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Αξηζκ. Γ... Α 1025708 ΔΞ2018 

  

 Καζνξηζκφο ζηφρσλ έηνπο 2018 γηα ηηο Τπεξε- ζίεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) 

 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

 Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ λ. 4389/ 2016 (Α΄ 94) «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα: 

 

α) ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Αξρήο γηα ην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θαη ηελ θαηάξηηζε ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ απφδνζεο, 

 

β) ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 γηα ηελ αλάγθε παξνρήο 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο γηα ην ζηξαηεγηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο Αξρήο, 

 γ) ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

Γηνηθεηήο ηεο Αξρήο θαηαξηίδεη θαη αλαζεσξεί, εθφζνλ απαηηείηαη, ην εηήζην 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο Αξρήο θαη θαζνξίδεη ηνπο πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο 

ζηφρνπο, 

 δ) ηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22, ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη ηα ινηπά ζρέδηα δξάζεο ηεο Αξρήο, 

 ε) ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη κε γλψκνλα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, θνηλνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο ν επηρεηξεζηαθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο Αξρήο θαη θαζνξίδνληαη νη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί ζηφρνη ησλ 



νξγαληθψλ κνλάδσλ, ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε ζηφρν, νη δείθηεο κέηξεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

ζέκα, 

 ζη) ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 23 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξντζηάκελνη Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ θαη Γηεπζχλζεσλ, νη νπνίνη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ηελ αλάιεςε 

ππεξεζίαο απνδέρνληαη απηνδηθαίσο ηνπο   πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Αξρήο, θαηαλέκνπλ 

απηνχο, ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππφ απηψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, επηπέδνπ 

ππνδηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο ή απηνηεινχο γξαθείνπ, νη δε πξντζηάκελνη ησλ 

ηκεκάησλ ή απηνηειψλ γξαθείσλ θαηαλέκνπλ απηνχο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, θαηά 

πεξίπησζε. 

 

 2. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α 1036960 2017 (Β΄ 968 θαη 1238) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξ- ρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. πξση. Γ.ΟΡΓ.Α 

1114121 ΔΞ2017/27.7.2017 (Β΄ 2681), Γ. ΟΡΓ.Α 1159956 ΔΞ 2017 (Β΄ 3861) θαη Γ. 

ΟΡΓ.Α 

 1192187 ΔΞ 2017/ 22.12.2017 (Β΄ 4700) φκνηεο θαη ηζρχεη. 3. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ6Α 

1015213 ΔΞ 2013/28-1-2013 

 (Β΄ 130 θαη Β΄ 372) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδη- νηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» θαη ηελ ππ’αξηζκ. 

Γ6Α 1145867 ΔΞ2013/25-9-2013 (Β΄ 2417) 

 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016. 

 4. Σελ ππ’ αξηζκ. 1 ηεο 20-1-2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016. 

 5. Σελ ππ’ αξηζκ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 

 507) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Γηνξηζκφο κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

 6. Σελ ππ’ αξηζκ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 

 507) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Οξηζκφο Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πκβνχιην Γηνίθεζεο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

 7. Σν ππ’ αξηζκ. 44 πξαθηηθφ ηεο απφ 11/1/2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαηά ηελ νπνία παξείρε 

ηε  ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ 2018 ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4389/2016. 

 8. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ... Α 1085366 ΔΞ 2017/13-06-2017 (ΦΔΚ 2040 Β΄/13-06-

2017) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.). 

 9. Σελ α.π. ΓΦΠ 0000289 ΔΞ 2018 απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Κ. 

405/Β΄/2018) κε ζέκα «Καζνξηζκφο ζηφρσλ εζφδσλ γηα είζπξαμε απφ ηελ 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) γηα ην έηνο 2018». 

 10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη 



δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ(Α.Α.Γ.Δ,), απνθαζίδνπκε: 

 

 

 Καζνξίδνπκε γηα ην έηνο 2018, ζηφρνπο γηα ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4389/ 

2016 (Α΄ 94), φπσο απηνί ηίζεληαη παξαθάησ, αλά ηξαηεγηθφ ηφρν θαη Άμνλα 

Παξέκβαζεο.   

  

  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

  

ΣΡ.1.1.1 

Συμμόρφωςθ των φορολογουμζνων 
που εμφανίηουν για πρϊτθ φορά 
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον 52%, κατόπιν εφαρμογισ 
κριτθρίων ανάλυςθσ κινδφνου και 
είςπραξθ τουλάχιςτον 37% των εν λόγω 
οφειλϊν, μετά από δράςεισ τθσ Δ.Φ.Σ. 
Διαβίβαςθ αρμοδίωσ του αρχείου των 
μθ ςυμμορφοφμενων φορολογοφμενων 
για περαιτζρω ενζργειεσ. 

  

  

  

Δ.Φ.Σ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ 

  

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.1.2 

Υποβολι περιοδικϊν δθλϊςεων 
Φ.Ρ.Α των ενεργϊν υπόχρεων ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 97%. 
Διαβίβαςθ αρμοδίωσ του αρχείου 
των μθ ςυμμορφοφμενων 
φορολογοφμενων για περαιτζρω 
ενζργειεσ. 

  

  

Δ.Φ.Σ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ 

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.1.3 

Συμμόρφωςθ τουλάχιςτον 21% επί των 
μθ υποβλθκειςϊν εμπροκζςμωσ 
δθλϊςεων Φ.Ε.Ν.Ρ., μετά από δράςεισ 
τθσ Δ.Φ.Σ., υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 
ζγκαιρθσ παραλαβισ 

του αρχείου. 

  

  

Δ.Φ.Σ./Τμιματα Δϋ, Βϋ, Αϋ, Γϋ 

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.1.4 

Συμμόρφωςθ τουλάχιςτον 22% επί των 
μθ υποβλθκειςϊν εμπροκζςμωσ 
δθλϊςεων Φ.Ε.Φ.Ρ. (ςτο επεξεργαςμζνο 
αρχείο βάςει κριτθρίων ανάλυςθσ 
κινδφνου) μετά από δράςεισ τθσ Δ.Φ.Σ., 
υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ζγκαιρθσ 
παραλαβισ του αρχείου. 

  

  

Δ.Φ.Σ./Τμιματα Δϋ, Βϋ, Αϋ, Γϋ 

  

  

*** 



  

  

  

ΣΡ.1.1.5 

Διενζργεια τουλάχιςτον 100.000 
τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν, από το 
τθλεφωνικό κζντρο τθσ Δ.Φ.Σ., με 
ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ των 
φορολογοφμενων και τθν 
εκπλιρωςθ των φορολογικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων ωσ προσ τθν υποβολι 
δθλϊςεων (Φ.Ρ.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε. Φ.Ρ., 
Φ.Ε.Ν.Ρ. κ.λπ.) και τθν καταβολι των 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τουσ. 

  

  

  

Δ.Φ.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.1.6 

Υποβολι 8.000 επιπλζον δθλϊςεων 
Φ.Μ.Υ., μετά από δράςεισ τθσ Δ.Φ.Σ., ςε 
ςυνεργαςία με τον Ε.Φ.Κ.Α. Διαβίβαςθ 
αρμοδίωσ των αρχείων μθ 
ςυμμορφοφμενων φορολογοφμενων 
για περαιτζρω ενζργειεσ. 

  

  

Δ.Φ.Σ./Τμιματα Δϋ, Βϋ, Αϋ, Γϋ 

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

  

ΣΜ.1.1.7 

Επίβλεψθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ 
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων υπενκφμιςθσ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε 
μικροοφειλζτεσ παλαιότερων ετϊν και 
αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων, ςε 
τριμθνιαία βάςθ, με υποβολι ςχετικισ 
αναφοράσ εντόσ 15 θμερϊν από τθ 
λιξθ του τριμινου. 

  

  

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Γϋ 

  

  

  

** 

  

ΣΜ.1.1.8 

Υλοποίθςθ Εφαρμογισ Υποβολισ 
Διλωςθσ Από- δοςθσ Φόρου Διαμονισ, 
ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 53, του 
Ν.4389/2016, μζχρι 31/03/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Βϋ, Θϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.1.1.9 

Υλοποίθςθ θλεκτρονικισ εφαρμογισ 
παρακολοφκθςθσ βραχυχρόνιασ 
μίςκωςθσ ακινιτων, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 111 του 
Ν.4446/2013, μζχρι 31/03/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Αϋ, Ηϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.1.1.10 

Επαρκισ ςυντονιςμόσ ϊςτε να ζχει 
διενεργθκεί μία τουλάχιςτον 
διαςταφρωςθ για τθν είςπραξθ 
εςόδων από αναςφάλιςτα οχιματα, 
μζχρι 30/09/2018. 

  

Α.Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. 

  

** 

  

ΣΜ.1.1.11 

Επαρκισ ςυντονιςμόσ ϊςτε να 
δθμιουργθκεί θλεκτρονικι 
εφαρμογι παρακολοφκθςθσ 
βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ ακινιτων, 
μζχρι 31/03/2018. 

  

Α.Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. 

  

** 

  

ΣΜ.1.1.12 

Αποςτολι ςτθ Δ.Φ.Σ. αρχείου μθ 
υποβλθκειςϊν δθλϊςεων ανά 
φορολογία, εντόσ μθνόσ από τθ λιξθ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
δθλϊςεων. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Αϋ,Βϋ,Ηϋ,Θϋ 

  

*** 

ηξαηεγηθφο ηφρνο 1. Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

Άμνλαο Παξέκβαζεο 2: Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ 

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

Ρεριγραφι Στόχου- 
  Βακμόσ 

Ρροτεραιό- 



A/A Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ Αρμόδια Διεφκυνςθ τθτασ 

ΣΡ.1.2.1 
Ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν 
φόρων 36,259 δις. € από 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Φ.Α.Ε. 
και Δ.Ο.Υ. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., Φ.Α.Ε., 
Δ.Ο.Υ. 

*** 

ΣΡ.1.2.2 
Ειςπράξεισ Φ.Ρ.Α. 10,950 δις. € 
από Φ.Α.Ε. και Δ.Ο.Υ. 
(ςυμπεριλαμβάνονται ςτον 
ΣΡ.1.2.1). 

Φ.Α.Ε., Δ.Ο.Υ. *** 

  

ΣΡ.1.2.3 

Ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν φόρων 
από Τελωνεία 13,090 δις. €. 

Τελωνεία/Τμιματα   Διαδικαςιϊν, 
Ε.Φ.Κ. και λοιπϊν Φορολογιϊν, 
Δικαςτικοφ 

  

*** 
  

  

ΣΡ.1.2.4 

  

Ειςπράξεισ 2,8 δις. € ζναντι 
του παλαιοφ 
λθξιπρόκεςμου χρζουσ 
τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./ 
Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ 
και Νομικισ Υποςτιριξθσ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ 
Τμιμα Δικαςτικοφ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ 

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.2.5 

  

  

Ειςπραξιμότθτα 24% επί του νζου 
λθξιπρόκεςμου χρζουσ τθσ 
Φορολογικισ Διοίκθςθσ. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./ 
Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ 
και Νομικισ Υποςτιριξθσ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ 
Τμιμα Δικαςτικοφ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ 

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΡ.1.2.6 

  

Χαρακτθριςμόσ 4,5 δις. € εκ των 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τθσ 
Φορολογικισ Διοίκθςθσ ωσ 
ανεπίδεκτων είςπραξθσ, εκ των 
οποίων τα 4,3 δις. € από τθν Ε.Μ.ΕΙΣ. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./ 
Αυτοτελζσ Τμιμα 
Δικαςτικοφ και 
Νομικισ 
Υποςτιριξθσ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμιμα 
Δικαςτικοφ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ, Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμιμα Γϋ 

  

  

*** 

  

ΣΡ.1.2.7 

Συνολικό ποςό ειςπράξεων τθσ 
Ε.Μ.ΕΙΣ. 645 εκ. € από μεγάλουσ 
οφειλζτεσ και από ςτοχευμζνεσ 
δράςεισ. 

  

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμιματα Βϋ, Δϋ 

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.2.8 

  

Ροςοςτό οφειλετϊν υπό αναγκαςτικά 
μζτρα είςπραξθσ τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ, 59% (αφορά οφειλζτεσ για 
τουσ οποίουσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ 
δφναται να λάβει μζτρα). 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.& Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./ 
Αυτοτελζσ Τμιμα 
Δικαςτικοφ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ 
Τμιμα Δικαςτικοφ και 
Νομικισ Υποςτιριξθσ 

  

  

*** 

  

ΣΡ.1.2.9 

Ροςοςτό οφειλετϊν υπό αναγκαςτικά 
μζτρα είςπραξθσ τθσ Τελωνειακισ 
Διοίκθςθσ, 59% (αφορά οφειλζτεσ για 
τουσ οποίουσ θ Τελωνειακι Διοίκθςθ 
δφναται να λάβει μζτρα). 

  

Τελωνεία/Τμιμα Δικαςτικοφ 

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.2.10 

  

Εξζταςθ των αιτιςεων επιςτροφϊν 
Φ.Ρ.Α., εντόσ 90 θμερϊν από τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςε πο- ςοςτό 
95%. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. & 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./Τμιματα 
Ελζγχου Αϋ-ΙΑϋ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ Τμιματα 
Συμμόρφωςθσ και 
Σχζςεων με τουσ 
Φορολογουμζνουσ, 
Ελζγχων 

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.2.11 

Εκκακάριςθ των εκκρεμϊν αιτιςεων 
επιςτροφϊν ςε ποςοςτό 100% ωσ 
προσ το πλικοσ και το ποςό (για όλα 
τα φορολογικά αντικείμενα), ϊςτε ςτισ 
31/08/2018 να μθν υφίςτανται 
εκκρεμείσ επιςτροφζσ άνω των 90 
θμερϊν. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. & 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./Τμιματα 
Ελζγχου Αϋ-ΙΑϋ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ Τμιματα 
Συμμόρφωςθσ και 
Σχζςεων με τουσ 
Φορολογουμζνουσ, 
Ελζγχων 

  

  

*** 



  

  

ΣΡ.1.2.12 

Εκκακάριςθ των υφιςτάμενων 
αρχικϊν, τροποποιθτικϊν, 
ςυμπλθρωματικϊν δθλϊςεων (όλων 
των φορολογιϊν), ϊςτε ςτισ 
31/08/2018 να μθν υφίςτανται 
ανεκκακάριςτεσ δθλϊςεισ με ποςά 
προσ επιςτροφι άνω των 90 θμερϊν. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ./Αυτοτελζσ  Τμιμα 
Φορολογικϊν Διαδικαςιϊν, 
Τμιματα Ελζγχου Αϋ-ΙΑϋ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμιματα 
Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με 
τουσ Φορολογουμζνουσ, 
Ελζγχων 

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.2.13 

Τιρθςθ τθσ μθνιαίασ ςτοχοκεςίασ για 
πραγματοποίθςθ επιςτροφϊν 3,648 
δις. € από τα Ελεγκτικά Κζντρα, τισ 
Φ.Α.Ε. και τισ Δ.Ο.Υ., μζςω του 
Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ 2018. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. & 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./Τμιματα 
Ελζγχου Αϋ-ΙΑϋ, 
Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./ Τμιματα 
Συμμόρφωςθσ και 
Σχζςεων με τουσ 
Φορολογουμζνουσ, 
Ελζγχων 

  

  

*** 

  

ΣΡ.1.2.14 

Ειςπράξεισ τουλάχιςτον 15 εκ. € 
ζναντι των βεβαιωκζντων 
προςτίμων, πολλαπλϊν τελϊν, 
δαςμϊν και φόρων από απλζσ 
τελωνειακζσ παραβάςεισ και 
λακρεμπόριο. 

  

Τελωνεία/Τμιμα Δικαςτικοφ 

  

*** 

  

ΣΡ.1.2.15 

Ειςπράξεισ ζναντι των ςυνολικϊν 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τθσ 
Τελωνειακισ Διοίκθςθσ, τουλάχιςτον 
30 εκ. €. 

  

Τελωνεία/Τμιμα Δικαςτικοφ 

  

*** 

  

  

ΣΡ.1.2.16 

Ζκδοςθ αποφάςεων για 
χαρακτθριςμό λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν τθσ Τελωνειακισ Διοίκθςθσ 
ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ, ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 6% επί του 
ςυνόλου αυτϊν που ζχουν κρικεί ωσ 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ. 

  

  

Τελωνεία/Τμιμα Δικαςτικοφ 

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

ΣΡ.1.2.17 
Ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν 1,2 εκ. € 
από τθν εκποίθςθ οχθμάτων και 
δικφκλων. 

Δ.Δ.Δ.Υ./Τμιματα Βϋ, Γϋ ** 

ΣΡ.1.2.18 
Ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν 800 χιλ. € 
από τθν εκποίθςθ λοιπϊν ειδϊν. 

Δ.Δ.Δ.Υ./Τμιματα Βϋ, Γϋ ** 

ΣΡ.1.2.19 Ειςπράξεισ 200 χιλ. € λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν. 

Δ.Δ.Δ.Υ./Τμιμα Αϋ ** 

  

ΣΡ.1.2.20 

  

Ειςπράξεισ προ επιςτροφϊν 1,2 εκ. € 
από τθν εκποίθςθ δθμόςιου υλικοφ. 

Τελωνεία Αϋ Ειςαγωγϊν-
Εξαγωγϊν Θεςςαλονίκθσ, 
Λάριςασ & Ρατρϊν/ Τμιμα 
Διαχείριςθσ Δθμόςιου 
Υλικοφ 

  

** 

  

  

ΣΡ.1.2.21 

Εμπρόκεςμθ πλθρωμι, εντόσ προκεςμίασ 
4,5 μθνϊν, τουλάχιςτον του 26% των 
αιτιςεων επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. 
υποκείμενων άλλων Κ-Μ, που 
εξετάηονται χωρίσ αναηιτθςθ 
επιπρόςκετων πλθροφοριϊν και 
εγκρίνονται για επιςτροφι. 

  

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 

  

ΣΡ.1.2.22 

Εμπρόκεςμθ πλθρωμι τουλάχιςτον του 
91% των αιτιςεων επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. 
υποκείμενων άλλων Κ-Μ (με ι/και χωρίσ 
αναηιτθςθ επιπρόςκετων πλθροφοριϊν) 
που εγκρίνονται για επιςτροφι. 

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Γϋ 

  

** 

  

  

ΣΡ.1.2.23 

Διεκπεραίωςθ, ςε ποςοςτό 100%, των 
εκκρεμϊν αιτθμάτων αμοιβαίασ 
ςυνδρομισ είςπραξθσ απαιτιςεων προσ 
τα λοιπά Κ-Μ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(που υποβάλλονται ζωσ 30/11 του 
τρζχοντοσ ζτουσ), ςε εφαρμογι τθσ 
Οδθγίασ 2010/24/ΕΕ. 

  

  

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αττικισ/ Τμιμα Εϋ 

  

  

*** 

  

  

ΣΜ.1.2.24 

Επανεξζταςθ τθσ διαδικαςίασ 
χαρακτθριςμοφ των λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ωσ 
ανεπίδεκτων είςπραξθσ και υποβολι 
ςχετικισ πρόταςθσ ςτον Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 31/03/2018. 

  

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Γϋ, 
Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμιμα Γϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.1.2.25 

Ειςιγθςθ για τθν απλοποίθςθ του 
νομοκετικοφ πλαιςίου διάρρθξθσ 
τραπεηικϊν κυρίδων από κατάςχεςθ, 
μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Βϋ 

  

** 



ΣΜ.1.2.26 
Μελζτθ ςκοπιμότθτασ εφαρμογισ 
Ενιαίασ Κεντρικισ Λογιςτικισ, 
μζχρι 31/12/2018. 

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Δϋ ** 

  

ΣΜ.1.2.27 

Μελζτθ και ειςιγθςθ για τθ διαμόρφωςθ 
νομοκετικοφ πλαιςίου αυτόματθσ και 
κεντροποιθμζνθσ διαγραφισ πολφ μικροφ 
φψουσ οφειλϊν, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.1.2.28 

Μελζτθ και ειςιγθςθ για τθν 
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ 
παλαιϊν οφειλϊν, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ 

  

** 

  

  

ΣΜ.1.2.29 

Ειςιγθςθ για τθ νομοκετικι τροποποίθςθ 
του αρ. 62 Κ.Ε.Δ.Ε., ςχετικά με κζματα που 
αφοροφν οφειλζτεσ του Δθμοςίου που 
ζχουν κθρυχτεί ςε πτϊχευςθ ι ζχουν τεκεί 
ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ, μζχρι 
31/12/2018. 

  

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Εϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.1.2.30 

Σφνταξθ εγκυκλίου οδθγίασ ςε 
κζματα εκκακάριςθσ επιχειριςεων 
και νομικϊν προςϊπων - οφειλετϊν 
του Δθμοςίου, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Εϋ 

  

** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

  

ΣΜ.1.2.31 

Μελζτθ και προςαρμογι του κεςμικοφ 
πλαιςίου για τθν επζκταςθ τθσ 
εφαρμογισ του θλεκτρονικοφ 
παραβόλου και ςφνταξθ απαιτιςεων 
για τθν τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ για τθν 
υποςτιριξθ του νζου κεςμικοφ 
πλαιςίου, μζχρι 30/09/2018. 

  

  

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Δϋ 

  

  

  

** 

  

  

  

ΣΜ.1.2.32 

Ειςιγθςθ κοινισ Απόφαςθσ του 
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και Υπουργοφ 
Οικονομικϊν κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ 
παρ. 7 του άρκρου 36 του Κ.Ε.Δ.Ε., 
ςχετικά με τον τρόπο προςδιοριςμοφ 
τθσ εμπορικισ αξίασ ακινιτου που 
κατάςχεται, του αρμόδιου οργάνου για 
τον προςδιοριςμό αυτισ, του τρόπου 
κακοριςμοφ τθσ αμοιβισ του οργάνου 
αυτοφ και κάκε ειδικότερου κζματοσ, 
μζχρι 31/12/2018. 

  

  

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Βϋ 

  

  

  

** 

  

  

ΣΜ.1.2.33 

Ειςιγθςθ για τθν εναρμόνιςθ του 
κεςμικοφ πλαιςίου του Κ.Ε.Δ.Ε. με τισ 
διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ 
Δικονομίασ, για τθ διενζργεια 
πλειςτθριαςμϊν κατά τισ διατάξεισ του 
άρκρου 959 Α του Κϊδικα Ρολιτικισ 
Δικονομίασ, μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιμα Βϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.1.2.34 

Εκπροςϊπθςθ και υλοποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ του εξωδικαςτικοφ 
μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν του 
Ν.4469/2017, μζχρι 31/12/2018. 

  

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμιματα Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.1.2.35 

Εκπόνθςθ ζκκεςθσ για τθν 
κατθγοριοποίθςθ (Triage) των 
μεγάλων οφειλετϊν αρμοδιότθτασ 
τθσ Ε.Μ.ΕΙΣ., ςφμφωνα με τθν 
ανάλυςθ των οικονομικϊν και 
χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων 
τουσ, που κα κακορίηει τθ 
βιωςιμότθτά τουσ, μζχρι 31/01/2018. 

  

  

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμιμα Αϋ, Δ.ΘΛΕ.Δ./ 

Τμιματα Δϋ, Εϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.1.2.36 

Σφνταξθ πρόταςθσ με λφςεισ για όςουσ 
οφειλζτεσ κατθγοριοποιθκοφν ωσ 
βιϊςιμοι και μθ βιϊςιμοι, μζχρι 
31/03/2018. 

  

Ε.Μ.ΕΙΣ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 



  

ΣΜ.1.2.37 

Καταγραφι όλων των 
ανεκκακάριςτων δθλϊςεων κατά 
τθν 31/12/2017, για όλα τα 
φορολογικά αντικείμενα, μζχρι 
31/03/2018. 

Φ.Α.Ε.&  Δ.Ο.Υ./Τμιματα 
Συμμόρφωςθσ και Σχζςεων με 
τουσ Φορολογουμζνουσ, 
Ελζγχων 

  

*** 

  

ΣΜ.1.2.38 

Συντονιςμόσ και παρακολοφκθςθ τθσ 
καταγραφισ των ανεκκακάριςτων 
δθλϊςεων του ΣΜ.1.2.37 και υποβολι 
ςχετικισ αναφοράσ ςτθ Γ.Δ.Φ.Δ. και ςτθ 
Δ.Σ.Σ., μζχρι 15/04/2018. 

  

Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.1.2.39 

Συντονιςμόσ και παρακολοφκθςθ τθσ 
υλοποίθςθσ των ςτόχων εκκακάριςθσ 
εκκρεμϊν αιτιςεων επιςτροφϊν και 
δθλϊςεων και υποβολι ςχετικισ 
μθνιαίασ αναφοράσ ςτθ Γ.Δ.Φ.Δ. και ςτθ 
Δ.Σ.Σ., εντόσ 25 θμερϊν από τθ λιξθ του 
μινα αναφοράσ. 

  

  

Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.1.2.40 

Ανάλυςθ και καταγραφι των 
απαιτιςεων χρθςτϊν για τθ 
δθμιουργία θλεκτρονικισ 
ρφκμιςθσ οφειλϊν 
Ν.4152/2013, μζχρι 
30/06/2018. 

  

Δ.Θ.Τ./Τμιμα Βϋ, Δ.Τ.Δ./Τμιμα Δϋ 

  

** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.1.2.41 

Υλοποίθςθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν 
ςτα υποςυςτιματα Εςόδων και 
Δικαςτικοφ ςτο Ο.Ρ.Σ. Taxis για τθ 
διαχείριςθ των ρυκμίςεων που 
προκφπτουν από τισ ςυμβάςεισ 
αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν του Ν. 
4469/2017, μζχρι 30/06/2018. 

  

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Βϋ, Θϋ 

  

  

*** 

  

  

ΣΜ.1.2.42 

Υποβολι ςτον Γ.Δ.Φ.Δ. και ςτθ Δ.Σ.Σ. 
μθνιαίασ αναφοράσ για τισ εμπρόκεςμεσ 
πλθρωμζσ ανά κατθγορία φόρου (Φ.Ρ.Α., 
Φ.Ε.Φ.Ρ., Φ.Ε.Ν.Ρ., ΕΝ.Φ.Ι.Α.), εντόσ 25 
θμερϊν από τθ λιξθ του μινα αναφοράσ 
. 

  

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Βϋ, Θϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.1.2.43 

Υποβολι ςτον Γ.Δ.Φ.Δ. και ςτθ Δ.Σ.Σ. 
μθνιαίων αναφορϊν για τισ 
επιςτροφζσ Φ.Ρ.Α. και Φ.Ε. και το 
υπόλοιπο προσ επιςτροφι, εντόσ 25 
θμερϊν από τθ λιξθ του μινα 
αναφοράσ. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Ηϋ, Θϋ 

  

*** 

  

  

  

ΣΜ.1.2.44 

Ειςιγθςθ τθσ κατανομισ των ςτόχων 
δθμοςίων εςόδων, ςτισ Δ.Ο.Υ. και τα 
Ελεγκτικά Κζντρα, κατόπιν 
διαβοφλευςισ τουσ και υποβολι αυτισ, 
προσ ζγκριςθ, ςτον Γ.Δ.Φ.Δ. και ςτον 
Διοικθτι, το αργότερο εντόσ 20 θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
κακοριςμοφ ςτόχων των Υπθρεςιϊν 
τθσ Α.Α.Δ.Ε., για το ζτοσ 2018. 

  

  

  

Δ.ΕΙΣ./Τμιματα Γϋ, Δϋ 

  

  

  

*** 

  

  

  

ΣΜ.1.2.45 

Ειςιγθςθ τθσ κατανομισ των ςτόχων 
δθμοςίων εςόδων, ςτισ Τελωνειακζσ 
Αρχζσ, κατόπιν διαβοφλευςισ τουσ και 
υποβολι αυτισ, προσ ζγκριςθ, ςτον 
αρμόδιο Γενικό Διευκυντι και ςτον 
Διοικθτι, το αργότερο εντόσ 20 θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
κακοριςμοφ ςτόχων των Υπθρεςιϊν τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., για το ζτοσ 2018. 

  

  

  

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Δϋ 

  

  

  

*** 

ηξαηεγηθφο ηφρνο 2. Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

& ηνπ ιαζξεκπνξίνπ Άμνλαο Παξέκβαζεο 1: Δληνπηζκφο 

& έιεγρνο θαηλνκέλσλ θνξνδηαθπγήο 
  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 



  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

ΣΡ.2.1.1 
Διενζργεια τουλάχιςτον 450 
ελζγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ./Τμιματα Ελζγχου Αϋ-ΙΑϋ *** 

  

ΣΡ.2.1.2 

Βεβαίωςθ τουλάχιςτον 700 εκ. 
€ από ελζγχουσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ./Τμιματα Ελζγχου Αϋ-ΙΑϋ 
και Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και 
Νομικισ  Υποςτιριξθσ 

  

*** 
  

ΣΡ.2.1.3 

Ειςπραξιμότθτα άνω του 40% 
από ελζγχουσ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ./Τμιματα Ελζγχου Αϋ-ΙΑϋ 
και Αυτοτελζσ Τμιμα Δικαςτικοφ και 
Νομικισ  Υποςτιριξθσ 

  

*** 
  

ΣΡ.2.1.4 

Βεβαίωςθ τουλάχιςτον 17 εκ. € 
από τθ διενζργεια ελζγχων τιμϊν 
ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν, με 
χριςθ τθσ βάςθσ AMADEUS. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ./Αυτοτελζσ Τμιμα 
Διαχείριςθσ Σχζςεων με τουσ 
Μεγάλουσ Φορολογουμζνουσ 

  

*** 

ΣΡ.2.1.5 
Διενζργεια τουλάχιςτον 550 
ελζγχων από το 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./Τμιματα  Ελζγχου 
Αϋ-ΙΑϋ 

*** 

  

ΣΡ.2.1.6 

  

Βεβαίωςθ τουλάχιςτον 500 εκ. 
€ από ελζγχουσ του 
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./Τμιματα  Ελζγχου 
Αϋ-ΙΑϋ και Αυτοτελζσ Τμιμα 
Δικαςτικοφ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ 

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΡ.2.1.7 

Ειςπραξιμότθτα άνω του 20% από 
ελζγχουσ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./Τμιματα Ελζγχου 
Αϋ- ΙΑϋ και Αυτοτελζσ Τμιμα 
Δικαςτικοφ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ 

  

*** 

ΣΡ.2.1.8 
Διενζργεια τουλάχιςτον 1.250 
ελζγχων από τισ Φ.Α.Ε. 

Φ.Α.Ε./Τμιματα Ελζγχων *** 

ΣΡ.2.1.9 
Βεβαίωςθ τουλάχιςτον 550 εκ. € από 
ελζγχουσ των Φ.Α.Ε. 

Φ.Α.Ε./Τμιματα Ελζγχων, 
Τμιμα Εςόδων 

*** 

ΣΡ.2.1.10 
Διενζργεια τουλάχιςτον 1.100 
ελζγχων επιςτροφισ φόρων 
από τισ Φ.Α.Ε. 

Φ.Α.Ε./Τμιματα Ελζγχων *** 

ΣΡ.2.1.11 
Ειςπραξιμότθτα άνω του 15% από 
ελζγχουσ των Φ.Α.Ε. 

Φ.Α.Ε./Τμιματα Ελζγχων, 
Τμιμα Εςόδων 

*** 

ΣΡ.2.1.12 
Διενζργεια τουλάχιςτον 15.500 
ελζγχων από τισ Δ.Ο.Υ. 

Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχων *** 

ΣΡ.2.1.13 
Βεβαίωςθ τουλάχιςτον 1,5 δις. € από 
ελζγχουσ των Δ.Ο.Υ. 

Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχων, 
Τμιμα Εςόδων 

*** 

ΣΡ.2.1.14 
Διενζργεια τουλάχιςτον 5.900 
ελζγχων επιςτροφισ φόρων 
από τισ Δ.Ο.Υ. 

Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχων *** 

ΣΡ.2.1.15 
Ειςπραξιμότθτα άνω του 14% από 
ελζγχουσ των Δ.Ο.Υ. 

Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχων, 
Τμιμα Εςόδων 

*** 

ΣΡ.2.1.16 
Διενζργεια 1.070 ελζγχων κατόπιν 
ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν1. 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., 

Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχου 

*** 

  

ΣΡ.2.1.17 

Διενζργεια πλιρων και μερικϊν 
ελζγχων επί "φρζςκων" υποκζςεων, ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 70% επί του 
ςυνόλου των πλιρων και μερικϊν 
ελζγχων. 

  

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., 

Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχου 

  

*** 

  

ΣΡ.2.1.18 

Διενζργεια τουλάχιςτον 3.000 
ελζγχων για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
ορκισ εκπλιρωςθσ των μθ ετιςιων 
υποχρεϊςεων των φορολογιϊν 
κεφαλαίου. 

  

Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχων 

  

*** 

  

ΣΡ.2.1.19 

Διενζργεια τουλάχιςτον 100 ελζγχων για 
τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ 
από τουσ ςυμ- βολαιογράφουσ ι/και 
από τουσ υποκθκοφφλακεσ του άρκρου 
54 Α του Ν.4174/2013. 

Δ.Ο.Υ. του ςυμβολαιογράφου/ 
Τμιμα Συμμόρφωςθσ και 
Σχζςεων με τουσ 
Φορολογουμζνουσ 

  

  

** 

ΣΡ.2.1.20 Συμμετοχι ςτθ διενζργεια 5 πολυμερϊν 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ., 

** 



ελζγχων. 

Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχου 

ΣΡ.2.1.21 
Διενζργεια τουλάχιςτον 70.000 
μερικϊν επιτόπιων ελζγχων 
από τισ Δ.Ο.Υ. 

Δ.Ο.Υ./Πλα τα Τμιματα *** 

  

ΣΡ.2.1.22 

Εντοπιςμόσ παραβατικότθτασ 
τουλάχιςτον ςτο 20% των 
διενεργθκζντων μερικϊν επιτόπιων 
ελζγχων των Δ.Ο.Υ. 

  

Δ.Ο.Υ./Πλα τα Τμιματα 

  

*** 

  

ΣΡ.2.1.23 

Διενζργεια τουλάχιςτον 500 μερικϊν 
επιτόπιων ελζγχων για διαςφάλιςθ 
τθσ είςπραξθσ του φόρου διαμονισ. 

  

Δ.Ο.Υ./Πλα τα Τμιματα 

  

*** 
  

  

ΣΡ.2.1.24 

Ζκδοςθ Ρράξεων Επιβολισ Ρροςτίμων 
(Ρ.Ε.Ρ.), το αργότερο εντόσ 3 μθνϊν 
από τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων 
κατά τθ διενζργεια ελζγχων 
πρόλθψθσ, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φοροδιαφυγισ και τθσ λακρεμπορίασ. 

  

  

Δ.Ο.Υ./Τμιματα Ελζγχων 

  

  

** 

  

  

1 Οη έιεγρνη απηνί πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ ησλ ζηφρσλ Π.2.1.1, 

Π.2.1.5, Π.2.1.8, Π.2.1.10, Π.2.1.12 θαη Π.2.1.14. 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΡ.2.1.25 

Διενζργεια τουλάχιςτον 8.000 ελζγχων 
διακίνθςθσ από τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με 
εντοπιςμό παραβατικότθτασ 
τουλάχιςτον ςτο 47% αυτϊν. 

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

*** 

  

ΣΡ.2.1.26 

Διενζργεια τουλάχιςτον 4.000 
ςτοχευμζνων μερικϊν επιτόπιων ελζγχων 
από τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπιςμό 
παραβατικότθτασ τουλάχιςτον ςτο 47% 
αυτϊν. 

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

*** 

  

  

  

  

ΣΡ.2.1.27 

Διενζργεια τουλάχιςτον 200 ειδικϊν 
ςτοχευμζνων μερικϊν επιτόπιων ελζγχων 
από τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ςε ξενοδοχειακζσ 
επιχειριςεισ/καταλφματα, τουρι- ςτικά 
ςκάφθ αναψυχισ, ελαιοτριβεία, πρατιρια 
υγρϊν καυςίμων, επιχειριςεισ που 
ςχετίηονται με ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςε 
γειτονικζσ χϊρεσ, επι- χειριςεισ που 
ςχετίηονται με εντοπιςμό παράνομου 
λογιςμικοφ ωσ προσ τθν ζκδοςθ 
φορολογικϊν ςτοιχείων, με εντοπιςμό 
παραβατικότθτασ τουλάχιςτον ςτο 30% 
αυτϊν. 

  

  

  

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

  

  

  

*** 

  

ΣΡ.2.1.28 

Διενζργεια τουλάχιςτον 110 υποκζςεων 
ζρευνασ, οι οποίεσ αφοροφν απάτθ ςτον 
Φ.Ρ.Α. από τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπιςμό 
παραβατικότθτασ τουλάχιςτον ςτο 45% 
αυτϊν. 

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

*** 

  

ΣΡ.2.1.29 

Απενεργοποίθςθ τουλάχιςτον 50 Α.Φ.Μ. 
εξαφανιςμζνων εμπόρων (φυςικϊν 
προςϊπων, εταιρειϊν). 

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

*** 
  

ΣΡ.2.1.30 

Ταχφτεροσ εντοπιςμόσ των 
εξαφανιςμζνων εμπόρων, ϊςτε τα 
ςυνολικά διαφυγόντα ζςοδα που 
εντοπίηονται να μθν ξεπερνοφν τα 30 εκ. 
€. 

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

*** 

ΣΡ.2.1.31 
Ολοκλιρωςθ ζρευνασ ςε τουλάχιςτον 230 
Α.Φ.Μ. κατόπιν ειςαγγελικϊν 
παραγγελιϊν. 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν *** 

  

  

ΣΡ.2.1.32 

Διενζργεια τουλάχιςτον 110 λοιπϊν 
υποκζςεων ζρευνασ φοροδιαφυγισ και 
λακρεμπορίου από τισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
(εξαιρουμζνων των ερευνϊν των 
ΣΡ.2.1.28 και ΣΡ.2.1.31), με εντοπιςμό 

  

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

  

*** 



παραβατικότθτασ τουλάχιςτον ςτο 45% 
αυτϊν. 

  

ΣΡ.2.1.33 

Εντοπιςμόσ διαφυγόντων εςόδων από 
τθ διενζργεια των λοιπϊν ερευνϊν 
φοροδιαφυγισ και λακρεμπορίου των 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. του ΣΡ.2.1.32, άνω των 30 εκ. 
€. 

  

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμιματα Ερευνϊν 

  

*** 

  

ΣΡ.2.1.34 

Αξιολόγθςθ τουλάχιςτον 3.500 
λθφκειςϊν 
πλθροφοριϊν/καταγγελιϊν από τθν 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Καταγγελιϊν 
τθσ ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε. 

  

ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε./Τμιμα Βϋ 

  

** 

  

ΣΜ.2.1.35 

Εποπτεία, διαχείριςθ και διαβίβαςθ 
παραλαμβανόμενων υποκζςεων από τθν 
Ειδικι Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ςτισ αρμόδιεσ 
ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, μζχρι 30/09/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.2.1.36 

Ραροχι οδθγιϊν και ςυντονιςμόσ για 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ των 
εκκρεμϊν, μθ προτεραιοποιθμζνων 
ειςαγγελικϊν υποκζςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
ςτισ αρμόδιεσ Ειςαγγελικζσ και 
Δικαςτικζσ Αρχζσ, μζχρι 31/03/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιμα Αϋ για Δ.Ο.Υ. και 
Ελεγκτικά Κζντρα, 
ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε./Τμιμα Αϋ για 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

  

  

*** 



  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.2.1.37 

Ραροχι οδθγιϊν διενζργειασ μερικϊν 
επιτόπιων ελζγχων για τθ διαπίςτωςθ 
τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν 
υποχρεϊςεων που προκφπτουν από τισ 
διατάξεισ του Ν. 4389/2016 για τον 
φόρο διαμονισ, μζχρι 31/05/2018. 

  

  

Δ.ΕΛ./Τμιμα Βϋ 

  

  

** 

  

  

  

ηξαηεγηθφο ηφρνο 2. Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

& ηνπ ιαζξεκπνξίνπ Άμνλαο Παξέκβαζεο 2: Δληνπηζκφο 

& έιεγρνο θαηλνκέλσλ ιαζξεκπνξίνπ 
  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΡ.2.2.1 

Διαπίςτωςθ τουλάχιςτον 1.100 
παραβάςεων ςτουσ 
διενεργοφμενουσ εκ των 
υςτζρων ελζγχουσ εγγράφων 
ςτα τελωνεία, των 
παραςτατικϊν ειςαγωγϊν και 
εξαγωγϊν που 
δρομολογοφνται «κατά 
διλωςθ», κατόπιν κεντρικισ ι 
τοπικισ ανάλυςθσ κινδφνου2. 

  

  

Τελωνεία/Τμιμα  Διαδικαςιϊν, 
Τμιμα εκ των υςτζρων ελζγχων 

  

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.2 

Εντοπιςμόσ παραβατικότθτασ ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 10% ςτο 
ςφνολο των τελωνειακϊν ελζγχων 
ςτον τελωνιςμό, κατά τθ 
διαδικαςία του φυςικοφ ελζγχου2. 

  

Τελωνεία/Τμιμα  Διαδικαςιϊν, 
Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./Τμιμα Βϋ 

  

*** 

  

  

  

  

ΣΡ.2.2.3 

  

  

Διενζργεια τουλάχιςτον 6.500 εκ 
των υςτζρων τελωνειακϊν ελζγχων 
(εκτόσ των εκ των υςτζρων 
τελωνειακϊν ελζγχων εγγράφων 
του ΣΡ.2.2.1), με διαπίςτωςθ 
τουλάχιςτον 975 παραβάςεων 
ςτουσ ελζγχουσ αυτοφσ2. 

Τελωνεία/Τμιματα   Διαδικαςιϊν, 
Ε.Φ.Κ. και λοιπϊν Φορολογιϊν, εκ 
των υςτζρων Ελζγχων, Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου (με ι χωρίσ 

Γρ. Κ.Ο.Ε.), ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ, 

Θεςςαλονίκθσ/Τμιματα Ανάλυςθσ 
κινδφνου, Αξιολόγθςθσ 
Τελωνειακϊν & λοιπϊν Ειδικϊν 
Ελζγχων, εκ των υςτζρων ελζγχων 

  

  

  

  

*** 



  

  

ΣΡ.2.2.4 

  

Διενζργεια τουλάχιςτον 55.000 
τελωνειακϊν ελζγχων δίωξθσ 
(εκτόσ των ελζγχων δίωξθσ που 
διενεργοφν οι Κ.Ο.Ε.). 

Τελωνεία/Τμιματα   Διαδικαςιϊν, 
Ε.Φ.Κ. και λοιπϊν Φορολογιϊν,  Εκ 
των υςτζρων Ελζγχων, Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου (με ι χωρίσ 
Γρ. Κ.Ο.Ε.), Ελζγχου Διελεφςεων, 
Ελζγχου Ταξιδιωτϊν 

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.2.2.5 

  

Διαπίςτωςθ τουλάχιςτον 5.500 
παραβάςεων ςτουσ ελζγχουσ 
δίωξθσ από τουσ ελζγχουσ του 
ΣΡ.2.2.42. 

Τελωνεία/Τμιματα   Διαδικαςιϊν, 
Ε.Φ.Κ. και λοιπϊν Φορολογιϊν, Εκ 
των υςτζρων Ελζγχων, Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου (με ι χωρίσ 
Γρ. Κ.Ο.Ε.), Ελζγχου Διελεφςεων, 
Ελζγχου Ταξιδιωτϊν 

  

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.6 

Διενζργεια τουλάχιςτον 17.500 
ελζγχων δίωξθσ από τισ Κ.Ο.Ε., με 
διαπίςτωςθ τουλάχιςτον 1.750 
παραβάςεων ςτουσ ελζγχουσ 
αυτοφσ2. 

  

Κ.Ο.Ε. 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.7 

Διενζργεια τουλάχιςτον 
12.500 τελωνειακϊν ελζγχων 
με τθ χριςθ αυτοκινοφμενων 
ςυςτθμάτων ελζγχου X-RAY. 

Τελωνεία Γϋ Ρειραιά, Αϋ Ειςαγωγϊν - 
Εξαγωγϊν Θεςςαλονίκθσ, Κιπων & 
Κακαβιάσ/Τμιματα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου, Ελζγχου Διελεφςεων 

  

*** 

  

  

2 Όιεο νη δηαπηζησζείζεο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ απφ ηνλ ίδην έιεγρν ζα κεηξνχληαη σο κηα παξάβαζε. 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΡ.2.2.8 

Διενζργεια τουλάχιςτον 135 
ελζγχων από τα 
αντιλακρεμπορικά ςκάφθ τθσ 
Τελωνειακισ Υπθρεςίασ, με 
ποςοςτό παραβατικότθτασ 
τουλάχιςτον ςτο 40% αυτϊν. 

  

ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/Αυτοτελζσ 
Τμιμα Θαλαςςίων Ελζγχων 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.9 

  

Κατάςχεςθ τουλάχιςτον 350.000.000 
τεμαχίων τςιγάρων. 

Τελωνεία/Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου, ΕΛ.Υ.Τ. 
Αττικισ & 
Θεςςαλονίκθσ/Τμιματα εκ 
των υςτζρων ελζγχων 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.10 

  

Κατάςχεςθ τουλάχιςτον 100.000 
λίτρων υγρϊν καυςίμων και λοιπϊν 
ενεργειακϊν προϊόντων. 

Τελωνεία/Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου, ΕΛ.Υ.Τ. 
Αττικισ & 
Θεςςαλονίκθσ/Τμιματα εκ 
των υςτζρων ελζγχων 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.11 

  

Κατάςχεςθ τουλάχιςτον 
240.000 λίτρων αλκοολοφχων 
προϊόντων. 

Τελωνεία/Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου, ΕΛ.Υ.Τ. 
Αττικισ & 
Θεςςαλονίκθσ/Τμιματα εκ 
των υςτζρων ελζγχων 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.12 

  

Ρλικοσ καταςχζςεων 
παραποιθμζνων προϊόντων, 
τουλάχιςτον 500. 

Τελωνεία/Τμιμα Δίωξθσ 
Λακρεμπορίου, ΕΛ.Υ.Τ. 
Αττικισ & 
Θεςςαλονίκθσ/Τμιματα εκ 
των υςτζρων ελζγχων 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.13 

Ζκδοςθ τουλάχιςτον 9.500 
καταλογιςτικϊν πράξεων από τισ 
δράςεισ καταπολζμθςθσ του λα- 
κρεμπορίου και εν γζνει των 
τελωνειακϊν παραβάςεων. 

  

Τελωνεία/Τμιμα Δικαςτικοφ 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.14 

Ροςά που καταλογίηονται για απλζσ 
τελωνειακζσ παραβάςεισ και 
λακρεμπορίεσ (πρόςτιμα, πολλαπλά 
τζλθ, δαςμοί και φόροι), τουλάχιςτον 
500 εκ. €. 

  

Τελωνεία/Τμιμα Δικαςτικοφ 

  

*** 

  

ΣΡ.2.2.15 

Καταγραφι τθσ εξζλιξθσ τθσ ποινικισ 
διαδικαςίασ ςε τουλάχιςτον 75 
εκκρεμείσ υποκζςεισ παλαιοτζρων 
ετϊν. 

ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ & 
Θεςςαλονίκθσ/ Τμιμα Αϋ 

  

** 



  

  

ΣΡ.2.2.16 

Διενζργεια και αξιολόγθςθ 
αποτελεςμάτων 20 ελζγχων (από τουσ 
ελζγχουσ του ΣΡ.2.2.8), ςτο πλαίςιο 
τθσ καταπολζμθςθσ νοκείασ - 
λακρεμπορίασ ναυτιλιακϊν καυςίμων, 
από μικτά κλιμάκια Γ.Χ.Κ. - ΕΛ.Υ.Τ. - Γεν. 
Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 

  

ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/Τμιμα Θ’ 
Θαλάςςιασ Ομάδασ Ελζγχου, 
Δ.Ε.Β.Χ.Ρ/ 

Τμιμα Αϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.2.2.17 

Κωδικοποίθςθ και εκςυγχρονιςμόσ 
του κανονιςτικοφ πλαιςίου που 
διζπει το κακεςτϊσ των μικρϊν 
αποςταγματοποιϊν (Διθμζρων), ςε 
ςυνεργαςία με τθ Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α./Τμιμα Βϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.2.2.18 

Ειςιγθςθ για τροποποίθςθ του 
άρκρου 171 παρ. 4 του Ν.2960/01 για 
επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ 
καταςτροφισ καταςχεμζνων 
αλκοολοφχων ποτϊν και 
βιομθχανοποιθμζνων καπνικϊν, μζχρι 
31/03/2018. 

  

  

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./Τμιμα Δϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.2.2.19 

Υλοποίθςθ Εφαρμογισ Excise 
Movement Control System (E.M.C.S. 
3.3), ςχετικά με το Κοινοτικό Σφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ προϊόντων που 
υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ., μζχρι 31/05/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ/Τμιμα Γϋ 

  

*** 



  

  

  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.2.2.20 

Ζκδοςθ κανονιςτικισ διοικθτικισ 
πράξθσ για τθ ςφνδεςθ των αντλιϊν 
διάκεςθσ υγραερίου κίνθςθσ με τον 
φορολογικό θλεκτρονικό μθχανιςμό 
των πρατθρίων υγρϊν καυςίμων και 
τθν αυτόματθ ζκδοςθ των αποδείξεων 
λιανικισ πϊλθςθσ, μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Δϋ, Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ./ 

Τμιμα Εϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.2.2.21 

Σφνταξθ ετιςιασ ζκκεςθσ 
παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ 
αιτθμάτων αμοιβαίασ διοικθτικισ 
ςυνδρομισ του προθγοφμενου ζτουσ 
και υποβολι τθσ ςτθ Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α., μζχρι 
31/12/2018. 

  

ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ/Τμιμα Ηϋ 

  

** 

  

  

ΣΜ.2.2.22 

Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ 
του ποςοςτοφ φυςικισ απομείωςθσ 
(φφρασ) των ενεργειακϊν προϊόντων τθσ 
αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092ΕΞ2017/03-03-
2017 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 
31/12/2018. 

  

  

Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α./Τμιμα Αϋ 

  

  

** 

  

  

  

ΣΜ.2.2.23 

Επικαιροποίθςθ και εκςυγχρονιςμόσ 
τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ ενςιμων 
ταινιϊν φορολογίασ 
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ςε 
άλλα κράτθ μζλθ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
για επικόλλθςθ ςτα πακζτα 
ςυςκευαςίασ των προϊόντων αυτϊν, 
τα οποία προορίηονται για 
κατανάλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ 
χϊρασ, μζχρι 30/09/2018. 

  

  

  

Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α./Τμιμα Γϋ 

  

  

  

** 

  

  

  

ηξαηεγηθφο ηφρνο 2. Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο & ηνπ ιαζξεκπνξίνπ 

Άμνλαο Παξέκβαζεο 3: Δθζπγρξνληζκφο ησλ κεζφδσλ & κέζσλ ηνπ 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ 

  
ΣΤΟΧΟΙ Ε.Σ. Α.Α.Δ.Ε. 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 



  

ΣΜ.2.3.1 

Ζκδοςθ εγχειριδίου για τθ 
διαχείριςθ πλθροφοριϊν (του 
πλθροφοριακοφ δελτίου ICISnet), 
από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, μζχρι 
30/09/2018. 

  

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

ΣΜ.2.3.2 Ζκδοςθ Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων 
καπνικϊν, αλκοολοφχων, 
πετρελαιοειδϊν, μζχρι 28/02/2018. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./Τμιμα Γϋ, 
Δ.Ε.Φ.Κ.&Φ.Ρ.Α./Τμιματα Αϋ, 
Βϋ, Γϋ 

*** 

  

  

  

ΣΜ.2.3.3 

Υποβολι τριμθνιαίων εκκζςεων 
ςχετικά με τα αποτελζςματα χριςθσ 
των μζςων δίωξθσ και υποβολι 
προτάςεων για τθν βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ, ςτο Αυτοτελζσ 
Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ 
Δ/νςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εντόσ 
20 θμερϊν από τθν λιξθ κάκε 
τριμινου. 

  

  

  

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./Τμιμα Εϋ 

  

  

  

** 

  

  

  

ΣΜ.2.3.4 

Κατάρτιςθ ετιςιου ςχεδίου δράςθσ 
τελωνειακϊν ελζγχων για τθν επίτευξθ 
των ςτόχων του ελεγκτικοφ 
μθχανιςμοφ, κατανομι αυτϊν κατόπιν 
διαβοφλευςισ τουσ με τισ Τελωνειακζσ 
Αρχζσ και υποβολι ςτον αρμόδιο 
Γενικό Διευκυντι και ςτθ Δ.Σ.Σ., εντόσ 
20 θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ από- 
φαςθσ κακοριςμοφ ςτόχων των 
Υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε., για το ζτοσ 
2018. 

  

  

  

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ Ε.Σ. Α.Α.Δ.Ε. 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.2.3.5 

Υποβολι πρόταςθσ για τθν ενιαία 
αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων ωσ προσ 
τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν για 
πωλιςεισ που πραγματοποιοφνται 
μζςω αυ- τόματων μθχανθμάτων - 
πωλθτϊν, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Δϋ, Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ/ 

Τμιμα Εϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.2.3.6 

Καταγραφι και τυποποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ από τθ λιψθ τθσ 
πλθροφορίασ ζωσ τθ μετατροπι  τθσ 
ςε υπόκεςθ και τθν ολοκλιρωςι 
τθσ, μζχρι 31/12/2018. 

  

ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε. /Τμιματα Αϋ, Βϋ 

  

** 

  

ΣΜ.2.3.7 

Ρροτεραιοποίθςθ των 
ερευνϊν/ελζγχων ζτουσ 2018 που 
διενεργοφν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και 
αποςτολι των 
προτεραιοποιθμζνων υποκζςεων 
ςτισ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. μζςω ELENXIS, μζχρι 
28/02/2018. 

  

ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.2.3.8 

Καταγραφι και αξιολόγθςθ από τισ 
Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κζντρα των 
εκκρεμϊν Ρλθροφοριακϊν Δελτίων, 
μζχρι 31/12/2018. 

Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.& 

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ./Τμιματα  Ελζγχου 

  

*** 

  

  

  

ΣΜ.2.3.9 

Ειςιγθςθ για τθν ειςαγωγι του 
αναγκαίου νομοκετικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου που αφορά 
τθν ενςωμάτωςθ του παράγωγου 
δικαίου τθσ Ε.Ε. ι και τθν κφρωςθ 
διεκνϊν, διμερϊν ι πολυμερϊν 
ςυμφωνιϊν για τα κζματα τθσ 
διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα 
τθσ φορολογίασ, μζχρι 31/12/2018. 

  

  

  

Δ.Δ.Ο.Σ./ Τμιμα Γϋ 

  

  

  

** 

  

ΣΜ.2.3.10 

Ειςιγθςθ ςτον Διοικθτι για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ 
των τελωνειακϊν και 
φορολογικϊν Υπθρεςιϊν τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Δ.Ο.Σ./Τμιμα Βϋ 

  

** 

  

ΣΜ.2.3.11 

Επικαιροποίθςθ ςυςτθμάτων 
αυτόματθσ ανταλλαγισ οικονομικϊν 
πλθροφοριϊν (DAC2, CRS, FATCA 
Reporting System, DAC4, CbC), μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιμα ΣΤϋ 

  

*** 



  

  

ΣΜ.2.3.12 

Υποβολι πρόταςθσ ςχεδίου νόμου 
για τθν τροποποίθςθ των διατάξεων 
του άρκρου 54 του Ν.4174/2013, 
όςον αφορά τθν παράβαςθ τθσ μθ 
διαφφλαξθσ βιβλίων και ςτοιχείων, 
μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Δϋ 

  

  

** 

ΣΜ.2.3.13 
Υλοποίθςθ μίασ επιπλζον 
ζμμεςθσ τεχνικισ ελζγχου, 
μζχρι 31/12/2018. 

Δ.ΕΛ./Τμιμα Δϋ *** 

  

ΣΜ.2.3.14 

Δθμιουργία κριτθρίων 
ςτόχευςθσ για ζλεγχο 
επιχειριςεων που διενεργοφν 
ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.2.3.15 

Ρροτεραιοποίθςθ των υποκζςεων 
ελζγχου ζτουσ 2018 και ζκδοςθ 
ςχετικϊν οδθγιϊν προσ τισ 
Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ, μζχρι 
28/02/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Δϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.2.3.16 

Κακοριςμόσ διαδικαςίασ 
καταγραφισ και αξιολόγθςθσ 
των εκκρεμϊν πλθροφοριακϊν 
δελτίων από τισ ελεγκτικζσ 
υπθρεςίεσ, μζχρι 31/05/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.2.3.17 

Κωδικοποίθςθ εντολϊν ελζγχου 
για ςκοποφσ προτεραιοποίθςθσ 
και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων, 
μζχρι 30/06/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 



  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ Ε.Σ. Α.Α.Δ.Ε. 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.2.3.18 

Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν για τθ 
βελτιςτοποίθςθ θλεκτρονικισ 
αναφοράσ παρακολοφκθςθσ των 
επιςτροφϊν Φ.Ρ.Α. αναφορικά με 
τουσ διενεργοφμενουσ ελζγχουσ, μζχρι 
30/06/2018. 

  

  

Δ.ΕΛ./Τμιματα Αϋ, Βϋ 

  

  

*** 

  

  

ΣΜ.2.3.19 

Υποβολι μθνιαίων ςτατιςτικϊν 
αναφορϊν ςχετικά με τουσ μερικοφσ 
επιτόπιουσ ελζγχουσ των Δ.Ο.Υ. και 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ςτον Γ.Δ.Φ.Δ., ςτθ ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε. 
και ςτθ Δ.Σ.Σ., εντόσ 20 θμερϊν από τθ 
λιξθ του μινα. 

  

  

Δ.Φ.Σ./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 

  

  

ΣΜ.2.3.20 

Κατάρτιςθ ετιςιου ςχεδίου δράςθσ των 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και υποβολι ςτον Διοικθτι 
Α.Α.Δ.Ε. και ςτθ  Δ.Σ.Σ., εντόσ 20 θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
κακοριςμοφ ςτόχων των Υπθρεςιϊν τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., για το ζτοσ 2018. 

  

  

ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε./Τμιμα Αϋ 

  

  

*** 

  

  

  

  

  

ΣΜ.2.3.21 

Ειςιγθςθ για τθν τροποποίθςθ τθσ 
ΡΟΛ. 1282/2013 «Ρρολθπτικά ι 
διαςφαλιςτικά του δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ μζτρα άμεςου και 
επείγοντοσ χαρακτιρα ςε περίπτωςθ 
φοροδιαφυγισ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των παραγράφων 5, 6 και 7 
του άρκρου 46 του Ν.4174/2013, 
εξειδίκευςθ των προςϊπων ςε βάροσ 
των οποίων αυτά επιβάλλονται, 
κακοριςμόσ των περιπτϊςεων ολικισ ι 
μερικισ άρςθσ των μζτρων και μθ 
εφαρμογισ αυτϊν, προςδιοριςμόσ 
χρόνου διατιρθςισ τουσ και άλλων 
ειδικότερων κεμάτων», μζχρι 
30/06/2018. 

  

  

  

  

  

Δ.ΕΛ./Τμιμα Γϋ 

  

  

  

  

  

** 

  

ΣΜ.2.3.22 

Διαςφνδεςθ του Φορολογικοφ 
Μθτρϊου με το Γ.Ε.ΜΘ., για 
ενθμζρωςι του με μεταβολζσ νομικϊν 
προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων και 
διαγραφι αυτϊν, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιμα Εϋ 

  

*** 



  

  

  

  

ΣΜ.2.3.23 

Κατάρτιςθ ετιςιου ςχεδίου δράςθσ 
φορολογι- κϊν ελζγχων για τθν 
επίτευξθ των ςτόχων του ελεγκτικοφ 
μθχανιςμοφ, κατανομι των ςτόχων 
φορολογικϊν ελζγχων ςτα ελεγκτικά 
κζντρα και ςτισ Δ.Ο.Υ. κατόπιν 
διαβοφλευςισ τουσ και υποβολι του 
ςτον αρμόδιο Γενικό Διευκυντι και ςτθ 
Δ.Σ.Σ., εντόσ 20 θμερϊν από τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ ςτόχων των 
Υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε., για το ζτοσ 
2018. 

  

  

  

  

Δ.ΕΛ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

  

*** 

  

  

  

ηξαηεγηθφο ηφρνο 3. Γηεπθφιπλζε ηνπ 

επηρεηξείλ & ηνπ εκπνξίνπ  Άμνλαο Παξέκβαζεο 

1: Τπνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 
  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

ΣΡ.3.1.1 
Διατιρθςθ του ποςοςτοφ των 
ελζγχων ςτο 5% των εξαγωγϊν και 
ςτο 15% των ειςαγωγϊν. 

Δ.Σ.Τ.Ε.Ρ./Τμιμα Βϋ *** 

ΣΡ.3.1.2 
Ζκδοςθ 7 νζων αδειϊν 
απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν. 

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Αϋ *** 

ΣΡ.3.1.3 
Ζκδοςθ 15 νζων αδειϊν 
Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ 
Φορζα (Α.Ε.Ο.). 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττικισ&Θεςςαλονίκθσ/ 
Τμιμα Γϋ 

*** 



  
  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

ΣΡ.3.1.4 Επανεξζταςθ αδειϊν Α.Ε.Ο. ςε ποςοςτό 
70%. 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττικισ&Θεςςαλονίκθσ/ 
Τμιμα Γϋ 

*** 

ΣΡ.3.1.5 
Επανεξζταςθ αδειϊν κοινοτικισ 
διαμετακόμιςθσ/ςυν. εγγφθςθσ ςε 
ποςοςτό 70%. 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττικισ&Θεςςαλονίκθσ/ 
Τμιμα Γϋ 

*** 

ΣΡ.3.1.6 
Επανεξζταςθ αδειϊν προςωρινισ 
εναπόκεςθσ ςε ποςοςτό 70%. 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττι- κισ&Θεςςαλονίκθσ/ 
Τμιμα Δϋ 

*** 

ΣΡ.3.1.7 
Επανεξζταςθ αδειϊν τελωνειακισ 
αποταμίευςθσ ςε ποςοςτό 60%. 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττι- κισ&Θεςςαλονίκθσ/ 
Τμιμα Δϋ 

*** 

  

ΣΡ.3.1.8 

Ενθμζρωςθ τουλάχιςτον 20 
επιχειριςεων και τελωνειακϊν 
αντιπροςϊπων για τισ απλουςτευμζνεσ 
τελωνειακζσ διαδικαςίεσ και τον 
κεςμό των Α.Ε.Ο. 

  

Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αχαΐασ/ Τμιμα Βϋ 

  

** 

  

ΣΜ.3.1.9 

Ραροχι οδθγιϊν για κζματα που 
άπτονται των προχποκζςεων 
λειτουργίασ εγκαταςτάςεων 
προςωρινισ εναπόκεςθσ, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.3.1.10 

Σφνταξθ μελζτθσ για τθν εφαρμογι 
του εκνικοφ κεντρικοφ τελωνιςμοφ 
ενόψει εφαρμογισ του κεντρικοφ 
τελωνιςμοφ ςε επίπεδο Ε.Ε., μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Αϋ, Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α./ 

Τμιμα Εϋ 

  

** 

  

  

ΣΜ.3.1.11 

Ζκδοςθ απόφαςθσ Απλουςτευμζνων 
Διαδικαςιϊν Εγκεκριμζνου Αποςτολζα 
ςτο Κακεςτϊσ Ενωςιακισ/Κοινισ 
Διαμετακόμιςθσ/ Ενωςιακοφ 
Χαρακτιρα Εμπορευμάτων και Εγκε- 
κριμζνου Ραραλιπτθ ςτο Κακεςτϊσ 
Ενωςιακισ/ Κοινισ Διαμετακόμιςθσ/ 
TIR, μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Βϋ 

  

  

** 

  

  

ΣΜ.3.1.12 

Ζκδοςθ κωδικοποιθμζνων οδθγιϊν για 
5 κατθγορίεσ απαγορεφςεων και 
περιοριςμϊν (απόβλθτα, ειςαγωγι 
ξυλείασ flegt, φκοριοφχα αζρια του 
κερμοκθπίου, δομικά υλικά, αυξθμζνοι 
ζλεγχοι τροφίμων), μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 



  

  

ΣΜ.3.1.13 

Ζκδοςθ εγκυκλίου για τθν υποβολι 
αιτιςεων και ζκδοςθ αποφάςεων 
επιςτροφισ ι διαγραφισ δαςμϊν, 
ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του 
Ενωςιακοφ Κϊδικα και επί τθ βάςθ των 
οδθγιϊν τθσ Ε.Ε., μζχρι 30/06/2018. 

  

  

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Δϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.3.1.14 

Ανάλυςθ απαιτιςεων χρθςτϊν για 
εναρμόνιςθ του υποςυςτιματοσ 
αδειϊν/εγκρίςεων ςτον Ενωςιακό 
Τελωνειακό Κϊδικα, μζχρι 30/06/2018. 

  

Δ.Θ.Τ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.3.1.15 

Σφνταξθ εγχειριδίου χριςθσ για το 
Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο (Ε.Δ.Ε.) 
άνευ ςτατιςτικισ, μζχρι 
30/09/2018. 

  

Δ.Θ.Τ./Τμιμα Γϋ 

  

** 

ΣΜ.3.1.16 
Σφνταξθ εγχειριδίου χριςθσ ICISnet 
αναφορικά με τα κοινοτικά οχιματα, 
μζχρι 30/09/2018. 

Δ.Θ.Τ./Τμιμα Δϋ ** 

  

ΣΜ.3.1.17 

Αναμόρφωςθ τθσ 
Δ.1354/94/10.12.1994 Α.Υ.Ο. για τθ 
λειτουργία του κακεςτϊτοσ 
τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι, 
μζχρι 30/09/2018. 

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Δϋ 

  

** 

  

ΣΜ.3.1.18 

Ζκδοςθ ολοκλθρωμζνου εγχειριδίου 
ςχετικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ 
οχθμάτων και ανάρτθςθ ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 
30/11/2018. 

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Αϋ 

  

** 



  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΜ.3.1.19 

Ζκδοςθ ολοκλθρωμζνου εγχειριδίου 
ςχετικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ 
φαρμακευτικϊν 
ουςιϊν και ανάρτθςθ ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 30/11/2018. 

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

  

ΣΜ.3.1.20 

Απόδοςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα των 
κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 
εφαρμογι τθσ Συνολικισ Οικονομικισ 
και Εμπορικισ Συμφωνίασ (Σ.Ο.Ε.Σ.) Ε.Ε.-
Καναδά και ανάρτθςι τουσ ςτο portal, 
μζχρι 30/11/2018. 

  

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Βϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.3.1.21 

Τροποποίθςθ τθσ Τ.10970/110/24.12.93 
Α.Υ.Ο. 
«Τρόποσ λειτουργίασ και ελζγχου των 
Ελευκζρων Ηωνϊν και Ελευκζρων 
Αποκθκϊν» (Φ.Ε.Κ. 

934/Β/1993), μζχρι 28/02/2018. 

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Δϋ 

  

** 

  

ΣΜ.3.1.22 

Αναβάκμιςθ μθτρϊου 
ςυναλλαςςομζνων με βάςθ τισ νζεσ 
προδιαγραφζσ τθσ κοινοτικισ 
εφαρμογισ EORI2, μζχρι 31/05/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιμα Γϋ 

  

** 

  

  

  

ΣΜ.3.1.23 

Τροποποίθςθ του νομικοφ πλαιςίου για 
τθ φορολογικι μεταχείριςθ, ωσ προσ 
τθν επιβολι τζλουσ ταξινόμθςθσ, ςε 
Μ.Ο.Ι.Κ. (Μεμονωμζνα Οχιματα 
Ιδιαίτερθσ Καταςκευισ) που 
παράγονται ςε μικρζσ ςειρζσ και 
απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ 
παρακολοφκθςθσ τθσ εγχϊριασ 
παραγωγισ αυτϊν (Ν.1573/85, 
Ν.2960/01), μζχρι 31/12/2018. 

  

  

  

Δ.Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α./ Τμιμα Δϋ 

  

  

  

** 

  

  

  

ηξαηεγηθφο ηφρνο 4. Δμσζηξεθήο, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή Γηνίθεζε, 

κε ζεβαζκφ πξνο ηνλ πνιίηε Άμνλαο Παξέκβαζεο 1: Έκθαζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 
  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

Ρεριγραφι Στόχου- 
  Βακμόσ 

Ρροτεραιό- 



A/A Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ Αρμόδια Διεφκυνςθ τθτασ 

  

ΣΡ.4.1.1 

Εξζταςθ των υποκζςεων 
ενδικοφανϊν προςφυγϊν ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 83%, πριν 
από τθν κατά νόμο προβλεπόμενθ 
καταλθκτικι θμερομθνία. 

Δ.Ε.Δ./Υποδιευκφνςεισ: 
α) Επανεξζταςθσ και 
β) Επανεξζταςθσ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ/Τμιματα  Α1-Α8 

  

*** 

  

ΣΡ.4.1.2 

Μείωςθ κατά 3% επί του 
ποςοςτοφ των αποφάςεων τθσ 
Δ.Ε.Δ. που προςβάλλονται με 
δικαςτικι προςφυγι, ςε ςχζςθ με 
το αντίςτοιχο αποτζλεςμα του 
2017. 

Δ.Ε.Δ./Υποδιευκφνςεισ: 
α) Επανεξζταςθσ και 
β) Επανεξζταςθσ και Νομικισ 
Υποςτιριξθσ/Τμιματα  Α1-Α8 

  

*** 

  

  

  

ΣΡ.4.1.3 

Εμπρόκεςμθ αποςτολι των 
απόψεων τθσ Διοίκθςθσ και του 
ςχετικοφ φακζλου ςτα αρμόδια 
διοικθτικά δικαςτιρια, ςφμφωνα με 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Δικονομίασ, ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 92% των 
δικαςτικϊν προςφυγϊν 
αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Ε.Δ. με 
προςδιοριςμζνθ θμερομθνία 
δικαςίμου. 

  

Δ.Ε.Δ./Υποδιευκφνςεισ: α) Νομικϊν 
Θεμάτων και β) Επανεξζταςθσ και 
Νομικισ Υποςτιριξθσ/Τμιματα Β1, 
Β2, Β4 

  

  

  

*** 

  

ΣΡ.4.1.4 

Ικανοποίθςθ των υποβλθκζντων 
τθλεφωνικϊν αιτθμάτων πολιτϊν 
κατά τθν πρϊτθ επικοινωνία, ςε 
ποςοςτό 91%. 

  

Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ 

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΡ.4.1.5 

Ανταπόκριςθ ςτισ τθλεφωνικζσ κλιςεισ 
εντόσ 20 δευτερολζπτων (Ρρότυποσ 
χρόνοσ - Service Level), ςε ποςοςτό 
70%. 

  

Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.1.6 

Αποςτολι για δθμοςίευςθ των 
αποφάςεων που εκδίδει θ Δ.Ε.Δ. εντόσ 30 
θμερϊν από τθν ζκδοςι τουσ. 

Δ.Ε.Δ./Αυτοτελζσ Τμιμα 
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

  

*** 
  

  

  

  

ΣΜ.4.1.7 

Σφνταξθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων για τθ 
φορολογικι μεταχείριςθ ςυντάξεων, 
παροχϊν και άλλων παρόμοιων αμοιβϊν 
που καταβάλλονται ζναντι προθγοφμενων 
ανεξάρτθτων προςωπικϊν υπθρεςιϊν, 
βάςει τθσ οικείασ Σ.Α.Δ.Φ. και ςφνταξθ 
ερμθνευτικισ εγκυκλίου για τθ 
φορολογικι μεταχείριςθ ειςοδιματοσ από 
μερίςματα κατϋ εφαρμογι 
των Σ.Α.Δ.Φ. - πίςτωςθ φόρου 
αλλοδαπισ, μζχρι 30/06/2018. 

  

  

  

  

Δ.Δ.Ο.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

  

** 

  

ΣΜ.4.1.8 

Επαναςχεδιαςμόσ/αναμόρφωςθ των 
εντφπων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
εφαρμογι των Σ.Α.Δ.Φ., μζχρι 
30/06/2018. 

  

Δ.Δ.Ο.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.1.9 

Αναμόρφωςθ του περιεχομζνου (μζχρι 
30/09/2018) και ζκδοςθ (μζχρι 
31/12/2018) του ετιςιου ςτατιςτικοφ 
δελτίου φορολογικϊν δεδομζνων 
φορολογικοφ ζτουσ 2016 και εφεξισ. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, 
Δϋ, Ηϋ, Θϋ, Θϋ, Ιϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.1.10 

Καταγραφι διαδικαςιϊν χοριγθςθσ 
ςτοιχείων και ανταλλαγισ δεδομζνων 
ςε Υπθρεςίεσ, Ρολίτεσ και Τρίτουσ 
Φορείσ, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Ιϋ, ΙΑϋ, ΙΓϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.1.11 

Ανάπτυξθ διαδικτυακοφ τόπου για τισ 
υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. (intranet) και 
εμπλουτιςμόσ αρχικοφ περιεχομζνου, 
μζχρι 30/09/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Πλα τα Τμιματα 

  

*** 

  

ΣΜ.4.1.12 

Επικαιροποίθςθ ςτοιχείων επικοινωνίασ 
(τθλζφωνο, IBAN και email) για Φυςικά και 
Νομικά Ρρόςωπα (και αντικλιτουσ αυτϊν), 
μζχρι 30/04/2018. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Ιϋ, ΙΑϋ 

  

*** 

ΣΜ.4.1.13 
Ζκδοςθ εγχειριδίου για τον 
Ε.Φ.Α., μζχρι 31/12/2018. 

Δ.Ε.Φ.Κ.Ρ./Τμιμα Αϋ *** 



  

ΣΜ.4.1.14 

Επικαιροποίθςθ του Κϊδικα 
φορολογίασ κλθρονομιϊν, δωρεϊν, 
γονικϊν παροχϊν και κερδϊν από 
τυχερά παίγνια ςε ςυνδυαςμό με τον 
Κ.Φ.Δ. (N. 4174/2013), μζχρι 
30/06/2018. 

  

Δ.Ε.Φ.Κ.Ρ./Τμιμα Βϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.1.15 

Ρροςδιοριςμόσ των υποχρεϊςεων ωσ 
προσ τθν τιρθςθ βιβλίων και ζκδοςθ 
ςτοιχείων από τουσ ιατροφσ, για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν ςτα απογευματινά 
ιατρεία του Ε.Σ.Υ., ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ των διατάξεων του Ν. 
2889/2001, μζχρι 31/03/2018. 

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Δϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.4.1.16 

Επικαιροποίθςθ των απαραίτθτων εντφπων 
και οδθγιϊν για τθν υποβολι των 
δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ 
νομικϊν προςϊπων για το φορολογικό 
ζτοσ 2017, μζχρι 31/05/2018. 

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Βϋ 

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΜ.4.1.17 

Επικαιροποίθςθ των απαραίτθτων 
εντφπων και οδθγιϊν για τθν υποβολι 
των δθλϊςεων φορολογίασ 
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων για 
το φορολογικό ζτοσ 2017, μζχρι 
31/05/2018. 

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.1.18 

Επικαιροποίθςθ τθσ βεβαίωςθσ 
αποδοχϊν ι ςυντάξεων, τθσ βεβαίωςθσ 
των αμοιβϊν από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα και τθσ βεβαίωςθσ 
ειςοδθμάτων από μερίςματα, τόκουσ, 
δικαιϊματα για το φορολογικό ζτοσ 
2017, μζχρι 30/04/2018. 

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιματα Αϋ, Βϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.4.1.19 

Εξζταςθ αναπροςαρμογισ των 
ςυντελεςτϊν φορολόγθςθσ πλοίων τθσ 
δεφτερθσ κατθγορίασ του Ν.27/1975 και 
πρόταςθ ςχεδίου νόμου, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Γϋ 

  

** 

  

  

  

  

ΣΜ.4.1.20 

Σφνταξθ προτεινόμενων 
διατάξεων για κζςπιςθ 
ςτακερισ φορολογίασ των 
ναυλομεςιτικϊν κ.λπ. ναυτιλιακϊν 
εταιρειϊν του άρκρου 25 του 
Ν.27/1975 πλθν διαχειριςτριϊν, με 
επζκταςθ ειςφοράσ επί του 
ειςαγόμενου και μετατρεπόμενου ςε 
ευρϊ ςυναλλάγματοσ του άρκρου 43 
του Ν.4111/2013 για το ςυνολικό 
ςυνάλλαγμα που κα ειςάγουν και κα 
ευρωποιιςουν από το 2020 και εφεξισ, 
μζχρι 31/12/2018. 

  

  

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Γϋ 

  

  

  

  

** 

  

ΣΜ.4.1.21 

Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν για 
επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ του 
TAXISNET ςτθν ζκτακτθ διλωςθ 
Φ.Ρ.Α., μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.1.22 

Σφνταξθ εγχειριδίων ανά κεματικι 
κατθγορία, με χριςιμεσ πλθροφορίεσ 
για κζματα Φ.Ρ.Α. ςτο αντικείμενο των 
α) μεταφορϊν και β) αγροτϊν, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Αϋ 

  

** 



  

ΣΜ.4.1.23 

Σφνταξθ εγχειριδίων ανά κεματικι 
κατθγορία, με χριςιμεσ πλθροφορίεσ 
ςτο αντικείμενο των 
α) Τελϊν Κυκλοφορίασ και β) Τελϊν 
Χαρτοςιμου, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Βϋ 

  

** 

  

  

ΣΜ.4.1.24 

Επικαιροποίθςθ και επαναςχεδιαςμόσ 
του Ειδικοφ Εντφπου για τθν αίτθςθ 
επιςτροφισ Φ.Ρ.Α. που υποβάλλεται 
από υποκείμενουσ ςτον φόρο που δεν 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε ζδαφοσ τθσ 
Κοινότθτασ και επιβαρφνονται με Φ.Ρ.Α. 
ςτθν Ελλάδα, μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.4.1.25 

Οριςμόσ διαδικαςίασ για τθν 
επιςτροφι ποςϊν που καταβλικθκαν 
αχρεωςτιτωσ με τθν αρχικι διλωςθ 
Φ.Ρ.Α. M.O.S.S., μζχρι 31/12/2018. 

Δ.ΕΛ./Τμιματα Βϋ, Δϋ, 
Εϋ, ΣΤϋ, Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα 
Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.1.26 

Στο πλαίςιο του M.O.S.S., κακοριςμόσ 
διαδικαςίασ για τθν είςπραξθ Φ.Ρ.Α. που 
οφείλεται από επιχειριςεισ που δεν 
ζχουν εγκατάςταςθ ι  Α.Φ.Μ. ςτθν 
Ελλάδα, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.ΕΛ./Τμιματα Βϋ, Δϋ, 
Εϋ, ΣΤϋ, Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα 
Αϋ 

  

** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

  

ΣΜ.4.1.27 

Συλλογι-καταγραφι εξειδικευμζνων 
κεμάτων όλων των φορολογιϊν Φ.Ρ. και 
Ν.Ρ. και εντοπιςμόσ πικανϊν τεχνικϊν 
ςφαλμάτων των θλεκτρονικϊν 
εφαρμογϊν, τα οποία προκφπτουν από 
αιτιματα φορολογουμζνων και για τα 
οποία απαιτείται διόρκωςθ ι άμεςθ 
νομοκετικι ρφκμι- ςθ, μζχρι 31/12/2018. 

  

  

  

Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ./Τμιμα Γϋ 

  

  

  

** 

  

  

  

ΣΜ.4.1.28 

Υποβολι ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, τριμθνιαίασ αναφοράσ με 
μθνιαία ανάλυςθ χριςθσ του 
ςυςτιματοσ και των ςυνθκζςτερων 
ερωτθμάτων που απευκφνονται ςτο 
Κ.Ε.Φ., μζχρι το τζλοσ του επόμενου 
μινα από τον μινα αναφοράσ. 

  

  

  

Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

** 

  

  

ΣΜ.4.1.29 

Ραροχι οδθγιϊν αναφορικά με τθ 
χοριγθςθ δαςμοφορολογικϊν 
απαλλαγϊν ςε είδθ που 
παραλαμβάνουν πρόςωπα που 
μεταφζρουν τθ ςυνικθ κατοικία 
τουσ ςτθν Ελλάδα, μζχρι 
30/06/2018. 

  

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 

  

  

  

ηξαηεγηθφο ηφρνο 4. Δμσζηξεθήο, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή Γηνίθεζε, 

κε ζεβαζκφ πξνο ηνλ πνιίηε Άμνλαο Παξέκβαζεο 2: Βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ Οξγαληζκνχ 
  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΡ.4.2.1 

Διενζργεια 28 εςωτερικϊν 
ελζγχων (κατ ελάχιςτο μζχρι το 
ςτάδιο ςφνταξθσ των 
αντίςτοιχων προςωρινϊν 
εκκζςεων), ςε διαδικαςίεσ των 

  

Δ.Ε.Ε./Τμιματα Βϋ, Δϋ 

  

*** 



Υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

ΣΡ.4.2.2 
Ολοκλιρωςθ 1 ςυμβουλευτικοφ 
ζργου για τθ βελτίωςθ τθσ 
λειτουργίασ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

Δ.Ε.Ε./Τμιματα Βϋ, Δϋ *** 

  

ΣΡ.4.2.3 

Διενζργεια 35 ελζγχων περιουςιακισ 
κατάςταςθσ Ρροϊςταμζνων Γενικϊν 
Διευκφνςεων, Διευκφνςεων και 
Τμθμάτων τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

  

Δ.ΕΣ.ΥΡ./Τμιματα Βϋ, Εϋ 

  

*** 

ΣΡ.4.2.4 
Διενζργεια 95 ελζγχων 
περιουςιακισ κατάςταςθσ 
υπαλλιλων τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

Δ.ΕΣ.ΥΡ./Τμιματα Βϋ, Εϋ *** 

  

  

  

  

  

ΣΡ.4.2.5 

Διενζργεια 140 ελζγχων, για εντοπιςμό 
ποινικϊν αδικθμάτων και πεικαρχικϊν 
παραπτωμάτων υπαλλιλων τθσ Α.Α.Δ.Ε., 
ςτοχευμζνων οικονομικϊν και 
διαχειριςτικϊν ελζγχων δθμοςίων 
υπολόγων και δθμοςίων διαχειρίςεων, 
καταλογιςμϊν των 
ευκυνομζνων, οικονομικϊν και 
διαχειριςτικϊν ελζγχων υποκζςεων 
που ανάγονται ςε χρόνο πριν τθν 
22.03.2017, καταλογιςμϊν αυτϊν, 
κακϊσ και εκκρεμϊν καταλογιςμϊν 
κατά τθν ωσ άνω θμερομθνία. 

  

  

  

  

  

Δ.ΕΣ.ΥΡ./Τμιματα Αϋ, Δϋ 

  

  

  

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

  

ΣΡ.4.2.6 

Διενζργεια 40 επιτόπιων 
αιφνιδιαςτικϊν επιςκζψεων – 
ελζγχων, ςτισ κατά τόπουσ πθρεςίεσ 
τθσ Α.Α.Δ.Ε., από Οικονομικοφσ 
Επικεωρθτζσ, για τθν τιρθςθ των 
διατάξεων νόμων, εγκυκλίων 
διαταγϊν, πρόλθψθσ και 
αποκάλυψθσ τυχόν παραβατικισ 
ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων. 

  

  

  

Δ.ΕΣ.ΥΡ./Τμιματα Αϋ, Δϋ 

  

  

  

*** 

  

ΣΡ.4.2.7 

Διεκπεραίωςθ τουλάχιςτον του 
85% του ςυνόλου των 
καταγγελιϊν που περιζρχονται 
ςτθ γνϊςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Εςωτερικϊν Υποκζςεων. 

  

Δ.ΕΣ.ΥΡ./Τμιμα Γϋ 

  

*** 

  

  

ΣΡ.4.2.8 

Ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ, 
επεξεργαςίασ και ελζγχου 
νομιμότθτασ των διοικθτικϊν 
εγγράφων που περιζχονται ςτθ 
Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
εντόσ μθνόσ από τθν παραλαβι 
τουσ, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 80%. 

  

  

Δ.Ν.Υ./Τμιματα Αϋ, Βϋ 

  

  

*** 

ΣΡ.4.2.9 
Εκπαίδευςθ τουλάχιςτον 
του 22% του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιματα Αϋ, 
Βϋ, Γϋ 

*** 

  

ΣΡ.4.2.10 

Απορρόφθςθ των διακζςιμων 
κονδυλίων για τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των ςτελεχϊν τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. ςτα κοινοτικά προγράμματα 
Fiscalis και Customs, ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον 75%. 

  

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιμα Βϋ 

  

*** 

ΣΡ.4.2.11 
Υλοποίθςθ τουλάχιςτον 5 
προγραμμάτων e- learning, 
μζχρι 31/12/2018. 

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/ΤμιματαΒϋ, Γϋ 

*** 

  

ΣΡ.4.2.12 

Διενζργεια 6 ελζγχων ςτισ 
τελωνειακζσ αρχζσ για τθ διαπίςτωςθ 
τθσ ακρίβειασ των παρεχόμενων 
ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ τθσ 
τεκείςασ ςτοχοκεςίασ. 

  

Ε.Λ.Υ.Τ Αττικισ, 
Θεςςαλονίκθσ/ Τμιμα Βϋ 

  

*** 



  

  

  

  

ΣΡ.4.2.13 

Απαντιςεισ ςε αναφορζσ τελωνείων 
και οδθγίεσ για τον χειριςμό και τθν 
επίλυςθ κρίςιμων κεμάτων που 
αφοροφν τα δικαςτικά τμιματα των 
τελωνείων αρμοδιότθτασ τθσ 
Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ, ςε 
ποςοςτό 90%, ςτο πρϊτο επίπεδο 
(τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ), με 
άμεςο αντίκτυπο τθν 
αποςυμφόρθςθ του ζργου των 
αντίςτοιχων Διευκφνςεων τθσ 
Κεντρικισ Υπθρεςίασ. 

  

  

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ/Τμιμα 
Βϋ, Τελωνειακι Ρεριφζρεια 
Αχαΐασ/ Τμιμα Αϋ 

  

  

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.4.2.14 

Ζγκαιρθ πλθρωμι υποχρεϊςεων και 
αποφυγι λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, 
ϊςτε το φψοσ των εκκρεμϊν 
οφειλϊν άνω των 60 θμερϊν να είναι 
μικρότερο του 15% του ςυνόλου των 
απλιρωτων υποχρεϊςεων. 

  

  

Δ.Σ.ΥΡ.Ε./Τμιμα Γϋ 

  

  

*** 

  

  

  

  

ΣΡ.4.2.15 

Ζκδοςθ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ για δαπάνεσ Τακτικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ ςχετικά με 
προμικειεσ αγακϊν και παροχι 
υπθρεςιϊν εντόσ προκεςμίασ 30 
θμερϊν από τθν παραλαβι του 
αιτιματοσ, για τουλάχιςτον 95% του 
ςυνόλου των αιτθμάτων, με τθν 
προχπόκεςθ ότι αυτά είναι πλιρωσ 
τεκμθριωμζνα, υφίςτανται επαρκείσ 
πιςτϊςεισ και ςυμφωνοφν με τισ 
ιςχφουςεσ δθμοςιονομικζσ 
διατάξεισ. 

  

  

  

  

Δ.Ρ.Δ.Α./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

  

ΣΡ.4.2.16 

Ζλεγχοσ, εκκακάριςθ και 
ενταλματοποίθςθ δαπανϊν, εντόσ 
προκεςμίασ 20 θμερϊν από τθν 
παραλαβι των δικαιολογθτικϊν, εφόςον 
αυτά είναι πλιρθ και παρζχεται θ 
προβλεπόμενθ 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τεκμθρίωςθ 
και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν αφοροφν 
δαπάνεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. πριν τθν ζναρξθ 
λειτουργίασ τθσ Γ.Δ.Ο.Υ. αυτισ. 

  

  

  

Δ.Ο.Δ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.4.2.17 

Ειςαγωγι μεταβολϊν του προςωπικοφ 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. ςτο Ολοκλθρωμζνο 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Μιςκοδοςίασ, 
εντόσ προκεςμίασ 30 θμερϊν από τθ 
γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν, εφόςον 
τα δικαιολογθτικά είναι πλιρθ. 

  

  

Δ.Ο.Δ./Τμιμα Βϋ 

  

  

*** 

  

ΣΡ.4.2.18 

Ρλθρωμι δαπανϊν, εντόσ προκεςμίασ 
10 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του 
εντάλματοσ, πλθν κακυςτεριςεων που 
οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ. 

  

Δ.Ο.Δ./Τμιμα Γϋ 

  

*** 

  

  

  

ΣΡ.4.2.19 

Διεκπεραίωςθ αιτθμάτων που 
ικανοποιοφνται μζςω των Ειδικϊν 
Λογαριαςμϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε., εφόςον 
αυτά είναι επαρκϊσ/πλιρωσ 
τεκμθριωμζνα, το αργότερο εντόσ 
προκεςμίασ 10 εργάςιμων θμερϊν από 
τθν παραλαβι τουσ, προσ τθν ΤτΕ και τθ 
Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν Δθμοςίου. 

  

  

  

Δ.Ρ.Δ.Α./Τμιμα Βϋ 

  

  

  

** 

ΣΡ.4.2.20 
Εκπόνθςθ τουλάχιςτον 14 μελετϊν-
προτάςεων ςε κζματα αρμοδιότθτασ 
τθσ Αρχισ. 

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Βϋ *** 

  

ΣΡ.4.2.21 

Κατάρτιςθ και υποβολι 3 νζων 
Τεχνικϊν Δελτίων Ρράξθσ για 
χρθματοδότθςι τουσ ςε επιχειρθςιακά 
προγράμματα του Ε.Σ.Ρ.Α. 2014- 2020, 
μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Γϋ 

  

*** 

  

ΣΡ.4.2.22 

Ρροϊκθςθ αιτθμάτων διοικθτικισ 
ςυνδρομισ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 
95% εντόσ προκακοριςμζνων 
θμερομθνιϊν. 

  

Δ.Δ.Ο.Σ./Τμιμα Γϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.23 

Σφνταξθ εγχειριδίου 
διαδικαςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ 
Εςωτερικοφ Ελζγχου, μζχρι 

  

Δ.Ε.Ε./Τμιμα Αϋ 

  

*** 



30/06/2018. 

  

ΣΜ.4.2.24 

Σχεδιαςμόσ εργαλείων και 
ανάπτυξθ μεκοδολογίασ για τθν 
αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ 
του εςωτερικοφ ελζγχου, μζχρι 
30/09/2018. 

  

Δ.Ε.Ε./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.25 

Σφνταξθ και υποβολι ςτο Διοικθτι 
Ετιςιασ Ζκκεςθσ με Γνϊμθ για το 
προθγοφμενο ζτοσ, μζχρι 
15/02/2018. 

  

Δ.Ε.Ε./Τμιμα Γϋ 

  

*** 

ΣΜ.4.2.26 
Κωδικοποίθςθ του Κϊδικα 
Φορολογικισ Διαδικαςίασ 
(Ν.4174/2013), μζχρι 31/12/2018. 

Δ.Ν.Υ./Τμιματα Αϋ, Βϋ *** 

  

ΣΜ.4.2.27 

Ραροχι οδθγιϊν για τον τφπο των 
εγκυκλίων, οδθγιϊν εφαρμογισ και 
αποφάςεων, μζχρι 30/06/2018. 

  

Δ.Ν.Υ./Τμιματα Αϋ, Βϋ 

  

** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.4.2.28 

Καταγραφι και αξιολόγθςθ των 
εκδοκειςϊν δικαςτικϊν 
αποφάςεων αρμοδιότθτασ τθσ 
Δ.Ε.Δ. και αποςτολι ςε μθνιαία 
βάςθ των ςθμαντικότερων αυτϊν, 
μζςω τθσ Δ.Ν.Υ., ςτισ αρμόδιεσ 
κεντρικζσ υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

  

Δ.Ε.Δ./Υποδιεφκυνςθ 
Νομικϊν Θεμάτων 
/Τμιματα Β1, Β2 

  

  

** 

  

ΣΜ.4.2.29 

Εκπαίδευςθ Ομάδασ Μόνιμων 
Εκπαιδευτϊν (Εφοριακϊν, 
Τελωνειακϊν και Χθμικϊν) 
ςε τεχνικζσ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων, μζχρι 30/09/2018. 

  

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιματα Αϋ, 
Βϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.30 

Κατάρτιςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου 
ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ 
νεοειςερχομζνων υπαλλιλων, μζχρι 
31/03/2018. 

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιμα Αϋ 

  

*** 

ΣΜ.4.2.31 
Ανάπτυξθ διαδικαςίασ 
ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν 
αναγκϊν, μζχρι 31/03/2018. 

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιμα Αϋ 

** 

  

ΣΜ.4.2.32 

Καταγραφι εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ διαχείριςθσ 
ποιότθτασ, μζχρι 31/12/2018. 

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιμα Γϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.33 

Συνεργαςία τθσ Φορολογικισ και 
Τελωνειακισ Ακαδθμίασ 
τουλάχιςτον με 1 όμορο φορζα 
Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ε.Ε., μζχρι 
31/12/2018. 

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιμα Βϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.34 

Υλοποίθςθ προγράμματοσ για τθν 
εκπαίδευςθ των ελεγκτϊν ςτα Νζα 
Λογιςτικά Ρρότυπα και ςτον Κ.Φ.Ε., 
μζχρι 31/12/2018. 

Φορολογικι και 
Τελωνειακι 
Ακαδθμία/Τμιματα Αϋ, 
Βϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.35 

Ενζργειεσ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ (Ε.Ε.) 2017/1852 ςτθν 
εςωτερικι νομοκεςία που αφορά 
ςτουσ μθχανιςμοφσ επίλυςθσ 
φορολογικϊν διαφορϊν, μζχρι 
30/09/2018. 

  

Δ.Δ.Ο.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.36 

Κατάρτιςθ-Επικαιροποίθςθ 
κυλιόμενου τριετοφσ (2019-
2021) ςχεδίου δράςεων 
ςτελζχωςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Βϋ 

  

** 



31/12/2018. 

  

  

ΣΜ.4.2.37 

Ρλιρωςθ των μζχρι 31/12/2017 
κενϊν κζςεων, κακϊσ και αυτϊν με 
λιξθ κθτείασ, Ρροϊςταμζνων 
Οργανικϊν Μονάδων επιπζδου 
Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ και 
Υποδιεφκυνςθσ των Υπθρεςιϊν τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Γϋ 

  

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.38 

Ρλιρωςθ τθσ πλειοψθφίασ των μζχρι 
31/12/2017 κενϊν κζςεων, κακϊσ 
και αυτϊν με λιξθ κθτείασ, 
Ρροϊςταμζνων Οργανικϊν Μονάδων 
Επιπζδου Τμιματοσ των Υπθρεςιϊν 
τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Γϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.39 

Ενθμζρωςθ των υπαλλιλων τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. και κυρίωσ των πεικαρχικϊσ 
Ρροϊςταμζνων για τθν πεικαρχικι 
διαδικαςία, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Δϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.40 

Αναμόρφωςθ τθσ επικαιροποιθμζνθσ 
εγκυκλίου για τθν πεικαρχικι, ποινικι 
και αςτικι ευκφνθ των υπαλλιλων 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ζκδοςι τθσ υπό 
μορφι εγχειριδίου, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Δϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.41 

Ολοκλιρωςθ ελζγχου γνθςιότθτασ 
των τίτλων ςπουδϊν για τουσ 
υπθρετοφντεσ ςτθν Α.Α.Δ.Ε. τθν 
31/12/2017, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Αϋ 

  

** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

ΣΜ.4.2.42 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ για το 
Βακμολόγιο και ζνταξθ των Ρ.Θ.Ε. ςε 
αυτό, μζχρι 31/03/2018. 

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Εϋ *** 

  

ΣΜ.4.2.43 

Ανάπτυξθ δευτερεφουςασ νομοκεςίασ 
για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Απόδοςθσ, 
μζχρι 31/05/2018. 

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Εϋ 

  

*** 
  

ΣΜ.4.2.44 

Δθμοςιοποίθςθ ετιςιων ςτοιχείων 
ςχετικϊν με τθ διαφκορά και τισ 
πεικαρχικζσ διϊξεισ, μζχρι 31/03/2018. 

  

Δ.Δ.Α.Δ./Τμιμα Δϋ 

  

*** 
  

  

ΣΜ.4.2.45 

Εμπλουτιςμόσ και επικαιροποίθςθ 
του Εγχειριδίου επιλεγμζνων 
λειτουργικϊν διαδικαςιϊν 
Υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε., ςε 
ςυνεργαςία με τισ κακ’φλθν 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, μζχρι 
31/12/2018. 

  

  

Δ.ΟΓ./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 

  

  

  

ΣΜ.4.2.46 

Ζκδοςθ 3 
Εγχειριδίων/Οδθγϊν/Ενθμερωτικϊν 
Φυλλαδίων με περιεχόμενο ενθμερωτικό 
ςχετικά με κζματα για τα οποία υπάρχει 
αυξθμζνο ενδιαφζρον των πολιτϊν ι 
υπαλλιλων που είναι αρμόδιοι για τθν 
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, ςε 
ςυνεργαςία 
με τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, 
μζχρι 31/12/2018. 

  

  

  

Δ.ΟΓ./Τμιμα Δϋ 

  

  

  

** 

  

  

ΣΜ.4.2.47 

Ολοκλιρωςθ, εντόσ του εφλογου, κατά 
περίπτωςθ, χρόνου, των εντολϊν του 
Διοικθτι για διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ 
ςτον Οργανιςμό, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
προκφπτουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ι 
ςυνκικεσ, μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.ΟΓ./Τμιμα Αϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.48 

Κατάρτιςθ Μθτρϊου υφιςτάμενων 
Συλλογικϊν Οργάνων, αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.ΟΓ./Τμιμα Βϋ 

  

** 
  

ΣΜ.4.2.49 

Υλοποίθςθ Εφαρμογισ για τθν 
υποςτιριξθ του νζου Συςτιματοσ 
Βακμολογίου, εντόσ 2 μθνϊν από τθν 
οριςτικοποίθςθ των προδιαγραφϊν από 
τθν αρμόδια Διεφκυνςθ. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιμα Εϋ 

  

*** 



  

ΣΜ.4.2.50 

Υλοποίθςθ Εφαρμογισ για τθν 
υποςτιριξθ του νζου Συςτιματοσ 
Αξιολόγθςθσ, εντόσ 2 μθνϊν από τθν 
οριςτικοποίθςθ των προδιαγραφϊν από 
τθν αρμόδια Διεφκυνςθ. 

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιμα Εϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.51 

Υλοποίθςθ των εφαρμογϊν για τθ 
διαςφνδεςθ ποςοτικϊν ςτόχων και 
περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ, εντόσ 
6 μθνϊν από τθν οριςτικοποίθςθ των 
προδιαγραφϊν από τθν αρμόδια 
Διεφκυνςθ. 

  

  

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιμα Εϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.52 

Επιλογι και υιοκζτθςθ κοινά αποδεκτισ 
μεκοδολογίασ κοςτολόγθςθσ 
εφαρμογϊν ςε όλα τα ςτάδια 
υλοποίθςθσ, μζχρι 31/12/2018. 

Δ.ΘΛΕ.Δ./Τμιματα Αϋ, Βϋ, 
Γϋ, Δϋ, Εϋ, ΣΤϋ, ΙΒϋ 

  

** 

ΣΜ.4.2.53 
Διοικθτικι Κωδικοποίθςθ Φ.Μ.Α., 
μζχρι 31/12/2018. 

Δ.Ε.Φ.Κ.Ρ./Τμιμα Βϋ *** 

  

ΣΜ.4.2.54 

Κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ για τθν 
υποβολι δθλϊςεων ςτοιχείων 
ακινιτων, μζχρι 30/09/2018. 

  

Δ.Ε.Φ.Κ.Ρ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.4.2.55 

Υποβολι πρόταςθσ για τθν 
ενςωμάτωςθ ςτθν εςωτερικι 
νομοκεςία τθσ Οδθγίασ Ε.Ε. 
2016/1164 (ATAD 1) για τθ κζςπιςθ 
κανόνων κατά πρακτικϊν φοροδιαφυγισ 
ςτο βακμό που δεν καλφπτεται από τθν 
υφιςτάμενθ νομοκεςία, μζχρι 
31/07/2018. 

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Βϋ 

  

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.56 

Κωδικοποίθςθ των Αποφάςεων και 
Εγκυκλίων που ζχουν εκδοκεί για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων του 
Ν.4308/2014 και των παραγράφων 3 
και 4 του άρκρου 14 του Ν.4174/2013, 
μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Δϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.4.2.57 

Κωδικοποίθςθ των διατάξεων τθσ 
ειδικισ φορολογίασ πλοίων του 
Ν.27/1975 και των ςχετικϊν 
διατάξεων, υπουργικϊν αποφάςεων 
και εγκυκλίων, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Γϋ 

  

** 

  

  

ΣΜ.4.2.58 

Καταγραφι των βοθκθτικϊν και 
ςυνδεδεμζνων με τισ καλάςςιεσ 
μεταφορζσ δραςτθριοτιτων, τα ζςοδα 
των οποίων δφνανται να είναι επιλζξιμα 
ςτο φόρο χωρθτικότθτασ του Ν.27/1975 
και ςφνταξθ ςχεδίου ςχετικισ 
υπουργικισ απόφαςθσ, μζχρι 
30/06/2018. 

  

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.4.2.59 

Κωδικοποίθςθ των εκδοκειςϊν, μζχρι 
31/12/2016, αποφάςεων και εγκυκλίων 
που ζχουν εκδοκεί για τθν εφαρμογι 
των διατάξεων του Ν.4172/2013, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιματα Αϋ, Βϋ 

  

*** 

ΣΜ.4.2.60 
Κωδικοποίθςθ των διατάξεων του Ν. 
4172/2013, μζχρι 31/12/2018. 

Δ.Ε.Α.Φ./Τμιματα Αϋ, Βϋ *** 

  

  

ΣΜ.4.2.61 

Κωδικοποίθςθ και απλοφςτευςθ του 
Κϊδικα Φ.Ρ.Α., εναρμόνιςι του με τισ 
διατάξεισ του Κ.Φ.Δ. για ανάρτθςι του 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ςτθν 
Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ, μζχρι 
31/12/2018. 

  

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Αϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.62 

Κωδικοποίθςθ (ωσ διοικθτικι 
διαδικαςία) του 40% των εν ιςχφ 
εγκυκλίων/αποφάςεων του Κϊδικα 

  

Δ.Ε.Ε.Φ./Τμιμα Αϋ 

  

** 



Φ.Ρ.Α., μζχρι 31/12/2018. 

  

  

  

ΣΜ.4.2.63 

Υποβολι τριμθνιαίων εκκζςεων για τθν 
πορεία των εςόδων από τισ εκποιιςεισ 
δθμόςιου υλικοφ που πραγματοποιείται 
από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ 
Τελωνειακζσ Υπθρεςίεσ, αξιολόγθςθ 
των ςτοιχείων και υποβολι προτάςεων 
για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ, ςτο 
Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ 
Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. εντόσ 20 θμερϊν από τθ 
λιξθ του τριμινου. 

  

  

  

Δ.Τ.Δ./Τμιμα Εϋ 

  

  

  

** 

  

ΣΜ.4.2.64 

Σταδιακι επικαιροποίθςθ και 
βελτίωςθ εγχειριδίων 
λειτουργίασ υποςυςτιματοσ 
αδειϊν/εγκρίςεων για τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Θ.Τ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

ΣΜ.4.2.65 

Ραροχι οδθγιϊν αναφορικά με τθ 
χοριγθςθ απαλλαγισ από το δαςμό 
κατά τθν επανειςαγωγι 
εμπορευμάτων, μζχρι 30/06/2018. 

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Γϋ 

  

** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.4.2.66 

Ζκδοςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν και 
ανάλυςθ βαςικϊν βθμάτων ςχετικά με 
τθ διαδικαςία τελωνειακϊν ελζγχων για 
εμπορεφματα που υπόκεινται ςε 
δαςμοφσ αντιντάμπινγκ, μζχρι 
31/12/2018. 

  

  

Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α./Τμιμα Αϋ 

  

  

** 

  

  

  

ΣΜ.4.2.67 

Δθμιουργία Μθτρϊου Τελωνείων, ςτο 
οποίο κα καταγράφονται το προςωπικό, 
οι ανάγκεσ επιμόρφωςθσ, οι κτιριακζσ 
υποδομζσ, τα μζςα μεταφοράσ, ο 
εξοπλιςμόσ και τα μζςα δίωξθσ που 
διακζτουν και το οποίο κα αποτελεί τθ 
βάςθ για τον ζγκαιρο προγραμματιςμό 
τθσ ςτελζχωςθσ και τθσ κάλυψθσ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν των Τελωνείων, 
μζχρι 30/06/2018. 

  

  

  

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ& 
Αχαΐασ/Τμιμα Αϋ 

  

  

  

*** 

  

  

  

  

ΣΜ.4.2.68 

Ραρακολοφκθςθ του ζργου των 
Τελωνείων αρμοδιότθτασ τθσ 
Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ και υποβολι 
μθνιαίων αναφορϊν επίτευξθσ ςτόχων, 
αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ, προτάςεων 
βελτίωςθσ και αναφοράσ εκκρεμοτιτων 
ςτθ Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. και ςτισ κατά 
περίπτωςθ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ 
Κεντρικισ Υπθρεςίασ, εντόσ 20 θμερϊν 
από τθ λιξθ 

του μινα. 

  

  

  

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 
Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ & 
Αχαΐασ/Τμιμα Αϋ 

  

  

  

  

*** 

ΣΜ.4.2.69 
Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ ΕΤΕΡΡΑΑ 
2019, μζχρι 30/11/2018. 

Δ.Σ.ΥΡ.Ε./Τμιμα Γϋ *** 

  

ΣΜ.4.2.70 

Κατάρτιςθ προγράμματοσ προμθκειϊν 
ειδϊν και υπθρεςιϊν για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του Γ.Χ.Κ. ζτουσ 2019, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Σ.ΥΡ.Ε./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

ΣΜ.4.2.71 
Ολικι αναςκόπθςθ των Συςτθμάτων 
Ροιότθτασ του Γ.Χ.Κ., μζχρι 31/05/2018. 

Δ.Σ.ΥΡ.Ε./Τμιμα Βϋ ** 

  

  

ΣΜ.4.2.72 

Τροποποίθςθ-
επικαιροποίθςθ  εφαρμοςτικισ 
νομοκεςίασ ςχετικισ με τισ 
επικεωριςεισ Χθμικϊν Ρροϊόντων που 
υπαγορεφονται και από τθν εφαρμογι 
του προτφπου 17020, μζχρι 31/12/2018. 

  

Δ.Ε.Β.Χ.Ρ./Τμιμα Βϋ, Δ.Σ.ΥΡ.Ε./ 

Τμιμα Βϋ 

  

  

** 



  

ΣΜ.4.2.73 

Εκκακάριςθ των εκκρεμϊν 
δαπανϊν που απορρζουν από 
ζντοκεσ επιςτροφζσ ςε εκτζλεςθ 
δικαςτικϊν αποφάςεων, μζχρι 
30/06/2018. 

  

Δ.Ο.Δ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.74 

Υποβολι Ρινάκων Ρρογραμματιςμοφ 
Δαπανϊν Ρ.Δ.Ε., ςτισ αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ εντόσ των προκεςμιϊν που 
ορίηονται από ςχετικι εγκφκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ. 

  

  

Δ.Ρ.Δ.Α./Τμιμα Βϋ 

  

  

*** 
  

  

ΣΜ.4.2.75 

Αποςτολι προσ τθ Γ.Δ.Ο.Υ. του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
δθμοςιονομικϊν αναφορϊν του 
Μθτρϊου Δεςμεφςεων εντόσ 5 
εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι 
πλιρων ςτοιχείων από τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

  

  

Δ.Ρ.Δ.Α./Τμιμα Γϋ 

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.4.2.76 

Ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο μθνιαίων 
οικονομικϊν καταςτάςεων και 
αναφορϊν για τθν εκτζλεςθ του 
Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., εντόσ 10 θμερϊν από τθ 
λιξθ του εκάςτοτε μινα αναφοράσ. 

  

  

Δ.Ρ.Δ.Α./Τμιμα Γϋ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.77 

Επικαιροποίθςθ/αναβάκμιςθ του 
Μθτρϊου Ακινιτων Στζγαςθσ των 
Υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 
31/10/2018. 

  

Δ.Ρ.Δ.Υ.&Κ.Υ./Τμιμα Γϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.78 

Ραραγωγικι λειτουργία 
θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Ραγίων τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 
31/10/2018. 

  

Δ.Ρ.Δ.Υ.&Κ.Υ./Τμιμα Βϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.79 

Ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ Ραγίων με τον 
υφιςτάμενο εξοπλιςμό των 
Υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε., ςε 
ςυνεργαςία με το Τμιμα Βϋ τθσ 
Δ.Ρ.Δ.Υ.&Κ.Υ. τθσ Γ.Δ.Ο.Υ., μζχρι 
31/07/2018. 

  

Κεντρικζσ, Ειδικζσ 
Αποκεντρωμζνεσ και 
Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ/ 
Τμιματα Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ 

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.80 

Κατάρτιςθ Ρρογράμματοσ 
Ρρομθκειϊν ζτουσ 2019, Υπθρεςιϊν 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. για τισ οποίεσ θ 
Δ.Ρ.Δ.Υ.&Κ.Υ. ζχει τθν αρμοδιότθτα 
διενζργειασ προμθκειϊν, μζχρι 
31/07/2018. 

  

Δ.Ρ.Δ.Υ.&Κ.Υ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.81 

Υποβολι τριμθνιαίων εκκζςεων 
αναφοράσ για τθν εκτζλεςθ του 
προχπολογιςμοφ και των προμθκειϊν 
κακϊσ και τθσ πορείασ των 
απλιρωτων υποχρεϊςεων ςτον 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι το τζλοσ 
του επόμενου μινα από τθ λιξθ του 
τριμινου. 

  

  

Γ.Δ.Ο.Υ./Αυτοτελζσ 
Τμιμα Υποςτιριξθσ 
και Ελζγχου 

  

  

** 

  

  

ΣΜ.4.2.82 

Υποβολι γνωμοδότθςθσ εντόσ 20 
θμερϊν από τθ λιψθ του αιτιματοσ, 
με πλιρθ φάκελο, επί των ςχεδίων 
ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ 
υπθρεςιϊν του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν 
τθσ Δ.Ρ.Δ.Υ.&Κ.Υ. 

  

Γ.Δ.Ο.Υ./Αυτοτελζσ 
Τμιμα Υποςτιριξθσ 
και Ελζγχου 

  

  

*** 



  

ΣΜ.4.2.83 

Εφαρμογι του Κοινοφ Ρλαιςίου 
Αξιολόγθςθσ (Κ.Ρ.Α.) ςε 4 
Διευκφνςεισ Κ.Υ. τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 
30/06/2018. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.84 

Υποβολι ζκκεςθσ ετιςιου 
απολογιςμοφ ζτουσ 2017 ςτον 
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και ςτθ Δ.Σ.Σ. μζχρι 
09/02/2018. Ειδικότερα, για τθ Δ.Ε.Ε. 
ιςχφει ο ςτόχοσ ΣΜ.4.2.25. 

Αυτοτελι Τμιματα/Γραφεία 
Υποςτιριξθσ Γενικϊν 
Διευκφνςεων και Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.85 

Υποβολι ςυνοπτικισ ζκκεςθσ 
απολογιςμοφ α’ εξαμινου 2018 ςτον 
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και ςτθν Δ.Σ.Σ, 
μζχρι 31/07/2018. 

Αυτοτελι Τμιματα/Γραφεία 
Υποςτιριξθσ Γενικϊν 
Διευκφνςεων και Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.86 

Κατάρτιςθ Απολογιςτικισ Ζκκεςθσ 
Ρεπραγμζνων τθσ Α.Α.Δ.Ε. για το 
προθγοφμενο ζτοσ και υποβολι ςτον 
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 28/02/2018. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.87 

Υποβολι ζκκεςθσ 
προγραμματιςμοφ ςτόχων και 
ζργων επόμενου ζτουσ ςτον 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ςτθ Δ.Σ.Σ., 
μζχρι 30/09/2018. 

Αυτοτελι Τμιματα/Γραφεία 
Υποςτιριξθσ Γενικϊν 
Διευκφνςεων και Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.88 

Κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδίου του επόμενου ζτουσ τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. και υποβολι ςχεδίου 
ςτον Διοικθτι, μζχρι 30/11/2018. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

ΣΜ.4.2.89 

Υποβολι μθνιαίων αναφορϊν ςτθ 
Δ.Σ.Σ. για τθν παρακολοφκθςθ 
επίτευξθσ των ςτόχων του Ε.Σ., εντόσ 25 
θμερϊν από τθ λιξθ του μινα. 

Αυτοτελι Τμιματα/Γραφεία 
Υποςτιριξθσ Γενικϊν 
Διευκφνςεων και Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.90 

Υποβολι μθνιαίασ αναφοράσ 
προόδου επίτευξθσ ςτόχων του 
Ε.Σ. ςτον Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 
το τζλοσ του επόμενου μινα. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.91 

Υποβολι τριμθνιαίων εκκζςεων ςτθ 
Δ.Σ.Σ. των βαςικϊν δραςτθριοτιτων 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. και των κεμάτων που 
ανακφπτουν κατά τθ λειτουργία και τθ 
δράςθ των Υπθρεςιϊν τθσ, εντόσ 20 
θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου. 

  

Αυτοτελι Τμιματα/Γραφεία 
Υποςτιριξθσ Γενικϊν 
Διευκφνςεων και Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ 

  

  

*** 

  

  

  

ΣΜ.4.2.92 

Υποβολι τριμθνιαίων εκκζςεων για τισ 
βαςικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
(πζραν των οριςμζνων ςτόχων και 
ζργων του Ε.Σ. τθσ Α.Α.Δ.Ε.) και για 
κζματα που ανακφπτουν κατά τθ 
λειτουργία τθσ, ςτον Υπουργό 
Οικονομικϊν μζςω του γραφείου του 
Διοικθτι, μζχρι το τζλοσ του επόμενου 
μινα από τθ λιξθ του τριμινου. 

  

  

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.93 

Σφνταξθ και δθμοςίευςθ μθνιαίασ 
αναφοράσ Κρίςιμων Δεικτϊν 
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Φορολογικισ 
Διοίκθςθσ (TAM) ςτο τζλοσ του 
επόμενου μινα από τον μινα 
αναφοράσ. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.94 

Σφνταξθ και δθμοςίευςθ μθνιαίου 
Δελτίου Ανάλυςθσ Εςόδων ςτο 
τζλοσ του επόμενου μινα από τον 
μινα αναφοράσ. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Βϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.95 

Υποβολι μθνιαίων αναφορϊν ςτθ 
Δ.Σ.Σ. για τθν παρακολοφκθςθ 
επίτευξθσ των ζργων του Ε.Σ., εντόσ 10 
θμερϊν από τθ λιξθ του μινα. 

Αυτοτελι Τμιματα/Γραφεία 
Υποςτιριξθσ Γενικϊν 
Διευκφνςεων και Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.96 

Υποβολι μθνιαίασ αναφοράσ προόδου 
επίτευξθσ ζργων του Ε.Σ. ςτον Διοικθτι 
Α.Α.Δ.Ε., εντόσ 20 θμερϊν από τθ λιξθ 
του μινα. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Γϋ 

  

*** 



  

ΣΜ.4.2.97 

Τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων 
υλοποίθςθσ που ζχουν εγκρικεί από 
τισ αρμόδιεσ Συντονιςτικζσ Επιτροπζσ 
για τα μεςοπρόκεςμα ζργα ΜΕΡ.3, 
ΜΕΡ.5, ΜΕΡ.11 και ΜΕΡ.13. 

  

Δ.Σ.Σ./Τμιμα Δϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.98 

Σφνταξθ Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων των 
Γενικϊν Διευκφνςεων και υποβολι 
ςτον Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και ςτθ Δ.Σ.Σ., 
εντόσ 20 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ 
του Ε.Σ. 

Αυτοτελι Τμιματα/Γραφεία 
Υποςτιριξθσ Γενικϊν 
Διευκφνςεων και Αυτοτελείσ 
Δ/νςεισ 

  

*** 

  

  

ΣΜ.4.2.99 

Ραρακολοφκθςθ του ζργου των Δ.Ο.Υ 
αρμοδι- ότθτασ των Ρροϊςταμζνων 
των Φορολογικϊν Ρεριφερειϊν και 
υποβολι μθνιαίων εκκζςεων 
αξιολόγθςθσ, προτάςεων βελτίωςθσ 
και αναφοράσ εκκρεμοτιτων ςτον 
Γ.Δ.Φ.Δ. και ςτθ Δ.Σ.Σ, εντόσ 25 
θμερϊν από τθ λιξθ του μινα. 

  

  

Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 

  

  

*** 

  

  

  

ΣΜ.4.2.100 

Συντονιςμόσ και παρακολοφκθςθ α) τθσ 
διενζργειασ μερικϊν επιτόπιων 
ελζγχων, ςφμφωνα και με το ςχζδιο 
προλθπτικϊν ελζγχων κερινισ 
περιόδου 2018 και β) τθσ ζκδοςθσ των 
Ρ.Ε.Ρ. και υποβολι ςχετικισ ανα- 
φοράσ ςτον Γ.Δ.Φ.Δ. και ςτθ Δ.Σ.Σ, εντόσ 
25 θμε- ρϊν από τθ λιξθ του μινα. 

  

  

  

Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 

  

  

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΜ.4.2.101 

Υποβολι μθνιαίασ αναφοράσ ςτο 
Διοικθτι για τθν παρακολοφκθςθ 
επίτευξθσ των δράςεων που 
απορρζουν από τισ ςυμφωνίεσ με τουσ 
Θεςμοφσ, εντόσ 15 θμερϊν από τθ 
λιξθ 

του μινα. 

  

  

Α.Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. 

  

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.102 

Ζκδοςθ οδθγοφ αντιμετϊπιςθσ 
ειδικϊν/ζκτακτων καταςτάςεων ςτισ 
Υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 
31/12/2018. 

  

Αυτοτελζσ Γραφείο Αςφάλειασ 

  

*** 

  

ΣΜ.4.2.103 

Σφνταξθ οδθγιϊν αςφαλοφσ 
χριςθσ πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Αυτοτελζσ Γραφείο Αςφάλειασ 

  

*** 

ΣΜ.4.2.104 
Εκπόνθςθ μελετϊν αςφάλειασ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., μζχρι 31/12/2018. 

Αυτοτελζσ Γραφείο Αςφάλειασ ** 

  

ΣΜ.4.2.105 

Ραροχι τεχνογνωςίασ για αςφαλι 
αξιοποίθςθ δεδομζνων που 
προζρχονται από διεκνείσ ςυμφωνίεσ 
ανταλλαγισ δεδομζνων, μζχρι 
31/12/2018. 

  

Αυτοτελζσ Γραφείο Αςφάλειασ 

  

** 

  

  

ΣΜ.4.2.106 

Κατάρτιςθ τριμθνιαίασ αναφοράσ για τθ 
ςτελζχωςθ και τισ πραγματοποιθκείςεσ 
προςλιψεισ-αποχωριςεισ του 
προςωπικοφ τθσ Α.Α.Δ.Ε. ανά Υπθρεςία 
και υποβολι αυτισ ςτο Γενικό 
Διευκυντι και ςτθ Δ.Σ.Σ., εντόσ 20 
θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου 
αναφοράσ. 

  

  

Δ.Δ.Α.Δ/Τμιμα Βϋ 

  

  

** 

  

  

ΣΜ.4.2.107 

Ρρόταςθ προσ τθ Φορολογικι και 
Τελωνειακι Ακαδθμία για τθ 
διενζργεια εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων για τθν ανάγκθ 
διαρκοφσ ενθμζρωςθσ–βελτίωςθσ των 
χρθςτϊν του Κ.Ε.Φ., μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ./Τμιμα Γϋ 

  

  

** 

  

  

  



ηξαηεγηθφο ηφρνο 5. Πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

Άμνλαο Παξέκβαζεο 1: Γξάζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ 

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 
  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

  

  

ΣΡ.5.1.1 

Διενζργεια 650 ςτοχευμζνων 
επικεωριςεων ςε χϊρουσ 
παραςκευισ, χριςθσ και διακίνθςθσ 
χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων, εκ των 
οποίων το 42% ςε επιχειριςεισ 
παραγωγισ, μεταγενζςτερουσ χριςτεσ 
και ειςαγωγείσ. 

  

  

Χ.Υ. 

  

  

*** 

  

  

ΣΡ.5.1.2 

Υλοποίθςθ προγραμμάτων 
εργαςτθριακοφ ελζγχου 24.000 
προϊόντων και υλικϊν (εκτόσ αυτϊν 
που εμπίπτουν ςτο νόμο περί 
ναρκωτικϊν ουςιϊν και των νερϊν 
του προγράμματοσ Ε.Σ.Ρ.Α.). 

  

  

Χ.Υ. 

  

  

*** 

  

ΣΡ.5.1.3 

Διεξαγωγι τουλάχιςτον 24.500 
εργαςιϊν ςχετικϊν με τθ διαςφάλιςθ 
τθσ είςπραξθσ Ε.Φ.Κ. ςτον τομζα 
αλκοόλθσ και ποτϊν αλκοόλθσ. 

  

Χ.Υ. 

  

*** 

  

ΣΡ.5.1.4 

Διεξαγωγι τουλάχιςτον 39.000 
εργαςιϊν ςχετικϊν με τθ διαςφάλιςθ 
τθσ είςπραξθσ Ε.Φ.Κ. ςτον τομζα 
καυςίμων. 

  

Χ.Υ. 

  

*** 



  
  

  

  

  
ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό- 
τθτασ 

ΣΡ.5.1.5 
Υποςτιριξθ τελωνειακϊν αρχϊν με τθν 
ζκδοςθ τουλάχιςτον 23.000 Δελτίων 
Χθμικισ Ανάλυςθσ. 

Χ.Υ. *** 

  

ΣΡ.5.1.6 

Ρρόγραμμα 300 επικεωριςεων 
καυςίμων πλοίων 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
απαραίτθτων δειγματολθψιϊν. 

  

Δ.Ε.Β.Χ.Ρ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

ΣΡ.5.1.7 
Αξιολόγθςθ 1.000 Δελτίων Χθμικϊν 
Αναλφςεων που εκδίδονται από το 
Ο.Ρ.Σ. Γ.Χ.Κ. 

Α.Τ.Χ.Δ. *** 

  

ΣΡ.5.1.8 

Αξιολόγθςθ του ςυνόλου (100%) των 
κατατικζμενων μζχρι 31/10/2018 
φακζλων χθμικϊν προϊόντων, ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ευρωπαϊκισ 
και τθσ εκνικισ νομοκεςίασ. 

  

Δ.Ε.Β.Χ.Ρ./Τμιμα  Βϋ 

  

*** 

  

  

  

ΣΡ.5.1.9 

Διεκπεραίωςθ του ςυνόλου (100%) 
των ειςερχομζνων υποκζςεων 
ναρκωτικϊν, που ζχουν 
χαρακτθριςτεί επείγουςεσ από τισ 
Ανακριτικζσ Αρχζσ, εντόσ διμινου 
(εκτόσ των περιπτϊςεων 
τελωνειακϊν και ειδικϊν υποκζςεων 
π.χ. Σ.Δ.Ο.Ε. όπου ςυμφωνείται 
μικρότεροσ  χρόνοσ). 

  

  

  

Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν/Τμιμα Γϋ 

  

  

  

*** 

  

ΣΜ.5.1.10 

Κατάρτιςθ ετιςιων προγραμμάτων 
ελζγχων και επικεωριςεων ςτον τομζα 
των ενεργειακϊν και χθμικϊν 
προϊόντων, μζχρι 30/06/2018. 

  

Δ.Ε.Β.Χ.Ρ./Τμιματα Αϋ, Βϋ 

  

*** 

  

ΣΜ.5.1.11 

Δθμιουργία πανελλαδικοφ 
καταλόγου επιχειριςεων 
χθμικϊν προϊόντων, μζχρι 
31/12/2018. 

Δ.Ε.Β.Χ.Ρ./Τμιμα  Βϋ 
(ςε ςυνεργαςία με τισ Χ.Υ. 
και τθ Δ.Σ.ΥΡ.Ε.) 

  

** 

ΣΜ.5.1.12 
Σφνταξθ ςχεδίου Επίςθμου Ελζγχου 
αλκοόλθσ και ποτϊν με αλκοόλθ, μζχρι 
31/05/2018. 

Δ.Α.Τ./Τμιμα Αϋ *** 

  

  

ΣΜ.5.1.13 

Ανακεϊρθςθ λοιπϊν άρκρων του 
Γενικοφ Μζρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν για τθν 
προςαρμογι ςτο νζο ενωςιακό 
κεςμικό πλαίςιο για τουσ επίςθμουσ 
ελζγχουσ ςτα τρόφιμα, μζχρι 
31/12/2018. 

  

  

Δ.Α.Τ./Τμιμα Βϋ 

  

  

** 



  

ΣΜ.5.1.14 

Σφνταξθ πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ 
με τον Ε.Φ.Ε.Τ. για τον επίςθμο ζλεγχο 
των τροφίμων, μζχρι 30/04/2018. 

  

Δ.Α.Τ./Τμιμα Βϋ 

  

*** 
  

  

ΣΜ.5.1.15 

Σφνταξθ ςχεδίου διατάξεων για τθν 
τροποποίθςθ των νόμων περί 
φορολογίασ του ηφκου, αναφορικά με 
τισ παραβάςεισ και τθν επιβολι των 
ςχετικϊν κυρϊςεων, ςε ςυνεργαςία με 
τθ Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ., μζχρι 31/12/2018. 

  

  

Δ.Α.Τ./Τμιμα Αϋ 

  

  

** 

  

ΣΜ.5.1.16 

Σφνταξθ ςχεδίου Α.Υ.Ο. "Προι, 
προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ για τον 
ζλεγχο των μονάδων παραγωγισ ηφκου", 
ςε ςυνεργαςία με τθ Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ., μζχρι 
31/12/2018. 

  

Δ.Α.Τ./Τμιμα Αϋ 

  

** 

  

  

  

ΣΜ.5.1.17 

Σφνταξθ ςχεδίου Α.Υ.Ο. ςχετικά με τον 
τρόπο βεβαίωςθσ τθσ κατεργαςίασ των 
πρϊτων υλϊν παραγωγισ αικυλικισ 
αλκοόλθσ, τον τρόπο πίςτωςισ τουσ 
κακϊσ και τουσ όρουσ που πρζπει να 
πλθροφν οι χϊροι, οι εγκαταςτάςεισ και 
ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ των 
οινοποιείων Βϋ κατθγορίασ, ςε 
ςυνεργαςία με τθ Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ., μζχρι 
31/12/2018. 

  

  

  

Δ.Α.Τ./Τμιμα Αϋ 

  

  

  

** 



  

  

Άμνλαο Παξέκβαζεο 2: Δξεπλεηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ έξγν 
  

ΣΤΟΧΟΙ 2018 

  

A/A 

Ρεριγραφι Στόχου- 

Δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

  

Αρμόδια Διεφκυνςθ 

Βακμόσ 
Ρροτεραιό 
τθτασ 

  

ΣΡ.5.2.1 

Υλοποίθςθ 18 διεργαςτθριακϊν 
ςχθμάτων, εκ των οποίων τα 4 ςε 
προϊόντα Ε.Φ.Κ. (υπόςτρωμα: 
αλκοολοφχο ποτό, καφςιμα, κ.λπ.). 

  

Χ.Υ. Μετρολογίασ 

  

*** 

  

ΣΜ.5.2.2 

Αξιολόγθςθ τθσ εκτζλεςθσ του ετιςιου 
προγράμματοσ των επικεωριςεων-
δειγματολθψι- ϊν καυςίμων ςτο πλαίςιο 
του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 
ποιότθτασ, μζχρι 31/07/2018. 

  

Δ.Ε.Β.Χ.Ρ./Τμιμα Αϋ 

  

*** 

 

 

 

Οη πνζνηηθνί ζηφρνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη εηδηθά απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ, 

επηκεξίδνληαη αλά Οξγαληθή Μνλάδα ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγνληαη (Δπηρεηξεζηαθφ ρέ- δην Γ.Γ.Φ.Γ., 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γ.Γ.Σ. & Δ.Φ.Κ. θαη Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γ.Υ.Κ., 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ΓΙ.Π.Α.Δ.Δ.). 

 Οη αλσηέξσ ζηφρνη δχλαληαη λα απνηειέζνπλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ Οξγαληθψλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4389/2016. 

 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 Αζήλα, 14 Φεβξνπαξίνπ 2018 Ο Γηνηθεηήο 

 

 ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ  
 


