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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

i. Εκπόνηση µελέτης 

∆υνάµει της ΑΥΟ ∆6Α 1045035/18-3-2011 συστάθηκε και συγκροτήθηκε οκταµελής 

Επιτροπή µε αντικείµενο την µελέτη και επεξεργασία του υλικού και των προτάσεων, που έχουν 

συγκεντρωθεί σχετικά µε την αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονοµικών, τη διαµόρφωση και την υποβολή της τελικής πρότασης στον Υπουργό 

Οικονοµικών, αλλά και των κριτηρίων βάσει των οποίων αυτή διαµορφώθηκε. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Γεώργιο Χατζάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής και Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης 

∆ιοικητικής Υποστήριξης, 

2. Παύλο Αµανατίδη, Προϊστάµενο της ∆/νσης Προσωπικού ∆ΟΥ, 

3. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Προϊστάµενο της ∆/νσης Εφαρµογών Η/Υ, 

4.  Παρασκευή Λεγάκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Οργάνωσης, 

5. Ευανθία Χατζηπαναγιώτου, Προϊσταµένη της ∆/νσης Είσπραξης ∆ηµοσίων 

Εσόδων,  

6. Καλλιόπη Χριστοδούλου, Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοικητικού, 

7. Ευφροσύνη Σταυράκη, εκπρόσωπο της ΠΟΕ-∆.Ο.Υ, 

8. ∆ιονύσιο Αυγερινό, Γραµµατέα της Επιτροπής  

 

Έργο της Επιτροπής είναι η µελέτη και επεξεργασία του υλικού και των προτάσεων, που 

έχουν συγκεντρωθεί σχετικά µε την αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, η διαµόρφωση και η υποβολή τελικής πρότασης στον 

Υπουργό Οικονοµικών και των κριτηρίων βάσει των οποίων αυτή διαµορφώθηκε.  

Η υφιστάµενη δοµή των ∆ΟΥ βασίζεται κατά κύριο λόγο στον Οργανισµό του Υπουργείου 

Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε το 1988 µε το π.δ. 284/88 και έκτοτε η δηµιουργία 

φορολογικών περιφερειακών υπηρεσιών στην επικράτεια αντιµετωπίστηκε κατά περίπτωση, 

χωρίς να υπάρχουν πάντοτε ενιαία κριτήρια και συνολικό στρατηγικό σχέδιο. Αποτέλεσµα της 

παραπάνω πρακτικής είναι οι υφιστάµενες ∆ΟΥ να παρουσιάζουν µεγάλη ανισοκατανοµή 

προσωπικού και όγκου εργασιών. Σηµαντική στρέβλωση αποτελεί και η ανορθολογική 
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γεωγραφική διασπορά των φορολογικών υπηρεσιών, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις 

παρατηρείται σε σχετικά µικρή ακτίνα να λειτουργούν περισσότερες της µίας ∆ΟΥ.  

 

 

ii. ∆οµή µελέτης 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάµενη διάρθρωση των ∆ΟΥ ανά την 

επικράτεια, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία που αφορούν στον όγκο εργασιών, στα έσοδα, 

στο απασχολούµενο προσωπικό και στην αρτιότητα των κτιριολογικών και λοιπών υποδοµών. 

Στο σηµείο αυτό γίνεται µία συνοπτική αναφορά στην υφιστάµενη αρχιτεκτονική του TAXIS, 

κατά το µέρος που επηρεάζει τη λειτουργία των ∆ΟΥ. Από την ανωτέρω παρουσίαση προκύπτει 

µία σειρά από στρεβλώσεις, οι οποίες επισηµαίνονται και επιχειρείται να αντιµετωπιστούν µε τις 

προτάσεις της παρούσας µελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται η πρόταση της Επιτροπής για την τελική 

διάρθρωση και δοµή που θα πρέπει να έχουν οι φορολογικές περιφερειακές υπηρεσίες µέχρι το 

τέλος του 2012. Αναλύονται τα κριτήρια και οι περιορισµοί που λήφθηκαν υπόψη για την 

επιλογή της συγκεκριµένης λύσης. Επίσης παρουσιάζονται οι θέσεις της ΠΟΕ – ∆ΟΥ για την 

αναδιοργάνωση, ως θεσµικού παράγοντα που θα κληθεί να συµβάλει στην οµαλή µετάβαση στο 

νέο µοντέλο.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρόταση της Επιτροπής για την διάρθρωση των 

∆ΟΥ κατά το µεταβατικό στάδιο µέχρι την υλοποίηση της τελικής λύσης. Όπως και στο δεύτερο 

κεφάλαιο, αναλύονται τα κριτήρια και οι περιορισµοί που οδηγούν στην προτεινόµενη λύση.  

Η µελέτη κλείνει µε µία συνολική αξιολόγηση των στοιχείων που εκτέθηκαν και των 

προβληµατισµών που αναπτύχθηκαν κατά την επιλογή του τελικού και του µεταβατικού 

µοντέλου οργάνωσης των φορολογικών περιφερειακών υπηρεσιών. 

Ακολουθεί παράρτηµα µε στατιστικούς πίνακες και προηγηθείσες µελέτες που 

τεκµηριώνουν τις λύσεις που προκρίθηκαν µε την παρούσα.   
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Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

i. Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης 

 Σήµερα λειτουργούν 288 ∆ΟΥ σε όλη  την επικράτεια, εκ των οποίων οι 179 είναι Α τάξης 

και οι 109 Β τάξης. Η ουσιαστική διαφορά συνίσταται στο ότι οι ∆ΟΥ Α’ τάξης λειτουργούν σε 

επίπεδο ∆ιεύθυνσης, ενώ οι ∆ΟΥ Β’ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο τµήµατος. Από πλευράς όγκου 

εργασιών κάποιες  ∆ΟΥ Β’ τάξης υπερβαίνουν τον όγκο εργασιών µερικών ∆ΟΥ Α’ τάξης, όπως 

πχ. οι ∆ΟΥ του νοµού Εύβοιας εκτός Χαλκίδας. Από τις 179 ∆ΟΥ Α’ τάξης, τέσσερις συνολικά 

(ΦΑΕΕ και ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) έχουν αρµοδιότητα επί 

ανωνύµων εταιριών, η ∆ΟΥ Πλοίων έχει αρµοδιότητα στα φορολογικά αντικείµενα που 

σχετίζονται µε πλοία και η ∆ΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού στην οποία δηλώνονται τα εισοδήµατά που 

αποκτώνται στην Ελλάδα από κατοίκους εξωτερικού (Έλληνες και αλλοδαπούς),  ενώ οι 

υπόλοιπες ∆ΟΥ έχουν µικτή αρµοδιότητα επί φυσικών και νοµικών προσώπων1. Στην εσωτερική 

δοµή των ∆ΟΥ συναντώνται επίσης σηµαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς σε ορισµένες µονάδες 

υπάρχει µεγαλύτερο πλήθος τµηµάτων (περισσότερες της µιας εποπτείες στις ∆ΟΥ Ανωνύµων 

εταιρειών και ξεχωριστό τµήµα παρακρατουµένων φόρων, τµήµα πλοίων στην οµότιτλη ∆ΟΥ), 

ενώ σε άλλες απουσιάζουν κάποια τµήµατα (τµήµα Εξόδων, τµήµα Κεφαλαίου στις ∆ΟΥ 

Ανωνύµων εταιρειών). 

Γεωγραφικά, όπως είναι αναµενόµενο, η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στους 

νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης µε 73 και 19 ∆ΟΥ αντίστοιχα. Ακολουθούν οι νοµοί Αχαΐας και 

Ηλείας, στους οποίους λειτουργούν από 8 ∆ΟΥ. Στο νοµό Αχαΐας οι 5 είναι Α’ τάξης και οι 3 Β’ 

τάξης, στο δε νοµό Ηλείας οι 3 είναι Α’ τάξης και οι 5 Β’ τάξης. Από 7 ∆ΟΥ λειτουργούν στους 

νοµούς Λάρισας (5 Α’ τάξης – 2 Β’ τάξης), Λακωνίας (1 Α’ τάξης – 6 Β’ τάξης), Μεσσηνίας (2 Α’ 

τάξης – 5 Β’ τάξης), Αιτωλ/νίας (3 Α’ τάξης – 4 Β’ τάξης) και Ηρακλείου (3 Α’ τάξης – 4 Β’ τάξης). 

Ειδική περίπτωση αποτελεί ο νοµός Κυκλάδων λόγω γεωµορφικών και συγκοινωνιακών 

ιδιαιτεροτήτων, όπου λειτουργούν συνολικά 9 ∆ΟΥ, εκ των οποίων όµως µόνο η ∆ΟΥ Σύρου 

λειτουργεί σε επίπεδο ∆/νσης. Στον αντίποδα έξι νοµοί (Άρτας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, 

Λευκάδας, Χίου και Ρεθύµνου) διαθέτουν από µία ∆ΟΥ. 

 Η µελέτη των στοιχείων για τα έσοδα (Παράρτηµα – Πίνακας 1)2 παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει έντονη ανισοκατανοµή στην είσπραξη µεταξύ των µονάδων. Σε 

σύνολο 36 δις ευρώ από φορολογικά έσοδα για το έτος 2010 τα 22,77 δις ευρώ εισπράχθηκαν 

                                                 
1 Εξαίρεση αποτελεί η ∆ΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, όπου υποβάλλονται µόνο δηλώσεις φυσικών 
προσώπων 
2 Ο πίνακας αποτελεί απόσπασµα της µελέτης του Γενικού ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης κ. 
Χατζάκη Γεώργιου µε θέµα «∆ίκαιη ποσοτική κατανοµή του διαθέσιµου προσωπικού στις ∆ΟΥ 
ανάλογα µε τον όγκο των δραστηριοτήτων τους» 
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από 20 ∆ΟΥ, ενώ αντίθετα οι 78 ∆ΟΥ3 που βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης από άποψη 

εσόδων εισέπραξαν µόλις 464 εκατ. ευρώ. Από µία άλλη οπτική οι 20 ∆ΟΥ µε τα µεγαλύτερα 

έσοδα εισέπραξαν το 63% του συνόλου των φορολογικών εσόδων έναντι µόλις 1,2% που 

εισέπραξαν οι 78 ∆ΟΥ µε τις χαµηλότερες επιδόσεις. 

 

 

    Πίνακας 1: Ανισοκατανοµή εσόδων ∆ΟΥ στο σύνολο της επικράτειας 

 

 

Αντίστοιχη ανισοκατανοµή εµφανίζεται στην υποβολή δηλώσεων, όπου 18 ∆ΟΥ 

παραλαµβάνουν πάνω από 50.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων4, ενώ υπάρχουν 108 ∆ΟΥ οι 

οποίες δεν ξεπερνούν το όριο των 10.000 δηλώσεων. Υπό άλλο πρίσµα οι 18 ∆ΟΥ µε τον 

µεγαλύτερο φόρτο εργασίας παραλαµβάνουν κατά µέσο όρο 60.897 δηλώσεις φυσικών 

προσώπων, ενώ οι 108 ∆ΟΥ µε τον µικρότερο φόρτο εργασίας παραλαµβάνουν 5.113 δηλώσεις 

φυσικών προσώπων κατά µέσο όρο. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις νοµικών προσώπων η 

ανισοκατανοµή είναι σαφώς µικρότερη. Με εξαίρεση τις ΦΑΕΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιά, όπου 

υποβλήθηκαν 12.516 και 5.001 δηλώσεις αντίστοιχα για το 2010, η πλειονότητα των ∆ΟΥ 

παραλαµβάνει µεταξύ 1.500 και 4.000 δηλώσεων εισοδήµατος Ν.Π. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει 

µία οµάδα από 19 ∆ΟΥ, οι οποίες δεν ξεπερνούν το όριο των 100 δηλώσεων νοµικών προσώπων 

                                                 
3 Οι συγκεκριµένες 78 ∆ΟΥ εισέπραξαν λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ έκαστη για το έτος 2010 
4 Για τις δηλώσεις φ.π. δεν υπολογίζονται οι ΦΑΕΕ και ΦΑΒΕ Αθηνών και οι ΦΑΕ Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης 
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και των 4.000 δηλώσεων φυσικών προσώπων.5 Ο µέσος όρος των συνολικών εσόδων των 

ανωτέρω 19 ∆ΟΥ κυµάνθηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ για το 2010. 

 Με βάση το σύνολο των στατιστικών στοιχείων των φορολογικών περιφερειακών 

υπηρεσιών έχει εξαχθεί ένας δείκτης των υπαλλήλων που αναλογούν σε κάθε ∆ΟΥ σύµφωνα µε 

τον όγκο εργασιών της κάθε ∆ΟΥ και όχι µόνο µε βάση τα έσοδα. Από τον παραπάνω δείκτη 

προκύπτει ότι σε 136 ∆ΟΥ υπάρχει µειωµένο προσωπικό, ενώ σε άλλες 126 υπάρχει αυξηµένο 

προσωπικό. Η απόκλιση από τη δίκαιη ισοκατανοµή των διαθέσιµων υπαλλήλων στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι µικρή (+/- 4 υπάλληλοι), ωστόσο παρατηρούνται και αρκετά 

σηµαντικές αποκλίσεις, µάλιστα σε νευραλγικές µονάδες των δύο µεγάλων αστικών κέντρων της 

χώρας. Ενδεικτικά παραδείγµατα µειωµένου προσωπικού αποτελούν οι ∆ΟΥ Α’ Ηρακλείου (-34), 

Χαλανδρίου (-31), ΦΑΕΕ Αθηνών (-28), Αµαρουσίου (-23). Στον αντίποδα παραδείγµατα 

µονάδων µε αυξηµένο προσωπικό αποτελούν οι ∆ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών (+42 υπάλληλοι), ΦΑΕ 

Θες/νίκης (+39), ΦΑΕ Πειραιά (+19), Κατοίκων Εξωτερικού (+15).   

 

ii. Τεχνική Συνιστώσα – Πληροφοριακό Σύστηµα TAXIS 

Το πληροφοριακό σύστηµα TAXIS σχεδιάστηκε το 1995 σε µια εποχή που οι υποδοµές 

δικτύων  και  επικοινωνιών δεν είχαν αναπτυχθεί, και για την αντιµετώπισή τους επελέγη µια 

αρχιτεκτονική που θα ελαχιστοποιούσε τα προβλήµατα. Η δοµή αυτή έδινε τοπική αυτοδυναµία 

µε την εγκατάσταση σε κάθε ∆OY ενός υπολογιστή (server) µε τοπική βάση δεδοµένων που 

περιλάµβανε όλους τους φορολογούµενούς της  και ασύγχρονα ενηµέρωνε την κεντρική βάση 

της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). 

Οι υπολογιστές (servers) των ∆ΟΥ αγοράστηκαν το 1996, έχουν κλείσει 15 έτη 

λειτουργίας, έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους και σήµερα µε µεγάλη δυσκολία 

συντηρούνται. Συνεπώς, η ΓΓΠΣ δεν θεωρεί εφικτή οποιαδήποτε επέκταση – αναβάθµισή τους. 

Από το 2005 έχει δροµολογηθεί η ανάπτυξη του Νέου TAXIS, το οποίο θα είναι ένα 

κεντροποιηµένο σύστηµα χωρίς τοπικούς υπολογιστές (servers) στις ∆ΟΥ. Η δράση αυτή 

περιλαµβάνει δύο συνιστώσες: 

α. Τεχνικές υποδοµές:  

Προµήθεια ενός ισχυρού κεντρικού υπολογιστικού συγκροτήµατος (DATA CENTER) που θα 

εγκατασταθεί στη ΓΓΠΣ. Μέχρι σήµερα έχουν αποτύχει δύο διαγωνιστικές διαδικασίες και η τρίτη 

βρίσκεται στη φάση έκδοσης απόφασης κατακύρωσης. 

 

                                                 
5 Πρόκειται για τις ∆ΟΥ Ζαχάρως, Αρεόπολης, Καλαβρύτων, Παξών, Σοχού, Καστελίου Πεδιάδος, 
Νεστόριου, Πλωµαρίου, Βάρδας Ηλείας, ∆ελβινακίου, Φιλιατρών, ∆εσκάτης, ∆ηµητσάνας, 
Ανδρίτσαινας, ∆ερβενίου, Τροπαίων, Κροκεών, Κλειτοριάς και Ύδρας. 
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β.  Εφαρµογές: 

 Υπάρχει σύµβαση σε ισχύ για τον ανασχεδιασµό του TAXIS και την µετατροπή  του σε 

κεντρικό σύστηµα.  Ως χρόνος υλοποίησης υπολογίζονται 12 µήνες από την εξασφάλιση του 

αναγκαίου εξοπλισµού (DATA CENTER).  

Συνεκτιµώντας τις δύο συνιστώσες θεωρούµε ότι στο τέλος του 2012 είναι δυνατό αν 

περαιωθεί ο διαγωνισµός του DATA CENTER να έχουµε το νέο TAXIS. 

 

iii. Προβλήµατα – ∆υσχέρειες 

Από τη σκιαγράφηση που προηγήθηκε προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τις 

στρεβλώσεις στη διάρθρωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Είναι καταφανές πως πολλές 

περιπτώσεις σύστασης ∆ΟΥ της περιφέρειας έγιναν χωρίς συγκεκριµένο στρατηγικό σχεδιασµό. 

Γνώµονας δεν υπήρξε η αποδοτικότερη λειτουργία του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, αλλά 

περισσότερο η εξυπηρέτηση τοπικών συµφερόντων και πιέσεων τοπικών παραγόντων. 

Παρατίθενται τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανορθολογικής διάρθρωσης, χωρίς να είναι και 

τα µοναδικά: 

α)  Στο νοµό Ηλείας λειτουργούν σήµερα οκτώ ∆ΟΥ. Από τα στοιχεία του 2010 προκύπτει 

πως οι πέντε «µικρότερες» ∆ΟΥ του νοµού (Ζαχάρω, Γαστούνη, Βάρδα, Ανδρίτσαινα, Κρέστενα) 

εισέπραξαν συνολικά 29,4 εκατ. ευρώ, ενώ η ∆ΟΥ Πύργου εισέπραξε 63,1 εκατ. ευρώ, ποσό 

υπερδιπλάσιο από το σύνολο των πέντε µικρών ∆ΟΥ.  

β) Ανάλογο παράδειγµα αποτελεί ο νοµός Ηρακλείου, όπου οι ∆ΟΥ Α’ και Β’ Ηρακλείου 

εισέπραξαν συνολικά 419 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες πέντε ∆ΟΥ του νοµού εισέπραξαν 

συνολικά 75 εκατ. ευρώ. Από τα 75 εκατ. ευρώ τα 39,3 εκατ. εισπράττονται από τη ∆ΟΥ 

Χερσονήσου. 

γ) Στο νοµό Εύβοιας η κατάσταση είναι παρόµοια. Σε σύνολο 262 εκατ. ευρώ σε έσοδα για 

το 2010, τα 194,6 εκατ. εισπράχθηκαν από τη ∆ΟΥ Χαλκίδας, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις ∆ΟΥ 

του νοµού εισέπραξαν συνολικά 68 εκατ. ευρώ, οι οποίες παρά το χαµηλό επίπεδο εσόδων 

έχουν χαρακτηριστεί ∆ΟΥ Α’ τάξης και λειτουργούν σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης.   

Τα παραπάνω παραδείγµατα αναφέρονται ώστε να καταδείξουν την τεράστια 

ανισοκατανοµή στα έσοδα που επιτυγχάνονται µεταξύ των ∆ΟΥ ακόµη και σε επίπεδο νοµού και 

τη συνεπακόλουθη σπατάλη υλικών και ανθρώπινων πόρων λόγω του κατακερµατισµού σε 

πολλές µικρές µονάδες.  
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Πίνακας 2: Ανισοκατανοµή εσόδων ∆ΟΥ σε επιλεγµένους νοµούς 

 

 Κατακερµατισµός εµφανίζεται και στην εσωτερική διάρθρωση ορισµένων ∆ΟΥ, όπου 

λειτουργούν µέχρι και δέκα τµήµατα. Αποτέλεσµα της συγκεκριµένης πρακτικής είναι η διάσπαση 

αρµοδιοτήτων και η µειωµένη αποδοτικότητα. Η υπερεξειδίκευση και πολυδιάσπαση του 

ανθρώπινου δυναµικού έχει ως συνέπεια τη σηµαντική απώλεια παραγωγικότητας στο σύνολο 

της µονάδας, καθώς υπάρχουν χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες κάποιο τµήµα έχει αυξηµένο 

φόρτο εργασίας, ενώ κάποιο άλλο µπορεί να υπολειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να µη γίνεται 

σωστή εξυπηρέτηση του φορολογούµενου. Τα ΣΤΕΠ (Σταθµοί Εξυπηρέτησης Πολιτών), που 

λειτούργησαν σε ορισµένες µόνο ∆ΟΥ και για ορισµένο µόνο χρονικό διάστηµα, συνέβαλαν στην 
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ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όµως σήµερα δεν λειτουργούν.  Ορθότερη 

θα ήταν η οµαδοποίηση οµοειδών αντικειµένων ώστε να επιτυγχάνονται µεγαλύτερες οικονοµίες 

κλίµακας και καλύτερος συντονισµός, π.χ. ενοποιηµένη οικονοµική διαχείριση ή ενιαία 

επεξεργασία και παρακολούθηση δηλώσεων για το σύνολο των φόρων. 
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 Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ 

 

i. Η θέση της ΠΟΕ – ∆ΟΥ 

Οι κεντρικοί άξονες της πρότασης της ΠΟΕ – ∆ΟΥ συνίστανται στα εξής: 

 

i. Συνενώσεις µεγάλων υφιστάµενων ∆ΟΥ πρωτευουσών νοµών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης 

ii. Συγχώνευση 67 ∆ΟΥ, µε µεταφορά των οργανικών θέσεων του προσωπικού των 

συγχωνευόµενων ∆ΟΥ στις ∆ΟΥ που θα µεταφερθεί η χωρική αρµοδιότητα 

iii. Ο έλεγχος παραµένει στα τρία σηµερινά επίπεδα 

Με την πρόταση της ΠΟΕ – ∆ΟΥ αναµένεται να εξασφαλιστεί σηµαντική εξοικονόµηση 

ανθρώπινων πόρων, καθώς θα ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία πάνω από 130 

∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες. Σηµαντική θα είναι και η µείωση του λειτουργικού κόστους µέσω 

της εξοικονόµησης ενοικίων στέγασης. Στις 67 ∆ΟΥ που προτείνεται να συγχωνευθούν 

υπηρετούν σήµερα περίπου 750 υπάλληλοι και πέρα από την ενίσχυση των κεντρικών ∆ΟΥ των 

Νοµών, θα ενισχυθούν και τα τοπικά τµήµατα Σ∆ΟΕ  π.χ. Καλαµάτας, Τρίπολης, Ιωαννίνων, 

Κοζάνης, Λαµίας κτλ. Οι προτεινόµενες προς συγχώνευση ∆ΟΥ στην συντριπτική τους 

πλειονότητα εισπράττουν ετησίως κάτω από 10 εκ. ευρώ και συνολικά περίπου 400 εκ. 

ευρώ που είναι 1,2% των συνολικών εσόδων των ∆ΟΥ.  

Στο Παράρτηµα επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες µε τις ∆ΟΥ που προτείνει η ΠΟΕ –∆ΟΥ 

για συνένωση ή συγχώνευση.  

 

 

ii. Προτεινόµενη τελική δοµή από την Επιτροπή  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλους τους παράγοντες προτείνει τη νέα δοµή των ∆ΟΥ, 

λαµβάνοντας υπόψη και τη δοµή του µεταβατικού σταδίου, όπως αυτή αναλύεται στο επόµενο 

κεφάλαιο. 

 

α. Αριθµός ∆ΟΥ για όλη την επικράτεια 

Για όλη την επικράτεια θα λειτουργεί µία ∆ΟΥ σε κάθε νοµαρχιακό διαµέρισµα µε εξαίρεση 

τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τους οποίους θα υπάρχουν περισσότερες της µίας 

∆ΟΥ. Η κ. Ευφροσύνη Σταυράκη ως εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ∆ΟΥ προτείνει ειδικά για τους 

νοµούς Αχαΐας, Λάρισας, Μαγνησίας και Ηρακλείου να λειτουργούν από δύο ∆ΟΥ, εκτιµώντας το 
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πλήθος των φορολογούµενων και την φοροδοτική ικανότητα των εν λόγω περιοχών. Η 

αναλυτική προτεινόµενη διάρθρωση εµφανίζεται στον πίνακα 2 του Παραρτήµατος. Με βάση 

τα στοιχεία αυτά το σύνολο των ∆ΟΥ θα ανέρχεται σε 75, ήτοι 20 ∆ΟΥ στο νοµό 

Αττικής, 6 ∆ΟΥ στο νοµό Θεσσαλονίκης και 49 ∆ΟΥ στην υπόλοιπη χώρα. Σηµειώνεται 

ότι ειδικά  για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης οι ∆ΟΥ που εµφανίζονται ως 

απορροφώσες τις άλλες ή εµφανίζονται ως απορροφώµενες , είναι εντελώς ενδεικτικές, 

δεδοµένου ότι η κατανοµή των νέων 20 ∆ΟΥ στο νοµό Αττικής και 6 στο νοµό Θεσσαλονίκης 

έγινε κυρίως µε γεωγραφικά κριτήρια (γειτνίαση ∆ήµων και περιοχών), χωρίς να ληφθεί υπόψη 

η πραγµατική δυνατότητα της νέας ∆ΟΥ όσον αφορά την υπάρχουσα κτιριακή υποδοµή, µε 

εξαίρεση τις ∆ΟΥ όπου το κτίριο ανήκει στο ∆ηµόσιο. 

Ειδικά για το νοµό Αττικής προτείνεται η δηµιουργία µιας ∆ΟΥ που θα περιλαµβάνει 

τους χίλιους µεγαλύτερους φορολογούµενους της χώρας, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής 

και η κατάργηση των τριών ∆ΟΥ Ανωνύµων Εταιρειών µε τη διάσπαση των φορολογούµενων 

στις αντίστοιχες ∆ΟΥ της έδρας των ανωνύµων εταιρειών. Για το νοµό Θεσσαλονίκης 

προτείνεται η κατάργηση της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και η διασπορά των εταιρειών στις ∆ΟΥ που θα 

δηµιουργηθούν. Επιπλέον, προτείνεται ειδικά για το νοµό Αττικής να παραµείνει η ∆ΟΥ Πλοίων, 

στην οποία πρέπει να µεταφερθούν όλα τα πλοία της Αττικής που σήµερα παρακολουθούνται 

από άλλες ∆ΟΥ, όπως του Λαυρίου και της Ελευσίνας, καθώς και η διατήρηση της ∆ΟΥ Κατοίκων 

Εξωτερικού, η οποία θα έχει στην αρµοδιότητά της την φορολογία των εισοδηµάτων που 

αποκτώνται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή. Στην εν λόγω 

∆ΟΥ πρέπει να εξεταστεί και η µεταφορά όλων ή κάποιων από τις οι offshore εταιρείες που 

σήµερα παρακολουθούνται από τις ∆ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιά, αν τελικά επιλεγεί η 

κατάργηση των ∆ΟΥ ανωνύµων εταιρειών.  Επίσης, για να µην δηµιουργηθούν διενέξεις ως προς 

την ονοµασία των ∆ΟΥ στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, προτείνεται να φέρουν την 

ονοµασία 1η ∆ΟΥ Αττικής, 2η ∆ΟΥ Αττικής κοκ και αντιστοίχως 1η ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης κλπ. 

Η προτεινόµενη συνένωση στο τελικό στάδιο θα αφορά και στις νησιωτικές περιοχές, 

δεδοµένου ότι οι αρµοδιότητες που θα παραµείνουν κατά το µεταβατικό στάδιο θα 

µεταφερθούν στα αντίστοιχα ΚΕΠ των ∆ήµων που λειτουργούν ήδη. 

 

β. Εσωτερική δοµή της νέας ∆ΟΥ 

Όσον αφορά στην εσωτερική δοµή λειτουργίας της νέας ∆ΟΥ, όπως θα προκύψει κατά το 

τελικό στάδιο, προτείνεται να είναι η εξής: 

• Προϊστάµενος ∆/νσης 

• Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 
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• Τµήµα ∆ιοικητικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (θα περιλαµβάνει ∆ιαχείριση 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, Γραµµατεία, Πρωτόκολλο, Τεχνικούς ∆ιαχειριστές, Επιµελητές και 

Προσωπικό Καθαριότητας) 

• Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων (συνένωση σηµερινού 

Εισοδήµατος – ΦΠΑ – ΚΒΣ – Μητρώου και οι εργασίες συναλλαγής µε το κοινό των 

τµηµάτων Εσόδων και Εξόδων). Το τµήµα θα περιλαµβάνει δύο γραφεία: α) front και β) 

back office εργασιών 

• Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (συνένωση Εσόδων – Εξόδων κατά το µέρος των 

υπολόγων και back office εργασιών, καθώς και του Λογιστικού) 

• Τµήµα Περιουσίας (σηµερινό Κεφάλαιο) 

• Τµήµα Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης (συνένωση Ελέγχου - ∆ικαστικού) 

  

Ειδικά για το τελευταίο Τµήµα τα µέλη της Επιτροπής προβληµατίστηκαν εάν πρέπει να 

υπάρχει συνενωµένο Τµήµα Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης. Σε κάθε περίπτωση όµως, όλα 

τα µέλη της Επιτροπής αποδέχονται ότι όπου υφίσταται Τµήµα Ελέγχου πρέπει να υφίσταται 

τουλάχιστον και Γραφείο ∆ικαστικού, κατά το µέρος που το σηµερινό Τµήµα ∆ικαστικού έχει 

αρµοδιότητες για την υποστήριξη των προσφυγών στα δικαστήρια και γενικά τη νοµική 

υποστήριξη των πράξεων του Ελέγχου (ακόµα και στα ∆ΕΚ που σήµερα δεν λειτουργεί ∆ικαστικό 

πρέπει άµεσα να λειτουργήσει). Αν γίνει δεκτή η ανωτέρω άποψη, τότε το συγκεκριµένο τµήµα 

διασπάται σε: 

• Τµήµα Ελέγχου (συµπεριλαµβανοµένου του δικαστικού γραφείου) 

• Τµήµα Αναγκαστικής Είσπραξης, 

οπότε και τα τµήµατα από πέντε ανέρχονται σε έξι. 

 

Άµεσα συνυφασµένη µε την αριθµητική και δοµική αναδιοργάνωση είναι και η 

αναδιοργάνωση των διενεργούµενων διαδικασιών. Με τη νέα δοµή οι ∆ΟΥ θα υποδέχονται πολύ 

λιγότερους φορολογούµενους, καθώς πολλές διαδικασίες ηλεκτρονικοποιούνται, ενώ κάποιες 

άλλες µεταφέρονται στα ΚΕΠ. Προοπτικά και µε την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης και 

µηχανοργάνωσης στόχος είναι οι ∆ΟΥ να µην έχουν καθόλου συναλλαγές µε πολίτες. 

 

Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν ως κύρια ωφέλεια τη διευκόλυνση των πολιτών στη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, καθώς η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στον χώρο της 

υπηρεσίας δεν θα είναι απαραίτητη. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι διαδικασίες 

φορολογικού περιεχοµένου που σήµερα διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ: 
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Πιστοποιητικά του ΥΠ.ΟΙΚ. που εκδίδονται µέσω των ΚΕΠ 

Α/Α ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Βεβαίωση φορολογικής 
ενηµερότητας 

Εκδίδεται αυτόµατα µέσω της πιστοποιηµένης 
γραµµής φαξ που υπάρχει σε κάθε ΚΕΠ, κατόπιν 
αυτοπρόσωπης παρουσίας και αίτησης του πολίτη, 
εφόσον δεν υπάρχει οφειλή ή ρύθµιση και είναι 
φορολογούµενος 

2 Έκδοση αντιγράφου 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος 

Για τα έτη 2003 έως και 2006 εκδίδεται αυτόµατα 
εφόσον υπάρχει, µέσω της πιστοποιηµένης γραµµής 
φαξ.  
Για έτη πριν το 2003 και µετά το 2006 δεν υπάρχει 
η δυνατότητα αυτόµατης έκδοσης µέσω φαξ, αλλά 
αποστέλλεται η αίτηση του πολίτη στην αρµόδια 
∆ΟΥ και µας στέλνουν το εκκαθαριστικό µέσω φαξ 
ή ταχυδροµικώς. 

3 Έκδοση αντιγράφου δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος Ε1 ή 
Ε1α, Ε2, Ε3 και αντιγράφου 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
Ε9 

Ο πολίτης αιτείται αυτοπροσώπως για το έτος που 
επιθυµεί (δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης 
έκδοσης µέσω φαξ) και η αίτησή του αποστέλλεται 
στην αρµόδια ∆ΟΥ µε φαξ, απ’ όπου το ΚΕΠ 
περιµένει µετά απάντηση 

4 Επανεκτύπωση βεβαίωσης 
απόδοσης ΑΦΜ φυσικού 
προσώπου 

Εκδίδεται αυτόµατα µέσω της πιστοποιηµένης 
γραµµής φαξ 

5 Επανεκτύπωση βεβαίωσης 
έναρξης εργασιών φυσικού 
προσώπου 

Εκδίδεται αυτόµατα µέσω της πιστοποιηµένης 
γραµµής φαξ 

6 Επανεκτύπωση βεβαίωσης 
διακοπής εργασιών φυσικού 
προσώπου 

Εκδίδεται αυτόµατα µέσω της πιστοποιηµένης 
γραµµής φαξ 

7 Επανεκτύπωση βεβαίωσης 
αλλαγής στοιχείων 
διεύθυνσης φυσικού 
προσώπου µη επιτηδευµατία 

Εκδίδεται αυτόµατα µέσω της πιστοποιηµένης 
γραµµής φαξ 

∆ιαδικασίες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά ή µέσω των ΚΕΠ 
8 Αίτηση πιστοποίησης στο Taxisnet (για χορήγηση κωδικών) 
9 Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στο TAXISnet (Έντυπα Ε1 

ή Ε1α, Ε14, ΕΕ∆, Ε2, Ε3)  
10 Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στο TAXISnet 
11 Ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων στο TAXISnet 
12 Ηλεκτρονική υποβολή εµπρόθεσµης οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης µισθωτών 

υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015) και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης 
αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042)  

13 Ηλεκτρονική υποβολή των εµπρόθεσµων αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 
Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων από τους υποκειµένους στο φόρο 

14 Εισοδηµατική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε χαµηλά 
εισοδήµατα, σύµφωνα µε την αρ. 2/37653/0020/8-7-02 ΚΥΑ 

15 Εισοδηµατική ενίσχυση οικογενειών µε τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαµηλά 
εισοδήµατα 
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Πέραν των παραπάνω διαδικασιών που µπορούν να αποµακρυνθούν εντελώς από τις ∆ΟΥ, 

συντρέχουν και τα ακόλουθα: 

α) µέσω του site της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων πληροφορούνται 

οι πολίτες για το αν έχει εκκαθαριστεί η δήλωσή τους και για διάφορες προθεσµίες διαδικασιών 

του Υπουργείου, 

β) η σταδιακή µείωση εργασιών του Μητρώου, λόγω ανάληψης της διαδικασίας έναρξης 

επιχείρησης από την υπηρεσία µιας στάσης του ΓΕΜΥ και η µείωση πληρωµών λόγω της 

λειτουργίας και ανάπτυξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, 

γ) όλες οι  διαδικασίες που εκτελούνται σήµερα από τις ∆ΟΥ και αφορούν υποβολή 

δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, θα αποµακρυνθούν σύντοµα από αυτές, 

αφού θα παρέχονται µέσω διαδικτυακών εφαρµογών όπως αυτά απορρέουν από τις διατάξεις 

του Ν. 3943/2011, αλλά και του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, 

σε συνδυασµό µε τη διάθεση ηλεκτρονικών παραβόλων και την πληρωµή όλων των 

βεβαιωµένων οφειλών προς το ∆ηµόσιο µέσω τραπεζών, 

δ) στη λογική της ελάφρυνσης των υποχρεώσεων των πολιτών θα πρέπει να εφαρµοστεί 

και από τις ∆ΟΥ η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών, όπου αυτό προβλέπεται και µέχρι 

σήµερα δεν εφαρµόζεται υποχρεωτικά από αυτές, 

ε)  θα µπορούσε να επιτευχθεί σηµαντική µείωση της «βιοµηχανίας πιστοποιητικών» που 

εκδίδουν οι ∆ΟΥ µε την ελεγχόµενη πρόσβαση των φορέων που ζητούν τα δικαιολογητικά 

(Συµβολαιογράφοι, Τράπεζες, Ταµεία κλπ) σε βάσεις δεδοµένων, που υπάρχουν τα σχετικά 

στοιχεία, όπως για παράδειγµα η ηλεκτρονική φορολογική ενηµερότητα, 

στ) το κλείσιµο των Τµηµάτων ή Γραφείων των ∆ΟΥ που λειτουργούν στις ∆/νσεις 

Συγκοινωνιών πολλών Νοµαρχιών, µε την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πληρωµής και του 

ηλεκτρονικού παραβόλου. 

 

Παράλληλα, µε την αναδιοργάνωση των ∆ΟΥ και των διαδικασιών διευρύνονται οι επιλογές 

στο θέµα της στέγασης των νέων συνενωµένων ∆ΟΥ σε σύγχρονα λειτουργικά κτίρια, καθώς 

δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων, αφού οι εργασίες που θα 

επιτελούνται θα είναι εσωτερικές (έλεγχος, διασταυρώσεις κλπ). 

 

Τέλος, προτείνεται η  δηµιουργία κεντρικού οικονοµικού αρχείου (αποθήκη) που θα 

συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί, ενοποιεί, καταστρέφει, όλα τα χάρτινα αρχεία των ∆.Ο.Υ. καθώς 

και µε διαδικασία υποστηριζόµενη ηλεκτρονικά θα αποστέλλει στοιχεία και φακέλους υποθέσεων 

όπου ζητούνται  ή ακόµη και θα αποστέλλει αντίγραφα που αιτούνται οι πολίτες µέσω ΚΕΠ ή 

ηλεκτρονικά µέσω taxisnet. Στο απώτερο µέλλον και όταν απαλειφθεί η χρήση χαρτιού η ίδια 
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υπηρεσία µπορεί να τηρεί για κάθε πολίτη ή επιχείρηση τα ηλεκτρονικά της αρχεία, καθώς και 

αυτά που για διάφορους λόγους αποφασισθεί να εξαχθούν από το σύστηµα Taxis, όπως για 

παράδειγµα, κλειστές επιχειρήσεις, ανενεργά ή προσωρινά ΑΦΜ κ.λ.π. Επίσης θα µπορούσε να 

λειτουργήσει και ως backup για τα ηλεκτρονικά συστήµατα, που για λόγους ασφαλείας θα πρέπει 

να διατηρούνται και εκτός ΓΓΠΣ. 

 

 

γ. Προσωπικό 

 Στη νέα δοµή των ∆ΟΥ, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, δηµιουργείται για όλους τους 

υπαλλήλους ποιοτική και αποδοτική εργασία, αφού το κύριο έργο τους θα είναι πρωτίστως 

ελεγκτικό, αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, αλλά και επεξεργασίας δηλώσεων και 

διασταυρώσεων. Με τη νέα δοµή απελευθερώνεται σηµαντικός αριθµός προσωπικού, που από 

τις σηµερινές διαδικαστικές εργασίες (έκδοση πιστοποιητικών, παραλαβή δηλώσεων) θα 

προωθηθεί προς τα ενισχυµένα τµήµατα ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων. 

Υπολογίζεται ότι στην τελική φάση θα διατεθούν άνω των 2.000 υπαλλήλων, πλέον των 

σηµερινών, που θα ενισχύσουν το συγκεκριµένο τοµέα των ∆ΟΥ. 

 Με δεδοµένο το γεγονός ότι τα τµήµατα ελέγχου θα ενισχυθούν µε σηµαντικό αριθµό 

υπαλλήλων, αλλά και τη δηµιουργία της ∆ΟΥ στην οποία θα περιλαµβάνονται οι χίλιες 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας (µε όλα τα στάδια παρακολούθησης τους, δηλώσεις, 

έλεγχος κλπ), αλλά και λαµβανοµένου υπόψη ότι όλοι οι υπάλληλοι των ∆ΟΥ πρέπει να 

θεωρούνται εν δυνάµει ελεγκτές, προτείνεται τα επίπεδα του φορολογικού ελέγχου να 

διαµορφωθούν σε: 

α) Έλεγχο σε επίπεδο ∆ΟΥ 

β) Έλεγχο σε επίπεδο ∆ΕΚ προς το παρόν και µέχρι την πλήρη ανάπτυξη της 

αναβαθµισµένης ∆ΟΥ 

γ) Έλεγχο για τις χίλιες µεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας από το Τµήµα Ελέγχου της 

∆ΟΥ των χιλίων µεγαλύτερων φορολογουµένων της χώρας. ∆εν πρέπει δηλαδή να 

υφίσταται το ενδιάµεσο στάδιο ελέγχου σε επίπεδο ΠΕΚ (Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο). 

∆ιαφορετικά οι ∆ΟΥ θα απογυµνωθούν από τα θέµατα ελέγχου, όπως έχει συµβεί µε τις 

σηµερινές ∆ΟΥ Α’ τάξης και δεν θα παράγονται νέοι ελεγκτές. 

 

Η κ. Σταυράκη ως εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ∆ΟΥ προτείνει τη διατήρηση των σηµερινών 

τριών επιπέδων ελέγχου µε βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων. 
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Στο τελικό στάδιο της ανάπτυξης των ∆ΟΥ, παρά τον αριθµητικό περιορισµό τους, κανένας 

σηµερινός υπάλληλος δεν θα περισσεύει, αλλά όλοι θα απασχολούνται σε αναβαθµισµένη 

ποιοτικά και αποδοτικά για το ∆ηµόσιο εργασία. 

Όλοι οι υπάλληλοι των σηµερινών ∆ΟΥ που συγχωνεύονται ή απορροφώνται, 

µεταφέρονται στη ∆ΟΥ της έδρας του νοµού ή όσον αφορά τους νοµούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης στις ∆ΟΥ που παραµένουν ή δηµιουργούνται, καθώς και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σε 

οργανικές θέσεις αυτών που θα δηµιουργηθούν. 
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∆. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

 

i. Περιορισµοί – Κριτήρια για την επιλογή λύσης 

Οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη για την επιλογή µιας λύσης που θα καλύπτει τη 

λειτουργία των ∆ΟΥ µέχρι την ωρίµανση των αναγκαίων συνθηκών για την εφαρµογή της νέας 

δοµής των ∆ΟΥ στην επικράτεια είναι οι ακόλουθοι: 

α) η τεράστια έλλειψη προσωπικού που υφίσταται ήδη σε πολλές ∆ΟΥ, µέχρι του σηµείου 

αδυναµίας λειτουργίας, 

β) το γεγονός ότι µε το νέο TAXIS θα αναπτυχθούν κεντρικοποιηµένες διαδικασίες και θα είναι 

εύκολη και χωρίς δαπάνες η µεταφορά δεδοµένων των προς κατάργηση ή συγχώνευση ∆ΟΥ,  

γ) το γεγονός ότι οποιαδήποτε σηµερινή κατάργηση ή συγχώνευση ∆ΟΥ ως σύνολο υπηρεσίας 

απαιτεί κόστος τόσο σε υλικά όσο και στέγασης, που στο αµέσως επόµενο διάστηµα αυτά δεν 

θα απαιτούνται µε τη θέση σε λειτουργία του νέου TAXIS, 

δ) η ενηµέρωση και ψυχολογική προετοιµασία των υπαλλήλων για τις επερχόµενες αλλαγές. Το 

προτεινόµενο τελικό µοντέλο περιλαµβάνει σηµαντικές τοµές, οι οποίες είναι δύσκολο να 

εφαρµοστούν µε επιτυχία χωρίς στήριξη από το ανθρώπινο δυναµικό,  

δ) το γεγονός ότι ορισµένες δραστηριότητες των ∆ΟΥ πρέπει να ενισχυθούν άµεσα και να 

διεκπεραιώνονται από προσωπικό επαρκές και εξειδικευµένο, όπως αυτές του ελέγχου και της 

αναγκαστικής είσπραξης. 

 

 

ii. Προτεινόµενη µεταβατική λύση 

 

α. Μεταφορά αρµοδιοτήτων από τις µικρές ∆ΟΥ προς τις µεγαλύτερες (έδρες νοµού) 

 Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τους παραπάνω περιορισµούς και ιδίως το µεγάλο 

οικονοµικό κόστος και την χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται για την άµεση κατάργηση ή 

συγχώνευση ορισµένων ∆ΟΥ, προτείνει για το µεταβατικό στάδιο και αµέσως µετά το πέρας της 

αποστολής και παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος στη ΓΓΠΣ και όχι πέραν 

της 15.7.2011, να αρχίσουν άµεσα οι παρακάτω ενέργειες, όσον αφορά την εσωτερική δοµή 

των ∆ΟΥ, αλλά και τον χαρακτηρισµό αυτών σε υπηρεσίες επιπέδου Γραφείου ή Τµήµατος:  

1. Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων ή Γραφείων Ελέγχου και 

∆ικαστικού από όλες τις ∆ΟΥ προς τις ∆ΟΥ της έδρας του νοµού. Σε όποια έδρα νοµού 

υπάρχουν πάνω από µία ∆ΟΥ, η µεταφορά να γίνει στη ∆ΟΥ µε το καλύτερο κτίριο υποδοχής. 
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2. ∆εδοµένου ότι το Κεφάλαιο δεν έχει µηχανογραφηθεί, µπορεί να γίνει µε την ίδια 

διαδικασία µεταφορά αρµοδιότητας του τµήµατος ή γραφείου κεφαλαίου στη ∆ΟΥ της 

έδρας του νοµού ή  σε αντίστοιχη ∆ΟΥ η οποία διαθέτει οργανωµένο Τµήµα Κεφαλαίου, ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα σωστής διεκπεραίωσης των υποθέσεων κεφαλαίου και γενικά των 

υποθέσεων περιουσίας (κληρονοµιές, δωρεές, µεταβιβάσεις). 

 

3. Σε όσες σηµερινές ∆ΟΥ Α’ τάξεως η θέση Προϊσταµένου Τµήµατος Λογιστικού 

παραµένει κενή ή παραµένει κενή η θέση του Προϊσταµένου Εσόδων, αλλά και άλλου τµήµατος, 

να ανασταλεί η λειτουργία του Τµήµατος Λογιστικού, οι δε αρµοδιότητές του να 

µεταφερθούν στο Τµήµα Εσόδων. 

 

4. Η ίδια διαδικασία µπορεί να γίνει και για τα Τµήµατα Εξόδων, τα οποία µε βάση τα 

υπάρχοντα στοιχεία για το έτος  2010 παρουσιάζουν µικρό αριθµό συναλλαγών, δηλαδή να 

ανασταλεί η λειτουργία τους, οι δε αρµοδιότητες να µεταφερθούν στο Τµήµα Εσόδων για όσο 

διάστηµα διενεργούνται τέτοιες πράξεις, δεδοµένου ότι µε την επέκταση της λειτουργίας της 

Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, αλλά και των Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικού σε όλα τα 

Υπουργεία, οι αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού θα αποψιλώνονται διαρκώς µέχρι τον 

µηδενισµό τους. 

 

5. Η άµεση αποµάκρυνση του γραφείου παρακαταθηκών των ∆ΟΥ των νοµών 

Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, όπου το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων διαθέτει 

υποκαταστήµατα, αλλά και η αποµάκρυνση του ίδιου γραφείου από όλες τις ∆ΟΥ Β’ τάξης όλης 

της χώρας µε εξαίρεση τις έδρες των νοµών όπου δεν έχει υποκατάστηµα το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει άµεσα, αλλά και σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή για τη λειτουργία του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

 

6. Ειδικά για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν εµφανίζεται στον πίνακα του 

µεταβατικού σταδίου ποιες ∆ΟΥ µετατρέπονται σε κατώτερο επίπεδο, ήτοι ∆ΟΥ σε επίπεδο 

Τµήµατος και ποιες απορροφούν τον Έλεγχο, την Αναγκαστική Είσπραξη και τις λοιπές 

αναφερθείσες διαδικασίες, επειδή δεν υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος για την µελέτη του θέµατος 

αυτού, το οποίο είναι κυρίως αρµοδιότητας των τεχνικών υπηρεσιών. Επίσης, στον ίδιο πίνακα 

εµφανίζονται ορισµένες ∆ΟΥ, οι οποίες έχουν προταθεί για άµεση συγχώνευση. 
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Όλες οι παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο µεταβατικό στάδιο µπορούν να 

προωθηθούν µε την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, εφόσον από τις αντίστοιχες ∆/νσεις 

της Κεντρικής Υπηρεσίας υποστηριχθεί η ∆/νση Οργάνωσης για επιµέρους λεπτοµέρειες που θα 

προκύψουν κατά την αναστολή και µεταφορά των αρµοδιοτήτων από µία ∆ΟΥ σε άλλη ή από το 

ένα τµήµα της ∆ΟΥ σε άλλο τµήµα της ίδιας ∆ΟΥ.  

 

β. Υποχρεωτική µεταφορά διαδικασιών από τις ∆ΟΥ 

 Παράλληλα µε τις αλλαγές στη διάρθρωση των ∆ΟΥ κρίνεται σκόπιµη η προώθηση 

εναλλακτικών µέσων διεκπεραίωσης των υποθέσεων των φορολογούµενων, ώστε να µην είναι 

απαραίτητη η παρουσία τους στον χώρο της ∆ΟΥ. Οι εναλλακτικές µέθοδοι διεκπεραίωσης 

µπορεί να είναι είτε ηλεκτρονικές µέσω ΓΓΠΣ (ΤΑXISnet), είτε µέσω των ΚΕΠ, ωστόσο θα πρέπει 

να καταστούν υποχρεωτικές, ώστε οι φορολογούµενοι να διοχετευθούν προς τις εναλλακτικές 

λύσεις, απαλλάσσοντας τις ∆ΟΥ από τον φόρτο των συναλλαγών. Η µεταφορά διαδικασιών 

µπορεί να γίνει µε την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, αλλά ταυτόχρονα θα  πρέπει να υπάρξει 

καµπάνια ενηµέρωσης του κοινού.  

 

γ. Μετατροπή επιπέδου ∆ΟΥ 

Η Επιτροπή προτείνει αµέσως µετά την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 1 της 

προηγούµενης ενότητας (αναστολή λειτουργίας των Τµηµάτων Ελέγχου και ∆ικαστικού και 

µεταφορά τους στη ∆ΟΥ της έδρας του νοµού), της παρ. 3 (αναστολή λειτουργίας του 

Λογιστικού και µεταφορά του στο Τµήµα Εσόδων) και της παρ. 4 (αναστολή του Τµήµατος 

Εξόδων όπου αυτό κριθεί και µεταφορά του στο Τµήµα Εσόδων), οι ∆ΟΥ αυτές, που σήµερα 

λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, να µετατραπούν σε επίπεδο Γραφείου, ο δε υπεύθυνος του 

Γραφείου θα ορίζεται από τον Προϊστάµενο της ∆ΟΥ της έδρας του νοµού, οι δε ∆ΟΥ που 

σήµερα λειτουργούν σε επίπεδο ∆/νσης να µετατραπούν σε επίπεδο Τµήµατος. Για τον 

«υποβιβασµό» των ∆ΟΥ σε επίπεδο Τµήµατος, όσων σήµερα λειτουργούν σε επίπεδο 

∆ιεύθυνσης, διατύπωσαν επιφύλαξη τα µέλη της Επιτροπής κ. Παύλος Αµανατίδης και κ. 

Καλλιόπη Χριστοδούλου, οι οποίοι προτείνουν να υποβιβαστούν και αυτές οι ∆ΟΥ σε επίπεδο 

Γραφείου. 

 

δ. Άµεση συγχώνευση µικρών ∆ΟΥ µε τις διατηρούµενες 

Επίσης, η Επιτροπή προτείνει κατά πλειοψηφία να εκκινήσει η διαδικασία άµεσης 

συγχώνευσης όσων ∆ΟΥ είχαν για το έτος 2010 λιγότερες από 4.000 δηλώσεις φυσικών 

προσώπων και λιγότερους από 2.500 επιτηδευµατίες µε τις ∆ΟΥ που θα διατηρηθούν σε κάθε 

νοµό. Εξαιρούνται οι ∆ΟΥ των αποµακρυσµένων νησιωτικών περιοχών, καθώς και οι ∆ΟΥ των 
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παραµεθορίων περιοχών (όπως Νεστορίου, Νευροκοπίου, Φιλιατών, ∆ελβινακίου). Αναλυτικά οι 

∆ΟΥ που προκύπτουν από την εφαρµογή των επιλεγµένων κριτηρίων είναι οι κάτωθι: 

 

1 ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 15 ∆ΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

2 ∆ΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ 16 ∆ΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ

3 ∆ΟΥ Υ∆ΡΑΣ 17 ∆ΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

4 ∆ΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 18 ∆ΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

5 ∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 19 ∆ΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

6 ∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 20 ∆ΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ

7 ∆ΟΥ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ 21 ∆ΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

8 ∆ΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 22 ∆ΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

9 ∆ΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 23 ∆ΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

10 ∆ΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 24 ∆ΟΥ ΒΑΡ∆ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

11 ∆ΟΥ ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΟΥ 25 ∆ΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΟΥ

12 ∆ΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 26 ∆ΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

13 ∆ΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 27 ∆ΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ*

14 ∆ΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 28 ∆ΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

 

                       * οι συγκεκριµένες ∆ΟΥ δεν έχουν λειτουργήσει 

 

 Με την πρόταση αυτή δεν υπάρχει συµφωνία του εκπροσώπου της ΓΓΠΣ και 

Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών Η/Υ κ. Κυριακόπουλου Οδυσσέα, ο οποίος 

επικαλείται τόσο το κόστος της άµεσης κατάργησης, όσο και το χρονικό διάστηµα που απαιτείται 

για την κατάργηση αυτή, ενώ αυτό θα αποφευχθεί αν η κατάργηση γίνει µε την έναρξη 

λειτουργίας του νέου TAXIS, ήτοι περί το τέλος του 2012. Με την ανωτέρω επιφύλαξη συµφωνεί 

και η κ. Παρασκευή Λεγάκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Οργάνωσης. 

Η κ. Σταυράκη ως εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ∆ΟΥ προτείνει να ξεκινήσουν άµεσα και οι 

διαδικασίες συνενώσεων, όπως περιγράφονται στις θέσεις της ΠΟΕ- ∆ΟΥ και να συγχωνευθούν 

άµεσα οι 67 ∆ΟΥ που προτείνονται. 

 
 

ε. Προσωπικό κατά το µεταβατικό στάδιο 

 Με κάθε έκδοση απόφασης που θα γίνεται για µεταφορά αρµοδιοτήτων από τις 

περιφερειακές ∆ΟΥ προς τη ∆ΟΥ της έδρας του νοµού ή προς τις ∆ΟΥ της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης που θα παραµείνουν τελικά πρέπει να γίνεται και ανάλογη µεταφορά προσωπικού 

προς τις ∆ΟΥ αυτές, π.χ. µε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για αναστολή των Τµηµάτων 

Ελέγχου ή ∆ικαστικού και µεταφορά των αρµοδιοτήτων αυτών στη ∆ΟΥ της έδρας του νοµού, 

πρέπει µετά από αξιολόγηση από τη ∆/νση Προσωπικού ∆ΟΥ για τον αριθµό εξειδικευµένου 
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προσωπικού που απαιτείται για τη στελέχωση της ∆ΟΥ της έδρας του νοµού, να γίνονται και οι 

αντίστοιχες µετακινήσεις προσωπικού είτε µετά από γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

είτε απευθείας µε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Το υπόλοιπο προσωπικό θα παραµείνει 

κατά το µεταβατικό στάδιο στις ∆ΟΥ όπου υπηρετεί για την εξυπηρέτηση των φορολογούµενων 

και τη διενέργεια των λοιπών εργασιών µέχρι την µεταφορά. Στο σηµείο αυτό η κ. Σταυράκη ως 

εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ∆ΟΥ προτείνει η µετακινήσεις του προσωπικού να γίνονται αποκλειστικά 

µετά από γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

 Από την µετακίνηση αυτή του προσωπικού θα στελεχωθούν επαρκώς συγκεκριµένες ∆ΟΥ, 

ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν το δύσκολο έργο του ελέγχου και της αναγκαστικής 

είσπραξης των εσόδων. ∆εδοµένης της έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται σήµερα, αλλά 

και των προσδοκώµενων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης το αµέσως προσεχές διάστηµα, 

το προσωπικό που θα παραµείνει στις «υποβαθµισµένες» ∆ΟΥ απλώς θα είναι σε θέση να 

εξυπηρετεί στοιχειωδώς τους φορολογούµενους, µέχρι το τελικό στάδιο διαµόρφωσης των ∆ΟΥ, 

όπως αναπτύχθηκε παραπάνω στο δεύτερο στάδιο της παρούσας. 

 Όσον αφορά το προσωπικό των καταργούµενων µικρών ∆ΟΥ, εφόσον η πρόταση γίνει 

αποδεκτή για άµεση κατάργηση όλων ή µέρους αυτών που περιλαµβάνονται στον πίνακα, αυτό 

πρέπει να µεταφερθεί κατά προτεραιότητα στη ∆ΟΥ της έδρας του νοµού και µικρό µέρος 

αυτών να ενισχύσει τις υπόλοιπες ∆ΟΥ του νοµού. Στο σηµείο αυτό η κ. Σταυράκη ως 

εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ∆ΟΥ προτείνει να λαµβάνονται υπόψη αιτήσεις προτίµησης των 

υπαλλήλων που θα µετακινούνται. 
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Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

  

 Η Επιτροπή που συστάθηκε µε αντικείµενο την µελέτη του υλικού που έχει συγκεντρωθεί 

σχετικά µε την αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και την υποβολή 

τελικής πρότασης, επιχείρησε να σχηµατοποιήσει και να παρουσιάσει τα µέχρι σήµερα δεδοµένα 

που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ∆ΟΥ, να αναδείξει τις υφιστάµενες 

στρεβλώσεις και να καταθέσει µία ρεαλιστική πρόταση αντιµετώπισής τους. Αυτό σηµαίνει ότι η 

δοµική αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών δεν αντιµετωπίστηκε ως αυτοσκοπός µε 

µοναδικό ζητούµενο τον αριθµητικό περιορισµό των υφιστάµενων µονάδων, αντίθετα 

αναζητήθηκε µία λύση που θα καταστήσει τις ∆ΟΥ αποδοτικότερες στο ουσιαστικό µέρος του 

έργου τους, δηλαδή την επιβολή, τον έλεγχο και την είσπραξη των φόρων.  Η πρόταση 

που υποβάλλεται, θεωρούµε ότι, είναι τολµηρή και ταυτόχρονα απαραίτητη. Είναι τολµηρή διότι 

οι ενέργειες αναδιοργάνωσης που προτείνονται αφενός είναι ευρείας κλίµακας και αφετέρου 

θίγουν κατεστηµένες νοοτροπίες και µικροσυµφέροντα ετών. Είναι όµως και απαραίτητη διότι 

πλέον έχει γίνει κοινή συνείδηση, τόσο στην κοινωνία όσο και στον κλάδο των εφοριακών, ότι 

απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές που θα καταστήσουν τις φορολογικές υπηρεσίες 

αποτελεσµατικότερες.  

 Από την εξέταση των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών προκύπτει αδιαµφισβήτητα το γεγονός ότι η είσπραξη εσόδων παρουσιάζει 

τεράστια ανισοκατανοµή µεταξύ των ∆ΟΥ. Ωστόσο, η σηµαντική συνέπεια που προκύπτει από 

την παραπάνω διαπίστωση είναι η µεγάλη απώλεια σε ανθρώπινους πόρους λόγω της 

υφιστάµενης διάρθρωσης των ∆ΟΥ. Η διασπορά του προσωπικού σε πολλές µικρές µονάδες 

πρακτικά σηµαίνει µειωµένη αποτελεσµατικότητα του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, καθώς 

δεσµεύονται πολλοί πόροι σε εργασίες χαµηλής απόδοσης (έκδοση πιστοποιητικών, παραλαβή 

δηλώσεων κλπ). Η ορθολογικότερη κατανοµή προσωπικού και λειτουργιών είναι βέβαιο πως θα 

απελευθερώσει µεγάλο αριθµό υπαλλήλων, οι οποίοι θα απασχολούνται πλέον σε αντικείµενα 

ελέγχου, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην αύξηση των εσόδων και στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  

 Η επιλογή της Επιτροπής να προτείνει λύση σε δύο στάδια (µεταβατικό και τελικό) είναι 

αποτέλεσµα κάποιων περιορισµών που αναγνωρίστηκαν, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει την 

εφαρµοσιµότητα του τελικού µοντέλου. Έγινε εκτίµηση όχι µόνο των απαραίτητων 

διαρθρωτικών αλλαγών, αλλά και του χρόνου και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη 

σταδιακή εφαρµογή τους, χωρίς να κινδυνεύσει η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης.  

Ο σηµαντικότερος παράγοντας – και επί του παρόντος περιορισµός -  για την 

υλοποίηση της πρότασης είναι τεχνικής φύσεως και αφορά στην υφιστάµενη δοµή του TAXIS. 
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Όπως αναλύθηκε στο σχετικό κεφάλαιο, το TAXIS σχεδιάστηκε το 1995 και είναι φυσιολογικό µε 

την εξέλιξη που έχει επιτευχθεί στην αρχιτεκτονική δικτύων να θεωρείται πλέον παρωχηµένο για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών που καλούνται να καλύψουν οι ∆ΟΥ µε τη νέα τους δοµή. 

Ταυτόχρονα, η ΓΓΠΣ κρίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το κόστος σε χρόνο, χρήµα και 

εργατοώρες καθιστά ασύµφορη επί του παρόντος την µαζική µεταφορά δεδοµένων των 

συγχωνευόµενων ∆ΟΥ, τη στιγµή µάλιστα που επίκεινται άµεσες αλλαγές στην όλη 

αρχιτεκτονική του συστήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση εποµένως για την πλήρη µετάβαση 

στο τελικό µοντέλο αποτελεί η θέση σε λειτουργία του νέου TAXIS, η οποία αναµένεται να έχει 

ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2012. 

Κρίσιµος επίσης παράγοντας για την επιτυχή εφαρµογή της προτεινόµενης 

αναδιοργάνωσης είναι η συντονισµένη συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων ∆/νσεων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας.  Στην πορεία υλοποίησης, τόσο του µεταβατικού όσο και του 

τελικού σταδίου, θα απαιτηθούν ενέργειες που αφορούν επιµέρους ζητήµατα, όπως είναι 

ενδεικτικά η στέγαση των νέων συνενωµένων µονάδων, η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, η µετακινήσεις προσωπικού κ.α. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην επικοινωνία του νέου µοντέλου στο 

προσωπικό, καθώς και στους φορολογούµενους. Η νέα δοµή επιφέρει σηµαντικές τοµές, 

των οποίων η επιτυχία θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την υποστήριξη του προσωπικού, 

αλλά και του κοινού στο οποίο αυτές απευθύνονται. Είναι γνωστό ότι πάντα συναντάται 

αντίσταση σε κάθε είδους µεταρρυθµιστική προσπάθεια, η οποία πολλές φορές οφείλεται στην 

άγνοια όσων καλούνται να την εφαρµόσουν.  

Η αναδιάρθρωση που προτείνεται, θεωρούµε ότι θα αναβαθµίσει την ποιότητα του έργου 

των εφοριακών υπαλλήλων, καθώς πλέον θα εστιάζεται σε ελεγκτικές αρµοδιότητες. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη ικανοποίηση των υπαλλήλων από την εργασία τους, την 

τόνωση του ηθικού τους και εν τέλει και την αυξηµένη αποδοχή της κοινωνίας για το έργο που 

επιτελείται.  

Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι η πλήρης ενηµέρωση του προσωπικού, ώστε να 

αποφευχθούν γενικευµένα φαινόµενα φοβίας και αντίστασης στην αλλαγή.  

Εξίσου σηµαντικός είναι και ο σχεδιασµός ενηµερωτικής καµπάνιας που θα 

απευθύνεται στους φορολογούµενους πολίτες και επιχειρήσεις, διότι ο τρόπος 

συναλλαγής µε τις ∆ΟΥ θα αλλάξει σηµαντικά µέσα στους επόµενους 18 µήνες και ασφαλώς η 

απροβληµάτιστη προσαρµογή του κοινού στα νέα δεδοµένα αποτελεί κρίσιµο παράγοντα 

επιτυχίας. Στόχος είναι να µην απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις η φυσική παρουσία του 

φορολογούµενου στις ∆ΟΥ, το οποίο επιτυγχάνεται µε την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών 

(ενδεικτικά από το επόµενο έτος όλες οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά και η 
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πλειονότητα των πληρωµών θα γίνεται ηλεκτρονικά) και την εξυπηρέτηση των πολιτών για τα 

απαραίτητα φορολογικά πιστοποιητικά από τα ΚΕΠ, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα, πέρα από 

την εξυπηρέτηση του φορολογούµενου και την αύξηση της διαφάνειας των φορολογικών 

πράξεων και θα συµβάλλει στην προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς. 

Η παρούσα πρόταση δίνει την κατεύθυνση των αλλαγών που πρέπει να συντελεστούν για 

την αναδιοργάνωση των ∆ΟΥ, ωστόσο οι τοµές αυτές δεν θα υλοποιηθούν αυτόµατα. Από τη 

στιγµή που θα υιοθετηθούν µερικώς ή στο σύνολό τους οι προτάσεις της Επιτροπής θα 

απαιτηθούν συντονισµένες και εντατικές ενέργειες στο επίπεδο της Κεντρικής Υπηρεσίας, αλλά 

και στις περιφερειακές µονάδες. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει χρονοτριβή στις 

απαιτούµενες ενέργειες, διότι πλέον η ανάγκη εφαρµογής ενός αποδοτικότερου µοντέλου 

Φορολογικών Περιφερειακών Υπηρεσιών έχει καταστεί επιτακτική και επιπλέον αποτελεί 

απαίτηση τόσο των εργαζοµένων στις ∆ΟΥ, όσο και της κοινωνίας. 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε στην Αθήνα την 11η Μαΐου 2011 
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