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ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2000

I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Σύνταξη καν κατάθεση εντός του μηνός Ιουλίου του Φορολογικού Νομοσχεδίου 

αναφορικά με την Φορολογική Μεταρρύθμιση.

2. Σύνταξη και κατάθεση Νομοσχεδίου μέχρι τέλος του 1999 σχετικά με:

α) την παροχή Φορολογικών Κινήτρων για συγχωνεύσεις Μικρομεσαίων και λοιπών 

επιχειρήσεων

β) την αντιμετώπιση φορολογικών και αναπτυξιακών θεμάτων τεχνικών 

επιχειρήσεων.

3. Κατάθεση σχεδίου νόμου για τον "Αιγιαλό και την Παραλία” αναφορικά με τους 

κανόνες και την πολιτική που πρέπει να ακολουθείται και να διέπει τις κοινωνικές, 

αναπτυξιακές και οικονομικές δραστηριότητες στον παράκτιο χώρο.

4. Κατάθεση σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις κατεχόμενων Δημοσίων Κτημάτων" προς 

επίλυση κοινωνικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει μετά από μακροχρόνιες 

καταπατήσεις ακινήτων του Δημοσίου και εναρμόνιση της ισχύουσας σχετικής 

νομοθεσίας με διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου.

5. Σύνταξη και κατάθεση Νομοσχεδίου αναφορικά με τον "Κώδικα απαλλοτριώσεων" για 

βελτίωση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων.

6. Ρυθμίσεις για τα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια.

7. Επέκταση του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας μεταβιβαζόμενων ακινήτων σε 

όλη την επικράτεια.

8. Σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών Επιτελικής Ομάδας 

Φορολογικής Διοίκησης (ΕΟΦΟΔ) για τον καθορισμό της αποστολής και των 

στρατηγικών επιδιώξεων της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης καθώς και των μέσων 

επίτευξης αυτών.



9. Θεσμικό πλαίσιο για την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. 

(E.D.I.), μέχρι τέλος του 1999.

10. Βελτιώσεις νομοθεσίας περί "Εθνικών Κληροδοτημάτων".

11. ΟΡΓΑΝΟ-ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1. Σύσταση και λειτουργία Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων για τον τακτικό Φορολογικό 

έλεγχο επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα κάτω των 350.000.000 δρχ.

2. Διάσπαση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των οποίων ο μεγάλος όγκος εργασιών δημιουργεί 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

3. Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. όπου χρειάζεται και 

προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή των αναγκαστικών 

συγχωνεύσεων Δήμων του σχεδίου "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ".

4. Οργανωτική αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων και των 

Κτηματικών Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο.

5. Στεγάσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε ιδιόκτητα κτίρια με στόχο την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ποιότητα ζωής και τη μείωση των δαπανών του 

Δημοσίου για ενοίκια:

Βρίσκονται σε εξέλιξη:

1) Αγορά ή κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση δέκα (10) Δ.Ο.Υ. και του Σ.Δ.Ο.Ε. της 

Αττικής από τα οποία τέσσερα (4) θα είναι έτοιμα εντός εννέα (9) μηνών.

2) Θα ολοκληρωθούν οι μελέτες ώστε να προχωρήσει η κατασκευή ή ανακαίνιση έξι (6) 

κτιρίων Δ.Ο.Υ. της υπόλοιπης Ελλάδας.

3) Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής τριαντα-τεσσάρων (34) κτιρίων 

(Τελωνείων/Υπηρεσιών) του έργου Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα 

Τελωνείων (ICIS) μέχρι το τέλος του 1999.

III. ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1. Επανασχεδιασμός και απλοποίηση Φορολογικών εντύπων.

2. Καθορισμός νέων ημερομηνιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με σκοπό την 

καλύτερη διευκόλυνση των πολιτών.

3. Μείωση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.



4. Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης ΑΦΕ, αυτόματη ηλεκτρονική έκδοση ΑΦΕ, 

αυτόματη τηλεφωνική ενημέρωση του φορολογούμενου για την φορολογική του 

ενημερότητα.

5. Απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης και φορολόγησης αυτοκινήτων.

6. Απλοποίηση διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

7. Έκδοση "Οδηγού του Πολίτη" που θα περιλαμβάνει διαδικασίες γενικού χαρακτήρα 

(ΑΦΜ, ΑΦΕ, κτλ.), τις δυνατότητες του συστήματος TAXIS για παροχή υπηρεσιών 

προς τον πολίτη και διαδικασίες, έντυπα και πληροφορίες αναφορικά με την Φορολογία 

Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ακινήτων, οχημάτων. Επίσης προγραμματίζεται εντός των 

προσεχών μηνών η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών με φορολογικές 

πληροφορίες μέσω κόμβου στο Internet.

8. Σύνταξη Χάρτας των Δικαιωμάτων του Πολίτη έναντι "της Εξουσίας" των Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Πίνακας των βασικών υποχρεώσεων και κανόνων καλής συμπεριφοράς των 

υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες που συναλλάσσονται με 

αυτές.

IV. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. Ανάθεση εντός δύο (2) μηνών και υλοποίηση του έργου της μηχανοργάνωσης των 

Ιδρυμάτων και Εθνικών Κληροδοτημάτων μέχρι τον Μάρτιο του 2000.

2. Ολοκλήρωση ένταξης των Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS μέχρι τέλους του 1999 με 

έμφαση στην ποιοτική συνιστώσα του έργου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Προς την 

κατεύθυνση αυτή θα οργανωθούν σεμινάρια ευαισθητοποίησης του προσωπικού στην 

επικοινωνία τους με τον πολίτη.

3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.): Τους πρώτους μήνες 

του 2000 προγραμματίζεται η εγκατάσταση και η σταδιακή λειτουργία των σαράντα 

(40) πρώτων Τελωνείων στο νέο περιβάλλον.

4. Ανετέθη η μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη τεχνολογικής 

υποδομής του Σ.Δ.Ο.Ε. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη για την ανάθεση υλοποίησης του 

έργου.

5. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών: Κατακυρώνεται η ανάθεση υλοποίησης του έργου 

στο οποίο συμπεριλαμβάνει και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

*  *  *


