
4/6/96

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ψήφιση Σ/Ν για τη βελτίωση των αντικειμενικών κριτηρίων φορολογίας εισοδήματος

Προωθήθηκε η σύνταξη νομοθετικής ρύθμισης στην οποία προβλέπονται ουσιαστικοί επιλεκτικοί 
έλεγχοι στα ΝΠΔΔ

Ολοκληρώθηκε και απεστάλη στο ΣτΕ για τελική επεξεργασία το σχετικό Π.Δ. για τη λειτουργία του 
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟ Ε)

Εκπομήθηκε το Σ/Ν για τον εξορθολογισμό του συστήματος των φοροαπαλλαγών

Ολοκληρώθηκε και απεστάλη στο ΣτΕ για τελική επεξεργασία το σχεπκό Π.Δ. για την αναδιοργάνωση 
του φοροεισπρακπκού και φοροελεγκπκού μηχανισμού και του ελέγχου ΦΠΑ, και του εισοδήματος 
Υπογράφεται εντός των ημερών η σύμβαση συνεργασίας με το Υπ.Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταγραφή των επιχορηγήσεων προς τα ΝΠΔΔ και θα αποτελέσει ιδιαίτερο 
συνοδευπκό τόμο στον Κρατικό Προϋπολογισμό 1997.

Εκπονήθηκε Σ/Ν για την εφαρμογή νέου μισθολογίου στους στρατιωτικούς, προσωπικό Αστυνομίας, 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Συστήθηκε Επιτροπή η οποία ολοκληρώνει την πρότασή της 
για το νέο μισθολόγιο των δικαστικών.



Φορέας:ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4/6/96

Σχόλιο:

1. Το πρόγραμμα δράσης του υπουργείου εμφανίζεται με σαφείς στόχους, 
ενέργειες - μέτρα και αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις οι οποίες τηρούνται.
2. Η επίσπευση πιλοτικών εφαρμογών για όλες τις νέες διαδικασίες και τα 
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα κ.τ.λ., παρέχει τη δυνατότητα, αφενός να 
επιταχυνθούν οι ρυθμοί δραστηριοποίησης του υπουργείου και αφετέρου να γίνουν 
έγκαιρα τυχόν αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις, πριν από την γενικευμένη 
εφαρμογή τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στόχος -  Ε νέργεια
Χρόνος

υλοπ οίησ ης
Π ροβλήματα ή 

Επιμήκυνση  
περιόδου

Π ορεία-Ο λοκλήρω σ η Σημαντι
κότητα

Ψήφιση Σ/Ν για τη 
βελτίωση των 
αντικειμενικών κριτηρίων 
φορολογίας εισοδήματος

-3/96 Ψηφίστηκε ο σχετικός Νόμος *

Λειτουργία της σχολής 
επιμόρφωσης 
υπαλλήλων του 
Υπουργείου

-3/96 Λειτούργησε η σχολή Επιμόρφωσης 
Υπαλλήλων του Υπουργείου

Εκσυγχρονισμός του 
Κώδικα Δημοσίου 
Λογιστικού. Εκδοση Π.Δ 
και ιδιαίτερα εκείνων 
που αφορούν τον 
έλεγχο της διαχείρισης 
των ΝΠΔΔ 1

-4/96 Προωθήθηκε η σύνταξη νομοθεπκής ρύθμισης 
στην οποία προβλέπονται ουσιαστικοί 
επιλεκπκοί έλεγχοι στα ΝΠΔΔ

Βελτίωση διαχείρισης 
του δημόσιου χρέους και 
των κρατικών 
διαθεσίμων. Συνεργασία 
με την Τ.Ε για τη 
λειτουργία
δευτερογενούς αγοράς

-4/96 *

Καταγραφή και 
επανεξέταση των 
επιχορηγήσεων και 
έλεγχος των δημοσίων 
δαπανών των Δημόσιων 
Οργανισμών και ΝΠΔΔ, 
εκτός κρατικού 
προϋπολογισμού

-4/96 Προϋποθέτει
διαρκή
συνεργασία των 
συναρμόδιων 
υπουργείων και 
Φορέων ΝΠΔΔ.

Προωθήθηκε η σύνταξη νομοθεπκής ρύθμισης 
στην οποία προβλέπονται ουσιαστικοί 
επιλεκτικοί έλεγχοι στα ΝΠΔΔ

*



Υλοποίηση 
αναδιοργάνωσης 
υπηρεσιών, με βάση 
διατάξεις του Ν.2343/95

Ολοκληρώθηκαν και απεστάλησαν στο ΣτΕ για 
τελική επεξεργασία τα Π.Δ που αφορούν τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του ΥΠ.ΙΟΚ.

Αμεση συγκρότηση και 
έναρξη λειτουργίας του 
Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού 
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

-5/96 Ολοκληρώθηκε και απεστάλη στο ΣτΕ για 
τελική επεξεργασία το σχεπκό Π.Δ.

*

Οργάνωση και 
λειτουργία της 
οικονομικής 
επιθεώρησης του 
Κράτους

-5/96 *

Εξορθολογισμός του 
συστήματος
φοροαπαλλαγών, με την 
προώθηση των 
αναγκαίων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, μετά την 
υποβολή του 
πορίσματος 
αξιολόγησης της 
Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΟΚΕ)

-6/96 Εκπομήθηκε το Σ/Ν *

Συνέχιση της 
προσπάθειας 
προσαρμογής του 
τρόπου κατάρτισης και 
εκτέλεσης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού με την 
εφαρμογή σύγχρονων 
συστημάτων 
αξιολόγησης και ελέγχου 
των δημοσίων δαπανών 
στη φάση κατάρτισης 
και εκτέλεσης. Οδηγίες 
εκτέλεσης
προϋπολογισμού 1997

-6/96

Εναρξη εφαρμογής του 
συστήματος πληρωμής 
των αποδοχών.των 
δημοσίων υπαλλήλων 
μέσω του τραπεζικού 
συστήματος (Ν.2303/95

Πιλοτική 
εφαρμογή για 

υπαλλ. του 
ΥΠ.ΟΙΚ 

-7/96
των λοιπών 

-12/96

Ολοκληρώθηκε το σχεπκό πρόγραμμα. Η 
πρώτη εφαρμογή για τους υπαλλήλους του 
Υπ.Οικ. θα γίνει τον Ιούνιο. Ολοκληρώθηκε 
ακόμη η εκπόνηση του προγράμματος για τη 
μηχανογράφηση των συντάξεων του 
Δημοσίου. Μελετάται η επέκτασή του σε όλους 
τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οργάνωση και 
λειτουργία των πρώτων 
Ελεγκτικών Κέντρων για 
τον τακπκό φορολογικό 
έλεγχο των μεγάλων 
επιχειρήσεων

-7/96 ♦

Αναδιοργάνωση του 
φοροεισπρακπκού και 
φοροελεγκπκού 
μηχανισμού και του 
ελέγχου ΦΠΑ, και 
του εισοδήματος

-7/96
-12/97

Ολοκληρώθηκε και απεστάλη στο ΣτΕ για 
τελική επεξεργασία το σχεπκό Π.Δ. 
Υπογράφεται εντός των ημερών η σύμβαση 
συνεργασίας με το Υπ.Οικονομικών των ΗΠΑ

*



Προκήρυξη των διεθνών 
διαγωνισμών για τα 
Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά 
Προγράμματα 
Τελωνείων και 
Προϋπολογισμού - 
Θησαυροφυλακίου

-7/96

Ολοκλήρωση -12/97
Πρώτη εφαρμογή του 
Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού 
Προγράμματος 
Φορολογίας (TAXIS) σε 
40 εφορίες, 
στις λοιπές 
(ολοκλήρωση)

-9/96

-12/97
Ολοκλήρωση των 
μελετών για πς 
επιχορηγήσεις των 
Δημοσίων Οργανισμών 
και της αξιολόγησης των 
φορολογικών κινήτρων 
των επιχειρήσεων

-10/96 Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταγραφή των 
επιχορηγήσεων προς τα ΝΠΔΔ και θα 
αποτελέσει ιδιαίτερο συνοδευπκό τόμο στον 
Κραπκό Προϋπολογισμό 1997.

*

Κατάρπση
Προϋπολογισμού 1997

10-11/96 Εστάλησαν ήδη στα υπουργεία και τους 
φορείς, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, οι 
εγκύκλιες οδηγίες για την κατάρπση 
Προϋπολογισμού 1997

ΑΛΛΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Ψηφίστηκε ο Νόμος για την υλοποίηση της 
εισοδημαπκής πολιπκής του 1996 στους 
μισθούς και συντάξεις του δημοσίου. 
Εκπονήθηκε Σ/Ν για την εφαρμογή νέου 
μισθολογίου στους στραπωπκούς, προσωπικό 
Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος.
Συστήθηκε Επιτροπή η οποία ολοκληρώνει 
την πρότασή της για το νέο μισθολόγιο των 
δικαστικών.


