκπηλγθ, απνθπγή δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ ή
άιισλ κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο, απνθπγή πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ.
3.4.2. Έιεγρνη ηεισλεηαθήο επηηήξεζεο εκπνξεπκάησλ ζε ζπλαιιαγέο κε ηξίηε
ρώξα.
Οη ηεισλεηαθέο αξρέο αζθνχλ ηεισλεηαθή επηηήξεζε ζε φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ
εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ζε φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ
εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο, κέζσ ρεξζαίσλ, αεξνπνξηθψλ θαη ζαιαζζίσλ
ζεκείσλ.
Δηδηθφηεξα:
Α) Σα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. παξακέλνπλ ζε
επηηήξεζε κέρξη λα δηαρσξηζηνχλ ζε ελσζηαθά ή κε ελσζηαθά. Δθφζνλ γίλεη ν
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δηαρσξηζκφο ηα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα απειεπζεξψλνληαη ελψ ηα κε ελσζηαθά
παξακέλνπλ ζε επηηήξεζε κέρξη λα ηνπο δνζεί πξννξηζκφο ζε έλα απφ ηα ηεισλεηαθά
θαζεζηψηα φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ ελσζηαθφ θψδηθα. Σα εκπνξεχκαηα απηά ζην
ζηάδην ηεο επηηήξεζεο κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο γηαηί
ελδερνκέλσο

απνηεινχλ

αληηθείκελν

απαγνξεχζεσλ–πεξηνξηζκψλ,

γηα

ιφγνπο

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,
ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ησλ πξφδξνκσλ νπζηψλ θαζψο θαη κέηξσλ εκπνξηθήο
πνιηηηθήο51.
Έιεγρνη επηηήξεζεο δηελεξγνχληαη θαη ζηα πιαίζηα πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζε
πεξηπηψζεηο παξάηππεο εηζφδνπ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. απφ
ζεκεία κε επηηεξνχκελα απφ ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο. Ωο παξάηππε είζνδνο
ζεσξείηαη θαη ε είζνδνο ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ ησλ ηεισλείσλ ηα νπνία φκσο ιφγσ
ηεο θχζεο ή ηνπ φγθνπο ηνπο θαιχπηνληαη ή δειψλνληαη ςεπδψο κε άιιε πεξηγξαθή.
Παξαδείγκαηα αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ είλαη ηα πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε
Δ.Φ.Κ.(θαπληθά, αιθννινχρα ,πεηξειαηνεηδή), λαξθσηηθά, φπια, ξεπζηά δηαζέζηκα,
θ.α.
Β) Σα εκπνξεχκαηα πνπ εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. ππφθεηληαη ζε
ηεισλεηαθή επηηήξεζε κέρξη ην ζεκείν εμφδνπ. Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη πνπ
δηελεξγνχληαη ζην ζηάδην απηφ ζθνπφ έρνπλ :


λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νξηζηηθή.(θπζηθή) έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. δηφηη αθνξνχλ πεξηπηψζεηο επηζηξνθήο Φ.Π.Α.,
Δ.Φ.Κ., ρνξήγεζεο επηδφηεζεο γηα αγξνηηθά πξντφληα, εθνδηαζκνί αηειψο
πινίσλ κε ηξνθνεθφδηα - θαχζηκα.



λα ηαπηνπνηήζνπλ φηη ην εκπφξεπκα πνπ εμέξρεηαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο
είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ έρεη δεισζεί ζην ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ.



λα ηαπηνπνηήζνπλ φηη ην εκπφξεπκα είλαη ίζεο αμίαο ή πνζφηεηαο θαη φρη
κεγαιχηεξεο απφ φηη έρεη δεισζεί (γηα ιφγνπο επηζηξνθήο Φ.Π.Α., Δ.Φ.Κ.).

3.4.3. Σεισλεηαθά θαζεζηώηα.
Γηα θάζε εκπφξεπκα πνπ εηζάγεηαη ή εμάγεηαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ θαη λα ππάγεηαη ζε έλα απφ ηα
πξνβιεπφκελα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα. Σα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα πνπ πξνβιέπνληαη
51
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απφ ηνλ ελσζηαθφ θψδηθα είλαη:52 ε ζέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία,
εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα θαη ε εμαγσγή. Σα εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα
δηαθξίλνληαη ζε :


δηακεηαθφκηζε, πεξηιακβάλεη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηακεηαθφκηζε



απνζήθεπζε, πεξηιακβάλεη ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε θαη ηηο ειεχζεξεο
δψλεο



εηδηθέο ρξήζεηο, πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή θαη ηνλ εηδηθφ
πξννξηζκφ



ηειεηνπνίεζε,

πεξηιακβάλεη

ηελ

ηειεηνπνίεζε

πξνο

επαλεμαγσγή

θαη

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή.
Αλάιπζε:
Α) Θέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία53.
Σν ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο επηηξέπεη ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα λα απνθηνχλ ην
ραξαθηήξα ηνπ ελσζηαθνχ, ζέηνληάο ηα ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. θαηαβάιινληαο ηεο πξνβιεπφκελεο δαζκνθνξνινγηθέο
επηβαξχλζεηο, εθαξκφδνληαο ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνβιέπεη ε Δ.Δ. θαη
ειέγρνληαο

ηπρφλ

πεξηνξηζκνχο–απαγνξεχζεηο.

Οη

ηεισλεηαθφ

έιεγρνη

πνπ

δηελεξγνχληαη ζθνπφ έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσλ πξνυπνζέζεσλ δηαζθαιίδνληαο
ηελ δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηεο νξζήο επηβνιήο ησλ
δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ.
Β) Γηακεηαθόκηζε.
Αθνξά ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ απφ ην έλα ζεκείν ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο
Δ.Δ. ζε άιιν ρσξίο ηελ θαηαβνιή δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. Ζ δηάθξηζε
κεηαμχ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηακεηαθφκηζεο έγθεηηαη ζην φηη ε εμσηεξηθή
δηακεηαθφκηζε αθνξά κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ελψ ε εζσηεξηθή αθνξά ελσζηαθά
εκπνξεχκαηα. Ζ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο δηακεηαθφκηζεο
πξαγκαηνπνηείηαη : κε ην θαζεζηψο ελσζηαθήο δηακεηαθφκηζεο, κε ηελ ζχκβαζε ΑΣΑ,
κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Ρήλνπ, κε ην έληππν 302 ζηα πιαίζηα ηνπ ΝΑΣΟ, κε

52
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ηαρπδξνκηθά δέκαηα.54. Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο ζθνπφ
έρνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπ ζηνλ ηειηθφ
πξννξηζκφ (έιεγρνο ίζεο πνζφηεηαο θαη ηαπηφζεκνπ είδνπο φπσο δειψζεθε ζην
ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ) ρσξίο λα εθηξαπεί πξνο ηελ εγρψξηα αγνξά δηαθεχγνληαο ηελ
θαηαβνιή ησλ αλαινγνπζψλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηνλ
ΦΠΑ ή ηνλ Δ.Φ.Κ..
Γ) Σεισλεηαθή Απνηακίεπζε θαη ειεύζεξεο δώλεο.
Απνηεινχλ ρψξνη απνζήθεπζεο κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ (ζηηο ειεχζεξεο δψλεο
εηζέξρνληαη θαη ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή) κε αλαζηαιηηθφ
θαζεζηψο (ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνλ πξνβιεπφκελσλ επηβαξχλζεσλ, ηελ επηβνιή ησλ
κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο, πεξηνξηζκνί-απαγνξεχζεηο) ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε
γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα δνζεί ηεισλεηαθφο πξννξηζκφο . Οη
ηεισλεηαθνί έιεγρνη ζθνπφ έρνπλ ηελ επηηήξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο άδεηαο ρψξσλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαη
ειεχζεξεο δψλεο θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Γ) Πξνζσξηλή Δηζαγσγή.55
Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ.
ρσξίο ηε θαηαβνιή δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη γηα νξηζκέλν ζθνπφ κε ηελ ππνρξέσζε κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
παξακνλήο ηνπο, ηελ επαλεμαγσγή ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ εηζήρζεζαλ. Οη
ηεισλεηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ επηηήξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ
δηαζθαιίδνληαο ηελ απνηξνπή παξακνλήο ηνπο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. ρσξίο
ηελ θαηαβνιή ησλ επηβαξχλζεσλ.
Δ) Δηδηθό πξννξηζκό:.56 επηηξέπεη ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή θαη ζε αλάισζε
κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ κε πιήξε ή κεξηθή απαιιαγή απφ δαζκνχο ιφγσ ηεο
εηδηθήο ρξήζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζηφρν έρνπλ
ηελ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επλντθή δαζκνινγηθή
κεηαρείξηζε.
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Σ) Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή θαη επαλεμαγσγή αληίζηνηρα.57
Σα ζπγθεθξηκέλα θαζεζηψηα επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ή εηζαγσγή αληίζηνηρα πξψησλ
πιψλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ή εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο
Δ.Δ.

πξνθεηκέλνπ

λα

ππνζηνχλ

επεμεξγαζία

ρσξίο

ηελ

θαηαβνιή

ησλ

δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε
ζθνπφ ηελ επαλεηζαγσγή ηνπο ή επαλεμαγσγή ηνπο αληίζηνηρα. θνπφο ηεο δηελέξγεηαο
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ είλαη ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ησλ αλσηέξσ
θαζεζηψησλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Σα αλσηέξσ εηδηθά θαζεζηψηα ζθνπφ έρνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηελ δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
εκπνξεπκάησλ ηνπο νχησο ψζηε λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί απέλαληη ζην δηεζλέο
εκπφξην θαη ηαπηφρξνλα νη ηεισλεηαθέο αξρέο κε ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ λα δηαζθαιίζνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ
ηνπο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζχλνιν.
Ε) Δμαγσγή.
Σν θαζεζηψο ηεο εμαγσγήο αθνξά ηελ έμνδν ησλ ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ απφ ην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. Σα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ην
ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. απαιιάζζνληαη απφ ηνλ Φ.Π.Α. θαη ηνλ Δ.Φ.Κ., ελψ ζε
πεξίπησζε θαηαβνιήο ηνπο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δηθαηνχληαη ηελ επηζηξνθή
ηνπο. Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζθνπφ έρνπλ λα δηαζθαιίζνπλ
ηελ πξαγκαηηθή έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δειψλνληαη ζηελ ηεισλεηαθή
δηαζάθεζε ηφζν σο πξνο ην είδνο φζν θαη σο πξνο ηελ πνζφηεηα αιιά ηαπηφρξνλα
νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο

παξέρνληαο έηζη ηελ

δπλαηφηεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαθηλνχλ ηαρχηαηα ηα εκπνξεχκαηά ηνπο,
κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ δηνηθεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Άιισζηε ε δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο απινπνηεκέλσλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ηεισλείσλ « icisnet» απνδεηθλχνληαη ηδηαηηέξσο
επηηπρείο, δίλνληαο ψζεζε ζηηο εμαγσγέο ζηελ ρψξα καο θαη δηεπθνιχλνληαο ην δηεζλέο
εκπφξην (ε ρψξα καο βειηηψζεθε θαηά δέθα ζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, 52ε ζέζε
ην 2014,62ε ζέζε ην 2013 θαη 84ε ζέζε ην 2012 ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο
ηξάπεδαο ην 2014).58 Οη εμαγσγέο απνηεινχλ ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ζε κηα νηθνλνκία,
57
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δηφηη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζεκαίλεη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ
βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.
3.4.4. Δηδηθόο Φόξνο Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.).
Ο Δ.Φ.Κ. απνηειεί θφξν πνπ επηβάιιεηαη ζε κηα ζεηξά πξντφλησλ φπσο είλαη ηα
ελεξγεηαθά πξντφληα (πεηξειαηνεηδή, ιηζάλζξαθαο, ιηγλίηεο θ.α) θαη ειεθηξηθή
ελέξγεηα, βηνκεραλνπνηεκέλν θαπλφ, αηζπιηθή αιθνφιε θαη αιθννινχρα πξντφληα. Ο
Δ.Φ.Κ. είλαη έλαο θφξνο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο γηα ηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία θαη απηφ
δηαθαίλεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο «Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ.» γηα ηνλ νπνίν
έρεη θαζνξηζηεί έλα εληαίν πιαίζην παξαθνινχζεζεο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο,
θαηνρήο, δηαθίλεζεο θαη θνξνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ πιαηζησκέλν απφ έλα
λνκηθφ πιαίζην ηφζν ζε επίπεδν Δ.Δ. φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ ξχζκηζε ελφο
εληαίνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο απνδίδεηαη ζηελ πςειή επηθηλδπλφηεηα πνπ
εκπεξηέρνπλ θαηά ηελ δηαθίλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ιφγσ δεκηνπξγίαο ηεο
θνηλήο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ ελδνθνηλνηηθψλ θνξνινγηθψλ
ζπλφξσλ θαζψο θαη ηεο επηβνιήο πςειψλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο απφ θάζε θξάηνο
κέινο ηεο Δ.Δ. Δμάιινπ ν Δ.Φ.Κ. απνηειεί έλα ζεκαληηθφ έζνδν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
θάζε θξάηνπο-κέινπο ηεο Δ.Δ. φπσο επίζεο θαη ζηνλ θνξνινγηθφ κεραληζκφ
απνηειψληαο έλα εχθακπην ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε
αλάγθεο λέσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ.59
Αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αλάγθεο ελφο θξάηνπο νη αξρέο κπνξνχλ λα
απμάλνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Δ.Φ.Κ. γηα λα απμήζνπλ ηα θνξνινγηθά ηνπο έζνδα ή
γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο (φπσο
απμήζεηο ζηα ηζηγάξα, αιθννινχρα) ή ζηα πξντφληα πεηξειαίνπ γηα κείσζε ηεο
ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο.
Δμαηηίαο ησλ πςειψλ ζπληειεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ. ηφζν ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα φζν θαη
ζηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά θαη αιθννινχρα πξντφληα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα
απάηεο θαη ιαζξεκπνξίνπ κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζεκαληηθψλ απσιεηψλ ζηα
έζνδα ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ηελ πξφθιεζε λνζείαο
ζηνλ πγηή αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πξφθιεζε βιάβεο ηεο δεκφζηαο
πγείαο κε ηε ρξήζε ή θαηαλάισζε ακθηβφινπ πνηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
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πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία
ηεο θνηλήο εζσηεξηθή αγνξάο ηεο Δ.Δ..
Φαηλφκελα ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ, πεηξειαηνεηδψλ θαη αιθννινχρσλ πξντφλησλ
παξαηεξνχληαη ζπρλά θαη απηφ δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηηο θαηαζρέζεηο ηεξάζηησλ
πνζνηήησλ ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ ζε φιε ηελ Δ.Δ.. Σα έζνδα απφ ηελ κε είζπξαμε
ηνπ Δ.Φ.Κ. πνπ δηαθεχγνπλ ιφγσ ιαζξαίαο δηαθίλεζεο ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ιαζξαίσλ
θαπληθψλ, πεηξειαηνεηδψλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ είλαη πςειά. Δλδεηθηηθά ε δηαθπγή
απφ ηε ιαζξαία δηαθίλεζε θαπλνχ ζηελ Δ.Δ. θφζηηζε ζε απψιεηα εζφδσλ γηα ην 2013
ζην πνζφ ησλ 10 δηο επξψ60, γηα ην 2014 ζην πνζφ ησλ 11 δηο επξψ61 ελψ ζηελ Διιάδα
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 670 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2014

62

. Ζ δηαθπγή απφ ηελ

ιαζξαία δηαθίλεζε αιθννινχρσλ πνηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 96,9 εθαηνκκπξίσλ
επξψ γηα ην έηνο 2012.63 χκθσλα κε ηελ έθζεζε απνινγηζκνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ην έηνο
2015 νη ζπλνιηθέο θαηαζρέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Σεισλεηαθή
Τπεξεζία αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 28,28% γηα ηα θαπληθά, 13,28% γηα ηα αιθννινχρα
θαη 0,97% γηα ηα πεηξειαηνεηδή.
Οη ηεισλεηαθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, θαηνρήο,
δηαθίλεζεο θαη θνξνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ. ζθνπφ έρνπλ λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ λφκηκε δηάζεζή ηνπο, ηελ νξζή θνξνιφγεζή ηνπο θαη ηελ απνηξνπή
θαηλνκέλσλ απάηεο θαη ιαζξεκπνξίαο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ.
3.4.5 Άιινη ηνκείο ηεισλεηαθνύ έιεγρνπ.
Δθηφο απφ ηνπο αλσηέξσ ηνκείο ειέγρνπ έρνπκε θαη ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο πνπ
δηελεξγνχληαη ζε άιια πεδία φπσο είλαη :


έιεγρνη ζε εθνδηαζκνχο πινίσλ κε ηξνθνεθφδηα θαη εμνπιηζκφ αηειψο
(ρσξίο ηελ θαηαβνιή δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ),



έιεγρνο νξζήο θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. ηφζα ζηα εκπνξεχκαηα πνπ
εηζάγνληαη φζν θαη ζηα εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη ( απαιιαγή απφ ΦΠΑ)



έιεγρνο δηαθίλεζεο θαη νξζήο θνξνιφγεζεο ησλ νρεκάησλ



έιεγρνο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο θαη θπθινθνξίαο νρεκάησλ
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έιεγρνο ρνξήγεζε απαιιαγψλ απφ δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ηφζν
ζε εκπνξεχκαηα φζν θαη νρήκαηα



έιεγρνο ζε εκπνξεχκαηα θαη πξφζσπα πνπ αθνξνχλ πεξηνξηζκνχο θαη
απαγνξεχζεηο



θάζε είδνο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
ηεισλεηαθνχ ππαιιήινπ ζην άξζξν 3 ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα κε
ζθνπφ

ηελ

αζθάιεηα

θαη

πξνζηαζία

ηεο

δεκφζηαο

πγείαο, ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.
3.5. Μέζα δηελέξγεηαο ηεισλεηαθνύ ειέγρνπ.
Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ επηβάιιεηαη νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη λα
έρνπλ εμαζθαιίζεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ ηαρχηαηε, αζθαιή θαη
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.
εκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ είλαη ε ρξήζε ηεο
αλάιπζεο θηλδχλνπ σο κέζν ππφδεημεο ηα πξνο έιεγρν εκπνξεχκαηα. Ζ αλάιπζε
θηλδχλνπ σο έλα ζχγρξνλν εξγαιείν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηαηε
απειεπζέξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζπγρξφλσο ππνδεηθλχεη ηα πξνο έιεγρν
εκπνξεχκαηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ελδερφκελσλ θηλδχλσλ
απάηεο θαη παξαηππίαο.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα φκσο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ απαξαίηεηα
εξγαιεία ζεσξνχληαη ηα απηνθηλνχκελα ή ζηαζεξά κεραλήκαηα αλίρλεπζεο κε αθηίλεο
x (x-tray) γηα ηελ αλίρλεπζε λαξθσηηθψλ, φπισλ, θαπληθψλ ή άιισλ παξάλνκσλ
εκπνξεπκάησλ, ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, εξγαιεηνθφξα νρήκαηα,
αλπςσηηθά κεραλήκαηα,

ελδνζθφπηα,

ζθχινη

αληρλεπηέο

γηα ηνλ εληνπηζκφ

λαξθσηηθψλ, θαπληθψλ, ραξηνλνκηζκάησλ θαη πισηά κέζα δίσμεο. Σα ζπγθεθξηκέλα
κέζα δηελέξγεηαο ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη γη’ απηφ είλαη δηαζέζηκα
ζε νξηζκέλα κφλν ηεισλεία, θπξίσο ζηα ηεισλεία εηζφδνπ ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα ηα
ππφινηπα ηεισλεία λα ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο απνηειεζκαηηθήο δηελέξγεηαο ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Ζ έιιεηςε εμνπιηζκνχ είλαη ηφζν εκθαλήο ψζηε κφιηο ην
Ννέκβξην ηνπ 2016 ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία απέθηεζε ην πξψην απηνθηλνχκελν
κεράλεκα κε αθηίλεο x (x-tray) γηα ην ζθαλάξηζκα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλθνξηεγψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα απνηειεί δσξεά ηεο εηαηξίαο Παπαζηξάηνο θαη
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ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Γ΄ Σεισλείν Πεηξαηά.64 ηφρνο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηα έηε 2016-2017, είλαη ε πξνκήζεηα κέζσ δηαθφξσλ
πξνγξακκάησλ αλάινγσλ κέζσλ δηελέξγεηαο ειέγρσλ.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλέο, είλαη ε πεξηνξηζκέλε
εθπαίδεπζε ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ ζηηο κεζφδνπο δηελέξγεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ.Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δηνξγαλψλεη ζεηξά ζεκηλαξίσλ πνπ
ζθνπφ έρνπλ ηελ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ηεισλεηαθψλ ππάιιεισλ αιιά δελ
είλαη αξθεηά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Σν θελφ απηφ επειπηζηεί λα ην
θαιχςεη ε δεκηνπξγία ηεο Σεισλεηαθήο ρνιήο πνπ αλαθνηλψζεθε πξφζθαηα απφ ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζηψλ Δζφδσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΩΝ
4.1. ΔΗΑΓΩΓΖ
ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί
αλαθνξηθά κε ην ιαζξεκπφξην, ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ
θνηλσλία θαζψο θαη ζε πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
4.2. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Αξρηθά ην 2012 ζε κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Μάξδα Γεκήηξην δηεξεπλάηαη ην
θαηλφκελν ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ ζηε ρψξα καο θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα,
δηεξεπλνχληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ , πνηεο είλαη νη
επηπηψζεηο επηθέξεη θαζψο θαη πνηνη είλαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν
θαηλφκελν ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ έρεη ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηφζν ζηε ρψξα
καο φζν ηνλ θφζκν γεληθφηεξα κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απφ
ηα δεκφζηα έζνδα (ελδεηθηηθά γηα ην έηνο 2014 ν πξψελ πξσζππνπξγφο Παπαδήκνο
Λνπθάο είρε ππνινγίζεη ηε δηαθπγή ζην πνζφ ηνπ 1 δηο επξψ) θαζψο θαη ζηελ ρξήζε
λνζεπκέλσλ θαπζίκσλ. Μεξηθνί απφ ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο δηεμαγσγήο ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ είλαη νη εηθνληθέο εμαγσγέο θαπζίκσλ, νη εηθνληθνί εθνδηαζκνί
θαπζίκσλ ζε πινία κε λαπηηιηαθά θαχζηκα, ε λφζεπζε ησλ θαπζίκσλ κε άιιεο νπζίεο
θαζψο θαη παξάλνκε δηαθίλεζε θαπζίκσλ κε απαιιαγή ηνπ Δ.Φ.Κ.(φπσο π.ρ. θαχζηκα
γηα ην ζηξαηφ). Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ε κνξηαθή ηρλεζέηεζε
ησλ θαπζίκσλ, ε ηνπνζέηεζε ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ (GPS) ζηα κεηαθνξηθά κέζα
δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, ε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε εηζξνψλ-εθξνψλ ζε φια ηα
ζηάδηα δηαθίλεζεο ησλ θαπζίκσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ ζηνλ
εθηεισληζκφ ησλ θαπζίκσλ θαη ν απεγθισβηζκφο ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ απφ
ηελ ρεηξνλαθηηθή εξγαζία ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, ζηελ επηβξάβεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ
παξάγνληα ζε πεξηπηψζεηο ζχιιεςεο ιαζξεκπφξσλ θαζψο θαη ζηελ αγνξά
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Σν 2013 ζε δεκνζίεπζε κειέηεο ηνπ ΗΟΒΔ απφ εξεπλεηηθή νκάδα, απνηεινχκελε απφ
ηνπο Γξεγφξε Παχινπ, Svetoslav Danchev, Γηψξγν Μαληάηε γίλεηαη αλαθνξά ζην
ιαζξεκπφξην αιθννινχρσλ πνηψλ, δηεξεπλψληαη νη αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ θαη
αλαδεηνχληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπ. Λφγσ ησλ πςειψλ ζπληειεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ.
ζηα αιθννινχρα πνηά, ηεο δηαθνξεηηθήο θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζεο κεηαμχ ησλ
εηαηξηψλ θαη ησλ δηήκεξσλ απνζηαγκαηνπνηψλ ζην ρψξν ηεο απφζηαμεο ηζίπνπξνπ θαη
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ηεο αδπλακίαο ησλ εθιεθηηθψλ κεραληζκψλ λα ειέγμνπλ ηελ παξαγσγή, δηάζεζε θαη
δηαθίλεζε ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ηφζν ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο φζν θαη ζηελ εγρψξηα
αγνξά, ην ιαζξεκπφξην έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη ηεξάζηηα
πνζά ζε δεκφζηα έζνδα (ελδεηθηηθά γηα ην 2013 ην πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζε 96,9
εθαηνκκχξηα επξψ) θαη λα πξνθαιείηαη βιάβε ηεο δεκφζηα πγείαο απφ ηελ ρξήζε
ακθηβφινπ πνηφηεηαο αιθννινχρνπ πνηνχ. Δλδεηθηηθά νξηζκέλνη απφ ηνπο ηξφπνπο
θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ αιθννινχρσλ πνηψλ είλαη: ε κείσζε ηνπ Δ.Φ.Κ., ε
θνηλή θνξνιφγεζε γηα ηα ηνπηθά απνζηάγκαηα (ηζίπνπξν, νχδν), ε εληαηηθνπνίεζε ησλ
ειέγρσλ απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηφζν ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο φζν θαη ζηελ
εγρψξηα αγνξά γηα ηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ αιθννινχρσλ πνηψλ-απνζηαγκάησλ,
εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεηζθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα θνηλσληθήο
επζχλεο κε ηελ ρνξεγία εμνπιηζκνχ ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο γηα ηνλ εληνπηζκφ
παξάλνκσλ αιθννινχρσλ πξντφλησλ.
ηε ζπλέρεηα ην 2014 ζε έθζεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ 2012-2014 απφ ηνλ νχξια Γεψξγην επηζεκαίλεηαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ ζηε ρψξα καο ζην ρψξν ησλ θαπζίκσλ, ησλ θαπληθψλ, ησλ
παξαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ησλ λαξθσηηθψλ, θ.α. κε απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα
απψιεηα δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ηελ πξφθιεζε βιάβεο ζηε δεκφζηα πγεία θαη πξνηείλεη
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δλδεηθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ θαη εδψ έρνπκε : ηελ ελίζρπζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ κε ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ

φπσο

κεραλεκάησλ

αλίρλεπζεο,

x-tray

γηα

ηνλ

έιεγρν

ησλ

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ - θνξηεγψλ, ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ (φπσο κνξηαθή ηρλεζέηεζε ησλ
θαπζίκσλ, ηνπνζέηεζε GPS ζηα κεηαθνξηθά κέζα δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, ζχζηεκα
εηζξνψλ-εθξνψλ, θ.α.), ησλ θαπληθψλ (ηρλειάηεζε ησλ θαπληθψλ).
Σν Μάξηην ηνπ 2015 ζε κειέηε απφ ηελ Μπάηζηθα Δξαζκία επηζεκαίλεηαη ε κεγάιε
αχμεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπληθψλ ζηε ρψξα καο θαη ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα θαη
δηεξεπλψληαη νη αηηίεο πξφθιεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο
ηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ιαζξεκπφξην θαπλνχ έρεη ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηε
ρψξα καο κε ηελ Διιάδα λα ιακβάλεη ηελ 7ε ζέζε ζε εηζαγσγή ιαζξαίσλ ηζηγάξσλ
αλάκεζα ζηηο 28 επξσπατθέο ρψξεο ελψ ηελ πξψηε ζέζε έρεη ε Μεγάιε Βξεηαλία. Ωο
αηηίεο αλαθέξνληαη θαη εδψ νη πςεινί ζπληειεζηέο ηνπ Δ.Φ.Κ., ε έιιεηςε ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ ζηε δηαθίλεζε ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ, ζην πςειφ θέξδνο πνπ απνθνκίδνπλ
νη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο κε ρακειφ ξίζθν θαη ζηελ επηβνιή ρακειψλ πνηλψλ ζηνπο
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ιαζξεκπφξνπο. Απνηέιεζκα ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ησλ θαπληθψλ είλαη ε ηεξάζηηα απψιεηα
δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ε πξφθιεζε βιάβεο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ ρξήζε
ακθηβφινπ πνηφηεηα θαπληθψλ πξντφλησλ. Ωο ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
πξνηείλνληαη νη : ε ηρλεζέηεζε ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ, ε πξφζιεςε ηεισλεηαθψλ
ππαιιήισλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη νη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο κεηαμχ ησλ
Βαιθαληθψλ θξαηψλ, θηηξηαθή ππνδνκή, αγνξά εμνπιηζκνχ, ηερληθή βνήζεηα θαη
δηελεθήο εθπαίδεπζε.
Σέινο ην 2016 ν Υηφλεο Γηνλχζηνο εμεηάδεη ην ιαζξεκπφξην θαπλνχ ζηελ Διιάδα, πσο
πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηη ηξφπν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο
γεσγξαθηθήο ηεο ζέζε απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν παξάλνκεο δηαθίλεζεο πξντφλησλ
θαπλνχ απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή πξνο ηελ Δπξψπε θαζψο θαη απφ ρψξεο ηεο
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπηπιένλ ιφγσ ηνπ είδνπο, ηεο έθηαζεο θαη ηεο κνξθνινγίαο
ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ζπλφξσλ ηεο, ε αδπλακία ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ λα
θαιχςεη ηελ επηηήξεζε ησλ ζπλφξσλ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο ιαζξαίαο εηζαγσγήο
εκπνξεπκάησλ γεληθφηεξα. Ζ αχμεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπλνχ νθείιεηαη ζηελ πςειή
ηηκή πνπ έρνπλ ηα θαπληθά ιφγσ ηεο επηβνιήο πςειψλ ζπληειεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ. ζε
πνιιά θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ζηα πςειά θέξδε κε ρακειφ ξίζθν πνπ
απνθνκίδνπλ νη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο. πλήζσο ηα παξάλνκα θαπληθά εηζέξρνληαη
ζηελ ρψξα καο κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ θαη μεθνξηψλνληαη ζε ρψξνπο
απνκαθξπζκέλνπο ή κέζσ ησλ ιηκαληψλ θαιπκκέλα κέζα ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα
πίζσ απφ λφκηκα εκπνξεχκαηα ή δειψλνληαη ςεπδψο φηη κεηαθέξνπλ λφκηκα
εκπνξεχκαηα ελψ πεξηέρνπλ θαπληθά παξαπιαλψληαο έηζη ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή
πξαγκαηνπνηψληαο εηθνληθέο εμαγσγέο λφκηκσλ θαπληθψλ. Δπίζεο ε έιιεηςε
κεραλεκάησλ κε αθηίλεο x δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα ηελ
δηελέξγεηα ηαρχηαησλ, απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ηεισλεηαθψλ
έιεγρσλ ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Οη κεγάιεο πνζφηεηεο εηζαγσγήο παξάλνκσλ
θαπληθψλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα δεκνζίσλ εζφδσλ ηα νπνία αλέξρνληαη
πεξίπνπ ζην πνζφ ησλ 670 εθαηνκκπξίσλ γηα ην 2014 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
KPMG. Πξνηάζεηο γηα ράξαμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
είλαη νη εμήο: Ζ ιήςε θνηλψλ κέηξσλ θαη θαλφλσλ απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κέηξα βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ
πξνκεζεηψλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ην πξσηφθνιιν θαπλνχ κε ηελ
θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ κέρξη ηνλ ηειηθφ παξαιήπηε (ηρλειαζηκφηεηα
θαπληθψλ), θνηλέο επηρεηξήζεηο ησλ ηεισλείσλ κε άιιεο δησθηηθέο αξρέο (ιηκεληθφ,
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αζηπλνκία θ.α.) καδί κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο βνήζεηαο, κε ζηφρν
ηελ εμάξζξσζε ησλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο παξάλνκσλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ
θαιχηεξε θχιαμε ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ζπλφξσλ ηεο Διιάδαο πνπ είλαη
ηαπηφρξνλα θαη ζχλνξα ηεο Δ.Δ., βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη
ηερλνγλσζίαο κε ηηο άιιεο ηεισληαθέο αξρέο ηεο Δ.Δ. θαζφηη ε ρψξα καο απνηειεί ηελ
πχιε εηζφδνπ ηεο Δ.Δ. απφ ηελ αλαηνιή θαη ηνλ λφην, ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο
εθηφο Δ.Δ. φπσο ε FYROM θαη ε Σνπξθία (ρψξεο ζηηο νπνίεο αλζεί ην παξάλνκν
εκπφξην θαη δξνπλ κεγάια θπθιψκαηα δηαθίλεζεο ηνπ) θαζψο θαη ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΠΡΟΔΓΓΗΖ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
5.1. ΔΗΑΓΩΓΖ
ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη θαηφπηλ γίλεηαη παξάζεζε ηεο ζηαηηζηηθήο
κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.
5.2 Δξεπλεηηθό δείγκα
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, ηεο λνκνζεζίαο, ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ, ηεο
χπαξμεο κέζσλ δηελέξγεηαο ειέγρνπ θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ηα επίπεδα
δηαπίζησζεο ηεισλεηαθψλ παξαβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο δηελέξγεηαο
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ηέινο ηελ δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ γηα
ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηιέρηεθαλ ηεισλεηαθνί ππάιιεινη πνπ
ππεξεηνχλ ζε Σεισλεία Α’ Σάμεσο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα φπσο ηεο Θξάθεο, ηεο
Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο, ηνπ Πεηξαηά, ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ησλ Γσδεθαλήζσλ
θαη ηέινο ηεο Κξήηεο. Με ηελ βνήζεηα ηεο έξεπλαο ίζσο πξνθχςνπλ ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.
5.3. Δξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο
Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο ζπληάρηεθε έλα έληππν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζθνπφ έρεη
ηελ έγθπξε θαη αζθαιή θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.
Σν εξσηεκαηνιφγην βαζίδεηαη ζε κηα ηππνπνηεκέλε, απιή θαη θαηαλνεηή δνκή έηζη
ψζηε λα κελ απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ. Οη εξσηήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη βαζκνινγηθήο θιίκαθαο Lilert
(πεληαβάζκηα θιίκαθα) φπνπ νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ
ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.
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Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε νθηψ ελφηεηεο. Αξρηθά ε πξώηε ελόηεηα εμεηάδεη ηα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ, ε δεύηεξε ελόηεηα εμεηάδεη ηνλ ξφιν ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε ηξίηε
ελόηεηα εμεηάδεη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο άιισλ ππεξεζηψλ θαη
ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε ηέηαξηε ελόηεηα
εμεηάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε
πέκπηε ελόηεηα εμεηάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ ζηελ δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ε έθηε ελόηεηα εμεηάδεη
ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε έβδνκε
ελόηεηα εμεηάδεη ηελ χπαξμε κέζσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ηελ
εθπαίδεπζε ζην ηξφπν δηελέξγεηάο ηνπο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ επάξθεηάο ηνπο ζηα
ηεισλεία θαη ηέινο ζηελ όγδνε ελόηεηα εμεηάδεηαη ν ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη
κεζφδσλ ζηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ γηα ηε θαηαζηνιή ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ.
Ζ πξώηε ελόηεηα απνηππψλεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ θαη
απνηειείηαη απφ έμη εξσηήζεηο (1-6). Ζ πξψηε εξψηεζε αλαθέξεη ην θχιν ηνπ
εξσηεζέληνο, ε δεχηεξε ηελ ειηθία ηνπ θαη ε ηξίηε ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν. Ζ
ηέηαξηε αλαθέξεη ηα έηε ππεξεζίαο ζηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία, ε πέκπηε ηε ζέζε
εξγαζίαο ηνπ θαη ε έθηε ηνλ αξηζκφ ζεκηλαξίσλ πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη.
Ζ δεύηεξε ελόηεηα εμεηάδεη ηνλ ξφιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο (7-11). Ζ
έβδνκε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε ηη βαζκφ ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην ICISNET
είλαη ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε
φγδνε εάλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ELENXIS, ε έλαηε ζε ηη θιίκαθα γίλεηαη ρξήζε ηνπ
ELENXIS, ε δέθαηε εάλ ε ρξήζε ηνπ ELENXIS ζπκβάιεη ζηελ εθηέιεζε ησλ
ηεισλεηαθψλ εξγαζηψλ θαη ε ελδέθαηε αλαθέξεηαη ζε ηη βαζκφ ε Ζιεθηξνληθή
δηαζχλδεζε κε φιεο ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.
Ζ ηξίηε ελόηεηα εμεηάδεη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο άιισλ
ππεξεζηψλ θαη ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη
πεξηιακβάλεη ηξεηο εξσηήζεηο (12-14). Ζ 12ε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε ηη βαζκφ είλαη
άκεζε ε παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε 13ε θαηά πφζν είλαη άκεζε ε
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αληαπφθξηζε, ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο, ησλ αζηπλνκηθψλ, ιηκεληθψλ, εηζαγγειηθψλ
αξρψλ ζε αίηεκα ζπλδξνκήο γηα δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ε 14ε θαηά πφζν
νη ζπλαιιαζζφκελνη ειεγρφκελνη αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ – εγγξάθσλ
γηα ηελ ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.
Ζ ηέηαξηε ελόηεηα εμεηάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ζηε δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο (15-18). Ζ 15ε
εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε ηη βαζκφ είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ε Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.), ε 16ε ζε ηη βαζκφ είλαη εχθνινη ζηελ θαηαλφεζε νη
λφκνη θαη νη δηαηαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ε 17ε ζε ηη βαζκφ ε
Κεληξηθή Γηνίθεζε αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη ζηελ
απάληεζε εξσηεκάησλ φηαλ δεηεζεί απφ ην εθάζηνηε ηεισλείν θαη ε 18ε ζε ηη βαζκφ ε
δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ηελ Σεισλεηαθή Ννκνζεζία ζα βνεζνχζε ζηελ
θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ ηεισλεηαθψλ εξγαζηψλ.
Ζ πέκπηε ελόηεηα εμεηάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ ζηε δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη πεξηιακβάλεη πέληε
εξσηήζεηο (19-23). Ζ 19ε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε ηη βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ
ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζηνιή θαη πξφιεςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ε 20ε θαηά πφζν ε
αλαηξνθνδφηεζε ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ησλ επφκελσλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ, ε 21ε ζε ηη βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ ησλ
πζηέξσλ ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ
πιεξνθνξίεο πνιηηψλ-εηαηξηψλ (κεηαθνξηθψλ, αεξνπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ), ε 22ε ζε ηη
βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ηεισλεηαθνχο
ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ

πιεξνθνξίεο άιισλ

ε

ππεξεζηψλ θαη ε 23 ζε ηη βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ ησλ
πζηέξσλ ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Σεισλείσλ (Ο.Π..Σ.).
Ζ έθηε ελόηεηα εμεηάδεη ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη πεξηιακβάλεη ελλέα εξσηήζεηο (24-32). Ζ 24ε εμεηάδεη ζε ηη
βαζκφ δηαπηζηψλνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά
παξαζηαηηθά δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη επξεζέλησλ εγγξάθσλ
σο πξνο ηελ νξζή βεβαίσζε θαη είζπξαμε δαζκψλ θαη θφξσλ θαζψο θαη ζηελ νξζή
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εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ε 25ε ζε ηη βαζκφ
εληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά ή
θαη ζε ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο επηρεηξήζεηο πιαζηά θαη εηθνληθά ηηκνιφγηα,
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, λαχια, ε 26ε ζε ηη βαζκφ εληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ
ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά πιαζηά θαη εηθνληθά πηζηνπνηεηηθά
θαηαγσγήο, ε 27ε ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ησλ έιεγρν
ππνθείκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε δαζκνχο θαη θφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψηα
αλαζηνιήο-εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα, ε 28ε ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη
παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν δηαθίλεζεο θαπληθψλ πξντφλησλ, ε 29ε ζε ηη βαζκφ
δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν απφζηαμεο ηζίπνπξνπ-ηζηθνπδηάο (κηθξνί
απνζηαγκαηνπνηνί-δηήκεξνη), ε 30ε ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ
έιεγρν δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο αιθννινχρσλ πξντφλησλ, ε 31ε ζε ηη βαζκφ
δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν εθνδηαζκνχ πινίσλ-αεξνζθαθψλ
(αλεθνδηαζκνί κε ηξνθνεθφδηα, θαχζηκα, εμνπιηζκφ) ζε εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα
πινία, ζθάθε αλαςπρήο, αιηεπηηθά θ.ιπ., ε 32ε ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο
θαηά ηνλ έιεγρν θαπζίκσλ-πγξαεξίσλ ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη δηαθίλεζεο.
Ζ έβδνκε ελόηεηα εμεηάδεη ηελ χπαξμε κέζσλ δηελέξγεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ,
ηελ εθπαίδεπζε ζην ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ επάξθεηάο ηνπο θαη
πεξηιακβάλεη νθηψ εξσηήζεηο (33-40). Ζ 33ε εμεηάδεη ηνλ βαζκφ χπαξμεο ηνπ
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε 34ε ηνλ βαζκφ
χπαξμεο απφ κεραλήκαηα x-tray, ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ξαδηελέξγεηαο, ελδνζθφπηα,
ζθχινη αληρλεπηέο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε 35ε ηελ χπαξμε ζηα
ηεισλεία πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ
δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ, ε 36ε ζε ηη βαζκφ έρεη γίλεη εθπαίδεπζε γηα ηε δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε ζεκηλάξηα, ε 37ε ζε ηη βαζκφ δηεμάγνληαη ζεκηλάξηα
αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ε 38ε ζε ηη βαζκφ ε εκπεηξία είλαη
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ,
ε 39ε ζε ηη βαζκφ επαξθεί ν αξηζκφο ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ε 40ε ζε ηη βαζκφ ππάξρεη
επάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ.
Ζ ηειεπηαία όγδνε ελφηεηα εμεηάδεη ην ξφιν ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ ζηε
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη
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πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο(41-46). Ζ 41ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη εθηθηφο ν
εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπληθψλ πξντφλησλ κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθφ
πιαίζην, ε 42ε ζε ηη βαζκφ ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ζηα θαπληθά
πξντφληα ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ε 43ε ζε ηη βαζκφ είλαη
εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ αιθννινχρσλ πξντφλησλ θαη ησλ ρψξσλ
παξαζθεπήο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθφ πιαίζην, ε 44ε ζε ηη βαζκφ
είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ
απνζήθεπζεο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθφ πιαίζην, ε 45ε ζε ηη βαζκφ ε
ρξήζε GPS ζηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ηρλεζέηεζή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ε 46ε ζε
ηη βαζκφ ε δεκηνπξγία ησλ Κ.Ο.Δ. (θηλεηέο νκάδεο ειέγρνπ) ζα ζπκβάιινπλ ζηελ
πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ -παξαεκπνξίνπ θαη ηε κείσζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο.
5.4. Μεζνδνινγία ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο Δξσηεκαηνινγίνπ
Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην ινγηζκηθνχ SPSS. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα
ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, θαηαγξάθεθαλ νη απαληήζεηο ζε κνξθή ινγηζηηθνχ
θχινπ excel θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπγθεθξηκέλα αξηζκεηηθά ζηνηρεία εηζήρζεζαλ ζην
ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. Απφ ην ζηαηηζηηθφ παθέην εμήρζεζαλ ηα δεδνκέλα ηφζν κε
κνξθή πηλάθσλ φζν θαη κε κνξθή δηαγξακκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
6.1. Δηζαγσγή
Μεηά ηε θαηαγξαθή ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, αθνινπζεί ε επεμεξγαζία θαη
ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. ην παξφλ θεθάιαην παξέρνληαη
πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ
πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS.
6.2. Απνηειέζκαηα Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε ηεισλεηαθνχο
ππαιιήινπο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν θαη ππεξεηνχλ ζηα Σεισλεία Οξεζηηάδαο,
Ξάλζεο, Γξάκαο, Καζηνξηάο, Β΄ Θεζζαινλίθεο, Γ΄ Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Βφινπ,
Σξηθάισλ, Α΄ Πεηξαηά, Γ΄ Πεηξαηά (πξψελ Δ΄ Πεηξαηά), Αεξνιηκέλνο Αζελψλ,
Ναππιίνπ, Υαλίσλ, Ζξαθιείνπ θαη Ρφδνπ, φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά 156
εξσηεκαηνιφγηα. Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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πσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ ε πξψηε ελφηεηα θαηαγξάθεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ησλ εξσηεζέλησλ. Δηδηθφηεξα ε πξψηε εξψηεζε εμεηάδεη ην θχιν ηνπ εθάζηνηε
εξσηεζέληνο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
1. Φύιν
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Άνδπαρ

91

58,3

58,3

58,3

Γςναίκα

65

41,7

41,7

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 1: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 1

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, απφ ηα 156 άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 58,3% είλαη άλδξεο, ελψ νη γπλαίθεο είλαη ζε
πνζνζηφ 41,7%. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 1: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 1
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Ζ εξψηεζε 2 εμεηάδεη ηελ ειηθία ηνπ εξσηεζέληνο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
2. Ηιηθία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

25-35

13

8,3

8,3

8,3

36-45

63

40,4

40,4

48,7

46-55

36

23,1

23,1

71,8

56-65

44

28,2

28,2

100,0

Total

156

100,0

100,0

Πίνακας 2΅ Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 2

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα
εξσηεκαηνιφγηα, αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 36-45 κε πνζνζηφ 40,4%, κε δεχηεξε
ηελ ειηθηαθή νκάδα 56-65 ζε πνζνζηφ 28,2%, ηξίηε ηελ νκάδα 46-55 κε πνζνζηφ
23,1%, θαη ηέινο ηελ νκάδα 25-35 ζε πνζνζηφ 8,3%. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν
ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 2: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 2
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Ζ εξψηεζε 3 εμεηάδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
3. Μνξθσηηθό επίπεδν
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Δεςηεποβάθμια

15

9,6

9,6

9,6

ΤΕΙ

32

20,5

20,5

30,1

Πανεπιζηήμιο

71

45,5

45,5

75,6

Μεηαπηςσιακό

33

21,2

21,2

96,8

5

3,2

3,2

100,0

156

100,0

100,0

Διδακηοπικό
Total

Πίνακας 3: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 3

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ ηεισλεηαθή
ππεξεζία είλαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
45,5%, θαηέρεη παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, αθνινπζεί κε πνζνζηφ 21,2% λα
θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, πνζνζηφ 20,5% λα θαηέρεη πηπρίν Σ.Δ.Η., πνζνζηφ 9,6% λα
είλαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο έλα πνζνζηφ

3,2% λα θαηέρεη

δηδαθηνξηθφ . Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 3: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 3
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Ζ εξψηεζε 4 εμεηάδεη ηα έηε ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο ησλ εξσηεζέλησλ. Σα
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
4. Φξόληα Υπεξεζίαο ζηελ Τεισλεηαθή Υπεξεζία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1-5

24

15,4

15,4

15,4

6-10

23

14,7

14,7

30,1

11-15

27

17,3

17,3

47,4

16-20

29

18,6

18,6

66,0

21-25

8

5,1

5,1

71,2

26-30

14

9,0

9,0

80,1

31 άνω

31

19,9

19,9

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 4: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 4

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ
απάληεζαλ εξγάδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία αξθεηά ρξφληα. Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ 19,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη εξγάδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία
άλσ ησλ 31 εηψλ, αθνινπζεί πνζνζηφ 18,6% λα έρεη 16-20 ρξφληα, ζηελ ζπλέρεηα
πνζνζηφ 15,4% έρεη 1-5 ρξφληα, πνζνζηφ 14,7% έρεη 6-10 ρξφληα, πνζνζηφ 9% έρεη 2630 ρξφληα θαη ηέινο πνζνζηφ 5,1% έρεη 21-25 ρξφληα ζηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία. .
Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα

Εικόνα 4: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 4
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Ζ εξψηεζε 5 αλαθέξεη ηε ζέζε εξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
5. Θέζε εξγαζίαο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Τ.Δ. & ΕΦΚ

49

31,4

31,4

31,4

Διαδικαζιών

37

23,7

23,7

55,1

Δίωξηρ

43

27,6

27,6

82,7

Δικαζηικό

26

16,7

16,7

99,4

7,00

1

,6

,6

100,0

Total

156

100,0

100,0

Πίνακας 5: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 5

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ
απάληεζαλ εξγάδνληαη ζην ηκήκα Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ ή Δ.Φ.Κ. θαη ινηπψλ
θνξνινγηψλ κε πνζνζηφ 31,4%, αθνινπζεί πνζνζηφ 27,6% λα εξγάδεηαη ζην ηκήκα Δθ
ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ θαη δίσμεο ιαζξεκπνξίνπ, πνζνζηφ 23,7% λα εξγάδεηαη ζην
ηκήκα Γηαδηθαζηψλ θαη ηέινο ην 16,7% εξγάδεηαη ζην Γηθαζηηθφ. Αθνινπζεί ην
αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 5: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 5
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Ζ εξψηεζε 6 αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ζεκηλαξίσλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη
εξσηεζέληεο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
6. Σεκηλάξηα
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

0-4

48

30,8

30,8

30,8

5-9

47

30,1

30,1

60,9

10 και πάνω

61

39,1

39,1

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 6: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 6

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ
έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά ζεκηλάξηα. Δηδηθφηεξα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 39,1%, ησλ
εξσηεζέλησλ έρεη παξαθνινπζήζεη απφ 10 θαη άλσ ζεκηλάξηα αθνινπζεί κε πνζνζηφ
30,1% λα έρεη παξαθνινπζήζεη 5-9 ζεκηλάξηα θαη ηέινο κε πνζνζηφ 30,8% λα έρεη
παξαθνινπζήζεη κφιηο 0-4 ζεκηλάξηα. Σν ηειεπηαίν γεγνλφο νθείιεηαη φηη έλα πνζνζηφ
30% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ιίγα ρξφληα ζηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία (1-10). Αθνινπζεί
ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα

Εικόνα 6: 6 Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 6
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ηελ δεχηεξε ελφηεηα κε ηηο εξσηήζεηο απφ 7-11 δηεξεπλάηαη ε ζπκβνιή ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ. Ζ εξψηεζε 7 δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ είλαη ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθή ε
άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ICISNET γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
7. Η άληιεζε πιεξνθνξηώλ από ην ICISNET είλαη ηαρύηαηε θαη απνηειεζκαηηθή γηα
ηελ δηελέξγεηα

ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ
Cumulative

Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

9

5,8

5,8

5,8

Σε μικπή κλίμακα

27

17,3

17,3

23,1

Σε μέηπια κλίμακα

79

50,6

50,6

73,7

Σε μεγάλη κλίμακα

36

23,1

23,1

96,8

5

3,2

3,2

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 7: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 7

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ICISNET
εκθαλίδεηαη λα είλαη κέηξηα σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ κε πνζνζηφ 50,6% . Αθνινπζεί ην 23,1% ησλ
εξσηεζέλησλ λα απαληά φηη είλαη ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθή ζε κεγάιε θιίκαθα, ην
17,3% απαληά ζε κηθξή θιίκαθα ελψ κφλν ην 5,8% απαληά θαζφινπ θαη ηέινο ην 3,2%
απαληά πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 7: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 7
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Ζ εξψηεζε 8 δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ELENXIS. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
8. Κάλεηε ρξήζε ηνπ ELENXIS
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

83

53,2

53,2

53,2

Σε μικπή κλίμακα

31

19,9

19,9

73,1

Σε μέηπια κλίμακα

21

13,5

13,5

86,5

Σε μεγάλη κλίμακα

18

11,5

11,5

98,1

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 8: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 8

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ηελ εθαξκνγή ηνπ ELENXIS θάλνπλ
ειάρηζηα ρξήζε νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη. Δηδηθφηεξα πνζνζηφ 53,2% ησλ
εξσηεζέλησλ απαληά λα κελ ηελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ, αθνινπζεί ην 19,9% λα ηε
ρξεζηκνπνηεί ζε κηθξή θιίκαθα, ην 13,5% ζε κέηξηα θιίκαθα ελψ κφιηο έλα 11,5% α ηε
ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ηέινο ην 1,9% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην
αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 8: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 8

56

Ζ εξψηεζε 9 δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ ρξεζηκνπνηείηαη ην ELENXIS. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
9. Σε ηη θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηαη to ELENXIS
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

83

53,2

53,2

53,2

Σε μικπή κλίμακα

32

20,5

20,5

73,7

Σε μέηπια κλίμακα

22

14,1

14,1

87,8

Σε μεγάλη κλίμακα

17

10,9

10,9

98,7

2

1,3

1,3

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 9: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 9

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην ELENXIS δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην
53,2% ησλ ππαιιήισλ ελψ νη ππφινηπνη εξσηεζέληεο απαληνχλ φηη πνζνζηφ 20,5% ην
ρξεζηκνπνηεί ζε κηθξή θιίκαθα, πνζνζηφ 14,1% ζε κέηξηα θιίκαθα ελψ κφιηο ην 10,9%
ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ηέινο 1,3% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 9: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 9
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Ζ εξψηεζε 10 δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ ην ELENXIS ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
10. Τν ELENXIS ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζαο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

93

59,6

59,6

59,6

Σε μικπή κλίμακα

18

11,5

11,5

71,2

Σε μέηπια κλίμακα

22

14,1

14,1

85,3

Σε μεγάλη κλίμακα

18

11,5

11,5

96,8

5

3,2

3,2

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 10: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 10

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην ELENXIS δελ βνεζά ζηελ θαιχηεξε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ εξσηεζέλησλ, εηδηθφηεξα πνζνζηφ 59,6% απάληεζε
θαζφινπ, 14,1% ζε κέηξηα θιίκαθα, 11,5% ζε κηθξή θαη αληίζηνηρα 11,5% ζε κεγάιε
θιίκαθα θαη ηέινο 3,2% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 10: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 10
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Ζ εξψηεζε 11 δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ ε Ζιεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε φιεο ηηο ειεγθηηθέο
ππεξεζίεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
11. Η Ηιεθηξνληθή δηαζύλδεζε κε όιεο ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ
αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

2

1,3

1,3

1,3

Σε μικπή κλίμακα

6

3,8

3,8

5,1

Σε μέηπια κλίμακα

25

16,0

16,0

21,2

Σε μεγάλη κλίμακα

69

44,2

44,2

65,4

Πάπα πολύ

54

34,6

34,6

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 11: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 11

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη
ε ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε φιεο ηηο εθιεθηηθέο ππεξεζίεο, ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Δηδηθφηεξα ην 44,2% ησλ
εξσηεζέλησλ, απάληεζε φηη ζα ζπκβάιιεη ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 34,6% πάξα πνιχ,ην
16% κέηξηα ελψ κφλν ην 3,8% πνπ απάληεζε φηη ζπκβάιιεη ζε κηθξή θιίκαθα θαη ην
1,3% θαζφινπ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 11: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 11

59

Ζ ηξίηε ελφηεηα εμεηάδεη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο άιισλ ππεξεζηψλ
θαη ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηε δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη πεξηιακβάλεη
ηξεηο εξσηήζεηο(12-14). Ζ 12ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη άκεζε ε παξνρή
πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
12. Δίλαη άκεζε ε παξνρή πιεξνθνξηώλ από άιιεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο βνεζνύλ
ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

8

5,1

5,1

5,1

Σε μικπή κλίμακα

46

29,5

29,5

34,6

Σε μέηπια κλίμακα

76

48,7

48,7

83,3

Σε μεγάλη κλίμακα

23

14,7

14,7

98,1

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 12: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 12

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη νη άιιεο
ππεξεζίεο αληαπνθξίλνληαη κέηξηα ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο βνεζνχλ ζηε
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ κε πνζνζηφ 48,7%, θαη αθνινπζεί ην 29,5% πνπ
απαληά ζε κηθξή θιίκαθα ελψ κφλν ην 14,7% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, 5,1%
θαζφινπ θαη ηέινο 1,9% πάξα πνιχ.

Εικόνα 12: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 12

60

Ζ 13ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη άκεζε ε αληαπφθξηζε, ηεο ρεκηθήο
ππεξεζίαο, ησλ αζηπλνκηθψλ, ιηκεληθψλ, εηζαγγειηθψλ αξρψλ ζε αίηεκα ζπλδξνκήο
γηα δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
13. Δίλαη άκεζε ε αληαπόθξηζε, ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο, ησλ αζηπλνκηθώλ, ιηκεληθώλ,
εηζαγγειηθώλ αξρώλ ζε αίηεκα ζπλδξνκήο γηα δηελέξγεηα ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

2

1,3

1,3

1,3

Σε μικπή κλίμακα

16

10,3

10,3

11,5

Σε μέηπια κλίμακα

55

35,3

35,3

46,8

Σε μεγάλη κλίμακα

68

43,6

43,6

90,4

Πάπα πολύ

15

9,6

9,6

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 13: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 13

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε αληαπφθξηζε ηεο ρεκηθήο, αζηπλνκηθήο
ιηκεληθήο, εηζαγγειηθήο αξρήο ζε αίηεκα ζπλδξνκήο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ είλαη κεγάιε κε πνζνζηφ 43,6%, αθνινπζεί ην 35,3% λα απαληά ζε κέηξηα
θιίκαθα ελψ κφλν ην 10,3% απαληά ζε κηθξή θαη ζπλερίδεη ην 9,6% λα απαληά πάξα
πνιχ θαη ηέινο ην 1,3% θαζφινπ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 13: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 13

61

Ζ 14ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ νη ζπλαιιαζζφκελνη-ειεγρφκελνη αληαπνθξίλνληαη
ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ–εγγξάθσλ γηα ηελ ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
14. Οη ζπλαιιαζζόκελνη- ειεγρόκελνη αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ –
εγγξάθσλ γηα ηελ ηαρύηαηε θαη απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθώλ
ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

4

2,6

2,6

2,6

Σε μικπή κλίμακα

32

20,5

20,5

23,1

Σε μέηπια κλίμακα

68

43,6

43,6

66,7

Σε μεγάλη κλίμακα

49

31,4

31,4

98,1

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 14: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 14

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη ζπλαιιαζζφκελνη- ειεγρφκελνη
αληαπνθξίλνληαη κέηξηα ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ-εγγξάθσλ γηα ηελ ηαρχηαηε δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ κε πνζνζηφ 43,6%. Αθνινπζεί ην 31,4% ησλ εξσηεζέλησλ
λα απαληά φηη αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 20,5% απαληά ζε κηθξή
θιίκαθα, ελψ κφλν ην 2,6% απαληά θαζφινπ θαη ηέινο ην 1,9% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί
ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 14: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 14

62

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα εμεηάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ζηελ δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο(15-18), Ζ 15ε
εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ε Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γ.Γ.Γ.Δ.).Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
15. Δίλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ε
Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ(Γ.Γ.Γ.Δ.)
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

9

5,8

5,8

5,8

Σε μικπή κλίμακα

44

28,2

28,2

34,0

Σε μέηπια κλίμακα

54

34,6

34,6

68,6

Σε μεγάλη κλίμακα

36

23,1

23,1

91,7

Πάπα πολύ

13

8,3

8,3

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 15: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 15

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ζπκβάιιεη
κέηξηα ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο κε πνζνζηφ 34,6%, αθνινπζεί ην
28,2% ζε κέηξηα θιίκαθα ελψ ην 23,1% απάληεζε κεγάιε θιίκαθα, ην 5,8% θαζφινπ
θαη ηέινο ην 8,3% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 15: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 15

63

Ζ 16ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη εχθνινη ζηελ θαηαλφεζε νη λφκνη θαη νη
δηαηαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
16. Δίλαη εύθνινη ζηελ θαηαλόεζε νη λόκνη θαη νη δηαηαγέο πνπ αθνξνύλ ηελ
ηεισλεηαθή λνκνζεζία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

11

7,1

7,1

7,1

Σε μικπή κλίμακα

36

23,1

23,1

30,1

Σε μέηπια κλίμακα

78

50,0

50,0

80,1

Σε μεγάλη κλίμακα

28

17,9

17,9

98,1

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 16: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 16

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη λφκνη θαη νη δηαηαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ
ηεισλεηαθή λνκνζεζία είλαη θαηαλνεηνί ζε κέηξηα θιίκαθα κε πνζνζηφ 50%.
Αθνινπζεί ην 23,1% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά φηη ηνπο ζεσξεί θαηαλνεηνχο ζε
κηθξή θιίκαθα, ην 17,9% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 7,1% θαζφινπ θαη ηέινο 1,9%
πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 16: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 16

64

Ζ 17ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ ε Κεληξηθή Γηνίθεζε αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη ζηελ απάληεζε εξσηεκάησλ φηαλ δεηεζεί απφ ηελ
Τπεξεζία ζαο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
17. Η Κεληξηθή Γηνίθεζε αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη ζηελ
απάληεζε εξσηεκάησλ όηαλ δεηεζεί από ηελ Υπεξεζία ζαο.
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

4

2,6

2,6

2,6

Σε μικπή κλίμακα

36

23,1

23,1

25,6

Σε μέηπια κλίμακα

67

42,9

42,9

68,6

Σε μεγάλη κλίμακα

42

26,9

26,9

95,5

7

4,5

4,5

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 17: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 17

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε Κεληξηθή Γηνίθεζε αληαπνθξίλεηαη θαη
παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζε εξσηήκαηα ησλ ηεισλείσλ ζε κέηξηα θιίκαθα κε πνζνζηφ
42,9%. Αθνινπζεί ην 26,9% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ην
23,1% λα απαληά ζε κηθξή θιίκαθα ην 4,5% απαληά πάξα πνιχ θαη ηέινο ην 2,6%
απαληά θαζφινπ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 17: : Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 17

65

Ζ 18ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ Σεισλεηαθή
Ννκνζεζία, ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ ηεισλεηαθψλ εξγαζηψλ. Σα
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
18. Θεσξείηε όηη ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ηελ Τεισλεηαθή Ννκνζεζία ζα
βνεζνύζε ζηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζαο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

1

,6

,6

,6

Σε μικπή κλίμακα

2

1,3

1,3

1,9

Σε μέηπια κλίμακα

11

7,1

7,1

9,0

Σε μεγάλη κλίμακα

62

39,7

39,7

48,7

Πάπα πολύ

80

51,3

51,3

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 18: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 18

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ κε κεγάιν
πνζνζηφ 91% (αζξνηζηηθά (39,7% & 51,3%) φηη ηα ζεκηλάξηα γηα ηελ ηεισλεηαθή
λνκνζεζία βνεζνχλ πάξα πνιχ γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ ηεισλεηαθψλ εξγαζηψλ,
ην 7,1% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα, ελψ κφλν ην 1,3% απαληά ζε
κηθξή θαη ηέινο ην 0,6% θαζφινπ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 18: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 18

66

Ζ πέκπηε ελφηεηα εμεηάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ ζηελ δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη πεξηιακβάλεη πέληε
εξσηήζεηο (19-23). Ζ 19ε

εξψηεζε εμεηάδεη

ζε ηη βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζηνιή θαη πξφιεςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
19. Η Αλάιπζε Κηλδύλνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζηνιή θαη πξόιεςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

3

1,9

1,9

1,9

Σε μικπή κλίμακα

19

12,2

12,2

14,1

Σε μέηπια κλίμακα

63

40,4

40,4

54,5

Σε μεγάλη κλίμακα

60

38,5

38,5

92,9

Πάπα πολύ

11

7,1

7,1

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 19: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 19

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ
ζπκβάιιεη κέηξηα ζηελ θαηαζηνιή θαη πξφιεςε ηνπ Λαζξεκπνξίνπ κε πνζνζηφ 40,4%
, αθνινπζεί φκσο ην 38,5% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά φηη ζπκβάιιεη ζε κεγάιε
θιίκαθα, ζηελ ζπλέρεηα ην 12,2% απαληά ζε κηθξή θιίκαθα, ην 7,1% πάξα πνιχ θαη
ηέινο ην 1,9% θαζφινπ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 19: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 19

67

Ζ 20ε εξψηεζε δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε
ησλ επφκελσλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
20. Η αλαηξνθνδόηεζε ηεο Αλάιπζεο Κηλδύλνπ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηόρεπζε ησλ επόκελσλ
ειέγρσλ.
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

3

1,9

1,9

1,9

Σε μικπή κλίμακα

11

7,1

7,1

9,0

Σε μέηπια κλίμακα

54

34,6

34,6

43,6

Σε μεγάλη κλίμακα

66

42,3

42,3

85,9

Πάπα πολύ

22

14,1

14,1

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 20: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 20

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο
Αλάιπζε Κηλδχλνπ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζπκβάιιεη ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ, ζσξεπηηθά 56,4% ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ησλ επφκελσλ
ειέγρσλ. Δηδηθφηεξα πνζνζηφ 42,3% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη ζπκβάιιεη ζε
κεγάιε θιίκαθα, αθνινπζεί ην 34,6% λα απαληά κέηξηα θαη ην 14,1% λα απαληά πάξα
πνιχ ελψ κφλν ην 7,1% απαληά ζε κηθξή θαη ηέινο 1,9% θαζφινπ. Αθνινπζεί ην
αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 20: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 20

68

Ζ 21ε εξψηεζε δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ
ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ πιεξνθνξίεο
πνιηηψλ-εηαηξηψλ (κεηαθνξηθψλ, αεξνπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ) . Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
21. Η Αλάιπζε Κηλδύλνπ ζε ηνπηθό επίπεδν ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη
απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδόηεζεο από πιεξνθνξίεο πνιηηώλ-εηαηξηώλ
(κεηαθνξηθώλ, αεξνπνξηθώλ, λαπηηιηαθώλ)
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

1

,6

,6

,6

Σε μικπή κλίμακα

32

20,5

20,5

21,2

Σε μέηπια κλίμακα

64

41,0

41,0

62,2

Σε μεγάλη κλίμακα

48

30,8

30,8

92,9

Πάπα πολύ

11

7,1

7,1

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 21: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 21

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο
εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ είλαη κέηξηα απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο
ηξνθνδφηεζεο απφ πιεξνθνξίεο πνιηηψλ-εηαηξηψλ κε πνζνζηφ 41%. Αθνινπζεί φκσο
ην 30,8% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 20,5% απαληά ζε κηθξή
θαη κφλν ην 7,1% απαληά πάξα πνιχ θαη ηέινο 0,6% απαληά θαζφινπ. Αθνινπζεί ην
αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 21: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 21

69

Ζ 22ε εξψηεζε δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ
ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ πιεξνθνξίεο
άιισλ ππεξεζηψλ . Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
22. Η Αλάιπζε Κηλδύλνπ ζε ηνπηθό επίπεδν ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη
απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδόηεζεο από πιεξνθνξίεο άιισλ ππεξεζηώλ
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

3

1,9

1,9

1,9

Σε μικπή κλίμακα

30

19,2

19,2

21,2

Σε μέηπια κλίμακα

70

44,9

44,9

66,0

Σε μεγάλη κλίμακα

47

30,1

30,1

96,2

6

3,8

3,8

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 22: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 22

πσο απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ ησλ
πζηέξσλ ειέγρνπο ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ είλαη κέηξηα απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο
ηξνθνδφηεζεο απφ πιεξνθνξίεο άιισλ ππεξεζηψλ κε πνζνζηφ 44,9%. Αθνινπζεί ην
30,1% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 19,2% απαληά ζε κηθξή, ην
3,8 % απαληά φηη είλαη πάξα πνιχ θαη ηέινο 1,9% απαληά θαζφινπ. Αθνινπζεί ην
αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 22:: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 22

70

Ζ 23ε εξψηεζε δηεξεπλά ζε ηη βαζκφ ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ
ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Σεισλείσλ(Ο.Π..Σ.) . Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
23. Η Αλάιπζε Κηλδύλνπ ζε ηνπηθό επίπεδν ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη
απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο ηξνθνδόηεζεο από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ησλ
Τεισλείσλ(Ο.Π.Σ.Τ.)
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

4

2,6

2,6

2,6

Σε μικπή κλίμακα

19

12,2

12,2

14,7

Σε μέηπια κλίμακα

74

47,4

47,4

62,2

Σε μεγάλη κλίμακα

50

32,1

32,1

94,2

9

5,8

5,8

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 23: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 23

πσο απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ ησλ
πζηέξσλ ειέγρνπο ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ είλαη κέηξηα απνηειεζκαηηθή κέζσ ηεο
ηξνθνδφηεζεο απφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Σεισλείσλ(Ο.Π..Σ.) κε πνζνζηφ
47,4%. Αθνινπζεί ην 32,1% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ην
12,2% απαληά ζε κηθξή θιίκαθα, ην 5,8 % απαληά πάξα πνιχ θαη ηέινο ην 2,6%
απαληά θαζφινπ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 23: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 23

71

Ζ έθηε ελφηεηα εμεηάδεη ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη πεξηιακβάλεη ελλέα εξσηήζεηο(24-32). Ζ 24ε εμεηάδεη ζε ηη
βαζκφ δηαπηζηψλνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά
παξαζηαηηθά δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη επξεζέλησλ εγγξάθσλ
σο πξνο ηελ νξζή βεβαίσζε θαη είζπξαμε δαζκψλ θαη θφξσλ θαζψο θαη ζηελ νξζή
εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
24. Γηαπηζηώλνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά
παξαζηαηηθά δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη επξεζέλησλ εγγξάθσλ
σο πξνο ηελ νξζή βεβαίσζε θαη είζπξαμε δαζκώλ θαη θόξσλ θαζώο θαη ζηελ νξζή
εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

6

3,8

3,8

3,8

Σε μικπή κλίμακα

73

46,8

46,8

50,6

Σε μέηπια κλίμακα

48

30,8

30,8

81,4

Σε μεγάλη κλίμακα

27

17,3

17,3

98,7

2

1,3

1,3

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 24: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 24

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ
ειέγρνπο εληνπίδνληαη ζε κηθξή θιίκαθα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ
θαη επξεζέλησλ εγγξάθσλ σο πξνο ηελ νξζή βεβαίσζε θαη είζπξαμε δαζκψλ θαη
θφξσλ θαζψο θαη ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο κε πνζνζηφ
46,8%. Αθνινπζεί ην 30,8% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 17,3%
ζε κεγάιε, ην 3,8% θαζφινπ θαη ηέινο ην 1,3% πάξα πνιχ.

Εικόνα 24: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 24

72

Ζ 25ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ εληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο
εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά ή θαη ζε ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο
επηρεηξήζεηο πιαζηά θαη εηθνληθά ηηκνιφγηα, αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, λαχια, Σα
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
25. Δληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά
παξαζηαηηθά ή θαη ζε ινγηζηηθνύο ειέγρνπο ζηηο επηρεηξήζεηο πιαζηά θαη εηθνληθά
ηηκνιόγηα, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, λαύια
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

23

14,7

14,7

14,7

Σε μικπή κλίμακα

73

46,8

46,8

61,5

Σε μέηπια κλίμακα

42

26,9

26,9

88,5

Σε μεγάλη κλίμακα

16

10,3

10,3

98,7

2

1,3

1,3

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 25: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 25

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ
ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά ή θαη ζε ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο
επηρεηξήζεηο εληνπίδνληαη ζε κηθξή θιίκαθα

πιαζηά θαη εηθνληθά ηηκνιφγηα,

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, λαχια, λνκνζεζίαο κε πνζνζηφ 46,8%. Αθνινπζεί ην 26,9%
ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 10,3% ζε κεγάιε θιίκαθα, ην
14,7% θαζφινπ θαη ηέινο ην 1,3% πάξα πνιχ.

Εικόνα 25: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 25

73

Ζ 26ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ εληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο
εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά πιαζηά θαη εηθνληθά πηζηνπνηεηηθά
θαηαγσγήο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
26. Δληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά
παξαζηαηηθά πιαζηά θαη εηθνληθά πηζηνπνηεηηθά θαηαγσγήο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

34

21,8

21,8

21,8

Σε μικπή κλίμακα

64

41,0

41,0

62,8

Σε μέηπια κλίμακα

41

26,3

26,3

89,1

Σε μεγάλη κλίμακα

17

10,9

10,9

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 26: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 26

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ
ειέγρνπο εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά εληνπίδνληαη ζε κηθξή θιίκαθα
πιαζηά θαη εηθνληθά πηζηνπνηεηηθά θαηαγσγήο κε πνζνζηφ 41%, αθνινπζεί ην 26,3%
ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα , ην 21,8% λα απαληά θαζφινπ ελψ
κφλν ην 10,9% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα. Απφ ηηο απαληήζεηο θαίλεηαη ζσξεπηηθά φηη
ν εληνπηζκφο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαγσγήο θπκαίλεηε ζε ρακειά
επίπεδα ζρεδφλ ζην 63%. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 26: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 26

74

Ζ 27ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
ππνθείκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε δαζκνχο θαη θφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψηα
αλαζηνιήο-εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
27. Γηαπηζηώλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν ππνθείκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε
δαζκνύο θαη θόξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηώηα αλαζηνιήο-εηδηθά ηεισλεηαθά
θαζεζηώηα.
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

23

14,7

14,7

14,7

Σε μικπή κλίμακα

65

41,7

41,7

56,4

Σε μέηπια κλίμακα

50

32,1

32,1

88,5

Σε μεγάλη κλίμακα

16

10,3

10,3

98,7

2

1,3

1,3

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 27: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 27

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη θαηά ηνλ έιεγρν
ππνθείκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε δαζκνχο θαη θφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψηα
αλαζηνιήο-εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο κηθξή θιίκαθα
κε πνζνζηφ 41,7%,αθνινπζεί ην 32,1% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα
, ην 14,7% λα απαληά θαζφινπ ελψ κφλν ην 10,3% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα θαη
ηέινο ην 1,3% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 27: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 27

75

Ζ 28ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
δηαθίλεζεο θαπληθψλ πξντφλησλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
28. Γηαπηζηώλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν δηαθίλεζεο θαπληθώλ πξντόλησλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

12

7,7

7,7

7,7

Σε μικπή κλίμακα

46

29,5

29,5

37,2

Σε μέηπια κλίμακα

54

34,6

34,6

71,8

Σε μεγάλη κλίμακα

37

23,7

23,7

95,5

7

4,5

4,5

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 258: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 28

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηνλ έιεγρν
δηαθίλεζεο θαπληθψλ πξντφλησλ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζε κέηξηα θιίκαθα κε
πνζνζηφ 34,6%, αθνινπζεί ην 29.5% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κηθξή θιίκαθα,
ην 23,7% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ελψ κφλν ην 7,7% απαληά θαζφινπ θαη ηέινο ην
4,5% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 28: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 28

76

Ζ 29ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
απφζηαμεο

ηζίπνπξνπ-ηζηθνπδηάο

(κηθξνί

απνζηαγκαηνπνηνί-δηήκεξνη).

Σα

απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
29. Γηαπηζηώλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν απόζηαμεο ηζίπνπξνπ-ηζηθνπδηάο
(κηθξνί απνζηαγκαηνπνηνί-δηήκεξνη)
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

20

12,8

12,8

12,8

Σε μικπή κλίμακα

36

23,1

23,1

35,9

Σε μέηπια κλίμακα

47

30,1

30,1

66,0

Σε μεγάλη κλίμακα

44

28,2

28,2

94,2

9

5,8

5,8

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 26: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 29

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηνλ έιεγρν
απφζηαμεο ηζίπνπξνπ-ηζηθνπδηάο (κηθξνί απνζηαγκαηνπνηνί-δηήκεξνη) δηαπηζηψλνληαη
παξαβάζεηο ζε κέηξηα θιίκαθα κε πνζνζηφ 30,1%, αθνινπζεί ην 28,2% ησλ
εξσηεζέλησλ λα απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 23,1% απαληά ζε κηθξή θιίκαθα, ην
12,8% απαληά θαζφινπ θαη ηέινο ην 5,8% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν
ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 29: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 29

77

Ζ 30ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο αιθννινχρσλ πξντφλησλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
30. Γηαπηζηώλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο
αιθννινύρσλ πξντόλησλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

14

9,0

9,0

9,0

Σε μικπή κλίμακα

32

20,5

20,5

29,5

Σε μέηπια κλίμακα

60

38,5

38,5

67,9

Σε μεγάλη κλίμακα

43

27,6

27,6

95,5

7

4,5

4,5

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 27: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 30

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηνλ έιεγρν
δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο αιθννινχρσλ πξντφλησλ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζε
κέηξηα θιίκαθα κε πνζνζηφ 38,5%, αθνινπζεί ην 27,6% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά
ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 20,5% λα απαληά ζε κηθξή θιίκαθα, ην 9% απαληά θαζφινπ θαη
ηέινο ην 4,5% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 30: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 30
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Ζ 31ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
εθνδηαζκνχ πινίσλ-αεξνζθαθψλ(αλεθνδηαζκνί κε ηξνθνεθφδηα θαχζηκα, εμνπιηζκφ)
ζε εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα πινία, ζθάθε αλαςπρήο, αιηεπηηθά θ.ιπ. Σα
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
31. Γηαπηζηώλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν εθνδηαζκνύ πινίσλαεξνζθαθώλ(αλεθνδηαζκνί κε ηξνθνεθόδηα , θαύζηκα, εμνπιηζκό) ζε εηζεξρόκελα
θαη εμεξρόκελα πινία, ζθάθε αλαςπρήο, αιηεπηηθά θ.ι.π.
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

57

36,5

36,5

36,5

Σε μικπή κλίμακα

58

37,2

37,2

73,7

Σε μέηπια κλίμακα

30

19,2

19,2

92,9

Σε μεγάλη κλίμακα

9

5,8

5,8

98,7

Πάπα πολύ

2

1,3

1,3

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 28: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 31

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηνλ έιεγρν
εθνδηαζκνχ πινίσλ-αεξνζθαθψλ(αλεθνδηαζκνί κε ηξνθνεθφδηα θαχζηκα, εμνπιηζκφ)
ζε εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα πινία, ζθάθε αλαςπρήο, αιηεπηηθά θ.ιπ. , πεξίπνπ ην
74% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζε ρακειά επίπεδα,
πγθεθξηκέλα ην 37,2% απαληά ζε κηθξή θιίκαθα, ην 36,5% απαληά θαζφινπ,
αθνινπζεί ην 19,2% λα απαληά ζε κέηξηα, θαη κφλν ην 5,8% απαληά ζε κεγάιε θαη ην
1,3% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 31: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 31

79

Ζ 32ε εξψηεζε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
θαπζίκσλ-πγξαεξίσλ ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη δηαθίλεζεο. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
32. Γηαπηζηώλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν θαπζίκσλ-πγξαεξίσλ ζηα ζεκεία
πώιεζεο θαη δηαθίλεζεο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

42

26,9

26,9

26,9

Σε μικπή κλίμακα

48

30,8

30,8

57,7

Σε μέηπια κλίμακα

40

25,6

25,6

83,3

Σε μεγάλη κλίμακα

25

16,0

16,0

99,4

1

,6

,6

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 32: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 32

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηνλ έιεγρν
θαπζίκσλ-πγξαεξίσλ ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη δηαθίλεζεο, πεξίπνπ ην 58% ησλ
εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ζε ρακειά επίπεδα,
πγθεθξηκέλα ην 30,8% απαληά ζε κηθξή θιίκαθα, ην 26,9% απαληά θαζφινπ,
αθνινπζεί ην 25,6% λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα θαη κφλν ην 16% απαληά ζε κεγάιε
θαη ην 0,6% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 32: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 32
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Ζ έβδνκε ελφηεηα εμεηάδεη ηελ χπαξμε κέζσλ δηελέξγεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ,
ηελ εθπαίδεπζε ζην ηξφπν δηελέξγεηάο ηνπο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ επάξθεηάο ηνπο θαη
πεξηιακβάλεη νθηψ εξσηήζεηο(33-40). Ζ 33ε εμεηάδεη ηνλ βαζκφ χπαξμεο ηνπ
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Σα
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
33. Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ δηαζέηεηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

51

32,7

32,7

32,7

Σε μικπή κλίμακα

68

43,6

43,6

76,3

Σε μέηπια κλίμακα

32

20,5

20,5

96,8

Σε μεγάλη κλίμακα

4

2,6

2,6

99,4

Πάπα πολύ

1

,6

,6

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 29: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 33

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ απαληά φηη ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε εμνπιηζκνχ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε πνζνζηφ 76,3. Δηδηθφηεξα ην 43,6% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά
φηη δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ζε κηθξή θιίκαθα, αθνινπζεί ην 32,7% λα
απαληά θαζφινπ, ην 20,5% λα απαληά κέηξηα θαη κφλν ην 2,6% απαληά ζε κεγάιε
θιίκαθα θαη ην 0,6 πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 33: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 33

81

Ζ 34ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ γηα ηελ δηελέξγεηα θπζηθψλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ φηαλ
απαηηείηαη, δηαζέηεηε κεραλήκαηα x-tray, ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ξαδηελέξγεηαο,
ελδνζθφπηα, ζθχινη αληρλεπηέο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
34. Γηα ηελ δηελέξγεηα θπζηθώλ ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ όηαλ απαηηείηαη δηαζέηεηε
κεραλήκαηα x-tray, ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ξαδηελέξγεηαο, ελδνζθόπηα, ζθύινη
αληρλεπηέο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

80

51,3

51,3

51,3

Σε μικπή κλίμακα

38

24,4

24,4

75,6

Σε μέηπια κλίμακα

25

16,0

16,0

91,7

Σε μεγάλη κλίμακα

10

6,4

6,4

98,1

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 34: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 34

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ απαληά φηη ππάξρεη έιιεηςε κεραλεκάησλ x-tray, ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο
ξαδηελέξγεηαο, ελδνζθφπηα, ζθχινη αληρλεπηέο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ ζε πνζνζηφ 75,6%. Δηδηθφηεξα ην 51,3% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη δελ
δηαζέηεη θαζφινπ ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκφ, αθνινπζεί ην 24,4% λα απαληά ζε κηθξή
θιίκαθα ,ην 16% λα απαληά κέηξηα θαη κφλν ην 6,4% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ην
1,9 πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 34: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 34
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Ζ 35ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ ππάξρεη ζηα ηεισλεία πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε
εκπνξεπκάησλ φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
35. Υπάξρεη ζηα ηεισλεία πξνζσπηθό γηα ηελ θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ όηαλ
απαηηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα θπζηθώλ ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

94

60,3

60,3

60,3

Σε μικπή κλίμακα

41

26,3

26,3

86,5

Σε μέηπια κλίμακα

13

8,3

8,3

94,9

Σε μεγάλη κλίμακα

8

5,1

5,1

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 35: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 35

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ

απαληά

φηη

ππάξρεη

κεγάιε

έιιεηςε

πξνζσπηθνχ

γηα

ηελ

θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε
πνζνζηφ 86,5% . Δηδηθφηεξα ην 60,3% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη δελ ππάξρεη
θαζφινπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, αθνινπζεί ην 26,3% λα απαληά ζε κηθξή θιίκαθα
ελψ κφλν ην 8,3% λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα θαη ην 5,1% λα απαληά ζε κεγάιε
θιίκαθα . Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 35: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 35

83

Ζ 36ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ έρεηε ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε ζεκηλάξηα. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
36. Έρεηε ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθώλ
ειέγρσλ ζε ζεκηλάξηα.
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

47

30,1

30,1

30,1

Σε μικπή κλίμακα

53

34,0

34,0

64,1

Σε μέηπια κλίμακα

37

23,7

23,7

87,8

Σε μεγάλη κλίμακα

16

10,3

10,3

98,1

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 36: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 36

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ απαληά φηη δελ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε ζεκηλάξηα γηα
ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε πνζνζηφ 64,1%. Δηδηθφηεξα ην 34%
απαληά φηη έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε κηθξή θιίκαθα, ην 30,1%
θαζφινπ, ην 23,7% ζε κέηξηα θιίκαθα ελψ κφλν ην 10,3% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα
θαη ηέινο ην 1,9% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 36: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 36
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Ζ 37ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ δηεμάγνληαη ζεκηλάξηα αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο
κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ
ηνπο θαζεθφλησλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
37. Γηεμάγνληαη ζεκηλάξηα αλαθνξηθά κε ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθώλ ζαο θαζεθόλησλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

37

23,7

23,7

23,7

Σε μικπή κλίμακα

58

37,2

37,2

60,9

Σε μέηπια κλίμακα

44

28,2

28,2

89,1

Σε μεγάλη κλίμακα

14

9,0

9,0

98,1

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 37: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 37

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ απαληά φηη δελ δηεμάγνληαη ζεκηλάξηα αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο
κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ
ηνπο θαζεθφλησλ ζε πνζνζηφ 60,9%. Δηδηθφηεξα ην 37,2% απαληά φηη δηεμάγνληαη
ζεκηλάξηα ζε κηθξή θιίκαθα, ην 23,7% θαζφινπ, ην 28,2% ζε κέηξηα θιίκαθα ελψ κφλν
ην 9% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ηέινο ην 1,9% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην
αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 37: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 37

85

Ζ 38ε εμεηάδεη

ζε ηη βαζκφ

ε εκπεηξία είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ

απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
38. Η εκπεηξία είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

4

2,6

2,6

2,6

Σε μικπή κλίμακα

3

1,9

1,9

4,5

Σε μέηπια κλίμακα

22

14,1

14,1

18,6

Σε μεγάλη κλίμακα

63

40,4

40,4

59,0

Πάπα πολύ

64

41,0

41,0

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 38: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 38

πσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία
ησλ εξσηεζέλησλ απαληά

φηη ε εκπεηξία είλαη ζε πςειφ βαζκφ θαζνξηζηηθφο

παξάγνληαο ζηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ κε πνζνζηφ 81,4%. Δηδηθφηεξα
ην 41% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη ε εκπεηξία είλαη πάξα πνιχ θαζνξηζηηθή γηα ηελ
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ην 40,4% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα, ην 14,1%
απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα ελψ κφλν ην 2,6% απαληά θαζφινπ θαη ηέινο ην 1,9% ζε
κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 38: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης

86

Ζ 39ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ επαξθεί ν αξηζκφο ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
39. Δπαξθεί ν αξηζκόο ησλ ηεισλεηαθώλ ειεγθηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

44

28,2

28,2

28,2

Σε μικπή κλίμακα

51

32,7

32,7

60,9

Σε μέηπια κλίμακα

49

31,4

31,4

92,3

Σε μεγάλη κλίμακα

10

6,4

6,4

98,7

2

1,3

1,3

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 309: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 39

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ
ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ είλαη ζε ρακειά επίπεδα . Οη πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ
απάληεζε φηη ε επάξθεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ

γηα ηελ

απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ είλαη ζε κηθξή θιίκαθα κε
πνζνζηφ 32,7%, αθνινπζεί ην 31,4% λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 28,2% λα
απαληά θαζφινπ ελψ κφλν ην 6,4% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα θαη 1,3% πάξα πνιχ.
Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 39: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 39
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Ζ 40ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ ππάξρεη επάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
40. Υπάξρεη επάξθεηα νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

74

47,4

47,4

47,4

Σε μικπή κλίμακα

60

38,5

38,5

85,9

Σε μέηπια κλίμακα

19

12,2

12,2

98,1

Σε μεγάλη κλίμακα

2

1,3

1,3

99,4

Πάπα πολύ

1

,6

,6

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 40: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 40

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε
πνζνζηφ 85,9%. Δηδηθφηεξα ην 47,4% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δελ ππάξρεη
θαζφινπ επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ, αθνινπζεί ην 38,5% λα απαληά φηη ππάξρεη ζε κηθξή θιίκαθα, ην 12,2% λα
απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα, ελψ κφλν ην 1,3% απαληά ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ηέινο ην
0,6% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα.

Εικόνα 40: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 40

88

Ζ ηειεπηαία φγδνε ελφηεηα εμεηάδεη ην ξφιν ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ ζηε
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη
πεξηιακβάλεη έμη εξσηήζεηο(41-46). Ζ 41ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη εθηθηφο ν
εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπληθψλ πξντφλησλ κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθφ
πιαίζην, ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
41. Θεσξείηε όηη είλαη εθηθηόο ν εληνπηζκόο ησλ ιαζξαίσλ θαπληθώλ πξντόλησλ κε
ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθό πιαίζην
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

28

17,9

17,9

17,9

Σε μικπή κλίμακα

81

51,9

51,9

69,9

Σε μέηπια κλίμακα

38

24,4

24,4

94,2

Σε μεγάλη κλίμακα

6

3,8

3,8

98,1

Πάπα πολύ

3

1,9

1,9

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 41: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 41

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο
απάληεζαλ φηη ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπληθψλ πξντφλησλ κε ηελ ππάξρνπζα
ππνδνκή θαη ην λνκηθφ πιαίζην είλαη ζε ρακειά επίπεδα ζε πνζνζηφ 69.9%. Δηδηθφηεξα
απάληεζαλ φηη ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπληθψλ είλαη εθηθηφο κε ηελ ππάξρνπζα
ππνδνκή θαη λνκηθφ πιαίζην ζε κηθξή θιίκαθα κε πνζνζηφ 51,9%,αθνινπζεί ζε κέηξηα
θιίκαθα κε πνζνζηφ 24,4%, θαζφινπ ζε πνζνζηφ 17,9% ελψ κφλν ην 3,8% απάληεζε
ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ηέινο ην 1,9% πάξα πνιχ.

Εικόνα 41: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 41

89

Ζ 42ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ ζεσξείηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ηρλειαζηκφηεηαο
ζηα θαπληθά πξντφληα ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.Σα
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
42. Θεσξείηε όηη ε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο ηρλειαζηκόηεηαο ζηα θαπληθά
πξντόληα ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

5

3,2

3,2

3,2

Σε μικπή κλίμακα

21

13,5

13,5

16,7

Σε μέηπια κλίμακα

53

34,0

34,0

50,6

Σε μεγάλη κλίμακα

60

38,5

38,5

89,1

Πάπα πολύ

17

10,9

10,9

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 312: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 42

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο
απάληεζαλ φηη ε κέζνδνο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ζηα θαπληθά πξντφληα ζα ζπκβάιιεη ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ κε πνζνζηφ 38,5%. Αθνινπζεί
ην 34% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληά φηη ζπκβάιιεη ζε κέηξηα θιίκαθα, ην 13,5% ζε
κηθξή θιίκαθα, ην 10,9% πάξα πνιχ θαη κφλν ην 3,2% απαληά θαζφινπ. Αθνινπζεί ην
αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 42: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 42
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Ζ 43ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ αιθννινχρσλ
πξντφλησλ θαη ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθφ
πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
43. Θεσξείηε όηη είλαη εθηθηόο ν εληνπηζκόο ησλ ιαζξαίσλ αιθννινύρσλ πξντόλησλ
θαη ησλ ρώξσλ παξαζθεπήο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθό πιαίζην
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

23

14,7

14,7

14,7

Σε μικπή κλίμακα

79

50,6

50,6

65,4

Σε μέηπια κλίμακα

42

26,9

26,9

92,3

Σε μεγάλη κλίμακα

11

7,1

7,1

99,4

1

,6

,6

100,0

156

100,0

100,0

Πάπα πολύ
Total

Πίνακας 43: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 43

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο
απάληεζαλ φηη ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ αιθννινχρσλ πξντφλησλ κε ηελ ππάξρνπζα
ππνδνκή θαη ην λνκηθφ πιαίζην είλαη ζε ρακειά επίπεδα ζε πνζνζηφ 65.4%. Δηδηθφηεξα
απάληεζαλ φηη ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ αιθννινχρσλ είλαη εθηθηφο κε ηελ
ππάξρνπζα

ππνδνκή

θαη

λνκηθφ

πιαίζην

ζε

κηθξή

θιίκαθα

κε

πνζνζηφ

50,6%,αθνινπζεί ζε κέηξηα θιίκαθα κε πνζνζηφ 26,9%, θαζφινπ ζε πνζνζηφ 14,7%
ελψ κφλν ην 7,1% απάληεζε ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ηέινο ην 0,6% πάξα πνιχ.
Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 43: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης43
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Ζ 44ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπζίκσλ θαζψο
θαη ησλ ρψξσλ απνζήθεπζήο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθφ πιαίζην. Σα
απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
44. Θεσξείηε όηη είλαη εθηθηόο ν εληνπηζκόο ησλ ιαζξαίσλ θαπζίκσλ θαζώο θαη ησλ
ρώξσλ απνζήθεπζεο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθό πιαίζην
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Καθόλος

22

14,1

14,1

14,1

Σε μικπή κλίμακα

84

53,8

53,8

67,9

Σε μέηπια κλίμακα

43

27,6

27,6

95,5

Σε μεγάλη κλίμακα

6

3,8

3,8

99,4

Πάπα πολύ

1

,6

,6

100,0

156

100,0

100,0

Total

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο
απάληεζαλ φηη ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπζίκσλ θαη ησλ ρψξσλ απνζήθεπζήο
ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη ην λνκηθφ πιαίζην είλαη ζε ρακειά επίπεδα ζε
πνζνζηφ 67,9%. Δηδηθφηεξα απάληεζαλ φηη ν εληνπηζκφο ησλ ιαζξαίσλ θαπζίκσλ θαη
ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο είλαη εθηθηφο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη λνκηθφ πιαίζην
ζε κηθξή θιίκαθα κε πνζνζηφ 53,8%,αθνινπζεί ζε κέηξηα θιίκαθα κε πνζνζηφ 27,6%,
θαζφινπ ζε πνζνζηφ 14,1% ελψ κφλν ην 3,8% απάληεζε ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ηέινο
ην 0,6% πάξα πνιχ. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 44: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 44
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Ζ 45ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ ζεσξείηαη φηη ε ρξήζε GPS ζηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ
δηαθίλεζε ησλ θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηρλεζέηεζή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
45. Θεσξείηε όηη ε ρξήζε GPS ζηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ θαπζίκσλ
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηρλεζέηεζή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Σε μικπή κλίμακα

16

10,3

10,3

10,3

Σε μέηπια κλίμακα

32

20,5

20,5

30,8

Σε μεγάλη κλίμακα

71

45,5

45,5

76,3

Πάπα πολύ

37

23,7

23,7

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 32: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 45

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο
απάληεζαλ φηη ε ρξήζε GPS ζηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ θαπζίκσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ηρλεζέηεζή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ηνπο ζε πνζνζηφ 45,5%. Αθνινπζεί ην 23,7% ησλ
εξσηεζέλησλ λα απαληά φηη ζπκβάιιεη πάξα πνιχ, ην 20,5 % απαληά ζε κέηξηα
θιίκαθα θαη κφλν ην 10,3% απαληά κηθξή θιίκαθα. Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν
ξαβδφγξακκα:

Εικόνα 45: Διάγραμμα Ράβδων Ερώτησης 45
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Ζ 46ε εμεηάδεη ζε ηη βαζκφ ε δεκηνπξγία ησλ Κ.Ο.Δ. (θηλεηέο νκάδεο ειέγρνπ) ζα
ζπκβάιιεη ζηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ-παξαεκπνξίνπ θαη ηε κείσζε ηεο
παξαβαηηθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
46. Θεσξείηε όηη ε δεκηνπξγία ησλ Κ.Ο.Δ. (θηλεηέο νκάδεο ειέγρνπ) ζα ζπκβάιινπλ
ζηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ -παξαεκπνξίνπ θαη ηε κείσζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο
Cumulative
Frequency
Valid

Καθόλος

Percent

Valid Percent

Percent

8

5,1

5,1

5,1

Σε μικπή κλίμακα

16

10,3

10,3

15,4

Σε μέηπια κλίμακα

39

25,0

25,0

40,4

Σε μεγάλη κλίμακα

69

44,2

44,2

84,6

Πάπα πολύ

24

15,4

15,4

100,0

156

100,0

100,0

Total

Πίνακας 33: Περιγραφικά τατιστικά Ερώτησης 46

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο
απάληεζαλ φηη ε δεκηνπξγία ησλ Κ.Ο.Δ. (θηλεηέο νκάδεο ειέγρνπ) ζα ζπκβάιιεη ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ -παξαεκπνξίνπ θαη ζηε κείσζε ηεο
παξαβαηηθφηεηαο κε πνζνζηφ 44,2%. Αθνινπζεί ην 25% λα απαληά ζε κέηξηα θιίκαθα,
ην 15,4% απαληά πάξα πνιχ, ελψ κφλν ην 10,3% απαληά ζε κηθξή θιίκαθα θαη ην 5,1%
θαζφινπ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, επηρεηξήζεθε λα γίλεη απνηχπσζε
ηνπ Σεισλεηαθνχ Διέγρνπ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ
δηαδξακαηίδεη ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία, ηφζν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο φζν θαη ζηελ
δηαζθάιηζε ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.
Αθελφο έγηλε εθηελήο αλαθνξά ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηνλ Σεισλεηαθφ
έιεγρν θαη παξαηέζεθε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, αθεηέξνπ πξνέθπςε ε κεζνδνινγία ηεο
εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ ζηφρν είρε ηελ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ
ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αθφινπζεο νκάδεο παξαγφλησλ. Ζ πξψηε
νκάδα αθνξά ηνλ ξφιν ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ε δεχηεξε ηνλ ξφιν ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε ηξίηε νκάδα ηελ λνκνζεζία ε ηέηαξηε ηελ Αλάιπζε
Κηλδχλνπ, ε πέκπηε

ηα επίπεδα

απνηειεζκαηηθφηεηαο

απφ ηελ δηελέξγεηα

ζπγθεθξηκέλσλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ε έθηε ηα κέζα δηελέξγεηαο ειέγρνπ, θαη ηελ
εθπαίδεπζε ζε απηά θαζψο θαη ηελ επάξθεηά ηνπο θαη ηέινο ε έβδνκε αθνξά ην ξφιν
ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ.
Αξρηθά εμεηάδνληαο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ δηαπηζηψλνπκε φηη νη
άληξεο ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη αξθεηά
πςειφ, ζηνηρείν ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ δεδνκέλνπ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ
θαζψο θαη ην ηη είλαη δπλαηφ λα πξνζθέξνπλ ζηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία , ε ειηθηαθή
νκάδα πνπ ππεξηεξεί είλαη απηή κεηαμχ ησλ 36-45(ε πην παξαγσγηθά ειηθηαθή νκάδα)
θαη αθνινπζεί εθείλε ησλ 56-65( ππάιιεινη κε ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία) θαη ηέινο ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πάλσ απφ δέθα ζεκηλάξηα
γεγνλφο πνπ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα γλψζε θαη επηκφξθσζε.
ρεηηθά κε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε δηελέξγεηα
ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε άληιεζε
πιεξνθνξηψλ απφ ην ICISNET είλαη ζε κέηξην βαζκφ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή κε
δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο , ελψ ε ρξήζε ηνπ ELENXIS είλαη πνιχ
κηθξή, ρσξίο λα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.
εκαληηθή ζπκβνιή φκσο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ
δηαπηζηψλεηαη φηη ζα έρεη ε ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη κάιηζηα ζε πςειφ βαζκφ .
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ζνλ αθνξά ηελ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο
Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο δηαπηζηψλνπλε φηη θπκαίλεηαη ζε κέηξην βαζκφ σο πξνο ηελ
ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ απφ άιιεο ππεξεζίεο ή απφ ηνπο
ζπλαιιαζκέλνπο-ειεγρφκελνπο ζε αληίζεζε βέβαηα κε ηνλ πςειφ βαζκφ αληαπφθξηζεο
ησλ ρεκηθψλ, ιηκεληθψλ, αζηπλνκηθψλ, εηζαγγειηθψλ αξρψλ φηαλ δεηείηαη ε ζπλδξνκή
ηνπο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηελέξγεηαο ησλ

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.
Δπίζεο έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο πνπ δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ είλαη ε γλψζε ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ε Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε
ζπκβάιιεη κέηξηα ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, γεγνλφο ην νπνίν ίζσο
λα νθείιεηαη ζην φηη είλαη έλα ζρεηηθφ λέν εξγαιείν αλαδήηεζεο κε ειιηπή βάζε
δεδνκέλσλ. ε κέηξηα επίπεδα θηλείηαη επίζεο θαη ε αληαπφθξηζε ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο σο πξνο ηελ αλάγθε ησλ ηεισλείσλ γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη απάληεζε
εξσηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ. ηελ ζπλέρεηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηεζέλησλ δηαπηζηψλνπκε ηελ αλάγθε ηνπο γηα δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζηελ
ηεισλεηαθή λνκνζεζία δειψλνληαο κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία φηη ε δηνξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο , άιισζηε πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε ίζσο βνεζήζεη θαη ην γεγνλφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σεισλεηαθήο
ρνιήο φπσο αλαθνηλψζεθε πξφζθαηα.
Ζ Αλάιπζε Κηλδχλνπ ,επίζεο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ
έξεπλα φηη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ
φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ησλ επφκελσλ ειέγρσλ κέζσ ηεο
αλαηξνθνδφηεζήο ηεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ήδε δηελεξγνχκελσλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ. Δπίζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ
ειέγρνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν ιεηηνπξγεί ζε κέηξην βαζκφ ην ίδην απνηειεζκαηηθά κέζσ
ηξνθνδφηεζή ηεο ηφζν απφ πιεξνθνξίεο πνιηηψλ- εηαηξηψλ φζν θαη απφ πιεξνθνξίεο
άιισλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Σεισλείσλ.
Γηεξεπλψληαο ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο νξηζκέλσλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ,
δηαπηζηψλνπκε φηη ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία ειέγρνπ φπσο ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ
ειέγρνπο εγγξάθσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη
επξεζέλησλ

εγγξάθσλ,

ηνλ

εληνπηζκφ

πιαζηψλ

ηηκνινγίσλ,

λαχισλ

θ.ι.π.,

πηζηνπνηεηηθψλ θαηαγσγήο. ηνλ εληνπηζκφ παξαβάζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν ππνθείκελσλ
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εκπνξεπκάησλ ζε εηδηθά ηεισλεηαθά θαζεζηψηα ή θαηά ηνλ έιεγρν εθνδηαζκνχ πινίσλ
θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνλ έιεγρν δηαθίλεζεο θαπζίκσλ-πγξαεξίσλ, ε εχξεζε παξαβάζεσλ
θπκαίλεηαη ζε κηθξή θιίκαθα έσο θαζφινπ. ε ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο ζηε δηαθίλεζε
θαπληθψλ ή αιθννινχρσλ πξντφλησλ ,απφζηαμεο ηζίπνπξνπ-ηζηθνπδηάο ,νη παξαβάζεηο
πνπ δηαπηζηψλνληαη θπκαίλνληαη ζε κέηξηα θιίκαθα. Με βάζε ηα αλσηέξσ
δηαπηζηψλεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ
θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα κε θιίκαθα απφ κηθξή έσο κέηξηα
Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αδπλακία δηελέξγεηαο
απνηειεζκαηηθψλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα, είλαη ε
κηθξή έσο θαζφινπ χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ δηελέξγεηαο ειέγρσλ, φπσο
κεραλεκάησλ x-tray, ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο ξαδηελέξγεηαο, ελδνζθφπηα, ζθχινη
αληρλεπηέο, πξνζσπηθνχ θνξηνεθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπίζεο έλα αξλεηηθφ
γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη, είλαη φηη νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε
κηθξφ βαζκφ ζε ζεκηλάξηα, κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο ηξφπνπο δηελέξγεηαο ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, δηφηη φπσο δηαθαίλεηαη δηνξγαλψλνληαη ειάρηζηα ζεκηλάξηα.
Άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ εληνπίδεηαη ζηελ έξεπλα, είλαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ
ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ πνπ δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία γηα ηελ
δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαζψο θαη ε αλππαξμία δηάζεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ
γηα ηελ δηελέξγεηά ηνπο.
Ζ εκπεηξία, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παίδεη ηδηαηηέξσο
θαη ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξηζηηθφ ξφιν, ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ.
Σέινο,

φζνλ

αθνξά

ηελ

δηεξεχλεζε

ζπγθεθξηκέλσλ

κέζσλ

θαη

κεζφδσλ

θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ε έξεπλα έδεημε φηη ν εληνπηζκφο ιαζξαίσλ
θαπληθψλ, θαπζίκσλ θαη αιθννινχρσλ πξντφλησλ κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη
λνκηθφ πιαίζην είλαη δχζθνιν λα δηαπηζησζεί, δεδνκέλνπ ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο
εληνπηζκνχ ηνπο λα θπκαίλεηαη ζε κηθξή θιίκαθα. Μέζα θαη κέζνδνη φπσο ηεο
ηρλειαζηκφηεηαο ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ, ηεο ρξήζεο GPS (ζπζθεπέο εληνπηζκνχ)
ζηα κεηαθνξηθά κέζα δηαθίλεζεο θαπζίκσλ θαη ε ηρλεζέηεζήο ηνπο θαζψο θαη ε
ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κ.Ο.Δ., ζα ζπκβάιιεη ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ
θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηελ πάηαμε ηεο παξαβαηηθφηεηαο.
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δηαπηζηψλνπκε φηη γηα λα έρνπκε απνηειεζκαηηθφηεηα
ζηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη ζα πξέπεη λα
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έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο απνηειεζκαηηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα, απμεκέλε
ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε άιιεο ππεξεζίεο θαη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, επαξθή
εμνπιηζκφ, επηκφξθσζε θαη γλψζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ
εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά
ζηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηε κείσζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο.
Απφ ηελ έξεπλα εμήρζεζαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, εληνχηνηο φκσο ε εξεπλεηηθή απηή
πξνζπάζεηα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. Οη ζεκαληηθφηεξνη πεξηνξηζκνί είλαη ην κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη
ην φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ Διιεληθή
Σεισλεηαθή Τπεξεζία ιφγσ εζσηεξηθήο αλαδηάξζξσζεο.
Με γλψκνλα ηα φζα αλαθέξζεθαλ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ ε ίδηα έξεπλα λα επαλαιεθζεί
κεηά απφ κεξηθά ρξφληα, ην 2022, δηεξεπλψληαο εθ λένπ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
δηελέξγεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ, δεδνκέλνπ φηη κέρξη ηφηε ζα πθίζηαηαη ε
πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο Σεισλεηαθήο
ρνιήο, ν εθνδηαζκφο απφ ηελ Διιεληθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία κε ηνλ απαξαίηεην
ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ γηα ηελ πάηαμε
ηνπ ιαζξεκπνξίνπ φπσο πξφζθαηα λνκνζεηήζεθαλ θαη εμαγγέιζεθαλ απφ ηνλ Γηνηθεηή
ηεο Α.Α.Γ.Δ.
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Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε κε ηελ έλδεημε
πξνηάζεηο



ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν ζηηο παξαθάησ

1.

Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην ICISNET είλαη
ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ δηελέξγεηα
ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ

2.

Κάλεηε ρξήζε ηνπ ELENXIS

3.

ε ηη θιίκαθα ην ρξεζηκνπνηείηαη

4.

πκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
ζαο

5.

Ζ Ζιεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε φιεο ηεο ειεγθηηθέο
ππεξεζίεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

Δ ΜΔΓΑΛΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΔΣΡΗΑ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΗΚΡΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

ε πνην βαζκό

ΚΑΘΟΛΟΤ

1ε ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ

2ε ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ

6

Δίλαη άκεζε ε παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο
ππεξεζίεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ

7

Δίλαη άκεζε ε αληαπφθξηζε, ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο,
ησλ αζηπλνκηθψλ, ιηκεληθψλ, εηζαγγειηθψλ αξρψλ
ζε αίηεκα ζπλδξνκήο γηα δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ

8

Οη ζπλαιιαζζφκελνη- ειεγρφκελνη αληαπνθξίλνληαη
ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ – εγγξάθσλ γηα ηελ ηαρχηαηε
θαη απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ
3ε ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ

9

Δίλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ε Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ(Γ.Γ.Γ.Δ.)

10

Δίλαη εχθνινη ζηελ θαηαλφεζε νη λφκνη θαη νη
δηαηαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία
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11

Ζ Κεληξηθή Γηνίθεζε αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηελ
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη ζηελ απάληεζε
εξσηεκάησλ φηαλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο.

12

Θεσξείηε φηη ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε
ηελ Σεισλεηαθή Ννκνζεζία ζα βνεζνχζε ζηελ
θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζαο

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

Δ ΜΔΓΑΛΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΔΣΡΗΑ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΗΚΡΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ε πνην βαζκό

4ε ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ
13

Ζ Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζηνιή
θαη πξφιεςε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ

14

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζπκβάιιεη
ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ησλ επφκελσλ
ειέγρσλ.

15

Ζ Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ
ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ
ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ απφ πιεξνθνξίεο πνιηηψλεηαηξηψλ (κεηαθνξηθψλ, αεξνπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ)

16

Ζ Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ
ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ
ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ πιεξνθνξίεο άιισλ
ππεξεζηψλ

17

Ζ Αλάιπζε Κηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηνπο εθ
ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο είλαη απνηειεζκαηηθή κέζσ
ηεο ηξνθνδφηεζεο απφ απφ ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ησλ Σεισλείσλ(Ο.Π..Σ.)
5ε ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ

18

Γηαπηζηψλνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο
εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη επξεζέλησλ
εγγξάθσλ σο πξνο ηελ νξζή βεβαίσζε θαη είζπξαμε
δαζκψλ θαη θφξσλ θαζψο θαη ζηελ νξζή εθαξκνγή
ηεο ηεισλεηαθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο

19

Δληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο
εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά ή θαη ζε
ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο επηρεηξήζεηο πιαζηά θαη
εηθνληθά ηηκνιφγηα, αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, λαχια
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20

Δληνπίδνληαη ζηνπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο
εγγξάθσλ ζηα ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά πιαζηά θαη
εηθνληθά πηζηνπνηεηηθά θαηαγσγήο

21

Γηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ησλ έιεγρν
ππνθείκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε δαζκνχο θαη θφξνπο
πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψηα αλαζηνιήο-εηδηθά
ηεισλεηαθά θαζεζηψηα.

22

Γηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
δηαθίλεζεο θαπληθψλ πξντφλησλ

23

Γηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
απφζηαμεο ηζίπνπξνπ-ηζηθνπδηάο (κηθξνί
απνζηαγκαηνπνηνί-δηήκεξνη)

24

Γηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο αιθννινχρσλ πξντφλησλ

25

Γηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
εθνδηαζκνχ πινίσλ-αεξνζθαθψλ(αλεθνδηαζκνί κε
ηξνθνεθφδηα , θαχζηκα, εμνπιηζκφ) ζε εηζεξρφκελα
θαη εμεξρφκελα πινία, ζθάθε αλαςπρήο, αιηεπηηθά
θ.ι.π.

26

Γηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν
θαπζίκσλ-πγξαεξίσλ ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη
δηαθίλεζεο.

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

Δ ΜΔΓΑΛΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΔΣΡΗΑ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΗΚΡΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ε πνην βαζκό

6ε ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ
27

Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ
δηαζέηεηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ

28

Γηα ηελ δηελέξγεηα θπζηθψλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ
φηαλ απαηηείηαη δηαζέηεηε κεραλήκαηα x-tray,
ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ξαδηελέξγεηαο, ελδνζθφπηα,
ζθχινη αληρλεπηέο

29

Τπάξρεη ζηα ηεισλεία πξνζσπηθφ γηα ηελ
θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ φηαλ απαηηείηαη γηα
ηελ δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ

30

Έρεηε ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ
δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζε ζεκηλάξηα.
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31

Γηεμάγνληαη ζεκηλάξηα αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο
θαη ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ
ζαο θαζεθφλησλ

32

Ζ εκπεηξία είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ

33

Δπαξθεί ν αξηζκφο ησλ ηεισλεηαθψλ ειεγθηψλ γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ

34

Τπάξρεη επάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ ηεισλεηαθψλ
ειέγρσλ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ

Δ ΜΔΓΑΛΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΔΣΡΗΑ
ΚΛΗΜΑΚΑ

Δ ΜΗΚΡΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ

ΚΑΘΟΛΟΤ

ε πνην βαζκό

7ε ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ

35

Θεσξείηε φηη είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ
ιαζξαίσλ θαπληθψλ πξντφλησλ κε ηελ ππάξρνπζα
ππνδνκή θαη λνκηθφ πιαίζην

36

Θεσξείηε φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο
ηρλειαζηκφηεηαο ζηα θαπληθά πξντφληα ζα
ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ

37

Θεσξείηε φηη είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ
ιαζξαίσλ αιθννινχρσλ πξντφλησλ θαη ησλ ρψξσλ
παξαζθεπήο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη
λνκηθφ πιαίζην

38

Θεσξείηε φηη είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο ησλ
ιαζξαίσλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ
απνζήθεπζεο ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη
λνκηθφ πιαίζην

39

Θεσξείηε φηη ε ρξήζε GPS ζηα κεηαθνξηθά κέζα γηα
ηελ δηαθίλεζε ησλ θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ηρλεζέηεζή ηνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ ιαζξεκπνξίνπ

40

Θεσξείηε φηη ε δεκηνπξγία ησλ Κ.Ο.Δ. (θηλεηέο
νκάδεο ειέγρνπ) ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πάηαμε ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ -παξαεκπνξίνπ θαη ηε κείσζε ηεο
παξαβαηηθφηεηαο
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