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Περίληψη  

     Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, στα πλαίσια της 

μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στην χώρα για εξορθολογισμό  των δημόσιων 

οικονομικών, επανήλθε  με  ένταση στο προσκήνιο η ανάγκη για αύξηση των δημοσίων 

εσόδων  σε συνδυασμό με τις επιβεβλημένες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. 

Ιδιαίτερα η επιτυχία στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων,  είναι αυτή που στο τέλος 

κρίνει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την ανάγκη για επιβολή 

περισσότερων φόρων, είτε πρόκειται για αύξηση των συντελεστών των υφιστάμενων 

φόρων είτε για επιβολή νέων.  

    Με ορατό τον κίνδυνο η χώρα να βυθιστεί στο τέλμα της υπερφορολόγησης η 

Α.Α.Δ.Ε. ως ο αρμόδιος φορέας για την είσπραξη των εσόδων της κεντρικής 

κυβέρνησης ανέπτυξε μια σειρά από δράσεις προκειμένου να φέρει εις πέρας το 

δύσκολο έργο της είσπραξης μέσα σε ένα τόσο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια έχουν τα πληροφοριακά συστήματα της 

Α.Α.Δ.Ε. που με τις αναβαθμίσεις που δέχθηκαν έγιναν πιο φιλικά προς τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα παρείχαν στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. και των 

Τελωνείων της χώρας περισσότερα εργαλεία για την επίτευξη της είσπραξης.  

Αυτό τον ρόλο και τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων, στην 

εκούσια και αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, θα προσπαθήσουμε να 

διερευνήσουμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Αρχικά παρουσιάζοντας τις εφαρμογές 

αναγκαστικής και εκούσιας είσπραξης που προσφέρονται πλέον από τα πληροφοριακά 

συστήματα και στην συνέχεια με την χρήση ενός ερωτηματολογίου που απαντήθηκε 

από φορολογούμενους θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω την επίδραση 

των πληροφοριακών συστημάτων στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.   Για την 

πληρότητα της ανάλυσης θα προηγηθεί  μια παρουσίαση των δημοσίων εσόδων στην 

Ελλάδα, των οφειλών των ιδιωτών προς το δημόσιο καθώς και του θεσμικού πλαισίου 

για την αναγκαστική είσπραξη τους.  
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Εισαγωγή 

    Τα δημόσια έσοδα αποτελούν για κάθε κράτος το σημαντικότερο παράγοντα 

ευημερίας καθώς χρηματοδοτούν τις δημόσιες δαπάνες. Δεδομένου ότι οι δαπάνες του 

δημοσίου πραγματοποιούνται με σκοπό την κάλυψη των κοινωνικών   αναγκών και την 

επίτευξη των σκοπών της ασκούμενης πολιτικής κάθε  Κυβέρνησης  γίνεται εύκολα 

αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  

 Η ανάγκη αυτή για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι που υπαγορεύει την 

ύπαρξη παραγωγικών δημόσιων υπηρεσιών που επιφορτίζονται με το παραπάνω έργο. 

Στον σύγχρονο κόσμο απαραίτητος σύμμαχος για την επίτευξη των στόχων των 

υπηρεσιών είσπραξης αναδεικνύονται τα πληροφοριακά συστήματα. Η χρήση  ενός ή 

περισσότερων  εξελιγμένων πληροφοριακών  συστημάτων αποτελεί πλέον  κρίσιμο 

παράγοντα για την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 

είσπραξης. 

  Τα  σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα δεν παρέχουν μόνο λύσεις στην διαχείριση 

του τεράστιου όγκου δεδομένων που απαιτείται να αποθηκεύεται και να  

παρακολουθείται για τις οφειλές και την πορεία της είσπραξης τους αλλά παράλληλα 

εκμεταλλευόμενα τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο μας προσφέρουν μια σειρά από 

νέα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τις υπηρεσίες είσπραξης στην βελτίωση  της 

επικοινωνίας  με τους οφειλέτες, στην άντληση πληροφοριών και την  πραγματοποίηση 

διασταυρώσεων με την ηλεκτρονική διασύνδεση με εξωτερικούς φορείς (π.χ. 

κτηματολόγιο) αλλά και την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων αναγκαστικής 

είσπραξης με ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικά κατασχετήρια).  

 

  



Πληροφοριακά συστήματα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Σελίδα 2 
 

Κεφάλαιο 1 

1.1 Δημόσια έσοδα 

Στο πέρασμα των χρόνων έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για τα δημόσια έσοδα. Ο 

καθηγητής Dalton (http://cds-publicfinance.blogspot.com/2009/10/public-revenue-

lecture-1.html) ορίζει ως δημόσια έσοδα με την ευρύτερη έννοια όλα τα έσοδα και τις 

εισπράξεις μιας Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τις πηγές και τη φύση τους, ενώ με την 

στενή έννοια περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις πηγές εσόδων της Κυβέρνησης που δεν 

υπόκεινται σε επιστροφή.  

Κατά τους Γέροντα και Ψάλτη (σελ.64, 1998) «τα δημόσια έσοδα αποτελούν το ένα 

σκέλος του προϋπολογισμού του κράτους και βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η 

αδυναμία προσδιορισμού τους με απόλυτη ακρίβεια, αφού η εκτίμηση τους γίνεται κατά 

βάση με προβλέψεις σε αντίθεση με τις δημόσιες δαπάνες που χαρακτηρίζονται από την 

αρχή της ειδικότητας δεσμεύοντας τα εκτελεστικά όργανα στα όρια των προβλεπόμενων 

κάθε φορά πιστώσεων.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ως δημόσια έσοδα ορίζονται 

τα χρηματικά ποσά , τα οποία περιέρχονται στο κράτος κατ’ επιταγή νόμου ή σε 

εκτέλεση συμβάσεως, διαθήκης, δικαστικής απόφασης ή από άλλη αιτία δηλαδή από 

την εφαρμογή κανόνων είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου ενώ σύμφωνα με το άρθρο 

1 του Ν.356/1974  «Περί κώδικος είσπραξης δημοσίων εσόδων» δημόσια έσοδα 

θεωρούνται αφενός τα έσοδα του προϋπολογισμού και αφετέρου οι  απαιτήσεις για τις 

οποίες το δημόσιο κατέστη δικαιούχος από καθολική ή ειδική διαδοχή. 

Έτσι συνθέτοντας τις παραπάνω απόψεις και επιχειρώντας δώσουμε έναν 

απλουστευμένο ορισμό, θα ορίζαμε ως δημόσια έσοδα τα έσοδα εκείνα που 

προϋπολογίζονται από το Δημόσιο, εισπράττονται με συγκεκριμένη διαδικασία  και 

έχουν  σκοπό την κάλυψη των δημοσίων δαπανών.     

 

1.2 Κατηγορίες δημοσίων εσόδων 

Αναζητώντας μια κατηγοριοποίηση των δημοσίων εσόδων καταλήγουμε στο 

βασικό εργαλείο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, τον κρατικό προϋπολογισμό, 

στον οποίον και απεικονίζονται λεπτομερώς. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι 
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δημόσια έσοδα εμφανίζονται και σε λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού.   

Κατηγορίες των δημοσίων εσόδων αποτελούν: 

I. Τα φορολογικά έσοδα . Σε αυτήν ανήκουν όλοι οι άμεσοι  και έμμεσοι φόροι. Οι 

άμεσοι φόροι αποτελούνται από τους φόρους στο εισόδημα φυσικών και νομικών 

προσώπων και  τους φόρους στην περιουσία, ενώ οι έμμεσοι φόροι από τους 

φόρους συναλλαγών και τους φόρους κατανάλωσης.  

II. Ο δημόσιος δανεισμός . Σημαντική πηγή εσόδων για κάθε κράτος είναι ο 

δημόσιος δανεισμός, ο οποίος ανάλογα με την προέλευση του δανείου διακρίνεται 

σε εξωτερικό και εσωτερικό δανεισμό. Ανάλογα με την χρονική διάρκεια τους τα 

δάνεια είναι βραχυπρόθεσμα αν λήγουν μέσα σε ένα έτος, μεσοπρόθεσμα αν 

λήγουν μέσα σε 10 χρόνια, και μακροπρόθεσμα αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.   

III. Οι δημόσιες επιχειρήσεις . Περιλαμβάνει τα έσοδα από την επιχειρηματική 

δραστηριότητα του κράτους με την ίδρυση και λειτουργία δημόσιων 

επιχειρήσεων. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι πολλές επιχειρήσεις του δημοσίου 

λειτουργούν με ανεξάρτητη νομική μορφή, με δικό τους προϋπολογισμό και στο 

μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν και ιδιώτες με αποτέλεσμα τα έσοδα αυτών 

των επιχειρήσεων να μην μπορούν να χαρακτηριστούν ως δημόσια έσοδα με την 

στενή έννοια παρά μόνο των επιχειρήσεων που έχουν άμεση εξάρτηση από το 

Κράτος. 

IV. Η περιουσία του δημοσίου . Τα έσοδα που προκύπτουν για το δημόσιο από την 

εκμετάλλευση της περιουσίας του είτε από την εκποίηση της είτε με την 

παραχώρηση χρήσης σε κάποιον ιδιώτη έναντι τιμήματος.  

V. Μεταβιβάσεις από διεθνείς οργανισμούς . Περιλαμβάνει τις απολήψεις της 

χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους λοιπούς διεθνείς 

οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 2018 

χρησιμοποιήθηκε η νέα οικονομική ταξινόμηση που χωρίζει τα έσοδα σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες :  

 Έσοδα προϋπολογισμού . Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα έσοδα από 

φόρους, κοινωνικές εισφορές, μεταβιβάσεις, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, 

λοιπά τρέχοντα έσοδα, πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και πωλήσεις 

τιμαλφών. 
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 Έσοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει τα έσοδα από χορηγηθέντα δάνεια, πωλήσεις χρεωστικών τίτλων, 

πωλήσεις συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων, 

προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις, και ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα (SDRs). 

 

 

1.3 Η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων 

 

Αντλώντας τα  στοιχεία από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 

2018 μπορούμε να κάνουμε μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις για την σύνθεση και την 

διαχρονική εξέλιξη των εσόδων στην χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για τα 

έσοδα των ετών 2008-2018 (εκτίμηση για το 2017, πρόβλεψη για το 2018) όπως 

απεικονίζονται στον πίνακα 1,  παρατηρούμε την μείωση των εσόδων σε απόλυτα 

νούμερα και την ταυτόχρονη αύξηση τους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί ως απόρροια της οικονομικής κρίσης που οδήγησε την χώρα σε 

σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.  Όσον αφορά την σύνθεση 

των εσόδων διαπιστώνουμε διαχρονικά μικρές διαφορές καθώς τα φορολογικά έσοδα 

αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για όλα τα χρόνια με 

μεγαλύτερη συμμετοχή το 2009 όταν και αποτελούσαν ως ποσοστό το 93%  επί των 

συνολικών εσόδων και μικρότερη το 2011 όταν αποτέλεσαν το 88,1% λόγω της 

σημαντικής αύξησης που παρουσίασαν το συγκεκριμένο έτος τα μη φορολογικά έσοδα. 
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Πίνακας 1. Διαχρονική εξέλιξη εσόδων 2008-2018                                                                      
Πηγή: Έκθεση προϋπολογισμού 2018 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της διακύμανσης των εσόδων από άμεσους 

και έμμεσους φόρους καθώς παρατηρώντας το γράφημα 1  διαπιστώνουμε ότι η γραμμή 

των συνολικών εσόδων ακολουθεί γραφικά την γραμμή των εμμέσων φόρων κάτι που 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι διαχρονικά τα έσοδα από έμμεσους φόρους είναι 

μεγαλύτερα από αυτά των άμεσων φόρων καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο την 

διακύμανση των συνολικών δημοσίων εσόδων. Αξίζει να προσέξει κάποιος πως για τα 

έτη 2013-2015 τα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους πλησιάζουν σε απόλυτα 

νούμερα στον πίνακα 1 ενώ αυτή η σύγκλιση αποτυπώνεται και γραφικά στο γράφημα 

1 και στο γράφημα 2 που απεικονίζει τον λόγο έμμεσων και άμεσων φόρων . Αυτή η 

σύγκλιση μπορεί να εξηγηθεί από την κατάργηση το 2013 του αφορολογήτου ορίου που 

  Εξέλιξη και σύνθεση των εσόδων του ΤΠ 2008-2018 
(σε εκατ. ευρώ) 

        

Έτος Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι 
Σύνολο 

φορολογικών  
εσόδων 

Έσοδα 
από ΕΕ 

Λοιπά 
μη φορολογικά 

έσοδα 

Σύνολο μη  
φορολογικών  

εσόδων 

Σύνολο 
εσόδων 

ΤΠ 

2008 20.863 30.222 51.085 579 3.670 4.249 55.334 

2009 21.432 28.293 49.725 264 3.454 3.718 53.443 
2010 20.224 31.042 51.266 320 4.592 4.912 56.178 
2011 20.318 28.632 48.951 274 6.217 6.491 55.441 
2012 21.096 26.083 47.179 246 4.072 4.318 51.497 
2013 20.058 24.556 44.614 183 2.367 2.550 47.164 
2014 20.664 23.784 44.448 196 3.373 3.569 48.017 
2015 19.936 23.781 43.718 428 3.646 4.074 47.792 
2016 21.839 25.680 47.519 415 4.400 4.814 52.334 
2017* 20.288 26.917 47.205 510 4.340 4.850 52.055 
2018** 20.766 27.390 48.156 331 3.942 4.273 52.429 

Συμμετοχή στο σύνολο ανά κατηγορία  (%) 

2008 37,7 54,6 92,3 1,0 6,6 7,7 100,0 
2009 40,1 52,9 93,0 0,5 6,5 7,0 100,0 

2010 36,0 55,3 91,3 0,6 8,2 8,7 100,0 
2011 36,6 51,6 88,3 0,5 11,2 11,7 100,0 
2012 41,0 50,6 91,6 0,5 7,9 8,4 100,0 
2013 42,5 52,1 94,6 0,4 5,0 5,4 100,0 
2014 43,0 49,5 92,6 0,4 7,0 7,4 100,0 
2015 41,7 49,8 91,5 0,9 7,6 8,5 100,0 

2016 41,7 49,1 90,8 0,8 8,4 9,2 100,0 
2017* 39,0 51,7 90,7 1,0 8,3 9,3 100,0 
2018** 39,6 52,2 91,8 0,6 7,5 8,2 100,0 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ (%) 

2008 8,6 12,5 21,1 0,2 1,5 1,8 22,9 
2009 9,0 11,9 20,9 0,1 1,5 1,6 22,5 

2010 8,9 13,7 22,7 0,1 2,0 2,2 24,9 
2011 9,8 13,8 23,6 0,1 3,0 3,1 26,8 
2012 11,0 13,6 24,7 0,1 2,1 2,3 26,9 
2013 11,1 13,6 24,7 0,1 1,3 1,4 26,1 
2014 11,6 13,4 25,0 0,1 1,9 2,0 27,0 
2015 11,3 13,5 24,9 0,2 2,1 2,3 27,2 

2016 12,5 14,7 27,3 0,2 2,5 2,8 30,0 
2017* 11,4 15,1 26,4 0,3 2,4 2,7 29,1 
2018** 11,2 14,8 26,1 0,2 2,1 2,3 28,4 

* Εκτιμήσεις 
** Προβλέψεις 
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ίσχυε για τα φυσικά πρόσωπα με την ταυτόχρονη κατάργηση πολλών φοροαπαλλαγών 

– εκπτώσεων αλλά και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην φορολογία 

εισοδήματος των νομικών προσώπων. Αυτές οι αποφάσεις  συγκράτησαν τα έσοδα από 

άμεσους φόρους ενώ συνεχίστηκε η πτώση των εσόδων από έμμεσους ακολουθώντας 

την συνεχιζόμενη πτώση στην κατανάλωση . 

 

 

Γράφημα 1. Εξέλιξη εσόδων ΤΠ 2008-2018                                                                                                                       
Πηγή: Έκθεση προϋπολογισμού 2018 

 

                                       

 

 Γράφημα 2. Ο λόγος έμμεσων και άμεσων φόρων 2008-2018                                                                                                  
Πηγή: Έκθεση προϋπολογισμού 2018 
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1.4  Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων  

 

Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Η 

έγκαιρη είσπραξη συνεπώς των  προϋπολογισθέντων εσόδων, είναι κρίσιμη για την 

κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή προς τους πολίτες των δημοσίων 

αγαθών.  Έχει εκφραστεί μάλιστα παλιότερα η άποψη ότι όταν η είσπραξη των φόρων 

γίνεται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση ο πληθωρισμός διαβρώνει σε τέτοιο βαθμό την 

πραγματική αξία του χρήματος ώστε αυτή η απώλεια ίσως να είναι συγκρίσιμη ή και να 

ξεπερνά ακόμα το κέρδος του δημοσίου από την εκτύπωση νέου χρήματος 

(Χριστοδουλάκης Ι.,1994). 

 

Οι νόμοι που ρυθμίζουν την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι ο ΚΕΔΕ 

Ν.356/1974 που ισχύει μέχρι και σήμερα με διάφορες τροποποιήσεις από 01/07/1974 

και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 για τα έσοδα που προβλέπονται 

από αυτόν με έναρξη ισχύος από την  01/01/2014.  Μετά τη θέση σε ισχύ των 

διατάξεων του ΚΦΔ, με τον οποίο θεσπίστηκε ένα σύστημα κανόνων που σκοπό έχει τη 

ρύθμιση των διαφορετικών σταδίων της φορολογικής διαδικασίας, η είσπραξη των 

φορολογικών εσόδων διενεργείται- κατ΄αρχήν - σύμφωνα με αυτόν. Ο ΚΦΔ διατήρησε 

σε ισχύ τον ΚΕΔΕ εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης για την 

αναγκαστική είσπραξη με τα άρθρα 46 και 49 και ταυτόχρονα ενισχύθηκε η προστασία 

του οφειλέτη με το άρθρο 47 που προβλέπει την υποχρεωτική κοινοποίηση ατομικής 

ειδοποίησης καταβολής υπερημερίας πριν από την επιβολή των μέτρων είσπραξης αλλά 

και την εκλογίκευση του χρόνου παραγραφής στα πέντε έτη με το άρθρο 51 

(Λαζαρέτου , Αντωναρόπουλος , 2018).  

 

Σύμφωνα με τον Πανταζή Ν. (σελ.8, 2018) «κατά τον ΚΕΔΕ ο όρος «είσπραξη» 

αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά από την «είσπραξη» κατά τους ουσιαστικούς 

φορολογικούς νόμους. Στον ΚΕΔΕ ως «είσπραξη» νοείται η «αναγκαστική» είσπραξη, 

ήτοι η μετά την απόκτηση του νόμιμου τίτλου και την «εν στενή έννοια» βεβαίωση του 

εσόδου, εκκίνηση της κατά ΚΕΔΕ διοικητικής εκτέλεσης. Είναι, δε, διαφορετική η έννοια 

της «είσπραξης» ως εκούσια καταβολή των οφειλόμενων χρεών εκ μέρους του οφειλέτη 

προς τη φορολογική διοίκηση, κατά τα οριζόμενα στην καταλογιστική πράξη ή στους 

φορολογικούς νόμους σχετικά με τον τρόπο καταβολής.» 



Πληροφοριακά συστήματα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Σελίδα 8 
 

Με το άρθρο 91 του ΚΕΔΕ προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης στις Δ.Ο.Υ.  τα 

έσοδα των Ο.Τ.Α., άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή φυσικών 

προσώπων λόγω του ότι αυτά δεν διαθέτουν δική τους αυτοτελή ταμειακή υπηρεσία, τα 

έσοδα αυτά όμως  δεν καθίστανται «δημόσια έσοδα», αλλά δικαιούχος της απαίτησης 

παραμένει το νομικό πρόσωπο, στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου, επιδιώκεται 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η είσπραξή της (Παππάς, 2014).  Τα παραπάνω πρόσωπα 

εφόσον αποστέλλουν για είσπραξη τα έσοδα τους στις Δ.Ο.Υ., οφείλουν να έχουν 

πρόβλεψη για την δαπάνη των εξόδων για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, τα οποία 

θα λαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς προηγούμενη έγκριση. 

 

1.4.1 Αρμόδια όργανα είσπραξης των δημοσίων εσόδων 

Τα αρμόδια όργανα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 

2 του ΚΕΔΕ είναι:   

 η φορολογική διοίκηση, η οποία εισπράττει αποκλειστικά τα δημόσια έσοδα 

κατά τον ΚΦΔ και τα λοιπά δημόσια έσοδα κατά τον ΚΕΔΕ,   

 τα όργανα που ορίζονται με ειδικές διατάξεις,  

 οι ειδικοί ταμίες στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων,   

 οι φορείς όπως είναι οι τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί στους οποίους ανατίθεται 

κατ’ εξαίρεση η είσπραξη εσόδων   

(Πανταζής Ν., 2018).  

 

Στο άρθρο 81 παρ.1 του Ν.4270/14 ορίζεται ότι η είσπραξη των δημοσίων εσόδων 

ενεργείται δυνάμει νόμιμου τίτλου από τις Δ.Ο.Υ., τα Τελωνεία, τα λοιπά όργανα 

είσπραξης του Δημοσίου και τους Ειδικούς Ταμίες, στους οποίους έχει ανατεθεί η 

είσπραξη ειδικών εσόδων. Στην παράγραφο 2 του ίδιου νόμου, σε σύμπνοια με το με το 

άρθρο 2 του ΚΕΔΕ, προβλέπεται ότι η είσπραξη των δημοσίων εσόδων δύναται να 

ανατεθεί στις τράπεζες ή σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα ή σε οργανισμούς κοινής 

ωφελείας ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή και σε άλλες δημόσιες αρχές. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της 

είσπραξης, ο έλεγχος των εισπράξεων, καθώς και η καταβολή προμήθειας ή αμοιβής 

αυτών, η οποία βαρύνει το Δημόσιο. 
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1.4.2 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

 

Με τον Ν.4389/2016 αρ.1 ιδρύθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, 

τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των 

αρμοδιοτήτων της. Η ΑΑΔΕ διαδέχθηκε την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η 

οποία είχε συσταθεί με τον Ν.4093/2012 αρ.1 παρ.Ε2-7 στο Υπουργείο Οικονομικών 

καταργώντας την Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.  

 

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 αρμοδιότητες της 

αρχής είναι: 

• Ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών 

εσόδων, καθώς και η είσπραξη των λοιπών δημοσίων εσόδων. 

 • Η λήψη και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, 

στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της 

φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της 

φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της 

βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.  

• Η λήψη και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για τη 

συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και η παροχή σχετικής επιστημονικής 

υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες.  

• Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός των δράσεων όλων των υπηρεσιών 

της και η κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης. 

 • Ο εντοπισμός φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία 

και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών Υπηρεσιών της.  

• Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της και του 

προγράμματος προμηθειών για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών της.  

• Η παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις 

επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη 
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μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη 

φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας. 

 • Ο καθορισμός της τεχνολογικής στρατηγικής της ως προς το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

Η βασική διαφορά της ΑΑΔΕ είναι ότι έχει  λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά 

όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, υπόκειται μόνο σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και το άρ.4 του 

Ν.4389/16. Η λειτουργική ανεξαρτησία εξασφαλίζεται από το άρθρο 3 στο οποίο 

προβλέπεται πως ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας 

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

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

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

ιδιωτικό οργανισμό ενώ με το αρ.5 παρ.1 προσδιορίζεται πιο συγκεκριμένα πως η αρχή 

δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομικών. 

 

Όργανα διοίκησης της ΑΑΔΕ είναι ο διοικητής και το συμβούλιο της διοίκησης. Ο 

διοικητής με πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά με απόφαση του 

υπουργού οικονομικών μετά από την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης, με 

πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του. Το συμβούλιο της διοίκησης είναι 

πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη τακτικά μέλη με 

πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά  ενώ ειδικά για τα πρώτα 

πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει 

εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, 

εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί 

στο εξωτερικό. 
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Γράφημα 3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΑΔΕ                                                                                                                                                               
Πηγή: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΑΑΔΕ 

 

 

1.4.3 Η διαδικασία της είσπραξης 

 Η είσπραξη των εσόδων του δημοσίου διεκπεραιώνεται με μια σειρά 

διαδικαστικών ενεργειών οι οποίες καθορίζονται από πλήθος διατάξεων, προεδρικών 

διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων διαταγών. Υπάρχουν δηλαδή 

συγκεκριμένα στάδια ενεργειών με σειρά προτεραιότητας ως προς την τέλεση των 

διοικητικών πράξεων και διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη της είσπραξης 

(Φορολογική Επιθεώρηση, 2003). 

 

1.4.4 Μορφές είσπραξης  

Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων μπορεί να διακριθεί στις παρακάτω τρεις 

μορφές: 

 Οίκοθεν είσπραξη. Αφορά ποσά που εισπράττονται χωρίς να απαιτείται η 

ύπαρξη νόμιμου εκτελεστού τίτλου αλλά με βάση δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα 

τα οποία επέχουν θέση νόμιμου τίτλου ή αποτελούν απλά σημειώματα χωρίς 
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τον τύπο και την ουσία του νόμιμου τίτλου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι 

εισπράξεις παραβόλων και διαφόρων εισφορών υπέρ δημοσίου ή διαφόρων 

ταμείων (Φορολογική Επιθεώρηση, 2003). 

 Είσπραξη βάσει δήλωσης. Περιλαμβάνει τα ποσά που αποδίδονται στο 

δημόσιο μετά από την υποβολή δήλωσης που μπορεί να αφορά εισοδήματα, 

παρακρατηθέντες φόρους ή φόρους που επιβάλλονται σε εμπορικές 

συναλλαγές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος είναι η πιο συνηθισμένη τέτοια 

περίπτωση, οι δηλώσεις ΦΠΑ και. οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων. 

 Είσπραξη βάσει νόμιμου τίτλου. Είναι τα ποσά που εισπράττονται με βάση 

νόμιμους τίτλους που συντάσσουν οι φορολογικές , τελωνειακές ή άλλες 

δημόσιες αρχές. Μια καταλογιστική   πράξη που εκδίδεται μετά από έλεγχο 

στην φορολογία εισοδήματος ή μια πράξη προσδιορισμού προστίμου μια 

εκπρόθεσμης δήλωσης  είναι ένας τέτοιος νόμιμος τίτλος.  

 

Μια άλλη σημαντική διάκριση της είσπραξης είναι σε εκούσια και αναγκαστική. 

Στην εκούσια είσπραξη η καταβολή της οφειλής από τον οφειλέτη γίνεται οικειοθελώς 

με την χρήση από μέρους του των διαφόρων τρόπων πληρωμής που προσφέρονται.  

Στην αναγκαστική είσπραξη οι οφειλές εισπράττονται από το δημόσιο μετά την λήψη 

κάποιου ή κάποιων αναγκαστικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη.  

 

1.4.5 Νόμιμος τίτλος εσόδου 

 

 Η πρώτη προϋπόθεση για την είσπραξη των εσόδων είναι η ύπαρξη νόμιμου 

τίτλου. Αυτή η προϋπόθεση πηγάζει από την αρχή της νομιμότητας που πρέπει να 

διέπει τις πράξεις της διοίκησης και η οποία επιτάσσει την υποταγή της στους νόμους 

και τις αρχές του κράτους δικαίου ώστε να προστατεύονται τα συνταγματικά 

κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. (Γέροντας-Ψάλτης,1998) 

 

 Τόσο οι διατάξεις του ΚΕΔΕ (άρθ.2 παρ.2) όσο και οι διατάξεις του Ν.4274/2014 

(άρθ.81 παρ.1) ορίζουν ότι τα δημόσια έσοδα εισπράττονται από τα αρμόδια όργανα 

δυνάμει νόμιμου τίτλου ενώ οι διατάξεις του ΚΦΔ (άρθ.45 παρ.1) ορίζουν ότι οι 

εισπράξεις των δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν σε αυτόν  πραγματοποιούνται δυνάμει 

εκτελεστού τίτλου. Δεν πρέπει όμως να συγχέονται οι εκτελεστοί τίτλοι  που 

προβλέπονται στον ΚΦΔ με τους εκτελεστούς τίτλους του ΚΠολΔ που απαριθμούνται 



Πληροφοριακά συστήματα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Σελίδα 13 
 

περιοριστικά στο άρθρο 904 και με βάση τους οποίους γίνεται η αναγκαστική εξέλιξη 

στο ιδιωτικό δίκαιο.   

 

 Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του ΚΕΔΕ νόμιμο τίτλο αποτελούν: 

 « α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής. 

 

  β) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή. 

 

  γ) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία πιθανολογείται η οφειλή, ως προς 

την ύπαρξη και το ποσό αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 347 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας. » 

 

 Για τα έσοδα του πεδίου εφαρμογής του ΚΦΔ εκτελεστούς τίτλους αποτελούν οι 

παρακάτω όπως απαριθμούνται (άρθ. 45 παρ. 2) :  

« α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως 

προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, 

       β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του 

φόρου, 

       γ) στην περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, η πράξη εκτιμώμενου 

προσδιορισμού του φόρου, 

       δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου, 

       ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προληπτικού 

προσδιορισμού του φόρου, 

      στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση αυτή, 

       ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίμων οι αντίστοιχες πράξεις, 

       η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής 

Επανεξέτασης. 

       θ) σε περίπτωση Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού, η απόφαση Αμοιβαίου 

Διακανονισμού.» 

 

 

 

1.4.6 Η βεβαίωση των εσόδων 
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Για να εισπραχθεί ένα έσοδο πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί. Η διαδικασία της 

βεβαίωσης κινείται αυτεπάγγελτα και κατά δέσμια αρμοδιότητα από την διοίκηση 

χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του διοικούμενου. Περιλαμβάνει δύο στάδια το πρώτο 

είναι η βεβαίωση με την ευρεία έννοια και το δεύτερο είναι η βεβαίωση με την στενή 

έννοια. Το πρώτο στάδιο συνίσταται σε μια πράξη καταλογισμού που εκδίδεται από την 

αρμόδια διοικητική αρχή με την οποία προσδιορίζεται και καταλογίζεται εις βάρος του 

διοικούμενου το οφειλόμενο ποσό. Αυτή η καταλογιστική πράξη αποτελεί ατομική 

εκτελεστή διοικητική πράξη και έχει διάφορα ονόματα ανάλογα με τον φορέα από τον 

οποίος την εκδίδεται. Στο δεύτερο στάδιο συντελείται η ταμειακή βεβαίωση του 

δημοσίου εσόδου με την καταχώρηση του νόμιμου τίτλου στο βιβλίο παραλαβής και  

βεβαίωσης εισπρακτέων εσόδων από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ και την 

έκδοση τριπλοτύπου αποδεικτικού παραλαβής του εισπρακτέου εσόδου ενώ αντίστοιχη 

διαδικασία προβλέπεται και για την εν στενή έννοια βεβαίωση των εσόδων άλλων 

ΝΠΔΔ (Τομαράς Δ, 2017).  

 

Για τα έσοδα που εμπίπτουν στον ΚΦΔ ο εκτελεστοί τίτλοι αποτελούν  τους 

νόμιμους τίτλους που απαιτεί ο ΚΕΔΕ για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων. 

Αυτοί οι εκτελεστοί τίτλοι του ΚΦΔ και οι νόμιμοι τίτλοι που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας καταχωρούνται στα βιβλία εισπρακτέων 

εσόδων για λόγους παρακολούθησης και μόνο, χωρίς η καταχώρηση αυτή να αποτελεί 

όρο για την νομιμότητα της εισπρακτικής διαδικασίας ή της εκτέλεσης (Πανταζής Ν, 

2018).  

 

1.4.7 Ατομική ειδοποίηση χρεών – Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας 

 

 Την βεβαίωση  ενός δημοσίου εσόδου ακολουθεί η υποχρεωτική αποστολή στον 

οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης χρεών πριν αυτό γίνει ληξιπρόθεσμο. Η ειδοποίηση 

αυτή που εκδίδεται κατά το άρθρο 4 του ΚΕΔΕ αποστέλλεται  στον οφειλέτη είτε 

ταχυδρομικά είτε κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΦΔ. Με την έναρξη 

ισχύος του ΚΦΔ και του Ν.4224/13 και τις αλλαγές που  επέφεραν στον ΚΕΔΕ, δεν 

είναι υποχρεωτική  η έκδοση ατομικής ειδοποίησης χρεών για τα χρέη που εμπίπτουν 

στον ΚΦΔ και τις τελωνειακές οφειλές συμπεριλαμβανομένων των πράξεων επιβολής 

πολλαπλών τελών. 
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 Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων δημοσίων 

εσόδων από τον οφειλέτη, αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα και επιβαρύνονται με 

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι υπολογίζονται από την επομένη της 

ημερομηνίας για εμπρόθεσμη πληρωμή. 

 

 Για το ότι η οφειλή του έχει καταστεί υπερήμερη ενημερώνεται ο οφειλέτης με την 

ατομική ειδοποίηση υπερημερίας όπως προβλέπει το άρθρο 7 του ΚΕΔΕ. Μετά την 

λήψη της ειδοποίησης ο οφειλέτης έχει προθεσμία 30 ημερών ώστε να εξοφλήσει ή να 

ρυθμίσει την οφειλή του ειδάλλως θα βρεθεί αντιμέτωπος με την διαδικασία της 

διοικητικής εκτέλεσης. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διαφορές της ατομικής ειδοποίησης του 

άρθρου 4 από την ατομική ειδοποίηση υπερημερίας του άρθρου 7. Σύμφωνα με τον 

Πανταζή (σελ.29, 2018): «Η ατομική ειδοποίηση του άρθρου 4 αφορά οφειλέτη με χρέος 

εισπραττόμενο κατά ΚΕΔΕ καθώς τρίτον (όπως συνυπεύθυνο-πρόσωπο αλληλεγγύως 

ευθυνόμενο), ενώ, η ατομική ειδοποίηση του άρθρου 47 του ΚΦΔ αφορά μόνο τον 

οφειλέτη του Δημοσίου για έσοδο εισπραττόμενο κατά ΚΦΔ και είναι πράξη εκτελεστή και 

προσβλητή με ανακοπή.» 

 

   

 Κεφάλαιο 2  

2.1 Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών  

 

 Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που μπορεί να λάβει η φορολογική αρχή 

εφόσον μια οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη και δεν ρυθμιστεί νόμιμα, απαριθμούνται 

στο άρθρο 9 του ΚΕΔΕ και το όριο για την επιβολή τους είναι τα πεντακόσια (500) 

ευρώ οφειλής χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου. Τα 

μέτρα αυτά είναι η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, η κατάσχεση κινητών 

και απαιτήσεων του στα χέρια τρίτου, και η κατάσχεση ακινήτων.  

 

 Κατ’ εξαίρεση τα μέτρα μετά από απόφαση του Διευθυντή του Δημόσιου Ταμείου 

μπορούν να ληφθούν και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στις περιπτώσεις που είτε ο 

οφειλέτης είναι ύποπτος φυγής είτε η μη άμεση λήψη των μέτρων μπορεί να επιφέρει 

ζημία στο δημόσιο (άρθρο 8 ΚΕΔΕ). Για να μην υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης 

αυτής της δυνατότητας από πλευράς του δημοσίου ο νομοθέτης θέτει ως προϋπόθεση 
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την σύμφωνη γνώμη του Ειρηνοδίκη ή της αστυνομικής αρχής της έδρας του Ταμείου 

όπου δεν εδρεύει Ειρηνοδικείο. 

 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι για όσο διάστημα έχει χορηγηθεί αναστολή από 

Διοικητικό Πρωτοδικείο (ΚΔιοικδ άρθρα 200-204) δεν επιβάλλονται στον οφειλέτη  τα 

μέτρα του άρθρου 9. 

 

2.1.1 Κατάσχεση κινητών 

 

 Για να επιβληθεί στον οφειλέτη μια κατάσχεση κινητών πρέπει να εκδώσει ο 

προϊστάμενος της φορολογικής αρχής έγγραφη παραγγελία στην οποία αναγράφονται  

τα στοιχεία του οφειλέτη, το είδος  και το συνολικό ποσό οφειλής. Την κατάσχεση 

επιβάλει δικαστικός επιμελητής ή εντεταλμένος προς τούτο υπάλληλος της 

φορολογικής αρχής, ο οποίος συντάσσει έκθεση κατάσχεσης όπου εκτός από τα 

στοιχεία του τόπου, του χρόνου, του οφειλέτη και του μάρτυρα που συνέπραξε, 

περιγράφει τα κατασχεθέντα κινητά και κάνει μια αποτίμηση της αξίας τους. Η έκθεση 

επιδίδεται εντός τεσσάρων (4) ημερών στον οφειλέτη και εντός οκτώ (8) ημερών στον 

αρμόδιο Ειρηνοδίκη.  

 

 Τα κινητά που είναι ακατάσχετα αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 17 του 

ΚΕΔΕ ενώ σύμφωνα με το άρθρο 19 ο προϊστάμενος της φορολογικής αρχής μπορεί να 

εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κατάσχεση.    

 

 Όταν η κατάσχεση κινητών επιβάλλεται εις χείρας τρίτου (άρθρο 30) τότε στο 

κατασχετήριο έγγραφο εκτός των άλλων πρέπει να περιλαμβάνονται η σχέση του 

τρίτου  με τον οφειλέτη (π.χ. μισθωτής-εκμισθωτής) , το αντικείμενο της κατάσχεσης 

(πχ. μίσθωμα) και πρόσκληση στον τρίτο να καταθέσει τα κατασχεθέντα στην 

Φορολογική Αρχή αν πρόκειται για χρήματα,  σε οριζόμενο συμβολαιογράφο ή φύλακα 

αν πρόκειται για κινητά. 

 

 Με το άρθρο 2 του Ν.3842/10 προστέθηκε στον ΚΕΔΕ το άρθρο 30Α το οποίο 

διέπει τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων. Το κατασχετήριο έγγραφο σε 

αυτή την περίπτωση μπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες του δημοσίου και 

κοινοποιείται μαζί με πίνακα των χρεών του οφειλέτη σε οποιοδήποτε υποκατάστημα 
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του πιστωτικού ιδρύματος αλλά όχι στον ίδιο τον οφειλέτη. Τα πιστωτικά ιδρύματα 

υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΚΕΔΕ (δήλωση 

τρίτου) ενώ υποχρεούνται σε απόδοση των κατασχεθέντων ποσών εντός δέκα (10) 

ημερών από την δήλωση. 

 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η παράλειψη υποβολής της δήλωσης έχει ως αποτέλεσμα 

ο τρίτος να θεωρείται ως οφειλέτης του δημοσίου για το σύνολο της οφειλής και όχι 

μόνο της αξίας του κατασχεμένου που έχει στην κατοχή του (Πανατζής Ν.,2018). Με 

το αρ.3 παρ.2 του Ν4254/2014 καθιερώνεται  ως όριο οφειλής για το οποίο επιβάλλεται 

ΚΧΤ στα πιστωτικά ιδρύματα (έντυπη σύμφωνα με το 30Ατου ΚΕΔΕ) να είναι τα 

πενήντα (50) ευρώ και σε περίπτωση που αυτή επιβληθεί για μικρότερο ποσό τότε δεν 

υπάρχει υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 32 από τις τράπεζες ούτε 

αποδίδεται το ποσό.  

 

 Με το άρθρο 66 του Ν.4170/13 προστέθηκε στον ΚΕΔΕ ο θεσμός της 

ηλεκτρονικής κατάσχεσης εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, με νέο άρθρο με αριθμό 

30Β, για την αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά κα την άμεση και 

διασφαλισμένη κατάσχεση απαιτήσεων του Δημοσίου στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων 

ως τρίτων (Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία, 2017). Πρέπει να σημειωθεί πως 

στην περίπτωση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων στα χέρια Π.Ι. δεν υπάρχει κατώτατο 

όριο οφειλής για την επιβολή της κατάσχεσης.  

 

 Με το άρθρο 31 του ΚΕΔΕ ορίζονται οι εξαιρέσεις από τις ΚΧΤ δηλαδή τα αγαθά 

ή τα ποσά που είναι ακατάσχετα, χωρίς πάντως η απαρίθμηση τους να είναι 

περιοριστική καθώς ακατάσχετα ποσά προβλέπονται και από διατάξεις άλλων νόμων. 

 

 

2.1.2 Κατάσχεση ακινήτων 

 

 Κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε ακίνητο ή σε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου 

καθώς και σε πράγματα που εξομοιώνονται με ακίνητο. Όπως και στην κατάσχεση 

κινητών  επιβάλλεται παρουσία ενήλικου μάρτυρα από δικαστικό επιμελητή ή 

υπάλληλο της Φορολογικής Αρχής μετά από έγγραφη παραγγελία του προϊσταμένου 

της. Το όργανο της κατάσχεσης συντάσσει την σχετική έκθεση κατάσχεσης στην οποία 

πέρα από την χρονολογία, τον τόπο,  τα στοιχεία του οφειλέτη και της οφειλής πρέπει 
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να περιγράφεται επαρκώς το κατασχεθέν ακίνητο και η τοποθεσία του μαζί με μια 

εκτίμηση της αξίας του.      

 

 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

προβλέπεται ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται  

(Πολ.1011/2018). Η παραπάνω απόφαση επιβάλει σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου 

για ποσό συνολικής βασικής οφειλής άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) 

ευρώ τον υποχρεωτικό διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικού ή νομικού 

προσώπου, από το μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών που τηρείται στην Διεύθυνση 

Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

  Η κοινοποίηση της έκθεσης από τον δικαστικό επιμελητή πρέπει να γίνει εντός 

τριών (3) ημερών τόσο στην Φορολογική Αρχή όσο και στον οφειλέτη, με την 

τελευταία να μπορεί να παραταθεί και να φτάσει τις έντεκα (11) συνολικά ημέρες στην 

περίπτωση που αυτός κατοικεί εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου του τόπου της 

κατάσχεσης.    

 

 Η κατάσχεση επιφέρει για τον οφειλέτη αδυναμία διάθεσης του κατασχεθέντος 

ακινήτου ενώ εάν αυτός προβεί σε οποιαδήποτε εκποίηση ή απαλλοτρίωση ή 

μεταγραφή ή άλλη επιβάρυνση του τότε αυτή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη υπέρ του 

δημοσίου (Γέροντας Α. – Ψάλτης Α., 1998). 

 

  Το χρονικό περιθώριο που θέτει το άρθρο 41 του ΚΕΔΕ  ως προς  την δυνατότητα 

της Φορολογικής Αρχής να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού του κατασχεθέντος 

ακινήτου είναι μετά από σαράντα (40) ημέρες και το αργότερο έως τέσσερις (4) μήνες 

από την κατάσχεση.  

  

2.2   Ασφαλιστικά – διοικητικά – ποινικά μέτρα  

 

Στην ενότητα 2.1 έγινε αναφορά στην δυνατότητα του δημοσίου , υπό 

προϋποθέσεις, να λάβει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και για μη ληξιπρόθεσμες 

οφειλές για διασφάλιση του δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ΚΕΔΕ και 46 του 

ΚΦΔ. Στις παραγράφους 2 και 4 αντίστοιχα των παραπάνω άρθρων ως μέτρο 

διασφάλισης των οφειλών προς το δημόσιο παρουσιάζεται η εγγραφή υποθήκης. Η 
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υποθήκη αποτελεί μέτρο του αστικού δικαίου (ΑΚ) και μπορεί να εγγραφεί σε βάρος 

των οφειλετών του δημοσίου με τίτλο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Εγγραφή 

υποθήκης μπορεί να γίνει και για χρέη τα οποία τελούν υπό αναστολή είσπραξης με 

απόφαση δικαστηρίου, ενώ μπορεί να εγγραφεί σε ακίνητο το οποίο έχει ήδη 

κατασχεθεί από το δημόσιο (Φορολογική Επιθεώρηση, 2003). 

 

Διοικητικό μέτρο, αλλά και ασφαλιστικό ταυτόχρονα, αποτελεί η άρνηση 

χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Η λήψη του ανωτέρω 

αποδεικτικού είναι απαραίτητη στην οικονομική ζωή φυσικών και νομικών προσώπων 

καθώς αποτελεί προϋπόθεση για μια σειρά πράξεων όπως την μεταβίβαση ακινήτων, 

την είσπραξη χρημάτων, την σύναψη δανείων κλπ. Η άρνηση χορήγησης ΑΦΕ εκτός 

από μέτρο πίεσης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

φορολογουμένων, συμβάλει στην γενικότερη φορολογική συμμόρφωση τους καθώς για 

την λήψη ΑΦΕ απαιτείται πέρα από την εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών να έχει 

εκπληρώσει ο φορολογούμενος και τις υποχρεώσεις του για δηλώσεις ΦΕ και ΦΠΑ. 

 

 Με το άρθρο 25 του Ν.1882/1990 θεσπίζεται το ποινικό αδίκημα της μη 

καταβολής χρεών προς το δημόσιο. Η ποινική δίωξη ασκείται από τον αρμόδιο 

Εισαγγελέα μετά από την υποχρεωτική υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης των 

οφειλετών που υποβάλλεται από τον προϊστάμενο της Φορολογικής  ή Τελωνειακής  

Αρχής. Μετά από διάφορες τροποποιήσεις το όριο για την υποβολή της αίτησης για 

άσκηση ποινικής δίωξης είναι πλέον στις εκατό (100) χιλιάδες ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και καθιερώθηκε 

με το άρθρο 8 Ν.4337/2015. Προβλέπεται ακόμα στην παρ.5 του αρ.25 του 

Ν.1882/1990 ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης ρυθμίσει νόμιμα το χρέος του, 

αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο διάστημα τηρεί τους όρους της ρύθμισης και 

εξαλείφεται το αξιόποινο τελείως εφόσον εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του. Για τον 

ίδιο λόγο, της ρύθμισης της οφειλής, αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί 

ή σταματά  η εκτέλεση της  εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει. 

 

 

 

 

  

Κεφάλαιο 3  
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3.1  Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές  

 

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα ένα μεγάλο πρόβλημα για την   

είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι η συσσώρευση στα κρατικά ταμεία 

ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων στην 

εμπρόθεσμη πληρωμή των οφειλών τους. Σχετικά με τις φορολογικές οφειλές η 

συμμόρφωση των φορολογουμένων στην εμπρόθεσμη πληρωμή  για το 2017 έφτασε σε 

ποσοστό το 80,67%, καθώς από την συνολική φορολογική οφειλή 24.094,46 εκατ. € 

εμπρόθεσμα καταβλήθηκαν από τους φορολογούμενους τα 19.437,90 εκατ. €,  ελάχιστα 

μειωμένο σε σχέση με το 2016 που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 80,88% (Γράφημα 4).  

 

Γράφημα 4                                                                                                                                                                                         
Πηγή στοιχείων: ΑΑΔΕ 

  Μελετώντας τα στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση των οφειλετών καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι αυτή εξαρτάται σημαντικά από το είδος του φόρου αλλά και από 

τα εάν η οφειλή είναι προσωπική ή εταιρική.  Προκύπτει διαχρονικά ότι ο φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων και ο ΦΠΑ είναι οι φόροι με την μεγαλύτερη 

συμμόρφωση των οφειλετών. Χρησιμοποιώντας το 2016 ως έτος αναφοράς 

παρατηρούμε ότι ο ΦΠΑ ως είδος φόρου παρουσιάζει συμμόρφωση στην εμπρόθεσμη 

πληρωμή  σε ποσοστό 84,60% ενώ στους φόρους περιουσίας το αντίστοιχο ποσοστό 

είναι 74,2%. Ακόμα ο φόρος εισοδήματος για το 2016  φτάνει σε ποσοστό 

συμμόρφωσης το 88,79% αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και μόλις σε ποσοστό 

68,62% στα  φυσικά πρόσωπα. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Συνολική εμπρόθεσμη 
πληρωμή φορολογικής 

οφειλής 
14.285,70 15.788,88 15.269,36 18.753,50 19.437,90 

Συνολική φορολογική οφειλή 17.216,53 19.904,97 19.888,94 23.187,49 24.094,46 
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Γραφική απεικόνιση της εμπρόθεσμης πληρωμής φόρων 
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 Η αδυναμία των φορολογουμένων για εμπρόθεσμη πληρωμή των οφειλών τους με 

την ταυτόχρονη επιβολή αυξημένων φόρων έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μια 

εκρηκτική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 62,99 

δις € την 01/12/2013 μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα την 01/12/2017 οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές στην φορολογική διοίκηση έφτασαν τα 99,79 δις € παρουσιάζοντας αύξηση  σε 

ποσοστό 58,4% ενώ σε ορίζοντα οκταετίας το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 207,47% 

καθώς  οι ληξιπρόθεσμες οφειλές την 01/12/09 έφταναν μόλις τα 32,45 δις €. 

 

Και οι τελωνειακές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν την τάση να αυξάνονται 

διαχρονικά αν και τα μεγέθη είναι σαφώς μικρότερα . Έτσι τα ληξιπρόθεσμα στα 

τελωνεία της χώρας ήταν  3.700 εκατ. ευρώ για το 2013 ενώ το 2017 είχαν φτάσει τα 

4.980 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας στην τετραετία μια αύξηση σε ποσοστό 34,59 τοις 

εκατό. Το κυριότερο πρόβλημα πάντως με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα τελωνεία δεν 

είναι ο ρυθμός αύξησης τους, που είναι αρκετά χαμηλότερος από ότι για τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., αλλά η  πολύ μικρή εισπραξιμότητα αυτών των 

χρεών. 

  

 Για την καλύτερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους των οφειλετών η διοίκηση 

το διαχωρίζει  σε «παλαιό» και  «νέο». Ως  «νέο ληξιπρόθεσμο χρέος» ορίζεται το 

ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (προ αφαίρεσης των 

διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών) ενώ  ως «παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος» 

ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους (κατόπιν 

αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών). Στο γράφημα 5 

απεικονίζεται η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα τελευταία πέντε χρόνια  σε 

όρους  «παλαιού» και  «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους ενώ στο γράφημα 6 οι εισπράξεις 

έναντι «παλαιού» και  «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους. 
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Γράφημα 5    Πηγή στοιχείων: ΑΑΔΕ 

 

 

Γράφημα 6.  Πηγή στοιχείων: ΑΑΔΕ 

 

Ένας άλλος  όρος που χρησιμοποιείται από την διοίκηση είναι το 

«αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο χρέος»  και είναι αυτό που παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη εισπραξιμότητα καθώς εστιάζει στις οφειλές εντός προϋπολογισμού των 

τελευταίων τεσσάρων ετών. Από τα στοιχεία των εισπράξεων έναντι του «παλαιού 

ληξιπρόθεσμου χρέους» για το 2014 ποσοστό 90,7% προήλθε από το αντίστοιχο 
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«αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο χρέος» ενώ και τα επόμενα χρόνια αυτό το ποσοστό 

είναι πολύ υψηλό και συγκεκριμένα 82,2% για το 2015 και 80% για το 2016. Είναι 

λογικό να συμβαίνει αυτό καθώς στο  «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο χρέος» δεν 

συμπεριλαμβάνονται οφειλές με πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα όπως τα πρόστιμα ΚΒΣ, 

τα δάνεια, οι οφειλές των πτωχών και δημοτικών-δημόσιων επιχειρήσεων (ΑΑΔΕ 

Έκθεση απολογισμού, 2014). 

 

3.2 Η σύνθεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 Με τα ληξιπρόθεσμα  την 01/01/2018 να είναι στο ύψος των  99,97 δις € και 

σήμερα να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δις € ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σύνθεση τους αφού όλα τα είδη εσόδων δεν είναι το ίδιο εισπράξιμα. Δυστυχώς για τα 

δημόσια έσοδα της χώρας μας περισσότερα από τα μισά συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα 

χρέη είναι μη φορολογικά έσοδα χαμηλής εισπραξιμότητας. Συγκεκριμένα αυτά τα μη 

φορολογικά έσοδα που συντίθενται κυρίως από πρόστιμα του ΚΒΣ και δάνεια με 

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αποτελούσαν την πρώτη ημέρα του 2018 το 50,35% 

του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Στο γράφημα 7 μπορούμε να μελετήσουμε την 

ανά είδος εσόδου σύνθεση των ληξιπροθέσμων κατά τα έτη 2010 έως και το 2017. 
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Γράφημα 7  
Πηγή στοιχείων: ΑΑΔΕ 

 

Σχετικά με την σύνθεση των τελωνειακών ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτή δεν  ευνοεί την εισπραξιμότητα τους καθώς για το 2017 ένα 

ποσοστό 32,24%  αυτών των οφειλών αφορούσε ποσά που είναι σε δικαστική 

αμφισβήτηση και επιπρόσθετα ένα ακόμη  ποσοστό 37,37% αφορούσε ποσά που είναι 

αβέβαιης είσπραξης καθώς πρόκειται για οφειλέτες τρίτων χωρών, αγνώστου διαμονής 

ή υπό πτώχευση (Έκθεση απολογισμού ΑΑΔΕ, 2017).  

 Η διάκριση των οφειλών σε «νέα» και «παλαιά» ληξιπρόθεσμα φανερώνει και την 

χρονική διάσταση της σύνθεσης του ληξιπρόθεσμου χρέους. Η παλαιότητα των 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Λοιποί φόροι 4,44 4,92 5,46 5,98 6,74 7,42 8,75 9,15 

Φόροι περιουσίας 0,30 0,29 0,38 0,89 1,58 2,14 2,41 2,63 

Πρόστιμα στους έμμεσους φόρους 1,89 2,19 2,46 2,67 3,09 3,40 3,92 4,35 

ΔΑΝΕΙΑ 3,13 3,05 3,73 5,35 6,70 8,61 9,03 10,61 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 7,53 8,83 10,08 11,37 13,27 15,46 17,21 18,82 

ΦΠΑ 9,98 11,40 12,51 13,94 15,84 18,05 19,97 21,60 

Πρόστιμα ΚΒΣ 11,07 13,59 20,51 22,78 27,00 30,42 31,58 32,64 
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Η σύνθεση των ληξιπροθέσμων στην Φορολογική Διοίκηση κατά κατηγορία εσόδου 
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ληξιπρόθεσμων οφειλών αναδεικνύεται σε έναν ακόμα παράγοντα που επηρεάζει την 

είσπραξη καθώς η τελευταία αποδεικνύεται σημαντικά πιο εφικτή για τα «νέα» 

ληξιπρόθεσμα από ότι για τα «παλαιά». Έτσι με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις 

οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 01/08/2017, βλέπουμε ότι το 

50,1% αυτών αφορούν οφειλές μέχρι τις 30/11/2012, ενώ το υπόλοιπο 49,9% αφορά 

οφειλές από 1/12/13 έως 01/08/17. Το «νέο ληξιπρόθεσμο» για το 2017 που είχε 

δημιουργηθεί μέχρι την 01/08/17 αποτελεί το 11% του συνολικού ληξιπρόθεσμου 

χρέους.       

 

3.3  Το πλήθος και η σύνθεση των οφειλετών  

 

 Παράλληλα με την μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα τελευταία 

χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης στην χώρα μας έχουμε όπως είναι φυσιολογικό 

μεγάλη αύξηση στον αριθμό των οφειλετών καθώς καθημερινά όλο και περισσότεροι 

πολίτες αδυνατούν να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

προς το δημόσιο. Όπως συνάγεται από τα στοιχεία του γραφήματος 8 που 

παρουσιάστηκε από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ  σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

ο αριθμός των οφειλετών έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια αφού από 

1.089.791 που ήταν την 01/12/2009 έφτασαν τους 4.068.857 την 01/01/2018 

(taxheaven, 2018) . Το πλήθος των οφειλετών δηλαδή σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε μια 

περίοδο όμως που και τα ληξιπρόθεσμα χρέη τριπλασιάστηκαν. 
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Γράφημα 8                                                                                                                                                                                             
Πηγή: ΑΑΔΕ 

 Αξιοπρόσεκτα είναι και τα δεδομένα του Πίνακα 2 στον οποίο παρουσιάζεται το 

πλήθος των οφειλετών και το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανά κατηγορία ποσού με 

ημερομηνία αναφοράς την 01/01/2018. Ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 

ποσοστό 82,7% του συνόλου των οφειλετών ήτοι 3.364.459 οφειλέτες οφείλουν ποσά 

μέχρι 3.000 ευρώ με το άθροισμα των οφειλών τους να φτάνει τα 1.723,5 εκατομμύρια 

ευρώ δηλαδή μόλις το 1,7% των συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Οι μεγάλοι 

οφειλέτες που οφείλουν ποσά πάνω από 1.500.000 ευρώ και που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Ε.Μ.ΕΙΣ είναι 5.859 (0,1% του συνόλου) και οφείλουν 78.017,3 

εκατομμύρια ευρώ (78,1% των ληξιπροθέσμων). Είναι χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα 

απογοητευτικό για την εισπραξιμότητα του ότι ποσοστό 32,1% των ληξιπροθέσμων 

οφείλονται από 73 μόνο οφειλέτες.  
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Πίνακας 2.  Πλήθος οφειλετών και ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανά κατηγορία ποσού                                                                                                   
Πηγή: Έκθεση απολογισμού 2017 της ΑΑΔΕ 

  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο σχετικό με τους οφειλέτες και την διαδικασία της 

είσπραξης είναι το σε πόσους από αυτούς έχει επιβληθεί ένα έστω μέτρο αναγκαστικής 

είσπραξης. Έτσι σύμφωνα με την ΑΑΔΕ για το 2017 είχαν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής 

είσπραξης σε 1.050.077 οφειλέτες από ένα σύνολο 1.744.115  οφειλετών για τους 

οποίους μπορούσαν να ληφθούν τέτοια μέτρα.  

 

3.4  Οφειλές ανεπίδεκτες είσπραξης 

 

 Με το άρθρο 82 (όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.4152/13) ο ΚΕΔΕ κάνει τον 

διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και των συμβεβαιωμένων 

οφειλών προς τρίτους σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης. Υπάρχουν τρεις 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΟΣΟΥ ΣΕ €  

 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

ΑΝΛΓ 
% 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕ
ΣΜΟ ΥΠΟ-

ΛΟΙΠΟ 

ΑΝΛΓ 
% 

ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΙΚΟ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣ
ΜΟ ΥΠΟ-

ΛΟΙΠΟ 

ΑΝΛΓ 
% 

- 
10 

525.758 12,9% 0,9 0,0% 0,9 0,0% 

10- 
50 

337.729 8,3% 9,8 0,0% 9,8 0,0% 

50- 
500 

1.338.423 32,9% 298,3 0,3% 298,3 0,3% 

500- 
2.000 

968.710 23,8% 938,9 0,9% 938,9 1,1% 

2.000- 
3.000 

193.839 4,8% 475,6 0,5% 475,6 0,5% 

3.001- 
5.000 

205.516 5,1% 796,3 0,8% 796,3 0,9% 

5.001- 
10.000 

209.265 5,1% 1.466,6 1,5% 1.466,1 1,7% 

10.001- 
20.000 

128.471 3,2% 1.795,1 1,8% 1.794,2 2,1% 

20.001- 
50.000 

88.214 2,2% 2.719,3 2,7% 2.717,1 3,1% 

50.001- 
100.000 

32.418 0,8% 2.253,1 2,3% 2.245,0 2,6% 

100.001-
150.000 

11.492 0,3% 1.395,7 1,4% 1.386,8 1,6% 

150.001-
300.000 

11.768 0,3% 2.460,5 2,5% 2.434,3 2,8% 

300.001-
1.000.000 

9.506 0,2% 5.042,3 5,0% 4.799,4 5,5% 

1.000.001-
1.500.000 

1.889 0,0% 2.300,2 2,3% 2.089,4 2,4% 

1.500.001-
10.000.000 

4.665 0,1% 17.267,3 17,3% 15.428,1 17,8% 

10.000.001-
100.000.000 

1.121 0,0% 28.658,9 28,7% 21.041,2 24,3% 

100.000.001 
- 

73 0,0% 32.091,1 32,1% 28.558,7 33,0% 

ΣΥΝΟΛΑ 4.068.857 100% 99.970,0 100% 86.480,0 100% 
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προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για  να χαρακτηριστούν κάποιες οφειλές ως 

ανεπίδεκτες είσπραξης. 

 

  Η πρώτη είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες της Φορολογικής Διοίκησης με 

βάση τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει και να έχει διαπιστωθεί η απουσία 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεις αυτών έναντι 

τρίτων ή να έχει εξακριβωθεί ότι η τυχόν μεταβίβαση των περιουσιακών τους στοιχείων 

δεν υπόκειται σε ακύρωση ή διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 του ΑΚ και ειδικότερα να 

έχει διαπιστωθεί η περάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή 

απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή με διαδικασία 

εκκαθάρισης και παύση των εργασιών της πτώχευσης, αν ο οφειλέτης είναι πτωχός ή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης αν ο οφειλέτης είναι σε εκκαθάριση 

(Πανταζής Ν, 2018).  

 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η αίτηση ποινικής δίωξης όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1882/1990 εφόσον βέβαια το ύψος 

της οφειλής είναι τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της. 

 

 Η  τρίτη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από ορισμένο ελεγκτή 

της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, η έκθεση ελέγχου του οποίου να 

πιστοποιεί αιτιολογημένα την αντικειμενικά αδύνατη είσπραξη των οφειλών.    

 

 Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις τότε οι οφειλές χαρακτηρίζονται ως 

ανεπίδεκτες  με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μετά από εισήγηση της αρμόδιας 

φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας, με την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών διαδικασιών  αν πρόκειται για 

οφειλή έως 1.500.000 ευρώ, ενώ αν πρόκειται για μεγαλύτερη οφειλή  η απόφαση του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Μ.ΕΙΣ και την σύμφωνη 

γνώμη αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συμβουλίου. 

 

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.82 του ΚΕΔΕ μετά τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής 

ως ανεπίδεκτης είσπραξης, αυτή καταχωρείται στα σχετικά βιβλία, και για χρονικό 

διάστημα δέκα (10) ετών από την λήξη του έτους καταχώρισης αναστέλλεται η 

παραγραφή της, δεν χορηγούνται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα ΑΦΕ 

ούτε άλλα πιστοποιητικά για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων,  ενώ δεσμεύεται 
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το σύνολο των τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών καθώς και το περιεχόμενο 

των θυρίδων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως 

ανείσπρακτης δεν παραιτείται το δημόσιο από το δικαίωμα της είσπραξης, γιατί πριν 

την παραγραφή της μπορεί να επαναχαρακτηριστεί ως εισπράξιμη, εφόσον κάποια 

στιγμή μελλοντικά προκύψουν περιουσιακά στοιχεία ή απαιτήσεις του οφειλέτη ή 

συνυπόχρεων προσώπων.  

 

Για την φορολογική διοίκηση το 2016 το συνολικό ύψος των οφειλών που 

χαρακτηρίστηκαν  ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλών έφτασε τα 4.281,9 εκατ. €  ενώ 

για το 2017 έφτασε τα 4.497 εκατ. € αυξημένο κατά 5% περίπου. Μετά την αφαίρεση 

των ανεπίδεκτων είσπραξης ληξιπρόθεσμων από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος 

προκύπτει το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο που χρησιμοποιείται συχνά ως μέγεθος από 

την διοίκηση για τον προσδιορισμό των στόχων και την αξιολόγηση της επίτευξης της 

είσπραξης.  

 

     

Κεφάλαιο 4 

4.1 Το Ο.Π.Σ. TAXIS  

Tο Ο.Π.Σ. TAXIS,  που αποτελεί το βασικό σύστημα της Ελληνικής Φορολογικής 

Διοίκησης, είναι ένα κατανεμημένο σύστημα 3-επίπεδης αρχιτεκτονικής (client-server) 

και χρησιμοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. και τις Κεντρικές Φορολογικές Υπηρεσίες του 

Υπ.Ο.Ο. για την υποστήριξη του φορολογικού συστήματος (Υπ. Οικονομικών, 

Διακήρυξη Διαγωνισμού ICISnet, 2006). 

Το TAXIS υλοποιήθηκε ως υποπρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών στα 

πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» που ξεκίνησε το 1994 με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών . Εγκαινιάστηκε στις 05/03/1998 

στην Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, που ήταν η πρώτη Δ.Ο.Υ. στην οποία λειτούργησε, και 

ακολούθησαν οι υπόλοιπες  σταδιακά μέχρι και τα μέσα του 2000. Αντλώντας στοιχεία 

για την ιστορική εξέλιξη του TAXIS, από τον ιστότοπο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 

(www.digitalplan.gov.gr) βλέπουμε ότι για την λειτουργία του εγκαταστάθηκαν 285 

εξυπηρετητές, καλύπτοντας τις περισσότερες Δ.Ο.Υ. της χώρας (κάποιες παρέμειναν 

χειρόγραφες), και ένας κεντρικός εξυπηρετητής στο τότε ΚΕ.Π.Υ.Ο. (νυν Γ.Γ.Π.Σ.) ενώ 

το λειτουργικό των εξυπηρετητών ήταν UNIX και η σχεσιακή βάση δεδομένων  ήταν 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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oracle. Αυτή η υποδομή παραμένει μέχρι και σήμερα διατηρώντας το ίδιο λογισμικό αν 

και ο κεντρικός εξυπηρετητής αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε.  

Το 2013 και σταδιακά έγινε η μετάβαση των υπηρεσιών στο νέο TAXIS το οποίο 

παρέχει αυξημένες δυνατότητες κεντρικής ανασκόπησης (Πασχαλίδου Θ., 2016). 

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. να έχουν περισσότερες πληροφορίες 

για κάθε φορολογούμενο αφού πλέον βλέπουν κεντρικά όλα τα δεδομένα γύρω από τις 

συναλλαγές του, αλλά και οι φορολογούμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν  από 

οποιαδήποτε υπηρεσία για ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους  χωρίς τον 

περιορισμό της «αρμόδιας Δ.Ο.Υ.».    

Το σύστημα TAXIS με το πέρασμα των χρόνων εμπλουτίστηκε με διάφορα 

υποσυστήματα για την μηχανογράφηση των διαδικασιών των ΔΟΥ και περιλαμβάνει 

σήμερα τα παρακάτω υποσυστήματα: 

 υποσύστημα μητρώου 

 υποσύστημα εσόδων / λογιστικής εσόδων 

 υποσύστημα δικαστικού 

 υποσύστημα Φ.Π.Α. 

 υποσύστημα Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. 

 υποσύστημα πρωτοκόλλου 

 υποσύστημα εξόδων / λογιστικής εξόδων 

 υποσύστημα φορολογίας εισοδήματος 

 υποσύστημα Φ.Μ.Α.Π. (ανενεργό) 

 υποσύστημα άλλων φόρων 

 υποσύστημα ΑΠΑΑ (ανενεργό) 

 υποσύστημα εικόνας φορολογουμένου 

 υποσύστημα διασταυρώσεων 

 υποσύστημα επιθεώρησης και ελέγχου ΔΟΥ 

 υποσύστημα φορολογίας οχημάτων 

 υποσύστημα ελέγχου φορολογουμένων 

 υποσύστημα ροής εργασιών 

(Λασκαρίδης Γ., 2017) 
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Με την εισαγωγή του TAXIS μηχανογραφήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των 

λειτουργιών των Δ.Ο.Υ. και αποτέλεσε το back-office Π.Σ. των υπηρεσιών παρέχοντας 

το περιβάλλον εξυπηρέτησης του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. για τις συναλλαγές των 

πολιτών και των επιχειρήσεων στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Το TAXISnet, το Π.Σ. που 

παρουσιάζεται στην αμέσως επόμενη ενότητα, αποτελεί το εναλλακτικό κανάλι 

εξυπηρέτησης μέσω διαδικτύου των φορολογουμένων που προσφέρει ένα σημαντικό 

πλήθος συναλλαγών ενώ παράλληλα βασίζεται σε βάσεις δεδομένων και διασυνδέσεις 

του TAXIS (ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1068866 ΕΞ 2017/5.5.2017).  Όπως προκύπτει πάντως 

από την σύμβαση με τίτλο «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της 

Α.Α.Δ.Ε.» προϋπολογισμού 4.240.800 ευρώ με Φ.Π.Α, που υπογράφηκε με τις 

αναδόχους εταιρίες INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. και UNISYSTEMS Α.Ε., 

στο μέλλον θα υπάρξει ουσιαστική ενοποίηση των δυο πληροφοριακών συστημάτων  

ώστε οι συναλλαγές να διεκπεραιώνονται  ηλεκτρονικά με ενιαίο και όμορφο τρόπο. 

 

4.2 Το Ο.Π.Σ.  Taxisnet 

Το Ο.Π.Σ. Taxisnet ξεκίνησε να αναπτύσσεται, ως έργο με τον τίτλο «Υπηρεσίες 

Φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη – TaxisNet», με την ένταξη του στο Ε.Π. 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (Γ’ΚΠΣ). 

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του με την ένταξη του στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 

την περάτωση του ανεκτέλεστου κομματιού προϋπολογισμού ύψους 6.486.376 € που 

ξεκίνησε στις 07/09/2006 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr). 

Το υποέργο «TAXISNET: Εξοπλισμός – Κέντρο Δεδομένων Γ.Γ.Π.Σ» ήταν το 

σημαντικότερο του παραπάνω έργου. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανερχόταν στο 

ποσό των 4,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (3,4 εκατ. + Φ.Π.Α.) και υλοποιήθηκε μέσω της υπ’ 

αριθμ. 1008/02-11-2011 σύμβασης μεταξύ της «ΚτΠ Α.Ε.» και της ένωσης εταιρειών 

«UNISYSTEMS A.E.- INTRACOM IT SERVICES». Σύμφωνα με την παρουσίαση του 

έργου (Χάλαρης Γ Unisystems., 2011) οι στόχοι ήταν:  

 Η αντικατάσταση στην κεντρική υποδομή της Γ.Γ.Π.Σ. (Data Center) των 

ακόλουθων στοιχείων: 

 της βασικής υπολογιστικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των 

συναλλαγών των πολιτών τόσο μέσω του internet όσο και μέσω των 

περιφερειακών υπηρεσιών του ΥπΟΟ 

http://2013.anaptyxi.gov.gr/
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 της δικτυακής υποδομής του κτιρίου της Γ.Γ.Π.Σ. 

 της υποδομής ασφαλείας  

 της αποθηκευτικής δομής (storage) 

 Η εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και 

υποστήριξη της καλής και συνεχούς λειτουργίας της υποδομής  

 Η μετάπτωση δεδομένων στην καινούρια υποδομή  

 Η δημιουργία εφεδρικής υποδομής 

 Η εκπαίδευση των στελεχών της Γ.Γ.Π.Σ. ώστε να αναλάβουν την διαχείριση του 

καινούργιου εξοπλισμού 

Με  το TAXISnet κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των δεδομένων διαχείρισης 

χρηστών  με χρήση directory services (LDAP), αξιοποιώντας  ενιαία επιχειρησιακή 

λογική και βάση δεδομένων στα υποσυστήματα των εφαρμογών 

(Δ.ΠΡΟΜ.Α0008467ΕΞ2018 Υπ. Οικονομικών, 2018). Ακόμα το TAXISnet με τα 

υποσυστήματα εφαρμογών που διαθέτει προσφέρει ένα πλήθος υπηρεσιών στους 

χρήστες που καλύπτουν: 

 την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών – 

τροποιητικών δηλώσεων  

 την χορήγηση πολλών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων  

 προσφέρει στους χρήστες προσωποποιημένες  πληροφορίες 

 αποστέλλει στους χρήστες αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους   

 παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να εξουσιοδοτήσει κάποιον λογιστή 

που θα ενεργεί για λογαριασμό του σε μια ή περισσότερες από τις 

υπηρεσίες που παρέχει 

Το Taxis και το Taxisnet αποτελούν πλέον πληροφοριακά συστήματα που 

διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και φιλοξενούνται από την Γ.Γ.Π.Σ. η οποία διαχειρίζεται όλα 

τα Π.Σ. των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ο νόμος με τον οποίο 

συστήθηκε η Α.Α.Δ.Ε. προβλέπει στο άρθρο 37 ότι μεταφέρονται σε αυτή   οι 

αρμοδιότητες και οι πόροι που αφορούν σε δεδομένα και Πληροφοριακά Συστήματα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των υπηρεσιών της. Στο ίδιο άρθρο 

αναφέρεται πως η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δεδομένων και του 

λογισμικού εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων της και των υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησής της ενώ τα δεδομένα που διαχειρίζεται η Αρχή ανήκουν 
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στο Υπουργείο Οικονομικών. Με σχετική πρόβλεψη  το λογισμικό εφαρμογών των 

Πληροφοριακών συστημάτων, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της Αρχής που παρέχονται μέσω δικτυακών 

τόπων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 

Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) ή άλλων υπηρεσιών έπρεπε να μεταφερθούν σε 

δικτυακούς τόπους της Αρχής μέχρι  31/03/2017.  

 

4.3 Το Ο.Π.Σ.Τ. ICIS – ICISnet 

Το Ο.Π.Σ.Τ. ICIS χρησιμοποιείται από τα Τελωνεία και τις αρμόδιες Κεντρικές 

Υπηρεσίες και παρέχει υποσυστήματα ανά τομέα τελωνειακού ενδιαφέροντος. Είναι 

ένα κατανεμημένο σύστημα 3-επίπεδης (3-tier) αρχιτεκτονικής (client-server) που είναι 

εγκατεστημένο κεντρικά στη Γ.Γ.Π.Σ. και περιφερειακά σε Τελωνεία και Τελωνειακές 

Υπηρεσίες. Η κεντρική βάση περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων των τελωνειακών 

διαδικασιών συνολικού όγκου 100GB, κατά προσέγγιση τα οποία είναι και φυσικά 

κατανεμημένα στις τοπικές βάσεις δεδομένων των Τελωνείων (Υπ. Οικονομικών, 

Διακήρυξη ΚΕΦ,2012). 

Τα υποσυστήματα του ICIS που υποστηρίζουν την μηχανογράφηση των 

τελωνειακών διαδικασιών είναι: 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Εμπορευμάτων (Δηλωτικά) 

 Υποσύστημα Διαμετακόμισης (NCTS, TIR, ATA) 

 Υποσύστημα Εισαγωγών – Εξαγωγών 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Προϊόντων με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Δασμολογίου και Νομοθεσίας 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Αξιών Εμπορευμάτων 

 Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυσης Κινδύνων 
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Στις 22/03/2006 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου: 

«Υλοποίηση τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών - ICISnet». Το έργο εντάχθηκε στο 

Γ’ Κ.Π.Σ. με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)» και ο 

προϋπολογισμός του έργου έφτασε τα 6.091.701,69 ευρώ  ενώ χρηματοδοτήθηκε κατά 

80% από Κοινοτικούς  και 20% από Εθνικούς Πόρους. 

 Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη 

του λογισμικού εφαρμογών και της τεχνολογικής υποδομής του πληροφοριακού 

συστήματος ICISnet, το οποίο, πέραν της κάλυψης αναγκών των εσωτερικών χρηστών 

του υπάρχοντος Ο.Π.Σ.Τ., θα προσφέρει και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους 

συναλλασσόμενους με τα Τελωνεία χρήστες. 

O Χασιώτης (2013) στην εργασία του  περιγράφει τα  χαρακτηριστικά του  ICISnet 

ως εξής: « 

 Ο κεντρικός εξοπλισμός του είναι εγκατεστημένος στην Γ.Γ.Π.Σ. 

 Όλα τα τελωνεία συνδέονται μέσω του δικτύου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στη Γ.Γ.Π.Σ. 

και δουλεύουν σε μια κεντρική βάση δεδομένων – δεν υπάρχουν εξυπηρετητές 

πλέον τοπικά εγκατεστημένοι στα τελωνεία 

 Οι εφαρμογές που εξυπηρετούν τους χρήστες είναι εγκατεστημένες στους 

εξυπηρετητές εφαρμογής (application servers) και τρέχουν στους σταθμούς 

εργασίας (PC)  μέσω browser 

 Οι εξωτερικοί χρήστες (συναλλασσόμενοι) συνδέονται στο σύστημα μέσω 

διαδικτύου  

 Οι εσωτερικοί χρήστες (υπάλληλοι) συνδέονται στο σύστημα μέσω του 

δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 Υπάρχουν διατάξεις υψηλής ασφάλειας για προστασία από κακόβουλη χρήση 

ASDSA »  

To ICISnet από τις 02/04/2012 ξεκίνησε μέσω του portal του να παρέχει τις 

υπηρεσίες  ηλεκτρονικής υποβολής διασάφησης εξαγωγής και συνοπτικής διασάφησης 

εξόδου και από 03/12/2013 τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία τα υποσυστήματα 

Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ. 
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4.4 Εφαρμογές των TAXIS και TAXISnet για την υποστήριξη της διαδικασίας 

αναγκαστικής είσπραξης 

4.4.1 Ηλεκτρονικές Κατασχέσεις στα Πιστωτικά Ιδρύματα 

Οι κατασχέσεις που επιβάλλονται στις καταθέσεις των φορολογουμένων στα 

πιστωτικά ιδρύματα έχουν αποδειχτεί ως ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα για την 

είσπραξη των ληξιπροθέσμων. Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων στην 

διαδικασία των κατασχέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα με την έκδοση και κοινοποίηση 

ηλεκτρονικά των κατασχετηρίων  υπήρξε  καθοριστική στην ευρεία χρήση αυτού του 

μέτρου από τον εισπρακτικό μηχανισμό καθώς συνδυάζει αυξημένη αποδοτικότητα και 

μειωμένη γραφειοκρατία.  

Το ηλεκτρονικό κατασχετήριο έγγραφο  εκδίδεται και κοινοποιείται σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 30Β του ΚΕΔΕ. Εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία 

είσπραξης και μπορεί να περιλαμβάνει τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές ενός 

μόνο οφειλέτη της σε αντίθεση με το έντυπο κατασχετήριο. Η σχετική δήλωση τρίτου 

γίνεται και αυτή ηλεκτρονικά από τα Π.Ι. μέσα στην προθεσμία των 8 εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου και πρέπει 

να συνοδεύεται από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε 

οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής κοινοποίησης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από 

αυτήν.  

 Η κοινοποίηση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου γίνεται μέσω ενός συστήματος 

μοναδικών διαμετακομιστικών κόμβων  ηλεκτρονικής  διασύνδεσης και επικοινωνίας, 

οι οποία συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού από το 

Ελληνικό Δημόσιο και όλα τα εγκατεστημένα στη χώρα πιστωτικά ιδρύματα, που 

εκπροσωπούνται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ή την Ένωση Συνεταιριστικών 

Τραπεζών κατά περίπτωση. 

Κατά πλάσμα δικαίου θεωρείται πως η κοινοποίηση του κατασχετηρίου έγινε την 

ημερομηνία και την ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από 

το πιστωτικό ίδρυμα,  μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτό.  

Όσον αφορά τον χρόνο επίδοσης της δήλωσης του άρθρου 32 από την πλευρά των Π.Ι. 

θεωρείται ότι έγινε την ημερομηνία και την ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής 

βεβαίωσης παραλαβής της μέσω  διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από το 
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δημόσιο (Πανταζής Ν, 2018). Οι βεβαιώσεις αυτές σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει είτε 

να είναι κρυπτογραφημένες και να φέρουν είτε την ηλεκτρονική υπογραφή του 

εξυπηρετητή τους είτε να έχουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της 

παρ.1 του αρ.3 του Ν.3979/2011. 

Σε αντίθεση με τις έντυπες ΚΧΤ στα Π.Ι. του άρθρου 30Α του ΚΕΔΕ για τις 

ηλεκτρονικές του άρθρου 30Β δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό ούτε για την επιβολή της 

κατάσχεσης ούτε και για την απόδοση των κατασχεμένων (Φορολογική και Τελωνειακή 

Ακαδημία, 2017). 

Η επιβολή ηλεκτρονικής κατάσχεσης στα Π.Ι. αποτελεί σήμερα το πλέον σύνηθες 

μέτρο που λαμβάνεται από την Φορολογική Διοίκηση. Συγκεκριμένα για το 2017 τα 

ηλεκτρονικά κατασχετήρια αποτελούσαν το ενενήντα πέντε (95) τοις εκατό των 

συνολικών ΚΧΤ και το ενενήντα δύο (92) τοις εκατό των συνολικών αναγκαστικών 

μέτρων που επιβλήθηκαν στους οφειλέτες. Στο γράφημα 9 απεικονίζεται η ευρεία 

χρήση του e-κατασχετηρίου τα τελευταία χρόνια. 

 

                    Γράφημα 9.  Η χρήση των e-κατασχετήριων τα τελευταία χρόνια                                                                                                                                                                  
Πηγή Στοιχείων: ΑΑΔΕ 

 Η ευρεία χρήση από πλευράς του εισπρακτικού μηχανισμού όμως των 

ηλεκτρονικών  κατασχετηρίων στις τράπεζες έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και έχει 

ασκηθεί κριτική με σημαντικά επιχειρήματα. Ο Συνήγορος του Πολίτη σε ειδική 

έκθεση του με θέμα: «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το 

Δημόσιο» που συνέταξε επισημαίνει την δυσλειτουργία του πλαισίου και την έλλειψη 

2015 2016 2017 

e-κατασχετήρια στα Π.Ι. 649.976   1.498.349   1.643.553   

Συνολικές ΚΧΤ 670.728   1.533.451   1.721.911   

Συνολικά μέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης 

746.707   1.602.835   1.784.491   
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συντονισμού των υπηρεσιών είσπραξης και των τραπεζών, με αποτέλεσμα η 

διευθέτηση των διαφορών που προκύπτουν από τις κατασχέσεις, με ποιο συνήθη τις 

περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, να είναι δύσκολες και χρονοβόρες .  

Κριτική έχει ασκηθεί και για τις προϋποθέσεις αποδέσμευσης από την κατάσχεση 

του λογαριασμού καθώς δεν αρκεί η ένταξη του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής 

καταβολής αλλά απαιτείται η πλήρης εξόφληση της οφειλής για άρση της κατάσχεσης ή 

πληρωμή του πενήντα (50) τοις εκατό και ενίοτε του εβδομήντα (70) τοις εκατό της 

οφειλής για αποδέσμευση μέρους του τραπεζικού λογαριασμού. Συνέπεια αυτού είναι 

οι οφειλέτες να κρατούν την ρευστότητα τους εκτός τραπεζικού συστήματος με 

επακόλουθο την σημαντική αύξηση των «μαύρων συναλλαγών» (Τσίρος Θ., 2018). 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι πέρα από τις χρηματικά ποσά και τα κινητά 

πράγματα που ορίζονται από τον νόμο ως ακατάσχετα, δίνεται η δυνατότητα στους 

οφειλέτες να προστατευθούν έναντι των ηλεκτρονικών κατασχέσεων στις τράπεζες με 

την δήλωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού. Μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά 

μέσα από το TAXISnet έναν ακατάσχετο λογαριασμό στον οποίο οι καταθέσεις μέχρι 

του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως θα είναι ακατάσχετες 

για ένα φυσικό πρόσωπο και σε μια μόνο τράπεζα (παρ.2 αρ.31 ΚΕΔΕ). 

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης τηρεί σε κάποια τράπεζα 

λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης θα πρέπει να δηλώσει αυτό τον λογαριασμό ως 

ακατάσχετο. 

4.4.2 Δέσμευση και κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην παρ.5 του άρ.30Β του ΚΕΔΕ που προστέθηκε 

με τον Ν.4336/2015 και προβλέπει την δυνατότητα του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. να 

αποστέλλει ηλεκτρονικά  στα Π.Ι. της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του δημοσίου 

με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα (70) χιλιάδες ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. 

Τα Π.Ι. πρέπει αυθημερόν να κάνουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την δέσμευση 

των χρημάτων που βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών 

μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής τους. Εντός δύο (2) ημερών από την δέσμευση, 

η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνεται για το ποσό που έχει δεσμευθεί και οφείλει να 

επιβάλλει κατάσχεση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική 

παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης από τα Π.Ι. αλλιώς αυτά προβαίνουν στην 

οίκοθεν άρση της δέσμευσης.  
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Οδηγίες για την διαδικασία εφαρμογής της δέσμευσης δόθηκαν με το υπ’ αρ.  Β 

1156479 ΕΞ 2015/2.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης εισπράξεων σύμφωνα με το 

οποίο η  Δ.ΗΛΕ.Δ. δημιουργεί αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή για όλα τα 

Π.Ι., που περιλαμβάνει τα στοιχεία φορολογουμένων και την διαβιβάζει  ηλεκτρονικά 

και μέχρι τις 9:30 π.μ., συνοδεύοντας την με ένα αρχείο αποτύπωσης του χρόνου 

διαβίβασης του αρχείου σε εργάσιμη ημέρα, λαμβανομένων υπόψη των επίσημων 

τραπεζικών αργιών. Ο συγκεκριμένος χρόνος αποτελεί το χρόνο δέσμευσης των 

χρημάτων των λογαριασμών των οφειλετών. Παράλληλα, θα αποστέλλεται 

ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

Π.Ι. όπως αυτά θα γνωστοποιηθούν στη Φορολογική Διοίκηση. Η χρονοσήμανση των 

εξυπηρετητών στους οποίους φιλοξενούνται όλες οι εφαρμογές της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι συγχρονισμένη με το Εθνικό Ινστιτούτο 

Μετεωρολογίας. Τα Π.Ι. αφού παραλάβουν το αρχείο πρέπει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες και μέχρι την 10
η
 πρωινή να ελέγξουν και να αποστείλουν το απαντητικό αρχείο 

στην Δ.ΗΛΕ.Δ. Η χρονοσήμανση των εξυπηρετητών των Π.Ι. είναι συγχρονισμένη με 

το National Institute of Standards and Technology (NIST)  και το αρχείο που 

αποστέλλουν  περιλαμβάνει μόνο τους οφειλέτες για τους οποίους έχει γίνει η 

δέσμευση χρημάτων και το ύψος της δέσμευσης. Οι εν λόγω απαντήσεις 

καταχωρούνται αυθημερόν στο TAXIS  και είναι διαθέσιμες στο Τμήμα Δικαστικού και 

Νομικής Υποστήριξης των αρμόδιων για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσιών 

προκειμένου αυτές να προβαίνουν άμεσα και στην εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας έκδοση ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας Π.Ι. 

 

4.4.3 Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογαριασμών Πληρωμών 

Με το άρθρο 62 του Ν.4170/13 συστήθηκε το Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Είναι ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα άντλησης τραπεζικών πληροφοριών για φυσικά και νομικά 

πρόσωπα από το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., του Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική 

Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, την 

Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης. Πρωταρχικός στόχος αυτού του συστήματος είναι να 

παρέχει στις ελεγκτικές αρχές τραπεζικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση της 
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ενώ η πρόσβαση και άλλης 

αρχής στο σύστημα επιτρέπεται μόνο εάν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για 

αυτήν την αρχή η άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου (Φορολογική 

και Τελωνειακή Ακαδημία, 2017). 

Η είσοδος των παραπάνω αρχών και υπηρεσιών στο σύστημα γίνεται ηλεκτρονικά 

μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. 

για το σκοπό αυτό και προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ.  του Υπουργείου 

Οικονομικών κάνοντας χρήση των ατομικών κωδικών για πρόσβαση στις υπηρεσίες 

του Taxisnet. H Γ.Γ.Π.Σ. λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας των 

αρχών και υπηρεσιών με τα   υπόχρεα πρόσωπα (τα Π.Ι. και τα Ιδρύματα Πληρωμών) 

ενώ για αυτά λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης η διατραπεζική εταιρία «Τραπεζικά 

Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.». 

Τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους χρήστες του συστήματος πρέπει να 

εγκρίνονται από τους προϊσταμένους τους και μπορούν να έχουν δύο τύπους: 

 Αίτημα 01: με αυτόν τον τύπο αιτήματος ζητούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες να 

ενημερωθούν από τα υπόχρεα πρόσωπα αν το ερευνώμενο Α.Φ.Μ. είναι 

πελάτης τους σε κάποιο προϊόν τους ενώ στην περίπτωση ύπαρξης 

λογαριασμού δίνεται το τρέχον υπόλοιπο. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης 

του συστήματος για αυτό τον τύπο αιτήματος είναι 24 ώρες 

 

 Αίτημα 02: με αυτόν τον τύπο αιτήματος τα υπόχρεα πρόσωπα παρέχουν 

πρόσβαση στις κινήσεις του λογαριασμού του ερευνώμενου Α.Φ.Μ. σε 

βάθος ετών καθώς και πληροφορίες για τυχόν συνδικαιούχους στον 

λογαριασμό. Πρέπει βέβαια για κάθε Α.Φ.Μ. να γίνεται ξεχωριστό αίτημα 

για κάθε έτος και κάθε λογαριασμό. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης του 

συστήματος για αυτό τον τύπο αιτήματος είναι 48 ώρες (Φορολογική και 

Τελωνειακή Ακαδημία, 2017). 

 

Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή 

τραπεζικά στοιχεία που ανταλλάσσονται, κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών 

ασύμμετρης κρυπτογράφησης ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες του Συστήματος 

τηρούν αρχεία καταγραφής για την επαλήθευση της ορθής χρήσης του, καθώς και για 

την ανίχνευση περιπτώσεων αιτημάτων ή απαντήσεων που για οποιοδήποτε λόγο δεν 

ολοκληρώνουν ορθά τον κύκλο τους. Στο άρθρο 63 του Ν.4170/13 προβλέπονται 
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ποινικές διατάξεις και διοικητικές κυρώσεις για τους εμπλεκόμενους στην λειτουργία 

και χρήση του συστήματος στις περιπτώσεις παραβίασης της εμπιστευτικότητας των 

απόρρητων δεδομένων που διακινούνται μέσα από αυτό.  

 

Ενώ όπως επισημάνθηκε ο σκοπός τους συστήματος είναι η τροφοδότηση με 

τραπεζικές πληροφορίες των ελεγκτικών αρχών και υπηρεσιών, το τελευταίο διάστημα 

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις υπηρεσίες που επιδιώκουν την 

είσπραξη για την επιβολή στοχευμένων ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Με αυτό τον 

τρόπο επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί και η κριτική που ασκείται στην Διοίκηση για το 

μεγάλο πλήθος «τυφλών» ηλεκτρονικών κατασχέσεων στα Π.Ι. σε λογαριασμούς με 

μηδενικό ή ελάχιστο υπόλοιπο που δεσμεύονται και δυσκολεύουν τις συναλλαγές των 

πολιτών στην καθημερινότητα τους.  

 

4.4.4 Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο 

Ένα ακόμη μέτρο που θεσπίστηκε με το άρ.9 του  Ν.3943/2011 με στόχο να πιέσει 

τους οφειλέτες για να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους είναι η 

ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα λοιπόν με τον 

παραπάνω νόμο,  δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Οικονομικών τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο 

από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000) ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και κατά την ημερομηνία άντλησης των 

στοιχείων από τα Ο.Π.Σ. TAXIS και ICISnet, η καταβολή τους έχει καθυστερήσει για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Εξαίρεση υφίσταται μονάχα για τις οφειλές οι 

οποίες έχουν νόμιμα ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται οι δόσεις κανονικά αλλά και αυτές 

που τελούν σε δικαστική αναστολή. 

Στο σύνολο της βασικής οφειλής που δημοσιοποιείται προστίθενται και οι 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν επιβληθεί μέχρι την ημερομηνία 

συλλογής των στοιχείων. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται είναι: 

 για τα φυσικά πρόσωπα ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα 

μητέρας, βασική οφειλή (ΔΟΥ / Τελωνεία), συνεισπραττόμενα, σύνολο 

οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις 
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 για τα νομικά πρόσωπα ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, όνομα μητέρας, 

βασική οφειλή (ΔΟΥ / Τελωνεία), συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου 

ποσού και παρατηρήσεις 

(Υ.Ο. Πολ.1185/2011) 

Ειδικά για τους ανήλικους αναγράφονται μόνο τα αρχικά του ονοματεπώνυμου 

τους και στο πεδίο του ΑΦΜ αναγράφεται  η λέξη «ανήλικος». Στις περιπτώσεις που ο 

οφειλέτης έχει αποβιώσει προστίθεται η λέξη «κληρονόμοι» πριν από το 

ονοματεπώνυμο του. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την δημοσιοποίηση καθορίζονται 

από την Γ.Γ.Π.Σ. η οποία είναι υπεύθυνη για την άντληση των δεδομένων από τα 

πληροφοριακά συστήματα, την επεξεργασία και την ασφαλή ανάρτηση τους στον 

δικτυακό της τόπο www.gsis.gr  (Υ.Ο. Πολ.1185/2011). 

 

4.4.5  Ηλεκτρονικοί  πλειστηριασμοί 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στην διενέργεια των κατά ΚΕΔΕ 

πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα. Με τον Ν.4512/2018 τροποποιήθηκαν διατάξεις 

του ΚΕΔΕ για λόγους προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου με τη θεσπισθείσα με τις 

νέες διατάξεις διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα και 

εναρμόνισης με τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ  ως προς το χρόνο άσκησης αναγγελίας 

απαιτήσεων δανειστών και κατάταξης τους στο εκπλειστηρίασμα. 

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο από 01/05/2018 

όλοι οι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί, δηλαδή οι πλειστηριασμοί με επισπεύδων το 

δημόσιο, θα διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα είτε πρόκειται για 

κινητά είτε πρόκειται για ακίνητα. Είχε ήδη  προηγηθεί η καθιέρωση της διενέργειας 

των κατά ΚΠολΔ πλειστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα από 21/02/2018. 

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μέσω των ΗΛ.ΣΥΣ.ΠΛΕΙΣ. και  

του διαδικτυακού τόπου www.eauction.gr η κυριότητα, η διαχείριση και η διοίκηση των  

οποίων ανήκουν στους κατά τόπους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους. Οι υποψήφιοι 

πλειοδότες για να συμμετέχουν στην διαδικασία οφείλουν να πιστοποιηθούν στο 

σύστημα, και να καταβάλουν την εγγύηση της παρ.1 του αρθ.965 του ΚΠολΔ  αφού 

επιλέξουν το πρόγραμμα ή τα προγράμματα πλειστηριασμών που τους ενδιαφέρουν. 

Μετά λήξη της διεξαγωγής του πλειστηριασμού οι συμμετέχοντες σε αυτόν 

ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα του. Ο υπερθεματιστής οφείλει να 

http://www.gsis.gr/
http://www.eauction.gr/
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πληρώσει και το τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος ενώ η χρήση του 

συστήματος είναι ατελώς για το δημόσιο στην περίπτωση που ένα ακίνητο 

καταχωρηθεί σε αυτό σύμφωνα με το άρθ.44 του ΚΕΔΕ.  

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή που επέρχεται με τον Ν.4512/2018 στην προδικασία 

των ηλεκτρονικών πλέον πλειστηριασμών είναι η ηλεκτρονική δημοσίευση των 

περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμών. Η ηλεκτρονική δημοσίευση γίνεται στην 

ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του δελτίου δικαστικών δημοσιεύσεων του 

Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ, www.deltionomik.gr. Την ηλεκτρονική 

δημοσίευση αναλαμβάνει δικαστικός επιμελητής και είναι δωρεάν για τους 

πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από το δημόσιο. 

Διαπιστώνουμε από τα προαναφερθέντα ότι η θέσπιση της διενέργειας των 

πλειστηριασμών με την χρήση των ΗΛ.ΣΥΣ.ΠΛΕΙΣ. επέφερε σημαντικές αλλαγές στην 

προδικασία αλλά και στον τρόπο διεξαγωγής των πλειστηριασμών. Είναι σαφές ότι το 

θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίστηκε και μείωσε την γραφειοκρατία με προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα την ταχύτερη και πιο επιτυχή διεξαγωγή των πλειστηριασμών. Αυτή η 

επιτάχυνση των διαδικασιών διεξαγωγής των πλειστηριασμών κατά ΚΕΔΕ αναμένεται 

να ενισχύσει μελλοντικά τα δημόσια έσοδα. Πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι οι 

υπηρεσίες του δημοσίου, εναρμονίζονται και χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς, χωρίς όμως να συμμετέχει στη όλη διαδικασία κάποιο πληροφοριακό 

σύστημα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών οι αναγγελίες για απαιτήσεις του δημοσίου (που εκδίδονται βέβαια 

από το TAXIS) δεν επιδίδονται ηλεκτρονικά στον υπάλληλο του πλειστηριασμού. 

4.4.6 Διασύνδεση TAXIS με άλλες υπηρεσίες  

Το TAXIS από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας υπήρξε ένα πληροφοριακό 

σύστημα χωρίς πολλές διασυνδέσεις με άλλες υπηρεσίες. Στην πορεία των χρόνων 

αναπτύχθηκαν εφαρμογές που δίνουν πρόσβαση σε στοιχεία άλλων υπηρεσιών όπως 

είναι το αρχείο του Υπ. Μεταφορών με την εφαρμογή για τα οχήματα χωρίς  όμως 

αυτές οι δυνατότητες να ενσωματώνονται λειτουργικά στο TAXIS. 

Ένα σημαντικό βήμα, που θα βοηθήσει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων,  έγινε με 

την διασύνδεση του TAXIS με το Εθνικό Κτηματολόγιο για την άντληση στοιχείων. 

Αυτή η δυνατότητα από τα μέσα του 2018 έχει ενσωματωθεί στο TAXIS και 

συγκεκριμένα στο υποσύστημα του Δικαστικού. Με την χρήση αυτής της διασύνδεσης 

http://www.deltionomik.gr/
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οι υπάλληλοι του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης μπορούν να έχουν 

στοιχεία για τα ακίνητη περιουσία που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι κατά την 

κτηματογράφηση αλλά και τις μετέπειτα αλλαγές που έχουν δηλωθεί. Βέβαια σε αυτή 

την φάση δεν είναι προσβάσιμα  τα στοιχεία που αφορούν στα βάρη (κατασχέσεις, 

υποθήκες, κλπ)   που έχουν εγγραφεί στο Κτηματολόγιο για την ακίνητη περιουσία των 

πολιτών ούτε  δίνεται η δυνατότητα για ζήτηση και λήψη πιστοποιητικών που θα 

διευκόλυναν έργο των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την λήψη αναγκαστικών 

μέτρων. 

Μέχρι το τέλος του 2018 πάντως αναμένεται να υπάρξει διασύνδεση του TAXIS 

και συγκεκριμένα του υποσυστήματος του Μητρώου με το Εθνικό Δημοτολόγιο για την 

άμεση ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με ληξιαρχικά γεγονότα (όπως ενδεικτικά 

γάμος, διαζύγιο, θάνατος). Με αυτό τον τρόπο η φορολογική διοίκηση θα ενημερώνεται 

αυτόματα για τις παραπάνω αλλαγές χωρίς να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι με την 

υποβολή δηλώσεων στο τμήμα μητρώου των ΔΟΥ οι οποίες πολύ συχνά αμελούνται 

και δυσκολεύουν το έργο των υπαλλήλων του Δικαστικού Τμήματος ειδικά όταν 

υπάρχουν οφειλές από θανόντες.  Ταυτόχρονα θα τεθούν στην  διάθεση της 

Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά δημοτολογικά στοιχεία για την ορθή άσκηση 

της φορολογικής και της κοινωνικής πολιτικής όπως, ενδεικτικά, οικογενειακής 

κατάστασης, αριθμού τέκνων, εγγυτέρων συγγενών (Αντωνόπουλος Γ., 2016). 

 

4.5 Εφαρμογές των TAXIS και TAXISnet για την υποστήριξη της διαδικασίας 

εκούσιας είσπραξης 

4.5.1   Ταυτότητα οφειλής - Προσωποποιημένη πληροφόρηση 

Μια σημαντικότατη αλλαγή για τον τρόπο εκούσιας είσπραξης των οφειλών 

επήλθε με την καθιέρωση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.). Η Τ.Ο. είναι ένας μοναδικός 

αριθμητικός κωδικός διαφορετικός για κάθε οφειλή μας προς το δημόσιο και 

χρησιμεύει για την ταυτοποίηση των πληρωμών που κάνουμε προς εξόφληση της 

οφειλής. Οδηγίες για την εφαρμογή της Τ.Ο.  στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων 

δόθηκαν με την Πολ.1212/2012 όπου στο πρώτο άρθρο της προβλέπεται πως η  

πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών και μη 

προσώπων) και όσων από αυτές είναι σε ρύθμιση διενεργείται σε Τράπεζες ή στα 

ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση Τ.Ο. και «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» (Τ.Ρ.Ο.) αντίστοιχα.  
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Σε κάθε βεβαιωμένο στις Δ.Ο.Υ. χρέος αντιστοιχεί μία Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), 

η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει στα πρώτα ψηφία της τον Α.Φ.Μ. του 

οφειλέτη  και κάποια ακόμα στοιχεία της βεβαίωσης της οφειλής ενώ σε κάθε ρύθμιση 

αντιστοιχεί μία Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) η οποία μεταξύ των άλλων 

περιλαμβάνει στα πρώτα ψηφία της τον Α.Φ.Μ. του οφειλέτη, τον αριθμό και λοιπά 

στοιχεία της Απόφασης Ρύθμισης. Στην εικόνα 2 βλέπουμε την διάρθρωση μιας Τ.Ο. 

 

Γράφημα 10.   Η διάρθρωση μιας Τ.Ο.                                                                                                                                         
Πηγή: Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία Ομάδα Μόνιμων Εκπαιδευτών  

Στην ίδια παραπάνω διαταγή σημειώνεται πως με την χρήση της Τ.Ο. ο κάθε 

φορολογούμενος προκειμένου να αποπληρώσει τις οφειλές του μπορεί πλέον να 

επιλέξει τον φορέα είσπραξης (Τράπεζα ή ΕΛΤΑ) που επιθυμεί αλλά και τον τρόπο 

πληρωμής που επιθυμεί (Κατάστημα, Web-banking, Phone-banking). Αυτή η εξέλιξη 

έφερε μεγάλη ευελιξία στους τρόπους είσπραξης των εσόδων με οικιοθελή καταβολή.  

Εκτός από την Τ.Ο. και την Τ.Ρ.Ο. σήμερα υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στην 

είσπραξη η Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.) για την είσπραξη των 

οφειλών που περιλαμβάνονται σε ένα κατασχετήριο, η Ταυτότητα Οφειλής 

Παρακράτησης (Τ.Ο.Π.) για την είσπραξη του παρακρατηθέντος ποσού από την έκδοση 

Α.Φ.Ε. και τέλος η Ταυτότητα Βεβαιωμένης Οφειλής (Τ.Β.Ο.) για την είσπραξη του 

ποσού από την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής. 

Για να μπορούν όμως οι οφειλέτες να κάνουν χρήση της Τ.Ο. για κάθε χρέος τους 

θα πρέπει να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα 

από το taxisnet και την χρήση της λειτουργίας της προσωποποιημένης πληροφόρησης 

που υπάρχει ως επιλογή στο κατάλογο επιλογών myTAXISnet. Ο χρήστης αφού 

συνδεθεί με τους κωδικούς του μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα των συναλλαγών του 
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με τις Δ.Ο.Υ. αφού μπορεί να δει τα στοιχεία μητρώου, τα αποδεικτικά καταβολής, τις 

ρυθμισμένες οφειλές του , τις οφειλές του εκτός ρύθμισης κ.α. Αν επιλέξει να δει τις 

ανοιχτές οφειλές του τότε μέσα από την επιλογή Τ.Ο. μπορεί να εκδώσει Τ.Ο. για κάθε 

οφειλή του για να μπορέσει να πληρώσει στον φορέα που επιθυμεί και με τον τρόπο 

που επιθυμεί. 

Από τον Απρίλιο του 2018 υπάρχει η δυνατότητα μέσω του TAXISnet και της 

προσωποποιημένης πληροφόρησης οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τις οφειλές τους 

με την χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών. Σύμφωνα με την 

Πολ.1071/18 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών 

και μη προσώπων) δύναται να γίνετε με τη χρήση καρτών πληρωμών, μέσω της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε.. Ο χρήστης 

επιλέγει την οφειλή ή τις οφειλές που επιθυμεί να πληρώσει καθώς και το ποσό που θα 

καταβάλει και η πληρωμή ολοκληρώνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. 

ενώ η Α.Α.Δ.Ε. δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία της κάρτας, όπως τον αριθμό, την 

ημερομηνία λήξης και τον αριθμό ασφάλειας της . 

 

4.5.2  Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις οφειλών 

Από τον Ιούλιο του 2013 δόθηκε η δυνατότητα στους φορολογουμένους να 

ρυθμίζουν τις οφειλές τους μέσω διαδικτύου με την επιλογή «Αιτήσεις ρυθμίσεων» 

μέσα από το taxisnet κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό τους. Ο 

τύπος ρύθμισης που μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος σήμερα μέσω taxisnet είναι η 

«πάγια» ρύθμιση οφειλών που προβλέπεται από την υποπαράγραφο Α2 της 

παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του N.4152/2013. Είναι μάλιστα υποχρεωτικό για 

τους οφειλέτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την πάγια ρύθμιση ηλεκτρονικά και 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δυσλειτουργεί το σύστημα μπορούν να 

απευθυνθούν στις αρμόδιες για την είσπραξη υπηρεσίες για την πάγια ρύθμιση.  

Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών 

που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο ενώ μπορούν να υπαχθούν εφόσον το 

επιθυμεί ο οφειλέτης και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και οι οφειλές που 

βρίσκονται σε δικαστική ή διοικητική αναστολή. Δεν μπορούν να επωφεληθούν της 

ρύθμισης οι οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, και οι οφειλές 

https://www.fle.gr/index.php/nomoi-pd/195--2013/15587--415213-40462012-40932012-41272013-
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ρυθμίζονται σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ` εξαίρεση 

έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που 

βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία. 

 

Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται από 1.1.2013 με βάση το ισχύον 

επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον «πέντε (5) εκατοστιαίων 

μονάδων» ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ` όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 

καταβολής. 

 

Πρακτικά για να ρυθμίσει κάποιος τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση πρέπει να 

εισέλθει με τους κωδικούς του στην εφαρμογή «Αιτήσεις ρυθμίσεων» και να 

ολοκληρώσει την διαδικασία σε τρία βήματα. Στο πρώτο βήμα πρέπει να κάνει την 

επιλογή των οφειλών που θα ρυθμίσει (με τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος), στο 

δεύτερο την επιλογή της ρύθμισης όπου ουσιαστικά επιλέγει το πλήθος των δόσεων που 

επιθυμεί πάντα με τον περιορισμό του νόμου, και στο τρίτο βήμα καλείται να 

συμπληρώσει μια ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει υπεύθυνα ένα πλήθος 

στοιχείων που απαιτούνται από τον νόμο. Μετά από την ένταξη στην πάγια ρύθμιση και 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να καταβληθεί  

από τον οφειλέτη η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμών ημερών με την χρήση της 

Τ.Ρ.Ο. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με 

προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα 

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

 

  Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του 

υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης: 

 δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, 

  καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, 

  δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου 

προστιθέμενης αξίας, καθ` όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των 

οφειλών του και μέχρι την εξόφληση τους, 
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  δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη 

ρύθμιση και μετά, 

  έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η 

ρύθμιση. 

 

Στην εικόνα 2 απεικονίζεται η κεντρική οθόνη υποβολής αίτησης ρύθμισης με τα 

τρία βήματα.  

 

 

Εικόνα 1                                                                                                                                                                                           
Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών  στο TAXISnet 

 

 

4.5.3 Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις – Ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις 

Σε προηγούμενη ενότητα (1.4.2.4) επιχειρήθηκε μια ανάλυση των θεμάτων της 

ατομικής ειδοποίησης χρεών και της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας. Με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παρ.6 του Ν.4174/13 προβλέφθηκε και εφαρμόζεται πλέον η 

ηλεκτρονική κοινοποίηση των παραπάνω ατομικών ειδοποιήσεων που εκδίδονται κατά 

ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ. Περαιτέρω βάσει αυτών των διατάξεων κοινοποιούνται 

ηλεκτρονικά οι πράξεις προσδιορισμού φόρων, προσωρινού διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων αλλά και των αποφάσεων που 

εκδίδει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.). 
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Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

κοινοποίησης, εντός τριάντα (30) ημερών, όλοι οι φορολογούμενοι που δεν είχαν 

κωδικό πρόσβασης στο TAXISnet όφειλαν να αποκτήσουν και να δηλώσουν στο 

λογαριασμό τους μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ όσοι είχαν ήδη 

λογαριασμό όφειλαν να επικαιροποιήσουν την δηλωθείσα διεύθυνση email σε 

περίπτωση που  την είχαν αλλάξει. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι δεν 

μπορούν να επικαλούνται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης καμία μεταβολή της 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον δεν την έχουν επικαιροποιήσει στον 

λογαριασμό.  

Η κοινοποίηση  γίνεται με την ανάρτηση της πράξης, της απόφασης ή της ατομικής 

ειδοποίησης  στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο TAXISnet  στην επιλογή 

Προσωποποιημένη πληροφόρηση → e-κοινοποιήσεις. Παράλληλα αποστέλλεται στο 

email του φορολογούμενου σχετική ειδοποίηση και μετά από δέκα (10) ημέρες από την 

ανάρτηση ή την ειδοποίηση (ανάλογα ποια έγινε τελευταία) θεωρείτε ως νόμιμα 

κοινοποιηθείσα η πράξη, ή η απόφαση, ή η ειδοποίηση. 

Με την παραλαβή στο λογαριασμό του φορολογούμενου της κοινοποιούμενης πράξης 

δημιουργείται αυτόματα στο TAXISnet ηλεκτρονικά εκτυπώσιμο πιστοποιητικό 

παραλαβής. 

Πέρα όμως από την δυνατότητα για ηλεκτρονική κοινοποίηση των ατομικών 

ειδοποιήσεων χρεών και υπερημερίας που προβλέπονται από τον ΚΦΔ και τον ΚΕΔΕ,  

η φορολογική διοίκηση  διαθέτει πλέον μετά από την πιστοποίηση των διευθύνσεων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του taxisnet, ένα αξιόπιστο κανάλι 

επικοινωνίας μαζί τους ώστε να τους αποστέλλει ειδοποιήσεις για τις οφειλές τους 

προκειμένου να επιτύχει την είσπραξη. Προς το παρόν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που 

αποστέλλονται είναι δύο κατηγοριών, με την πρώτη να αφορά μηνύματα σε οφειλέτες 

με νέα ληξιπρόθεσμα και η δεύτερη να αφορά σε οφειλέτες με μικρά υπόλοιπα οφειλής 

που μπορεί να τα έχουν λησμονήσει.  Στην εικόνα 1 απεικονίζεται μια ειδοποίηση της 

πρώτης κατηγορίας  για τακτοποίηση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών όπως στάλθηκε 

στο email ενός φορολογούμενου μέσω Taxisnet. 
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Εικόνα 2                                                                                                                                                                                        
Πρόσκληση για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών 

  

4.5.4  e-παράβολο 

Οι εισπράξεις παραβόλων αποτελούσαν πάντα για τις Δ.Ο.Υ. ένα υπολογίσιμο 

κομμάτι των εκούσιων εισπράξεων τους που  επιφόρτιζε όμως  τις ήδη επιβαρημένες 

υπηρεσίες με πολλές καθημερινές  συναλλαγές. Ταυτόχρονα οι πολίτες ταλαιπωρούταν 

με την υποχρεωτική προσέλευση τους στις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να προμηθευτούν ένα 

έντυπο παράβολο ή να εκδώσουν ένα με οίκοθεν διπλότυπο είσπραξης παραβόλου.  

Τον Ιούλιο του 2013 άρχισε μέσα από την πλατφόρμα του TAXISnet η σταδιακή 

διάθεση ηλεκτρονικών παραβόλων για χρήση σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου. Με 

την Πολ.1163/2013 καθορίστηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. οι όροι και η διαδικασία είσπραξης 

– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου. Σύμφωνα με την 

παραπάνω εγκύκλιο διαταγή ως e-παράβολο  ορίζεται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός 

που χορηγείται μέσω του TAXISnet και με την χρήση της ειδικής εφαρμογής που έχει 

αναπτυχθεί. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν τόσο οι πιστοποιημένοι όσο και οι μη 
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πιστοποιημένοι χρήστες. Μόλις εκδοθεί το  e-παράβολο, και το αργότερο μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία πληρωμής που εμφανίζει το σύστημα, ο χρήστης πρέπει να 

καταβάλει το αντίστοιχο ποσό είτε στους φορείς είσπραξης (Π.Ι.,ΕΛΤΑ) είτε μέσω του  

TAXISnet με την χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών. Αφού  

πιστοποιηθεί η πληρωμή του, ο κωδικός του e-παραβόλου ενεργοποιείται και μπορεί 

πλέον να χρησιμοποιηθεί, στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η καταληκτική 

ημερομηνία πληρωμής ο κωδικός το παραβόλου αυτομάτως ακυρώνεται. 

Η εφαρμογή του e-παραβόλου παρέχει στην υπηρεσία που κατατίθεται την 

απαραίτητη πληροφόρηση για τον έλεγχο της εγκυρότητας του  αλλά και για τις 

προϋποθέσεις επιστροφής της αξίας του στην περίπτωση που έχει καταβληθεί χωρίς να 

οφείλεται. Επίσης η εφαρμογή του e-παραβόλου δίνει την δυνατότητα στους 

πιστοποιημένους χρήστες της, να ανατρέχουν στα e-παράβολα που έχουν εκδώσει, να 

τα επανεκτυπώνουν και σε περίπτωση μη χρήσης τους να ζητούν την επιστροφή της 

αξίας τους με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού. 

Η χρήση του ηλεκτρονικού παραβόλου έχει αυξηθεί σημαντικά με το πέρασμα του 

χρόνου και μετά τα προβλήματα της πρώτης περιόδου έχει αναδειχθεί σε μια πολύ 

επιτυχημένη εφαρμογή. Στα γραφήματα που ακολουθούν απεικονίζονται το πλήθος και 

τα ποσά  που αντιστοιχούν στα εκδοθέντα παράβολα των ετών 2015-2017.   

 

Γράφημα 11. Πηγή: Γ.Γ.Π.Σ. 
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Γράφημα 12. Πηγή: Γ.Γ.Π.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5 

 

5.1 Ερωτηματολόγιο  

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του θέματος της εργασίας θεώρησα σκόπιμο να 

συντάξω ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε για συμπλήρωση σε 45 φορολογούμενους με 

διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά με στόχο να μετρηθούν παράγοντες που 

σχετίζονται με την αναγκαστική αλλά και την εκούσια είσπραξη.  

 

Έτσι μέσα από τις ερωτήσεις επιχειρήθηκε να διερευνηθεί αν οι φορολογούμενοι 

γνωρίζουν τα μέτρα που προσφέρουν τα Π.Σ. για την αναγκαστική είσπραξη και  ποια η 

επίδραση που ασκούν αναφορικά με την συμμόρφωση τους για πληρωμή. Για την 
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εκούσια είσπραξη  τέθηκε προς διερεύνηση αν οι φορολογούμενοι γνωρίζουν τις νέες 

εφαρμογές εκούσιας είσπραξης που προσφέρονται  πλέον από το TAXISnet, αν τους 

έχουν διευκολύνει στις πληρωμές τους  και αν τους έχουν κάνει πιο συνεπείς.  

 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου  αποτελείται από  επτά ερωτήσεις που 

αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος των 45 φορολογούμενων. Στο 

δεύτερο μέρος που αποτελείται από πέντε ερωτήσεις εξετάζεται αν τα ηλεκτρονικά 

μέσα που παρέχει στις Δ.Ο.Υ.  το TAXIS (ηλεκτρονικό κατασχετήριο, σύστημα 

μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, διασύνδεση με το Κτηματολόγιο) «κινητοποιούν» 

τους φορολογούμενους για την τακτοποίηση των οφειλών τους. Στο τρίτο και τέταρτο  

μέρος που αποτελείται από δύο και επτά ερωτήσεις αντίστοιχα, εξετάζεται η 

εξοικείωση με τις εφαρμογές εκούσιας είσπραξης του TAXISnet και αν αυτές 

λειτουργούν ως κίνητρο για την τακτοποίηση των οφειλών τους. Στο  πέμπτο και έκτο 

μέρος εξετάζονται η ευχρηστία του TAXISnet και μελλοντικές βελτιώσεις. 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεων του ερωτηματολογίου 

μετρήθηκε με την χρήση του δείκτη Cronbach Alpha και έφτασε την τιμή 0,823 δηλαδή 

οι ερωτήσεις  που  μετρούν  το  ίδιο  χαρακτηριστικό παρουσιάζουν υψηλή  συνοχή  ή  

συσχέτιση και επομένως το ερωτηματολόγιο μας είναι αξιόπιστο. 

5.2 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά  

I) Το φύλο 

Πίνακας 3. Το φύλο των συμμετεχόντων 

 Το ερωτηματολόγιο απάντησαν 17 άνδρες και 28 γυναίκες. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΔΡΑΣ 17 37,8 37,8 37,8 

ΓΥΝΑΙΚΑ 28 62,2 62,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Γράφημα 13. Το φύλο των συμμετεχόντων 

 
 

II) Η ηλικία 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την κατανομή του δείγματος στις ηλικιακές 

ομάδες που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι ήταν μεταξύ 

36-45 ετών. 

Πίνακας 4. Η ηλικία των συμμετεχόντων 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 1 2,2 2,2 2,2 

26-35 14 31,1 31,1 33,3 

36-45 16 35,6 35,6 68,9 

46-55 11 24,4 24,4 93,3 

56-65 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Γράφημα 14. Η ηλικία των συμμετεχόντων 

 
 

ΙΙΙ) Η οικογενειακή κατάσταση 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η οικογενειακή κατάσταση των 

φορολογούμενων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, με τους παντρεμένους να 

αποτελούν παραπάνω από τα 2/3 του συνόλου.  

Πίνακας 5. Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ-Η 12 26,7 26,7 26,7 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-Η 31 68,9 68,9 95,6 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ-Η 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 15.  Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

 

 

IV) Το επάγγελμα 
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Στον πίνακα με την κατανομή των ερωτηθέντων στις διάφορες επαγγελματικές 

ομάδες διαπιστώνουμε ότι προτιμήθηκε να ερωτηθούν περισσότεροι ελεύθεροι 

επαγγελματίες ως  φορολογούμενοι με περισσότερες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Πίνακας 6. Το επάγγελμα των συμμετεχόντων  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 6 13,3 13,3 13,3 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 11 24,4 24,4 37,8 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

20 44,4 44,4 82,2 

ΣΥΝΑΤΞΙΟΥΧΟΣ 1 2,2 2,2 84,4 

ΟΙΚΙΑΚΑ 4 8,9 8,9 93,3 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 1 2,2 2,2 95,6 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 16. Το επάγγελμα των συμμετεχόντων 

 
 

V) Η εκπαίδευση 

Από τον πίνακα για το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων φαίνεται πως  οι 

περισσότεροι έχουν κάποιο πτυχίο ανώτερης σχολής και μεγαλύτερο. 

Πίνακας 7. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 2,2 2,2 2,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 8,9 8,9 11,1 

ΛΥΚΕΙΟ 10 22,2 22,2 33,3 

ΙΕΚ-ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 6 13,3 13,3 46,7 

ΤΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 18 40,0 40,0 86,7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 5 11,1 11,1 97,8 
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 17. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

 
 

VI) Ο τόπος κατοικίας 

Στον πίνακα αυτό φαίνεται ο τόπος κατοικίας των ερωτηθέντων. 

Πίνακας 8.  Ο τόπος κατοικίας των συμμετεχόντων  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 16 35,6 35,6 35,6 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4 8,9 8,9 44,4 

ΧΩΡΙΟ 24 53,3 53,3 97,8 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 18.  Ο τόπος κατοικίας των συμμετεχόντων 
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VII) Η γνώση Η/Υ και τεχνολογιών διαδικτύου 

Στο πίνακα σχετικά με τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ και τεχνολογιών διαδικτύου 

διαπιστώνουμε ότι στο δείγμα μας εκπροσωπούνται (σχεδόν ισομερώς) όλες οι δυνατές 

απαντήσεις από πολύ κακή έως πολύ καλή. 

Πίνακας  9. Η γνώση Η/Υ και τεχνολογιών διαδικτύου των σιμμετεχόντων  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ 2 4,4 4,4 4,4 

ΚΑΚΗ 8 17,8 17,8 22,2 

ΜΕΤΡΙΑ 10 22,2 22,2 44,4 

ΚΑΛΗ 10 22,2 22,2 66,7 

ΠΟΛΗ ΚΑΛΗ 15 33,3 33,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 19. Η γνώση Η/Υ και τεχνολογιών διαδικτύου των σιμμετεχόντων 

 
 

 

 

5.3   Περιγραφικά στατιστικά  

 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τα 

περιγραφικά στατιστικά που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων . 

 

Ερώτηση ΙΙ.1  Πόσο πιθανό θεωρείται να σας επιβληθεί μια ηλεκτρονική 

κατάσχεση-δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού σας από την Δ.Ο.Υ.  στην 

περίπτωση ληξιπρόθεσμου χρέους σας προς το Δημόσιο; 
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Παρατηρούμε από τις απαντήσεις των φορολογουμένων πως σε ποσοστό 93,3% 

θεωρούν λίγο έως και καθόλου πιθανό να τους γίνει ηλεκτρονική κατάσχεση στους 

τραπεζικούς τους λογαριασμούς  γεγονός που φανερώνει έλλειψη πληροφόρησης για 

τις δυνατότητες  και την έκταση του συγκεκριμένου μέτρου. 

 

Πίνακας 10.  Πίνακας απαντήσεων ερώτησης II.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 34 75,6 75,6 75,6 

ΛΙΓΟ 8 17,8 17,8 93,3 

ΜΕΤΡΙΑ 2 4,4 4,4 97,8 

ΠΟΛΥ 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 4. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης II.1 

 
 

Ερώτηση ΙΙ.2  Υπό τον κίνδυνο επιβολής  μιας κατάσχεσης στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς σας θα δίνατε προτεραιότητα στην τακτοποίηση του χρέους σας 

προς στο δημόσιο έναντι άλλων υποχρεώσεων σας; 

 (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
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Πίνακας 11. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης II.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 2,2 2,2 2,2 

4 10 22,2 22,2 24,4 

5 34 75,6 75,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 5. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης II.2 

 

Από τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση διαπιστώνουμε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία (97,8%)  θα έδινε προτεραιότητα στην εξόφληση ενός χρέους αν ο κίνδυνος 

μιας ηλεκτρονικής κατάσχεσης στους λογαριασμούς ήταν ορατός.  

 

Ερώτηση ΙΙ.3  Στην περίπτωση που σας επιβαλλόταν μια κατάσχεση-δέσμευση 

των λογαριασμών σας για κάποια οφειλή, σε ποιο βαθμό αυτό το γεγονός θα σας 

παρακινούσε  να προχωρήσετε σε άμεση εξόφληση της (αν είχατε την οικονομική 

δυνατότητα) ώστε να αποδεσμευτούν ;  (επιλέξτε 1- 5) 

 Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 12. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης II.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 2,2 2,2 2,2 

4 2 4,4 4,4 6,7 

5 42 93,3 93,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Γράφημα 6. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης II.3 

 
Και εδώ από τις απαντήσεις προκύπτει πως σε ποσοστό 97,7% οι ερωτηθέντες αν 

είχαν την δυνατότητα θα εξοφλούσαν τις οφειλές του προκειμένου να γίνει άρση του 

μέτρου της ηλεκτρονικής κατάσχεσης των λογαριασμών τους.  

 

Ερώτηση ΙΙ.4 Έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή δήλωσης ακατάσχετου 

λογαριασμού;  

ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

Πίνακας 13. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης II.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 34 75,6 75,6 75,6 

ΝΑΙ 11 24,4 24,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 7. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης II.4 
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Οι απαντήσεις εδώ δείχνουν πως οι τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους δεν έχουν 

χρησιμοποιήσει την εφαρμογή της δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού. 

 

Ερώτηση ΙΙ.5  Η Δ.Ο.Υ.  μπορεί πλέον μέσω της πρόσφατης  διασύνδεσης του 

TAXIS με το Κτηματολόγιο να  διασταυρώσει  ευκολότερα και ταχύτερα  την 

ακίνητη περιουσία που κατέχετε και σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών να 

προχωρήσει σε κατάσχεση ή υποθήκη επί των ακινήτων. Σε ποιο βαθμό αυτή η 

εξέλιξη  σας παρακινεί ώστε να είστε περισσότερο συνεπής στις πληρωμές των 

φόρων σας;   (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 

 
Πίνακας 9. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης II.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 6,7 6,7 6,7 

3 7 15,6 15,6 22,2 

4 9 20,0 20,0 42,2 

5 26 57,8 57,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 8. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης II.5 

 

Σε  ποσοστό 77,8% οι ερωτηθέντες απάντησαν πως αυτή η εξέλιξη που 

πληροφορήθηκαν τους παρακινεί ώστε να είναι πιο συνεπείς στις πληρωμές των 

οφειλών τους. 
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Ερώτηση ΙΙΙ.1 Γνωρίζετε τις εφαρμογές εκούσιας είσπραξης (προσωποποιημένη 

πληροφόρηση –πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονικές 

ρυθμίσεις οφειλών, e-παράβολο) που προσφέρονται από το ΤAXISnet;               

(επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 15. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IIΙ.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 15,6 15,6 15,6 

2 7 15,6 15,6 31,1 

3 4 8,9 8,9 40,0 

4 6 13,3 13,3 53,3 

5 21 46,7 46,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Γράφημα 9. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης III.1 

 
 

Εδώ οι απαντήσεις υποδεικνύουν πως περίπου το 60% των ερωτηθέντων 

γνωρίζουν τις  εφαρμογές εκούσιας είσπραξης του TAXISnet. 

 

Ερώτηση ΙΙΙ.2 Έχετε  χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές εκούσιας είσπραξης 

(προσωποποιημένη πληροφόρηση –πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, 

ηλεκτρονικές ρυθμίσεις οφειλών, e-παράβολο) που προσφέρονται από το 

ΤAXISnet; (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
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Πίνακας 10. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IIΙ.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 26,7 26,7 26,7 

2 3 6,7 6,7 33,3 

3 7 15,6 15,6 48,9 

4 4 8,9 8,9 57,8 

5 19 42,2 42,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 10. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης III.2 

 
 

Ανάλογα με την προηγούμενη ερώτηση είναι τα αποτελέσματα και σε αυτή καθώς 

το 51,1% δηλώνει πως έχει χρησιμοποιήσει τις  εφαρμογές εκούσιας είσπραξης του 

TAXISnet. 

 

Ερώτηση ΙV.1 Έχετε ή είχατε στο παρελθόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 

δημόσιο;       (επιλέξτε ΝΑΙ- ΟΧΙ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

Πίνακας 11. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IV.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 17,8 17,8 17,8 

2 37 82,2 82,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Γράφημα 11. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης IV.1 

 
Από τους ερωτηθέντες μόνο το 17,8% έχει ή είχε κάποτε κάποια ληξιπρόθεσμη 

οφειλή. 

Ερώτηση ΙV.2 Έχετε ρυθμίσει ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet κάποια οφειλή σας; 

 (επιλέξτε ΝΑΙ- ΟΧΙ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

Πίνακας 128. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IV.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NAI 13 28,9 28,9 28,9 

OXI 32 71,1 71,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 12. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης IV.2 

 
Το 28,9% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει κάνει ηλεκτρονικά ρύθμιση των 

οφειλών του. 
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Ερώτηση ΙV.3 Η δυνατότητα εξόφλησης των φορολογικών οφειλών σας  με 

ηλεκτρονικά μέσα (e-banking, πιστωτική-χρεωστική κάρτα) σας έχουν κάνει πιο 

συνεπή στις πληρωμές σας;  (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 13. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IV.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 26,7 26,7 26,7 

2 6 13,3 13,3 40,0 

3 6 13,3 13,3 53,3 

4 5 11,1 11,1 64,4 

5 16 35,6 35,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 13. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης IV.3 

 
Σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες και όπως προκύπτει οι μισοί 

περίπου (46,7%) θεωρούν πως τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τους έχουν κάνει πιο 

συνεπείς στις πληρωμές τους. 

 

Ερώτηση ΙV.4 Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι σας διευκολύνει η δυνατότητα για 

ηλεκτρονικές πληρωμές που παρέχει το TAXISnet (e-banking, πιστωτική-

χρεωστική κάρτα)   έναντι της παραδοσιακής πληρωμής στο γκισέ στις Δ.Ο.Υ.; 

(επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 20. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IV.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 2 4,4 4,4 4,4 

2 2 4,4 4,4 8,9 

3 7 15,6 15,6 24,4 

4 8 17,8 17,8 42,2 

5 26 57,8 57,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 14. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης IV.4 

 
Είναι εμφανές από τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση πως ποσοστό άνω του 75% 

θεωρεί  ότι η δυνατότητα για ηλεκτρονικές πληρωμές που παρέχει το Taxisnet (e-

banking, πιστωτική-χρεωστική κάρτα)   τους διευκολύνει περισσότερο έναντι της 

παραδοσιακής πληρωμής στο γκισέ στις Δ.Ο.Υ. 

 

Ερώτηση ΙV.5 Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι σας διευκολύνει η ηλεκτρονική ρύθμιση 

οφειλών που παρέχει το TAXISnet  χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε την 

Δ.Ο.Υ. ; (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 14. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IV.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 6,7 6,7 6,7 

2 1 2,2 2,2 8,9 

3 5 11,1 11,1 20,0 

4 6 13,3 13,3 33,3 

5 30 66,7 66,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Γράφημα 15. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης IV.5 

 
Το 80% των ερωτηθέντων προτιμά την ηλεκτρονική ρύθμιση οφειλών μέσω 

TAXISnet από την συναλλαγή στην Δ.Ο.Υ. 

 

Ερώτηση ΙV.6  Σε ποιο βαθμό θα σας παρακινούσε να τακτοποιήσετε τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές σας  μια ηλεκτρονική ειδοποίηση μέσω e-mail;  (επιλέξτε 1-

5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 15. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IV.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 13,3 13,3 13,3 

2 3 6,7 6,7 20,0 

3 10 22,2 22,2 42,2 

4 6 13,3 13,3 55,6 

5 20 44,4 44,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 16. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης IV.6 
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Μοιρασμένες οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση με μια ελαφρά υπεροχή στην 

άποψη ότι μια ειδοποίηση με e-mail θα τους παρακινούσε να τακτοποιήσουν τις 

οφειλές τους. 

 

Ερώτηση ΙV.7  Κατά πόσο προτιμάτε μια ηλεκτρονική ειδοποίηση μέσω e-mail για 

τις οφειλές σας  συγκριτικά με τις έντυπες ειδοποιήσεις;(επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 16. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης IV.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 22,2 22,2 22,2 

2 3 6,7 6,7 28,9 

3 6 13,3 13,3 42,2 

4 3 6,7 6,7 48,9 

5 23 51,1 51,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 17. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης IV.7 

 

Ανάλογα με την προηγούμενη ερώτηση είναι τα αποτελέσματα και σε αυτή καθώς 

οι απόψεις φαίνεται να είναι ελαφρώς θετικές για τις ηλεκτρονικές σε σχέση με τις 

έντυπες ειδοποιήσεις. 

 

Ερώτηση V.1 Το περιβάλλον λειτουργικότητας του TAXISnet σας καθοδηγεί ώστε 

να κάνετε εύκολα τις πληρωμές  των οφειλών σας; (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
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Πίνακας 17. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης V.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 11,1 11,1 11,1 

2 8 17,8 17,8 28,9 

3 7 15,6 15,6 44,4 

4 6 13,3 13,3 57,8 

5 19 42,2 42,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
 

Γράφημα 18. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης V.1 

 
Το 55,5 % των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το περιβάλλον του TAXISnet τους 

καθοδηγεί ώστε να κάνουν εύκολα τις πληρωμές των οφειλών τους. 

 

Ερώτηση V.2 Το περιβάλλον λειτουργικότητας του TAXISnet σας καθοδηγεί ώστε 

να κάνετε εύκολα τις ρυθμίσεις  των οφειλών σας; (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 18. Πίνακας απαντήσεων ερώτησης V.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 13,3 13,3 13,3 

2 7 15,6 15,6 28,9 

3 11 24,4 24,4 53,3 

4 9 20,0 20,0 73,3 

5 12 26,7 26,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Γράφημα 19. Γράφημα απαντήσεων ερώτησης V.2 

 
Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ρύθμισης οι θετικές απόψεις είναι λιγότερες 

και φτάνουν μόλις το 46,7%. 

 

Ερώτηση V.3  Λάβατε την κατάλληλη υποστήριξη κατά την χρήση των 

εφαρμογών για πληρωμή  των οφειλών σας; (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 19.  Πίνακας απαντήσεων ερώτησης V.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 17,8 17,8 17,8 

2 8 17,8 17,8 35,6 

3 8 17,8 17,8 53,3 

4 9 20,0 20,0 73,3 

5 12 26,7 26,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 
Γράφημα 20.  Γράφημα απαντήσεων ερώτησης V.3 
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Οι θετικές και οι αρνητικές γνώμες σχετικά με την υποστήριξη που προσφέρει το 

TAXISnet στον χρήστη για την πληρωμή των οφειλών είναι μοιρασμένες σχεδόν 

ισομερώς. 

 

Ερώτηση V.4 Πόσο συμφωνείτε με την φράση «Κάποιος πρέπει να έχει καλές 

γνώσεις  Η/Υ για να κάνει τις  πληρωμές των οφειλών του μέσα από το TAXISnet» 

(επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 27.  Πίνακας απαντήσεων ερώτησης V.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 8,9 8,9 8,9 

2 8 17,8 17,8 26,7 

3 11 24,4 24,4 51,1 

4 10 22,2 22,2 73,3 

5 12 26,7 26,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Γράφημα 21.  Γράφημα απαντήσεων ερώτησης V.4 

 
Και σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις είναι απολύτως μοιρασμένες και 

προφανώς υπάρχει διχογνωμία για το πόσο καλές γνώσεις Η/Υ πρέπει να έχει κάποιος 

για να κάνει τις  πληρωμές των οφειλών του μέσα από το TAXISnet. 

 

Ερώτηση VΙ.1 Κατά πόσο θα σας ενδιέφεραν πιο ανεπτυγμένες υπηρεσίες 

είσπραξης των οφειλών σας μέσω του Taxisnet όπως π.χ. η δυνατότητα να 

ρυθμίζετε ευέλικτα τις οφειλές σας (δόσεις) με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες ή 

το επαγγελματικό σας προφίλ;      (επιλέξτε 1-5) 
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Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 28.  Πίνακας απαντήσεων ερώτησης VI.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2,2 2,2 2,2 

2 4 8,9 8,9 11,1 

3 10 22,2 22,2 33,3 

4 7 15,6 15,6 48,9 

5 23 51,1 51,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Γράφημα 22.  Γράφημα απαντήσεων ερώτησης VI.1 

 
 

Οι  δύο στους τρείς ερωτηθέντες δηλώνουν θετικοί σε πιο ανεπτυγμένες υπηρεσίες 

είσπραξης των οφειλών σας μέσω του Taxisnet. 

 

Ερώτηση VΙ.2 Επιμορφωτικά σεμινάρια από τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ θα σας 

βοηθούσαν να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες;      (επιλέξτε 1-5) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πολύ 
 

Πίνακας 20.   Πίνακας απαντήσεων ερώτησης VI.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 13,3 13,3 13,3 

2 2 4,4 4,4 17,8 

3 9 20,0 20,0 37,8 

4 7 15,6 15,6 53,3 

5 21 46,7 46,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Γράφημα 23.  Γράφημα απαντήσεων ερώτησης VI.2 

 
Θετικοί σε σεμινάρια χρήσης του TAXISnet από τις Δ.Ο.Υ.  φαίνεται πως είναι οι 

ερωτηθέντες σε ποσοστό 62,3%. 

 

 

5.4 Συσχετίσεις 

 

Στην ενότητα αυτή έγινε προσπάθεια μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο, να βρεθούν συσχετίσεις τέτοιες που θα μας οδηγήσουν στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων, σχετικά με την συνεισφορά των Π.Σ. στην εκούσια και την 

αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Το κριτήριο συσχέτισης που επιλέξαμε 

να χρησιμοποιήσουμε ήταν ο δείκτης  r του Pearson. 

 

Μια σημαντική συσχέτιση που προκύπτει από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την αναγκαστική είσπραξη είναι αυτή μεταξύ των ερωτήσεων II.1 και 

II.4. οπου  για επίπεδο σημαντικότητας 0,01 η τιμή του συντελεστή συσχέτισης r του 

Pearson είναι  0,479 όπως φαίνεται και στον πίνακα 30.  
 

Πίνακας 21.  Πίνακας συσχέτισης των απαντήσεων στις ερωτήσεις II.1 και II.4  

 II.1 II.4 

II.1 Pearson Correlation 1 ,479
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 45 45 

II.4 Pearson Correlation ,479
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Διαπιστώνουμε λοιπόν πως υπάρχει μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ της πιθανότητας για επιβολή ηλεκτρονικής κατάσχεσης-δέσμευσης των 

τραπεζικών τους λογαριασμών και της χρήσης της εφαρμογής του ακατάσχετου 

λογαριασμού. Πιο απλά μπορούμε να το εκφράσουμε λέγοντας πως όσο πιθανότερη 

θεωρούν οι φορολογούμενοι την επιβολή ηλεκτρονικής κατάσχεσης τόσο περισσότερο 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού στο TAXISnet.    

 

Για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές εκούσιας είσπραξης μια στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση που βρήκαμε είναι η θετική συσχέτιση  που υπάρχει στα αποτελέσματα των 

ερωτήσεων ΙV.5 και V.2 καθώς για επίπεδο σημαντικότητας 0,01 η τιμή του 

συντελεστή συσχέτισης r του Pearson είναι  0,527 όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα.  
 

Πίνακας 31.  Πίνακας συσχέτισης των απαντήσεων στις ερωτήσεις IV.5 και V.2 

 IV.5 V.2 

IV.5 Pearson Correlation 1 ,524
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 45 45 

V.2 Pearson Correlation ,524
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Αυτή η συσχέτιση μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως όσο πιο λειτουργικό είναι το 

περιβάλλον των ρυθμίσεων στο TAXISnet τόσο θεωρούν οι φορολογούμενοι πως 

διευκολύνονται από την δυνατότητα για ηλεκτρονική ρύθμιση που τους παρέχει. 

 

Μια ανάλογη θετική συσχέτιση από τις ερωτήσεις για την εκούσια είσπραξη μέσω 

TAXISnet είναι αυτή μεταξύ των αποτελεσμάτων στις ερωτήσεις IV.3 και V.1 αφού για 

επίπεδο σημαντικότητας 0,05 η τιμή του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson είναι  

0,362 όπως φαίνεται και στον πίνακα 32.  

 
Πίνακας 22.  Πίνακας συσχέτισης των απαντήσεων στις ερωτήσεις IV.3 και V.1 

 IV.3 V.1 

IV.3 Pearson Correlation 1 ,362
*
 

Sig. (2-tailed)  ,015 

N 45 45 

V.1 Pearson Correlation ,362
*
 1 
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Sig. (2-tailed) ,015  

N 45 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Από αυτή την συσχέτιση οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως όσο πιο λειτουργικό 

είναι το περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών στο TAXISnet τόσο οι 

φορολογούμενοι είναι πιο συνεπείς στις πληρωμές τους χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες για ηλεκτρονικές πληρωμές που τους παρέχει. 

 

 

5.5 Συμπεράσματα 

 

Είναι βέβαιο ότι τα Π.Σ. με τις δυνατότητες τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων είσπραξης που τίθενται από την φορολογική διοίκηση. Η 

ταχύτητα και η μαζικότητα που προσφέρουν τα μέτρα όπως οι ηλεκτρονικές 

κατασχέσεις   στις τράπεζες τα καθιστούν αποτελεσματικά και συγχρόνως ασκούν 

μεγάλη πίεση στον οφειλέτη. Ακόμα από την στατιστική διερεύνηση του 

ερωτηματολογίου προέκυψε πως  οι ηλεκτρονικές εφαρμογές εκούσιας είσπραξης του 

TAXISnet προτιμώνται για την πληρωμή των οφειλών  από τους φορολογούμενους που 

τις γνωρίζουν φτάνει το λειτουργικό τους περιβάλλον να είναι ευκολόχρηστο.  

 

Παράλληλα φάνηκε από τις απαντήσεις πως υπάρχει μέχρι και σήμερα ένα 

έλλειμμα πληροφόρησης των φορολογουμένων για τις  δυνατότητες των εφαρμογών 

εκούσιας είσπραξης του TAXISnet οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται. Έλλειψη 

πληροφόρησης των φορολογουμένων παρατηρήθηκε  και για τα μέτρα αναγκαστικής 

είσπραξης που προσφέρει πλέον το TAXIS,  που μπορεί όμως να δικαιολογηθεί ως ένα 

βαθμό από το ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι δεν είχαν ανοικτές οφειλές. Παρόλα 

αυτά έγινε εμφανές από τις απαντήσεις πως η πληροφόρηση των φορολογουμένων για 

τα μέτρα αυτά μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στην συμμόρφωση τους για 

οικιοθελή πληρωμή των οφειλών τους.   
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