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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

το τεύχος που ακολουθεί επιχειρήσαμε να αποτυπώσουμε συνοπτικά, απολογιστικά αλλά 

και προγραμματικά, τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών σε επίπεδο αρμοδιοτήτων 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ειδικά σε θέματα φορολογίας, τελωνείων 

και δημόσιας περιουσίας. 

Φυσικά ο χρόνος που έχει παρέλθει από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης μέχρι 

σήμερα, δεν είναι ικανός να χωρέσει το εύρος των παρεμβάσεων, στις οποίες στοχεύουμε να 

προχωρήσουμε και οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σαφώς υπό τη σκέπη ενός ενιαίου στρατηγικού 

σχεδίου για τη φορολογία στην Ελλάδα και με τη συνεργασία κοινωνικών και πολιτικών φορέων. 

Επιπλέον, στον προγραμματισμό του 2016 δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν όλοι οι στόχοι 

που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και αφορούν το σύνολο της τετραετίας. Ωστόσο, από την 

πρώτη ανάγνωση του παρόντος, γίνεται σαφές, ότι δραστηριοποιούμαστε με βάση συγκεκριμένες 

προτεραιότητες, υιοθετώντας δράσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες, στα πλαίσια όχι μόνο της 

συμφωνίας, αλλά και των αναγκών που έχει η ίδια η κοινωνία, ανάγκες που γεννιούνται σχεδόν 

καθημερινά, τόσο μέσα από τις ταχύτατες πολιτικές εξελίξεις όσο και από την εφαρμογή της 

συμφωνίας.  

Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, με 

κοινωνικούς φορείς, με όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στις αλλαγές που απαιτούνται στο 

φορολογικό μας σύστημα, προκειμένου να υπηρετούνται παράλληλα και στο βέλτιστο βαθμό οι 

ανάγκες των πολιτών για σύγχρονη διοίκηση, η απρόσκοπτη εκτέλεση του κρατικού 

προϋπολογισμού, η είσπραξη των δημοσίων εσόδων και η διοχέτευση των πλεονασμάτων προς 

την ίδια την κοινωνία, ώστε το φορολογικό μας σύστημα να επιτελεί τον ουσιαστικό του σκοπό, 

που είναι η αναδιανομή του παραγόμενου εθνικού πλούτου, μέσα από επενδύσεις σε 

αναπτυξιακά έργα, παροχές παιδείας, υγείας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας, κλπ. 

Η άσκηση δίκαιης και ισότιμης φορολογικής πολιτικής αλλά και η μάχη κατά της διαφθοράς 

και της φοροδιαφυγής δεν αφορούν αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομικών. Αφορούν κυρίως 

την ελληνική κοινωνία. Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει με σαφήνεια, ότι η μονομερής 

νομοθέτηση υπέρ όσων είχαν τις βέλτιστες προσβάσεις στην κυβέρνηση, η ασυλία, η διαπλοκή, η 

διαφθορά, η φοροδιαφυγή, οδήγησαν στη σημερινή οικονομική κατάσταση, από την οποία με 

τόσο αγώνα και προσπάθεια προσπαθούμε να αποδεσμευτούμε. 

 

Σ



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 
2  
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2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

3. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ - 

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ 

5. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ 

6. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

7. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ, ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 
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Α. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Τα ζητήματα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της δίκαιης κατανομής των 

φορολογικών βαρών είναι πολυσχιδή και απαιτούν πλήθος παρεμβάσεων και αλλαγών. Τους 

τελευταίους μήνες έχουμε προχωρήσει σε μια εντατική προσπάθεια, τόσο μέσω της νομοθεσίας 

όσο και μέσω προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι 

έλεγχοι και να στραφούν κυρίως προς υποθέσεις μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος. Από τα 

διαθέσιμα στοιχεία του απολογισμού της ανεξάρτητης Γ.Γ.Δ.Ε., προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

προϋπάρχουσα κατεύθυνση έχει αρχίσει να αλλάζει και ότι οι προσπάθειες απέδωσαν τους 

πρώτους καρπούς. 

Παράλληλα προχωρεί ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων περιορισμού της φοροδιαφυγής και του 

ορθολογικότερου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται 

επιλογές όπως, η προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών και διατραπεζικών μέσων πληρωμής σε 

όλες τις συναλλαγές (τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου και 

πολιτών με επιχειρήσεις και δημόσιο), η σύνταξη περιουσιολογίου (που αφορά ουσιαστικά στην 

επιβολή ενός καθολικού πόθεν έσχες), η εθελοντική γνωστοποίηση κεφαλαίων και η αντιμετώπιση 

του φαινομένου της ¨σκιώδους φιλοξενίας¨. 

 

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν για το 2015 σε 49.591 εκατ. €, παρουσιάζοντας 

μικρή μείωση κατά 0,7% σε σχέση με τα έσοδα του 2014 (49.956 εκατ. €). Τα έσοδα μετά τη 

μείωση των επιστροφών (καθαρά έσοδα) ανέρχονται σε 46.483 εκατ. €, παρουσιάζοντας μικρή 

άνοδο κατά 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα «καθαρά έσοδα» του 2014 (46.375 εκατ. €). Παρά τις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός λειτούργησε σωστά και 

πέτυχε τους φορολογικούς στόχους για το έτος 2015. 
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Επίσης, παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον 

και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015 (συγκριτικά με τα άλλα χρόνια) η 

γενική εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, δείχνει ότι οι πολίτες 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και μάλιστα πολύ καλύτερα σε σχέση με το 2014 (αν 

συγκρίνουμε την αύξηση 2013-2014). 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Τα συνολικά έσοδα από Εφορίες, Τελωνεία και «υπόλογο» (δηλαδή έσοδα από κρατήσεις 

φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις, μεταφορά αποδόσεων από διακράτηση ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου, έσοδα προγραμμάτων ενίσχυσης της ρευστότητας, έσοδα 

αποκρατικοποιήσεων, κ.α.) ανήλθαν για το 2015 σε 49.591 εκατ. €, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 

κατά 0,7% σε σχέση με τα έσοδα του 2014 (49.956 εκατ. €), ενώ η απόκλιση από τον ετήσιο στόχο 

του Προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 51.988 εκατ. €, είναι σε -4,6%. Τα έσοδα μετά τη 

μείωση των επιστροφών (καθαρά έσοδα) ανέρχονται σε 46.483 εκατ. €, παρουσιάζοντας μικρή 

άνοδο κατά 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα «καθαρά έσοδα» του 2014 (46.375 εκατ. €). 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016 έχουμε αύξηση των «καθαρών» εσόδων κατά 

8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, με θετική απόκλιση από το στόχο του 

Προϋπολογισμού κατά 6,16%, όπως προκύπτει και από τους πίνακες που ακολουθούν. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

ΜΗΝΑΣ 

2014 2015 2016 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4.710 3.818 3.846 -0,73% 3.906 4.007 -2,52% 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3.622 4.058 4.056 0,05% 4.700 4.364 7,70% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 3.018 3.275 3.465 -5,48% 3.031 2.975 1,88% 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3.365 3.874 3.867 0,18% 3.368  3.352  0,48%  

ΜΑΙΟΣ 3.827 2.929 2.928 0,03% 3.392  2.869  18,23%  

ΙΟΥΝΙΟΣ 3.704 3.037 2.971 2,22% 4.033  3.908  3,20%  

ΙΟΥΛΙΟΣ 6.040 5.245 5.254 -0,17% 5.237  5.575  -6,06%  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3.567 4.145 4.086 1,44%  4.131   4.178  -1,12%  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 4.719 3.769 5.638 -33,15% 5.600 4.703 19,07% 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 3.914 4.695 4.693 0,04% 5.010 4.271 17,30% 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4.090 4.686 4.277 9,56%       

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5.380 6.060 6.907 -12,26%       

ΣΥΝΟΛΑ 49.956 49.591 51.988 -4,61% 42.408 40.202 5,49% 

ΠΗΓΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε. 
 
 
 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ  ΣΤΟΧΟΣ 
ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

(%) 

ΜΕΤΑΒΟΛH (%) 
(ΜΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ) 

σε εκ. € 
2015 - 2014 2016 – 2015 

2014 2015 2016 2016 2016 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4.415 3.462 3.610 3.661 -1,39% -21,59% 4,3% 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3.419 3.806 4.452 4.121 8,03% 11,32% 17,0% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2.812 3.087 2.813 2.791 0,79% 9,78% -8,9% 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3.163 3.727 3.152 3.209 -1,78% 17,83% -15,4% 

ΜΑΙΟΣ 3.464 2.762 3.163 2.707 16,85% -20,27% 14,5% 

ΙΟΥΝΙΟΣ 3.415 2.817 3.767 3.694 1,98% -17,51% 33,8% 

ΙΟΥΛΙΟΣ 5.596 5.030 4.988 5.367 -7,06% -10,11% -0,82% 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3.392 3.919 3.945 3.869 1,96% 15,54% 0,18% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 4.296 3.519 5.358 4.345 23,31% -18,09% 52,26% 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 3.671 4.439 4.742  3.907 21,37% 20,91% 6,83%  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3.859 4.378   4.474   13,44%   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4.873 5.537   6.962   13,67%   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 46.375 46.483 - 49.107 - 0,24% - 

ΣΥΝΟΛΑ 
10ΜΗΝΟΥ 

33.972 32.129 39.991 37.671 6,16% -5,43% 8,1% 

 
Στα ποσά των επιστροφών περιλαμβάνονται τα ποσά που αφορούν σε επιστροφές τακτικού Προϋπολογισμού και δεν περιλαμβάνονται τα ποσά 
επιστροφών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (477 εκατ. ευρώ). 
ΠΗΓΗ: Δ.ΗΛΕ.Δ Γ.Γ.Δ.Ε. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 3/11/2016 
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3. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο για το έτος 2015, ανήλθε σε 86,301 δις €, παρουσιάζοντας 

αύξηση έναντι του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1.1.2015 (75,233 δις €), όπως όλα τα 

προηγούμενα έτη. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό, είναι πως η συνολική αύξηση του 

ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά το έτος 2015 (11,069 δις €) είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

αύξηση κατά το έτος 2014 (11,716 δις €). Σε μια περίοδο μάλιστα που υπήρχε αναστολή της 

αναγκαστικής εκτέλεσης μέτρων του Δημοσίου προς τους οφειλέτες (ακολουθεί σχετικός πίνακας). 

Με άλλα λόγια, ενώ ο ρυθμός των ληξιπροθέσμων αυξήθηκε κατά +58,08% το 2014 σε σχέση με 

το 2013, το 2015 μειώθηκε κατά -5,52% σε σχέση με το 2014. 

Οι συνολικές εισπράξεις έναντι των ληξιπροθέσμων οφειλών κατά το 2015 ανήλθαν στα   

3,902 δις €, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 6,1% συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισπράξεις 

του 2014 ύψους 3,679 δις €.  

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 παρατηρείται σημαντική μείωση του 

ρυθμού αύξησης των ληξιπροθέσμων και συγκεκριμένα η αύξηση των ληξιπροθέσμων για το 

9μηνο του 2016, ανέρχεται σε 6,1 δις €, τη στιγμή που το αντίστοιχο 9μηνο του 2015, ήταν 7,04 δις 

€, ενώ για το αντίστοιχο 9μηνο του 2014, ήταν 8,03 δις €! Επίσης, παρατηρείται σημαντική αύξηση 

της εισπραξιμότητας έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών συγκριτικά με το αντίστοιχο 9μηνο του 

2015 κατά 34%, και κατά 31,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο 9μηνο του 2014. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1.Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την 

απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική 

εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 

 

2. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1/1/2016 διαμορφώθηκε σε 86,301 δις €, 

παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2015 (75,233 δις €). 

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η συνολική αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά το έτος 

2015 (11,068 δις €) είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση κατά το έτος 2014 (11,716 δις €). 
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3. Οι συνολικές εισπράξεις έναντι των ληξιπροθέσμων οφειλών κατά το 2015 ανήλθαν στα    

3,902 δις €, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,1% συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισπράξεις του 

προηγούμενου έτους 3,679 δις €. Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

Κατά το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2016 παρουσιάζεται περαιτέρω μείωση του 

ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2015, κατά 13,28%. Επίσης παρατηρείται αύξηση είσπραξης έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών 

συγκριτικά με το αντίστοιχο 9μηνο του 2015 κατά 34%, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ότι οι 

πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 
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ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

  

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

  31/12/2012 56.105.538.246 
  

    
     

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 31/1/2013 56.996.840.601 891.302.355 1/2/2014 64.585.695.584 1.068.891.024 1/2/2015 76.070.904.073 837.802.318 1/2/2016 87.102.024.236 800.156.476 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28/2/2013 57.601.769.695 604.929.095 1/3/2014 66.244.743.629 1.659.048.045 1/3/2015 77.052.265.451 981.361.378 1/3/2016 87.492.226.420 390.202.184 

ΜΑΡΤΙΟΣ 31/3/2013 57.786.902.520 185.132.825 1/4/2014 66.733.657.953 488.914.324 1/4/2015 77.383.631.636 331.366.186 1/4/2016 87.711.173.598 218.947.178 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30/4/2013 58.286.532.958 499.630.438 1/5/2014 67.500.477.000 766.819.047 1/5/2015 78.113.152.411 729.520.774 1/5/2016 88.541.303.156 830.129.558 

ΜΑΙΟΣ 31/5/2013 59.160.722.450 874.189.492 1/6/2014 68.116.723.839 616.246.839 1/6/2015 78.908.282.648 795.130.237 1/6/2016 89.333.094.678 791.791.522 

ΙΟΥΝΙΟΣ 30/6/2013 59.774.229.888 613.507.438 1/7/2014 69.099.831.287 983.107.448 1/7/2015 79.953.149.739 1.044.867.091 1/7/2016 89.660.758.548 327.663.870 

ΙΟΥΛΙΟΣ 31/7/2013 60.181.122.564 406.892.677 1/8/2014 70.118.750.132 1.018.918.845 1/8/2015 80.343.178.841 390.029.102 1/8/2016 90.585.505.797 924.747.249 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 31/8/2013 61.214.404.285 1.033.281.721 1/9/2014 70.727.428.394 608.678.262 1/9/2015 81.537.178.486 1.193.999.645 1/9/2015 91.472.687.163 887.181.366 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2013 61.953.674.611 739.270.326 1/10/2014 71.550.032.287 822.603.893 1/10/2015 82.271.461.995 734.283.510 1/10/2016 92.405.333.760 932.646.598 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 31/10/2013 62.880.374.122 926.699.511 1/11/2014 73.220.059.405 1.670.027.118 1/11/2015 84.177.912.081 1.906.450.086 
  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30/11/2013 63.337.496.723 457.122.601 1/12/2014 74.213.545.575 993.486.170 1/12/2015 85.499.605.859 1.321.693.778 
  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2014 63.516.804.560 179.307.837 1/1/2015 75.233.101.755 1.019.556.180 1/1/2016 86.301.867.760 802.261.901 
  

 

 
    

 
  

       

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

31/12/2012-31/12/2013 7.411.266.314 1/1/2014-1/1/2015 11.716.297.195 1/1/2015-1/1/2016 11.068.766.005 1/1/2016-1/1/2017 -- 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
8ΜΗΝΟΥ 

 

 

 

 

1/1/2015-1/8/2015 7.038.360.240 1/1/2016-1/10/2016 6.103.466.000 
 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

  +58,08%  -5,52% 
              

-13,28%  

Επεξεργασία Στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 20.10.2016 

Παρατηρήσεις: 

1) Αύγουστος. Προστέθηκαν μεγάλες οφειλές από έξι Α.Φ.Μ. (πρώην κρατική εταιρία αερομεταφορών, εταιρία σιδηροδρομικών μεταφορών, κτλ) συνολικού ποσού 574.083.406 Ευρώ.  

Το υπόλοιπο της μεταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι  313.097.959 Ευρώ. 

2) Ιούλιος. Προστέθηκαν μεγάλες οφειλές από τέσσερα Α.Φ.Μ. (εταιρία παραγωγής όπλων για τον στρατό, εταιρία σιδηροδρομικών μεταφορών, κτλ) συνολικού ποσού 390.826.103 Ευρώ. 

Το υπόλοιπο της μεταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι  533.921.146 Ευρώ. 

3) Σεπτέμβριος. Προστέθηκαν μεγάλες οφειλές από έξι Α.Φ.Μ. (πρώην κρατική εταιρία αερομεταφορών, εταιρία σιδηροδρομικών μεταφορών, κτλ) συνολικού ποσού 574.083.406 Ευρώ.  

Το υπόλοιπο της μεταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι  358.563.192 Ευρώ. 
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ΠΗΓΗ:Γ.Γ.Δ.Ε.- Διεύθυνση Εισπράξεων 

 

 

 

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Είναι γεγονός ότι το 2015 δεν ήταν μια «ομαλή» χρονιά. Οι τρεις συνεχόμενες εκλογικές 

αναμετρήσεις, οι αλλαγές πολιτικών προσώπων (3 Υπουργοί, 3 Αναπληρωτές Υπουργοί, 1 Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων), οι αλλαγές στη δομή των ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και τα 

προσκόμματα που έθεσαν όλα τα παραπάνω στην πορεία των ελέγχων, θα έπρεπε να έχουν 

επηρεάσει αρνητικά τη διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα τους. Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι 

2.722.115.013€
2.665.751.561€

3.571.687.224€

2014 2015 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 
2014 - 2015 - 2016

34%-2,1 %

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2014 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2015 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2015/2014 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2016 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2016/2015 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ          267.147.905                 268.746.796   0,6% 390.290.924 45,2% 

2ΜΗΝΟ           620.097.218                 512.857.727   -17,3% 813.448.853 58,6% 

3ΜΗΝΟ           895.234.914                 904.694.945   1,1% 1.257.592.333 39,0% 

4ΜΗΝΟ       1.145.668.465              1.155.322.656   0,8% 1.630.140.746 41,1% 

5ΜΗΝΟ       1.451.452.122              1.470.177.774   1,3% 1.995.442.135 35,7% 

6ΜΗΝΟ       1.751.699.780              1.722.162.156   -1,7% 2.364.545.206 37,3% 

7ΜΗΝΟ       2.097.157.995              1.982.446.846   -5,5% 2.776.252.383 40,0% 

8ΜΗΝΟ       2.412.003.699              2.265.916.619   -6,1% 3.167.038.162 39,8% 

9ΜΗΝΟ       2.722.115.013              2.665.751.561   -2,1% 3.571.687.224  34,0% 

10ΜΗΝΟ       3.055.522.892              3.026.835.089   -0,9%   

11ΜΗΝΟ       3.296.693.193              3.403.675.812   3,2%   

12ΜΗΝΟ       3.679.432.667              3.902.148.926   6,1%   
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όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, αλλά και η θέληση από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προωθηθούν 

οι κυβερνητικές κατευθύνσεις, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι περισσότερο από ικανοποιητικά. 

 

Προχώρησαν οι έλεγχοι της Λίστας Λαγκάρντ και παρατάθηκε ο χρόνος λήξης της 

παραγραφής τους μέχρι 31/12/2016, ενώ τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά από τους 

φόρους και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν στις ελεγχόμενες υποθέσεις. Αναφορικά με τη λίστα 

Μπόργιανς ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την 

παραλαβή της λίστας, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς καμία χρονοτριβή. Η συγκεκριμένη λίστα 

ούτε «χάθηκε», ούτε «ξεχάστηκε» σε συρτάρια υπουργικών γραφείων, όπως έγινε στην περίπτωση 

της λίστας Λαγκάρντ. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

παραλαβής της λίστας και ήδη έχουν γίνει εντοπισμοί μαύρου χρήματος. 

 

Οι διαδικασίες γύρω από τη λίστα Μπόργιανς θα αποτελέσουν παράδειγμα και για όλες τις 

επόμενες λίστες μαύρου χρήματος που θα παραλάβει η Κυβέρνηση, μέσω της συνεργασίας με 

άλλα κράτη, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διακίνηση μαύρου χρήματος 

σε λογαριασμούς του εξωτερικού. 

Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο με το Ν.4378/2016, ο οποίος πλέον 

παρέχει περισσότερες δυνατότητες στην ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις καθίστανται αυτόματες. 

 

4.1 ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

Με μοναδικό προσανατολισμό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό 

εστιών οικονομικού εγκλήματος, το 2015 διενεργήθηκαν πλήρεις και μερικοί έλεγχοι από τις 

Εφορίες, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο 

Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και την Υπηρεσία Ελέγχων Διασφάλισης Δημοσίων 

Εσόδων  (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μερικοί επιτόπιοι (προληπτικοί) έλεγχοι σε 

όλη την ελληνική επικράτεια από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., τις Εφορίες και την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (μέχρι τον 

περιορισμό των αρμοδιοτήτων της). 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

Α. Έλεγχοι Εφοριών 

Οι Εφορίες, ως η πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των πολιτών, διενήργησαν το έτος 2015, 26.608 

ελέγχους (πλήρεις, μερικούς και ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου), από τους οποίους 

βεβαιώθηκαν συνολικά 2,62 δις ευρώ. Κατά τη χρήση 2014, από τους αντίστοιχους ελέγχους 

βεβαιώθηκε συνολικά 1,14 δις ευρώ. Συνεπώς, το 2015 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (κατά 

130%) στη βεβαίωση των φόρων.  

 

Πλήθος διενεργηθέντων ελέγχων από τις Εφορίες, ανά είδος ελέγχου 

  2014 2015 
% μεταβολή  
2014-2015 

  
Πλήθος 
ελέγχων 

Βεβαιωθέντα 
ποσά  
(εκ. €) 

Πλήθος 
ελέγχων 

Βεβαιωθέντα  
ποσά  
(εκ. €) 

Πλήθος 
ελέγχων 

Βεβαιωθέντα 
ποσά (εκ. €) 

Πλήρεις έλεγχοι 16.200 437,52 2.674 1.091,70 -83,49% +149,52% 

Μερικοί 
έλεγχοι 2.190 694,56 21.643 1.499,50 +888,26% 115,89% 

Έλεγχοι 
Φορολογίας 
Κεφαλαίου 2.111 15,25 2.291 30,80 +8,5% 101,96% 

Σύνολα 20.501 1.147,33 26.608 2.622,00 +29,78% +128,53% 
ΠΗΓΗ: Στοιχεία Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2014 - 2015 

 

Β. Έλεγχοι Κ.E.ΦΟ.ΜΕ.Π. (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) 

Το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.ΕΠ. διενήργησε πληθώρα ελέγχων με έμφαση στις λίστες υπόπτων 

φοροδιαφυγής και εμβασμάτων, στις υποθέσεις προσώπων μεγάλου πλούτου, στις off-shore 

εταιρείες και στα  πρόσωπα με μεγάλη ακίνητη περιουσία. Οι ανωτέρω έλεγχοι, σε πολλές 

περιπτώσεις, ήταν αποτέλεσμα Εισαγγελικών Παραγγελιών. 

Ειδικότερα, κατά τη χρήση 2015, από τους διενεργηθέντες ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 

βεβαιώθηκαν συνολικά 417 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη χρήση 2014 βεβαιώθηκαν 249 εκατ. ευρώ. 

Συνεπώς, το 2015 σημειώθηκε σημαντική αύξηση 67% στους βεβαιωθέντες φόρους από 

υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου.  

Η μέση βεβαίωση κατά είδος ελέγχου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 

Πλούτου αυξήθηκε τη διετία 2014 - 2015 και συγκεκριμένα σημειώθηκε ποσοστιαία αύξηση στις 

υποθέσεις ελέγχων off-shore εταιρειών κατά 63,54%, στις υποθέσεις ελέγχων εμβασμάτων κατά 

156,30% και στις υποθέσεις ελέγχων Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου κατά 139,20%. 

 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 
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Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται τα παραπάνω στοιχεία: 

 Πλήθος ελέγχων και ποσά βεβαίωσης, ανά είδος ελέγχου  

(2014 - 2015) 

Είδος ελέγχου Πλήθος ελέγχων Ποσά βεβαίωσης (εκ. €) 

 
2014 2015 % Μεταβολή 2014 2015 % Μεταβολή 

Έλεγχοι off-shore εταιρειών 112 65 -41,19% 51,1 48,5 -5% 

Έλεγχοι εμβασμάτων 500 369 -26,20% 175,1 331,2 +89,14% 

Έλεγχοι Φυσικών Προσώπων  

Μεγάλου Πλούτου 
81 54 -33,33% 23,5 37,5 +59,57 

Σύνολο 693 488 -29,58% 249,7 417,2 +67,08% 

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 

 

Μέση βεβαίωση ανά είδος διενεργηθέντων ελέγχων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (2014-2015) 

 
2014 2015 

Έλεγχοι off-shore εταιρειών (χιλ. €/ υπόθεση) 456,3 746,2 

Έλεγχοι εμβασμάτων  (χιλ. €/ υπόθεση) 350,2 897,6 

Έλεγχοι Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου (χιλ. €/υπόθεση) 290,1 694,4 

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 

 

Γ.  Έλεγχοι Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων) 

 

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. διενήργησε πλήρεις και μερικούς ελέγχους, επανελέγχους και διασταυρωτικούς ελέγχους 

μεγάλων επιχειρήσεων. Η εισπραξιμότητα φόρων και προστίμων βελτιώθηκε το 2015, έναντι του 2014 τόσο 

για τους πλήρεις όσο και για τους μερικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα ανωτέρα στοιχεία και με αριθμούς: 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 
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ΠΗΓΗ: Στοιχεία Απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2015 το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., στην προσπάθεια αξιοποίησης όλων 

των δυνατών τρόπων εντοπισμού της φοροδιαφυγής, χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων 

Amadeus για τον έλεγχο των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) και των 

καταβαλλόμενων ποσών για δικαιώματα (royalties). 

 

Δ. Υπηρεσία Ελέγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 

 

Κύριο έργο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είναι η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος και ειδικότερα 

οι προληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής 

και τελωνειακής νομοθεσίας. Κατά το 2015, διενεργήθηκαν από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 11.359 

Εισπραξιμότητα Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

 

2014 2015 

Απολογιστικά στοιχεία Στοχοθεσία Απολογιστικά στοιχεία Στοχοθεσία 

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

Σύνολο ολοκληρωθέντων Πλήρων 
Ελέγχων 

411 500 409 400 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και 
Προστίμων σε εκ. € (εξαιρουμένων των 
υποθέσεων χαμηλής εισπραξιμότητας) 

- - 540,2 1.370 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και 
Προστίμων σε εκ. € 

2.006,60 1.000 1.875 2.600 

Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και 
Προστίμων σε εκ. € 

228,9 - 246,18 - 

Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 11,41% 65% 13,10% - 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

Σύνολο ολοκληρωμένων Μερικών 
Ελέγχων 

446 680 105 500 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και 
Προστίμων σε εκ. € 

249,1 320 136,07 325 

Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και 
Προστίμων σε εκ. € 

71,1 - 98,43 - 

Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 28,54% 65% 72,30% - 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 
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15 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

προληπτικοί έλεγχοι έναντι του ετήσιου στόχου διενέργειας 5.000 σχετικών ελέγχων. 

Επιπρόσθετα, από τη δράση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και ειδικότερα από τη διακοπή δράσης επιχειρήσεων 

που εμπλέκονταν σε υποθέσεις κυκλικής απάτης Φ.Π.Α. (carousel) ωφελήθηκε το Ελληνικό 

Δημόσιο κατά 71,7 εκατ. ευρώ. 

 

Ε. Εντατικοποίηση Μερικών Επιτόπιων (Προληπτικών) Ελέγχων ειδικά για το θέρος 2015 

Ο εντοπισμός εστιών φοροδιαφυγής και απώλειας Φ.Π.Α., με έμφαση στα τουριστικά θέρετρα 

υψηλής επισκεψιμότητας, υπήρξε προτεραιότητα για την κυβέρνηση κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο 2015. Όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Εφορίες, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και Σ.Δ.Ο.Ε.), 

διενήργησαν σε εικοσιτετράωρη βάση, 39.614 μερικούς επιτόπιους ελέγχους (προληπτικοί) σε 

πληθώρα επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, την καλοκαιρινή περίοδο 2014 διενεργήθηκε πολύ μικρότερος 

αριθμός ελέγχων (22.275) από τις Δ.Ο.Υ., συνεπώς ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των 

διενεργηθέντων ελέγχων το 2015 κατά 77,84%. 

Από τα ως άνω εκτεθέντα, προκύπτει αβίαστα το γεγονός της συστηματοποίησης και 

εντατικοποίησης των ελέγχων, με σκοπό την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. 

 

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 7.9.2016 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Το 2016 οι αρμόδιες Υπηρεσίες συνεχίζουν να διενεργούν εντατικούς ελέγχους, προκειμένου να 

καταστείλουν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής.  

 

 

 

 

 

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένοι πίνακες : 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 ΙΟΥΝ ΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΟ Σ  ΑΥΓΟ ΥΣ ΤΟΣ  ΣΥ ΝΟΛΟ  % ΠΑ ΡΑ Τ ΗΡ ΗΣΕΙ Σ  

2013 1.351  2.668  3.096  7.115   ΜΟΝ Ο Σ .Δ .Ο.Ε.  

2014 3.708  8.828  9.739  22.275  

+77,84%  

ΜΟΝ Ο Δ.Ο.Υ  

2015 4.532  9.511  25.571  39.614  Δ.Ο.Υ-ΥΕ ΔΔΕ -Σ.Δ .Ο.Ε.  
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Πλήθος διενεργηθέντων ελέγχων από τις Εφορίες, ανά είδος ελέγχου 

  1.1.2016-31.8.2016 

  Πλήθος ελέγχων 
Βεβαιωθέντα  

ποσά (σε ευρώ) 

Πλήρεις έλεγχοι 
2.099 923.802.855,98 

Μερικοί έλεγχοι 
12.772 316.886.356,01 

Έλεγχοι Φορολογίας Κεφαλαίου 
2.276 32.727.873,19 

Σύνολα 
17.147 1.273.417.085,18 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ημερομηνία άντλησης δεδομένων 5.10.2016 

 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
Πλήθος ελέγχων και ποσά βεβαίωσης, ανά είδος ελέγχου  

1.1.2016 - 31.8.2016 

Είδος ελέγχου Πλήθος ελέγχων Ποσά βεβαίωσης (σε €) 

Έλεγχοι off-shore εταιρειών 
24 20.107.239,97 

Έλεγχοι εμβασμάτων 
127 341.712.399,59 

Έλεγχοι Φυσικών Προσώπων  
Μεγάλου Πλούτου 22 32.135.969,36 

Σύνολο 173 393.955.608,92 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ημερομηνία άντλησης δεδομένων 5.10.2016 

 

Μέση βεβαίωση ανά είδος διενεργηθέντων ελέγχων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
 1.1.2016 - 31.8.2016 

  1.1.2016 - 31.8.2016 

Έλεγχοι off-shore εταιρειών (χιλ. €/ υπόθεση) 837,80 

Έλεγχοι εμβασμάτων  (χιλ. €/ υπόθεση) 2.690,65 

Έλεγχοι Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου 
(χιλ. €/υπόθεση) 

1.460,73 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ημερομηνία άντλησης δεδομένων 5.10.2016 
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Εισπραξιμότητα Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

  
1.1.2016-31.8.2016 
Απολογιστικά στοιχεία 

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

Σύνολο ολοκληρωθέντων Πλήρων Ελέγχων 141 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων σε  € 435.316.683,44 

Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων σε € 73.775.495,65 

Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 16,95% 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

Σύνολο ολοκληρωμένων Μερικών Ελέγχων 97 

Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων σε € 39.161.006,37 

Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων σε € 23.485.350,79 

Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 59,97% 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ημερομηνία άντλησης δεδομένων 5.10.2016 

 

2. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους μερικούς επιτόπιους (προληπτικούς) ελέγχους  που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την πασχαλινή περίοδο 2016 (από 25.4.2016 έως 8.5.2016) από τις 

Δ.Ο.Υ. και τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., διενεργήθηκαν συνολικά 7.486 έλεγχοι ανά την επικράτεια από 807 

συνεργεία ελέγχου.  

 

3. Σε ό,τι αφορά τους μερικούς επιτόπιους (προληπτικούς) ελέγχους κατά την τουριστική περίοδο 

2016, μετά από τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία, έχουν πραγματοποιηθεί 

από τις Δ.Ο.Υ. και τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε μέχρι και την 2.10.2016: 

 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

  ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2016 4.889 11.837 11.687 8.960 37.373 

Για το χρονικό διάστημα από 1.6 έως και 
7.8.16  περιλαμβάνονται έλεγχοι που 

πραγματοποιήθηκαν μόνο από τις Δ.Ο.Υ. 
(όχι από Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ημερομηνία άντλησης δεδομένων 07.10.2016 

 

4. O αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες σφραγίστηκαν για 48 ώρες σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2523/97 και της ΠΟΛ.1117/2016 κατόπιν μερικών επιτόπιων 

ελέγχων που διενεργήθηκαν, ανέρχεται σε 39 (στοιχεία έως 7.10.2016). 
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5. Ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη (Ν.4410/2016) με την οποία αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για 

παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Η συστηματοποίηση και η περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων το 2016, σύμφωνα με το 

σύστημα ανάλυσης κινδύνων, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών, υπό την 

προϋπόθεση της δίκαιης και αναλογικής επιβολής φόρων. 

 

4.2 Λίστα Λαγκάρντ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Ενδεικτικό της προσπάθειας για ολοκλήρωση των ελέγχων της λίστας Λαγκάρντ, αποτελούν τα 

συγκριτικά δεδομένα των δύο τελευταίων ετών 2014 – 2015. Το 2015 βεβαιώθηκαν 173,9 εκατ. 

ευρώ από ελεγχόμενους της λίστας και 5,2 εκατ. ευρώ από υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη 

λίστα, ενώ το 2014, βεβαιώθηκαν μόλις 23,4 εκατ. ευρώ από ελεγχόμενους της λίστας και 3,1 

εκατ. ευρώ από υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα. Επιπλέον, το 2015 ολοκληρώθηκαν οι 

έλεγχοι σε 96 υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ και σε 5 υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα, ενώ 

το 2014 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε μόλις 38 υποθέσεις της λίστας και σε 2 συσχετιζόμενες 

υποθέσεις . 

 

Στοιχεία Υποθέσεων Λίστας Λαγκάρντ  – Βεβαιωθέντα ποσά 

Έτος 
Σύνολο 

βεβαίωσης 
Ποσοστιαία μεταβολή του 

ποσού βεβαίωσης 
Αριθμός ολοκληρωμένων 

υποθέσεων 

2014 23,4 εκατ. ευρώ 
643% 

38 

2015 173,9  εκατ. ευρώ 96 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 22.7.2016 
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Στοιχεία Υποθέσεων Συσχετιζόμενων με τη Λίστα Λαγκάρντ  – Βεβαιωθέντα ποσά 

Έτος 
Σύνολο 

βεβαίωσης 
Ποσοστιαία μεταβολή του 

ποσού βεβαίωσης 
Αριθμός ολοκληρωμένων 

υποθέσεων 

2014 3,1 εκατ. ευρώ 
68% 

2 

2015 5,2 εκατ. ευρώ 5 
ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 22.7.2016 

 

Από τα στοιχεία, προκύπτει ξεκάθαρα ότι η πολιτική βούληση είναι να αποκαλύψει όλους 

εκείνους που  συνειδητά έβγαλαν μαύρο - αδήλωτο χρήμα στο εξωτερικό και καλύπτονταν τα 

προηγούμενα χρόνια από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

Το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 – 31.8.2016, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι σε 127 υποθέσεις 

της λίστας Λαγκάρντ και έχουν ολοκληρωθεί σε 43, με βεβαιωθέντα ποσά φόρων ύψους 27,97 

εκατ. ευρώ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Η εντατικοποίηση του ελέγχου της λίστας Λαγκάρντ αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησης 

στη μάχη κατά της διαφθοράς, σε αντίθεση με την ακολουθούμενη έως τώρα τακτική συγκάλυψης, 

στα πλαίσια της οποίας, η λίστα παραδόθηκε στο Σ.Δ.Ο.Ε. το 2012, αφού πρώτα “εξαφανίστηκε – 

ξεχάστηκε – αλλοιώθηκε”. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η χώρα η φορολογική 

δικαιοσύνη είναι καθήκον, όχι απλά επιλογή. 

 

4.3 Λίστα Μπόργιανς 

 

Δεν «πέρασε», ούτε «κόλλησε» σε κανένα συρτάρι πολιτικού γραφείου. Η ελληνική 

κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 

για ενίσχυση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις. 

 

 

 

 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

20 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Στα τέλη Νοεμβρίου, ελληνική αποστολή μετέβη στο Ντίσελντορφ (την πρωτεύουσα του 

κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας), με σκοπό την προετοιμασία του πλαισίου 

συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - 

Βεστφαλίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με 

ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, 

με αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα φοροδιαφυγής και 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

 

2. Κατά την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Ντίσελντορφ, οι γερμανικές αρχές απέστειλαν 

στις ελληνικές αρχές λίστα με Έλληνες ύποπτους για φοροδιαφυγή, μέσω της νόμιμης οδού. Η 

λίστα παραδόθηκε άμεσα στους Οικονομικούς Εισαγγελείς, απευθείας από την αντίστοιχη 

διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς βεβαίως να διέλθει από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών. 

 

3. Προκειμένου να αξιοποιηθεί η λίστα με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και να αποφέρει στα 

κρατικά ταμεία χρήματα από όσους έχουν αποκρύψει τα πραγματικά τους εισοδήματα, 

συντάχθηκε και υλοποιείται σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Υπογραφή Κοινής Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 

Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Οικονομικών του κρατιδίου της Βόρειας 

Ρηνανίας - Βεστφαλίας, με στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας στην προσπάθεια για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 

2. Έλεγχος σε φορολογούμενους της λίστας Μπόργιανς. Η διαδικασία κινήθηκε σε ελάχιστο χρόνο 

και έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια της κυβέρνησης για πάταξη 

της φοροδιαφυγής, καθώς έχουν ανοιχτεί από τις Ελληνικές Αρχές πάνω από 1000 δικογραφίες σε 

υπόπτους για φοροδιαφυγή και πλήθος εξ’ αυτών έχει διαβιβαστεί από τους Οικονομικούς 

Εισαγγελείς στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για φορολογικό έλεγχο. 
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4. Πραγματοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών στην Ακαδημία 

της Βόννης του κρατιδίου (10.7.2016 έως 23.7.2016), στο οποίο συμμετείχαν  πενήντα στελέχη του 

Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Οικονομικής Αστυνομίας. Την 

ελληνική αποστολή συνόδευε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και υποδέχτηκε στο 

αεροδρόμιο ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου κ. Walter N. Borjans. 

5. Σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό και τη συνέχιση των προγραμμάτων 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων σε υποθέσεις της λίστας Μπόργιανς. Ο εντοπισμός 

μαύρου χρήματος και η απόδοση δικαιοσύνης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αποτελούν 

προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

2. Συνέχιση προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτικά κέντρα είτε της Ελλάδας, 

είτε του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση των 

γνωστικών αντικειμένων. 

 

4.4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Το σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, μέχρι το καλοκαίρι του 2015, παρείχε ως 

πληροφορία στον ελεγκτικό μηχανισμό, μόνο τα λογιστικά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών 

των ελεγχόμενων. Από το 2013 (όπου εκδόθηκε ο σχετικός νόμος καθώς και η πρώτη Υπουργική 

Απόφαση), δεν είχε γίνει κανένα βήμα προς την επέκταση του εν λόγω Συστήματος. Το 

αποτέλεσμα ήταν να δυσχεραίνεται εξαιρετικά η ελεγκτική διαδικασία, διότι οι ελεγκτές έπρεπε 

στη συνέχεια, να αποστέλλουν έγγραφα στα πιστωτικά ιδρύματα και να αναζητούν τις κινήσεις 

των τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να προσδιορίσουν επακριβώς τα μη δηλωθέντα 

εισοδήματα.  

Πλέον, με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ. 1202/10.09.2015), 

παρέχεται η δυνατότητα να ζητείται από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, να απαντήσει για 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

22 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

συγκεκριμένο ΑΦΜ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, για συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και 

για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και να χορηγήσει το σύνολο των κινήσεων του συγκεκριμένου 

λογαριασμού, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπό του.  

 

Ενώ δηλαδή, έως τώρα, ο ελεγκτικός μηχανισμός είχε ηλεκτρονική πρόσβαση μόνο στα 

υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, πλέον έχει πρόσβαση και στις κινήσεις, γεγονός που 

επισπεύδει την ελεγκτική διαδικασία και συντομεύει το χρόνο ολοκλήρωσης των υποθέσεων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Επιτάχυνση της ελεγκτικής διαδικασίας εντοπισμού μη δηλωθέντων εισοδημάτων, μέσω της 

περαιτέρω επέκτασης των εφαρμογών του υφιστάμενου Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών 

Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, με : 

 

1. Πρόσβαση τμημάτων Δικαστικού των Τελωνείων στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών 

Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. 

 

2. Επέκταση του Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π στις δανειακές συναλλαγές και στα χρηματιστηριακά προϊόντα έως 

την 31.3.2017. (Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2016) 

 

4.5 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Προώθηση της Πολυμερούς Συμφωνίας των Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή των 

αναφορών ανά χώρα στα πλαίσια της Δράσης BEPS 13 (Country – by – Country Reporting), που 

σκοπό έχει την καθιέρωση συγκεκριμένης τεκμηρίωσης και πρόσβασης σε πληροφόρηση, έτσι 

ώστε όλες οι εμπλεκόμενες φορολογικές αρχές να έχουν την ίδια πληροφόρηση για την αλυσίδα 

αξίας των Ομίλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτές, καθώς και τις σχετικές 

φορολογικές συνέπειες. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας της Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής με στόχο την μελέτη του φακέλου 

τεκμηρίωσης και την αξιολόγηση της αίτησης προέγκρισης ενδοομιλικής τιμολόγησης της 

εταιρείας «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου» TAP AG.  

 

2. Συμμετοχή στις διακρατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων Ελβετίας, 

Ελλάδας, Αλβανίας & Ιταλίας με εθνικό στόχο την αύξηση του ποσοστού ενδοομιλικής 

τιμολόγησης που θα αυξήσει τα φορολογητέα κέρδη της ελληνικής θυγατρικής της εταιρείας 

«Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου» TAP AG. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Συνέχιση των διακρατικών διαπραγματεύσεων μέχρι την ολοκλήρωση τους. 

 

4.6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών τροποποιήθηκε η διαδικασία που διέπει 

την λειτουργία του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού με στόχο την απεμπλοκή και 

επιτάχυνση των φορολογικών ελέγχων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

φορολογικής διοίκησης. 

Με τη νέα διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από διετή καθυστέρηση καθώς 

συγκεκριμένα συμφέροντα αντιπάλευαν την εφαρμογή της, αίρονται γραφειοκρατικά εμπόδια, 

διασφαλίζεται το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου για την διενέργεια φορολογικών ελέγχων και 

προωθούνται προς έλεγχο υποθέσεις σημαντικού φορολογικού ενδιαφέροντος 

συμπεριλαμβανομένων εισαγγελικών παραγγελιών. 

Πλέον, με το ν. 4410/2016, το Υπουργείο Οικονομικών καθιστώντας εθελοντικό το φορολογικό 

πιστοποιητικό επιλύει θέματα που είχαν προκύψει ως προς την ανεξαρτησία του ελεγκτή έναντι 

του ελεγχόμενου και την ποιότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία του ελεγκτικού του έργου. 

Πλέον ο φορολογικός έλεγχος, ως συστατικό στοιχείο και γνώρισμα στοιχειώδους οργάνωσής κάθε 

Κράτους, επιστρέφει στην Φορολογική Διοίκηση, όπου ανήκει, και θα γίνεται στοχευμένα με 

γνώμονα την προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση για ενδυνάμωση, στήριξή και 
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αξιοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού με γνώμονα την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, 

καθιερώνοντας παράλληλα ένα πλαίσιο αυστηρών κανόνων, προτύπων, αξιολόγησης και 

διαφάνειας. 

 

4.7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα της αδυναμίας βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων που 

επιβάλλονταν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του 

εξωτερικού και τα οποία δεν διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ., με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα 

Δημόσια Έσοδα και να μπει ένα τέρμα στην παραβατικότητα.  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

Ενημέρωση, συνεργασία και συντονιστική δράση με την Γ.Γ.Δ.Ε. για την ενεργοποίηση των 

αρμόδιων Διευθύνσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος με στόχο την άμεση επίλυση του 

χρονίζοντος θέματος της αδυναμίας βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων που επιβάλλει η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα πρόστιμα επιβάλλονται 

για παραβάσεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι τα 

πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται τα πρόστιμα, δεν διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ., ώστε να καταστεί 

δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των σχετικών προστίμων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει την εύκολη βεβαίωση και άμεση είσπραξη 

των προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

1. Μέσα από μελέτη και αξιολόγηση των φορολογικών κινήτρων ανά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας, προωθήθηκαν οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να παραχωρηθούν σε 

συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, 

με απώτερο στόχο την προώθηση της ανάπτυξης. 

 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

25 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

2. Εξορθολογισμός των προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ώστε να μην 

αποτελούν αιτία εξόντωσης των παραβατών, αλλά μέσο συμμόρφωσης και κίνητρο για την μείωση 

της φοροδιαφυγής.  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των 

παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Γεωργία, 

Περιβάλλον – Ενέργεια, Έρευνα – Τεχνολογία, Κτηματαγορά, Πολιτισμός, Χρηματαγορά). 

 

2. Προώθηση στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διατάξεων φορολογικών 

κινήτρων για τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στον επερχόμενο αναπτυξιακό νόμο. 

 

3. Προώθηση στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διατάξεων φορολογικών 

κινήτρων για την διευκρίνιση θεμάτων και την επίλυση προβλημάτων που είχαν προκύψει από 

τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. 

 

4. Δημιουργία εγγράφου πολιτικής (policy paper) και ανάπτυξη σχεδίου δράσης με συναρμόδια 

Υπουργεία & φορείς για την αξιολόγηση φορολογικών κινήτρων στον τομέα του πολιτισμού 

(οπτικοακουστικές παραγωγές).  

 

5. Συμμετοχή στην 6η Ομάδα Εργασίας του Φόρουμ Βιομηχανίας που σύστησε το Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θεματική το επιχειρηματικό περιβάλλον, μέρος του 

οποίου διαμορφώνεται από την φορολογική πολιτική. Συμμετοχή στην συγγραφή κειμένου 

προτάσεων για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες, ως μέρος 

εισήγησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού εγκρίθηκαν την 12.4.2016 από το 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.).  

 

6. Μελέτη και αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου φορολογικής αντιμετώπισης των 

οχημάτων συλλογικών επενδύσεων.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Ολοκλήρωση σχεδίου δράσης για την αξιολόγηση φορολογικών κινήτρων στον τομέα του 

πολιτισμού και νομοθέτηση επιλεγμένων δράσεων, με ενσωμάτωσή τους στον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. 

 

2. Ανάπτυξη εγγράφων πολιτικής και σχεδίων δράσεων με στόχο την νομοθέτηση νέων, 

σύγχρονων φορολογικών κινήτρων, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Γεωργία, 

Περιβάλλον – Ενέργεια, Έρευνα – Τεχνολογία, Κτηματαγορά, Χρηματαγορά), με στόχο την 

ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

 

6. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

 

Έγιναν σημαντικές κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά του αυτοκινήτου, καθώς τα 

τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή πτώση, με σημαντικότερη την παράταση του μέτρου της 

απόσυρσης και την υπαγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών αυτοκινήτων σε ευνοϊκότερους 

συντελεστές τέλους ταξινόμησης. 

 

Συστάθηκε διυπουργική Ομάδα Εργασίας με αποκλειστικό της έργο τη δίκαιη αναδιανομή των 

τελών κυκλοφορίας και την προώθηση αλλαγών για την ευνοϊκότερη φορολόγηση των 

αυτοκινήτων. Η ομάδα έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της, οι οποίες θα αξιολογηθούν και 

επεξεργαστούν αρμοδίως. 

 

Σημαντική ήταν η Υπουργική Απόφαση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, με στόχο 

τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Επίσης προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση, η οποία έδωσε τη 

δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων, να παραλαμβάνουν τις πινακίδες που έχουν καταθέσει, 

πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα, τρίμηνο ή για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. 

Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα Δημόσια Έσοδα και να περιορίσει το 

φαινόμενο της κατάθεσης πινακίδων, που τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί. Παράλληλα, 

εξορθολογίστηκε το καθεστώς επιβολής τελών ταξινόμησης, με γνώμονα την υγιή λειτουργία της 

αγοράς και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Ρυθμίσεις σχετικά με τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Ν. 4336/2015), με στόχο τη 

συμμόρφωση των κατόχων με τις ισχύουσες διατάξεις και, περαιτέρω, την αύξηση των εσόδων.  

 

2. Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2016 (Ν. 

4346/2015), με στόχο τη δίκαιη αναδιανομή των υποχρεώσεων των πολιτών, ώστε να 

ελαφρυνθούν οι κάτοχοι παλαιών οχημάτων, των οποίων η εμπορική αξία έχει μειωθεί σε μεγάλο 

βαθμό. Θετική για τους πολίτες αλλά και για τα δημόσια έσοδα αποδείχθηκε η σχετική νομοθετική 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών καθώς, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, 

προμηθεύτηκαν τέλη κυκλοφορίας επιπλέον (ως προς το 2014) 100.578 οχήματα και 

εισπράχθηκαν επιπλέον 8,283 εκατομμύρια ευρώ. Αντιθέτως, τα οχήματα που προμηθεύτηκαν 

τέλη κυκλοφορίας για το 2014 (σε σχέση με το 2013), ήταν κατά 59.874 λιγότερα και υπήρξε 

μείωση στα δημόσια έσοδα κατά 17,227 εκατομμύρια ευρώ. 

 

ΕΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2013 5.372.196 1,080,835,587 € 

2014 5.312.322 1.063.608.974 € 

2015 5.412.900 1.071.892.465 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ 2014-2015 100.578 8.283.491 € 

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 13.1.2016 

 

3. Δόθηκε η δυνατότητα σε περίπτωση άρσης ακινησίας αυτοκινούμενων οχημάτων εντός του 

έτους 2015, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού να καταβάλλονται πριν την άρση της 

ακινησίας, αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους (31-12-2015), 

συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας. 
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4. Παράταση υπαγωγής αυτοκινήτων οχημάτων EURO 5 και EURO 4 στους ευνοϊκότερους 

συντελεστές τέλους ταξινόμησης, έως 31 Μαρτίου 2016, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά του 

αυτοκινήτου.  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016   

 

1. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1033/28.1.2016) σχετικά με τη διαδικασία εντοπισμού 

ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων, με στόχο την  επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών 

αυτών. Με βάση την απόφαση, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προβαίνει τουλάχιστον 

δύο φορές ετησίως σε διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων (από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών, το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης και από 

άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες) και σε καταγραφή των ανασφάλιστων οχημάτων και κινεί τις 

απαιτούμενες διαδικασίες για τη συμμόρφωση των παραβατών η την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 

2. Σύσταση Ομάδας Εργασίας (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για την τροποποίηση και τον 

εξορθολογισμό των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στη φορολόγηση οχημάτων και στα 

τέλη κυκλοφορίας. Η Ομάδα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και έχει καταθέσει αρμοδίως τις 

προτάσεις της, οι οποίες αφορούν σε προτεινόμενες τροποποιήσεις σχετικά με τον τρόπο 

υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης των τελών κυκλοφορίας, σε αναθεώρηση της νομοθεσίας 

που αφορά στη φορολογία των οχημάτων αλλά και σε λοιπές διοικητικές ρυθμίσεις για τον 

εξορθολογισμό της λειτουργίας της σχετικής αγοράς. 

 

3. Νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας παρατάθηκε έως τις 20.5.2016  το μέτρο της 

απόσυρσης από την κυκλοφορία, για καταστροφή, αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας και 

ορίστηκαν τα ποσοστά απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των καινούριων επιβατικών και 
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φορτηγών αυτοκινήτων, με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς του αυτοκινήτου και, περαιτέρω, την 

αύξηση των εσόδων. 

 

4. Νομοθετική ρύθμιση για την αναλογική πληρωμή τελών κυκλοφορίας, για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (μήνας, τρίμηνο, έως το τέλος του έτους), με στόχο τη δυνατότητα κυκλοφορίας 

οχημάτων που είχαν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας, λόγω αδυναμίας πληρωμής των ετήσιων 

τελών κυκλοφορίας, και την περαιτέρω αύξηση των εσόδων. Με τη ρύθμιση αυτή θα ενισχυθούν 

σημαντικά επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, κάτοικοι νησιών, ομογενείς κλπ. 

 

5. Νομοθετική ρύθμιση για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου επιβολής των τελών 

ταξινόμησης, λαμβάνοντας, πλέον, ως βάση υπολογισμού την τιμή λιανικής προ φόρων. Με 

αυτή τη ρύθμιση εισήχθηκε ένα δικαιότερο και αντικειμενικότερο σύστημα υπολογισμού του 

ύψους των τελών ταξινόμησης, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό στρεβλώσεις στη σχετική αγορά. 

Στο πλαίσιο της ίδιας ρύθμισης, καταργήθηκε η επιβολή φόρου πολυτελείας κατά την εισαγωγή 

των οχημάτων, με σκοπό τον εξορθολογισμό λειτουργίας της αγοράς αυτοκινήτου. 

 

6. Νομοθετική ρύθμιση για την παραλαβή ατελώς από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτοκινήτων οχημάτων όλων των κατηγοριών, που έχουν παραχωρηθεί 

δωρεάν, με σκοπό τη διευκόλυνση δωρεάς οχημάτων προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αυξημένων 

αναγκών. 

 

7. Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση έως την 30.9.2016 υπαγωγής αυτοκινήτων οχημάτων 

«EURO 5» σε ευνοϊκότερους συντελεστές τέλους ταξινόμησης, για λόγους ενίσχυσης της αγοράς 

του αυτοκινήτου. 

 

8. Νομοθετική ρύθμιση με σκοπό την άρση της διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των 

εισαγόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οχημάτων. Πιο 
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συγκεκριμένα, με την εν λόγω ρύθμιση, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή τελών 

κυκλοφορίας το έτος πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ., εισάγοντας με αυτόν 

τον τρόπο ένα αντικειμενικότερο κριτήριο για τον υπολογισμό της παλαιότητας των οχημάτων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1.Προώθηση νομοθετικών διατάξεων για τον εξορθολογισμό των τελών κυκλοφορίας, με βάση 

δικαιότερα και αντικειμενικότερα κριτήρια. 

2.Διαβούλευση, προκειμένου να επιτευχθεί η προώθηση και εφαρμογή των βέλτιστων 

τροποποιήσεων της νομοθεσίας περί φορολογίας οχημάτων, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία 

της σχετικής αγοράς και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. 
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7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Έχει συνταχθεί Κοστολογημένο Σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης 

Ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων. Το σχέδιο δομείται με τη μορφή Προγράμματος 

(Program), αποτελούμενο από επτά (7) επιμέρους δράσεις. Για την υλοποίηση του Προγράμματος 

ορίστηκε μια ομάδα Διοίκησης που συντονίζει τους επιμέρους Διαχειριστές έργου (Project 

Managers) της κάθε δράσης. Οι επτά (7) επιμέρους δράσεις του προγράμματος είναι: 

 

 Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμής από Επιχειρήσεις, Ελεύθερους 

Επαγγελματίες και τον Δημόσιο Τομέα 

 Υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα τελωνεία (“ICIS net”) 

 Αποδοχή καρτών πληρωμών αλλοδαπής έκδοσης 

 Κατάργηση χρήσης μετρητών στις Εφορίες 

 Δράσεις καθολικής εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου 

 Κατάργηση έντυπων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων από τις Εφορίες προς την Τράπεζα της 

Ελλάδας 

 Υιοθέτηση ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

 

2. Η Ομάδα Έργου για την προώθηση των Ηλεκτρονικών πληρωμών αποτελείται από μέλη της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, της Τράπεζας της Ελλάδας, της Ένωσης Ελληνικών 

Τραπεζών και λοιπών φορέων του Ιδιωτικού τομέα. Το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού 

συνεργάζεται στενά με τα μέλη της ομάδας, προκειμένου να επισπευτεί η διαδικασία υλοποίησής 

του έργου της. 

 

3. Πέραν της ανωτέρω ομάδας, συστάθηκε και ομάδα ηλεκτρονικής τιμολόγησης η οποία 

μελέτησε ζητήματα αναφορικά με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανών με την ΓΓΠΣ και της online διαβίβασης στοιχείων στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Βάσει του πορίσματος της ομάδας, συντάχθηκε σχέδιο διάταξης νόμου, το οποίο 

διαβιβάστηκε στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειες. Το έργο της εν 
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λόγω ομάδας συνδέεται στενά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και πλέον αποτελεί την 7η δράση 

του Κοστολογημένου Σχεδίου.  

 

4. Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ψηφίστηκε 

διάταξη νόμου για την ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων 

ποσών στους δικαιούχους, με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου επιστροφών στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Περαιτέρω, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία 

ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για 

την επιστροφή - πληρωμή ποσών προς τους φορολογουμένους. 

 

5. Εκδόθηκε σχετική Απόφαση με την οποία μειώνεται το ανώτατο όριο χρήσης μετρητών στις 

Δ.Ο.Υ., στα 100 € από 200 € που ίσχυε πριν. 

 

6. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, συντάχθηκε 

σχέδιο νόμου για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, το οποίο βρίσκεται στο τελικό 

στάδιο διαβούλευσης με τους θεσμούς. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Τόσο με την ψήφιση του νόμου όσο και με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, 

επιδιώκεται ο καθορισμός του πλαισίου για τα κάτωθι θέματα:  

 

Α. Δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού 

 

Προωθείται η δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η καθολική χρήση πλαστικού χρήματος και γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, 

ώστε να υιοθετηθεί ο νέος τρόπος πληρωμών και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 

πλειοψηφία των οποίων έχουν οφειλές είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους. Συμπληρωματικά, 

συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, στο οποίο παρουσιάζονται εκτενέστερα οι κύριοι άξονες 

δημιουργίας του Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού. 

Για την τεχνική υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των 

τραπεζών, την ΔΙΑΣ, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Β. Αναγνώριση δαπανών στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος 

 

Με την διάταξη αυτή συνδέεται το ποσό έκπτωσης φόρου στη δήλωση φόρου εισοδήματος 

(αφορολόγητο) με το ύψος των δαπανών που θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. 

 

Τα κύρια σημεία της πρότασης, αφορούν: 

 

1. Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος 

εισοδήματος. 

 

2. Την έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (πχ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. 

 

3. Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται 

με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό. 

 

4. Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, θα 

λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής. (ενδεικτικά για κάθε 1000 επιπλέον ευρώ δαπανών, 

έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση). 

 

5. Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα 

ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) 

επιπρόσθετη έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό 

συντελεστή επιβάρυνσης. 

 

6. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς 

και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών. 

 

Γ. Διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων και ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων 

 

Έχει συνταχθεί σχέδιο διάταξης, σχετικά με την διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών, για την ηλεκτρονική διαβίβαση των εκδιδόμενων 

φορολογικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζεται η ηλεκτρονική διαβίβαση στο Υπουργείο 
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Οικονομικών, των δεδομένων όλων των φορολογικών στοιχείων (π.χ. παραστατικά που σχετίζονται 

με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των υπόψη 

παραστατικών (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) από τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα κ.λπ.  

 

Δ. Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών Πληρωμών, ανώτατα όρια χρήσης μετρητών και παροχή 

στοιχείων από παρόχους πληρωμών 

 

Συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, το οποίο αφορά: 

 

1. Την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά 

πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς 

σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασης. 

 

2. Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, 

σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, 

επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς δημόσιο, καταναλωτή προς δημόσιο). 

 

3. Παροχή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς 

αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), σε 

περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

 

4. Αποστολή πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών από Διαδικτυακούς παρόχους 

διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

5. Νομοθετική πρόβλεψη για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των 

Ηλεκτρονικών Πληρωμών (πχ. λοταρίες με Ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση 

πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, 

επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών 

υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κλπ.). 

 

6. Πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις. 
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Ε. Λοιπές ενέργειες 

 

1. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένα 

ζητήματα αναφορικά με την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. 

 

2. Στενή συνεργασία με εκπροσώπους των τραπεζών , την ΔΙΑΣ και την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε 

να καθοριστεί επακριβώς το τεχνικό πλαίσιο καταγραφής των δαπανών που πραγματοποιούνται 

με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Ήδη έχει ξεκινήσει η τεχνική υλοποίηση των συζητηθέντων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 

των επόμενων μηνών. 

 

3. Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με στόχο την μείωση των πάσης φύσεως χρεώσεων-προμηθειών, 

που επιβάλλονται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με 

ηλεκτρονικά μέσα. Ήδη, μέρος αυτών προέβησαν σε σχετικές ενέργειες προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 

4. Έχει ετοιμαστεί σχέδιο Απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον 

ιδιωτικό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 

ευρώ. 

 

5. Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, με κατάργηση του μεταβατικού 

καθεστώτος και έκδοση νέων αδειών.  

 

6. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα εξειδικεύονται τα κίνητρα για την χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (πχ. Λοταρίες, έκπτωση φόρου μέσω συμψηφισμού κλπ). 

 

7. Ανάληψη μέτρων για την παράνομη διακίνηση, μέσω διαδικτύου, μουσικών δημιουργιών και 

οπτικοαουστικών μέσων, προς εναρμόνιση με την οδηγία 29.2001.ΕΚ. Τα οφέλη από τον 

περιορισμό της ψηφιακής πειρατείας θα οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων 

του κλάδου, στην ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτόν, την αύξηση της διαφημιστικής αγοράς και 

την ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων σε νέες παραγωγές. Παράλληλα θα εξαλειφθούν φαινόμενα 

φοροδιαφυγής και θα προκύψουν αυξημένα έσοδα από την φορολογία της συγκεκριμένης 

αγοράς.  
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8. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Με το πρόγραμμα θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν εισοδήματα 

που έχουν αποκρύψει, χωρίς να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά και χωρίς να τους 

παρασχεθεί φορολογική αμνηστία.  

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα αποσυμφορηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, προκειμένου να 

επικεντρωθεί σε υποθέσεις με μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, και αφετέρου θα αυξηθούν τα έσοδα 

του κράτους. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Κατατέθηκε αρχικό σχέδιο Εθελοντικής Γνωστοποίησης Κεφαλαίων, με βάση σχετική απόφαση 

του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Κατατέθηκε νέο σχέδιο, με επιδιωκόμενο σκοπό, την κατά το δυνατόν συντομότερη 

ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των Θεσμών ώστε να προωθηθεί  

νομοθετική ρύθμιση που θα θεσμοθετεί την εθελοντική γνωστοποίηση κεφαλαίων και θα 

εξασφαλίζει την ουσιαστική λειτουργία του μέτρου, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Στην παρούσα φάση, έπειτα από διαβούλευση με τους Θεσμούς, αποφασίστηκε το πρόγραμμα 

για την Εθελοντική Γνωστοποίηση Κεφαλαίων θα συμπεριληφθεί στο σ/ν που θα περιλαμβάνει 

και την Επέκταση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.   
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9. ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ανέκυψαν με την υπόθεση κρατικής 

ενίσχυσης ως προς το φόρο χωρητικότητας, που ελέγχει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε συμμετοχή σε άτυπες ομάδες εργασίας με συναρμόδια Υπουργεία 

(Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού), Υπηρεσίες (Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους, Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων κλπ) και φορείς (Ναυτικό 

Επιμελητήριο, Ενώσεις, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι κλπ) για την πληροφόρηση, ενημέρωση και 

αξιολόγηση δεδομένων, με στόχο την συγκρότηση και καταγραφή απόψεων για την αντιμετώπιση 

της επιχειρηματολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε.  

 

2.Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την νηολόγηση στην ελληνική σημαία 23 

ποντοπόρων πλοίων. 

 

3.Συμμετοχή στο Ναυτιλιακό Συνέδριο 2015 καθώς και σε σχετικές με τη Ναυτιλία επιτροπές στη 

Βουλή. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1.Διαρκής συμμετοχή για την πληροφόρηση, ενημέρωση και αξιολόγηση δεδομένων, με στόχο την 

συγκρότηση και καταγραφή απόψεων για την αντιμετώπιση της επιχειρηματολογίας της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. (αναφορικά με την υπόθεση κρατικής ενίσχυσης ως προς το 

φόρο χωρητικότητας). 

 

2. Συγκέντρωση, επεξεργασία και συνδιαμόρφωση απόψεων των εμπλεκόμενων μερών και 

αποστολή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ερωτήματος, σχετικά με την έκδοση γνωμοδότησης 

ως προς την υπεροχή ή μη του ενωσιακού έναντι του ελληνικού συνταγματικού δικαίου. 

 

3. Συνδιαμόρφωση απόψεων επί των προτεινόμενων μέτρων – συστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανταγωνισμού της Ε.Ε. και αποστολή αυτών στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να 

ενισχυθεί η εθνική επιχειρηματολογία. 
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4. Συντονισμός των δράσεων 4 ομάδων εργασιών για την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρονικού 

μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, με στόχο την καταγραφή και παρακολούθηση 

των τουριστικών πλοίων για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς, με ταυτόχρονη διασύνδεση 

με τα μηχανογραφικά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε. και με την εφαρμογή για την υποβολή του 

ναυλοσυμφώνου με ηλεκτρονικό τρόπο. Πρόκειται για οριζόντια μεταρρυθμιστική δράση που 

απλοποιεί διαδικασίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον εποπτικό ρόλο του κράτους. 

 

5. Σύσταση Επιτροπής Έργου με σκοπό την οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των επιμέρους 

ομάδων εργασιών για την αποτελεσματική και σύντομη ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου. 

 

6.Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων σε Φ.Ε.Κ. για την νηολόγηση στην ελληνική σημαία  30  

ποντοπόρων πλοίων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1.Ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού έργου των 4 ομάδων εργασιών για την εγκατάσταση 

σύγχρονου ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, την είσπραξη του 

τέλους πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων, το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο και το ηλεκτρονικό 

εισιτήριο. 

 

2. Νομοθετική πρωτοβουλία για την αλλαγή της κλίμακας φορολογίας χωρητικότητας των 

πλοίων Β’ κατηγορίας με επικαιροποίηση των φορολογικών συντελεστών . 

 

3. Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την μηχανοργάνωση της διαδικασίας φορολόγησης πλοίων Α’ 

και Β’ κατηγορίας του ν. 27/1975 (φόρος χωρητικότητας – tonnage tax). 

 

4.Δημιουργία εντύπου δηλώσεων φορολογίας πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για την διευκόλυνση της διαδικασίας φορολόγησης των 

συγκεκριμένων πλοίων κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα έως την μηχανοργάνωση της 

διαδικασίας φορολόγησης. 
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10. ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

 

Με την εφαρμογή του Περιουσιολογίου(όταν ψηφιστεί η σχετική διάταξη) , θα κληθούν όλοι οι 

φορολογούμενοι, κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτερικού, να δηλώσουν τα στοιχεία της περιουσίας 

τους. Tο Περιουσιολόγιο θα συμβάλλει αφενός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 

απόκρυψης κεφαλαίων, αφετέρου στην ορθότερη άσκηση της φορολογικής πολιτικής, με 

δικαιότερη κατανομή των βαρών. Συνεπώς, δεν θα αποτελεί ένα αυτοτελές μέσο επιβολής νέων 

φορολογιών. Στο Περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: ακίνητα, οχήματα, αεροσκάφη, 

σκάφη, μετοχές, εταιρικές μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις (οποιασδήποτε μορφής), 

τραπεζικοί λογαριασμοί, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα, μίσθωση θυρίδων, 

δρόμωνες ίπποι, κινητά μεγάλης αξίας κλπ. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους θεσμούς (τεχνική βοήθεια) για συζήτηση επί των 

βασικών θέσεων της πολιτικής ηγεσίας, αναφορικά με την δημιουργία Περιουσιολογίου στο 

Υπουργείο Οικονομικών. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Με βάση το κείμενο βασικών αρχών καθώς και τις απόψεις των θεσμών, συντάχθηκε σχέδιο 

διάταξης νόμου το οποίο εστάλη, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τυχόν διορθώσεις. 

προσθήκες. παρατηρήσεις. Αφού ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία, εστάλη το σχέδιο διάταξης στο 

γραφείο του Υπουργού Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Αφού εγκρίθηκε από το γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, εστάλη στους θεσμούς, προκειμένου 

να οριστικοποιηθεί και να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση. 

 

2. Σύμφωνα με τη διάταξη, το Περιουσιολόγιο θα τηρείται αποκλειστικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών και θα αντλεί στοιχεία τόσο από άλλες υπηρεσίες της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής όσο και από τις δηλώσεις των φορολογουμένων.  

 

3.Το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών συνεργάστηκε στενά με το γραφείο του 

Γενικού Γραμματέα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, προκειμένου να τροποποιηθούν οι 

διατάξεις (μνημονιακή υποχρέωση) που αφορούν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν -
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έσχες), ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με την φιλοσοφία του περιουσιολογίου. Η ανάγκη αυτή 

προέκυψε από το γεγονός ότι το περιουσιολόγιο αποτελεί διευρυμένη μορφή του δήλωσης πόθεν-

έσχες, με πλήρη καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών. 

 

4. Δημιουργήθηκε Ομάδα Έργου με σκοπό την σύνταξη τεχνικού δελτίου και την ένταξη σε 

πρόγραμμα χρηματοδότησης, για την δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Οριστικοποίηση της τελικής μορφής του σχεδίου νόμου και πρόοδος της τεχνικής υλοποίησης 

του έργου, ώστε να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από το νέο έτος. 

 

2.  Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και 

οποιοδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του περιουσιολογίου. 

 

11. ΦΠΑ 

 

Στον τομέα του Φ.Π.Α πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ρυθμίσεις με στόχο τόσο την μείωση 

της φοροδιαφυγής, όσο και τη διευκόλυνση των οικονομικά ασθενέστερων και την παροχή 

κινήτρων στις μικρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, βελτιώθηκαν οι ρυθμίσεις που αφορούν το Φ.Π.Α. 

στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, καταργήθηκε ο ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων του 

κινηματογράφου, υπογράφηκε υπουργική απόφαση για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες 

ειδικού καθεστώτος, απαλλαγή από το Φ.Π.Α στις δωρεές υπέρ προσφύγων κ.α. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1.Νομοθετήθηκε η υπαγωγή σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και των οφειλών του ΦΠΑ που 

προκύπτουν από Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου, που εκδίδονται σε συνέχεια φορολογικών 

ελέγχων. 

 

2. Καθορίστηκε με εγκύκλιο, η διαδικασία αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για 

διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, φορολογουμένων που παρουσιάζουν παραβατική  
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συμπεριφορά, με σαφή σκοπό την πάταξη της απάτης και της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ που 

διενεργείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

 

3. Προωθήθηκε η τροποποίηση της διαδικασίας, για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της αγοράς και 

της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και 

των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Με την εν λόγω απόφαση, όπως και 

με την τροποποίησή της, βελτιώνεται η διαδικασία με σκοπό την διευκόλυνση των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων. 

 

4. Καταργήθηκε ο ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων, η ειδική εισφορά 

υπέρ Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) επί της τιμής των εισιτηρίων κάθε είδους  δημοσίων 

θεαμάτων, η ειδική εισφορά υπέρ Ωδείου Αθηνών επί των εισιτηρίων μουσικών θεάτρων, 

θεάτρων ποικιλιών (βαριετέ), συναυλιών παντός είδους και ρεσιτάλ ποσού 0,50 €. κατά εισιτήριο. 

 

5. Επίσης, ο φόρος 3% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερικό 

ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής 

υπέρ του Δημοσίου. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1.Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση του 2013 που αφορούσε την “Επιστροφή ΦΠΑ στους 

αγρότες του ειδικού καθεστώτος”. Με τις αλλαγές που επήλθαν με την παραπάνω απόφαση 

θεσπίστηκε η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας χωρίς έλεγχο των αιτήσεων 

επιστροφής υπό προϋποθέσεις και ταυτόχρονα μειώθηκε ο χρόνος της  επιστροφής του φόρου 

εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. 

 

2.Νομοθετήθηκε, η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. των δωρούμενων αγαθών και υπηρεσιών που 

προορίζονται για τις ανάγκες των προσφύγων.  

 

3. Εκδόθηκε εγκύκλιος, με την οποία εντάσσονται οι θερμοκηπιακού τύπου αγροτικές  

εγκαταστάσεις στην  κατηγορία των παγίων των αγροτικών επιχειρήσεων, τα οποία τυγχάνουν 

αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α.  κατά την αγορά τους. 
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4. Αναμορφώθηκε το ειδικό καθεστώς των αγροτών. Με τις νέες διατάξεις το εν λόγω καθεστώς 

έγινε  πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, για τους εντασσόμενους σε αυτό και πιο ουσιαστικό για 

τους αγρότες που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αφού θα μπορούν να εκπέσουν 

τον ΦΠΑ, κάτι που με βάση το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να πράξουν. 

 

5. Διευρύνθηκε το πεδίο των δικαιούχων απαλλαγής από ΦΠΑ που επιθυμούν να δωρίσουν αγαθά 

και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την  προσφυγική κρίση, 

ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή των φιλανθρωπικών οργανισμών καθώς και των 

πρεσβειών κρατών.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Προωθείται η προσαρμογή  των  απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας  των πλοίων 

και πλωτών μέσων, με τις αντίστοιχες διατάξεις της έκτης οδηγίας της Ε.Ε. περί φόρου 

προστιθέμενης αξίας. 

 

2. Σε συνάρτηση με την πιο πάνω προσαρμογή, προωθείται ταυτόχρονα η τροποποίηση διατάξεων 

περί επιστροφής του ΦΠΑ και η εξ αυτής ένταξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην αναστολή 

καταβολής του ΦΠΑ. Με αυτήν την τροποποίηση αναστέλλεται η καταβολή του φόρου κατά την 

ναυπήγηση των πλοίων τους τα οποία είναι άνω των 24 μέτρων.  

 

3. Επίσης, στην ίδια νομοθετική πρωτοβουλία, προωθείται η διεύρυνση της δυνατότητας ένταξης 

στο καθεστώς των ελεύθερων τελωνειακών συγκροτημάτων, όσων ναυπηγικών επιχειρήσεων 

έχουν δυναμικότητα ναυπήγησης πλοίων άνω των 24 μέτρων. Με αυτήν την τροπολογία τα 

πλοία άνω των 24 μέτρων θα τυγχάνουν απαλλαγής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την 

διαδικασία ναυπήγησης τους.  

 

4. Προωθείται διάταξη νόμου για την τροποποίηση του ειδικού καθεστώτος καταβολής του ΦΠΑ 

κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Με το ειδικό αυτό καθεστώς του ΦΠΑ, οι  υπόχρεοι  

καταβάλλουν το φόρο όταν αυτοί τον εισπράττουν. Με την τροποποίηση αυτή, επιδιώκεται 

αφενός, η ένταξη μεγαλυτέρου αριθμού επιχειρήσεων στο καθεστώς αυτό, διευρύνοντας το όριο 

των ακαθαρίστων εσόδων, που αποτελεί «κατώφλι» εισόδου στο ειδικό καθεστώς, από τις 

500.000 € στα 2.000.000 €, και αφετέρου την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης. 
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5. Προωθείται διάταξη νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  (διακανονισμός και καταβολή του 

Φ.Π.Α. των παγίων των επιχειρήσεων που στην  πενταετία από την απόκτηση τους δεν έχει 

επέλθει έναρξη λειτουργίας των). Με την προτεινόμενη τροποποίηση, επιδιώκεται η διεύρυνση 

του χρόνου για την πραγματοποίηση του διακανονισμού και της καταβολής του φόρου από τις 

επιχειρήσεις.  

 

6. Σχεδιάζεται η αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφών ΦΠΑ με σκοπό την έκδοση νέας 

απόφασης που να ενσωματώνει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στη δήλωση ΦΠΑ, την 

απλοποίηση της διαδικασίας και την επιτάχυνση της διαδικασίας των επιστροφών.  

 

7. Κωδικοποίηση του νόμου για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, και επικαιροποίηση αυτού. Στα 

πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Χρηματοδότησης της Οικονομικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ν.4336/2015) προωθείται η  

κωδικοποίηση και η απλούστευση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Εναρμονίζοντας τον 

ταυτόχρονα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που 

απομένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του. Ταυτόχρονα 

επικαιροποιείται κατά άρθρο ο νόμος σε συνάρτηση με την έκτη οδηγία ΦΠΑ της ΕΕ. 

 

12. Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

 

Η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ και το 2016, αποτελεί μέρος της συμφωνίας με τους θεσμούς 

(ν.4336/2015, Παράγραφος Γ’ 2.2, σελ.1017), με την οποία ορίζονται τα έσοδα για το 2016 από το 

φόρο ακίνητης περιουσίας σε 2,65 δις Ευρώ (μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών). 

Παρόλες τις δυσοίωνες προβλέψεις της αντιπολίτευσης και τους πηγαίους τίτλους μερίδας των 

ΜΜΕ, δεν επιβλήθηκε φέτος συμπληρωματικός φόρος στα αγροτεμάχια και συνεχίζουν να 

ισχύουν οι απαλλαγές για τις κοινωνικά ασθενείς ομάδες πολιτών.  

 

Από τα  τελικά  στοιχεία της εκκαθάρισης του φόρου  προκύπτει ότι  : 

 

1. Το 92 % των φορολογουμένων θα πληρώσουν λιγότερο, ίδιο, αυξημένο ως 10 € ή δεν θα 

πληρώσουν καθόλου φόρο. 
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2.  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

 Για το 38 % των φυσικών προσώπων ( 2,46 ΕΚΑΤ.  Α.Φ.Μ.) ο ΕΝΦΙΑ για το 2016 είναι 

μειωμένος  σε σχέση με το 2015. 

 Για το 26 % των φυσικών προσώπων ( 1,66 ΕΚΑΤ.  Α.Φ.Μ.) ο ΕΝΦΙΑ για το 2016 είναι ίδιος σε 

σχέση με το 2015. 

 Για το 36 % των φυσικών προσώπων ( 2,27 ΕΚΑΤ.  Α.Φ.Μ.) ο ΕΝΦΙΑ για το 2016 είναι 

αυξημένος σε σχέση με το 2015. 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το 64 %  των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ ( 4,12  ΕΚΑΤ.  

Α.Φ.Μ.) ο φόρος θα είναι μειωμένος ή ίδιος σε σχέση με το 2015. 

 

3.  ΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ  

πλήθος 
φορολογουμένων 
που έχουν αύξηση 
στον ΕΝΦΙΑ έως 10 

ευρώ

πλήθος 
φορολογουμένων 
που έχουν αύξηση 
στον ΕΝΦΙΑ πάνω 

από 10 ευρώ

Πλήθος φορολογούμενων που έχουν 
αύξηση στον ΕΝΦΙΑ έως 10 ευρώ

92%

8%

ο ΕΝΦΙΑ θα είναι 
μειωμένος ή ίδιος σε 

σχέση με το 2015

ο ΕΝΦΙΑ θα είναι 
αυξημένος  σε σχέση 

με το 2015

ΕΝΦΙΑ 2016 σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ του 2015

64%

36%
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 Για το 29 % των νομικών προσώπων ( 15 ΧΙΛΙΑΔΕΣ   Α.Φ.Μ.) ο ΕΝΦΙΑ για το 2016 θα είναι 

μειωμένος  σε σχέση με το 2015. 

 Για το 7% των νομικών  προσώπων ( 3,5 ΧΙΛΙΑΔΕΣ  Α.Φ.Μ.) ο ΕΝΦΙΑ για το 2016 θα είναι ίδιος 

σε σχέση με το 2015. 

 Για το 65 % των νομικών προσώπων ( 34 ΧΙΛΙΑΔΕΣ  Α.Φ.Μ.) ο ΕΝΦΙΑ για το 2016 θα είναι 

αυξημένος σε σχέση με το 2015. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΦΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (%)

ΠΛΗΘΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (%) ΣΥΝΟΛΟ (%)

ΦΟΡΟΣ 2016<ΦΟΡΟΣ 2015 2.463.586 38% 15.133 29% 2.478.719 38%

ΦΟΡΟΣ 2016=ΦΟΡΟΣ 2015 1.667.901 26% 3.595 7% 1.671.496 26%

ΦΟΡΟΣ 2016>ΦΟΡΟΣ 2015 2.274.284 36% 34.357 65% 2.308.641 36%

ΣΥΝΟΛΑ 6.405.771 100% 53.085 1% 6.458.856 100%
πηγή: επεξεργασία στοιχείων Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

4.  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΦΙΑ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΕΝΦΙΑ 2016 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 

ΕΝΦΙΑ 2015

ΠΛΗΘΟΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (%)

ΠΛΗΘΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (%) ΣΥΝΟΛΟ (%)
ΕΝΦΙΑ 2016 -ΕΝΦΙΑ 2015 ΑΠΌ 

0,01 € ΩΣ 10 € 1.573.281 25% 4.448 8% 1.577.729 25%

ΕΝΦΙΑ 2016 -ΕΝΦΙΑ 2015 ΑΠΌ 

10,01 € ΩΣ 50 € 429.000 7% 5.754 11% 434.754 7%

ΕΝΦΙΑ 2016 -ΕΝΦΙΑ 2015 ΑΠΌ 

50,01 € ΩΣ 1000 € 261.870 4% 17.267 33% 279.137 4%

ΕΝΦΙΑ 2016 -ΕΝΦΙΑ 2015 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΌ 1000,01 € 10.133 0,16% 6.888 13% 17.021 0,27%

ΣΥΝΟΛΑ 2.274.284 36% 34.357 65% 2.308.641 36%

 πηγή: επεξεργασία στοιχείων Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του 2016 είναι μειωμένος σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη, για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, ανακατανέμοντας πιο 

ορθολογικά τα φορολογικά βάρη. 

 

 

 

 

 

Για τα φυσικά πρόσωπα : 
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 Στο 64 % των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ ( 4,13 ΕΚΑΤ. Α.Φ.Μ.) ο φόρος θα είναι μειωμένος 

ή ίδιος σε σχέση με το 2015. 
 

 Το 25 % των εκκαθαριστικών ( 1,57 ΕΚΑΤ.  Α.Φ.Μ.) του  ΕΝΦΙΑ για το 2016 θα έχουν αύξηση 

από 0,01 € ως 10 € σε σχέση με το 2015. 
 

 Το 7 % των εκκαθαριστικών ( 429 ΧΙΛΙΑΔΕΣ Α.Φ.Μ.) του  ΕΝΦΙΑ για το 2016 θα έχουν 

αύξηση από 10,01 € ως 50 € σε σχέση με το 2015. 
 

 Το 4 % των εκκαθαριστικών ( 261 ΧΙΛΙΑΔΕΣ Α.Φ.Μ.) του ΕΝΦΙΑ για το 2016 θα έχουν αύξηση 

από 50,01 € ως 1000 € σε σχέση με το 2015. 
 

 Μόλις 0,16 % των εκκαθαριστικών ( 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ Α.Φ.Μ.) του ΕΝΦΙΑ για το 2016 θα έχουν 

αύξηση μεγαλύτερη των 1000,01 €  σε σχέση με το 2015. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,84%

25%

7%
4%

0,16%

μικρότερη ή  
καμία

μέχρι 10 € 10 € με 50 € 50 € με 1000 € πάνω από 1000 €

Αύξηση στον ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

47 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

 Το 14 %  από τους 7.369.412 φορολογούμενους δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ διότι οι 

εκκαθαρίσεις τους είναι κάτω από 1 ευρώ. 

 

 

 

5. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, λειτουργώντας σε κενό δικαίου, δεν έλαβαν υπόψιν τους την 

απόφαση του ΣτΕ, από το 2007, για επανεκτίμηση των αντικειμενικών αξιών και την ανάγκη για 

αναπροσαρμογή τους σε νέες χαμηλότερες αξίες κατά περίπτωση. Η Κυβέρνηση με απόλυτο 

σεβασμό προς τη δικαιοσύνη και ενισχύοντας το αίσθημα δικαίου των πολιτών, προχώρησε τελικά 

στην εφαρμογή της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου. 

Αυτή η ενέργεια συνέβαλε  στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ σε μια πιο ορθολογική βάση 

υπολογισμού της ακίνητης περιουσίας και περισσότερο ρεαλιστική σε σχέση με τις τρέχουσες 

τιμές αγοράς, με αποτέλεσμα ο φόρος να γίνει πιο αντικειμενικός και αναλογικότερος. 

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν οριακές αναπροσαρμογές των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ, με στόχο την 

αναλογικότερη και πιο δίκαιο κατανομή του, προς όφελος του μεγαλύτερου μέρους του συνόλου 

των πολιτών.  

φορολογούμενοι 
με μηδενικό

ΕΝΦΙΑ

Ένας στους επτά φορολογούμενους δεν θα 
πληρώσει ΕΝΦΙΑ

14%
86%
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13. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Α. Έλεγχοι Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. 

1. Διενέργεια 24.273 ελέγχων, από τους οποίους εντοπίστηκαν συνολικά 10.496 παραβάτες και το 

μέσο ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε σε 43,24 %. Στους εν λόγω ελέγχους περιλαμβάνονται και 

οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 2015, κατόπιν 

ενεργοποίησης του ελεγκτικού μηχανισμού, με έμφαση στους μερικούς επιτόπιους ελέγχους 

(προληπτικούς) σε τουριστικές περιοχές, με σημαντικά αποτελέσματα στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

 

2. Διενέργεια 657 ελέγχων ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, από τους οποίους εντοπίστηκαν  

137 παραβάτες και το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε σε 20,85%. 

 

3. Καθοριστική συμμετοχή στη διενέργεια ελέγχων υποθέσεων της Λίστας Λαγκάρντ. 

 

Β. Δομικά – Οργανωτικά θέματα  
 

1. Μεταφορά των φορολογικών και τελωνειακών αρμοδιοτήτων από την Ειδική Γραμματεία του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προς τη Γ.Γ.Δ.Ε., από 1.11.2015, στο πλαίσιο του Ν. 

4336/2015. 

 

2. Μεταφορά πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. προς την Γ.Γ.Δ.Ε., 4.020 

"προτεραιοποιημένων" υποθέσεων και αντίστοιχης υλικοτεχνικής υποδομής. 

 

3. Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής (παραδόθηκε πόρισμα), η οποία συγκροτήθηκε  για την 

επιλογή και μεταφορά των 4.020 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. 

προς τη Γ.Γ.Δ.Ε., με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και διάφανη διαδικασία.  

 

4. Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής (παραδόθηκε πόρισμα), η οποία συγκροτήθηκε για την 

επιλογή των πεντακοσίων (500) υπαλλήλων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που έπρεπε να μεταφερθούν προς τη 

Γ.Γ.Δ.Ε. με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.  
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5. Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής (παραδόθηκε πόρισμα), η οποία συγκροτήθηκε για την 

μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων πιστώσεων από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στη 

Γ.Γ.Δ.Ε.  

 

6. Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής (παραδόθηκε πόρισμα), η οποία συγκροτήθηκε για την 

παροχή γνώμης σχετικά με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.  

 

7. Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των υπαλλήλων, των 

επιλεγμένων υποθέσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. προς τη Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου αναφορικά με τις νέες αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας 

του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και προώθησή του στο γραφείο του Υπουργού 

Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

2. Νομοθετική ρύθμιση (Αύγουστος 2016) για την μεταφορά των υπολοίπων υποθέσεων 

αρμοδιότητας φορολογικού και τελωνειακού ελέγχου που παραμένουν στην Ειδική Γραμματεία 

Σ.Δ.Ο.Ε. προς τη Γ.Γ.Δ.Ε. (ν.4410/2016). Με τη διάταξη αυτή, λύνεται το πρόβλημα ελέγχου των 

υποθέσεων αυτών, καθότι με το Ν.4336/2015 μεταφέρθηκαν οι φορολογικές και οι τελωνειακές 

αρμοδιότητες από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε. Επιπρόσθετα, με τη διάταξη, δόθηκε τριετής 

παράταση της παραγραφής των υποθέσεων αυτών, πολλές από τις οποίες παραγράφονταν στο 

τέλος του τρέχοντος έτους. 

 

3. Εντατικοποίηση ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, όπως 

ενδεικτικά :  

Α. Κατάσχεση από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. φορτίου είκοσι έξι εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων-

 (26.084.000) οπιούχων-ναρκωτικών δισκίων, η αξία των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό 

των 13.000.000 δολαρίων Η.Π.Α (κατά προσέγγιση 11.700.000 €). 

Β. Κατάσχεση λαθραίας ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης 10.177 λίτρων, 40.000  φιαλών 

αλκοολούχων ποτών καθώς και 3.000 λίτρων τσικουδιάς. Οι διαφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι 

ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των 495.000 Ευρώ. 
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Γ. Εντοπισμός και κατάσχεση17.000 απομιμητικών προϊόντων (τσάντες, μπλούζες, υποδήματα, 

ρολόγια, αρώματα κλπ).  

 

4. Ψήφιση διάταξης νόμου με την οποία δόθηκε πλέον η δυνατότητα στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. να 

διενεργεί αγορανομικού χαρακτήρα ελέγχους σε επιχειρήσεις και μαγαζιά. 

 

5. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με θέμα τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά 

υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

(2.9.2016 ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016 ). 

 

6. Σύσταση ομάδας εργασίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των Υπουργικών Αποφάσεων 

αναφορικά με την μεταφορά των υποθέσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και των πιστώσεων από 

την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Σύσταση ομάδας εργασίας για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των Υπουργικών Αποφάσεων 

αναφορικά με την μεταφορά των υποθέσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και των πιστώσεων από 

την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε.. 

 

2. Νομοθετική ρύθμιση για την νέα δομή της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. (οργανόγραμμα - 

αρμοδιότητες). 

 

3. Υλοποίηση της μετάβασης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος στη νέα της μορφή, άρτια στελέχωσή της σε επίπεδο Προϊσταμένων και υπαλλήλων 

και αναβάθμιση της λειτουργίας της, με στόχο την πάταξη του οργανωμένου οικονομικού 

εγκλήματος. 

 

4. Άμεση ενίσχυση και στελέχωση της υπηρεσίας με ανθρώπινο δυναμικό ώστε να είναι σε θέση 

να υλοποιήσει τους επιχειρησιακούς της στόχους στο πλαίσιο της στοιχειώδης ανταπόκριση της 

χώρας έναντι των δεσμεύσεων για αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και πάταξης εν γένει 

του οικονομικού εγκλήματος. Λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών συνθηκών, η άμεση 

ενίσχυση του προσωπικού μπορεί να υλοποιηθεί με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού που 
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υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον δεν προκαλείται 

δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. 

 

 

14. ΣΚΙΩΔΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (SHADOW HOSPITALITY) 

 

Η σκιώδης φιλοξενία αποτελεί έκφανση της οικονομίας διαμοιρασμού και αφορά 

δραστηριότητες ευκαιριακής εκμίσθωσης ακινήτων. Η σύνδεση εκμισθωτή – μισθωτή γίνεται, 

κυρίως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει την συναλλαγή και αμείβεται για 

την «μεσιτεία» της. Το μέγεθος της οικονομίας διαμοιρασμού στον ελληνικό τουριστικό κλάδο 

εκτιμάται στα 1,40 δισ. € ετησίως. 

Η εμπειρία από την λειτουργία της σκιώδους φιλοξενίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

αποδεικνύει ότι υφίσταται έντονη υποκατάσταση νόμιμων καταλυμάτων από άτυπα. Ορισμένες 

μελέτες εκτιμούν το βαθμό υποκατάστασης στο 70%. 

Η υποκατάσταση αυτή οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο και 

συμβάλλει στην αδήλωτη εργασία, την φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Ειδικά ως προς τα 

διαφυγόντα δημόσια έσοδα, η μη φορολόγηση του εισοδήματος της σκιώδους δραστηριότητας, 

προκαλεί μια απώλεια φορολογικών εσόδων περί των € 250 εκ. σε ετήσια βάση. Με δεδομένη την 

αλματώδη αύξηση της οικονομίας του διαμοιρασμού, τα μεγέθη αυτά αναμένεται να αυξηθούν 

περαιτέρω. 

Επιλογή της πολιτικής ηγεσίας είναι η σύλληψη και φορολόγηση του διαφυγόντος εισοδήματος 

και ταυτόχρονα η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Εκπόνηση σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 

 Τη δημιουργία μητρώου καταλυμάτων που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμα και 

σύνδεσης κάθε καταλύματος με τον αντίστοιχο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου). 

 Την συμφωνία με επιμέρους ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή πληροφοριών στην 

φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθωμένα ακίνητα. 
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 Τη διενέργεια ελέγχων από μικτά κλιμάκια (Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την εξασφάλιση συμμόρφωσης ως προς το 

δημιουργούμενο μητρώο. 

 Την επιβολή διοικητικών και φορολογικών προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. 

 

2. Νομοθετική πρωτοβουλία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη 

συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο 

της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, διαμορφώνεται το 

κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, με σκοπό την ενσωμάτωση, 

παρακολούθηση και έλεγχο των περιπτώσεων ευκαιριακής και βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης 

ακινήτων. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η αντιμετώπιση διαπιστωμένων φαινομένων 

παραοικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, όλοι όσοι επιθυμούν να μισθώσουν βραχυπρόθεσμα το ακίνητό τους οφείλουν 

να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, οι οποίες στοχεύουν στην προάσπιση 

του υγιούς ανταγωνισμού και στην διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου ποιότητας των προς 

εκμίσθωση ακινήτων. Τα βασικά σημεία του, υπό διαπραγμάτευση, νομοσχεδίου είναι: 

 Ο υποψήφιος εκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο 

της Γ.Γ.Δ.Ε., το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα του προς εκμίσθωση ακινήτου και θα 

συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο ύψους  50.000 €. 

 Τίθεται όριο στον αριθμό των εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια 

διάρκεια της μίσθωσης. 

 Επιβάλλεται φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης, ο 

οποίος θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος 

(κυρίως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες) 

 Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού αποκτούν εισόδημα από 

ακίνητα και όχι από επιχειρηματική εκμετάλλευση. Έτσι η πλειοψηφία των εκμισθωτών που 

διαθέτουν ένα ή δύο ακίνητα τα οποία εκμισθώνουν και αποκτούν εισόδημα έως και  12.000 € / 

έτος φορολογούνται με το χαμηλό φορολογικό συντελεστή 15%. Αντίθετα, όσοι υποκρύπτονται 

πίσω από την οικονομία του διαμοιρασμού και λειτουργούν σκιώδη ξενοδοχειακά καταλύματα 

αποκτώντας υψηλά εισοδήματα χωρίς, μέχρι σήμερα, να αποδίδουν φόρους και ασφαλιστικές 

εισφορές επιβαρύνονται με φορολογικούς συντελεστές 35% και 45% επί των ακαθάριστων 

κερδών τους, γεγονός που λειτουργεί ως αντικίνητρο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης και θέσπιση νομοθεσίας, σε συνεργασία με το συναρμόδιο 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που θα αντιμετωπίζει συνολικά το φαινόμενο 

της σκιώδους φιλοξενίας. 

 

2. Συνεργασία με τεχνικές διευθύνσεις και παρόχους υπηρεσιών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες) για 

την επιβολή φόρου επί της ηλεκτρονικής συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο. 

 

3. Σύναψη συμφωνίας με βασικούς παρόχους (ηλεκτρονικές πλατφόρμες) για την παροχή στις 

ελληνικές φορολογικές και ελεγκτικές αρχές στοιχείων των εκμισθούμενων κατοικιών 

(δειγματοληπτικά). 

 

15. ΛΟΙΠΑ  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

 

1.  Νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας παρέχεται μείωση φόρου εισοδήματος από 1.900 έως 

2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, για μισθωτούς, συνταξιούχους και 

αγρότες. 
 

2.  Νομοθετική ρύθμιση, με την οποία η εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος και επιβάλλεται, με προοδευτικούς συντελεστές, σε εισοδήματα άνω 

των 12.000 ευρώ. 
 

3.  Νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας τα εισοδήματα των αγροτών φορολογούνται με την 

κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων, χωρίς να προστίθενται σε τυχόν λοιπά εισοδήματα. 
 

4. Με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4172/2013 επιλύθηκε το πρόβλημα της 

διπλής παρακράτησης για το ίδιο εισόδημα στις περιπτώσεις εισφοράς δημοσίων έργων (του 

όλου ή μέρους αυτών) από τον ανάδοχο σε εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία ο τελευταίος 

συμμετέχει. 

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από 01.01.2014 εξαιτίας της σχετικής ρύθμισης στον ν.4172/2013 

και δημιούργησε σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στις, ήδη επιβαρυμένες, τεχνικές εταιρείες. 

Η επίλυση του προβλήματος αποτελούσε πάγιο και εύλογο αίτημα των εκπροσώπων των τεχνικών 
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εταιρειών το οποίο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αντιλήφθηκε και επίλυσε 

άμεσα. 

 

7. Έκδοση αποφάσεων για παράταση φορολογικών ρυθμίσεων σε Δήμους και τοπικές κοινότητες 

που επλήγησαν από διάφορες φυσικές καταστροφές. 

 

8. Νομοθετικά ρύθμιση βάση της οποίας για όλες τι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο του 

ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ δεν οφείλεται προκαταβολή φόρων. 

 

9. Νόμος με τον οποίο κυρώνεται η πολυμερής συμφωνία αρμοδίων αρχών για την αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.  

 

10. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για παράταση εφαρμογής αναστολής του άρθρου 41 του 

Νόμου 4172/2013, μέχρι 31.12.2018 (υπεραξία ακινήτων). 
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Β. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Η αγορά των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (καπνικά, καύσιμα και 

αλκοολούχα) αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας αλλά και, (δυστυχώς), 

στόχο παράνομης εκμετάλλευσης και λαθρεμπορίου, με κόστος πολλών εκατομμύριών ευρώ για 

το Ελληνικό Δημόσιο. Η διαμόρφωση των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αποτελεί 

καθοριστικής σημασίας εργαλείο για την προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής 

αγοράς και την αντίστοιχη είσπραξη εσόδων. 

Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου από τις τελωνειακές υπηρεσίες αποτελούν πρώτη 

προτεραιότητα για το Υπουργείο, το οποίο από τις αρχές του 2015 έως και σήμερα, στοχεύει σε 

δράσεις, όπως: 

• H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με προτεραιότητα των καπνικών (σελ. 59), καυσίμων 

(σελ. 65) και αλκοολούχων (σελ. 70), με την εισήγηση σχετικών νομοσχεδίων, Υπουργικών 

Αποφάσεων και λοιπών νομοθετικών παρεμβάσεων, την ενίσχυση και θωράκιση των 

ελεγκτικών μηχανισμών, την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την αποτελεσματικότερη 

χρήση τους με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση της Διοίκησης και τη δημιουργία 

αξιόπιστων βάσεων δεδομένων, 

• Ορθολογικός επαναπροσδιορισμός των συντελεστών της φορολογίας των ως άνω 

προϊόντων, με γνώμονα την αύξηση των δημοσίων εσόδων αλλά και τη μέριμνα προς τις πιο 

αδύναμες κοινωνικές ομάδες. 

• Η αναδιοργάνωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο πλαίσιο του 

καθοριστικού ρόλου που καλείται να επιτελέσει, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση των 

υπηρεσιών της. 

• Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών, με στόχο τη διευκόλυνση του εξαγωγικού 

εμπορίου και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

• Η προώθηση και υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, με στόχο τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας και, συνεπακόλουθα, την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Διενέργεια 74.076 ελέγχων από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας (αριθμός που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 185% του αντίστοιχου στόχου του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015). Εξ αυτών, οι 38.096 

αποτελούν ελέγχους δίωξης (προληπτικούς) και οι 35.980 εκ των υστέρων ελέγχους 

(παραστατικών και διαδικασιών). Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό 

φόρο κατανάλωσης (καπνικά, καύσιμα, αλκοολούχα), νόμιμη κατοχή και κυκλοφορία οχημάτων, 

ρευστά διαθέσιμα, παραποιημένα εμπορεύματα, λειτουργία φορολογικών αποθηκών κλπ Ο 

αριθμός των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων ανέρχεται σε 

3.483 (ποσοστό παραβατικότητας 4,7%). Αντίστοιχα, εκδόθηκαν 5.929 καταλογιστικές πράξεις, με 

συνολικό ποσό καταλογισμού 276.006.957 € (για απλές παραβάσεις και λαθρεμπορίες) και 

διενεργήθηκαν 1.344 κατασχέσεις – δεσμεύσεις, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2014 κατά 

60%.  

ΠΗΓΗ: Απολογιστική Έκθεση 2015 Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

 

2. Σύσταση τριών Κινητών Ομάδων Ελέγχου στα Τελωνεία ΣΤ’ Πειραιά, Α΄ Θεσσαλονίκης και 

Σερρών, με σκοπό την ενίσχυση του ελεγκτικού και διωκτικού έργου της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

Επιπλέον, σύσταση Τμήματος Θαλασσίου Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων, στο οποίο 

περιήλθε η αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχων στο θαλάσσιο χώρο, με την επιχειρησιακή 

λειτουργία των δύο αντιλαθρεμπορικών πλοίων δίωξης. 

 

3. Δέσμευση Δέσμευση (Ν.4336.2015) για μελέτη και προώθηση μεθόδων απλούστευσης των προ-

τελωνειακών διαδικασιών και για ενεργοποίηση σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση του 

εμπορίου και την προώθηση των εξαγωγών. Όσον αφορά στη διευκόλυνση του εμπορίου, (από την 

Τελωνειακή υπηρεσία) ξεκίνησε η κατάρτιση  σχεδίου δράσης  για την υλοποίηση του έργου της 

«Ενιαίας Θυρίδας», το οποίο συνίσταται στην απρόσκοπτη ροή των δεδομένων που 

περιλαμβάνονται στις τελωνειακές διασαφήσεις καθώς και στα έγγραφα και πιστοποιητικά που 

 
2014 2015 Μεταβολή 

Συνολικό ποσό καταλογισμού 165.920.115 € 276.006.957€ +66,35% 

Καταλογιστικές πράξεις 5.658 5.929 +4,79% 

Κατασχέσεις-Δεσμεύσεις 841 1.344 +59,81% 
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τις συνοδεύουν. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η διαδικασία επαλήθευσης των συνοδευτικών αυτών 

εγγράφων  ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος παράνομων εισαγωγών ή εξαγωγών. 

 

4. Αποδοχή δωρεάς της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας που 

αφορούσε μία γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των εμπορευμάτων και ενός οικίσκου προς το 

Τελωνείο Προμαχώνα. Σημειώνεται ότι η πρόταση δωρεάς είχε πραγματοποιηθεί ήδη από τα 

μέσα του έτους 2014, και εκκρεμούσε από τότε. 

 

 

1. Ενίσχυση της ελεγκτικής δράσης του Υπουργείου και εντατικοποίηση των ελέγχων, ιδιαίτερα 

αυτών που αφορούν στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από τα στοιχεία 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκύπτουν τα κάτωθι για το πρώτο εννιάμηνο του 

τρέχοντος έτους: 

 

2016 (εννιάμηνο) 

Είδος Ελέγχου Αριθμός Ελέγχων Ποσό Βεβαίωσης Μ.Ο. 

Καπνικά 4.531 279.403.859 € 61.665 € 

Καύσιμα 2.567 2.437.207 € 949 € 

Άλλοι έλεγχοι 12.256 67.833.396 € 5.535 € 

ΣΥΝΟΛΟ 19.354 349.674.462 € 18.067 € 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

2. Αναδιοργάνωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με πρόβλεψη για ορθότερη και 

αποτελεσματικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων και έμφαση στις Υπηρεσίες αιχμής, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη στήριξη του τελωνειακού έργου 

γενικότερα. 

 

3. Σύσταση μίας Συντονιστικής Ομάδας και τεσσάρων Ομάδων Εργασίας με αντικείμενο τη 

διευκρίνιση και την περιγραφή των διαδικασιών σε όλους τους θεματικούς τομείς, σε τεχνικό 

επίπεδο. 

 

4. Νομοθετική ρύθμιση,  βάσει της οποίας προβλέφθηκε απαλλαγή από τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης για το φυσικό αέριο που προμηθεύονται οι επιχειρήσεις, με σκοπό την παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, προβλέφθηκε κλιμάκωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

στο φυσικό αέριο, σύμφωνα με τη συνολική παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων,  με 

απώτερο σκοπό να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 

5. Σύσταση Διϋπουργικής Επιτροπής σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων,  με σκοπό την υλοποίηση 

της δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ολοκλήρωση του έργου της ενιαίας 

θυρίδας. 

 

6. Αντικατάσταση  της παρ. 4α του άρθρου 29 του  ν. 2960.2001 (Τελωνειακός Κώδικας ), με σκοπό 

την αναπροσαρμογή των ορίων υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά τη 

θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση του 

διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω της χώρας μας και τη προσέλκυση και δραστηριοποίηση μη 

εγκατεστημένων στη χώρα μας εταιρειών. (άρθρο 10 νόμου 4410.2016). 

 

7.Ολοκλήρωση της καταγραφής των διαδικασιών σε όλους τους θεματικούς τομείς από τις 

συσταθείσες Ομάδες Εργασίας, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας και 

με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. 

 

8.Σύσταση Διυπουργικής Επιχειρησιακής Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα 

συναρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση του έργου της «Ενιαίας Θυρίδας» στο πλαίσιο 

διευκόλυνσης του εξαγωγικού εμπορίου. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Προώθηση διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση απαλλαγής από το δασμό των 

τροφοεφοδίων και από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των αλκοολούχων και καπνικών 

προϊόντων, που χρησιμοποιούνται ως εφόδια για τα πλοία των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων που 

αναχωρούν για το εξωτερικό καθώς και των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που δεν συμμετέχουν 

στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ), με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου και την 

ενίσχυση του ανταγωνισμού. 

 

2. Προώθηση διατάξεων βάσει των οποίων, στα ήδη απαλλασσόμενα από δασμό και κατά 

περίπτωση Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης  τροφοεφόδια, καύσιμα και λιπαντικά, προστίθενται και 
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λοιπά αναλώσιμα είδη, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων που 

εκτελούν πλόες εξωτερικού, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που σχετίζεται με το ναυτιλιακό κλάδο. 

 

3.Εντατικοποίηση των ελέγχων με στόχο να υλοποιηθεί πλήρως ο προγραμματισμός της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2016, που προβλέπει διενέργεια: 

 35.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης, 

 6.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών, 

 5.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων (πλην των προαναφερθέντων) και 

 5.000 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου. 

 

2. ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Στον τομέα των καπνικών προϊόντων, από την Κυβέρνηση δόθηκε και δίνεται έμφαση στην 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, το οποίο αποστερεί από το Ελληνικό Δημόσιο τεράστια ποσά 

εσόδων και βλάπτει την επιχειρηματικότητα και την υγιή λειτουργία της σχετικής αγοράς. 

Ενισχύθηκε η διενέργεια ελέγχων από όλες τις διωκτικές υπηρεσίες. Ολοκληρώθηκε η ψήφιση 

Νόμου με σκοπό την ενίσχυση της καταπολέμησης της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξοπλισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών με τελευταίας τεχνολογίας 

μηχανήματα, προκειμένου να υποβοηθηθούν αποτελεσματικά στην επιτυχία του έργου τους. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1.  Διενέργεια 6.585 ελέγχων, με συνολικό βεβαιωμένο ποσό ύψους 147.664.108 € (αύξηση της 

τάξης του 146,54% σε σχέση με  το έτος 2014). Οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών 

υπηρεσιών και η αφαίρεση των τελωνειακών αρμοδιοτήτων από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. 

είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ελέγχων σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά, 

παρά ταύτα, η ορθότερη στόχευση των ελεγκτικών ενεργειών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων κατά ποσοστό 146,54%. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων 

πραγματοποιήθηκαν από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.659 κατασχέσεις συνολικής ποσότητας  

634.972.879 τεμαχίων καπνικών προϊόντων και με συνολικό ποσό αναλογούντων δασμών και 

φόρων ύψους 115.281.813 Ευρώ (έναντι 2.245 κατασχέσεων συνολικής ποσότητας 428.802.919 

τεμαχίων και με συνολικό ποσό δασμών και φόρων ύψους 75.741.023 € για το έτος 2014). 
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Είδος 
Ελέγχου 

2014 2015 

Αριθμός 
Ελέγχων 

Ποσό 
Βεβαίωσης 

Μ.Ο. 
Αριθμός 
Ελέγχων 

Ποσό 
Βεβαίωσης 

Μ.Ο. 

Καπνικά 11.754 59.894.357 € 5.096 € 6.585 147.664.108 € 22.424 € 

ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

 

2. Συμμετοχή στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση Σχεδίου 

Νόμου για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων. 

 

3. Συμμετοχή στη Διϋπουργική Επιτροπή κύρωσης του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη 

παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της Σύμβασης-Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (με συντονιστή το Υπουργείο Υγείας).  Η εν λόγω επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει το κείμενο 

κύρωσης του Πρωτοκόλλου, το οποίο επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία. 

 

4. Συμμετοχή στη Διυπουργική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014.40.ΕΕ σχετικά με 

τη ρύθμιση του πλαισίου της εμπορίας και διακίνησης καπνικών προϊόντων (με συντονιστή το 

Υπουργείο Υγείας). Το σχετικό Σχέδιο Νόμου έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση από το αρμόδιο 

Υπουργείο. 

 

5. Αποδοχή δωρεάς για την προμήθεια του πρώτου αυτοκινούμενου σαρωτή (x-ray scanner) με 

αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Στις  23  Δεκεμβρίου  2015  υπεγράφη  η  σύμβαση  

μεταξύ  της  εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.»  και «ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  

αναμένεται  η παραλαβή  του  συστήματος  εντός  του τρέχοντος έτους (η κατασκευή του οποίου 

ξεκίνησε άμεσα), βάσει  των  όρων  της  σύμβασης. Έχει  υποβληθεί  επιχειρησιακό  σχέδιο  

λειτουργίας  του  συστήματος  και  έχουν  δρομολογηθεί  οι  απαραίτητες  διοικητικές  ενέργειες  

για  την  άμεση  λειτουργία  του  με  την  παράδοσή  του  στην  Ελληνική  Τελωνειακή  Υπηρεσία.  

 

 
2014 2015 Μεταβολή 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τεμάχια) 428.802.919 634.972.879 +48,08% 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ  ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ 75.741.023 € 115.281.813 € +52,21% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ 2.245 2.659 +18,44% 
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6. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης του απαιτούμενου ποσού για την προμήθεια πέντε 

ανιχνευτικών συστημάτων ελέγχου αποσκευών, επιβατών και δεμάτων. Παράλληλα, εκκίνηση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για περαιτέρω προμήθεια συστημάτων x-ray με στόχο την υποβοήθηση 

του ελεγκτικού έργου της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Διενέργεια 4.531 ελέγχων κατά το εννιάμηνο του έτους, με συνολικό βεβαιωμένο ποσό ύψους 

279.403.859 €. 

 

Είδος Ελέγχου 
2016 (εννιάμηνο) 

Αριθμός 
Ελέγχων 

Ποσό 
Βεβαίωσης 

Μ.Ο. 

Καπνικά 4.531 279.403.859 € 61.665 € 

 ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις καπνικών προϊόντων, ως κάτωθι: 

Είδος Ελέγχου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Ποσότητα 

Καπνικά 

ΤΣΙΓΑΡΑ  
(σε τεμάχια) 

363.933.423 

ΚΑΠΝΟΣ  
(σε γραμμάρια) 

15.982.993 

ΠΟΥΡΑ  
(σε τεμάχια) 

276 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

2. Ολοκλήρωση και προώθηση στα συναρμόδια Υπουργεία στρατηγικού σχεδίου για την 

καταπολέμηση της λαθρεμπορίας των καπνικών προϊόντων. 

 

3. Προώθηση και ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού 

και βιομηχανοποιημένων καπνών και ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του 

Λαθρεμπορίου κλπ», του οποίου βασικά σημεία είναι: 

i.η θεσμοθέτηση αδειοδότησης σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των καπνικών 

προϊόντων, 
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ii.η δημιουργία σχετικού μητρώου διακινητών,  

iii.η υποχρέωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας από τις καπνοβιομηχανίες προς τους 

πελάτες και προμηθευτές τους. 

iv.η απαγόρευση διασυνοριακών πωλήσεων καπνού, με τη χρήση νέων τεχνολογιών (πχ. 

διαδίκτυο), 

v. η πρόβλεψη συστημάτων ιχνηλασιμότητας και επιπλέον χαρακτηριστικών ασφαλείας για όλα 

τα προϊόντα καπνού  σε εφαρμογή σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε., 

vi.η σύσταση Διϋπηρεσιακού Συντονιστικού Κέντρου για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 

στα πρότυπα άλλων χωρών, για το συντονισμό των υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων. 

 

4. Πρωτοβουλία για σύσταση Διϋπουργικών Ομάδων με αντικείμενο την αντιμετώπιση της 

λαθρεμπορίας των καπνικών προϊόντων, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και σε επίπεδο 

επιχειρησιακών στελεχών. 

 

5. Σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την καθιέρωση νέων τεχνικών προδιαγραφών για 

τις ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού και τη μελέτη σκοπιμότητας εκτύπωσης αυτών από νέο 

φορέα. Η ομάδα έχει παραδώσει το πόρισμά της για την εκτύπωση νέων ταινιών.  

 

6. Αποδοχή από την OLAF του αιτήματος συγχρηματοδότησης που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο 

του προγράμματος HERCULES III, για την δράση «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

αυτόματης καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας διερχομένων οχημάτων». Η δράση περιλαμβάνει 

έξι συνοριακά τελωνεία, δηλαδή τα τελωνεία Κήπων, Καστανεών, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής 

Μέρτζανης και Νίκης. Επιτεύχθηκε χρηματοδότηση 90%, καθώς όλα τα επιλεγμένα σημεία 

αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Η δράση ανέρχεται στα 658.100 ευρώ, με συμμετοχή της 

χώρας μας στα 217.173 ευρώ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31.12.2017. 

 

7. Υποβολή νέας πρότασης στην OLAF στο πλαίσιο του προγράμματος HERCULE III, για την δράση 

«Προμήθεια ανιχνευτικών συστημάτων Χ-RΑYS για τον έλεγχο των αποσκευών». Η πρόταση 

περιλαμβάνει την προμήθεια έξι (6) συστημάτων για τα τελωνεία Σάμου, Κω, Καστανεών, Νίκης, 

Μέρτζανης, και Α΄ τελωνείο Πειραιά συνολικής αξίας 240.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η απάντηση 

αναμένεται τον Νοέμβριο του 2016. 
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8. Διαβίβαση αιτήματος και λήψη απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια  τεσσάρων ενδοσκοπίων για  την ΕΛΥΤ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟ  ΣΤ΄  

Τελωνείο  Πειραιά, Το  Α’  Θεσσαλονίκης και το  Τελωνείο  Πατρών. 

 

9.Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά του νέου ηλεκτρικά 

θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, σύμφωνα με τις επιταγές του ως άνω ψηφισθέντος Νόμου 

περί καπνικών προϊόντων. 

 

10. Νομοθετική ρύθμιση για την απευθείας ανάθεση εκτύπωσης νέων, προηγμένων τεχνολογικά 

και ασφαλέστερων, ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

 

11.Υπογραφή της σύμβασης για προμήθεια νέων ενσήμων ταινιών, μεταξύ του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1.Παραλαβή και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του σαρωτή φορτίων x-ray, που παρελήφθη 

ως δωρηθέν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, με σκοπό την πάταξη του λαθρεμπορίου 

καπνικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία εισόδου της χώρας.  

 

2.Έκδοση των προβλεπόμενων στο Ν. 4410/2016  Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες θα 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των  σχετικών διατάξεων του εν λόγω Νόμου. 

 

3. Υλοποίηση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα Τελωνείων για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

 

4. Στελέχωση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου για τη δίωξη του λαθρεμπορίου 

προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και στήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του. 

 

5. Παρακολούθηση της διαδικασίας για την προμήθεια σταθερών και κινητών σαρωτών 

φορτίων (x-ray scanners), όσον αφορά: 

 τη χρηματοδότηση 

 την πραγματοποίηση σχετικού διαγωνισμού 
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 την απόκτησή τους 

 τη λειτουργία τους και 

 τις απαιτούμενες προσλήψεις υπαλλήλων – χειριστών. 

 

6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης νέων  ένσημων ταινιών φορολογίας καπνού. 

 

7. Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων. 

 

8. Μελέτη για την αναδιαμόρφωση του τρόπου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων, με 

σκοπό τη δικαιότερη και αποδοτικότερη φορολόγηση και την αποτροπή του λαθρεμπορίου. 

 

9. Εντατικοποίηση των ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καπνικών 

προϊόντων και στόχο να υλοποιηθεί πλήρως ο προγραμματισμός της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων για το 2016, που προβλέπει: 

 

 Στελέχωση και ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Ελέγχου  (Κ.Ο.Ε.)  που  πραγματοποιούν 

προληπτικούς ελέγχους και δίωξη κατά τη διακίνηση αγαθών και προϊόντων, την καταπολέμηση 

του λαθρεμπορίου  στον  Ε.Φ.Κ.  (καπνικά,  αλκοολούχα,  ενεργειακά  προϊόντα). 

 Δημιουργία  μικτών  συνεργείων  ελέγχου  για  την  ενίσχυση  του  μηχανισμού ελέγχου των 

προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., ήτοι καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων. 

 Αύξηση  των  χημικών  ελέγχων  σε  υλικά  και  προϊόντα,  για  την  πληρότητα  των  όρων  και  

των  προδιαγραφών τους,  ώστε αυτά να διοχετεύονται με ασφάλεια στην αγορά. 

 Εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων σε χώρους  διακίνησης  και  παρασκευής  χημικών  

προϊόντων  ώστε  αυτοί  να  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα και τους κανόνες ασφάλειας. 

 Εντατικοποίηση των  απαραίτητων  χημικών  ελέγχων  σε  καύσιμα,  καπνικά  και  αλκοολούχα  

προϊόντα  για  την  ασφαλή κατανάλωσή  τους,  αλλά και την  παράλληλη διασφάλιση των 

δημοσίων εσόδων.  

 Ενδυνάμωση των  συνεργασιών  με  συναρμόδιες  Αρχές  και  Φορείς,  με  σκοπό  την  ασφάλεια  

των  καταναλωτών  και  την προστασία του περιβάλλοντος από απειλές ρύπανσης. 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 

πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων. 
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 Σταδιακή Προμήθεια των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης (x-ray για 

εμπορευματοκιβώτια και δέματα, γεφυροπλάστιγγες, σκύλοι ανιχνευτές, κάμερες καταγραφής 

κ.α.). 

 Υποχρεωτική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Συγκριτική μελέτη αναλυτικών παραμέτρων μεταξύ προτύπων, παραποιημένων και λαθραίων 

τσιγάρων με σκοπό την αποκάλυψη της προέλευσης επεξεργασίας και της τοξικότητας αυτών. 

 Υιοθέτηση συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης - αξιοποίησης των δεδομένων των 

επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων thetis-S. 

 

3. ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

Ο τομέας των καυσίμων αποτελεί ιδιάζουσας σημασίας τομέα για την οικονομία της χώρας. Ως 

εκ τούτου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, το 

οποίο απειλεί την υγιή λειτουργία της αγοράς και αποστερεί έσοδα από τη χώρα. Ενισχύθηκε η 

διενέργεια ελέγχων από όλες τις διωκτικές υπηρεσίες. Προχώρησε η υλοποίηση νόμων που 

παρέμεναν ανενεργοί για μεγάλο διάστημα, με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και 

προωθήθηκε ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός συστημάτων ελέγχου παράδοσης και παραλαβής 

καυσίμων, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Διενέργεια 8.859 ελέγχων, με συνολικό βεβαιωμένο ποσό από το λαθρεμπόριο ύψους 

13.783.250 €. Οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και η αφαίρεση των 

τελωνειακών αρμοδιοτήτων από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του αριθμού των ελέγχων σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά, παρά ταύτα, δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στους ελέγχους των ενεργειακών προϊόντων. 

 

Είδος 
Ελέγχου 

2014 2015 

Αριθμός 
Ελέγχων 

Ποσό 
Βεβαίωσης 

Μ.Ο. 
Αριθμός 
Ελέγχων 

Ποσό 
Βεβαίωσης 

Μ.Ο. 

Καύσιμα 27.365 18.054.344 € 660 € 8.859 13.783.250 € 1.556 € 

ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 
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2. Αναπροσαρμογή του συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής 

καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, με σκοπό την αύξηση 

των δημοσίων εσόδων (Ν. 4336.15). 

 

3. Προώθηση Στρατηγικού Σχεδίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων στο πλαίσιο 

της Διαπραγμάτευσης, μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  

 

4. Υποβολή πρότασης για την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με το 

σύστημα εισροών – εκροών, ώστε να προβλέπεται η  απαγόρευση εφοδιασμού με υγρά καύσιμα 

των πρατηρίων που δεν έχουν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα για το σύστημα εισροών – εκροών και 

περαιτέρω  πρόβλεψη επιβολής  διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών. Η πρόταση έχει 

προωθηθεί αρμοδίως και εξετάζεται από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

5. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και 

καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης 

αυτού. Στο πλαίσιο της επιταγής για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, το Υπουργείο 

επανακαθόρισε τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων, με γνώμονα την αντικειμενικότερη 

και δικαιότερη καταβολή του επιδόματος, σε όσο το δυνατό περισσότερους φορολογούμενους. 

 

6. Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις διαδικασίες και 

προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης 

εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης 

ενεργειακών προϊόντων. 

 

7. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπ. Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών 

και Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων) σχετικά με την εγκατάσταση και τον έλεγχο 

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στις ελεύθερες 

εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών 

πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων καθώς και στις 

εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων. Η εν λόγω απόφαση ήταν σε εκκρεμότητα από το 2013 

(Ν.4177 - ΦΕΚ A 173.2013).  
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8. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπ. Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Οικονομικών, Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) 

σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου 

εισροών – εκροών και GPS σε πλωτά μέσα (σλέπια, κλπ) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Ο νόμος 

που προέβλεπε την απόφαση ήταν του 2012 (N.4072 – ΦΕΚ Α 86.2012). 

 

9. Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης, και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου 

εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία 

(30.9.2016. Κ.Υ.Α ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016). 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Διενέργεια 2.567 ελέγχων κατά το εννιάμηνο του 2016, με συνολικό βεβαιωμένο ποσό ύψους 

2.437.207 €.  

 

Είδος Ελέγχου 
2016 (εννιάμηνο) 

Αριθμός 
Ελέγχων 

Ποσό 
Βεβαίωσης 

Μ.Ο. 

Καύσιμα 2.567 2.437.207 € 949 € 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις πετρελαιοειδών, ως κάτωθι: 

Είδος Ελέγχου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Ποσότητα 

Πετρελαιοειδή 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

(σε λίτρα) 
460 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

(σε λίτρα) 
4.260 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

2. Σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας (Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) για τη 

σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
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εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (GPS και εισροών – εκροών) στα πλωτά μέσα 

μεταφοράς καυσίμων. Η Ομάδα Εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και το σχέδιο της Κ.Υ.Α. 

αναρτήθηκε για διαβούλευση. Εν συνεχεία, υπογράφηκε από όλους τους συναρμόδιους φορείς 

και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΝΥΠΟΙΚ 0001160ΕΞ2016.27.4.2016 (ΦΕΚ 1262.Β.2016) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις για την έγκριση 

πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως εφοδιαστικών μέσων. 

 

3. Σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας (Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για τη σύνταξη 

σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με την υποχρέωση ιχνηθέτησης των υγρών 

καυσίμων. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για ενεργοποίηση διάταξης Νόμου, η οποία ψηφίστηκε 

από το 2012 και προέβλεπε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ιχνηθέτηση υγρών 

καυσίμων. Η ομάδα εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες της και το πόρισμα έχει 

κατατεθεί και αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την προς έκδοση Κ.Υ.Α. 

 

4. Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης του εξουσιοδοτικού Νόμου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ν. 3054.02), όσον αφορά το ποια είναι τα συναρμόδια Υπουργεία 

για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την ιχνηθέτηση των υγρών καυσίμων. 

Η τροποποιητική διάταξη προωθήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο και ενσωματώθηκε στο Νόμο 

4409.2016 (άρθρο 37). 

 

5. Πρωτοβουλία για σύσταση διυπουργικών ομάδων με σκοπό την αντιμετώπιση του 

λαθρεμπορίου καυσίμων, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας – συμβούλων και σε επίπεδο 

επιχειρησιακών στελεχών. 

 

6. Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο καταπολέμησης της νοθείας και του 

λαθρεμπορίου καυσίμων, μέσω της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης σχετικών δράσεων. Η 

Ομάδα Εργασίας έχει διαχωριστεί σε έξι υποομάδες, με βάση τις ειδικές δράσεις για την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση και 

υποβάλλουν προτάσεις σε αντίστοιχη συσταθείσα Επιτροπή, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο 

Γενικών Γραμματέων. 

 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

69 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

7.Έκδοση Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων, διαδικασιών συμψηφισμού και 

δικαιούχων προς επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου diesel που χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά στη γεωργία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, με 

βάση δικαιότερα και αντικειμενικότερα κριτήρια. 

 

2.Υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων στο πλαίσιο της 

συσταθείσας Ομάδας Διοίκησης Έργου. 

 

3.Προώθηση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων – βελτιώσεων για την ορθότερη και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 

καυσίμων,. 

 

4. Οριστικοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 

καυσίμων, προκειμένου αυτό να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την ολοκληρωμένη υλοποίηση 

όλων των απαιτούμενων δράσεων. 

 

5. Εντατικοποίηση των ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και 

στόχο να υλοποιηθεί πλήρως ο προγραμματισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για 

το 2016, που προβλέπει: 

 

 Στελέχωση και ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Ελέγχου  (Κ.Ο.Ε.)  που  πραγματοποιούν 

προληπτικούς ελέγχους και δίωξη κατά τη διακίνηση αγαθών και προϊόντων, την καταπολέμηση 

του λαθρεμπορίου  στον  Ε.Φ.Κ.  (καπνικά,  αλκοολούχα,  ενεργειακά  προϊόντα). 

 Εγκατάσταση  ολοκληρωμένων  συστημάτων  παρακολούθησης  εισροών - εκροών  σε  πλωτά 

μέσα  μεταφοράς  πετρελαιοειδών, σε  δεξαμενές  φορολογικών  αποθηκών και αποθηκών 

τελωνειακής αποταμίευσης 

 Δημιουργία  μικτών  συνεργείων  ελέγχου  για  την  ενίσχυση  του  μηχανισμού ελέγχου των 

προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., ήτοι καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων. 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

70 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

 Επικαιροποίηση της  νομοθεσίας  για  τους ιχνηθέτες καυσίμων, για τον έλεγχο της ποιότητας 

των υγραερίων  και  για τον έλεγχο του  ζύθου  και του πετρελαίου καύσης. 

 Αύξηση  των  χημικών  ελέγχων  σε  υλικά  και  προϊόντα,  για  την  πληρότητα  των  όρων  και  

των  προδιαγραφών τους,  ώστε αυτά να διοχετεύονται με ασφάλεια στην αγορά. 

 Εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων σε χώρους  διακίνησης  και  παρασκευής  χημικών  

προϊόντων  ώστε  αυτοί  να  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα και τους κανόνες ασφάλειας. 

 Εντατικοποίηση των  απαραίτητων  χημικών  ελέγχων  σε  καύσιμα,  καπνικά  και  αλκοολούχα  

προϊόντα  για  την  ασφαλή κατανάλωσή  τους,  αλλά και την  παράλληλη διασφάλιση των 

δημοσίων εσόδων.  

 Ενδυνάμωση των  συνεργασιών  με  συναρμόδιες  Αρχές  και  Φορείς,  με  σκοπό  την  ασφάλεια  

των  καταναλωτών  και  την προστασία του περιβάλλοντος από απειλές ρύπανσης. 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 

πετρελαιοειδών και καπνικών προϊόντων. 

 Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του 

συστήματος εισροών - εκροών στα καύσιμα. 

 Εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα 

αεροδρόμια. 

 Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων 

 Υποχρεωτική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Διεξαγωγή τουλάχιστον 32.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον 

τομέα καυσίμων. 

 Υιοθέτηση συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης - αξιοποίησης των δεδομένων των 

επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων thetis-S 

 Κωδικοποίηση νομοθεσίας πετρελαίου καύσης 

 Εισήγηση νομοθετικών διατάξεων (Κ.Υ.Α.), οι οποίες καθορίζουν όρους και διαδικασίες 

("Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη 

δειγμάτων υγραερίου") που εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο της ποιότητας των υγραερίων. 

 

6. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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Στον κλάδο των αλκοολούχων προϊόντων, έγιναν σημαντικά βήματα για την διασφάλιση των 

δημοσίων εσόδων, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

του ανταγωνισμού. Καθορίστηκαν, με Υπουργική Απόφαση, οι όροι και οι διαδικασίες για τον 

έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας του οίνου, με 

στόχο τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την ορθή επιβολή του φόρου και την καταπολέμηση 

της λαθρεμπορίας. Εξασφαλίστηκε η «ταμειακή» διευκόλυνση των μικρών ζυθοποιείων και των 

μικρών οινοπαραγωγών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον βέλτιστο τρόπο οι αλλαγές που 

επήλθαν με την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί και να διευκολυνθούν στην 

προσαρμογή τους, προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν και να προσφέρουν στις τοπικές 

οικονομίες και την εθνική οικονομία. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Νομοθετική ρύθμιση για  την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί ( Ν. 4346.2015) 

με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

 

2. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζονται : 

 οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης 

και εμπορίας οίνου 

 οι αναγκαίες ρυθμίσεις που αφορούν στη φορολόγηση, διακίνηση και παρακολούθηση αυτού, 

με στόχο τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την ορθή επιβολή του φόρου και την 

καταπολέμηση της λαθρεμπορίας. 

 

3. Νομοθετική ρύθμιση, για την υλοποίηση σύστασης του ΟΟΣΑ, που αφορά στη δυνατότητα 

συλλειτουργίας αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων με στόχο την διευκόλυνση του εμπορίου 

και ενίσχυση του ανταγωνισμού.  

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Στο πλαίσιο των ελέγχων κατά το εννιάμηνο του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν 

κατασχέσεις καπνικών προϊόντων, ως κάτωθι: 
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Είδος Ελέγχου 
2016 (εννιάμηνο) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Ποσότητα 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 

ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ  
(σε λίτρα) 

245.297,23 

ΜΠΥΡΑ  
(σε λίτρα) 

3.180,60 

ΚΡΑΣΙ  
(σε λίτρα) 

29.180,50 

 ΛΙΚΕΡ  
(σε λίτρα) 

185,70 

ΑΜΒΥΚΕΣ  
(σε τεμάχια) 

13 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 3 

ΑΝΥΔΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ  
(σε λίτρα) 

251,08 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 40 VOL  
(σε λίτρα) 

29.359,38 

ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ  
(σε λίτρα) 

245.297,23 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

2. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παροχή επιπλέον διευκολύνσεων στους μικρούς 

οινοπαραγωγούς, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή τους στο νέο φορολογικό 

καθεστώς οίνου. 

 

4. Έκδοση εγκυκλίου με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς, 

που δεν διαθέτουν τα συνυποβαλλόμενα με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,  

δικαιολογητικά (και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής Ε Φ.Κ.), 

να δηλώσουν τα αποθέματα του προϊόντος τους προκειμένου να φορολογηθούν. 

 

5. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 

απόδοσης 3% επί του ζύθου, προς διευκόλυνση των μικρών ζυθοποιείων. 

 

6. Νομοθετική ρύθμιση που αφορά στη χορήγηση απαλλαγής από την επιβολή Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης στον οίνο που προορίζεται για την παραγωγή ξυδιού, με στόχο την εναρμόνιση 

της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας 

στο συγκεκριμένο τομέα.  
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7. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, 

παρασκευή, διάθεση και εμφιάλωση αυτής, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με 

το ευρωπαϊκό δίκαιο και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 

8. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης, στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση απαλλαγής από την 

επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον οίνο που προορίζεται για την παραγωγή ξυδιού. 

 

9. Νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση του ειδικού καθεστώτος επιβολής Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης στα αλκοολούχα, που ισχύει  για την περιοχή της Δωδεκανήσου, με σκοπό την 

εξασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας των κανόνων του ανταγωνισμού αλλά και την 

ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. 

 

10. Ιδιαίτερη εστίαση στους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επιβολής 

Ε.Φ.Κ.  στον οίνο. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛ.Υ.Τ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ 
ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2016 ΕΩΣ 31/8/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΠΟΥ 
ΕΛΕΧΘΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 34 44 34 4 4 11.76% 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛ.Υ.Τ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ 
ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/9/2016 ΕΩΣ 30/9/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΠΟΥ 
ΕΛΕΧΘΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 224 231 228 17 16 7,14% 

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την επέκταση της διαδικασίας του ελέγχου και της 

επιβολής κυρώσεων επί παραβάσεων και στις πρώτες ύλες παραγωγής ξυδιού, με στόχο τη 

διασφάλιση της τήρησης του τελωνειακού νόμου. 

2. Προώθηση ρύθμισης που αφορά στον καθορισμό ευνοϊκότερων προϋποθέσεων  για τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας σε οινοπνευματοποιούς  Β΄ κατηγορίας.  

 

3. Εντατικοποίηση των ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αλκοολούχων 

και στόχο να υλοποιηθεί πλήρως ο προγραμματισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

για το 2016., ο οποίος προβλέπει: 

 

 Στελέχωση και ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Ελέγχου  (Κ.Ο.Ε.)  που  πραγματοποιούν 

προληπτικούς ελέγχους και δίωξη κατά τη διακίνηση αγαθών και προϊόντων, την καταπολέμηση 

του λαθρεμπορίου  στον  Ε.Φ.Κ.  (καπνικά,  αλκοολούχα,  ενεργειακά  προϊόντα). 

 Δημιουργία  μικτών  συνεργείων  ελέγχου  για  την  ενίσχυση  του  μηχανισμού ελέγχου των 

προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., ήτοι καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων. 

 Τυποποίηση της διαδικασίας για τον έλεγχο της  λειτουργίας φορολογικών αποθηκών αιθυλικής 

αλκοόλης  και  αλκοολούχων  ποτών  και  καπνικών  προϊόντων. 

 Αύξηση  των  χημικών  ελέγχων  σε  υλικά  και  προϊόντα,  για  την  πληρότητα  των  όρων  και  

των  προδιαγραφών τους,  ώστε αυτά να διοχετεύονται με ασφάλεια στην αγορά. 

 Εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων σε χώρους  διακίνησης  και  παρασκευής  χημικών  

προϊόντων  ώστε  αυτοί  να  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα και τους κανόνες ασφάλειας. 

 Εντατικοποίηση των  απαραίτητων  χημικών  ελέγχων  σε  καύσιμα,  καπνικά  και  αλκοολούχα  

προϊόντα  για  την  ασφαλή κατανάλωσή  τους,  αλλά και την  παράλληλη διασφάλιση των 

δημοσίων εσόδων.  

 Ενδυνάμωση των  συνεργασιών  με  συναρμόδιες  Αρχές  και  Φορείς,  με  σκοπό  την  ασφάλεια  

των  καταναλωτών  και  την προστασία του περιβάλλοντος από απειλές ρύπανσης. 

 Υποχρεωτική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 
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 Διεξαγωγή τουλάχιστον 21.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον 

τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης. 

 Υιοθέτηση συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης - αξιοποίησης των δεδομένων των 

επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων από την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων thetis-S 

 Κατάρτιση Σχεδίου Επίσημου Ελέγχου αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη 

 Κωδικοποίηση - επικαιροποίηση νομοθεσίας ζύθου 

 Συμπλήρωση - τροποποίηση του ν. 2969.2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» 
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Γ.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

α/α ΔΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1 

Αξιοποίηση κτιρίου "Κεράνης" 
επί της οδού Θηβών στη Νίκαια 
για στέγαση υπηρεσιών που 
τώρα καταβάλλουν ενοίκιο 

● Υπουργείο Οικονομικών 

Θέσεις εργασίας: 2.300 
Εμβαδό κτιρίου:39.414 τ.μ. 
Χώροι στάθμευσης:2.882 
τ.μ. 

13.6.2016 
Πρωτόκολλο 
Διοικητικής 
παράδοσης – 
παραλαβής. 
Υπουργείο 
Οικονομικών – 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

2 

Παραχώρηση του χώρου 
‘’Ασυρμάτου’’ στο Δήμο Αγ. 
Δημητρίου  για 30 έτη για τη 
δημιουργία χώρου πρασίνου. 

● Υπουργείο Οικονομικών 
● Δήμος Αγίου Δημητρίου 

39.500 τ.μ. 

15.6.2016 
496/15.6.206 
Απόφαση ΔΣ ΕΤΑΔ 
ΑΕ 

3 

Αξιοποίηση έκτασης  που 
βρίσκεται στο Φαληρικό Όρμο,  
με παραχώρηση για σαράντα 
έτη. 

●  Υπουργείο Οικονομικών 
●  Περιφέρεια Αττικής 

487.393 τ.μ. 
ΦΕΚ Α' 
148/8.8.2016 

4 

Αξιοποίηση του συγκροτήματος 
διαμερισμάτων "Προσφυγικά" 
επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 
μέσω παραχώρησης στην 
Περιφέρεια Αττικής. 

●  Υπουργείο Οικονομικών 
●  Περιφέρεια Αττικής 

177 διαμερίσματα 
προσφυγικού συνοικισμού 

ΦΕΚ Α' 
149/9.8.2016 

5 

Παραχώρηση κατά χρήση 
δημοσίου ακινήτου για τη 
στέγαση του Λιμεναρχείου 
Σύμης για τριάντα (30) έτη. 

●  Υπουργείο Οικονομικών 
● Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 

730 τ.μ.  
ΦΕΚ 
Α’148/8.8.2016 

6 
Αξιοποίηση ακτών από τον 
Άλιμο έως τη Βάρκιζα μέσω 
παραχώρησης στους δήμους. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

27.7.2016 
Απόφαση 
499/27.7.2016  ΔΣ 
ΕΤΑΔ ΑΕ 

●  Υπουργείο Οικονομικών 
●  Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης 

 

5.1 
Camping Βούλας 
61.712 τ.μ. 

5.2 

Έκταση μεταξύ ακτής 
Α' Βούλας και του 
Δημαρχείου: 83.167 
τ.μ. 

5.3 
Ακτή Α' Βούλας: 
75.600 τ.μ. 

5.4 
Αιγιαλός και παραλία 
στην Βουλιαγμένη: 
21.654 τ.μ. 

5.5 
Αιγιαλός και παραλία 
στη Βάρκιζα: 182.000 
τ.μ. 

5.6 
Αιγιαλός και παραλία 
στη Βάρκιζα:: 21.654 
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τ.μ. 

●  Υπουργείο Οικονομικών 
●  Δήμος Γλυφάδας 

5.7 
Αιγιαλός και παραλία 
στη Γλυφάδα: 
180.000 τ.μ. 

●  Υπουργείο Οικονομικών 
●  Δήμος Αλίμου 

5.8 
Παραλία Ζέφυρος: 
56.300 τ.μ. 

5.9 
Α' αλίπεδο: 12.418 
τ.μ. 

5.10 
Β'  αλίπεδο: 20.420 
τ.μ. 

5.11 
Οργανωμένη ακτή 
Αλίμου: 57.947 τ.μ. 

7 
Αξιοποίηση νεοκλασικού 
κτιρίου επί των οδών 
Φιλελλήνων και Ξενοφώντος 

●  Υπουργείο Οικονομικών 
●  Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος 

Μακροχρόνια μίσθωση και 
συντήρηση - 
ανακατασκευή κτιρίου: 
1.182 τ.μ. 

20.7.2016 ΑΥΟ 
ΔΤΥΓ0011927/ 
18.6.2106 

8 
Παραχώρηση στο Δήμο 
Καισαριανής του Πάρκου 
Ελευθερίας για 40 έτη  

●  Υπουργείο Οικονομικών 
● Δήμος Καισαριανής  

463.946 τ.μ.  
Άρθρο 44 Νόμου 
για Παιδεία (Βουλή 
31.8.16) 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Από την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη μελέτη των προτάσεων των υπηρεσιών της 

ΓΓΔΠ το έτος 2015, διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός 

Υπουργείου Οικονομικών» για τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Για το 

σκοπό αυτό, συστάθηκε εντός του 2015 Επιτροπή μελέτης. 

Με την τροποποίηση αυτή επιδιώκεται η αποκατάσταση των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν 

με το εν λόγω ΠΔ στη δομή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας οι οποίες, σε 

συνδυασμό με την απομάκρυνση υπαλλήλων, είχαν ως συνέπεια την απόλυτη δυσλειτουργία των 

Υπηρεσιών της και ως εκ τούτου την τεράστια οικονομική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς 

κατέστη ουσιαστικά αδύνατη η διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών πράξεων για την 

εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Οι αλλαγές αυτές 

δημιούργησαν σταδιακά πολύ σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σήμερα, να 

εκκρεμούν  πάρα πολλές υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν, αφενός λόγω 

της γραφειοκρατίας που επεβλήθη με το πιο πάνω σχήμα (τα αυτοτελή γραφεία δεν έχουν την 

δυνατότητα να εκδώσουν κανένα διοικητικό έγγραφο και υποχρεούνται να στέλνουν όλα τα 

έγγραφά τους στις περιφερειακές διευθύνσεις) και αφετέρου λόγω της σημαντικής μείωσης του 

προσωπικού. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη υποστελέχωση των υπηρεσιών της, η Γ.Γ.Δ.Π. τόνισε την 

κρισιμότητα του θέματος της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της και ζήτησε την άμεση στελέχωση 

του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων με όλους τους διαθέσιμους τρόπους της κείμενης 

νομοθεσίας (μετατάξεις, προσλήψεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, κλπ).  Επιπλέον ζήτησε την 

ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων μετατάξεων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ μηχανικών προς τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας. 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας απάντησε αναλυτικά στον Γενικό Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το σύνολο των ενεργειών της για την στελέχωση των υπηρεσιών 

της.  

 

Στο πλαίσιο του συντονισμού των ενεργειών και της αναζήτησης της βέλτιστης λύσης σχετικά με 

την στελέχωση των υπηρεσιών της, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας πρότεινε σχέδιο 

νομοθετικής ρύθμισης για κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων μετατάξεις μηχανικών και 

νομικών στις υπηρεσίες της.  Επιπλέον, αποφασίστηκε η άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων 

μετατάξεων του κλάδου ΠΕ και ΤΕ μηχανικών.  Αποφασίστηκε να τεθούν σε προτεραιότητα 

μετακινήσεις προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε. σε υπηρεσίες της Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, 

η συνδρομή προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε. για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας καθώς και να ασκηθεί πίεση από την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την 

υλοποίηση του αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων 

του Υπουργείου μέσω νέων προσλήψεων.  

 

Παράλληλα έχει γίνει διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων στελέχωσης του Γραφείου Ελληνικού 

καθώς και σχετικές συνεργασίες και συναντήσεις με τον ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε 

έως και τις αρχές του έτους 2017 το Γραφείο να έχει αποκτήσει την πλήρη σύνθεσή του. 

 

Εκδόθηκε Υπουργική απόφαση και συγκροτήθηκε επιτροπή μελέτης του τρόπου οργάνωσης και 

λειτουργίας βάσης δεδομένων για τις Αντικειμενικές Αξίες των Ακινήτων. Η επιτροπή εργάζεται 

προκειμένου να υλοποιήσει και θεσμοθετήσει βάση δεδομένων αξιών ακινήτων επί της οποίας θα 

στηρίζονται πλέον οι αναπροσαρμογές των Αντικειμενικών Αξιών των Ακινήτων και η οποία θα 

δύναται να υποστηρίζει το Υπ. Οικονομικών και το Ελληνικό Δημόσιο σε όλες τις ενέργειες τις 

σχετικές με τιμές ακινήτων που με τον ένα ή άλλο τρόπο το αφορούν. 
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Υπάρχει πρόθεση για υποβολή νομοθετικής ρύθμισης και δημιουργία εφαρμογής (σε 

συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) για την παραχώρηση απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. 

 

1.1 Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ) 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Παραλαβή του έργου υποστήριξης όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της ψηφιοποίησης και διάθεσης διαγραμμάτων και 

εγγράφων καθώς και της δημιουργίας περιγραφικής και γεωγραφικής βάσης δεδομένων. 

Δημιουργήθηκαν εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες για τις Υπηρεσίες της ΓΓΔΠ και τον πολίτη 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

Ολοκλήρωση, υλοποίηση και θέση σε πλήρη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών, για χρήση 

τους από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και τον πολίτη. Ομοίως, 

της διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα όπως TAXISNET, MIS της ΕΤΑΔ. Το έργο 

είναι υπό εξέλιξη και βρίσκεται στην φάση της εγγυητικής περιόδου.  

Συνεχής τεχνική υποστήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας και των 

Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας (έκδοση οδηγιών και εγχειριδίων χρήσης, τηλεφωνική 

και ηλεκτρονική υποστήριξη). 

Έλεγχος στην πράξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 

Κληροδοτημάτων  από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» Μονάδα Γ. 

Ανάρτηση των ψηφιακών υπηρεσιών και αιτήσεων του τον πολίτη στον ιστότοπο της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Προώθηση ενεργειών για τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τη 

διαχείριση δημόσιας περιουσίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων(απλής χρήσης παραχώρησης αιγιαλών, αμμοληψιών).  
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1.2 ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  (Μ.Α.Π.)  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Νέα καταγραφή των ακινήτων των Υπουργείων στις προδιαγραφές των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ), στα πλαίσια 

επικαιροποίησης των στοιχείων. Η παραμετροποίηση των ψηφιακών βάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Υλοποίηση Ψηφιακής Υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων (για επικαιροποίηση του μητρώου χρήστη 

μέσω ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ). 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

 Δημιουργία χρηστών ανά Υπουργείο και δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων των 

ακινήτων 19 Υπουργείων μέσω ΨΥΔΗΠΕΕΚ. 

 Κλήθηκαν όλα τα Υπουργεία να επικαιροποιήσουν το μητρώο μέσω της εφαρμογής του 

Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας. 

 Εισήγηση για διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα». 

 Δημιουργία προφίλ μητρώου του δημοσίου. Ανάλυση για διπλοεγγραφές δημοσίου, συσχέτιση 

με βάση  Κτηματολογίου για την προστασία των δημόσιων ακινήτων. 

 Διορθώσεις και συμπληρώσεις στις εφαρμογές του ΜΑΠ στο πλαίσιο της εγγυητικής περιόδου 

του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. 

 Μελέτη για το προσφυγικό, κατανομή – τοποθέτηση κέντρων σε δημόσια ακίνητα. 

 Μελέτη και δημιουργία γεωγραφικής βάσης/υπηρεσίας στεγάσεων/μεταστεγάσεων δημοσίου 

τομέα. 

 Μελέτη και προετοιμασία διαλειτουργικοτήτων με το Υπουργείο Υγείας, τη Γενική Γραμματεία 

Πρόνοιας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης/ΟΠΕΚΕΠΕ, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. 

Καταγραφή απαιτήσεων , ανάλυση βάσεων σε τεχνικό και εννοιολογικό επίπεδο σε συνεργασία και 

με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 Εξέταση της λειτουργίας του ΜΑΠ σε σχέση με τον Ν.4389/2016. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 
 

Ολοκλήρωση καταγραφής  της δημόσιας περιουσίας. Ενημέρωση του ψηφιακού φακέλου για το 

σύνολο των ακινήτων όλων των Υπουργείων και επικαιροποίηση δεδομένων. Υλοποίηση 

διαλειτουργικοτήτων. 

Προγραμματισμός έργου για την ωρίμανση του μητρώου με έλεγχο τίτλων, αυτοψίες, νομικό και 

τεχνικό έλεγχο. 

Εξέταση της λειτουργίας του ΜΑΠ σε σχέση με τον Ν.4389/2016 και της οριστικοποίησης του ΜΑΠ. 

 

1.3 ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015- 2016  

 

 Συστάθηκε ομάδα εργασίας για υποβολή προτάσεων προς εξοικονόμηση πόρων από τις 

στεγάσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Στους στόχους αυτής της ομάδας, μεταξύ 

άλλων, είναι επίσης η αξιοποίηση των 28 ακινήτων του προγράμματος πώλησης και 

επαναμίσθωσης (sale & lease back), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή την εξεύρεση εναλλακτικών προτάσεων στέγασης 

εντός των κενών ακινήτων του προγράμματος αυτού.  Η ομάδα εργασίας έχει ξεκινήσει τις 

εργασίες της μέσα στο 1ο τρίμηνο 2016 και συνεχίζει για την επίτευξη των σκοπών σύστασής της. 

 

 Έκδοση απόφασης «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών σε κτίρια που 

έχουν συναφθεί μισθώσεις από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

ν. 3581.2007», με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών του Δημοσίου. H απόφαση εκδόθηκε με 

απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του Δημοσίου, όπως για παράδειγμα σε σχέση 

με την εξοικονόμηση των καταβαλλόμενων μισθωμάτων, το κόστος εκτέλεσης πιθανών 

απαιτούμενων εργασιών, πιθανών αποζημιώσεων εκμισθωτών, κλπ. 

 

 Επεξεργασία και σύνταξη εγκυκλίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων για τη στέγαση 

Δημοσίων Υπηρεσιών. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 
 

Μετακίνηση δημόσιων υπηρεσιών στο πολυώροφο κτίριο των πρώην καπναποθηκών Κεράνη το 

οποίο βρίσκεται στην Λ. Θηβών 196-198, στην περιοχή του Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη. 

Το Δημόσιο υποχρεούται για μία εικοσαετία να καταβάλλει στον επενδυτή 221.500 € το μήνα 

ως ενοίκιο (ήτοι 2.652.000 € το χρόνο). Από τον Μάιο του 2014 μέχρι σήμερα παραμένει κλειστό 

και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την Ελληνική Αστυνομία. Στο παρελθόν,  όλες οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν να στεγάσουν υπηρεσίες παρά ταύτα μέχρι σήμερα δεν 

κατέστη δυνατόν, επειδή διάφορα συμφέροντα δημιουργούσαν προσχώματα στην μετακίνηση 

τους αλλά επίσης δεν υπήρχε και η ανάλογη πολιτική βούληση να μετακινήσουν δημόσιες 

υπηρεσίες αναβαθμίζοντας έτσι μια ξεχασμένη και υποβαθμισμένη περιοχή του Πειραιά. Η 

σχετική μηνιαία εξοικονόμηση κόστους για το Δημόσιο θα είναι της τάξης (τουλάχιστον) των 

500.000,00 ευρώ.  

 

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 – 2016  

 

1. Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που 

βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της χώρας και σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης 

του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

2. Σύσταση Επιτροπής για τη δημιουργία Μητρώου Αξιών Ακινήτων στα πλαίσια ανασχεδιασμού 

του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής εντός του 2016, ώστε να τεθεί σε λειτουργία το νέο 

σύστημα. 
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1.5 ΑΙΓΙΑΛΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Βεβαίωση εσόδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας για το 2015 ύψους 

33.111.251,50 ευρώ, η οποία εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2014 (ύψος 

βεβαιωμένων εσόδων 33.462.744,34 ευρώ), είναι όμως σταθεροποιημένη σε υψηλότερα επίπεδα 

σε βάθος τριετίας. Άνοδο παρουσίασαν τα έσοδα από μισθώσεις αιγιαλού, τα οποία τα 

τελευταία τρία χρόνια εμφανίζονταν στο ίδιο ύψος, όπως επίσης και από την αυθαίρετη χρήση 

αιγιαλού.  

 

Βεβαιωθέντα έσοδα Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας 

  2012 2013 2014 2015 
Μισθώσεις αιγιαλού και 
παραλίας 5.307.436,86 5.355.659,57 5.341.020,66 8.213.785,34 

Αυθαίρετη χρήση αιγιαλού 10.577.783,23 11.418.230,95 17.526.426,16 19.070.103,34 
ΠΗΓΗ: Γ.Γ.Δ.Π., Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα Α΄ 

 

Πτώση παρουσίασαν τα έσοδα από εκποιήσεις και αυθαίρετη χρήση δημοσίων και ανταλλάξιμων 

κτημάτων, όπως και από τις αμμοληψίες. Σημειώνουμε ότι τα βεβαιωθέντα από Πρωτόκολλα 

Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης έσοδα, αφορούν κυρίως αυθαίρετη χρήση παρελθόντων ετών. 

 

2. Έκδοση 11 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρησης Δημοσίων Κτημάτων και 8 Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων ανάκλησης παραχώρησης. 

 

3. Διαρκής παρακολούθηση διαδικασιών Κτηματολογίου από όλες τις Περιφερειακές μας 

Υπηρεσίες- Υποβολή δηλώσεων καταγεγραμμένων Δημοσίων ακινήτων, αντιμετώπιση ενστάσεων 

και δικαστικών προσφυγών, εξέταση για τυχόν καταγραφή ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη». 

 

4. Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 2015 για απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού και παραλίας σε Δήμους και Κοινότητες και τεσσάρων εγκυκλίων, σε συνέχεια αυτής. 

 

5. Έκδοση 4 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων Απαλλοτρίωσης, 11 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 

ανάκλησης απαλλοτρίωσης, 5 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων απευθείας εξαγοράς και 25 Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων Καθορισμού Επιστρεπτέας αποζημίωσης για ανάκληση απαλλοτρίωσης 
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6. Έκδοση αποφάσεων παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου για εκτέλεση 

έργων, όπου πληρούνταν οι προϋποθέσεις. 

 

7. Έκδοση 115 αποφάσεων αποδοχής γνωμοδοτήσεων των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Δημοσίων 

Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας.  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4321.2015 περί οριοθέτησης 

αιγιαλού σε ορθοφωτοχάρτες. 

 

2. Σύνταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας 

για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε από τη Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (σε συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), με σκοπό να συνιστά συμμόρφωση με την 3944.2015 απόφαση 

του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄), αλλά και να περιγράψει διαδικασίες, περιορίζοντας 

κατά το δυνατό τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας τη συντόμευση των διαδικασιών.  

 

3. Ενέργειες σε θέματα δημοσίων κτημάτων και εφαρμογής της νομοθεσίας του Κτηματολογίου. 

Εκδόθηκαν πέντε εγκύκλιοι σε θέματα αιγιαλού και παραλίας και ενημερώθηκε ο Γενικός 

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το ΣΕΒ όποτε χρειάστηκε. 

 

4. Τα βεβαιωθέντα έσοδα των Περιφερειακών Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας διαμορφώνονται  

έως σήμερα στα ίδια με τα περσινά επίπεδα (περίπου 12 εκ. ευρώ). Η ολοκληρωμένη εικόνα για το 

επτάμηνο θα είναι οριστική μετά το πέρας του εννεάμηνου 2016, καθώς στους θερινούς μήνες 

βεβαιώνονται τα ποσά από μισθώσεις και καταπατήσεις αιγιαλών που σε αυτή την περίοδο 

παρουσιάζουν αύξηση, επομένως δεν μπορεί να προβλεφθεί αν υπάρχει μείωση ή αύξηση 

εσόδων. 

 

5. Εκδόθηκαν 12 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για απευθείας παραχώρηση δημοσίων κτημάτων 

και 20 για ανάκληση της σχετική παραχώρησης. 
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6. Έχουν εκδοθεί 30 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ανάκλησης απαλλοτριώσεων ,5Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις απαλλοτριώσεων απευθείας εξαγοράς, 25 αποφάσεις κήρυξης 

απαλλοτριώσεων και 35 Υπουργικές αποφάσεις Καθορισμού Επιστρεπτέας αποζημίωσης για 

ανάκληση απαλλοτρίωσης καθώς και δεκάδες άλλες υποθέσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας επί των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 

 

7. Υποστηρίχθηκαν τα θέματα που εξετάστηκαν από το γνωμοδοτικό συμβούλιου για τα 

ανταλλάξιμα και δημόσια κτήματα και εκδόθηκαν 120 Υπουργικές Αποφάσεις αποδοχής. Έγινε η 

σχετική προετοιμασία των φακέλων για την εισαγωγή υποθέσεων  στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Επικαιροποίηση των διατάξεων του Ν.2971.2001 (Α΄285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις», ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση ζητημάτων όπως ο καθορισμός ανταλλάγματος 

στις περιπτώσεις παραχώρησης έργων στον αιγιαλό, η παράταση προθεσμιών για τον 

καθορισμό αιγιαλού σε ορθοφωτοχάρτες, η απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης και 

επισκευής έργων για αναπτυξιακούς σκοπούς με την εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

2. Προώθηση νομοσχεδίου για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου. Στόχος, η αντιμετώπιση 

των αυθαίρετων καταπατήσεων εκ μέρους ιδιωτών της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Με 

σειρά Νόμων (Ν.357.1976, Ν.719.1977, Ν.2166.1993 και Ν. 2386.1996), πλήθος δημόσιων 

κτημάτων εκποιήθηκε, έναντι τιμήματος, με ανάλογη ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Θα 

επιδιωχθεί:  

  αποδέσμευση της Πολιτείας από τα καταπατημένα ακίνητα που δεν είναι απαραίτητα για την 

εξυπηρέτηση των κρατικών σκοπών της ή δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες  από ειδικές 

νομοθεσίες κατηγορίες ακινήτων, έναντι τιμήματος,  

 απελευθέρωση Υπηρεσιών και Δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών και εξόδων και  

 ικανοποίηση χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων. 
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3. Εξέταση 20 αιτημάτων παραχώρησης Δημοσίων Κτημάτων.  

 

4. Έκδοση 46 εκκρεμών αποφάσεων αποδοχής γνωμοδοτήσεων των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων 

Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας και προώθηση 90 εκκρεμών αιτήσεων στο 

Συμβούλιο. 

 

5. Υποβολή των οικονομικών στοιχείων(προϋπολογισμός- απολογισμός) των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων ώστε να διαμορφωθεί η τελική εικόνα εσόδων για το 2016( είναι σε εξέλιξη η 

καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών). 

 

1.6 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ - ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Σύνταξη 26 Προεδρικών διαταγμάτων σύστασης ή και τροποποίησης οργανισμών ιδρυμάτων. 

 

2. Ανάρτηση 212 διακηρύξεων μισθώσεων για ακίνητα των κοινωφελών περιουσιών και 

σχολαζουσών κληρονομιών. 

 

3. Απόδοση ποσού 558.000 ευρώ με χρηματικά εντάλματα από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων της 

Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

4. Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (κινητών και ακινήτων) αξίας άνω των 2.000.000,00 

ευρώ. 

 

5. Με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, προβλέπεται η είσπραξη ποσού ύψους 

500.000 ευρώ από την παρακράτηση 5% επί των εσόδων των κοινωφελών περιουσιών και των 

σχολαζουσών κληρονομιών. 

 

6. Εξέταση 193 αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κλπ. 

 

7. Για την απόδοση παραγραφόμενων ασφαλειών και αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων 

τόκων, δεν υπάρχει ακόμα εικόνα για το 2015. 

 

 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

87 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

8. Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για το σύνολο του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και 

σχολαζουσών κληρονομιών (ν.4182.2013), σχετικά με: 

 

 Παραγραφή υπέρ του Δημοσίου υποθέσεων για θάνατο κληρονομούμενου πέραν 

τριακονταετίας ή και εικοσαετίας αν δεν έχουν εμφανιστεί κληρονόμοι. 

 Μη κίνηση διαδικασίας διορισμού κηδεμόνα ή αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του 

δημοσίου για κληρονομιές με μηδαμινό ή καθόλου ενεργητικό. 

 Έρευνα σε Υποθηκοφυλακεία και Τράπεζες από την Υπηρεσία για μείωση του κόστους ελέγχου 

για διαπίστωση τόσο της σκοπιμότητας διορισμού κηδεμόνα όσο και της αναγνώρισης του 

κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. 

 Αμοιβή Δημοσίου για παροχή των υπηρεσιών του σε περιπτώσεις που εξ αδιαθέτου κληρονόμοι 

ζητούν το διορισμό κηδεμόνα, μέχρι να εξακριβωθεί το κληρονομικό τους δικαίωμα. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1.Εκδόθηκαν 20 προεδρικά διατάγματα έγκρισης σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και 

τροποποίησης οργανισμών ιδρυμάτων. 

 

2.Τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου 

Οικονομικών ανέρχονται στο ποσό των  292.735,56 ευρώ. 

 

3.Οι χορηγήσεις για την εκπλήρωση των σκοπών των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην 

Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών ανέρχονται στο ποσό των  527.523,10 ευρώ. 

 

4.Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιήλθαν στο Δημόσιο από σχολάζουσες κληρονομίες, 

μετά την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, ανέρχεται στο ποσό των 

100.000 ευρώ. 

 

5.Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιήλθαν στο Δημόσιο, μετά την αποδοχή δωρεών, 

ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. 

 

6.Στο πληροφοριακό σύστημα του ΨΥΔΗΠΕΕΚ καταχωρίσθηκαν 530 φάκελοι του Μητρώου 

Κοινωφελών Περιουσιών και 111 εγγραφές στον Οδηγό Υποτροφιών/Βοηθημάτων/Βραβείων και 

ενημερώθηκαν 1.500 φάκελοι του Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Προβλέπεται η έκδοση 25 προεδρικών διαταγμάτων έγκρισης σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων 

και τροποποίησης οργανισμών ιδρυμάτων. 

 

2. Τα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου 

Οικονομικών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των  190.713,63 ευρώ. 

 

3. Οι χορηγήσεις για την εκπλήρωση των σκοπών των κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται 

στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των  

250.080,00 ευρώ. 

 

4. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται να περιέλθουν στο Δημόσιο από 

σχολάζουσες κληρονομίες, μετά την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, 

ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ. 

 

5. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται να περιέλθουν στο Δημόσιο, μετά την 

αποδοχή δωρεών, ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

 

6. Προβλέπεται η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του ΨΥΔΗΠΕΕΚ 150 φακέλων για το 

Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και του Οδηγού Υποτροφιών/Βοηθημάτων/Βραβείων. 

 

Πέραν της άσκησης εποπτείας επί της εκκαθάρισης, διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών 

περιουσιών και επί των εκκαθάρισης των σχολαζουσών κληρονομιών που υπάγονται στις 

διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄), καθώς επίσης και της διαχείρισης των κοινωφελών 

περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, ξεκίνησε από 

15-3-2016 η τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών στο 

πληροφοριακό σύστημα κοινωφελών περιουσιών του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. 

Στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα έχουν καταχωρισθεί συνολικά 6.860 φάκελοι (3211 

φάκελοι του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και 3653 φάκελοι του Μητρώου Σχολαζουσών 

Κληρονομιών) από τους 45.000 φακέλους περίπου που υπολογίζεται ότι αποτελούνται τα 

παραπάνω Μητρώα και αναμένεται το επόμενο έτος να καταχωρισθούν επιπλέον 10.000 φάκελοι. 
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Από την τήρηση του εν λόγω συστήματος επιταχύνεται η ενημέρωση και επιτυγχάνεται καλύτερος 

έλεγχος των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών από τις εποπτεύουσες  

 

Υπηρεσίες και ειδικότερα τα οφέλη του συστήματος συνίστανται στα παρακάτω: 

1. Καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών 

κληρονομιών και οι μισθώσεις των ακινήτων και κατά συνέπεια καθίσταται ευκολότερη η 

εξακρίβωση: 

α) των ανεκμετάλλευτων περιουσιακών στοιχείων και ο έλεγχος για την επωφελέστερη 

αξιοποίησή τους  

β) των περιουσιακών στοιχείων που καταλείπονται στο Δημόσιο ή σε πρόσωπα κοινωφελούς 

χαρακτήρα (δήμοι, ιεροί ναοί, σωματεία, ιδρύματα κλπ.). και των περιουσιακών στοιχείων που 

περιέχονται στο Δημόσιο από την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών. 

 

2. Καταγράφονται οι κοινωφελείς σκοποί, τα μέσα για την εκπλήρωσή τους και οι περιοχές που 

εκτελούνται αυτοί, πληροφορίες που παρέχονται προς τους πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν 

για την ωφέλεια που μπορούν να λάβουν από τις κοινωφελείς περιουσίες και ιδιαιτέρως ως προς 

την λήψη υποτροφίας, οικονομικής ενίσχυσης ή βραβείου, πληροφορίες που παρέχονται και από 

τον σχετικό οδηγό, που αφορά υποτροφίες – βοηθήματα – βραβεία που καταχωρίζονται στους 

φακέλους του εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, από τον οποίο (οδηγό) μπορεί να γίνει αναζήτηση 

με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως π.χ. ο κλάδος σπουδών, ο τόπος σπουδών, η καταγωγή, το είδος 

σπουδών, ο λόγος ενίσχυσης, κλπ.  

 

3. Καταγράφονται τα πρόσωπα: α) που διαθέτουν περιουσία για κοινωφελή σκοπό ή που η 

περιουσία τους περιέρχεται στο Δημόσιο λόγω μη ύπαρξης κληρονόμων ή αποποίησης αυτής, β) 

που αποτελούν τα όργανα εκκαθάρισης των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών 

κληρονομιών και τα όργανα διοίκησης των κοινωφελών περιουσιών, γ) που λαμβάνουν υποτροφία 

ή βοήθημα, δ) που μισθώνουν ακίνητα των ως άνω περιουσιών και κληρονομιών. 

 

4. Καταγράφονται οι ενέργειες που απαιτούνται από το νόμο για τις υποθέσεις κοινωφελών 

περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών με σκοπό την άμεση ενημέρωση για το στάδιο 

ολοκλήρωσή τους και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωσή τους, και παρέχεται η 

δυνατότητα: α) ηλεκτρονικής ενημέρωσης των αιτούντων για τις ενέργειες που έχουν γίνει καθώς 
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και β) λήψης των σχετικών ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδόθηκαν για κάθε υπόθεση, 

αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις διεκπεραίωσής τους με το ταχυδρομείο. 

 

5. Παρέχεται ηλεκτρονική ενημέρωση των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των κοινωφελών 

περιουσιών και των κηδεμόνων των σχολαζουσών κληρονομιών, μέσω του συστήματος, για την 

εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από το νόμο (υποβολή λογοδοσίας, 

προϋπ., απολογ., ισολογ., μίσθωση ακινήτων και διορισμό διοικητών) και λόγω του ότι οι σχετικές 

ειδοποιήσεις στέλνονται αυτόματα από το σύστημα η ενημέρωση αυτή είναι πλέον ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη. 

6. Τέλος, παρέχεται ηλεκτρονικά η υπηρεσία χορηγήσεων υποτροφιών, βοηθημάτων και βραβείων 

των κοινωφελών περιουσίων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, 

κατά την οποία: 

α) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προκηρύξεις των ως άνω χορηγιών από 

τους διαδικτυακούς τόπους των αρμόδιων Υπουργείων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση 

συμμετοχής και να ενημερωθούν από τις παραπάνω ιστοσελίδες για την εξέλιξη της αίτησής τους 

μέχρι το διορισμό των δικαιούχων  

β) οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα στοιχεία της χορηγίας τους και των 

εκδοθέντων ενταλμάτων πληρωμής, καθώς και την είσπραξη των ποσών της χορηγίας. 

 

1.7 ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1.Σύνταξη 12 Υπουργικών Αποφάσεων (Υπουργική Απόφαση ή Κοινή Υπουργική Απόφαση) που 

αφορούν κυρίως ορισμό Διοικητικών Συμβουλίων. 

 

2. Ενημέρωση και προτάσεις για το χειρισμό υποθέσεων των AIRBUS (τεχνική συντήρηση και 

εκκαθαρίστρια εταιρεία). 

 

3. Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας 

(ΟΟΣΑ) για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τις Αποκρατικοποιήσεις (ΔΕΚΟ) στο Παρίσι. 
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ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

  Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο: 

Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο 43 ανώνυμων μη 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών με σύνολο ενεργητικού κεφαλαίου 35,4 εκατ. € περίπου 

και συνολικής καθαρής θέσης (ίδια κεφάλαια) 13,8 εκατ. ευρώ περίπου. 

 

1.Παρακολούθηση μερισμάτων και λοιπών εσόδων από Δημόσιες Επιχειρήσεις με μέτοχο το 

Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία ανήλθαν το 2015 σε 112,811 εκατ. ευρώ. 

 

2. Παρακολούθηση εσόδων από αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ και αποστολή 

εντολών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για εμφάνισή τους στον προϋπολογισμό. Έλεγχος 

εκκαθαρίσεων σε αποδόσεις τιμήματος- δόσεων από το ΤΑΙΠΕΔ. Τα έσοδα για το 2015, ανήλθαν 

σε 262,779 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνεται διανομή αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων 191 εκατ. 

ευρώ). 

 

3. Ετήσια παρακολούθηση μετοχολογίου Ελληνικού Δημοσίου (συμμετοχή σε Δημόσιες 

Επιχειρήσεις) με αποτίμηση συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου και αποστολή στοιχείων στο 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να συμπεριληφθούν στον ετήσιο ισολογισμό - απολογισμό και 

τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.  

 

  Προνομιούχο Μετοχικό κεφάλαιο: 

Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου προνομιούχων μετοχών έκδοσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (αρθ.1 

Ν.3723.2008) ονομαστικής αξίας 1,433 εκατ. ευρώ. 

 

  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:  

Εντός του 2015 πραγματοποιήθηκαν Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) συνολικού ποσού 

5.426.994.081,43 ευρώ  εκ των οποίων 5.423.660.748,10 ευρώ αφορά αύξηση κεφαλαίων του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τις ανάγκες κεφαλαιοποίησης των Τραπεζών. 

Παρακολούθηση- Καταγραφή εσόδων (τακτικά- αποκρατικοποιήσεις): 

 

1. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ανήλθαν σε 41.444.024,94 ευρώ 

ενώ τα έσοδα από μερίσματα ήταν ύψους 1.675.254,02 ευρώ εκ των οποίων 237.723,51 προήλθαν 

από Ανταλλάγματα Παραχώρησης. 
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2. Για το 2016 τα έσοδα από μερίσματα εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2015 ενώ η 

εκτίμηση των εσόδων αποκρατικοποιήσεων που αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση  του 2016 

είναι ύψους 1,993 εκ. ευρώ. 

 

3.Παρακολούθηση εσόδων από Τόκους, Χρεολύσια Ομολόγων κυριότητας ΕΔ μετά το P.S.I. Για το 

2015 τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 169,219 εκ. ευρώ και από χρεολύσια σε 796,805 εκ. ευρώ. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

1. Παροχή απόψεων επί εκκρεμών αγωγών συμβούλων αποκρατικοποιήσεων και αιτήσεων 

ακύρωσης κατά αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 

Αποκρατικοποιήσεων στα δικαστήρια, τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και το ΝΣΚ. 

 

2. Χειρισμός θεμάτων αναφορικά με Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μέσω εισηγητικών σημειωμάτων 

στην Ιεραρχία επί εξειδικευμένων ζητημάτων. 

 

3. Χειρισμός ζητημάτων εκκαθάρισης των εταιριών της πρώην Ολυμπιακής (Απαντήσεις σε 

Δηλώσεις Συμψηφισμού, ιδιάζοντα ζητήματα ανακύπτοντα εκ της Κοινοποίησης του Πίνακα 

Κατάταξης). 

 

4. Απάντηση στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σε 32 ερωτήσεις, 2 επίκαιρες 

ερωτήσεις  2 ΑΚΕ, και 2 Αναφορές βουλευτών. 

 

5. Παρακολούθηση και παροχή οδηγιών στο δίκτυο των εσωτερικών ελεγκτών στις ΔΕΚΟ που 

ορίζονται βάσει του αρ. 4 του Ν.3429/05. Διαχείριση, ενημέρωση και ένταξη νέων μελών στο 

μητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο χρησιμοποιείται για τον 

ορισμό ελεγκτών στις ΔΕΚΟ δυνάμει της ανωτέρω διάταξης. 

 

6. Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας 

(ΟΟΣΑ) για τις ΔΕΚΟ στο Παρίσι. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας μας στην ομάδα εργασίας, 

έγινε μελέτη και προετοιμασία σχετικά με τα θέματα που συζητούνται και αφορούν κυρίως την 

εταιρική διακυβέρνηση στις ΔΕΚΟ και τα θέματα των αποκρατικοποιήσεων στις χώρες μέλη και 

επισκέπτες του ΟΟΣΑ και παρασχέθηκαν στοιχεία σε σχετικά ερωτηματολόγια. 
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7. Παροχή απόψεων επί κανονιστικών πράξεων και ΠΔ σχετικά με τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφ. Α 

του Ν.3426/05. 

 

8. Επεξεργασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  που αφορούν 23 Γενικές  Συνελεύσεις 

(Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τράπεζες), σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος στον Υπουργό και 

εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) σε αυτές. 

 

9. Παρακολούθηση των μερισμάτων και λοιπών εσόδων που εισπράττει το ΕΔ από τις ΔΕΚΟ στις 

οποίες συμμετέχει ως μέτοχος, των εσόδων από την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που 

προέρχονται από το ΤΑΙΠΕΔ και έλεγχος των εκκαθαρίσεων που αποστέλλονται από το ΤΑΙΠΕΔ 

κάθε φορά που αποδίδεται το τίμημα ή δόσεις στο Ελληνικό Δημόσιο.  

 

10. Τήρηση του μετοχολογίου του Ελληνικού Δημοσίου (συμμετοχή σε ΔΕΚΟ), διενέργεια 

αποτίμησης των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου για όλες τις εταιρείες που συμμετέχει ως 

μέτοχος (εισηγμένες ή μη εισηγμένες) και αποστολή των σχετικών στοιχείων στις συναρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου για τη σύνταξη του Ετήσιου Ισολογισμού –Απολογισμού και τη σύνταξη 

του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. Διακριτά επίσης παρακολουθείται το 

χαρτοφυλάκιο των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδώσει Πιστωτικά Ιδρύματα στα πλαίσια 

του άρθρου 1 του ν.3723/2008 «Ενίσχυση ρευστότητας Τραπεζών». 

 

11. Μέριμνα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τη συμμετοχή του Ελληνικού 

Δημοσίου στη σύσταση νέων εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και στις αυξήσεις του  

Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος. 

 

12. Υποβολή οικονομικών στοιχείων προϋπολογισμών Δημοσίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017-2020. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις στο Ν.3429.05 περί ΔΕΚΟ, για ενσωμάτωση των 

συστάσεων του επικαιροποιημένου οδηγού εταιρικής διακυβέρνησης για τις ΔΕΚΟ (ΟΟΣΑ). 
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2. Υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις στο Ν.3049.02 περί Αποκρατικοποιήσεων, για 

ενσωμάτωση όλων των αλλαγών που έχουν γίνει στα θέματα αποκρατικοποιήσεων μετά τη 

σύσταση του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και όσων επέλθουν με τη σύσταση του νέου Ταμείου. 

 

3. Υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους σχετικά με θέματα που αφορούν το 

Ν.2338/1995 «Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου» και τους συμψηφισμούς οφειλών του 

Ελληνικού Δημοσίου με απαιτήσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ.  

 

1.8  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Κ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.) 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

1. Έκδοση δύο Προεδρικών Διαταγμάτων έγκρισης Ειδικών Σχεδίων Χωρικής  Ανάπτυξης Δημόσιων 

Ακίνητων (ΕΣΧΑΔΑ - απόρροια διαδικασιών του 2014) με τις ονομασίες «Ξενία Σκιάθου» στη θέση 

Κουκουναριές Δήμου Σκιάθου και «Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας» στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Νικήτης 

Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής 

 

2. Συγκρότηση τον Οκτώβριο 2015 του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της 

Δημόσιας Περιουσίας (Κ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.) με τη νέα σύνθεση (2.66305. 0004.16.10.2015 Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών) 

 

3. Πραγματοποίηση δύο συνεδριάσεων το Δεκέμβριο του 2015, όπου έγινε: 

 Παρουσίαση- αξιολόγηση έξι μελετών Ειδικών Σχεδίων Χωρικής  Ανάπτυξης Δημόσιων Ακίνητων 

(ΕΣΧΑΔΑ) για τα ακίνητα: Βαρθολομιό στην περιοχή Θίνες Δήμου Πηνειού Ηλείας, Πόρτο Χέλι στην 

περιοχή Βερβερόντα Δήμου Ερμιονίδος Αργολίδας, Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, 

Σαμπάριζα Θερμησίας Δήμου Ερμιόνιδας Αργολίδας, Ακτή και camping Ποσειδίου Καλάνδρας 

Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής και Ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 Παρουσίαση - αξιολόγηση  πολεοδομικής μελέτης της Κασσιώπης Κέρκυρας στην περιοχή 

Ερημίτης Κέρκυρας.  

 Παρουσίαση - αξιολόγηση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) 

με την ονομασία «Αφάντου Ρόδου». 

 Παρουσίαση σχεδίου Οδικού χάρτη (περιγραφή διαδικασιών) για την έκδοση Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης και σχέδιο εγχειρίδιου διαδικασιών για την έκδοση 
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Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου 

Ακινήτου). 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  

 

Πραγματοποίηση δεκαπέντε συνεδριάσεων στις οποίες το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την 

Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (Κ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.): 

 Εισηγήθηκε ομόφωνα  την προώθηση του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση 

πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθέτηση 

τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των 

συνοδών έργων υποδομής» για υπογραφή από τους αρμόδιους Υπουργούς. 

 Εισηγήθηκε με πλειοψηφία την προώθηση του σχεδίου έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 

Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 

Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και τον καθορισμό χρήσεων γης και 

όρων δόμησης στους αρμόδιους Υπουργούς για υπογραφή. 

 Παρουσιάστηκε – αξιολογήθηκε η πολεοδομική μελέτη για το ακίνητο «Ξενία Σκιάθου» και 

αποφάσισε την προώθηση τους σχετικού υλικού στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ προκείμενου 

να εισηγηθεί σχετικά. 

Παρουσιάστηκε – αξιολογήθηκε η μελέτη ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο «Castello Bibbeli» στην Κέρκυρα, 

και διατύπωσε συγκεκριμένες προδιαγραφές και κατευθύνσεις σύνταξης των μελετών ΕΣΧΑΔΑ  

Παρουσιάστηκε σχέδιο Οδικού χάρτη για την έκδοση ΚΥΑ έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, 

σχέδιο εγχειρίδιου διαδικασιών για την έκδοση Π.Δ. έγκρισης ΕΣΧΑΔΑ και του σχεδίου εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του ΚΣΔΑΔΠ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν εγκριθεί από το 

ΚΣΔΑΔΠ  τα προαναφερόμενα σχέδια (ο οδικός χάρτης είναι προαπαιτούμενη δράση- GPA, το 

εγχειρίδιο διαδικασιών των άρθρων 12 και 16 του ν.3986/2011 αποτέλεσε πρωτοβουλία της ΓΓΔΠ 

για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών, ο κανονισμός λειτουργίας εκδίδεται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών). 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΣΔΑΔΠ: 

 

Εκδόθηκε η ΚΥΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού 

«Κασσιώπη  Κέρκυρας», χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των 

περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής». 
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Προωθήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ το από 9.8.2016 Προεδρικού 

Διατάγματος έγκρισης ΕΣΧΑΔΑ για την Αφάντου Ρόδου. 

 

Το σχέδιο Π.Δ. έγκρισης ΕΣΧΑΔΑ και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 

Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και καθορισμός χρήσεων γης και 

όρων δόμησης έχει υπογραφεί από τους αρμόδιους Υπουργούς. Εκκρεμεί η αποστολή του στην 

Προεδρία της Δημοκρατίας για υπογραφή αφού εν τω μεταξύ ολοκληρωθούν οι νομικές και 

τεχνικές εκκρεμότητες ΤΑΙΠΕΔ – Εθνικής Τράπεζας 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (Κ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.) θα 

υλοποιήσει το σύνολο των προαπαιτούμενων δράσεων της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της 

συμφωνίας με τους θεσμούς (Ν.4336.2015) και θα υλοποιήσει τη κυβερνητική πολιτική στο τομέα 

της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. 

 

1.9 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

 

Το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και έχει 

τις παρακάτω αρμοδιότητες μόνο εντός της έκτασης του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγ. 

Κοσμά. 

3. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις ενέργειες και τη νομοθεσία που απαιτούνται για την 

αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. 

 

4. Εκδίδει άδειες δόμησης και κατεδάφισης. 

 

5. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι 

απαραίτητες για τη πραγματοποίηση έργων ή εγκαταστάσεων. 

 

6. Λειτουργεί ως γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της 

Δημόσιας Περιουσίας (ΚΣΔΑΔΠ) για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση και εφαρμογή του 

σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της έκτασης του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά. 

 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

97 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

7. Επεξεργάζεται σχέδια οδηγιών, εγκυκλίων ή αποφάσεων για τη διευκόλυνση των παραπάνω 

αδειοδοτήσεων. 

 

8. Παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης και των αποφάσεων που εκδίδονται. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015-2016  

 

1. Διαμεσολάβηση και επίλυση εκκρεμοτήτων από το 2014 για πολεοδομικά ζητήματα του 

ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου. 

 

2. Ενημέρωση και συνεργασίες με το Συντονιστή του Έργου, εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς. 

 

3. Παρέμβαση για προάσπιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δικαστική διένεξη σχετικά με 

εδαφικά δικαιώματα του επί της έκτασης. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Προγραμματισμός δεν μπορεί να γίνει προς ώρας, εφόσον δε λάβει τελική μορφή η Σύμβαση 

Αξιοποίησης. Εφόσον υπογραφεί η τελική της μορφή, το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού θα 

λειτουργήσει ως Πολεοδομική Αρχή για τις αδειοδοτήσεις του Μητροπολιτικού Πόλου και ως 

Υπηρεσία Μιας Στάσης για εξειδικευμένα θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.4062.2012.Έχουν διερευνηθεί και προγραμματιστεί οι εναλλακτικοί τρόποι στελέχωσης του 

γραφείου. Σύντομα θα υποβληθούν για έγκριση μαζί με πρόταση για την δημιουργία της 

απολύτως απαραίτητης μηχανοργάνωσης του. 

 

1.10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 – 2016 

 

Συγκέντρωση στοιχείων και προτάσεων από τις δράσεις των φορέων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Αναμόρφωση του πλαισίου εποπτείας των φορέων στην κατεύθυνση της πληρέστερης 

λειτουργίας, μέσω της υπό εξέταση τροποποίησης του οργανισμού του Υπουργείου. 
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2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Ετ.Α.Δ.) 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 

Α. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας 

 

Πλέον της πάγιας και διαρκούς διαχειριστικής δραστηριότητας, βάσει των καταστατικών 

αρμοδιοτήτων της ΕΤΑΔ, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:  

 

1. Αιφνιδιαστικές αυτοψίες εντός του θέρους, κατά προτεραιότητα σε περιοχές αυξημένου 

τουριστικού ενδιαφέροντος, για έλεγχο καταπατήσεων και αυθαίρετης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας: Εντοπίστηκε πλήθος αυθαιρεσιών σε ΧΑΝΙΑ (40 ακίνητα), ΜΥΚΟΝΟ (21 

ακίνητα), ΤΖΙΑ (35 ακίνητα) και ΣΚΙΑΘΟ (14 ακίνητα), συντάχθηκαν πλήρεις φάκελοι με 

διαγράμματα και φωτογραφικό υλικό και στάλθηκαν στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 

Περιουσίας, προκειμένου να επιληφθούν αρμοδίως οι οικείες Κρατικές Υπηρεσίες. Οι έλεγχοι 

συνεχίζονται ανά περιοχές. 

 

2. Συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε.: Τα ευρήματα των αυτοψιών σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό 

των καταπατημένων ακινήτων που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων και κυρίως των παλαιών 

αιγιαλών ανά την Ελλάδα, όπου ασκείται συστηματικά αυθαίρετη και παράνομη επιχειρηματική 

δραστηριότητα, μας οδήγησαν στην ιδέα της συνεργασίας με το Σ.Δ.Ο.Ε.. Οι έλεγχοι έγιναν το 

καλοκαίρι πιλοτικά και θα συνεχιστούν πιο συστηματικά την επόμενη τουριστική περίοδο, ώστε να 

αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα τόσο η αυθαίρετη χρήση δημοσίων ακινήτων από επιχειρηματίες, 

όσο και η φοροδιαφυγή. 

 

3. Κατεχόμενα/καταπατημένα: Ομαδοποιήθηκαν τα κατεχόμενα δημόσια ακίνητα ανά 

περιφέρεια (σύνολο ακινήτων: 25.482) και επεξεργαζόμαστε προτάσεις νέου σχεδίου νόμου για 

δυνατότητα εξαγοράς από τους επί μακρόν κατέχοντες, με γρήγορες διαδικασίες, προκειμένου 

αφενός να τακτοποιηθεί ένα επί δεκαετίες χρονίζον ζήτημα και αφετέρου την άμεση εισροή 

εσόδου στα ταμεία του κράτους. 

 

4. Διαχείριση ζητήματος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων: Με κατεπείγουσες διαδικασίες 

εντός μόλις 48 ωρών καταστήσαμε μια ολυμπιακή εγκατάσταση που παρέμενε εκτός χρήσης επί 

11 χρόνια (Ολυμπιακή Εγκατάσταση Γαλατσίου), πανέτοιμη να προσφέρει ανθρώπινες συνθήκες 
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προσωρινής στέγασης στους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες, σε δυο αίθουσες συνολικής 

επιφάνειας 2.500 τ.μ. πλήρως λειτουργικές και καθαρές, με όλους τους απαραίτητους 

βοηθητικούς χώρους, με ηλεκτροδότηση, ζεστό νερό, εξαερισμό και κλιματισμό. 

 

5.Αντίστοιχα, δρομολογήσαμε κατά προτεραιότητα τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης 

των προβλημάτων και των λοιπών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του χαρτοφυλακίου, 

προκειμένου επιτέλους να καταστεί δυνατή η βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίησή τους. 

 

6. Ήδη, μετά την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων στο Γαλάτσι, πετύχαμε την υπογραφή 

σύμβασης για τα γυρίσματα του show X-Factor στην εγκατάσταση, για 5 μήνες, με έσοδο για την 

Εταιρεία 50.000 €. 

 

7. Διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης σε ΟΤΑ και λοιπούς φορείς:  

 Εφαρμογή προγράμματος εξυγίανσης μισθωτικών συμβάσεων: έλεγχος και εξέταση τήρησης των 

συμβατικών όρων, εισαγωγή στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, 

λύση/καταγγελία συμβάσεων που δεν τηρούνται συστηματικά οι όροι κ.λπ.   

 Συστηματικός έλεγχος όλων των παλιών συμβάσεων της πρώην Κ.Ε.Δ. (Κτηματικής Εταιρείας του 

Δημοσίου), για τις οποίες δεν υπήρχε μέχρι πρότινος εικόνα. Αντίστοιχα, επανελέγχεται και η 

τήρηση των όρων των παλιών συμβάσεων τουριστικών ακινήτων. 

 Εντατικοποιήθηκαν οι διαδικασίες είσπραξης οφειλόμενων μισθωμάτων. 

 Διενεργήθηκαν -και διενεργούνται συστηματικά- αυτοψίες σε μισθωμένα ακίνητα για να 

ελεγχθεί η τήρηση των συμβατικών όρων και η υλοποίηση του συμφωνηθέντος επενδυτικού 

σχεδίου (Ηραίο Λουτρακίου, Σούνιο, Φανάρι Κομοτηνής, Καβάλα, Πιερία, Καρτερό Ηρακλείου, 

Θεσσαλονίκη, Σκιάθο). Οι εκθέσεις αυτοψίας και τα πορίσματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με 

την εξυπηρέτηση των μισθωμάτων και εφόσον οι μισθωτές δεν συμμορφώνονται, οι συμβάσεις 

καταγγέλλονται (εντός του Β΄ εξαμήνου 2015 απεστάλησαν σε μισθωτές 11 εξώδικα, κατατέθηκαν 

4 αγωγές και 2 μηνύσεις, ενώ εκδόθηκαν 1 Διαταγή απόδοσης μισθίου και 5 κατασχετήρια). 

 Αντίστοιχη διαδικασία συστηματικού ελέγχου διενεργήθηκε -και εξακολουθεί να διενεργείται- 

και για τις συμβάσεις παραχώρησης κατά χρήση της πρώην Κ.Ε.Δ. (Κτηματικής Εταιρείας του 

Δημοσίου) σε ΟΤΑ και άλλους φορείς, για τις οποίες δεν υπήρχε καμία εικόνα. Ήδη έχουν ελεγχθεί 

115 Συμβάσεις δημοσίων ακινήτων και 20 συμβάσεις τουριστικών ακινήτων (ΕΟΤ). 
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Β.  Διαχείριση Υποκαταστημάτων (Τουριστικών Επιχειρηματικών Μονάδων) 

Υποκαταστήματα ΕΤΑΔ:  

 

Μαρίνες Camping 

 Αλίμου 

 Θεσσαλονίκης 

 Ασπροβάλτας 

 Φαναρίου 

Ειδικές Τουριστικές Υποδομές Ιαματικές Πηγές 

 

 Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 

 Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρα -Καϊμακτσαλάν 

 Ακτή Βουλιαγμένης 

 Σπήλαια Διρού 

 Μουσείο Αχίλλειο Κέρκυρας 

 Γκολφ Αφάντου 

 

 Αιδηψού 

 Υπάτης 

 Καϊάφα 

 Θερμοπυλών 

 Κύθνου 

 Νιγρίτας 

 

1. Υλοποιήθηκαν τα ήδη εγκεκριμένα έργα ΕΣΠΑ. Ήδη παρελήφθη η Α΄ φάση του έργου 

«Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» ύψους 17 εκ. € στη Θέση 

Κελάρια, ενώ ολοκληρώνεται η Β΄ φάση, με την αντικατάσταση των αναβατήρων Ερμής – Ηνίοχος 

και Ήρα στη Θέση Φτερόλακα ύψους 13,6 εκ. €.  

 

2. Υποβλήθηκε προτεινόμενο πρόγραμμα για τα συνεχιζόμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα 

τουριστικής υποδομής από την Π.Π.2007-2013 στην Π.Π. 2014 – 2020 στις αρμόδιες αρχές, για την 

αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας στις περιοχές: Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, Φανάρι 

Ροδόπης, Λίμνη Καϊάφα Ηλείας, Παλιούρι Χαλκιδικής, Δυρός Λακωνίας και Αχίλλειο Κέρκυρας.  

 

3. Εντατικοποιήθηκαν οι διαδικασίες είσπραξης των ανεξόφλητων τελών ελλιμενισμού στις 

Μαρίνες. Με απόφαση Δ.Σ. δίνεται η δυνατότητα διακανονισμού οφειλών, προκειμένου να 

εξοφληθούν τα ανείσπρακτα τέλη ετών, πριν η εταιρεία προχωρήσει σε νομικές ενέργειες 

είσπραξής τους. 
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4. Διενεργήθηκαν -και διενεργούνται- αιφνιδιαστικοί και προγραμματισμένοι έλεγχοι στα 

υποκαταστήματα, τόσο για την οικονομική τους διαχείριση, όσο και για την εν γένει λειτουργία 

τους. 

 

5. Προκηρύχθηκαν και διενεργήθηκαν διαγωνισμοί μίσθωσης των επισιτιστικών τμημάτων και 

άλλων καταστημάτων στα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού και Βόρρα – Καϊμάκτσαλαν για 

διάρκεια 3+2 ετών. 

 

6. Αποφασίσθηκε και ανακοινώθηκε η χειμερινή λειτουργία της Ακτής Βουλιαγμένης, με μειωμένο 

εισιτήριο και στοιχειώδη παροχή υπηρεσιών. 

 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Ωρίμανσης και Αξιοποίησης ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ μέσω δυο διακριτών 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

 

Η ΕΤΑΔ υποστηρίζει το ΤΑΙΠΕΔ, αφενός στη διαχείριση των ακινήτων που περιέρχονται σε αυτό 

προς αποκρατικοποίηση και αφετέρου παρέχοντάς του εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικής και 

νομικής ωρίμανσης ακινήτων προς αποκρατικοποίηση στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών, 

καθώς και υπηρεσίες συμβούλου αξιοποίησης, μέσω ειδικά οργανωμένης ομάδας αποτελούμενης 

από τεχνικούς, νομικούς και άλλα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, που βρίσκεται σε συνεχή 

καθημερινή επαφή και συνεργασία με τους project managers του ΤΑΙΠΕΔ και τους συμβούλους 

του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Επιπλέον, βάσει ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η ΕΤΑΔ πωλεί ακίνητα για 

λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου 

αξιοποίησης, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.e-publicrealstate.gr για την προβολή των 

ακίνητων του Δημοσίου και την διεξαγωγή  ηλεκτρονικών  διαγωνισμών,  με έσοδα ήδη άνω των 

26 εκ. € από πωλήσεις ακινήτων για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.  

 

Δ. ΛΟΙΠΑ 

 

1. Προχώρησε συστηματικά η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και ωρίμανσης ακινήτων. 

 

2. Προγραμματίσθηκαν νέα ομάδα ακινήτων για πώληση μέσω της πλατφόρμας και διεξήχθησαν 

οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ενώ ετοιμάστηκε το επόμενο cluster ακινήτων. 
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3.Αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε στενή και τακτική συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και 

προγραμματίσθηκε συνδυαστική αξιοποίηση ευρύτερων ομάδων ακινήτων (όπως η συνδυαστική 

ανάπτυξη και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου Αττικής). 

 

4. Εισπράχθηκε για παρασχεθείσες υπηρεσίες μέσω των δυο παραπάνω συμβάσεων, συνολικό 

ποσό 386.155,49 € (157.790,93 € για υπηρεσίες ωρίμανσης και 228.364,56 € για υπηρεσίες 

αξιοποίησης μέσω e-auction). 

 

Δ. Εσωτερική Οργάνωση & Λειτουργία 

 

1.Ουσιαστική ανάθεση, για πρώτη φορά, ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 

 

2. Τροποποίηση του Κανονισμού Μισθώσεων - Εκμισθώσεων της ΕΤΑΔ (εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και 

εφαρμόζεται από το Β΄ εξάμηνο 2015). 

 

3. Εντατικοποίηση και διασφάλιση των ελέγχων όλων των οικονομικών πράξεων (προμήθειες, 

αναθέσεις έργων κ.λπ.) μέσω και της καθιέρωσης ελέγχου και προσυπογραφής και από ένα 

εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.  

 

4. Καθιέρωση εβδομαδιαίας συνεδρίασης συμβουλίου Διεύθυνσης (συνάντησης με όλους τους 

Διευθυντές) για ενημέρωση, επίλυση σοβαρών θεμάτων και προγραμματισμό επόμενων 

ενεργειών. 

 

5. Εντατική μελέτη της λειτουργικής κατάστασης της ΕΤΑΔ, διαπίστωση των σοβαρών αδυναμιών 

ανταπόκρισης στο νέο της ρόλο, λόγω της μη επαρκώς σχεδιασμένης και ορθολογικά οργανωμένης 

συγχώνευσης των τριών εταιριών (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου, Ολυμπιακά Ακίνητα) και ολοκληρωμένος σχεδιασμός πλήρους αναδιοργάνωσης. 

 

6. Στο παραπάνω πλαίσιο, κατάρτιση των εξής Επιχειρησιακών Στόχων: 

 Διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας και μετατροπή της σε ενεργό στοιχείο εθνικού πλούτου, 

σε πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης,  

 Διασύνδεση της διαχείρισης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας με ένα Στρατηγικό και 

Επιχειρησιακό Σχέδιο και δείκτες παρακολούθησης της προόδου αξιοποίησης, 
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 Ενεργή συμβολή της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου στην ανάπτυξη της χώρας και 

στην ορθολογική κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, 

 Βελτίωση των χρηματοοικονομικών ροών της εταιρείας και  εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της, 

ώστε να διασφαλίζεται και η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε βάθος χρόνου, 

 Αντιμετώπιση του Πολίτη ως ιδιοκτήτη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και σε δεύτερο 

επίπεδο ως πελάτη /αντισυμβαλλόμενο και, σε κάθε περίπτωση, ως υποκείμενο Δικαίου,  

 Ταχεία ανασυγκρότηση της ΕΤΑΔ, ώστε να θεραπευτούν οι διαπιστωθείσες παθογένειες και να 

αξιοποιηθεί η εμπειρία και η κρυμμένη παραγωγική δυναμική του προσωπικού της -που 

προέρχεται από όλες τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας που 

συγχωνεύτηκαν, με διαφάνεια, δικαιοσύνη, συγκεκριμένες διαδικασίες, ιεραρχημένες 

προτεραιότητες και σαφείς στόχους. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

 

Εντός του 2016 πραγματοποιήθηκαν σειρά από δράσεις με σκοπό την  αξιοποίηση της Δημόσιας 

Περιουσίας, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

1. Υλοποίηση της εταιρικής αναδιοργάνωσης (νέο οργανόγραμμα, κατάρτιση πλήρους 

Οργανισμού και Κανονισμού Προσωπικού) ώστε να προσαρμοστεί η Εταιρία στο νέο της ρόλο και 

τις αυξημένες απαιτήσεις, με τρόπο που θα αξιοποιεί (α) τη συσσωρευμένη εμπειρία και 

τεχνογνωσία των συγχωνευθεισών εταιριών και (β) την καινοτόμο (και βραβευμένη ως τέτοια) 

πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών σε τρίτους. Θα 

ολοκληρωθεί εντός του Β΄ τετραμήνου 2016. 

 

2. Εκπόνηση ολοκληρωμένου Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου, κατόπιν και της 

οριστικοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων αναφορικά με το νέο Ταμείο και το μελλοντικό 

ρόλο και αρμοδιότητες της ΕΤΑΔ. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εξυγίανσης και 

«τακτοποίησης» του χαρτοφυλακίου δημοσίων ακινήτων, καθώς και επίτευξης εσόδου για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας σε βάθος χρόνου και της διαχείρισης της δημόσιας 

ακίνητης περιουσίας χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Έχει ξεκινήσει ο 
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σχεδιασμός – η ολοκλήρωσή του εξαρτάται από την οριστικοποίηση του ευρύτερου κυβερνητικού 

σχεδιασμού. 

 

3. Σχεδιασμός διαδικασίας παραλαβής και εξέτασης ακινήτων τρίτων (λοιπών φορέων του 

Δημοσίου, Ταμείων κ.ά.) με σκοπό την ωρίμανση και αξιοποίηση (στη βάση της επιτυχούς 

εμπειρίας της ΕΤΑΔ αξιοποίησης ακινήτων για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ). 

 

4. Ολοκλήρωση του ελέγχου των επί μακρόν ανέλεγκτων συμβάσεων μίσθωσης και παραχώρησης 

και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου συμβάσεων. Συνεχίζεται συστηματικά από το Β΄ εξάμηνο 2015 

που ξεκίνησε – ολοκληρώνεται εντός του έτους. 

 

5.  Εξυγίανση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας υποκαταστημάτων (τουριστικών επιχειρηματικών 

μονάδων) με έμφαση στην τυποποίηση διαδικασιών και ελέγχων, αλλά και στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεχίζεται συστηματικά και ανελλιπώς, από το Β΄ εξάμηνο 2015 που 

ξεκίνησε. 

 

6.  Υλοποίηση των εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ κ.ά.) και προώθηση των 

προτεινόμενων, με γνώμονα την απορροφησιμότητα κονδυλίων και την ανάδειξη και 

αποκατάσταση κυρίως των τουριστικών ακινήτων και μονάδων εθνικής σημασίας χωρίς 

επιβάρυνση του Πολίτη. Συνεχίζεται συστηματικά και ανελλιπώς. 

 

7. Προγραμματισμός αξιοποίησης ακινήτων σε βάση clusters (όπως παλαιοί αιγιαλοί, αστικά, 

τουριστικά κ.λπ.). 

 

8. Συνέχιση της συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ και αξιοποίηση ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ μέσω 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Εντός του 2016 διενεργήθηκαν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για 16 

ακίνητα, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται οι επόμενοι. 

 

9. Συνέχιση, την τουριστική περίοδο, των ελέγχων που ξεκινήσαμε να διενεργούμε το 2015 στις 

τουριστικές περιοχές με τη συνεργασία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για 

καταπατήσεις, αυθαίρετες χρήσεις και αυθαίρετη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

10. Διαρκής συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τη συνδρομή της ΕΤΑΔ στην 

επίλυση προβλημάτων στέγασης προσφύγων (όπως επιτυχώς ξεκινήσαμε το 2015). 
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3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ - ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015  

 

Το έτος 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.&Κ (Επιτροπής Ολυμπίων& Κληροδοτημάτων) 

υπολειτουργούσε, λόγω της παραίτησης από το Σεπτέμβριο του 2014 του Προέδρου και τριών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να υπάρχει αναπλήρωση τους. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ελλιπούς σύνθεσης (5 μέλη από 9) αδυνατούσε να λάβει 

αποφάσεις για μεγάλα θέματα. Το εναπομείναν Διοικητικό Συμβούλιο προσπάθησε  να δώσει  

λύσεις σε τρέχοντα θέματα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ζαππείου Μεγάρου, εκθέσεων και 

συνεδρίων. Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 19 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Πραγματοποιήθηκαν 68 εκδηλώσεις  με συνολικά έσοδα 510.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι το 

2015 αναβλήθηκαν πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις λόγω των τριών εκλογικών 

αναμετρήσεων. 

 

Συνολικά, το 2015 τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν στις 838.700,00 ευρώ και τα 

έξοδα σε 1.016.000,00 ευρώ εκ των οποίων τα 224.000,00 ευρώ ήταν για την πληρωμή 

αναλογούντων φόρων (φόρος από μισθώματα και ΕΝΦΙΑ).  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

 

Από τις 12.1.2016, που  ανέλαβε καθήκοντα το νέο Δ.Σ., πραγματοποιήθηκαν 10 Διοικητικά 

Συμβούλια και προγραμματίστηκαν έργα για την αναβάθμιση του Ζαππείου Μεγάρου και του 

Κήπου. Πραγματοποιήθηκαν 11 εκδηλώσεις  με συνολικά έσοδα 166.000,00 ευρώ. Τα συνολικά 

έσοδα ανήλθαν στο ποσό των  284.000,00 ευρώ και τα έξοδα 229.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων παγίων υποχρεώσεων δηλαδή μισθοδοσίες, συντάξεις κλπ) χωρίς να θιγεί 

το αποθεματικό της Ε.Ο.&Κ. 

Έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν: 

 Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έκθεση των αναγκών του Μεγάρου προκειμένου 

να υπάρξει  αρωγή στην επίλυση αυτών.  
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 Επαφή με τις πρεσβείες (αποστολή επιστολών, έντυπου υλικού κλπ) καθώς και με τους μεγάλους  

πελάτες της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.   

 Πραγματοποίηση  μεγάλων εκδηλώσεων στο Ζάππειο. 

 Επανέκδοση του βιβλίου για το Ζάππειο Μέγαρο και φυλλαδίων με την ιστορική διαδρομή του 

Ζαππείου για τους επισκέπτες. 

 Επανένταξη του Ζαππείου Μεγάρου στα Ιστορικά Συνεδριακά Κέντρα της Ευρώπης  HCCE 

(Historic Conference Centres of Europe). 

 Τακτοποίηση  των αυθαιρέτων κτισμάτων του κτιριακού συγκροτήματος ΑΙΓΛΗ του Ζαππείου και 

του ομώνυμου κινηματογράφου» και δρομολόγηση του Πλειοδοτικού διαγωνισμού του 

συγκροτήματος ΑΙΓΛΗ.  

 Έναρξη της διαδικασίας νομιμοποίησης του αναψυκτηρίου ΟΑΣΙΣ που βρίσκεται  στον 

περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου και δρομολόγηση του πλειοδοτικού διαγωνισμού του 

αναψυκτηρίου ΟΑΣΙΣ. 

 Έναρξη διαδικασίας υποστήριξης του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (Σχολής) Κωνσταντινουπόλεως. 

 Άνοιγμα του Ζαππείου Μεγάρου στους επισκέπτες. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 

 

Στο επόμενο διάστημα είναι προγραμματισμένα  και πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία σειρά 

έργων όπως: 

 Αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των αιθουσών που διατίθενται για συνεντεύξεις. 

 Κατασκευή αποχετευτικού συστήματος του Ζαππείου, το οποίο έχει καθυστερήσει επί σειρά 

ετών. 

 Άνοιγμα της Παιδικής Χαράς έπειτα από σειρά έργων που γίνονται για την ασφάλεια των 

παιδιών. 

 Άνοιγμα του Λόφου Αρδηττού για επίσκεψη των περιπατητών.    

 Σύνταξη περιουσιολογίου  και κτηματολογικής μελέτης  της Ε.Ο.&Κ. 

 Ολοκλήρωση του συστήματος ασφαλείας του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Ζαππείου. 

 Η Ε.Ο.&Κ από τον Σεπτέμβριο του 2016 θέτει σε εφαρμογή το νέο θεσμό «Πολιτιστικό 

Φθινόπωρο» με τη παρουσίαση καλλιτεχνών, που τα έργα τους έχουν αποκτήσει διεθνή 

αναγνώριση καθώς και νέων καλλιτεχνών με ελπιδοφόρο ορίζοντα, σε όλο το χώρο του Ζαππείου 

Μεγάρου και Κήπου. Θα περιλαμβάνει πολύπλευρους τομείς όπως μουσική, ζωγραφική, 
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εικαστικά, λογοτεχνία, ποίηση, ημερίδες συζητήσεων για διάφορα θέματα. Θα κορυφωθεί με τη 

βράβευση με χρυσά στεφάνια σύμφωνα με τη βούληση του Ευαγγέλη Ζάππα, Ελλήνων που έχουν 

διαπρέψει στο εξωτερικό και έχουν κάνει περήφανη την Ελλάδα. Η επιλογή τους θα γίνει με 

κριτήριο την προσφορά τους στους τομείς: α) πολιτική, β) οικονομία-επιχειρηματικότητα, 

γ)γράμματα και τέχνες δ) επιστήμες. Θα ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να θέσει υπό 

την αιγίδα του τον θεσμό αυτό.  

 Έκδοση νέων ιστορικών βιβλίων που αφορούν το  Ζάππειο. 

 Είναι προγραμματισμένες να γίνουν  τους επόμενους μήνες σημαντικές εκδηλώσεις όπως το 

Ετήσιο Συνέδριο που διοργανώνουν οι International New York Times με θέμα “Athens Democracy 

Forum”,  πρεσβείες κλπ. Να σημειωθεί ότι έως το τέλος του έτους έχουν κλειστεί 50 εκδηλώσεις 

που θα φέρουν σημαντικά έσοδα.     

 Μεγάλη εκδήλωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων   για τα 150 χρόνια   από τον 

θάνατο του Ευαγγέλη Ζάππα και τα 140 χρόνια από την ίδρυση της Ζαππείου Σχολής 

Κωνσταντινουπόλεως. 

 

Όλα τα προαναφερόμενα έργα θα πραγματοποιηθούν με πόρους της Ε.Ο.&Κ  και δεν θα 

βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω αποτελούν στόχους εφικτούς για την πλήρη αναβάθμιση 

του Ζαππείου Μεγάρου  που αποτελεί το ιστορικότερο και αρχαιότερο κληροδότημα της χώρας 

μας  με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός αυτού με διεθνή προβολή και  την ανάδειξή 

του  ως  χώρου πολιτισμού και πραγματοποίησης μεγάλων  εκδηλώσεων.  
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Δ.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

 

Προωθούνται όλες οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθούν στον 

απαιτούμενο χρόνο οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση με βάση την 

συμφωνία που έχει υπογραφεί με τους θεσμούς, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία 

της αξιολόγησης.  

 

Ωστόσο, στόχος του Υπουργείου δεν είναι μόνο η προώθηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης 

προς τους δανειστές. Είναι ταυτόχρονα και κύρια οι δεσμεύσεις της προς τους Έλληνες πολίτες για 

σταδιακές ρυθμίσεις που θα επιφέρουν αναδιανεμητικές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα, 

που θα το καταστήσουν δικαιότερο και αποδοτικότερο, που θα επιφέρουν καίρια πλήγματα στη 

φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο και που εν γένει θα βελτιώσουν τις επιδράσεις των 

συμφωνηθέντων στην καθημερινότητά τους και στον κλάδο δραστηριοποίησής τους.  

 

Εντός των πλαισίων που θέτουν οι παραπάνω στόχοι νομοθετήθηκαν ή προωθήθηκαν ήδη 

(ενδεικτικά):  

 η μείωση προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

 σειρά ρυθμίσεων στην αγορά των αυτοκινήτων 

 σειρά ρυθμίσεων για τους οινοπαραγωγούς 

 η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης 

 η εξαίρεση από τον ΦΠΑ, των αγαθών και των υπηρεσιών που διατίθενται για να καλύψουν 

τις ανάγκες των προσφύγων, προκειμένου η χώρα μας να συνδράμει στην κάλυψη των αναγκών 

μεταφοράς, φιλοξενίας, περίθαλψης, σίτισης και εν γένει ορθής οργάνωσης της υποδοχής και 

διαμονής των ανθρώπων που εισρέουν 

 η φορολόγηση και για το 2015 των περιστασιακά απασχολούμενων με την κλίμακα των 

μισθωτών, αντί της κλίμακας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 σε περίπτωση άρσης ακινησίας εντός του έτους 2015, τα τέλη κυκλοφορίας θα καταβάλλονται 

αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Αντίστοιχη ρύθμιση προωθήθηκε 

και για το 2016. 

 η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας στους αγρότες χωρίς έλεγχο των αιτήσεων 

επιστροφής υπό προϋποθέσεις και ταυτόχρονα μειώθηκε ο χρόνος της  επιστροφής του φόρου 

εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης 
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 η επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο να διενεργείται κατά προτεραιότητα με βάση κριτήρια 

ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε ο ελεγκτικός μηχανισμός να επικεντρωθεί σε υποθέσεις υψηλού 

φορολογικού ενδιαφέροντος 

 η φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων στο έτος που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, έτσι 

ώστε να μην επιβληθεί φόρος σε φορολογούμενους για ενοίκια που δεν εισέπραξαν. 

 η απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από βιομηχανίες -  

βιοτεχνίες, εφόσον δεν έχουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εργαζομένους. 

 

Η συμμετοχή του Υπουργείου σε διυπουργικές προπαρασκευαστικές επιτροπές γίνεται πάντοτε 

με γνώμονα την κυβερνητική πολιτική κατεύθυνση, που επιβάλλει την προάσπιση των πλέον 

αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, την ανατροπή του παλαιού συστήματος της φοροασυλίας για 

τους λίγους και της υπερφορολόγησης για τους πολλούς, τη βελτίωση, τη σταθεροποίηση και την 

απλούστευση του φορολογικού συστήματος της χώρας. 

Σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, βασική μας αρχή αποτελεί η έγκαιρη και 

εμπεριστατωμένη ανταπόκριση στο σύνολο των ερωτήσεων που τίθενται από τα μέλη του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
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1. ΝΟΜΟΙ 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2015 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ν.4334/16.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 

διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» 

α) Υιοθετήθηκε η συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Στήριξης για τη χρηματοδότηση της χώρας. β) Επιβλήθηκε 

φόρος πολυτελούς διαβίωσης  σε σκάφη ιδιωτικής 

αναψυχής άνω των 5 μέτρων, εξαιρουμένων αυτών που 

κατασκευάζονται από ξύλο σύμφωνα με την ελληνική 

ναυτική παράδοση. γ) Αυξήθηκε σταδιακά η εισφορά 

αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. δ) 

Ρυθμίστηκαν θέματα ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος και 

ΕΛΣΤΑΤ.   

2. ΠΝΠ/18.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 

θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και 

τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις 

των νόμων 4063.2012, 4172.2013, 4331.2015 και 

4334.2015» 

α) Παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ρυθμίστηκαν 

θέματα ΦΠΑ. β) Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

3. ν.4336/14.8.2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις  

Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 

της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 

α) Τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων και των νόμων περί ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ. β) 

Ενσωματώθηκαν διατάξεις για τη φορολογία πλοίων με 

σημαία ΕΕ.ΕΟΧ και για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο 

(ΚΤΕΟ). γ) Τροποποιήθηκαν διατάξεις για το diesel στη 

γεωργία και για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα 

προϊόντα. δ) Ρυθμίστηκαν θέματα της Γ.Γ.Δ.Ε.. ε) 

Καθορίσθηκαν οι μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής και 

φορολογικής πολιτικής. 

4. ν.4337/.17.10.2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

α) Ρυθμίσθηκαν θέματα του ΕΝΦΙΑ. β) Τροποποιήθηκαν 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και 

εισήχθησαν μεταβατικές διατάξεις, καθώς και διατάξεις 

για εγκλήματα φοροδιαφυγής. γ) Τροποποιήθηκαν 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των 

νόμων περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. δ) 

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες του δικαιώματος του 

Δημοσίου για επιβολή φόρου, κατά ένα έτος, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η παραγραφή σημαντικών υποθέσεων που 
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ήταν σε έλεγχο. 

5. ν.4342/9.11.2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

2012.27.EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 Για την 

ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των 

Οδηγιών 2009.8.ΕΚ και 2010.30.EE και την 

κατάργηση των Οδηγιών 2004.8.ΕΚ και 2006.32.ΕΚ 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013.12.ΕΕ 

του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την 

προσαρμογή της Οδηγίας 2012.27.ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της 

προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και 

άλλες διατάξεις» 

α) Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά 

οργανικών θέσεων και υποθέσεων από το Σ.Δ.Ο.Ε. στη 

Γ.Γ.Δ.Ε.. β) Ορίσθηκε ότι η επιλογή υποθέσεων προς 

έλεγχο, διενεργείται κατά προτεραιότητα με βάση 

κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε ο ελεγκτικός 

μηχανισμός να επικεντρωθεί σε υποθέσεις υψηλού 

φορολογικού ενδιαφέροντος. γ) Περιορίσθηκε η ευθύνη 

των οργάνων της φορολογικής διοίκησης που είναι 

αρμόδια για έλεγχο, μόνο ως προς τις υποθέσεις που 

προτεραιοποιούνται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. 

δ) Παρατάθηκε η προθεσμία μετάταξης στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

6. ν.4346/20.11.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 

και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» 

α) Προβλέφθηκε η παροχή στοιχείων των φορολογουμένων 

σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, 

ΝΠΠΔ και της ΕΛΣΤΑΤ. β) Ορίσθηκε η διάρκεια θητείας του 

Γ.Γ.Δ.Ε. που θα επιλεγεί μετά την 1.11.2015. γ) 

Τροποποιήθηκαν διατάξεις των νόμων περί ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών και ΕΦΚ στον οίνο. δ) 

Προβλέφθηκε η φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων 

στο έτος που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, έτσι ώστε να 

μην επιβληθεί φόρος σε φορολογούμενους για ενοίκια 

που δεν εισέπραξαν. ε) Επιβλήθηκε ειδικό τέλος παιγνίων 

ανά στήλη του ΟΠΑΠ. στ) Επαναπροσδιορίσθηκαν τα τέλη 

κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, με αποτέλεσμα την 

αύξηση των εσόδων του κράτους. ζ) Καταργήθηκε ο 

συντελεστής ΦΠΑ 23% στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί δραστηριότητα 

δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως αν παρέχεται από 

κερδοσκοπικούς ή μη φορείς. 

7. ΠΝΠ/.24.12.2015 «Ρύθμιση κατεπειγόντων 

θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

α) Παρατάθηκε η προθεσμία εφαρμογής των μεταβατικών 

διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. β) 

Αποκλείσθηκε το ενδεχόμενο ταυτόχρονης επιβολής 

προστίμων ανακρίβειας ή μη υποβολής δήλωσης και των 
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Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» 

λοιπών προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ. 

8. ΠΝΠ/30.12.2015 «Ρύθμιση κατεπειγόντων 

θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ 

Α.Ε.» 

α) Απηλλάγησαν από τον ΕΝΦΙΑ οι εταιρείες των οποίων το 

σύνολο των μετοχών ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, από 1.1.2015.  

β) Ρυθμίστηκαν θέματα του τέως ΟΔΔΥ. γ) Προβλέφθηκε η 

χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε 

εταιρείες παραγωγής υλικών, τα οποία προορίζονται για 

την κάλυψη επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών των 

ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2016 

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ν.4374/1.4.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 

2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 

2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

και άλλες διατάξεις» 

α) Προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής κοινής 

δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.  

β) Ορίσθηκε και για το 2015 η φορολόγηση των 

περιστασιακά απασχολούμενων με την κλίμακα των 

μισθωτών, αντί της κλίμακας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  

γ) Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 

φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε προσωπικές 

εταιρείες με απλογραφικά βιβλία. 

2. ν.4375/3.4.2016 «Οργάνωση και λειτουργία 

Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες 

για τη χορήγηση και ανάκληση του 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση) (L 180/29.6.2013), διατάξεις 

για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και άλλες διατάξεις» 

Εξαιρέθηκαν από το ΦΠΑ τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

που διατίθενται για να καλύψουν τις ανάγκες των 

προσφύγων, προκειμένου η χώρα μας να συνδράμει 

στην κάλυψη των αναγκών μεταφοράς, φιλοξενίας, 

περίθαλψης, σίτισης και εν γένει ορθής οργάνωσης της 

υποδοχής και διαμονής των ανθρώπων που εισρέουν. 

3. ν.4378/5.4.2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 

2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των 

Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της 

Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» 

α) Ετέθη σε εφαρμογή το διευρυμένο πεδίο αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ, γεγονός που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση 

της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των εσόδων.  

β) Τροποποιήθηκε η Οδηγία για τα μερίσματα μητρικών-

θυγατρικών εταιρειών κρατών μελών της ΕΕ.  

γ) Τροποποιήθηκαν διατάξεις του ΦΠΑ και του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα.  

δ) Υιοθετήθηκαν κίνητρα για την απόσυρση 

αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, προκειμένου να 

προστατευθεί το περιβάλλον και να τονωθεί η αγορά. 
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4. ν.4379/12.4.2016 «Κύρωση της Συμφωνίας 

Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 

της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» 

α) Συστάθηκε ειδικός λογαριασμός για την αρωγή των 

προσφύγων, στον οποίο δύνανται να κατατίθενται 

χρηματικά ποσά, ως ένα επιπλέον μέσο για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που προκαλεί 

το προσφυγικό ζήτημα.  

β) Προβλέφθηκε απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού 

αερίου που χρησιμοποιείται από βιομηχανίες και 

βιοτεχνίες, εφόσον δεν έχουν οφειλές σε ασφαλιστικά 

ταμεία και εργαζομένους. 

5. ν.4387/12.5.2016 «Ενιαίο Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλειας  Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού  συνταξιοδοτικού συστήματος 

 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 

τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 

α) Τροποποιείται  η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος 

και ισχύει πλέον για μισθωτούς, συνταξιούχους, 

αγρότες και ασκούντες ατομική επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

β) Εισάγεται διαφορετική έκπτωση φόρου στον ΚΦΕ, 

από 1.900 έως 2.100 ευρώ, η οποία συνδέεται με τον 

αριθμό των τέκνων και ισχύει για μισθωτούς, 

συνταξιούχους και αγρότες. 

γ) Καθορίζεται συντελεστής φορολόγησης των 

μερισμάτων 15% και προσδιορίζεται η φορολόγηση του 

εισοδήματος από ακίνητη περιουσία με οριακούς 

συντελεστές. 

δ) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον 

ΚΦΕ και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, 

προβλέποντας και συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 

ε) Καθιερώνεται συντελεστής φορολόγησης 29% των 

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτούν οι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία.  

στ) Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 

και 2016 κτίσματα που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί 

ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015 και 

βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων 

Λευκάδας και Ιθάκης. 

ζ) Δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2016, για άρση 

της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών 

κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης. 
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6. ν.4389/27.5.2016 «Επείγουσες διατάξεις για 

την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» 

α) Συνίσταται Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και 

την είσπραξη φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών 

δημοσίων εσόδων. 

β) Ρυθμίζονται θέματα φορολογίας εισοδήματος με 

σημαντικότερο την παροχή μείωσης φόρου στους κατ΄ 

επάγγελμα αγρότες. 

γ) Τροποποιούνται οι διατάξεις για εταιρείες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες επενδύσεων σε 

ακίνητη περιουσία, αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και 

ΟΣΕΚΑ. 

δ) Αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής φόρου οικοπέδου 

βάσει της μοναδιαίας αξίας οικοπέδου (ΕΝΦΙΑ). 

ε) Μειώνονται στο ήμισυ τα πρόστιμα για την υποβολή 

τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

ετών 2010 και επόμενων. 

στ) Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ. 

ζ) Θεσμοθετείται φόρος διαμονής ανά ημερήσια χρήση 

δωματίου, διαμερίσματος ή κατοικίας. 

η) Θεσμοθετείται τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 

και στη σταθερή τηλεφωνία. 

θ) Αυξάνεται η συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα από 

τυχερά παίγνια από 30% σε 35%.   

ι) Καταργείται ο φόρος επί του ζύθου. 

ια) Καθορίζεται το τέλος ταξινόμησης βάσει της αξίας 

του Ε.Ι.Χ.. 

ιβ) Τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα. 

7. ν.4403/7.7.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 

20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 

2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 

εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, 

την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

α) Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της 

μεταστέγασης των δραστηριοτήτων στην Ακτή 

Κουμουνδούρου. 

β) Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις απορρόφησης της 

εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ» από την 

εταιρεία «ΕΤΑΔ ΑΕ». 

γ) Παρατείνονται οι προθεσμίες για να ελεγχθούν οι 

υφιστάμενες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, 

καθώς και οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας που 
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Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 

78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 

2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 

2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης 

Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη 

δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών και πληροφοριών για την 

πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 

επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» 

απεικονίζονται προσωρινά σε ορθοφωτοχάρτες. 

δ) Θεσμοθετείται η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων 

και πληροφοριών των φορολογουμένων σε 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, στο 

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και σε 

υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και σε πρόσωπα που 

διενεργούν έλεγχο δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης. 

8. ν.4410/3.8.2016 «Τροποποιήσεις του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση 

της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας 

καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και 

Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την 

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς 

την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της 

πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της 

οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 

Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με 

την κατασκευή, την παρουσίαση και την 

πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 

προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 

2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.» 

α) Τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα με στόχο την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας 

καπνού. 

β) Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας, με σημαντικότερη τη θέσπιση κυρώσεων 

για όσους παραβιάζουν το φορολογικό απόρρητο. 

γ) Καθίσταται υποχρεωτική, υπό προϋποθέσεις, η 

δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των οφειλών προς το 

Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και 

εισάγονται εξαιρέσεις. 

δ) Διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων απαλλαγής 

από ΦΠΑ που επιθυμούν να δωρίσουν αγαθά για την 

αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. 

ε) Εξορθολογίζονται τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ΦΠΑ 

για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή της ανακριβούς 

έκδοσης φορολογικών στοιχείων. 

στ) Ορίζεται ότι σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου 

τεχνικού έργου, η παρακράτηση φόρου 3% διενεργείται 

μόνο κατά την καταβολή του εργολαβικού 

ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. 

ζ) Ορίζεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης 

για τα αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή 

μεταχειρισμένα, που παραχωρούνται με δωρεά στο 
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Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α' και Β' Βαθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

τους. 

η) Παρατείνεται και καθίσταται προαιρετικό το ετήσιο 

Φορολογικό Πιστοποιητικό. 

θ) Ορίζεται απαλλαγή από κάθε πειθαρχική, αστική και 

ποινική ευθύνη, για την παραγραφή των υποθέσεων 

που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς 

έλεγχο, για τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης που 

επιλέγουν υποθέσεις προς έλεγχο. 

ι) Δεν αυξάνονται, υπό προϋποθέσεις, οι συντελεστές 

τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που 

πληρούν τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου 

ευρωπαϊκού πρότυπου εκπομπών ρύπων (Euro). 

ια) Θεσμοθετείται η μεταφορά των υπολοίπων 

υποθέσεων από το Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε. και 

παρατείνονται για τρία έτη από τη λήξη τους, οι 

προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του 

Δημοσίου για επιβολή φόρου, για όλες τις υποθέσεις 

που μεταφέρθηκαν στη Γ.Γ.Δ.Ε.. 

ιβ) Θεσμοθετείται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ σε 5 μηνιαίες 

δόσεις. 

9. ν.4411/3.8.2016 «Κύρωση της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα 

στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου 

Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την 

ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και 

ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται 

μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά 

στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά 

συστημάτων πληροφοριών και την 

αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 

2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις 

σωφρονιστικής και αντεγκληματικής 

πολιτικής και άλλες διατάξεις.» 

Θεσμοθετείται η προμήθεια ειδικών ενσήμων ταινιών 

φορολογίας καπνού, με σκοπό την πάταξη της 

φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής & του 

λαθρεμπορίου. 
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10. ν.4413/8.8.2016 «Ανάθεση και εκτέλεση 

συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.» 

α) Παραχωρούνται κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής 

εκτάσεις, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 

εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου. 

β) Παραχωρείται κατά χρήση στο Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής δημόσιο ακίνητο για τη 

στέγαση του Λιμεναρχείου Σύμης. 

γ) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 

στοιχείων ακινήτων (Ε9), προκειμένου να διορθωθούν 

τα λάθη στην περιγραφή των ακινήτων και να καταστεί 

δυνατός ο ορθός υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α..   

11. ν.4414/9.8.2016 «Νέο καθεστώς στήριξης 

των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις 

για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό 

των κλάδων προμήθειας και διανομής στην 

αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 

διατάξεις.» 

Μεταβιβάζονται, κατά πλήρη κυριότητα, στην 

Περιφέρεια Αττικής, 177 διαμερίσματα του Αστικού 

Προσφυγικού Συνοικισμού της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 

με σκοπό την προστασία τους, ως μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς και την αξιοποίησή τους με την ανάπτυξη 

πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. 

 

12. ν.4425/.30.9.2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις 

των Υπουργείων Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις.» 

Για όλες τι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο του 

ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη    

ΔΕΗ  ΑΕ  δεν  οφείλεται  προκαταβολή  φόρων. 

13. ν.4428/13.10.2016 «Κύρωση της Πολυμερούς 

Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την 

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών 

Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και 

διατάξεις εφαρμογής.» 

Κυρώνεται η πολυμερής συμφωνία αρμοδίων αρχών για 

την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

χρηματοοικονομικών λογαριασμών.  
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2. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) 
      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ 

 ΑΠΟ 2.11.2015- 21.4.2016 

Α.Α ΘΕΜΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

1 
34.26.10.2015: Σχετικά με την εθελοντική 
αποκάλυψη εκ μέρους Ελλήνων πολιτών των 
καταθέσεών τους στο εξωτερικό. 

2.11.2015 Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

2 
38.26.10.2015: Σχετικά με την καταβολή Φ.Π.Α 23% 
από τις Ιδιωτικές Κλινικές και τις Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

2.11.2015 Γ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

3 

67.2.11.2015: Σχετικά με την αδυναμία προμήθειας 
μηχανημάτων POS από τους μικρομεσαίους 
εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω των 
οφειλών τους στο Ελληνικό Δημόσιο, στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία και στις Τράπεζες. 

5.11.2015 ΧΡ.ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ 

4 
80.3.11.2015: Σχετικά με την πορεία των ελέγχων 
της Λίστας Λαγκάρντ. 

6.11.2015 Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

5 
119.10.11.2015: Σχετικά με την αύξηση του ΦΠΑ για 
ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και 
ψυχικά ασθενών. 

13.11.2015 Γ.ΚΑΝΕΛΛΗ 

6 
128.11.11.2015: Σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικιών. 

20.11.2015 Ι.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

7 
139.16.11.2015: Σχετικά με την έλλειψη σαφούς 
νομικής βάσης για τον καταλογισμό κηδεμόνα των 
σχολαζουσών κληρονομιών. 

20.11.2015 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ  

8 
164.17.11.2015: Σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας 
της ρύθμισης των 100 δόσεων για συνεπείς 
φορολογούμενους. 

20.11.2015 Η.ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ  

9 166.17.11.2015: Σχετικά με την Λίστα Λαγκάρντ. 23.11.2015 Ε.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  

10 
187.23.11.2015: Σχετικά με την απώλεια 
δισεκατομμυρίων ευρώ του κράτους μέσω off-shore 
εταιρειών. 

26.11.2015 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ  
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11 
191.23.11.2015: Σχετικά με την λήψη άμεσων 
μέτρων για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων και 
την αποκατάσταση των ζημιών στη Λευκάδα. 

26.11.2015 ΣΤ.ΤΑΣΣΟΣ  

12 

194.23.11.2015: Σχετικά με την τροπολογία που 
κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου - επείγουσες 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών 
μεταρρυθμίσεων. καθορίσθηκαν τα τέλη 
κυκλοφορίας τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν 
οι φορολογούμενοι. 

30.11.2015 Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

13 
233.30.11.2015: Σχετικά με την επιβολή φόρου 
πολυτελείας για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα των 
πολυτέκνων. 

7.12.2015 Κ.ΚΑΤΣΙΚΗΣ 

14 
252.7.12.2015: Σχετικά με την καθυστέρηση της 
χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. 

10.12.2015 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ  

15 

439.29.21.10.2015: Αναπάντητες οι ερωτήσεις της 
Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ για τους εκατομμυριούχους που 
ρύθμισαν οφειλές με βάση την Π.Ν.Π. της 
27.3.2016. 

11.12.2015 
Β.ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 
Ι.ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ  

16 

274.8.12.2015: Σχετικά με την αντιμετώπιση της 
λαθρεμπορίας προϊόντων καπνού , αύξηση των 
δημοσίων εσόδων με την πάταξη της φοροδιαφυγής 
και τη θεσμική θωράκιση της αγοράς. 

11.12.2015 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ  

17 
456.30.22.10.2015: Δημόσια αντιπαράθεση 
ανάμεσα στην Κυβέρνηση και την Γενική Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων. 

14.12.2015 Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ  

18 

264.7.12.2015: Σχετικά με την αντιμετώπιση της 
λαθρεμπορίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων και 
τη θεσμική περιφρούρηση των λιανοπωλητών 
καπνικών. 

14.12.2015 Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

19 

265.7.12.2015: Σχετικά με την καθιέρωση 
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού τιμής 
οικοπέδων στην 4η Πολεοδομική Ενότητα Νέας 
Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. 

14.12.2015 Γ.ΒΛΑΧΟΣ  



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

121 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

20 
278.8.12.2015: Σχετικά με την αντικατάσταση 
διάταξης του ν. 4172.2013, που ορίζει ως 
επιχειρηματική συναλλαγή την πώληση ακινήτων. 

14.12.2015 Ε.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ  

21 
297.14.12.2015: Σχετικά με την επιβολή φόρου 
πολυτελείας για τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα των 
πολυτέκνων. 

17.12.2015 Κ.ΚΑΤΣΙΚΗΣ  

22 
327.15.12.2015: Πάταξη του παράνομου τζόγου και 
του ηλεκτρονικού στοιχήματος. 

7.1.2016 
Α. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

23 
341.5.1.2016: ΕΝ.Φ.Ι.Α ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων που λειτουργούν ως ατομικές 
επιχειρήσεις. 

8.1.2016 Δ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ 

24 
334.4.1.2016: Επιβολή φόρου πολυτελείας για τα 
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα των πολυτέκνων. 

11.1.2016 Κ.ΚΑΤΣΙΚΗΣ 

25 

357.8.1.2016: Σχετικά με την ανάγκη εναρμόνισης 
όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και των 
ιδιωτικών εταιρειών πώλησης των P.O.S με την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τις τιμές 
πώλησης αλλά και επιβάρυνσης των 
συναλλασσομένων κατά την επιβολή της 
προμήθειας. 

14.1.2016 Β.ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

26 
388.12.1.2016: Αύξηση του Ε.Φ.Κ στο πετρέλαιο 
κίνησης το 2016. 

18.1.2016 Γ.ΣΤΥΛΙΟΣ 

27 
371.11.1.2016: Επικύρωση προστίμου 50 
εκατομμυρίων ευρώ στη VODAFONE από το Σ.Τ.Ε. 

18. 1.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

28 
363.11.1.2016: Άδικος, αντιαναπτυξιακός και 
ανεφάρμοστος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο 
κρασί. 

18.1.2016 Β.ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

29 411.18.1.2016: Σχετικά με το θέμα των πολυτέκνων. 22.1.2016 Γ.ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ 

30 
407.18.1.2016: Προβλήματα εφαρμογής ΕΦΚ στους 
οίνους. 

25.1.2016 Χ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

31 
428.19.1.2016: Άμεση συντήρηση του παράκτιου 
αναχώματος στις εκβολές των ποταμών Αξιού και 
Γαλλικού στην Π.Ε Θεσσαλονίκης. 

25.1.2016 Σ.ΒΑΡΔΑΛΗΣ 
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32 
493.2.2.2016: Σχετικά με τα πρόστιμα του ΕΣΡ στα 
ΜΜΕ. 

5.2.2016 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

33 
444.25.1.2016: Σχετικά με τις αλλαγές στην Διοίκηση 
της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ. 

8.2.2016 Χ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

34 
494.5.2.2016: Σχετικά με την δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες 
του Εξωτερικού. 

11.2.2016 Γ.ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ 

35 
515.9.2.2016: Σχετικά με τα μέτρα του αγροτικού 
τομέα 

15.2.2016 Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

36 
522.9.2.2016: Σχετικά με τα πρόστιμα του ΕΣΡ στα 
ΜΜΕ 

19.2.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

37 
585.29.2.2016: Σχετικά με την αναθεώρηση των 
κυβερνητικών αποφάσεων για την κατάργηση του 
μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά. 

3.3.2016 Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

38 
604.1.3.2016: Σχετικά με την παράταση ή μη του 
μέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων. 

4.3.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

39 
601.1.3.2016: Σχετικά με δημοσίευμα με θέμα τη 
συμμετοχή Παπασταύρου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
εταιρείας. 

4.3.2016 Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

40 
605.1.3.2016: Είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τον Σύνδικο 
της πτωχεύσεως. 

7.3.2016 Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

41 616.3.3.2016: Προβλήματα μικροομολογιούχων. 10.3.2016 Α.ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

42 
619.4.3.2016: Αναστολή της αύξησης των 
συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη ομάδα των νησιών 
του Αιγαίου. 

10.3.2016 Μ.ΚΟΝΣΟΛΑΣ 

43 
622.7.3.2016: Σχετικά με την διαχείριση των 
αιγιαλών μετά την απόφαση του ΣτΕ. 

10.3.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

44 
631.8.3.2016: Σχετικά με την αξιοποίηση του κτιρίου 
Κεράνη (Θηβών). 

11.3.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 



Απολογισμός 2015 & Προγραμματισμός 2016 

σε θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Δημόσιας Περιουσίας 

 

 

123 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

45 
655.15.3.2016: Σχετικά με τους φορολογικούς 
μηχανισμούς στα ταξί. 

18.3.2016 Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

46 
667.15.3.2016: Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ οικοδομικών 
συνεταιρισμών. 

18.3.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

47 

682.21.3.2016: Σχετικά με την εξαίρεση των 
συμβασιούχων εργαζομένων σε όλους τους τομείς 
καθαριότητας των ΟΤΑ από  φορολογικές 
υποχρεώσεις. 

24.3.2016 ΧΡ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ 

48 
713.29.3.2016: Σχετικά με την αύξηση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης και ιδιαίτερα με του ειδικού 
φόρου πετρελαίου. 

4.4.2016 Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

49 
738.4.4.2016: Σχετικά με τον συνεταιρισμό 
βουλευτών στην περιοχή "Πολιτεία" της Κηφισιάς 

7.4.2016 Ι. ΛΑΓΟΣ 

50 
736.4.4.2016: Σχετικά με τη ρύθμιση για τα 
ανείσπρακτα μισθώματα. 

7.4.2016 Ν. ΘΗΒΑΙΟΣ 

51 
748.5.4.2016: Σχετικά με τις απώλειες εσόδων από 
το εμπόριο απομιμήσεων προϊόντων. 

11.4.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

52 
743.4.4.2016: Σχετικά με την μείωση του 
διαθέσιμου Εισοδήματος της μεσαίας τάξης. 

11.4.2016 
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

53 
772.11.4.2016: Σχετικά με την εξίσωση ειδικού 
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και 
αμόλυβδης βενζίνης. 

18.4.2016 Γ. ΣΤΥΛΙΟΣ 

54 
757.6.4.2016: Σχετικά με τη φορολόγηση 
ανείσπρακτων μισθωμάτων 2015 και την αποχή 
δικηγόρων. 

18.4.2016 Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 

55 
781.12.4.2016: Σχετικά με το παγκόσμιο σκάνδαλο 
οff-shore και με τη φοροδιαφυγή 

18.4.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

56 
792.18.4.2016: Σχετικά με τις κατασχέσεις στα χέρια 
πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν σε 
λογαριασμούς μισθοδοσίας ή συντάξεως. 

21.4.2016 Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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57 

812.19.4.2016 : Κίνδυνος για αδυναμία επιβίωσης 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού "Το Χαμόγελο του 

Παιδιού" 

5.5.2016 Ι. ΣΑΡΙΔΗΣ 

58 

816.25.4.2016 : Η απώλεια της ρύθμισης των 100 

δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενημέρωσης 

των οφειλετών για το νέο ύψος της δόσης μετά την 

αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη μονομερή από 

τις τράπεζες μείωση του ποσού της δόσης που 

καταβάλλουν εμπρόθεσμα οι οφειλέτες στον 

τραπεζικό λογαριασμό της ρύθμισης 

5.5.2016 Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

59 
858.12.5.2016 : Κατάρρευση της οικονομίας της 

Δωδεκανήσου 
26.5.2016 Δ.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ 

60 

860.13.5.2016 : Η επιβολή τέλους διανυκτέρευσης 

σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία 

αποτελούν νέο φόρο στον τουρισμό 

26.5.2016 Μ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ 

61 
892.23.5.2016 : Αύξηση της τιμής παραχώρησης 

παραλιών 
26.5.2016 Η. ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ 

62 

932.31.5.2016 : Αίτημα δημιουργίας Γραφείου 

Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) στην 

πρωτεύουσα του Δήμου Αριστοτέλη 

3.6.2016 Κ.ΙΓΓΛΕΖΗ 

63 
940.31.5.2016 : Φορολόγηση Ανείσπρακτων 

Μισθωμάτων 2015 και Αποχή Δικηγόρων 
9.6.2016 Χ.ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 

64 

1011.17.6.2016 : Σχετικά με τον κίνδυνο 

παραγραφής 12.000 υποθέσεων μεγάλης 

φοροδιαφυγής 

24.6.2016 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

65 

5166.28.4.2016 : Άμεσα μέτρα για την ανακούφιση 

των πληγέντων στον Δήμο Ιεράπετρας από την 

καταστροφική πυρκαγιά και κήρυξη της περιοχής ως 

πυρόπληκτης 

27.6.2016 Β.ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 
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66 

1036.22.6.2016 : Σχετικά με την επείγουσα ανάγκη 

έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό 

των όρων και διαδικασιών απαλλαγής από τον 

ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων που 

προορίζονται για την παραγωγή ξυδιού 

30.6.2016 Γ.Δ.ΚΑΡΡΑΣ 

67 

1078.4.7.2016 : Τροποποίηση του άρθρου 33, 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του ν. 2859.2000, 

αναφορικά με την κύρωση του Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248.7.11.2000) 

7.7.2016 ΑΘ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

68 

1094.5.7.2016 : Η Τουρκία χρηματοδοτεί αφειδώς 

μέσω του Προξενείου της Κομοτηνής την αγορά 

ακινήτων περιουσιών απελπισμένων Ελλήνων στην 

Θράκη 

14.7.2016 Ι.ΛΑΓΟΣ 

69 

1104.8.7.2016 : Επείγουσα ανάγκη άρσης των 

κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών της 

εταιρείας Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. 

14.7.2016 Γ.Δ. ΚΑΡΡΑΣ 

70 

1108.11.7.2016 : Σχετικά με τον συμπληρωματικό 

ΕΝΦΙΑ επί αγροτεμαχίων και ΦΠΑ μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων  

14.7.2016 Β.ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

71 

1110.11.7.2016 : Προβλήματα των απολυμένων 

εργαζομένων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 

(ΕΑΣ) Λάρισας 

14.7.2016 Γ.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ 

72 

1113.11.7.2016 : Το παράνομο, ασύδοτο και 

ανεξέλεγκτο καθεστώς των 24 διαδικτυακών  

στοιχηματικών εταιρειών συνεχίζει να επιφέρει σε 

καιρούς   κρίσης ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων 

ευρώ στον δημόσιο κορβανά 

15.7.2016 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 

73 
1121.11.7.2016 : Αντισυνταγματική διάταξη για τα 

δικαιώματα του φορολογούμενου 
15.7.2016 Α.ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

74 
1129.12.7.2016 : Σχετικά με την υπόθεση 

Μαρινόπουλου 
15.7.2016 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ 
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75 

1144.18.7.2016 : Μέριμνα για την ζημία που 

υπέστησαν οι προμηθευτές αγρότες-παραγωγοί  

από την πτώχευση της εταιρείας Μαρινόπουλος 

29.7.2016 Γ.ΒΛΑΧΟΣ 

76 

1147.18.7.2016 : Αναβάθμιση του Τελωνείου Κήπων 

και εκμετάλλευση  προοπτικών των σημείων 

εισόδου –εξόδου στον Έβρο 

29.7.2016 ΑΝ.ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ 

77 

1155.19.7.2016 : Αναβίωση του άρθρου 44 του ν. 

3763 (Α80) με σκοπό την προώθηση αυτοσύμβασης 

στη σύνταξη οριστικού συμβολαίου από 

προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων 

29.7.2016 ΑΘ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

78 
1179.23.9.2016 : Ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) 

στο κρασί 
29.8.2016 Μ.ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ 

80 
1184.23.8.2016 : Περί αναλήψεως αποκομιδής 

ηλεκτρονικών συσκευών του ομίλου ΣΚΑΙ 
1.9.2016 Δ.ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ 

81 
1188.29.8.2016 : Τέλος επιτηδεύματος σε χωριά 

κάτω από 500 κατοίκους 
1.9.2016 ΧΡ.ΜΠΓΙΑΛΑΣ 

82 

1198.30.8.2016 : Αναγκαία και επιβεβλημένη η 

άμεση θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου 

λογαριασμού για όλες τις επιχειρήσεις 

2.9.2016 Β.ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

83 
1197.29.8.2016 : Σχετικά με τον παράνομο 

ηλεκτρονικό τζόγο 
5.9.2016 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

84 
1203.30.8.2016 : Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ που καλείται 

να πληρώσει Το Χαμόγελο του Παιδιού 
8.9.2016 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

85 

1239.8.9.2016: Άμεση η ανάγκη στήριξης των 

περιοχών της Λακωνίας και της Μεσσηνίας που 

επλήγησαν από την κακοκαιρία 

15.9.2016 ΣΤ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ 
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86 
1243.9.9.2016 : Σχετικά με την απώλεια ύψους 5 δις 

το 2014 από τον ΦΠΑ 
15.9.2016 Δ.ΚΑΜΜΕΝΟΥ 

87 

1245.12.9.2016 :Αναγκαία και επιβεβλημένη η 

δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στην ρύθμιση 

των 100 δόσεων τόσο για οφειλές στο Δημόσιο όσο 

και στα ασφαλιστικά Ταμεία 

15.9.2016 Β.ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

88 
1255.13.9.2016 : Σχετικά με την καταπολέμηση του 

λαθρεμπορίου καυσίμων 
16.9.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

89 

1259.13.9.2016 :Πλήρης αδράνεια για την 

αντιμετώπιση των γκρίζων μισθώσεων στις 

μισθώσεις ιδιωτικών χώρων και τουριστικών 

καταλυμάτων 

16.9.2016 Φ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 

90 

1261.13.9.2016: Μεγάλα προβλήματα 

αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές της εταιρείας 

Μαρινόπουλος 

19.9.2016 Γ.ΣΤΥΛΙΟΣ 

91 
1277/19.9.2016 : Αύξηση των τιμών ενοικίασης 

παραλιών στα νησιά 
22.9.2016 Η. ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ 

92 

35/4.10.2016 : Για την στήριξη των πληγέντων 

κατοίκων της Λευκάδας από την πυρκαγιά της 8ης  

Αυγούστου και την αποκατάσταση των ζημιών. 

7.10.2016 Ν. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

93 

104/17.10.2016: Σχετικά με την αποπληρωμή του 

φόρου κληρονομιάς με μεταβίβαση ακινήτου προς 

το δημόσιο. 

20.10.2016 Δ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

94 
120/18.10.2016: Συντελεστής ΦΠΑ 24% για τα 

ζώντα παραγωγικά ζώα. 
21.10.2016 Π. ΒΡΑΝΤΖΑ 

95 

215/21.10.2016: Απαραίτητη η ένταξη του Ν. Έβρου 

στην Α’ κλιματική ζώνη για τη χορήγηση επιδόματος 

θέρμανσης.   

31.10.2016 Α. ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ 
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3. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Α.Α ΗΜ.ΝΙΑ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΗΜ.ΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΕΜΑ 

1 26.2.2016 17 1.2.2016 Παρανομεί και εκτίθεται η Κυβέρνηση με 

την άρνηση του Υπουργού Οικονομικών να 

αποκαλύψει τα ονόματα των 

μεγαλοοφειλετών άνω του 1 εκατ. Ευρώ 

που εντάχθηκαν με την χαριστική Π.Ν.Π. στη 

ρύθμιση των 100 δόσεων 

2 13.6.2016 26.20 18.4.2016 Ζητήματα λειτουργίας της Φορολογικής 

Διοίκησης και αποτελεσματικότητα των 

φορολογικών ελέγχων και μηχανισμών για 

τον περιορισμό της φοροδιαφυγής 

 

4. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (από 2.11.2015 έως 5.11.2016) 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας αποτύπωσης Κοινοβουλευτικής παρουσίας: 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Απαντήθηκαν στο Κοινοβούλιο 97 

Απαντήθηκαν εγγράφως 660 

Αναφορές 231 

Ερωτήσεις και ΑΚΕ 67 

ΑΚΕ (Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων) 10 
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Ε. ΠΗΓΕΣ 

 

1.Βουλή των Ελλήνων, http:..www.hellenicparliament.gr/en/ 

2.Υπουργείο Οικονομικών, http:..www.minfin.gr 

3.Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, http:..www.publicrevenue.gr 

4.Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, https:..www1.gsis.gr/gspp/portal/el 

5.Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., http:..www.minfin.gr 

6.ΕΤΑΔ ΑΕ, http:..www.etasa.gr/page.aspx 

7.Ζάππειο Μέγαρο, http:..www.zappeion.gr/index.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


