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ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                        

Στην σημερινή πολιτική και κυρίως οικονομική συγκυρία, άμεση 
προτεραιότητα στους στόχους της κυβέρνησης είναι η πάταξη της 
φοροδιαφυγής, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος μιας κυβέρνησης 
προκειμένου να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους.  
Οι κύριες δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση είναι: 
 α) Η είσπραξη των ληξιπροθέσμων 
 β) Ο έλεγχος της φοροδιαφυγής και 
 γ) Η δημιουργία φορολογικής συνείδησης του πληθυσμού. 
  Για να επιτευχθούν αυτά πρέπει να δρομολογηθούν μια σειρά από 
δράσεις. Η πρώτη και αναγκαιότερη δράση είναι φυσικά η αναδιάρθρωση του 
φορολογικού μηχανισμού και των υπηρεσιών που τον απαρτίζουν. 
Οι βασικότερες είναι:  
1) Κατάργηση του διαχωρισμού των εφοριακών υπαλλήλων σε ελεγκτές 
και μη. Το σύστημα αυτό έχει ήδη αποτύχει. Όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι είναι 
ελεγκτές και σε όλα τα αντικείμενα υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες. Το 
προσωπικό είναι πλέον πολύ λίγο για τις ανάγκες του Υπουργείου. Θα πρέπει 
λοιπόν οι υπηρεσίες να αλλάξουν μορφή. Επιβάλλεται να μπει ένα τέλος στη  
συναλλαγή με το κοινό. Σ΄ αυτό θα βοηθήσει η ολοκλήρωση της 
μηχανογράφησης έτσι ώστε, η συναλλαγή με τους φορολογουμένους να γίνεται 
μόνον κατόπιν ραντεβού και για ειδικές περιπτώσεις .  
 2) Αναδιάρθρωση των τμημάτων των ΔΟΥ. Σήμερα υπάρχει ένα τμήμα 
ελέγχου με προϊστάμενο τον επόπτη ελέγχου. Οι ελεγκτές χρεώνονται υποθέσεις 
τόσο τακτικού ή προσωρινού ελέγχου , επιστροφές ΦΠΑ ή ακόμα και υποθέσεις 
κεφαλαίου με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις στην περάτωση των 
ελέγχων. Ο ελεγκτής υπάλληλος που χρεώνεται αυτές τις υποθέσεις έχει και ένα 
πολύ μεγάλο φάσμα νομοθεσίας και εξειδίκευσης να αντιμετωπίσει, 



διαφορετικές φορολογίες και διαφορετικές προθεσμίες (ημερομηνίες) για κάθε 
μια από αυτές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εύλογες καθυστερήσεις. Ακόμα στις 
ΔΟΥ σήμερα ο προληπτικός έλεγχος είναι σχεδόν ανύπαρκτος με αποτέλεσμα 
την μεγάλη φοροδιαφυγή στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν στις ΔΟΥ να 
δημιουργηθούν διαφορετικά τμήματα ελέγχου για τακτικό , για προσωρινό και 
για προληπτικό έλεγχο τα οποία θα λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα το 
ένα με το άλλο με διαφορετικούς προϊσταμένους. Έτσι επιτυγχάνεται 
εξειδίκευση και ομοιομορφία υποθέσεων σε κάθε ελεγκτή με αποτέλεσμα την 
σαφή συντόμευση των ελέγχων άρα καλύτερη αποτελεσματικότητα. Με τον 
τρόπο αυτό θα υπάρχει και αυτόνομο τμήμα προληπτικού ελέγχου το οποίο με 
την συνεχή αποστολή συνεργείων στην αγορά θα οδηγήσει στην μείωση της 
φοροδιαφυγής. 

Το τμήμα ΦΠΑ θα ασχολείται με τις επιστροφές ΦΠΑ, διενέργεια ελέγχων 
για την μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και με διασταυρώσεις για πιθανή 
μετακύληση συντελεστών και άλλα. Το τμήμα κεφαλαίου με τις υποθέσεις 
ελέγχου σχετικά με το κεφάλαιο και έλεγχο για την περιουσιακή κατάσταση των 
φορολογουμένων.  

Το τμήμα Φορολογικής διαδικασίας μπορεί να ασχολείται με 
διασταυρώσεις πάνω στις δηλώσεις ΦΕ και με ελέγχους πόθεν έσχες και 
ουσιαστικό και όχι τυπικό έλεγχο των δηλώσεων. 

 Για το δικαστικό τμήμα, κρίνεται αναγκαία η στελέχωσή του και η 
συμπλήρωσή του με νομικό τμήμα, το οποίο  θα ελέγχει όλες τις πράξεις ελέγχου 
της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να αποφεύγονται αστοχίες ως προς 
την σύνταξη των πράξεων αυτών καθώς και ως προς τα θέματα διεκπεραίωσης 
(πχ κοινοποιήσεις κ.α.) Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί το φαινόμενο τα 
δικαστήρια να απορρίπτουν τις πράξεις ελέγχου και να ακυρώνεται μια σειρά 
εργασιών με αποτέλεσμα να αρχίζει πάλι από την αρχή ένας συγκεκριμένος 
έλεγχος. 

Η δημιουργία ξεχωριστής και αυτόνομης φορολογικής δικαιοσύνης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση με την θέσπιση ειδικών φορολογικών 
δικαστηρίων που θα ασχολούνται αποκλειστικά με φορολογικά θέματα και με 
εξειδικευμένους δικαστές, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο υποθέσεις 
να εκκρεμούν πολλά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο οι υποθέσεις θα τελεσιδικούν 
άμεσα με άμεσα αποτελέσματα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης τα 
φορολογικά δικαστήρια θα μπορούν να επεξεργάζονται και την φορολογική 
δικονομία και τους φορολογικούς νόμους. 

Το ΣΔΟΕ θα πρέπει να ασχολείται κυρίως με τον προληπτικό έλεγχο. Ο 
προληπτικός έλεγχος αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής και θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα. Επειδή τα μεγάλα 
φορολογικά κέντρα έχουν ουσιαστικά πληθώρα υποθέσεων πολύ μεγάλης 
σημασίας με αποτέλεσμα την κωλυσιεργία ίσως θα ήταν σκόπιμο ειδικά για την 
επαρχία να κοιτάξουμε την αναπροσαρμογή των ποσών του τζίρου προκειμένου 
να κατατάξουμε προς έλεγχο μια υπόθεση. 

Τρόπος επιλογής των Προϊσταμένων και των Τμηματαρχών. Η 
επιλογή των Διευθυντών των μονάδων θα πρέπει να γίνεται με απολύτως 
αντικειμενικά κριτήρια και τον πλέον διαφανή τρόπο. Η μόνη πρακτική λύση για 
αυτό θα είναι η διενέργεια εξετάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω 
γραπτών εξετάσεων ή ηλεκτρονικών εξετάσεων. Όσον αφορά το δεύτερο θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα με διάφορα θέματα 



(υπηρεσιακά και μη) και ανά έτος ή δύο έτη οι ενδιαφερόμενοι να υπόκεινται σε 
εξετάσεις. Το σύστημα αυτόματα θα δείχνει αν είναι επιτυχών ή όχι. Οι 
επιτυχόντες ανάλογα με τα μόρια που συγκέντρωσαν θα τοποθετούνται σε 
θέσεις επιλογής τους, βάσει αίτησης τους. Αν οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι 
από τις θέσεις αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια θα είναι επιλαχόντες. Έτσι θα 
μπορεί με μία αντιστοιχία επιθυμίας και βαθμό επιτυχίας με ηλεκτρονικό τρόπο 
να γίνονται οι τοποθετήσεις. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με τους 
Τμηματάρχες. Επειδή όμως οι θέσεις είναι πολλές θα προτείναμε οι επιλογές να 
γίνονται από τους Διευθυντές. Δηλαδή ο κάθε Διευθυντής να μπορεί να επιλέγει 
τους Τμηματάρχες του και να είναι απόλυτα υπεύθυνος για αυτή την επιλογή. 
Έτσι θα έχει την ευθύνη για την λειτουργία και την επίτευξη του στόχου της 
μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει αξιολόγηση σε επίπεδο 
Διευθύνσεων και Τμημάτων και όχι αξιολόγηση μεμονωμένων υπαλλήλων η 
οποία τις περισσότερες φορές είναι και πρακτικά μη χρήσιμη. Με αυτόν τον 
τρόπο τόσο οι Διευθυντές κυρίως όσο και οι Τμηματάρχες αποκτούν το κύρος 
που τους αρμόζει αλλά ταυτόχρονα και τις ευθύνες που απορρέουν από την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων. Βέβαια στην εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει 
να συζητηθεί και ανάλογο επίδομα θέσης.   

Η κατάργηση ορισμένων Δ.Ο.Υ Α τάξεως απεδείχθη στην πράξη 
αναποτελεσματική. Κρίνεται απαραίτητο  οι μονάδες αυτές να στελεχωθούν 
και να αναβαθμιστούν με τμήματα ελέγχου με κριτήρια χωροταξικά σε 
συνδυασμό με το μεγάλο φορολογικό αντικείμενο και ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν      
 
 

Για το Δ.Σ 
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