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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΠΕ 

Ή διαδικασία καταρτίσεως καί εφαρμογής ενός σύγχρονου 

καί αποτελεσματικού προγράμματος οικονομικής καί κοινωνικής ανα

πτύξεως σε* χώρες μέ δημοκρατικό πολίτευμα καί οίκονομία ελεύθερης 

αγοράς δέν μπορεί παρά να" στηρίζεται στην τριμερή συνεργασία των 

κρατικών φορέων σχεδιασμού καί εφαρμογής, εκπροσώπων τοϋ ιδιωτικού 

τομέα - εργοδοτών καί εργαζομένων - καί ειδικών επιστημόνων, πού 

καλούνται να* προσφέρουν τίς τεχνικές συμβουλές τους. "Ετσι, καί 

γιά τήν εκπόνηση τοϋ Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικές καί Κοι

νωνικής Αναπτύξεως 1976-80 συγκροτήθηκαν πενήντα ομάδες εργασίας, 

μέ ανάλογη σύνθεση, στίς όποιες ανατέθηκε ή διερεύνηση των προβλη

μάτων καί προοπτικών βασικών τομέων της οικονομίας μέ τελικό σκο

πό τήν υποβολή εισηγήσεως γιά τήν ακολουθητέα πολιτική. Στίς 

ομάδες αυτές δόθηκε ενα συνοπτικό διάγραμμα οδηγιών, πού καθόρι

ζε τό αντικείμενο καί τίς γενικές κατευθύνσεις της έρευνας, μέ ε Ι

δική αναφορά στην ένταξη της 'Ελλάδας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

Ζητήθηκε επίσης άπό τίς ομάδες η υποβολή προτάσεων γιά συγκεκρι

μένα μέτρα πολιτικής πού έπρεπε νά συνοδεύονται καί άπό εκτίμηση 

των οίκονομικων τους επιπτώσεων. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπά

θεια συντονισμού του έργου των ομάδων καί εντάξεως των υπολογισμών 

τους μέσα στά πλαίσια πού καθόριζαν οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις 

του Προγράμματος. ' 

,Οί ομάδες εργάσθηκαν μέ ζήλο καί ευσυνειδησία, άνάπτυ-. 

ξαν πρωτοβουλία καί διατύπωσαν ανεπηρέαστα καί μέ παρρησία τίς , 

απόψεις τους. Παρά τό σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, πού εί

χαν στή διάθεση τους, καί τίς δυσχέρειες πού δημιουργούσε ή 
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ανεπάρκεια των στοιχείων η ή έλλειψη προηγούμενων σχετικών ερευ

νών, παράδωσαν έργο που, άπό πολλές απόψεις, θά μπορούσε νά χαρα

κτηρισθεί πρωτοποριακό. "Ετσι, δχι μόνο συγκεντρώθηκαν καί παρου

σιάσθηκαν κατά συστηματικό τρόπο πληροφορίες και στοιχεί« ένελως 

νέα η που υπήρχαν σκόρπια σε γνωστές η άγνωστες πηγές, αλλά καί 

ή ανάλυση των προβλημάτων και η διατύπωση των εισηγήσεων διακρί

νονται, κατά κανόνα, γιά τή συνέπεια καί την πληρότητα τους. 

"Οπως προκύπτει άπό τά πιοπάνω, οι εκθέσεις γιά τό 

Πενταετές Πρόγραμμα, οι δποΐες υποβλήθηκαν στό ΚΕΠΕ σάν υπηρεσια

κά κείμενα, είναι προϊόν εργασίας καί εκφράζουν τίς απόψεις των 

μελών των ομάδων. Ξινά ι επομένως αυτονόητο οτι, αν καί αποτελούν 

βασικής σημασίας βοήθημα γιά την εκπόνηση του Προγράμματος Αναπτύ

ξεως, δέν αντανακλούν κατ'ανάγκην τις απόψεις ούτε μπορούν νά θεω

ρηθούν δεσμευτικές γιά τό ΚΕΠΕ - τόν υπεύθυνο γιά τήν τεχνική 

επεξεργασία του-Προγράμματος 'Οργανισμό - καί ακόμη περισσότερο 

γιά τήν Κυβερνητική Αρχή, ή οποία μέ ευρύτερα κριτήρια αποφασί

ζει τελικά γιά τό περιεχόμενο καί τους. στόχους του Προγράμματος, 

τό όποιο υποβάλλει γιά έγκριση στή Βουλή. 'Ανεξάρτητα άπό τίς 

παραπάνω παρατηρήσεις καί παρά τίς επιφυλάξεις πού μπορεί νά 

διατυπωθούν γιά ορισμένες γνώμες η απόψεις πού εκφράζονται στίς 

εκθέσεις αυτές, αποφασίσθηκε ή δημοσίευση τους, οχι μόνο γιατί 

κρίθηκε σκόπιμη ή ευρύτερη προβολή του έργου 600 καί πλέον επι

στημόνων καί ειδικών αλλά καί γιατί θεωρήθηκε δτι προσφέρουν 

χρήσιμο υλικό γιά τήν παραπέρα καί σέ μεγαλύτερο βάθος διερεύ

νηση τον οικονομικών καί κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Πρέπει επίσης νά σημειωθεί οτι. η γλωσσική καί λοιπή επιμέλεια 
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των κειμένων περιορίσθηκε ατά απολύτως απαραίτητα, για" ν<£ επιτα

χυνθεί ή κυκλθ(ρορία τους, πού αλλιώτικα θά καθυστερούσε λόγω του 

μεγάλου δγκου τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ιΗ 'Ομάδα Εργασίας Δημοσίων Οικονομικών συστήθηκε σύμφω

να μέ αποφάσεις του Γενικού 'Επιστημονικού Διευθυντού του ΚΕΠΕ 

αριθ. 185/96/27.1.76, 189/96 καί 186/99 καί στά πλαίσια της καταρ

τίσεως τοΟ Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80 για τη μελέτη των θε

μάτων του" τομέα των Δημοσίων Οικονομικών. 

Κ τυνθ'"ττ Ομάδας ήταν: 

1. Βλαχοπαπαδύπουλος Γεώργιος 

2. Γεωργακόπουλος Θεόδωρος 

3. Δράκος Γεώργιος 

4. Μπιτσακης Μιχαήλ 

5. Άθανασάκος Νικόλαος 

6. 'Αγγελόπουλος Χρήστος 

7. Σπυράκου Δήμητρα 

8. Κουτρουμπης 'Ηλίας 

1
Υπεύθυνος της 'Ομάδας: 

Οικονομικός Εμπειρογνώμονας 

της Τράπεζας της Ελλάδος, 

Μέλη της Ομάδας: 

Καθηγητής ΑΣΟΕΕ 

Καθηγητής ΑΒΣΠ (παραιτήθηκε στίς 

17.1.77) 

Δ/ντής Α', Προϊστάμενος Δ/νσεως 

Φορ ολ ογ ι κω" ν Στ ο ι χε ίων, * Υπ ου ρ-

γείου Οικονομικών 

Διευθυντής Δ/νσεως Προϋπολογι

σμού^ Γενικού* Λογιστηρίου του 

Κράτους 

Δ/ντής Υπουργείου Οικονομικών 

(σέ αντικατάσταση του κ. Μπίτσάκη 

άπό 8,4.76) 

Διευθυντής Γενικής Δ/νσεως 

'Εθνικών Αογαριασμων, 'Υπουργείου 

Συντονισμού 

Τμηματάρχης Υπουργείου Οικονο

μικών 
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9. Κουτσογιάννης Παύλος Οικονομολόγος, επί συμβάσει, 

Δ/νσεως Οί,κ. Μελετών της Τρά

πεζας της 'Ελλάδος 

10. Θεοφανίδης Σταύρος 'Επιστημονικός Ερευνητής ΚΗΠΕ 

11. Άγαπητ<5ς Γεώργιος 'Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ 

12. Βαρθολομαίος 'Ιωάννης 'Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ. 

*Ως σύμβουλοι της Όμάδας ορίστηκαν οι κ.κ. Δ. Καράγιωργας 

(Καθηγητές ΕΑΖΠΕ, ò όποιος δμως δεν παρακολούθησε τις συνεδριάσεις 

της 'Ομάδας) καί Δ. ΙΙπίμπας (τ. Γενικός Δ/ντης Υπουργείου Οικο

νομικών). 

Γραμματέας της 'Ομάδας και υπεύθυνη γιά τά πρακτικά ?)ταν ' 

ή κ. Α. Μακροπούλου % Βοηθός Ερευνών ΚΕΠΕ. 

Η Ομάδα άρχισε τις συνεδριάσεις της στίς 4 Φεβρουαρίου 

1976 καί πραγματοποίησε συνολικά 22 συνεδριάσεις. Στις συνεδριά

σεις της Ομάδας προσκλήθηκαν επικουρικά, γιά νά γνωμοδοτήσουν σε 

θέματα της αρμοδιότητας τους, οι κ.κ. Α. Παπασπύρου, Γεν. Δ/ντή*ς 

1
Υπουργέυου Οικονομικών, Μ. Νικολαρακος, Γεν. Δ/ντής Υπουργείου 

'Εσωτερικών, Ν. Μαρκόπουλος, Δ/ντης 'Υπουργείου Οικονομικών, Β. 

Μαρκόσογλου, Δ/ντης Υπουργείου Οικονομικών, Γ, Τερζάκης, Δ/ντής 

Υπουργείου Οικονομικών, Α. Σταυρόπουλος, Τμηματάρχης Γενικοί Λο

γιστηρίου του Κράτους, καί οι κυρίες Π. Αενούδια-Σφακιανάκη, Οικο

νομολόγος της Τράπεζας Ελλάδος, καί Γ. Μιχαλακάκου, 'Επιστημο

νικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ, η οποία καί συνέβαλε στό κεφάλαιο της Τοπι

κής Αυτοδιοικήσεως. 
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*H * Ομάδα είχε βασικά αναλάβει τη διερεύνηση των θεμάτων 

πού αναφέρονται στον Τομέα των Δημόσιων Οικονομικών γιά τή χρο

νική περίοδο 1976-80. Πέρα όμως άπό τό χρονικό αυτό δριο η 'Ομά

δα εξέτασε καί τίς προοπτικές ενός ευρύτερου χρονικο0 ορίζοντα 

κατά τή διαμόρφωση τον τελικών διαπιστώσεων καί συμπερασμάτων. 

ι
Η "Εκθεση της 'Ομάδας βασίστηκε κυρίως στό £ργο των επί 

μέρους *Ομάδων Εργασίας: 

1. Μεταρρυθμίσεως Θεσμών του Δημοσιονομικοί» Τομέα 

2. Μεταρρυθμίσεως "Αμεσης Φορολογίας 

3. Μεταρρυθμίσεως "Εμμεσης Φορολογίας 

4. Μεταρρυθμίσεως Κινήτρων Αναπτύξεως 

5. Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 

Ηέ τή σύνταξη της 'Εκθέσεως ασχολήθηκε ο κ. Γ. Αγαπητός 

μέ τή συνεργασία ττ̂ ς Κας Α. Μακροπούλου. 

*Η δακτυλογράφηση του κειμένου έγινε άπό τήν Κα Π. 'Αλε

ξανδροπούλου (του Τμήματος Δημοσίων Οικονομικών) στην ικανότητα 

καί εργατικότητα της οποίας οφείλεται ή έγκαιρη και ακριβής πα

ρουσίαση καί των εκθέσεων των επιμέρους 'Ομάδων 'Εργασίας Δημό

σιων Οικονομικών. 
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"iu" ' Ì t ì tóES ΚΑΤΒΥΘΏΤΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΞΜΟΖΙΟΝΟΜΙίαΐΣ ΠΟΛΙ
ΤΙΚΗΣ "ΚΑΤΑ 'ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1976-80 

^ 'ενα πρόγραμμα αναπτύξεως βασικό ρόλο γιά τήν πραγματο

ποίηση τών γενικότερων στόχων του παίζουν οι επιμέρους επιδιώξεις 

που αναφέρονται ατή συμβολή της κρατικής δραστηριότητας. 

Σάν κυριότερες άπό αυτές τ ι ς επιδιώξεις θεωρούνται: 

( Ι ) ή βελτίωση της διανομής του εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων 

εισοδηματικών τάξεων καί περιοχών της χώρας μέσω των φόρων καί των 

δαπανών, ( I I ) ή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών 

υπηρεσιών καί η ικανοποίηση νέων κοινωνικών αναγκών, ( ì l i ) ή εξ

ασφάλιση δημόσιας αποταμιεύσεως για" τή χρηματοδότηση του Προγράμ

ματος Δημόσιων 'Επενδύσεων;, ( Ιν) ό εκσυγχρονισμός και ή εναρμόνι

ση των θεσμών του δημοσιονομικού τομέα, δπου ε ίναι σκόπιμο καί επι

βεβλημένο, μέ εκείνους των χωρών της ΞΟΚ, (ν) ή υιοθέτηση όρθολο-. 

γικου συστήματος φορολογικών κινήτρων αναπτύξεως καί (v i ) η δη

μιουργία υγιούς καί αποδοτικού θεσμού τοπικής αυτοδιοικήσεως. 

Βέβαια ε ίναι φανερό πως,γιά μια" δεδομένη χρονική π ε ρ ί 

οδο, δέν θά ε ί ν α ι δυνατό νά πραγματοποιηθούν συγχρόνως όλοι αυτοί 

οι επιθυμητοί στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής καί γ ι ' α υ τ ό ε ί 

ναι απαραίτητη ' ι ε ρ ά ρ χ η σ η τους, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη καί ο :; 

περιοριστικός παράγοντας της διατηρήσεως των δαπανών εθνικής άμυ

νας σέ υψηλά επίπεδα. 

Ό δημόσιος τομέας, επομένως, θά διαδραματίσει αποφασι

στικό ρ5λο στην πραγματοποίηση τών στόχων του Προγράμματος 'Ανα

πτύξεως, μέαω -της ικανοποιήσεως νέων συλλογικών αναγκών,καί στή 

βελτίωση της ποιότητας τών αγαθών καί υπηρεσιών, πού ηδη-προσφέ

ρ ε ι . Αυτό προϋποθέτει αύξηση του μεγέθους του δημόσιου τομέα, . 
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στην οποία θά συμβάλει καί ή επικείμενη ένταξη της χώρας στην 

ΕΟΚ, άφου θά απαιτηθεί καί ή ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας 

στους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων της Κοινότητας. "Ετσι, τό πο

σοστό συμμέτοχης των δημόσιων δαπανών (πριν άπό την πληρωμή τ ό 

κων δημόσιου χρέους) στό Α.Ε.Π. προβλέπεται οτι θα" φθάσει τό 

1980 στό 31,9^ έναντι 28,6$ τό 1975. 

Άπό φορολογική πλευρά, θα* καταβληθεί προσπάθεια, έκτος 

άπό τή βελτίωση της διανομής του διαθέσιμου εισοδήματος, προς 

τήν κατεύθυνση του έλεγχου της ενεργού ζητήσεως, για* τή δ-ιασφά-

λιση της σχετικής σταθερότητας των τιμών καί της ισορροπίας του 

ισοζυγίου πληρωμών καθώς καί της ενισχύσεως της παραγωγικής δρα

στηριότητας. Σ'αύτό τό πλαίσιο, καί μέ τό δεδομένο της χρηματο

δοτήσεως άπό τά φορολογικά έσοδα των αυξανόμενων τρεχουσων δημό

σιων δαπανών της πενταετίας, ή μέση φορολογική επιβάρυνση θά φτά

σει άπό 28,C£j σέ 34,C£'J του Α.Ε.Π. Ό βαθμός αυτός κρατικού παρ

εμβατισμού ε ίναι εφικτός, αν ληφθεί υπόψη δ τ ι ή χώρα μας δ ι α θ έ 

τ ε ι σημαντικά* περιθώρια αυξήσεως της συμβολής του δημόσιου τ ο 

μέα. Αυτό φαίνεται καί άπό τό σ, μερινό του μέγεθος, πού συγκρι

τικά μέ εκείνο τον ευρωπαϊκών χωρών (δταν αυτές ήταν στό 'ίδιο 

επίπεδο αναπτύξεως) ε ί ν α ι χαμηλότερο. Είδΐ7-6οτερα, ή φοροδοτική. 

ικανότητα της ελληνικής οικονομίας ε ί ν α ι πολύ μεγαλύτερη άπό τήν 

πραγματοποιούμενη σήμερα απόδοση των φόρων { 

1/ Γιά τήν έκτΰμηση των μεγεθών του δημοσιονομικού ισοζυγίου 
έλήφθηκαν υπόψη οι βασικές επιδιώξεις καί υποθέσεις του ϊϊρο-
γράμματος, οι έλαστικότητες των διαφόρων επιμέρους μεγεθών 
καί οί, προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. Στή συνέχεια, αξιολο
γήθηκε η συνέπεια των εξελίξεων αύτων καί προσδιορίστηκε τό 
μέγεθος του δημόσιου τομέα. 
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Β# ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΞΣΜ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

1. Ξ ισαγωγή 

Στά πλαίσια του Προγράμματος KC:C ειδικότερα του τομέα • 

των Δημόσιων Οικονομικών θεωρήθηκε σάν βασική προϋπόθεση, οποιαο· 

δήποτε μεταρρυθμίσεως, ή διερεύνηση και αξιολόγηση του υφιστάμε

νου δημοσιονομικού θεσμικού πλαισίου,καθώς καί ò καθορισμός των 

μέτρων καί θεσμικών αλλαγών πού θα" τρέπει νά ληφθούν για τή 

βελτίωση του, ώστε να* εξυπηρετηθούν δσο τό δυνατό καλύτερο οι 

δημοσιονομικοί στόχοι. 

"Ετσι, εντοπίστηκαν οι υπάρχουσες αδυναμίες του συστή

ματος καί τά προβλήματα πού δημιουργούν καί καθορίστηκαν οι βα

σικές αρχές πάνω στίς όποιες θά πρέπει νά βασιστεΤ μια αναμόρφω

ση του συστήματος, μέ βάση πάντοτε τόσο τ ί ς δυνατότητες της χώ

ρας οσο καί τά καθοριζόμενα πλαίσια από την αναμενόμενη ένταξη 

στην ECK. 

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν: 

- Οι αδυναμίες καί τά προβλήματα πού υπάρχουν στην κα

τάρτιση καί τήν εκτέλεση του Προϋπολογισμού καί ή ανάγκη εκ

συγχρονισμού του. 

- ιΗ πλημμελής οργάνωση καί λειτουργία των υπηρεσιών βε

βαιώσεως καί εισπράξεως τίον φόρων καί ή ανάγκη ριζικής άναμορφώ

σεως τους. 

- ιΗ αναδιάρθρωση καί ό εκσυγχρονισμός του Κώδικα Φορολο

γικών Στοιχείων. 

- Ή αναθεώρηση του τρόπου εφαρμογής καί ό εκσυγχρονισμός 



-'20 -

των τελωνειακών συστημάτων διευκολύνσεως των εξαγωγών, 

- Ή ανάγκη εισαγωγής του θεσμού του Δημοσιονομικού Κτημα

τολογίου. 

- ιΗ βελτίωση του συστήματος πληροφορήσεως των εξελίξεων 

τον δημοσιονομικών μεγεθών 

- *0 εκσυγχρονισμός της εκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως 

των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Έόω, %ά πρέπει να* τονιστεί δτι τά θέματα αυτά", καί λό

γω της σοβαρότητας που παρουσιάζουν καί λόγω του περιορισμένου 

χρόνου μέσα στον όποιο εξετάστηκαν, δέν ήταν δυνατό νά εξαντλη

θούν απόλυτα. Η εργασία ποΰ έγινε είναι, μ ici πρώτη προσέγγιση 

μέ τήν προοπτική μιας πιό εμπεριστατωμένης μελέτης, μέ δεδομένες 

καί τ ί ς αντίστοιχες εξελ ίξε ις της ΕΟΚ. "Ετσι, θά μπορέσει νά" γ ί 

νει μια" τεκμηρίωση των πορισμάτων πά"νω στά θέματα αυτά, πού απο

τελούν τμήμα μόνο του όλου δημοσιονομικού πλαισίου. Γ ι 'αυτό, 

επισημαίνεται ή άνά"γκη της δημιουργίας μιας Διυπουργικής ' Ε π ι 

τροπής 'Εφαρμογής (σύμφωνα μέ τό πρότυπο των Steer ing Commi*· 

t t e e s ) ai μόνιμη βάση, πού θά έχει σά*ν έργο της τήν ιεράρχηση 

των ενεργειών (άμεσης προτεραιότητας), καθώς καί τήν εφαρμογή 

καί τήν παρακολούθηση τους. 

2. *0 Δημόσιος Προϋπολογισμός 

2 . 1 . 'Αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος Δημόσιου Προϋπολογισμού 

Βασικό χαρακτηριστικό του Δημόσιου Προϋπολογισμού ε ί 

ναι ή βραχυχρόνια διάρκεια" του (ετήσιος) . 'Εκφράζει δηλαδή τόν 

ετήσιο επιμερισμό των κρατικών προγραμμάτων, κατά συγκεκριμένες 
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αποφάσεις καί δραστηριότητες, σέ συνδυασμό προς τ ί ς αντίστοιχες 

ετήσιες δυνατότητες. "Ετσι, δέν λαμβάνεται υπόψη τό μακροχρόνιο 

στοιχείο καί σέ μερικές περιπτώσεις ακολουθείται επιζήμια τακτι

κή βραχυχρόνιων χορηγήσεων, μέ αποτέλεσμα νά μήν εξασφαλίζεται 

αναθεώρηση της βασικής δομής των προγραμμάτων καί του κόστους 

των. 

Ή γενική διαπίστωση ε ίναι πώς δέν ύπάρ-'ει ορθολογική 

οργάνωση των διαφόρων οικονομικών υπηρεσιών των ι Υπουργέ ίων-'φο-

ρέων,καθώς w:cC επαρκής είδί?ίευση καί εμπειρία του προσωπικού 

75ου ασχολείται μέ την κατάρτιση των σχεδίων προϋπολογισμοί) δαπανών. 

* Αποτέλεσμα δλων αυτών ε ί ν α ι ή δυσχέρεια -«ου αντιμετω

π ί ζ ε ι τό ιΥπουργείο Οικονομικών κατά τήν τελική σύνταξη του Προ

ϋπολογισμού, καθώς δέν ε ίναι σέ θέση νά αξιολογήσει, νά ιεραρχή

σει καί νά κατανείμει ορθολογικά'τίς πιστώσεις, σύμφωνα μέ τ ί ς 

πραγματικές ανάγκες καί δυνατότητες. 

"Ετσι λοιπόν.,^ή μέσω του Λημόσιου Προϋπολογισμού ασκού

μενη πολιτική δέν ε ί ν α ι όσο πρέπει αποτελεσματική. 

Προβλήματα, επί^ς, παρουσιάζονται κατά τήν εκτέλεση 

του προϋπολογισμοί Δημόσιων 'Επενδύσεων. Ειδικότερα, ένω ή τ α κ τ ι 

κή της πληρωμής μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος έχε ι αποδειχθεί 

σάν πιό αποτελεσματική, σέ οτι άφορα τ-nv ταχύτητα καί τήν εύκολη 

καί άμεση παρακολούθηση, παρατηρούνται ορισμένες παρεκκλίσεις 

δπως: κατά τήν επιχορήγηση των Ν.Π. καί των Δημοσίων 'Οργανι

σμών καί κατά τήν τήρηση άπό τό Ταμείο Παρακαταθηκών yvii Δανείων 

(καί οχ ι της Τράπεζας της Ελλάδος) O\OJV των πιστώσεων πού παρ

έχουν τά Νομαρχιακά Ταμεία γιά έ?ίτέλεση έργων. 
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Έξαλλου, ή επεξεργασία καταρτίσεως των προσαρτημένων 

προϋπολογισμών, άπό τό Υπουργείο Οικονομικών,περιορίζεται, στή 

διαπίστωση του ισοζυγίου των προϋπολογισμών αυτών καί στό αν οί 

προβλέψεις των εσόδων τους άπό κρατικές επιχορηγήσεις ταυτίζον

ται μέ τ ι ς αντίστοιχες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Ετσι·, δέν γ ίνεται καμμιά αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών καί 

δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών οϋτε εκτίμηση καί ορθολογική 

κατανομή των δικών τους πόρων. Η*αυτό τόν τρόπο, δμως, δημιουρ

γ ε ί τ α ι διάσπαση της άρχης της ενότητας του Προϋπολογισμού, ή 

όποια ε ίναι συνταγματικά' καθιερωμένη. Τέλος δέν υπάρξει ορθο

λογικός υπολογισμός του κόστους τών διαφόρων Υπηρεσιών καί • 

'Οργανισμών καθώς καί εκτίμηση της επιβαρύνσεως του Δημοσίου 

άπό τή λειτουργία τους. 

2 .2 . Πρυτεινόμενες μεταρρυθμίσεις 

Μέ βάση τους στόχους της σύγχρονης δημοσιονομικής πο

λιτ ικής καί της συμβολής της στην ανάπτυξη, ε ίναι φανερό ''τι 

δέν άρκεΐ ò βραχυχρόνιος προγραμματισμός, θα πρέπει τουλάχιστον 

να* εντάσσεται σέ μακροχρόνια προγράμματα, γ ι α τ ί οί περισσότερες 

άπό τ ί ς κρατικές δραστηριότητες δέν μπορούν νά αποδώσουν μέσα 

σ'ενα χρόνο. 

'Επίσης, ò Προϋπολογισμός έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού 

γ ιά νά μπορέσει νά εναρμονιστεί τό ελληνικό δημοσιονομικό πλαί

σιο μέ εκείνο της ΕΟΚ. 

Συγκεκριμένα προτε ίνεται ' 

ΙΤά καταρτίζονται προγράμματα άπό τά 'Υπουργεία -
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φορεΤς,γιά μι/- σειρά έτων (πενταετία '), · μέ συγκεκριμένους α ν τ ι κ ε ι 

μενικούς στόχους, καθώς και μέ τ ι ς αναγκαίες δραστηριότητες, γιά 

την πραγματοποίηση των στόχων αύτων. 'Ανάλογα δε μέ την πείρα 

καί την ειδίκευση, πού θά αποκτηθεί ατό μεταξύ, νά βελτιωθεί ή 

κατάρτιση των προγραμμάτων αύτων οσο άφορα στά αποτελέσματα 

τους, σέ σχέση τόσο μέ τους έπιδιωκόιιενους στόχους δσο και μέ τό 

συνολικό τους κόστος καί την εισήγηση εναλλακτικών λύσεων, 

- Νά ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητες καί τό κόστος των 

κυβερνητικών προγραμμάτων σ£ κατηγορίες, υποκατηγορίες κ .λπ. 

Τό διακριτ ικό γνώρισμα γ ιά τόν καθορισμό των κατηγοριών των 

προγραμμάτων θά ε ίναι ή φύση του αποτελέσματος των δραστήριο-

τήτοον αύτων. Σκοπός της ταξινομήσεως αύτης ε ί ν α ι ή βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών προγραμμάτων. 

- Νά υποβάλλεται άπό τά Ύπουργεΐα-φορεΤς, σάν τμήμα 

της διαδικασίας του ετήσιου προϋπολογισμού, πενταετές πρόγραμ

μα καί σχέδιο χρηματοδοτήσεως, πού θά ε ί ν α ι σύμφωνο μέ τ ί ς κα

τηγορίες καί υποκατηγορίες προγραμμάτων. "Ξτσι, θά ε ίναι δυνς^τή 

ή πρόβλεψη γιά τ ί ς μελλοντικές συνέπειες . όταν θα λαμβά

νονται οι άποφάσοις πολιτικής καί προγράμματος στην κατάρ

τιση του προϋπολογισμοί), Κάθε χρόνο, πρίν αρχίσει 

ή κατάρτιση του προϋπολογισμού, ή υπηρεσία Προϋπολογισμού καί 

τά *ϊπουργεΤα-φορεΙς νά συμφωνούν άπό κοινού καί στά πλαίσια 

της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, γιά έναν αριθμό προ

γραμμάτων, γ ιά τά όποια θά πρέπει νά γίνονται λεπτομερείς καί 

αναλυτικές μελέτες. Τά αποτελέσματα των μελετών αύτων νά γ ί 

νονται θέμα συζητήσεων, καθώς vai ή βάση τών προγραμμάτων πού 

θά υποβάλλονται. 
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- Νά συσχετίζονται οι επιμέρους πιστώσεις μέ τους α ν τ ί 

στοιχους άντικειμενι?ιούς στόχους τους. Προϋπόθεση γ ι 'αυτό ε ίναι 

ή ύπαρξη: 

( Ι ) κατηγοριών χορηγούμενων πιστώσεων κατά σκοπούς δαπανών, 

( I I ) καταστάσεις δραστηριοτήτων (δηλ. τύποι λειτουργικών 

διαδικασιών) και 

( I I I ) προϋπολογισμός προγραμμάτων (δηλ. αποτελέσματα και 

στόχοι προγραμμάτων). 

- * Οσον άφορα στό "αποθεματικό", θά πρέπει νά ορίζεται 

σέ σχέση μέ ενα ανώτατο δριο των δαπανών, ώστε νά μή νοθεύεται 

ή αρχή της εξειδικεύσεως τους. 

'Απαραίτητη προϋπόθεση, πάντως, γιά τή βελτίωση της 

διαδικασίας καταρτίσεως καί εκτελέσεως του Προϋπολογισμοί) ε ί 

ναι ό εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. 

Επίσης, επιβάλλεται νά μή γ ίνεται παρέκκλιση από τήν 

τραπεζική διαδικασία, σέ σχέση μέ τ ί ς πληρωμές των δημόσιων 

επενδύσεων η επικάλυψη στή χρηματοδότηση τους, γ ιά τήν απρό

σκοπτη, ορθολογική καί ομαλή τους εκτέλεση, κα%ώς καί τήν 

άντληση των πληροφοριακών στοιχείων σύμφωνα μέ τά διεθνή πρό-ί"' '"''' 

τυπα. 

'Εξάλλου κρίνεται ως απαραίτητη ή σταδιακή ένταξη 

στον Κρατικό Προϋπολογισμό δλων των ειδικών προϋπολογισμών πού 

δημοσιεύονται μέ αυτόν, καθώς καί των ειδικών λογαριασμών έκτος 

lipoυπολογισμού, δχι μόνο γιά τήν ενιαία.εμφάνιση των εσόδων του 

Δημοσίου αλλά καί γιά τόν προγραμματισμό, τόν έλεγχο καί τόν 

περιορισμό του κόστους των παράλληλων 'Υπηρεσιών. 
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3. ' Οργάνωση καί λειτουργία των υπηρ ε σ ιών β ε βα ιιΰσεως 

netί εισπράξεως των φόρων 

3 . 1 . 'Αξιολόγηση και ζ,ι ::ιιστώςεις 

3 . 1 . 1 . Οικονομικές 'εφορίες 

Τό κύριο πρόβλημα της οργανώσεως καί λειτουργίας των Οι

κονομικών'upop ιων ε ί ν α ι ή αύξηση του όγκου εργασίας. Ή αύξηση αύ

τη οφείλεται στην επέκταση της οικονομικές· δραστηριότητας τ*ν αύ

ξηση των cpopoλογικών δηλώσεων, τη συνεχή θέσπιση νέων φορολογιών 

και την ανάθεση νέων καθηκόντων, χωρίς την παράλληλη'αναδιοργάνω

ση των μεθόδων έλεγχου καί την παροχή των αναγκαίων μέσων. "Ετσι, 

παρουσιάζεται τό φαινόμενο του ανεπαρκούς καί καθυστερημένου έλεγ

χου, της μη σωστής φορολογήσεως, καθώς καί της καθυστερημένης βε

βαιώσεως καί ε'ισπράξεως των φορούν. Έξαλλου, οι. ΟίκονομικέςΈφο-

ρίες απασχολούνται περισσότερο μέ μικρής αποδόσεως φορολογίες, μέ 

τη βεβαίωση των φόρων υπέρ τρίτων καί άλλα καθήκοντα δευτερεύοντα, 

παρά μέ τό κύριο αντικείμενο τους. 'Επί πλέον, ή πολυνομία γιά 

κάθε φορολογία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τό έργο των υπηρεσιών 

αυτών. 

Ή διοικητική αποκέντρωση πού έγινε πρόσφατα, μέ τήν 

υπαγωγή των Ο'.κονομικων'ΤίΦοριών στις Νομαρχίες, δέν έγινε μέ 

τόν ενδεδειγμένο τρόπο σέ σχέση μέ τή φύση καί έργο τους.. 

Σχετικά μέ τ ί ς ε ιδ ικές Οικονομικές 'Εφορίες παρατηρεί

ται ο τ ι : ενώ ή σύσταση τους έγινε μέ σκοπό τή δημιουργία ε ι δ ι κ ε υ 

μένων ελεγκτών, γιά ενιαία παρακολούθηση, έγκαιρη εφαρμογή δ ι α δ ι 

κασίας, καλύτερη φορολογική παρακολούθη^ κλπ. ,^τ"Πν πράςη ο σκοπός 
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αυτός δέν εκπληρώθηκε. Κάθε χρόνο ό αριθμός των ειδικών υποθέ

σεων πού'ύπαγοντκι σ'αυτές α ύ ξ ' ν ε ι , καθώς καί όι περιοχές της 

αρμοδιότητας τους. Συνέπεια αύτων ε ί ν α ι να "Παρουσιάζονται ανυπέρ

βλητες δυσχέρειες μέ αποτέλεσμα τόν ανεπαρκή έλεγχο,τη*δημιουργία 

μεγάλων εκκρεμοτήτων καί φυσικά τή μειωμένη απόδοση. Γι 'αυτό και 

προτείνεται ή κατάργηση τους. 

ΙΤρόβλημα δημιουργείται επίσης μέ τή διαχείριση των δη

μόσιων κτημάτων. Τά περισσότερα άπ'αύτά ε ίναι άγνωστα και από 

τά γνωστά πολλά κατέχονται αυθαίρετα άπό τρίτους, ένώ τό Δημόσιο 

πληρώνει ενοίκια σε ιδιώτες και οι υπηρεσίες του στεγάζονται σέ 

τελείως ακατάλληλα, κ τ ί ρ ι α , 'Επιβάλλεται, επομένως, ή πληρέστερη 

αξιοποίηση των δημόσιων κτημάτων, βασισμένη σέ ενα ε ιδ ικό πρό

γραμμα·, μέ αντικειμενικό σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των στεγα

στικών αναγκών του Δημοσίου δσο και των ευρύτερων κοινωνικοοι

κονομικών στόχων. 

Τέλος, τονίζεται δ τ ι , μέ τό σημερινό σύστημα οργανώσε

ως "καί ελέγχου, τό προσωπικό των Οικονομικών Εφοριών δέν επαρκεί. 

Χρειάζεται βελτίωση της ποιότητας καί της συνθέσεως ;ου. *Η μειω

μένη απόδοση του οφείλεται κατά" πολύ καί στην έλλειψη κατάλληλου 

εξοπλισμού γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές κλπ.) καί στίς 

ακατάλληλες συνθήκες στεγάσεως. 

3*1.2; Δημόσια Ταμε Χα 

-'.-• • Άπό τήν δλη σύνθεση, οργάνωση καί κατανομή τον αρμοδιο

τήτων στά Λημόσια Ταμεία, φαί ν ε τ:: ι δτ ι αυτά δέν ανταποκρίνονται 

στίς σύγχρονες αρχές της οργανωτικής. Τό γεγονός αυτό έχει σάν 

αποτέλεσμα τό αυξημένο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών καί τήν 

ανεπαρκή εξυπηρέτηση του πολίτη. 
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Ol πρόσθετες αρμοδιότητες των επαρχιακών Ταμείων, καθώς 

καί των "μικτών" του κέντρου, δεν αφήνουν χρόνο στό προσωπικό τους 

γ ιά τη διεκπεραίωση της κύριας απασχολήσεως τους. "Ετσι όπως ε ίναι 

εξάλλου ή σημερινή στελέχωση καί οργάνωση των Ταμείων, εμποδίζει 

την παρακολούθηση των εισπρακτέων υπολοίπων. Μ'αυτό τόν τρόπο, 

τά μισά* άπό τά βεβαιούμενα έσοδα των προηγούμενων έτων δέν ε ισ

πράττονται, καθώς καί τά έσοδα των διαφόρων Νομικών Προσώπων, 

μέ αποτέλεσμα οί αντίστοιχοι χρηματικοί κατάλογοι νά μπαίνουν 

στό αρχείο και νά θεωρούνται σάν επισφαλείς απαιτήσεις. 

ιΗ τακτική ενημέρωση του *Υπουργού Οικονομικών, αναφο

ρικά μέ τά έσοδα και έξοδα της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού, 

γ ί ν ε τ α ι μέ καταστάσεις του Γενικού Αογι τηρίου μέσα στον επόμε

νο μή*να. Έπυτλεον, ò Υπουργός Οικονομικών ενημερώνεται γιά 

τήν πορεία των συνολικών εσόδων ανά ΙΟήμερο άπό τό Γενικό Λογι

στήριο, μέ βάση τ ι ς αναφορές άπό τά Δημόσια Ταμεία. 

'Αναφορικά μέ τή βεβαίωση καί τήν είσπραξη-των εσόδων 

των 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως παρατηρείται οτι δέν 

υπάρχει ενιαία βάση γιά τόν προσδιορισμό καί τή σύλληψη της φο

ρολογητέας ύλης, μέ αποτέλεσμα τά εισπραττόμενα έσοδα νά μή κα

λύπτουν ούτε τ ί ς δ ιοικητικές δαπάνες των 'Οργανισμων. Κατά κα-

νόνα ; ή εκτέλεση έργων αντιμετωπίζεται μέ δανειοδοτήσεις καί σέ 

τελευταία ανάλυση μέ επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Τέλος, τό σύστημα της ταμειακής έξυ .ηρετήσεως των Δήμων καί Κοι

νοτήτων έχει γ ί ν ε ι τόσο πολύπλοκο καί συγκεχυμένο, πού χρειάζε

ται ρ ιζ ική αναδιάρθρωση. 

3 . 1 . 3 . Σύγκριση προς τά συστήματα της ΕΟΚ 

Ό θεσμός των Δημόσιων Ταμείων στην Ελλάδα καθιερώθηκε 
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τελείως εμπειρικά καί καμμιά προσαρμογή η εκσυγχρονισμός δέν ακο

λουθήθηκε. 

Στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ δέν υπάρχει χωριστό σύστημα 

Δημόσιων Ταμείων. Κατά κανόνα, οι βεβαιώσεις και εισπράξεις των 

έμμεσων φόρων γίνονται από τ ί ς αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Βέβαια, δέν θα* πρέπει να αντιγράφουν καί νά εφαρμοστούν 

τά* συστήματα της ΕΟΚ κατά* γράμμα, αλλά μπορεί νά αντιμετωπισθεί 

ευρύτερα ή αποδοχή καί καθιέρωση μεταβολών, καθώς καί ό εκσυγχρο

νισμός, μέ πρότυπα ορισμένα βασικά συστήματα. Μ'αύτό τόν τρόπο, 

υπάρχει ή ελπίδα νά εξασφαλιστεί μιά περισσότερο βελτιωμένη εξυ

πηρέτηση του πολίτη, πιό ορθολογική χρησιμοποίηση του υφιστάμε

νου δυναμικού καί ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους των παρ

εχόμενων υπηρεσιών. 

5.2. Προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές καί μέτρα γιά τήν 

υλοποίηση τους 

•^.2.1. Οικονομικές 'Εφορίες 

Τά προτεινόμενα μέτρα αποβλέπουν σέ τρεις κυρίως κα

τευθύνσεις: 

α. Στον περιορισμό του έργου καί των αρμοδιοτήτων, 

β. €Γτή διευκόλυνση της λειτουργίας, 

γ , στην απλοποίηση τη*ς φορολογικής νομοθεσίας, 

δ. στή βελτίωση τίης αποδοτικότητας των Οικονομικών Εφοριών. 

α. Γιά τόν περιορισμό του όγκου εργασίας τον Οικονομιών 

'Εφοριών προτείνεται : ( ι ) Κατάργηση τών φόρων μικρές αποδόσεως 

(η* ως εναλλακτική λύση, αντικατάσταση τους μέ ενα μόνο νέ*ο φόρο 



- 29 -

'ίσης αποδόσεως), ( i l ) Άπα?νλαγή, οπού ε ίναι δυνατό και δέν συν

επάγεται αύξηση του κοινωνικού κόστους, των Οικονομικών εφοριών 

άπό τή βεβαίωση των φόρων υπέρ τρίτων, ( i l l ) ΛΑπλούστευση της 

γραφειοκρατικής διαδικασίας πού ακολουθείται άπό τ ί ς ' εφορίες . 

β. Για τή διευκόλυνση της λειτουργίας των 0ίκονομικων'Εφο

ριών ε ίναι απαραίτητη ή κωδικοποίηση καί απλοποίηση της εφαρμοζό

μενης φορολογικής νομοθεσίας καί ή θέσπιση Κωδικοί Διοικητικής Φο

ρολογικής Διαδικασίας. 

γ , ' Για" την απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας θά πρέ

πει νά εξεταστούν ορισμένες περιπτώσεις μεταρρυθμίσεων, δπως: 

( l ) Συμβεβαίωση καί συνείσπραξη των τελών χαρτοσήμου, γιά τά 

κέρδη των O.E. κλπ. μαζί μέ τό φόρο εισοδήματος. (11) Βεβαίω

ση του κύριου φόρου καί των ποσοστών υπέρ τρίτων σέ ενα ποσό, 

δπως καί στό φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων. ( I l l ) Παράλειψη βε

βαιώσεως μικροποσών κλπ. ( ι ν ) *Η δημιουργία Κώδικα Φορολογικής 

Νομοθεσίας. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση τόσο για τήν άνετη, 

γρήγορη καί ασφαλή διεξαγωγή εργασίας δσο και γ ιά τήν εξυπηρέ

τηση οχι μόνο των 'Ξφοριων άλλα καί των Φορολογικών Δικαστηρίων 

καί του κοινού, ε ίναι ή δημιουργία Κώδικα Διοικητικής Φορολογι

κής Διαδικασίας. 

δ . Γιά τή βελτίωση της αποδοτικότητας των Οίκον μικβν 

'3φοριων. ( ι ) Αναδιάρθρωση των Οικονομικών'3φοριών, γιά τήν κα

λύτερη απόδοση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού καί των διαθέσιμων 

μέσων (αριθμός υπηρεσιών, κατά τόπο καί κατά υλη αρμοδιότητες 

κ λ π . ) . 'Επανεξέταση της ανάγκης διατηρήσεως, διασπάσεως, συγχω

νεύσεως ή καταργήσεως ορισμένων γενικών καί ειδικών εφοριών, μέ 
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άντίστοιχη κατανομή του προσωπικού (οργανική σύνθεση), ( i l ) 'Εκτέ

λεση προγραμμάτων, για" την ανέγερση δημόσιων κτιρίων γιά τη στέγαση 

τόσο των Οικονομικών Εφοριών, οσο και γενικά" των Δημόσιων *Υπηρε-

σιών. 

'Επίσης, γιά τη βελτίωση της οργανώσεως καί λειτουργίας 

των Οικονομικών ^ ο ρ ι ω ν προτείνεται : 

α. Δημιουργία αυτοτελών κλάδων προσωπικού της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας καί της 'Επιθεωρήσεως 

Οικονομικών 'Εφοριών. 

β. 'Αναδιοργάνωση της Μηχανογραφικές Υπηρεσίας Φορολογίας 

(Μ.Υ.Φ.). - ' 

γ , 'Αναδιοργάνωση 'Υπηρεσίας Προληπτικού Φορολογικού 'Ελέγ

χου. 

3 .2 .2 . Δημόσια Ταμεία 

*Από τήν εξέταση της οργανώσεως και λειτουργίας των Δη

μόσιων Ταμείων προκύπτει η ανάγκη υί,οθετήσεως των ακόλουθων μέ

τρων για τή βελτίωση τους: 

α, Μηχανοργάνωση των υπηρεσιών των Δημόσιων Τ-με ίων 

β. Καταβολή φόρων μέσω τών Τραπεζών μέ ε ιδ ικό έντυπο« 

γ . Συμψηφισμός της οφειλής, μέ τό επιστρεφόμενο πιστωτικό 

ύπόλοιπο. 

δ . Δημιουργία Διευθύνσεως Διοικητικού τής 

ρεσίας. 

ιαμε ΐΛ'κής Υπη-
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3 . 2 . 3 . Γενικότερες προτάσεις γ ιά τη βελτίωση των υπηρεσιών 

βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων 

Είναι απαραίτητο, εκτός άπό τα ε ι δ ι κ ά , νά ληφθούν και 

γενικότερα μέτρα,, σχετικά μέ τ ί ς Οίκονομικές'Εφορίες καθώς και 

τά δημόσια Ταμεία, "Ετσι προτε ίνεται : 

α „ Δημιουργία ενιαίου φορέα μηχανογραφήσεως του Υπουργείου 

Οικονομικών. Ό φορέας αυτός θά ε ί ν α ι ανεξάρτητος άπό τά Δημόσια 

Ταμεία καί τ ί ς Οικονομικές'Εφορίες καί νό προσωπικό του %6. αποτε

λε ί αυτοτελή κλάδο. 

•β. 'Αναδιοργάνωση της Οίκον μικης Επιθεωρήσεως Δημόσιας 

Διαχειρίσεως. Συγκεκριμένα, ή 'Ομάδα πιστεύει πώς επείγε ι ή δ ι 

ενέργεια ειδικής μελέτης γ ιά τό πως θά οργανωθεί προσφορότερα ή 

οικονομική επιθεώρηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σάν 

ακραίες εναλλακτικές λύσεις αναφέρονται ή δημιουργία ανεξάρτητου 

Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών, μέ άμεση υπαγωγή στον Υπουρ

γό των Οικονομικών, καθώς καί ή απλή αναδιάρθρωση καί ρ εκσυγχρο

νισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών. 

γ . Νέα χωροταξική κατανομή της αρμοδιότητας των'Εφοριών 

καί Ταμείων, μέ γνο5μονα τ ί ς πρόσφατες πληθυσμιακές, οικονομικές 

καί συγκοινωνιακές μεταβολές. 

δ . 'Επέκταση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών βεβαιώσεως των 

φόρων καί στην είσπραξη τους. Μέ τό μέτρο αυτό θά επιτευχθεί? 

( ι ) Περιορισμός της ένδοϋπηρεσιακής .αλληλογραφίας (εξοικονόμηση 

χρόνου του προσωπικού, μείωση δαπανών στεγάσεως, γενικών εξόδων 

διοικήσεως, έντυπων κ λ π . ) , ( I I ) γρήγορη καί ικανοποιητική εξυπη

ρέτηση του κοινού, ( ί ί ί ) ορθολογικότερη οργάνωση καί ευκολότερη 
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κάλυψη των άναγκΩν σέ προσωπικό, κατά τ ί ς περιόδους αιχμής, ( ΐν) 

καλύτερη καί ευκολότερη μηχανοργάνωση, με τήν' ενοποίηση των κεντρί 

κων υπολογιστών, (ν) απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας του έλεγχου, 

άπό τόν Οικονομικό "Εφορο. 

Ή προτεινόμενη αύτη επέκταση αρμοδιοτήτων έχει σάν απώ

τερο στόχο τή βαθμιαία καί μακροχρόνια ενοποίηση'εφοριών καί τα

μείων, πού με τ ί ς σημερινές συνθήκες δέν ε ίναι δυνατό νά 'πραγμα

τοποιηθεί αυτόματα. Γιά τη διευκόλυνση αύτης της προσπάθειας, 

προτείνεται νά συσταθούν δύο ειδικότερες υπηρεσίες, ανεξάρτητες 

διοικητικά αλλά συνεργαζόμενες. Τό έργο τους θά ε ίναι νά συγκεν

τρώνουν τ ί ς αρμοδιότητες, ή μιά, άπό τήν πλευρά των Ταμείων, του 

Γραφείου Διοικητικής 'Εκτελέσεως καί ή άλλη, άπό τήν πλευρά των 

Οικονομικών Εφοριών, της έπαληθευτικής (ελεγκτικής) υπηρεσίας. 

Τά οφέλη άπό αύτη τή μεθόδευση της σταδιακής ενοποιή

σεως συνοψίζονται στά ακόλουθα: 

( i ) Γιά τή διοίκηση: 

α„ Συγκέντρωση του ενδιαφέροντος της διοικήσεως στους 

τομείς Ταμείων καί Εφοριών. 

β, 'Αποφυγή ψυχολογικής αντιδράσεως του προσωπικού 

γ. 'Αποφυγή επικίνδυνης διαταράξεως του ρυθμού ε ισ

πράξεων καί πληρωμών. 

δ . Ειδίκευση προσωπικού καί βελτίί ση του" 

ε. Μείωση φοροδιαφυγής, 

στ. Μείωση καθυστερήσεων στην είσπραξη. 

επιπέδου του. 
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( t i ) Γιά τους φορολογουμένους καί τους συναλλασσομένους 

α. Καλύτερη καί ταχύτερη εξυπηρέτηση, 

β. 'Εξασφάλιση Ι'σης καί δίκαιης μεταχειρίσεως, 

Ή τελική απόφαση της ενοποιήσεως θά πρέπει νά ληφθεί μό

νο μετά" άπό προσεκτική έρευνα και πειραματική εφαρμογή. 

4. 'Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός Κ.Φ,Σ. 

4 · 1 · 'Αδυναμίες - Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις 

Οι ισχύουσες διατάξεις γιά τήν τήρηση των βιβλίων παρου

σιάζουν ορισμένα κενά" και ε ί ν α ι , σέ ορισμένες περιπτώσεις, αδικαιο

λόγητα πολύπλοκες, μέ αποτέλεσμα να ε ίναι δαπανηρή καί δυσχερής η 

τήρηση τους άπό τ ι ς επ ιχε ιρήσε ις . 

Επιβάλλεται , επομένως, μία πλήρης αναμόρφωση των διατά

ξεων του Κ.Φ.Σ. για" τή βελτίωση της παρακολουθήσεως των συναλλαγών 

καί τήν απλούστευση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων. 

Ol μεταβολές πού προτείνονται ε ί ν α ι ; 

α. Αύξηση των κατηγοριών των βιβλίων για" τήν ένταξη των 

επιτηδευματιών σέ τέσσερις κατηγορίες. 

β, Αύξηση του χρόνου ένημερώσεο3ς των βιβλίων. 

γ . *Απλοποίηση του τρόπου εκδόσεως τιμολογίων* . 

δ . Περιορισμός των στοιχείων, πού υποβάλλονται στον Οικο

νομικό "Εφορο, στά απολύτως απαραίτητα καί χρήσιμα γιά τόν ελεγκτή, 

καθώς καί απλούστευση του τρόπου υποβολής τους. 

ε . Διεύρυνση των δικαιοδοσιών του *Υπουργού Οικονομικών, 

της Φορολογικής 'Αρχής καί της Επιτροπής Δογι τικων Βιβλίων, σέ 
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δτ ι άφορα τή γρήγορη επίλυση διαφορών καί στην εύκολη προσαρμογή 

στίς σύγχρονες τεχνικές καθ οικονομικές εφαρμογές.1' 

5. 'Εκσυγχρονισμός τελωνειακών συστημάτων 

διευκολύνσεως των εξαγωγών 

5.1· Βασικές αδυναμίες 

α, Ή αντιμετώπιση τοΰ θέματος των επιστροφών δασμών και φό

ρων, στό πλαίσιο των τελωνειακών συστημάτων ενισχύσεως των εξαγω

γών, έχε ι επικρατήσει να*· γ ίνεται μέ πνεύμα κυρίως ταμιευτικό. Ή 

αντίληψη αυτή ε ίναι τελείως αντίθετη μέ τήν πρακτική πού επικρατεί 

διεθνώς. 

β, *Η αυστηρή προσήλωση στην ορθόδοξη αρχή της εκκαθαρίσεως 

a 1 ident ique αποτελεί άλλο ενα βασικό μειονέκτημα των συστημά

των αυτών στή χώρα μας. *Η αρχή αυτή έχει αντικατασταθεί'διεθνώς 

μέ.. τήν 'αρχή της έκκαθαρ ίσεως à l ' équ iva l en t (κατά τό ισότιμο), 

πού αποφεύγει τ ί ς πολύπλοκες διαδικασίες καί διατυπώσεις. 

γ . Λόγω του ταμιευτικού πνεύματος πού επικρατεί , προκαλεί

ται παρέμβαση του τελωνείου σέ πολλές διαδικασίες . Δημιουργείται 

έτσι ενα κλίμα γραφειοκρατικών διατυπώσεων μέ αποτέλεσμα νά δ υ 

σκολεύεται ή εξαγωγική προσπάθεια. 'Αντίθετα μέ τή διεθνή, πρακτι

κή, πού βασίζεται στά λογιστικά βιβλία περισσότερο παρά στον 

πραγματικό έλεγχο, εδώ γ ίνεται κυρίως ò τελευταίος καί αγνοείται 

τελείως τό λογιστικό μέρος. 

δ . Ό ταμιευτικός χαρακτήρας άπό τή μιά μεριά και οι γραφειο

κρατικές διατυπώσεις άπό τήν άλλη, έχουν σάν αποτέλεσμα οικονομικές 

επιβαρύνσεις, πού συμπιέζουν τά περιθώρια ανταγωνιστικότητας του 

κόστους των ελληνικών εξαγωγών. 
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5.2. Προτάσεις 

Γιά τήν αντιμετώπιση των βασικών αδυναμιών των τελωνεια

κών συστημάτων προτείνονται τά ακόλουθα: 

α. Νά* οριστεί , οτι οι εξαγωγές δέν -τρέπει να" υπόκεινται στις 

επιβαρύνσεις του εσωτερικού φορολογικού καθεστώτος. 

β, Νά οριστεί , οτι τ-:', τελωνειακά συστήματα δεν πρέπει νά 

υπόκεινται σέ άσκοπους περιορισμούς στην εφαρμογή τους. 

γ . Nei γένεται ή εκκαθάριση των εισαγωγών πρώτων ύλων μέ βά

ση τήν αρχή του ισοτίμου. 

δ , Νά ε ίναι συντομότερη ή διαδικασία του συστήματος επιστρο

φών. 

ε , Νά*..δίνεται, μέ ε ιδ ικό νομοθέτημα, ή ευχέρεια στους τελω

νειακούς νά ενεργούν μόνο .δειγματοληπτικό έλεγχο και οχ ι υποχρεω

τικά φυσική εξέταση των εξαγομένων εμπορευμάτων. 

στ. Νά θεσπισθούν αυστηρές κυρώσεις γιά τους παραβάτες της 

εφαρμογής των τελωνειακών συστημάτων. 

Ή προετοιμασία γιά τήν επικείμενη ένταξη της χώρας στην 

ΕΟΚ κάνει π'ιό επιτακτική τήν ανάγκη των μεταρρυθμίσεων αύτων γ ι ά 

τόν εκσυγχρονισμό των τελωνειακών συστημάτων. 

6. Εισαγωγή του θεσμού του Κτηματολογίου 

"Ενας βασικός παράγοντας, πού θά συμβάλει ουσιαστικά 

τόσο στή σύλληψη της φορολογητέας ύλης γid τή φορολογία της πε

ριουσίας, δσο καί γενικότερ:: στην πάταξη της φοροδιαφυγής, ε ίναι 

ή σύνταξη Κτηματολογίου. Ή ολοκληρωτική έλλειψη του θεσμού αύτου 
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στή χώρα μας έχει σάν αποτέλεσμα, άπό δημοσιονομική πλευράς την 

αδυναμία των Οικονομικών Εφοριών ve' ελέγξουν τ ι ς παραπάνω περί;-

πτώσεις και κυρίως τη φορολογία των ακινήτων πού δέν δηλώνονται. 

6 . 1 . 'Υφιστάμε νη κα τάστα ση 

"Εχουν γ ί ν ε ι πολλές προσπάθειες καταρτίσεως Κτηματολο

γίου της χώρας, ot όποιες δμως δέν ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα 

καί οι, κυριότεροι λόγοι ήταν: 

α) 'Ανυπαρξία ενιαίου φορέα, πού θά ε ίχε σάν κύρια αποστο

λή του τήν κατάρτιση και επίβλεψη του Εθνικού Κτηματολογίου, β) 

υψηλό κόστος των τεχνικών καί οργανωτικών εργασιών γιά τήν κατάρτι

ση του Κτηματολογίου καί γ) έλλειψη επαρκούς καί κατάλληλου ε π ι 

στημονικού προσωπικού. 

"Ηδη δμως ' έχει αρχίσει, μιά νέα συστηματική προσπάθεια 

στό * Υπουργείο Δημοσίων "3 γων' (Υ.Τ.Κ.) για" τή ριζ ική αντιμετώπι

ση του θέματος. Οι προοπτικές ε ίναι πιό ευνοϊκές σήμερα,πού τα 

τεχνικά μέσα έχουν προοδεύσει ώστε νά" μειώνεται ουσιαστικά τό 

κόστος των τεχνικών εργασιών. 

6.2. Δημοσιονομική εφαρμογή καί προτεινόμενα μέτρα 

Άπό δημοσιονομική πλευρά, τό Κτηματολόγιο θά βοηθήσει 

σημαντικά στην πληρέστερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης καί στή 

δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. 

Γιά τήν καλύτερη αξιοποίηση του Κτηματολογίου, άπό δη

μοσιονομική πλευρά, προτείνεται ή δημιουργία Υπηρεσίας (η Τμήμα

τος) Δημοσιονομικού Κτηματολογίου, πού θά υπάγεται στον τομέα Φο

ρολογίας Κεφαλαίου καί Περιουσίας^του 'Υπουργείου Οικονομικών. 



Στίς εργασίες καταρτίσεως του Κτηματολογίου θα" πρέπει νά συμπερι

ληφθεί ή υποχρεωτική με ν,όμο υποβολή δηλώσεως της ακίνητης περιου

σίας τους άπό ολο: τά φυσικά καί νομικά πρόσωπα. Ή υποβολή αυτής 

της δηλώσεως δεν θά συνεπάγεται καμμιά φορολογική υποχρέωση. Σέ 

περίπτωση όμως παραλύείψεως η ψευδούς δηλώσεως θά επιβάλλεται πρόσ

τ ι μ ο . 

7. Βελτίωση του Συστήματος πληροφορήσεως γιά τ ί ς 

ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς των δημοσιονομικών μεγεθών 

7 . 1 . Άδ υνα μ ί ε ς υφιστα με ν ου συ στημα το ς 

Τό σημερινό σύστημα πληροφορήσεως στηρίζεται στά στατι

στικά" στοιχεία και τ ί ς πληροφορίες πού δίνουν η δημοσιεύουν διάφο

ρες υπηρεσίες καί 'Οργανισμοί, ανάλογα μέ τό αντικείμενο τους. 

Τό κύριο πρόβλημα, πού εμφανίζει τό σύστημα αυτό, ε ίναι 

η τέλεια έλλειψη δια συνδέσεως καί συντονισμού των διαφόρων πηγών 

πληροφορήσεως, μέ αποτέλεσμα άλλοτε την επικάλυψη σέ μεγάλη έκτα

ση κι 'άλλοτε τή μή δημοσίευση στοιχείων. 'Εξάλλου, δέν υπάρχει 

συγκρισιμότητα μεταξύ των ομοειδών στοιχείων πού προέρχονται άπό 

διαφορετικές πηγές, μέ αποτέλεσμα τή σπατάλη χρόνου καί τήν αδυ

ναμία χρησιμοποιήσεως τους. 'Επίσης, ή καθυστέρηση στή δημοσίευ

ση των στοιχείων περιορίζε ι τή σημασία τους wii τούτο οφείλεται, 

σέ πολλές περιπτώσεις, στην αδυναμία του 'Εθνικού Τυπογραφείου 

νά ανταποκριθεί στίς σημερινές ανάγκες της χώρας. 

Τά δημοσιευόμενα στοιχεία ε ί ν α ι , τ ί ς περισσότερες φορές, 

δυσνόητα γιά τους μή ειδικούς κ ι ' έ τ σ ι πληροφορίες πού ενδιαφέρουν 

τό ευρύτερο κοινό δέν γίνονται γνωστές. Σ'αύτά θά πρέπει νά προσ

τεθε ί καί ή έλλειψη κατάλληλης εκπαιδεύσεως του πολίτη ώστε νά 
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γ ί ν ε τ α ι δέκτης αυτών τών πληροφοριών, 

Ή ελλιπής ενημέρωση του κοινού δυσκολεύει την άξιοποίη-

ση του πληροφοριακού υλικού, γιά την αντικειμενική αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προβλημάτων και τήν ενεργό συμμετοχή του μεγαλυτέ

ρου τμήματος του πληθυσμού στή διαδικασία λήψεως αποφάσεων. 

7.2. Προτεινόμενες μι;ταρρυθμίσεις 

. Τ ι ά νά βελτιωθούν οι αδυναμίες του υφιστάμενου συστή

ματος προτείνονται οί ακόλουθες μεταρρυθμίσεις: 

α . Συνοπτική καί εκλαϊκευμένη δημοσίευση στοιχείων γ ε ν ι 

κού ενδιαφέροντος καί κατάλληλη παρουσίαση τους άπό τά μαζικά 

μέσα ενημερώσεως. Παράλληλα, τό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

θά πρέπει νά παρέχει τ ί ς ε ιδ ικές γνώσεις γιά τήν κατανόηση καί 

αξιοποίηση του πληροφοριακού ολικού. 

β. Βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος πληροφορήσεως,, μέ

σω του Κέντρου Διοικητικών Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας 

Κυβερνήσεως καί των Γραφείων Παροχής Πληροφοριών των Υπουργείων, 

Τι' τήν καλύτερη ενημέρωση των πολιτών ολόκληρης τ?ς χώρας προ

τ ε ί ν ε τ α ι νά δημιουργηθεί περιφερειακό δίκτυο, πού θά μεταδίδει 

τ ί ς πληροφορίες σέ δλες τ ί ς περιοχές. 

γ, Διασύνδεση καί συντονισμός του έργου των διάφορων 'πη

γών πληροφοριών τόσο μεταξύ τους, οσο καί μέ διεθνή κέντρα πληρο

φορήσεως. Προτείνεται ή δημιουργία καί εφάπαξ λειτουργία συντο

νιστικού Συμ,: :υλίου Πληροφορήσεως μέ έδρα τό Υπουργείο Συντονι

σμού. 

δ . "Εκδοση ειδικού δελτίου παροχής πληροφοριών, γενικού 

ενδιαφέροντος, μέ αναγραφή κυρίως των πηγών, ώστε ό αναγνώστης 
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νά γνωρίζει, άπό που μπορεί νά πάρει περισσότερες πληροφορίες. 

*Η έκδοση αυτή ve ε ίναι ε'ίτε επαναλαμβανόμενη ε ίτε άναθεωρούμενη 

σέ τακτοί χρονικά διαστήματα, σέ ο,τι άφορα τ ι ς πηγές. 

8. 'Εκσυγχρονισμός της Εκπαιδεύσεως και μετ-

εκπαιδεύσεως των στελεχών του Υπουργείου 

Οικονομικών 

Ό εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοικήσεως ε ίναι μιά βα

σική διαρθρωτική ανάγκη πού γ ίνεται ακόμα μεγαλύτερη μέ τήν èfU-

κείμενη ένταξη στην E0K.C3 απαιτηθούν αναδιαρθρώσεις τέτοιες 

ώστε να" αποκτήσει ή Δημόσια Διοίκηση τό υπόβαθρο εκείνο πού θα* 

τήν κάνει εφάμιλλη της Δημόσιας Διοικήσεως των ευρωπαϊκών χωρών 

καί ικανή να συμβάλει στην οικονομική 'καί κοινωνική ανάπτυξη 

της χώρας. 

Τό Υπουργείο Οικονομικών ε ίναι ένας από τους βασικό

τερους φορείς της Δημόσιας Διοικήσεως. Γιά νά ασκήσει όμως 

ορθολογική καί σύγχρονη δημοσιονομική πολιτική χρειάζεται νά 

στελεχωθεί μέ προσωπικό πού θά διαθέτε ι ανάλογες ικανότητες 

καί ποιοτική στάθμη. Προκύπτει λοιπόν ή άμεση ανάγκη γιά τή 

δημιουργία προσωπικού, πού μέ τή συνεχή ενημέρωση του θά είναι 

κατάλληλο γιά τήν αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητας του. 

Βασική προϋπόθεση γ ι ' α υ τ ό είναι η αυστηρή επιλογή των υπαλ

λήλων καί ή συστηματική καί υποχρεωτική εκπαίδευση τόσο των 

νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων οσο καί ή μετεκπαίδευση των παλαιό

τερων. Μέ τ ί ς συνθήκες δμως πού επικρατούν σήμερα, ή εξέλι

ξη αυτή δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί1 αν δεν εξαφανισθούν ορι

σμένοι περιορισμοί. Γιά τό λόγο αυτό απαιτούνται ορισμένες 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις στους εζης τ ο μ ε ί ς : 
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α. Στή λειτουργική διάρθρωση του Υπουργείου Οίκονομικών, 

β. στην οργάνωση τών οτηρεο.ςων, 

γ, ατά. κριτήρια έ.ιλογης καί εξελίξεως του προσωπικού, 

δ . στΟ υψος καί τή διάρθρωση των αμοιβών 

Εφόσον εξασφαλισθούν αποτελεσματικές λύσεις ατά προ

βλήματα αυτά, τότε μπορεί ή εκπαίδευση ve' ε ίναι αποτελεσματική 

ακολουθώντας ορισμένες βασικές κατευθύνσεις δπως οι ακόλουθες: 

1, 'Υποχρεωτική εκπαίδευση τών νέων υπαλλήλων σέ δύο κύ

κλους, θεωρητικό καί πρακτικό. 

2, Υποχρεωτική μετεκπαίδευση των παλαιών υπαλλήλων μέ 

θεωρητικό καϋ πρακτικό χαρακτήρα. 

3, Προαιρετική, θεωρητική καί πρακτική, μετεκπαίδευση 

-' στό εξωτερικό καί στό εσωτερικό, γid τή στελέχωση ε ι 

δικών υπηρεσιών του Υπουργείου, μέ παροχή ουσιαστι

κών κινήτρων. 

4, 'Εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

5, Αξιοποίηση εκπαιδευθέντων - κίνητρα - καί συνεργασία 

μέ τ ί ς αρμόδιες κατά κΛά"δο υπηρεσίες δ ι ο ι - η τ ι κ ο υ . 

6, Συντονισμός καί συνεργασία της Υπηρεσίας Εκπαιδεύ

σεως μέ τ ί ς λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικο

νομικών καί ε ιδικότερα: ( Ι ) την υπηρεσία 'Οργανώσεως 

καί Μεθόδων, ( I I ) τήν υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού 

και Κωδικοποιήσεως καί ( ΐ ί ί ) τήν υπηρεσία Δημοσιονομι

κού ΣχούΊ<.:σμου η Προγραμματισμού. 

9. Σύνοψη καί διαδικασία εφαρμογής τών κυριότερων 

από τ ί ς προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις 

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αποβλέπουν, κυρίως, 
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στον εκσυγχρονισμό καί τή γρήγορη εναρμόνιση του ελληνικού δημο

σιονομικού μηχανισμού μέ τόν αντίστοιχο τών χωρών της B03L
 ι
Η 

υλοποίηση των προτάσεων αυτών ενδείκνυται νά γίνει σέ δύο φάσεις. 

Πρώτη φάση: 

Προτάσεις πού αναφέρονται άμεσα στον 'Οργανισμό των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οίκονομικών: 

1. Υπαγωγή των Οίκο νομικών Επιθεωρητών σέ μ ici εν ιαία 

υπηρεσία μέ τήν άμεση εποπτεία καί τόν έλεγχο του Υπουργού τών 

Οίκον μικών. Τό μέτρο αυτό θά τονώσει τό έργο τί5ν επιθεωρητών, 

ώστε νά γ ί ν ε τ α ι μέ περισσότερη αμεροληψία καί αποτελεσματικότη

τα. 

2 . Δημιουργία στον εφοριακό κλάδο ιδιαίτερης κατηγορίας, 

εφοριακών ελεγκτών. Μ'αυτό επιδιώκεται ή εξειδίκευση, ή αύξηση 

του κύρους καί ή ανεξαρτησία τών υπαλλήλων της κατηγορίας αύτης 

για" τή βελτίωση της αποδοτικότητας τών Οικονομικών 'Εφοριών. 

3. Σύσταση Διευθύνσεως Διοικητικού της ταμειακής υπηρε

σίας για* τήν π ιό αποτελεσματική παρακολούθηση τών προβλημάτων 

τών υπαλλήλων της. 

4 . Σύσταση ανεξάρτητου κλάδου γιά τό προσωπικό τών μηχα

νογραφικών υπηρεσιών, καθώς καί δημιουργία ενιαίου φορέα μηχα

νογραφήσεις του Υπουργείου, πού θα* ε ί ν α ι ανεξάρτητος από τ ί ς 

Ε φ ο ρ ί ε ς , τά QV-μεΐα καί τά Τελωνεία. Ε π ί σ η ς , δημιουργία τών 

αναγκαίων προϋποθέσεων γιά τήν ομαλή εξέλιξη του κλάδου δ ι α -

τρητριών καί δακτυλογράφων. 

5 . Πρόταση νά μελετηθεί η ανάγκη πού υπάρχει γ ι ά τή 
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δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας διαχειρίσεως των δημοσίων κτημά

των. Αυτό θά ωφελήσει καί τ ίς 'Εφορίες , πού θά απαλλαγούν άπό τήν 

πρόσθετη εργασία της διαχειρίσεως της δημόσιας περιουσίας. 

6. Δημιουργία Υπηρεσίας (ή Τμήματος) Δημοσιονομικού Κτημα

τολογίου, πού θά μπορεί νά λειτουργεί στον το;'έα φορολογίας κεφα

λαίου w.-,ί περιουσίας. "Ετσι, θά αξιοποιηθούν τα κτηματολογικό στοι

χεία του'ΐ] νικου Κτηματολογίου, πού καταρτίζεται άπό τό Υπουργείο 

Δημοσίων "Εργων, γ ιά τήν καλύτερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, 

τή δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βά*ρους καί τήν ικανοποίηση 

άλλων αναπτυξιακών στόχων. 

7. 'Οργάνωση ειδικής υπηρεσίας γιά τήν προπαρασκευή, παρα

κολούθηση καί εφαρμογή των θεσμικών δημοσιονομικών μεταβολών στά 

πλαίσια της ΕΟΚ. 

8 . 'Επισήμανση της ανάγκης γιά καλύτερη οργάνωση καί κατάλ

ληλη στελέχωση των υπηρεσιών: α) Δημοσιονομικού Σχεδιασμού (Προ

γραμματισμού), β) Νομοθετικού Συντονισμου-Χωδικοποιήσεως, γ) 'Οργα

νώσεως καί Ιίεθόδων, δ) 'Εκπαιδεύσεως, ε) Πληροφορήσεως-'Ενημερώσεως. 

Γιά τή μεγαλύτερη άποδοτικότητ ' τους επιβάλλεται ή συνεργασία καί 

ενιαία εποπτεία των υπηρεσιών αύτων. "Ετσι θά μπορέσει να πραγμα

τοποιηθεί καί ο εκσυγχρονισμός τ~ν υπόλοιπων δημοσιονομικών 

θεσμών. 

9. Πρόταση της 'Ομάδας, τέλος, νά εξεταστεί, στά πλαίσια 

του 'Οργανισμού του Υπουργείου ΟΙκονομικων, η δυνατότητα ενοποιή

σεως των ΟΙκονομικων 'Εφοριών καί των Ταμείων (μακροχρόνια ) , του

λάχιστο στά αντικείμενο: πού αυτό ε ίναι δυνατό. Έ τ σ ι , θά εξοικονο

μηθεί καί τό έργο των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά καί ο πολίτης θά 
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διευκολυνθεί περισσότερο. 

Δεύτερη feiern: 

1. Προτάσεις που αναφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό* 

; · ' · . Γιά νά μπορέσει ο Προϋπολογισμός νά λειτουργήσει σαν 

αποτελεσματικό μέσο γιά την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικές καC 

νά συμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων του Προγράμματος Α ν α 

πτύξεως, χρειάζεται βελτίωση της διαδικασίας καταρτίσεως του. 

"BctGwâ ο Προϋπολογισμός θά πρέπει νά ε ίναι ενα βραχυχρόνιο πρό

γραμμα (άπό'1 μέχρι 2 χρόνια) αναπτύξεως θεσμών καί στόχων, στα* 

πλαίσια ενός γενικότερου 5ετους προγράμματος αναπτύξεως, Κύρκος 

στόχος του Προϋπολογισμού θα" πρέπει νά ε iva ι ή ορθολογική κατανοώ 

μή των δημόσιων δαπανών καί η προέλευση των öT}μóVuA}v-€*4ς\||μΓΐ4 

τό λόγο αυτό, οι δαπάνες θά πρέπει νά κατανέμονται μετά άπο* έ μ ^ ~ 

-ριστατωμένη μελέτη καί δχι μέ βάση τ ί ς δαπάνες του προηγούμενου 

χρόνου. Οσο γιά τά δημόσια έσοδο: καί κυρίως τά φορολογικά, δέν 

θα* πρέπει νά βασίζονται σέ υπολογισμούς, πού θά αποβλέπουν μόνο 

στό ταμειακό αποτέλεσμα, άλλα νά λαμβάνονται υπόψη ολα τά μεγέθη 

της Οικονομίας, καθώς καί ή επιθυμητή διαμόρφωση των εσόδων (π.χ # 

σχέση άμεσων καί έμμεσων φόρων). 

'Αξάλλου, οι ε ι δ ι κ ο ί προϋπολογισμοί πού δημοσιεύονται 

μαζί μέ τόν Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς καί οι ε ι δ ι κ ο ί λογαρια

σμοί πού λειτουργούν στά διάφορα Υπουργεία, θά πρέπει νά συγχω

νευθούν σταδιακά στον Κρατικό Προϋπολογισμό. ι 0 τελευταίος πάλι 

θά πρέπει νά πάρει μιά απλούστερη μορφή μέ αναδιάρθρωση τον κωδί

κων αριθμών, των ομάδων καί των κατηγοριών καί τήν ταξινόμηση 

τους κατά τρόπο πού νά διευκολύνει τό έργο των 'Εθνικών Λογαριασμών. 
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Θά -πρέπει, επίσης, νά γίνεται μιά σύγκριση των προϋπολογισμών, 

τόσο διαχρονικά οσο καί μέ τους προϋπολογισμούς αλλών χωΐ>ων καί ., 

ιδίως των χωρων-μελων της ΕΟΚ. 

Τέλος, ή*Ομάδα -προτείνει τήν κατάργηση της κατατμήσεως 

τών. αποκεντρωμένων προϋπολογισμών. 

*** Προτάσεις πού αναφέρονται στίς Οικονομικές 'Εφορίες 

oc. 'Απαλλαγή των Οικονομικών εφοριών, οπού αυτό ε ί ν α ι δυνα

τό χωρίς'νά* συνεπάγεται αύξηση του κοινωνικού κόστους, άπό εργασί

ες ξένες προς τά φορολογικά αντικείμενα. Καί κυρίως, απαλλαγή άπό 

τή βεβαίωση των φόρων υπέρ τρίτων, σέ συνδυασμό μέ μιά ρ ι ζ ι κ ή ανα

διάρθρωση του πλέγματος των φόρων αυτών γιά τήν απλούστευση της 

δλης δταοικασίας. 

β, 'Εφαρμογή διαρκούς κωδικοποιήσεως της φορολογικής νομοθε

σίας. Ξινάι ενα μέτρο πού κρίνεται απαραίτητο καί μεγάλης.σημασί

ας γιά τήν υποβοήθηση των φορολογουμένων, των'Εφοριών καί των φο

ρολογικών δικαστηρίων, γ ιά τήν καλύτερη καί πιό γρήγορη εφαρμογή 

της φορολογικής νομοθεσίας. :·.. 

γ . Υιοθέτηση Κώδικα Διοικητικής Φορολογικής Διαδικασίας. 

δ', Αναδιοργάνωση τής Υπηρεσίας Προληπτικού Φορολογικού 

'Ελέγχου καί στελέχωση της μέ ειδικευμένο προσωπικό. 

ε. Υιοθέτηση ατομικής κωδικοποιημένης καρτέλας του φορολο

γουμένου, οπού θά αναγράφονται ολα τά στοιχεία της περιουσιακής 

καί εισοδηματικής του καταστάσεως. 

στ. Καθιέρωοη συστηματικού δειγματοληπτικού έλεγχου ως 
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αποτελεσματικότερου οργάνου γιά τήν πληρέστερη σύλληψη της φορο

λογητέας ύλης καί του περιορισμού του κόστους βεβαιώσεως των φό

ρων. 

ζ . 'Εκσυγχρονισμός της Μ.Υ.Φ. Ειδικότερα, χρησιμοποίηση 

κατάλληλου καί επαρκούς προσωπικού καί σύγχρονου εξοπλισμού, ανά

λογου μέ τ ί ς ανάγκες της. Ή αξιοποίηση της υπηρεσίας αύτϊ)ς θά 

διευκολύνει τό προσωπικό των 'Εφοριών στην περιστολή της φοροδια

φυγής, δίνοντας τά στοιχεία γ ι α έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο καί 

θα* αποτελέσει τη* βάση γ ιά τή δημιουργία ενός ενιαίου φορέα μηχανο-

γραφήσεως γιά τό σύνολο του 'Υπουργείου Οικονομικών. 

η . Στέγαση των Οίκονομικων 'Εφοριών καί των λοιπών Δημοσί

ων * Υπηρεσιών σέ ιδιόκτητα κτίρια του Δημοσίου, δπου τούτο ε ίναι 

δυνατό. 

3 . Προτάσεις γιά τά Δημόσια Ταμεία 

α, Μηχανοργάνωση των Δημόσιων Ταμείων* 

β. Πληρωμή των φόρων στίς τράπεζες μέ είΛικά έντυπα, 

γ . Συμψηφισμός της βεβαιούμενης οφειλής καί του πιστωτικού 

υπολοίπου -»Γρός επιστροφή. 

δ . Νέα χωροταξική κατάνομά στίς αρμοδιότητες των Δημόσιων 

Ήαμείων. 

4 · Προτάσεις γ ι ά τον Κ.Φ.Σ. 

α. Κάλυψη τ&ν κενών του νόμου καί προσπάθεια γιά νομοτε

χνική αρτιότητα. 

β. Καλύτερη'παρακολούθηση της δραστηριότητας των επιτηδευ

ματιών, καθώς καί των συναλλασσομένων μ'αυτούς, έτσι ώστε νά 
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διευκολύνεται ή εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήμα

τος, χαρτοσήμου, Φ.Κ.Ξ., πολυτελείας κλπ., καθώς και τοΰ Φ.ΙΊ.Α. 

πού προγραμματίζεται ή εφαρμογή του. 

γ . Απλούστευση, οσο τ<5 δυνατό, της τηρήσεως εκδόσεως καί 

υποβολής των στοιχείων, καθώς και των σχετικών διαδικασιών. 

δ . Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών 

καί του Οικονομικού Εφόρου, ώστε νά υπάρχει δυνατότητα προσ

αρμογής των διαδικασιών στην εξέλιξη τους. 

. . · 'Αναλυτικότερα επιβάλλεται νά* εφαρμοσθούν τα ακολούθα 

μέτρα: ( ι ) Κωδικοποίηση όλων των διατάξεων καί απλούστευση των 

διαδικαστικών διατάξεων. Αυτό θά γ ί ν ε ι με" τήν ενσωμάτωση τους 

σέ ενα ένιαΤο κείμενο, ( i t ) 'Εξαίρεση από τήν υποχρέωση γιά τ ή 

ρηση βιβλίων μόνο των μικρής οικονομικής επιφάνειας επιχειρήσεων 

καί υποχρέωση των υπόλοιπων νά εντάσσονται σέ 4 κατηγορίες τηρή

σεως βιβλίων. ( I l i ) 'υποχρέωση τηρήσεως βιβλίου αποθήκης άπό τό 

λιανοπωλητή, πού γιά μέν τήν εισαγωγή θά επιβάλλεται άπό τό νόμο, 

γ ιά δέ τήν εξαγωγή μέ απόφαση'της αρμόδιας επιτροπής καί μετά 

άπό αίτηση του Οί,κονομικου 'Εφόρου. 

5. Τελωνειακά συστήματα δ ιευκολύν σεως εξαγωγών 

Ή αναμόρφωση καί ή εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου 

των τελωνειακών συστημάτων σύμφωνα μέ εκείνα πού εφαρμόζονται 

στην ΒΟΚ ε ίναι απόλυτα ανάγκα ία ..καί πρωταρχικής σημασίας. Ό 

εκσυγχρονισμός αυτός θά πρέπει νά αξιοποιήσει οσο πιό αποτελε

σματικά γ ίνεται τ ί ς αρχές ελευθεριότητας τού εφαρμόζονται τόσο . 

διεθνώς οσο καί στην ΕΟΚ. Τή βάση γ ιά τήν αναμόρφωση του θεσμού 

θά πρέπει νά αποτελέσουν ή υιοθέτηση της έκκαθαρίσεως των 
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συστημάτων κατά τ6 ισότιμον (à 1 'equivalent ) , τ η ς άρχης της εμπι

στοσύνης στην ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α του εξαγωγέα καί της άρχης χρησιμοποιή

σεως &ς βάσεως εκκαθαρίσεως,των λογιστικών βιβλίων των ενδιαφερο

μένων. 

6. Κατάρτιση Κτηματολογίου 

α. Δημιουργία κατάλληλης Υπηρεσίας-φορέα ('Εθνική Υπηρε

σία Κτηματολογίου Ελλάδος), πού θά 8-εσπιστει μέ νόμο καί πού θά 

έχει σάν έργο της τήν κτηματογράφηση καί τήν παροχή των κατάλ

ληλων στοιχείων στους διάφορους φορείς λήψεως αποφάσεων. 

β« Συμπαράσταση όλων των Υπουργείων (καί ιδιαίτερα του 

Υπουργείου Συντονισμοί; καί του Υπουργείου Δικαιοσύνης) προς τό 

Υπουργείο Δημοσίων "Εργων, γ ιά τήν κατάρτιση του Κτηματολογίου. 

7· Σύστημα πληροφορήσεως, 

α. Διασύνδεση καί συντονισμός των σημερινών πηγών πληρο

φοριών μέ τό Συντονιστικό Συμβούλιο Πληροφορήσεως του οποίου προ

τ ε ί ν ε τ α ι ή δημιουργία στό Υπουργείο Συντονισμού. ιΗ λειτουργία 

του δέν ε ίναι απαραίτητο νά ε ίναι μόνιμη» 

β. Διασύνδεση μέ αντίστοιχα διεθνή κέντρα πληροφορήσεως. 

γ . Συνοπτική καί εκλαϊκευμένη δημοσίευση των στοιχείων 

πού αναφέρονται σέ θέματα γενικού ενδιαφέροντος καί παρουσίαση 

τους από τά μαζικά μέσα "ενημερώσεως. . 

8. 'Εκπαίδευση του προσωπικού 

Γιά τή στελέχωση του Υπουργείου ΟΙκονομικων μέ τό 

κατάλληλο καί συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό θά πρέπει : 
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...y α. Μ επιλέγονται οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι μέ α ν τ ι κ ε ι 

μενικά κριτήρια και να ακολουθεί υποχρεωτικά" συστηματική επαγγελμα

τική εκπαίδευση τους, καθώς καί μετεκπαίδευση των παλαιοτέρων! Ή 

εκπαίδευση νά γ ίνεται σέ ε ιδικό εκπαιδευτικό κέντρο του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

β,. Έά καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε νά διαμορφωθούν 

μετά άπό ε ιδ ική εκπαίδευση, ίκ νά, μόνιμα στελέχη γιά τ ί ς ανάγκες 

του Υπουργείου. 

γ . Ν<£ δ-.,μιουργηθουν οι κατάλληλες βασικές προϋποθέσεις γιά 

τόν εκσυγχρονισμό της διοικητικής οργανώσεως του Υπουργείου Οί,κο-

νομικών, ώστε νά ε ίναι αποτελεσματική ή εκπαίδευση του προσωπικού. 

Συγκεκριμένα, θά πρέπει νά εκσυγχρονιστεί: ( Ι ) ή λ ε ι -

τουργική διάρθρωση του 'Υπουργείου Οικονομικών ('Οργανισμός Υπουρ

γείου Οικονομικών), ( i t ) ή οργάνωση των υπηρεσιών, ( t i l ) ο τρόπος 

επιλογής και έ';ελίξεως του προσωπικού. 

9. Τρόπος και χρονική κλιμάκωση της εφαρμογής 

των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων 

Ό χρόνος της εφαρμογής των μέτρων αύτων προσδιορίζεται 

βασικά άπό τήν αναμενόμενη ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 

Γιά τήν υλοποίηση των προτάσεων, ή 'Ομάδα πιστεύει οτι 

θα" πρέπει νά δημιουργηθεί μία Διυπουργική 'Επιτροπή 'Εφαρμογής, 

σέ μόνιμη βάση, πού θά έχει σάν έργο της τήν ιεράρχηση των ενερ

γειών καί τήν παρακολούθηση της. εφαρμογής τους. 'Ενδεικτικά προ

τ ε ί ν ε τ α ι ή ακόλουθη σύνθεση της 'Επιτροπής αυτής: ένας εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Συντονισμού, τρε ις του Υπουργείου Οικονομικών, . 
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ενας του Υπουργείου'Εσωτερικών., ένας..του Υπουργείου Δημοσίων 

"Εργων, ένας του Υπουργείου Προεδρίας (Γενική Διεύθυνση Δημοσίας 

Διοικήσεως), ένας του ΚΕΠΕ, ένας καθηγητής της Δημόσιας Οικονο

μικής καί ένας εμπειρογνώμονας σε* θέματα οργανωτικής. 'Απαραίτη

τη προϋπόθεση ε ί ν α ι να" λειτουργεί ή επιτροπή αποκλειστικά* σάν 

'Επιτροπή Έ^κφμογης, στά πρότυπα των Steer ing Committees. 
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Γ, .ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ AUEZHZ ΟΟΡΟΑΟΓΙΑΣ 

^ · Αξιολόγηση -* Διαπιστώσεις 

'•'Ί· 'S Ό~έση των e? με σων φόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό 

Ή μελέτη των στοιχείων των άμεσων φόρων, τά τελευταίο: 

χρόνια,_δείχνει δτ ι αποτελούν-ε να σχετικά μικρό πο<:οστό στό σύν

ολο των εσόδων του Κράτους, σέ σύγκριση μάλιστα μέ τους έμμεσους 

φόρους. Συγκεκριμένα τό υψος των άμεσων φόρων ε ίναι τό 'ίδιο μέ 

των έμμεσων. 

Ol άμεσοι φόροι αποτελούν τό 14$ του συνόλου των εσό

δων του Κρατικού Προϋπολογισμού καί τό 2Φ του συνόλου των φορο

λογικών εσόδων η τό 3'9̂ ° c:v συμπεριληφθεί καί ή κοινωνική ασφάλιση 

(στοιχεία 1975)* Σέ απόλυτους αριθμούς, τά έσοδα από άμεσους φό

ρους τό 1974 ήταν 21.296 èxct . ϋρχ, καί τό 1975 23.515 εκατ. δρχ. 

(στοιχεία άπό τήν 'Εκτέλεση του Προϋπολογισμού). Κατά τήν περίοδο 

1961-1975, οι άμεσοι φόροι συμμετείχαν στά συνολικά έσοδα μέ πο

σοστό \y/° κατά μέσον ορο καί στά φορολογικά έσοδα μέ ποσοστό 22%, 

Άπό τά στοιχεία αυτά φαίνεται πράγματι πώς ή σχέση αμεσων-εμμεσων 

φόρων ε ίναι δυσανάλογη καί δτ ι μέ τά υφιστάμενα δεδομένα δέν 

υπάρχει σταθερή τάση βελτιώσεώ της. Τό συμπερασμοί, επομένως, 

πού βγαίνει ε ίναι πώς οι διάφορες φορολογικές μεταρρυθμίσεις 

μέχρι σήμερα στή χώρα μας, δέν κατόρθωσαν νά μειώσουν τή σχε

τική επιβάρυνση άπό έμμεσους φόρους, οι οποίοι ατό μεγαλύτερο 

μέρος τους καταβάλλονται άπό τ ί ς χαμηλές εισοδηματικές τ ά ξ ε ι ς , 

αυξάνοντας τή συμμετοχή των άμεσων φόρων. 

'Αναλύοντας τους άμεσους φόρους κατά πηγές προελεύσεως, 

γ ιά τήν περίοδο 1961-75, παρουσιάζεται ή ακόλουθη συμμετοχή στό 
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σύνολο των άμεσων φόρων ι Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων· (ΦΕΦΠ) 

64/Ö, Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ) 17^, Φόροι Περιου

σίας 13Λ> καί λοιποί Sfa. 'Επίσης, ατό σύνολο του ΦΕΦΠ τό εισόδημα 

άπό μισθωτές υπηρεσίες ε ίναι 51,5/^ (1974), άπό οικοδομές 10,4/^» 

από εκμισθώσεις γης 0,ΐ)% άπό κινητές αξίες 0,6Λ>, άπό εμπορικές 

καί βιομηχανικές επιχειρήσεις 32,5^, άπό γεωργικές επιχειρήσεις 

Ο,Φ'ο, και άπό τά ελεύθερα επαγγέλματα 4,7fó. 'Αξιοσημείωτο ε ίναι 

δτι για* τά κλιμάκια εισοδήματος άπό 80-100 καί άπό 100-200 χ ι λ . 

δρχ. τό ποσοστό συμμέτοχης των μισθωτών στό σύνολο ε ίναι αντ ίστοι

χα 61,9^ καί 66,C^. Ή γενική διαπίστωση άπό τά στατιστικά στοιχεία 

της ΦΕΦΠ είναι δτ ι τό 46/̂  του φόρου προέρχεται άπό εισοδηματικά* κλ ι

μάκια 100-400 χ ι λ . δραχμών. 

1.2. Γενικές διαπιστώσεις - Κατευθύνσεις 

Τό ελληνικό σύστημα άμεσης φορολογίας, αν τό κυττάξει 

κανείς άπό τή θεσμική του πλευρά δέν διαφέρει σημαντικά άπό δσα 

ισχύουν στίς χώρες της ΕΟΚ καί ε ί ν α ι ικανοποιητικό. Παρόλα αυτά 

δέν παρουσιάζει τήν ανάλογη απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι εκείνο 

πού χρειάζεται δέν ε ίναι ή εισαγωγή νέων φορολογιών ή η κατάργη

ση παλαιών άλλα ή καλύτερη οργάνωση του υφιστάμενου συστήματος. 

ιΗ έλλειψη συστηματικής οργανώσεως ε ίναι αυτή πού διευκολύνει τή 

φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή μέ αποτέλεσμα τή μειωμένη απόδοση 

του συστήματος. *Η βελτίωση της οργανώσεως θά -πραγματοποιηθεί 

μέ τήν'υιοθέτηση μιας πληρέστερης φορολογικής .νομοθεσίας καί 

μέ τό ν εκσυγχρονισμό τον φ φ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν υπηρεσιών καί μεθόδων. 

Τελικός στόχος των προσπαθειών θά ε ί ν α ι ο περιορισμός της φο-

ροδ ιαφυγης κα ί φοροαποφυγης. 
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Ol κυριότερες αδυναμίες του συστήματος συνοψίζονται, 

στίς ακόλουθες: 

α. Περιορισμένη αυτόματη προσαρμοστικότητα, πού οφείλεται 

κυρίως στό μικρό βαθμό προοδευτικότητας της κλίμακας μεταξύ με

σαίων και ανώτερων εισοδηματικών κλ ι με: κ ίων, καθώς καί στην εκτε

ταμένη φοροδιαφυγή στα κλιμάκια αυτά. Συνέπεια της αδυναμίας 

αυτής ε ίναι ή προσφυγή σέ συνέχεις αυξήσεις των έμμεσων φόρων 

για* τήν κάλυψη των εσόδων πού διαφεύγουν από την άμεση φορολο

γ ί α . Οι συχνές όμως αλλαγές στό σύστημα δημιουργούν κλίμα αβε

βαιότητας καί αρνητικές αντιδράσεις στους φορολογουμένους. 

β. "Υπ'-ρξη μεγάλης έκτίσεως φοροδιαφυγής, μέ συνέπεια την 

άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους καί του διαθέσιμου εισοδή

ματος. 

Τό συμπέρασμα πού βγαίνει ε ί ν α ι πώς χρειάζεται μιά 

μεταρρύθμιση πού θά κάνει τό σύστημα πιό προοδευτικό, χωρίς ρ ι 

ζ ικές μεταβολές, θεραπεύοντας άπλως τ ί ς αδυναμίες του. νΞνα άλ

λο βασικό στοιχείο ε ίναι ή σταθερότητα πού θά πρέπει νά έχει τό 

σύστημα ώστε νά μή χρειάζεται νά γίνονται κάθε χρόν: μεταβολές 

στους συντελεστές. 

Γιά τήν προσεχή πενταετία κύριος στόχος της φορολογι

κής πολιτικής θά ε ίναι η εξασφάλιση δημόσιας αποταμιεύσεως ικα

νής νά καλύψει τή χρηματοδότηση γιά τ ί ς τρέχουσες δημόσιες δαπά

νες καθώς καί ενα μέρος των δημόσιων επενδύσεων (πού προβλέπεται 

νά αυξηθούν), Θά πρέπει λοιπόν ή συμβολή της άμεσης φορολογίας 

νά ε ί ν α ι σημαντική γ ι α τ ί τό ποσοστό των εσόδων από έμμεση φορο

λογία, στό σύνολο των φορολογικών εσόδων, ε ίναι απαράδεκτα υψηλό. 
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Απομένει, υστέρα άπ'αύτά, στό σύστημα της άμεσης φορολογίας νά 

βοηθήσει στην πραγματοποίηση των βασικών στόχων του Πρόγραμματος, 6η-

λαίη τήν άριστη κατανομή των πόρων καί τη δίκαιη διανομή του.ε'ισο-

δήματος. 

2. Προτάσεις 

2·1· Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

'Από τή μελέτη της διαχρονικής εξελίξεως της ΦΕΦΠ, δια

πιστώνεται η έλλειψη επαρκούς προοδευτικότητας. "Ετσι, ή άνιση 

κατανομή του φορολογικού βάρους οδηγεί σέ υπερβολική φορολογική 

επιβάρυνση εκείνων πού δέν έχουν δυνατότητα φοροδιαφυγής καί των 

χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, πού επιβαρύνονται καί περισσότερο 

άπό τους έμμεσους φόρους. Οι τάξεις αύτέ"ς, όπως φαίνεται καί από 

τά απολογιστικά στο ι ̂εΤα;" είναι κυρίως των μισθωτών. Ή έλλειψη 

ικανοποιητικού βαθμού προοδευτικότητας στους άμεσους φόρους, γιά 

τους παραπάνω λόγους, οδηγεί σέ δυσανάλογη σχέση αμεσων-έμμεσων 

φόρων,'ανισή κατανομή του φορολογικού, βάρους καί επομένως άνιση 

κατανομή του διανεμόμενου εισοδήματος. Γι'αυτό καί οι μεταρ- " 

ρυθμίσεις στην άμεση φορολογία πρέπει νά αποβλέπουν ατή διόρθω

ση των αδυναμιών αυτών. Οι μεταρρυθμίσεις πού προτείνονται 

αναφέρονται στίς έκπτώσεις-άπαλλαγες, τή διαχωριζόμενη φορολο

γία των συζύγων, τήν αναμόρφωση της κλίμακας του ΦΕΦΠ καί γενι

κότερα τή φοροδιαφυγή. 

2.1.1. 'Εκπτώσεις καί απαλλαγές 

Γιά τήν αύξηση της προοδευτικότητας προτείνεται η 

εφαρμογή της μεθόδου πιστώσεως του φόρου (Tax credit). 'Η μέ

θοδος αυτή έχει σαν χαρακτηριστικό της δτι οι χορηγούμενες 
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εκπτώσεις αφαιρούνται άπό τό ποσό του φόρου καί οχι άπό τό εισόδη

μα. "Αν εφαρμοσθεί γιά ενα χρόνο, %ά μπορούν κατόπιν τά ποσά των 

εκπτώσεων νά αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο τιμαριθμικά. Άπό τόΛρό-

ρο θά αφαιρούνται μόνο οι "τεκμαρτές δαπάνες" ένω οι δαπάνες μέ 

δικαιολογητικά θά μείνουν όπως ε ίναι σήμερα. Ή εκ*τωση άπό τό 

φόρο θα" μπορεί να συνδυασθεί καί μέ επιχορήγηση των χαμηλών εισο

δηματικών τάξεων. "Ετσι, αν ò φόρος ε ί ν α ι μικρότερος άπό τήν έκπτω

ση νά δίνεται επιχορήγηση ϊση μέ τή διαφορά: εκπτωση-φόρος. Έ π ε ι -

δή ή εφαρμογή του μέτρου αύτου θά έχει σημαντικές επιπτώσεις, προ

τε ίνεται νά γ ί ν ε ι πρίν, μέ άμεση προτεραιότητα; μιά μελέτη σέ σχέ

ση μέ τ ί ς επιδράσεις του στην κατανομή του φορολογικού βάρους καί 

στά έσοδα. 

Οι εκπτώσεις της συζύγου καί των πα ίδιων: γιά τή σύζυ

γο προτείνεται νά αφαιρείται τό αφορολόγητο δριο (καθώς καί των 

ανιόντων της) άπό τό δικό της εισόδημα καί μόνο αν δέν έχει ε ισο

δήματα νά αφαιρείται άπό του συζύγου. Γιά τ ί ς εκπτώσεις των π α ι 

διών προτείνεται νά αντικατασταθούν αυτές μέ ^ t a x c r e d i t system 

(πίστωση φόρου) καί νά καταργηθεί ό σημερινός διαφοοισμός των εκ

πτώσεων πού χορηγούνται γιά δημογραφικούς λόγους, ό όποιος καί 

τό σκοπό του δέν επιτυγχάνει καί ε ί ν α ι άδικος άπό κοινωνική σκο

π ι ά . Αντίθετα, μπορεί νά εφαρμοστεί τό μέτρο των επιχορηγήσεων 

ανάλογα μέ τόν αριθμό των παιδιών,ώστε νά όφελουνται άπ'αύτό 

καί όσοι δέν έχουν φορολογική υποχρέωση. Ή επιχορήγηση αυτή 

θά υπολογίζεται στό φορολογητέο εισόδημα. . . . . 

Γιά τ ί ς εκπτώσεις άπό μισθωτές υπηρεσίες προτείνεται, 

κατά πλειοψηφία, νά αυξηθεί τόσο τό ποσοστό της εκπτώσεως (σή

μερα 3Q&) οσο καί τό ανώτατο όριο του ποσού (σήμερα 40.000). 



- 55 -

'Επίσης ή έκπτωση νά κλιμακωθεί σε ολόκληρο τό εισόδημα άπό μισθω

τές υπηρεσίες (παράδειγμα: μέ μείωση του ποσοστού της σέ 2QJO γιά 

εισόδημα 201.000-400.000 δρχ. καί 10> για* εισόδημα 400.000 δρχ. 

καί πάνω). Τέλος, νά καταργηθούν οι απαλλαγές γιά τους συντα

ξιούχους συντάκτες (ΣΤ'πηγή), άλλα ve' παραμείνουν τά έξοδα παρα

στάσεως γιά δλες τ ι ς κατηγορίες, μέ ανώτατο όριο τά έξοδα παρα

στάσεως 'Υπουργού. 

Γιά τό απαλλασσόμενο ποσό άπό ιδιοκατοίκηση προτείνε

ται ή κατάργηση του και η καθιέρωση εκπτώσεως γιά στεγαστικές 

ανάγκες τόσο στον ενοικιαστή δσο και στον Ιδιοκτήτη. Ή έκπτωση 

αύτη θά κυμαίνεται άπό 18.000 μέχρι 36.000 δρχ. ανάλογα μέ τόν 

αριθμό των μελών της οικογενείας. Βέβαια, τά ποσά αυτά θά ανα

προσαρμόζονται ανάλογα μέ τ ι ς κρατούσες συνθήκες. Προτείνεται 

επίσης κατάργηση του τέλους υδρεύσεως, 

Γιά τ ι ς απαλλαγές του εισοδήματος άπό κινητές άξιες 

καί συγκεκριμένα τ ί ς μετοχές, προτείνεται κατά πλειοψηφία, ή 

μεσολάβηση μιας μεταβατικής περιόδου ειδικού καθεστώτος μειωμέ

νων συντελεστών γιά τά μερίσματα άπό μετοχές, γ ιά τήν ομαλή 

προσαρμογή στό νέο σύστημα. Τό σύστημα αυτό θά πρέπει νά δ ι α 

τηρήσει τά αφορολόγητα δρια των μέτοχων πού ε ίναι είσηγμένες 

στό χρηματιστήριο νά καταργήσει τήν ε ιδ ική φορολόγηση ποσού 

πού υπερβαίνει τό αφορολόγητο δριο καί νά υπαγάγει τ ί ς μετο

χές στίς γενικές δ ιατάζεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

καί νομικών προσώπων. Τ ι ά τ ί ς μετοχές πού δέν ε ίναι είσηγμέ-

νες στό χρηματιστήριο, προτείνεται ή νά μετατραπούν όλες υπο

χρεωτικά σέ ονομαστικές καί νά φορολογούνται μέ τ ί ς γενικές 

δ ιατάξεις η οι ονομαστικές νά φορολογούνται μέ τ ί ς γενικές 
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δ ια τάξεις καί οι ανώνυμες μέ τόν ανώτατο πάθε φορά οριακό συντε

λεστή, μετά άπό έκπτωση ÎCJ& γ ιά τήν παρακράτηση του φ(5ρου στην 

πηγή. *Η ελαφρότερη φορολόγηση των ονομαστικών μέτοχων'έχει σκο

πό τήν προσέλκυση επενδυτών σ'αυτές καί τήν ενθάρρυνση της όνομα-

στικοποιήσεως. Γιά τίς υπόλοιπες ονομαστικές, τ ί ς είσηγμένες στό 

χρηματιστήριο, μπορεί νά δοθεί φορολογική πίστωση. 

Γιά τους τόκους καταθέσεων στ [ς τράπεζες προτείνεται, 

κατά πλειοψηφία, "μελέτη σκοπιμότητας" ως προς τή φορολόγηση 

τους σέ συνδυασμό μέ αύξηση του επιτοκίου. Τό μέτρο αυτό ε π ι 

βάλλεται γιά λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, εφόσον οι τόκοι 

δημιουργούν εισόδημα. Ειδικότερα, προτείνεται νά εξετασθούν 

οι έξης συγκεκριμένες προτάσεις: 

α . Θέσπιση αφορολόγητου ορίου κατά-κατηγορία καταθέσεων, 

καί φορολόγηση του υπολοίπου μέ f l a t r a t e , 

β. *Υπαγωγή των τόκων {μετά τήν αφαίρεση του αφορολόγητου 

ορίου) στην κλίμακα φορολογίας είσοδήματός,σέ συνδυασμό μέ τή 

χορήγηση φορολογικής πιστώσεο^ς μέ ορισμένο ποσοστό έπί του αφο

ρολόγητου. 

γ . Παρακράτηση του φόρου των τόκων (μετά τήν αφαίρεση 

του αφορολόγητου) μέ f l a t r a t e . ι 0 φορολογούμενος θά έχει δ ι 

καίωμα νά περιλάβει τους τόκους στή φορολογική του δήλωση και

νά φορολογηθεί μέ τήν κλίμακα. 'Εννοείται οτι τά μέτρα αυτά, 

πού αποβλέπουν στή μείωση της φοροδιαφυγής ,θά πρέπει νά συνδυα

σθούν μέ τήν άρση του απορρήτου των καταθέσεων. · Γιά νά εφαρμο

σθούν τά μέτρα αυτά θά πρέπει νά γ ί ν ε ι σωστή επιλογή χρόνου (υψη

λή ροπή γιά καταθέσεις) καί παράλληλη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων 
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νομισματικής, πιστωτικής καί γενικά" οικονομικής πολιτικής (TE.χ. 

έκδοση ομολογιακά)ν δανείων, προσαρμογή επιτοκίων καταθέσεων κλπ.) · 

*Η φορολογία του αγροτικού εισοδήματος παρουσιάζει δυσ

χέρειες οι οποίες οφείλονται στις δυσμενείς συνθήκες του αγροτι

κού τομέα. Λόγω της ιδιομορφίας πού παρουσιάζει ό αγροτικός το

μέας, προτείνεται η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος καί θεωρεί

ται απαραίτητο νά μελετηθεί εξονυχιστικά τό θέμα αυτό άπό περισ

σότερο \ ρόδιους παράγοντες, πρίν εφαρμοσθεί ?>π. ι.-δήποτε αναμόρφω

ση τοϋ* συστήματος. 

2 .1 .2 . Ανεξάρτητη φορολόγηση των συζυγών 

Ή ανισότητα στην κατανομή του ε'ισοδήματος στά μέλη της 

οικογένειας καί ή προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας οδηγούν 

σέ άδικη φορολογική μεταχείριση, δταν τά εισοδήματα αυτά φορολο

γούνται άπό κοινού. Παρά τ ι ς διαπιστώσεις αυτές καί επειδή μιά 

αλλαγή στό σημερινό σύστημα θά ε ίχε πιθανώς δυσμενείς επιδράσεις 

στους φορολογουμένους χωρίς οικογενειακά βάρη, προτείνεσαι νά 

παραμείνει δπως ε ί ν α ι , τουλάχιστον βραχυχρόνια. 

2 . 1 . 3 . 'Αναμόρφωση κλίμακας ΦΕΦΠ 

Ή σημερινή κλίμακα ΦΕΦΠ εμφανίζεται μάλλον σάν αυθαί

ρετη γ ι 'αυτό καί χρειάζεται νά αλλάζει κάθε τόσο. Είναι απόλυτη 

ανάγκη νά υιοθετηθεί μία κλίμακα πού κατά τήν πρώτη εφαρμογή της 

θά συνδεθεί άμεσα μέ μιά βασική μεταβλητή της Οικονομίας ( π . χ . 

τό 'Ακαθάριστο 'Εθνικό Προϊόν), έτσι ώστε νά επιτυγχάνεται αυτό

ματη αύξηση των φορολογικών εσόδων παράλληλα μέ τήν αύξηση του 

πραγματικοί) εισοδήματος. Μ'αύτό τόν τρόπο θά αποφεύγεται ή μετα

βολή της διαρθρώσεως της κλίμακας ανάλογα μέ τ ί ς επικρατούσες 
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συνθήκες, ενώ παράλληλα τά φορολογικά κλιμάκια θά ^^«προσαρμό

ζονται ανάλογα με τ ι ς συνθήκες πληθωρισμού, 

2 .2 . Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

Επιδίωξη της ΦΞΜΪ θά πρέπει νά ε ί ν α ι ή διενέργεια της 

απαιτούμενης προεργασίας για την εναρμόνιση,σέ κατάλληλο-χρόνο, 

του συστήματος φορολογήσεως των κερδών προς έκεΐ.νο των χωρων-με-

λών της ΕΟΚΙ Imputation system) που θεωρείται επικρατέστερο. Βα

σικό χαρακτηριστικά του σημερινού συστήματος της ΦΕ5ΠΊ ε ίναι ο 

περιορισμός της φορολογικής επιβαρύνσεως μόνο στά αδιανέμητα 

κέρδη. Καλό θά ε ί ν α ι νά δοθεί έμφαση στίς έξης κατευθύνσεις: 

α. 'Επέκταση της ΦΕΝΠ καί στά διανεμόμ&>α κέρδη, μέ την 

προϋπόθεση οτι ο μέτοχος θα πιστώνεται κατά τό ποσό του φόρου, 

καί προσπάθεια προσεγγίσεως του συντελεστή ΦΞΝΠ προς τόν ανώτα

το φορολογικό συντελεστή της ΦΕΦΓΓ

1 

β. Φορολόγηση άποκρυβέντων κερδών έπ'ονόματι της ΑΕ, 

γ . Φορολογική εξομοίωση των ΕΠΕ προς τ ί ς ΑΕ· 

, Εξομοίωση του συντελε· ;η* φορολογίας των ά'ιανέμητων 

κερδών των ανώνυμων μεταλλευτικών βιομηχανικών εταιριών'πού" 

έχουν τ ί ς μετοχές τους στο χρηματιστήριο, μέ τους συντελεστές 

των ΑΕ (δηλ. από 35fo σέ 4Φ). 

2 . 3 . Φορολογία ακινήτου περιουσίας 

!ΙΙ επιβολή φορολογίας στην ακίνητη περιουσία μέ τό 

Ν. Μ/1975 ε ίχε σάν αντικειμενικό σκοπό τήν αύξηση του βαθμού 

προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος. Ειδικότερα, ο 

φόρος,περιουσίας μπορεί νά συμβάλει στη δικαιότερη κατανομή 
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του φορολογικού βάρους, στην καλύτερη σύλληψη της φορολογητέας 

ύλης της Οικονομίας καί τέλος στην πιό ορθολογική "χρησιμοποίηση 

των παραγωγικων πόρων της υ'κονομίας. 'Ε εφαρμογή όμως του Ν. 

11/1975 μέχρι σήμερα δέν έφερε τά επιθυμητά αποτελέσματα και αυ

τό οφείλεται, κυρίως, σε ενδογενείς αδυναμίες του νόμου. Συγκε

κριμένα, τό υψηλό αφορολόγητο όριο, οι χαμηλοί φορολογικοί συν

τελεστές, ή ελλειψΓ Κτηματολογίου, ό τρόπος εκτιμήσεως της φορο

λογικής βάσεως καί οι επιεικείς κυρώσεις αποτελούν• βα ικούς λό

γους γιά τή μή ικανοποιητική απόδοση του φόρου. Γιά τή θεραπεία 

των αδυναμιών αυτών ή 'ομάδα κατέληξε στίς έξης προτάσεις: 

α, Τό αφορολόγητο όριο νά παραμείνει στό υψος των 10 εκατ. 

- 1/ ' , • Ί • / .
; ν 

δρχ. , μέ τόν περιορισμό της μή αυξήσεως του, τουλάχιστον βραχυ-

χρόν ια. 

β. Λ0 προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων νά γ ί ν ε τ α ι ' μ έ βά

ση τήν αγοραία άξια τους καί νά δ ιενεργε ίται η άπό τόν αρμόδιο Οι

κονομικό "Εφορο η άπό Ειδική 'Επιτροπή μέ συμμετοχή καί του. 'Εφό

ρου. '•·; 

γ . 'Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τόν αντικειμενικό προσδιορισμό 

της αξίας του ακινήτου θεωρείται ή σύνταξη Αημοσιονομικου Κτηματο

λογίου. Γιά τήν επιτάχυνση της συντάξεο^ς του ε ίναι σκόπιμη, η 

ΐ / TÓ υψος αυτό γιά τό άφορο/νόγητο δρ'ο θεωρήθηκε υπερβολικά υψη
λό καί υποστηρίχθηκε ή άποψη δτι θά ήταν λογικότερος ò προσ
διορισμός του αφορολόγητου ορίου στά β εκατ. δρχ, , ποσό πού 
υπερκαλύπτει στίς σημερινές συνθήκες τήν αξία μιας μή πολυτε
λούς, μέσου μεγέθους, κατοικίας. Γιά τήν αποφυγή δμως α ν τ ι 
δράσεων, λόγω του δτι ο νόμος ε ί ν α ι πολύ' πρόσφατος, έγ ινε 
αποδεκτή η διατήρηση του αρχικού ορίου. 
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επιβολή'υποχρεωτικής, εφάπαξ, δηλώσεως της ακίνητης περιουσίας 

δλων των πολιτών. 

δ. Τέλος, ò Ν. 11/1975 δέν προβλέπει καμμιά επιβολή κυρώ

σεως γιά τυχόν παραβάσεις καί ή παράλειψη αύτη θεωρείται σημαντι

κή. Προτείνεται επομένως ή επιβολή προστίμου άπό τόν αρμόδιο 0 1 -
ΐ/ 

κονομικό "Εφορο σέ περιπτώσεις φοροδιαφυγής . 

2 .4 . Φορολογ ία κληρονομιών- οωρεων-προικων 

Ό αντικειμενικός στόχος της επιβολής φορολογίας στην 

κληρονομιά* ε ίναι κοινωνικός άλλα καί ενισχυτικός της προοδευτικό

τητας του φορολογικού συστήματος. Άπό τήν εξέταση τον προβλημάτων 

καί των αδυναμιών της φορολογίας αύτης ή 'Ομάδα κατέληξε στό συμπέ

ρασμα δτι επιβάλλονται τα" ακόλουθα: 

α. 'Αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων των διαφόρων κατη

γοριών καί σύμπτυξη τους σέ τρε ις μόνο κλίμακες. 

β. Αύξηση των αφορολόγητων ορίων καί μάλιστα διπλασιασμός 

τους μέ βάση τή σκέψη δτι ή αύξηση της αξίας των ακινήτων (στά 

όποια καί βασίζεται κατά μεγάλο μέρος ή φορολογία αυτή) Τ)ταν πο

λύ μεγάλη τά τελευταία χρόνια. 

γ . Άναμόρφο^ση των φορολογικών συντελεστών, γιά κάθε κατη

γορία, μέ σταθερή αύξηση τους σέ κάθε κλιμάκιο, οριζόμενο μέ 'ίσες 

ποσοστιαίες αυξήσεις της κληρονομικής μερίδας. 

1/ Γενική παρατήρηση: 'Εξετάστηκε επίσης η σκοπιμότητα επεκτάσεως 

της φορολογίας της ακινήτου περιουσίας καί στην κινητή. Τό 
συμπέρασμα δμως ήταν οτι δέν ε ίναι δυνατή, τουλάχιστον βραχυ
χρόνια, λόγω της δυσκολίας πού υπάρχει στη σύλληψη της φορολο
γητέας ύλης. 
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δ . 'Επιβολή' αυστηρών κυρώσεων γιά τή μη δήλωση της όίτυπης 

δωρεάς. 

ε# Καθορισμός των δόσεων εξοφλήσεως του φόρου κληρονομιών 

κλπ. σέ οκτώ εως δέκα: εξαμηνιαίες δόσεις καί μέ τό επιτόκιο πού 

ισχύει γιά τ ι ς καταθέσεις ταμιευτηρίου. Προτείνεται, επίσης, 

γid τη διευκόλυνση της εισπράξεως ολόκληρου του φόρου και οχ ι 

τμηματικά νά ερευνηθεί η δυνατότητα χορηγήσεως στό φορολογούμε

νο ενυπόθηκου τραπεζικού δανείου. 

Τέλος, γ ιά τήν περίπτωση των μέτοχων "οι όποιες μεταβι

βάζονται μέ απλή παράδοση καί έτσι διαφεύγουν άπό τή φορολόγηση, 

προτείνεται ή όνομαστικοποίησή τους. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει 

προσεκτική μελέτη ώστε νά αποφευχθούν τυχόν συνέπειες πού μπορεί 

νά προκαλέσει τό μέτρο στην κεφάλα ιαγορά, τ ί ς Α.Ε. καί γενικά 

τίζ χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ό προσδιορισμός της φορολογη

τέας αξίας των μη είσηγμένων στό χρηματιστήριο μέτοχων, κατά τήν 

κληρονομιά, νά γ ίνεται μέ βάση τήν καθαρή θέση της επιχειρήσεως 

που θά έχει βασισθεί στην πραγματική αποτίμηση των στοιχείων του 

ενεργητικού καί του παθητικού. 'Επειδή -"μϋος, όπως ε ί ν α ι σήμερα, 

ol CL τάξε ις του νόμου γιά τόν προσδιορισμό της υπεραξίας προσ

φέρουν δυνατότητες γιά καταστρατηγήσεις, θά πρέπει νά τεθεΤ ενα 

ανώτατο όριο, δηλ. ή προσδιοριζόμενη υπεραξία (φήμη καί πελατεία) 

νά μήν υπερβαίνει τό 1'5/a-2C£ö της τελικά προσδιοριζόμενης συνολι

κής θέσεως της επιχειρήσεως. Επίσης, προτείνεται κατά πλειοψηφία 

νά ε ί ν α ι δυνατό νά εκπίπτεται ενα ανάλογο ποσοστό στίς ζημιογόνες 

επιχε ιρήσεις , όταν ε ίναι φανερό ivi ή εκποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων δέν μπορεί νά αποδώσει τήν αξία πού θά έχουν σέ περί

πτωση πού η επιχείρηση συνεχίζει τ ί ς εργασίες της. 
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3. Μετρ« πε'ριορισμού της φοροδιαφυγής 

*0'περιορισμός της φοροδιαφυγής θα* πρέπει νά ε ίναι ένας 

άπό" τους βασικούς στόχους του Προγράμματος στά πλαίσια της δημο

σιονομικής πολιτ ικής . Είναι πρωταρχικός παράγοντας για* την" αύξη

ση της προοδευτικότητας της φορολογίας, δηλ. δικαιότερη κατανομή 

του φορολογικού βάρους καί επομένως δικαιότερη διανομή του διαθέ

σιμου εισοδήματος. Ειδικά* για την άμεση φορολογία προτείνονται 

τά έξης μέτρα: 

3 . 1 . Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

Εισόδημα άπό οικοδομές (Α' πηγή): Κατάρτιση Κτηματολο

γίου καί, μέχρι νά συμπληρωθεί,σύνταξη άπό τή μηχανογραφική υπηρε

σία (ΜΥΦ) ατομικού πληροφοριακού δελτίου του φορολογουμένου γ ιά τά 

περιουσιακά του στοιχεία, τό οποίο θά στέλνεται στον αρμόδιο Οικο

νομικό "Εφορο. Τό δελτίο αυτό θά βασίζεται στις υποβαλλόμενες φο

ρολογικές δηλώσεις. Μετά τή σύνταξη του Κτηματολογίου νά ορισθεί 

ενα πρότυπο ενοίκιο κατά περιοχή, πού θά μεταβάλλεται βάσει συντε

λεστών καί ανάλογα μέ τή συγκεκριμένη θέση του ακινήτου. Επίσης, 

νά γ ί ν τα ι κοινοποίηση των άδειων οικοδομών καί των συμβολαίων 

μεταβιβάσεως ακινήτων στον "Εφορο της περιοχής της κατοικίας, 

τόσο του κατασκευαστή οσο καί του ιδιοκτήτη. 

Εισόδημα άπό κινητές αξίες ( Γ** πηγή): Θέσπιση, μέτρων 

πού νά αποβλέπουν στην όνομαστικοποίηση των μή είσηγμένων στο 

χρηματιστήριο μέτοχων, καθώς καί διερεύνηση της δυνατότητας φο

ρολογήσεως των τόκων άπό τραπεζικές καταθέσεις. Τό τελευταίο 

θά πρέπει νά γ ί ν ε ι μέ άρση του απόρρητου των καταθέσεων καί αύξη

ση του επιτοκίου. 
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Είσοδημα άπό εμπορικές επιχειρήσεις (-Δ'πηγή): Βασική 

επιδίωξη έδώ θά πρέπει νά είναι ή προσπάθεια νά επιτευχθεί απο

τελεσματικός έλεγχος, τόσο στην προμήθεια του κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού καί των πρώτων ύλων (ύπερτιμολογήσεις) οσο και στή 

διακίνηση των εμπορευμάτων (ύποτιμολ'ογήσεις). Σαν πιό αποτελε

σματικά μέτοα προτείνονται: 

α. Περιορισμός των πολλαπλών αποστολών μέ αναγραφή στό 

δελτίο αποστολής της ώρας μεταφοράς του εμπορεύματος 

β. Εξεύρεση τρόπου θεωρήσεως των ταινιών των άριθμομηχα-

νών-ταμείων των εμπορικών καταστημάτων. 

γ. 'Οργανωμένος έλεγχος τον λιανικών πωλήσεων στην έκδο

ση δελτίων λιανικής πωλήσεως. 

Εισόδημα από ελευθέρα επαγγέλματα (Ζ'πηγή): 'Η προσ

πάθεια γιά τόν προσδιορισμό καί τή σύλληψη της φορολογητέας ύλης 

στά ελεύθερα επαγγέλματα θά πρέπει νά επιδιωχθεί μέ τά ακόλουθα 

προτεινόμενα μέτρα: 

α. Συγκρότηση ειδικών επίτροπων γιά τόν προσδιορισμό 

του εισοδήματος από τά ελεύθερα επαγγέλματα, πού θά αποτελούνται 

άπό έναν Οικονομικό "Εφορο, έναν 'Επιθεωρητή καί έναν εκπρόσω

πο του επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, προτείνεται (ι) ή επαναφορά 

του καθεστώτος του Ν. 4045/60 (ειδική εκτροπή) καί (il) υπο

χρεωτική τήρηση»άπό τους γιατρούς,συνταγολογίου θεωρημένου άπό 

τόν Οικονομικό "Εφορο, 

β. Σ'· •:..·, ειδικών υπηρεσιών γιά τήν εφαρμογή προληπτι

κού καί κατασταλτικού έλεγχου. 
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3.2. Φορολογία Εισοδήματος ΙΤομικών Προσώπων 

Προτείνεται ή βελτίωση της οργανώσεως και της τεχνικής 

του ελέγχου, ή ένταση του προληπτικού ελέγχου, ό συσχετισμός των 

δαπανών (όπως π.χ. δαπάνες αυτοκινήτων, διαφημίσεως και προβολής 

κλπ.) μέ τ<5 μέγεθος καί τα* αποτελέσματα χρήσεως της επιχειρήσεως, 

καθώς καί ή διερεύνηση της δυνατότητας καταργήσεως των ειδικών φο~ 

ρολογιών. 

3 . 3 . Φορολογία -^εριουαΟχς (ακίνητης, κληρονομιών κλπ.) 

Τα* βασικά μέτρα που προτείνονται ε ί ν α ι : 

α . Δημιουργία υπηρεσίας Δημοσιονομικού Κτηματολογίου στό 

Υπουργείο Οικονομικών, μέ βάση τό καταρτιζόμενο στό Υπουργείο 

Δημοσίων "Εργων Κτηματολόγιο. 

β. Δημιουργία κινήτρων για" τήν ονομαστικοποίηση των ανώνυ

μων μετοχών πού δέν έ ϊναι είσηγμένες στό χρηματιστήριο, ώστε να" 

γίνονται αντιληπτές κατά τή μεταβίβαση τους σέ περίπτωση κληρο-

νομίας η δωρεάς. Ό προσδιορισμός της αξίας των μετοχών αυτών, 

μέ βά"ση τ ί ς διατάξεις του νόμου περί κληρονομιών, νά γ ί ν ε ι π ιό 

αντικε ιμενικός . Για* τό σκοπό αυτό προτείνεται να" προσδιορίζεται 

ή φορολογητέα αξία μέ βάση τήν καθαρή θέση της επιχειρήσεως, όπως 

έχει αναπτυχθεί πιοπανω.* 

.. γ , ;Ζ3πιβολή αυστηρών κυρώσεων. 
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Λ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΚΒΣΕΖ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Αξιολόγηση - Διαπιστώσεις 

Ol έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη σημασία 

(στά πλαίσια της ασκήσεως δημοσιονομικής π ο λ ι τ ι κ ή ς ) , γ ιατ ί · τά έσο

δα πού αποφέρουν στό Δημόσιο ε ίναι co Τ?/° του συνόλου των φορολογι

κών εσόδων Ήαί τό 52?° των συνολικών δημόσιων εσόδων (συμπεριλαμβά

νεται καί ή κοινωνική ασφάλιση), δηλαδή τό 16/ο περίπου του εθνικού 

εισοδήματος (στοιχεία 1975). 

Τό βασικό πρόβλημα της έμμεσης φορολογίας στην *Ελλάδα, 

πού κάνει τό σύστημα τόσο πολύπλοκο, ε ίναι η ύπαρξη πολλών φόρων. 

Τό σύστημα περιλαμβάνει κυρίως εξ ι φόρους ευρείας βάσεως, δηλαδή: 

α) τό φόρο κύκλου εργασιών, β) τό χαρτόσημο, γ) τόν ε ιδ ικό φόρο στά 

εισαγόμενα, δ) τους φόρους πολυτελείας, ε) τό φόρο μισθών καί ημερο

μισθίων καί στ) τόν ε Ιδικό φόρο καταναλώσεως του 1958. Στό σύστημα 

έμμεσων φόρων περιλαμβάνεται επίσης ένας μεγάλος αριθμός από ε ιδικούς 

φόρους καί επιβαρύνσεις. "Ετσι, εκτός άπό τους παραδοσιακούς ειδικούς 

φόρους της δαπάνης, δηλαδή τό φόρο καπνού, ζύθου, οινοπνεύματος καί 

καυσίμων, επιβάλλονται καί ε ι δ ι κ ο ί φόροι στή ζάχαρη, στίς κηρώδεις 

ύλες, στίς κινηματογραφικές τ α ι ν ί ε ς , στά απορρυπαντικά καί στό άμυ-

λοσιρόπιο. 'Επίσης ε ι δ ι κ ο ί φόροι επιβάλλονται στά αυτοκίνητα, στίς 

διάφορες μορφές ψυχαγωγίας του κοινού, "πως καί στ ίς μεταβιβάσεις 

περιουσιακών στοιχείων, κυρίως δέ των ακινήτων. Πέρα άπό τους πιο-

πάνω φόρους, επιβάλλεται σωρεία ειδικών φόρων καί φόρων υπέρ τρίτων. 

Ή άοη^ δλων αυτών των φόρων δέν ε ίναι ή ' ίδια. "Ετσι, π.χ . 

στην περίπτωση του χαρτοσήμου, πού αποτελεί τόν ευρύτερο φόρο ως 

προς τήν κάλυψη τών συναλλαγών, ή βάση διαφέρει μεταξύ των διαφόρων 
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τελών. Προκειμένου γιά τά τέλη πού επιβάλλονται: ι στα προϊόντα, 

σάν βάση του φόρου λαμβάνεται ή συνολική άξια του προϊόντος, δπου 

περιλαμβάνονται όλοι οι άλλοι φόροι Ksi επιβαρύνσεις. *0 φόρος αυ

τός, επομένως, ε ίναι σωρευτικός Wit έτσι διαφοροποιεί τήν επιβάρυν

ση στά διάφορα προϊόντα•ανάλογα μέ τόν αριθμό των σταδίων από τά 

όποια περνά κάθε προϊόν. 'Αντίθετα ό ΦΚΕ επιβάλλεται μόνο στην 

άξια πωλήσεως των προϊ'ν„·ων των βιομηχανικών επιχειρήσεων, άφου 

προηγούμενα άφαιρεθεΤ η αξία των πρώτων ύλων, πού είχαν ήδη ε π ι 

βαρυνθεί μέ φόρο. Στ Ce υπόλοιπες συναλλαγές, τ ί ς οποίες καλύ

πτουν τά τέλη χαρτοσήμου, καθώς καί στίς διάφορες υπηρεσίες πού 

καλύπτει ò ΦΚΕ, η φορολογική βάση προβλέπεται ^πό τό νόμο καί 

ε ί ν α ι τ ί ς περισσότερες φορές διαφορετική. Στην περίπτωση του -

φόρου μισθών καί ημερομισθίων φορολογική βάση ε ίναι τό σύνολο 

των αποδοχών των εργαζομένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της 

περιοχής τέως Διοικήσεως Π:ωτευούσης, δπου επιβάλλεται ό φόρος. 

*Η φορολογική βάση των φόρων π ο λ υ τ ε λ ε ί ς ε ίναι τελείως διαφορετι

κή γ ι ά τά εισαγόμενα άπό ο,τ ι γιά τά εγχώρια προϊόντα. "Ετσι, 

ένω στην περίπτωση των εισαγόμενων σάν βάση του φόρου λογίζεται 

ή αξία εισαγωγών, στην περίπτωση των εγχώριων προϊόντων οι φόροι 

πολυτελείας παίρνουν τή μορφή πάγιων τριμηνιαίων τελών καί ε ίναι 

ανεξάρτητοι άπό τήν αξία παραγωγής των επιχειρήσεων πού υποβάλ

λονται σέ φόρο. TέλoςJ διαφορετική ε ί ν α ι καί ;'; βάση του ειδικού 

φόρου του 1958 όπως καί των διαφόρων άλλων ειδικών φόρων καί ε π ι 

βαρύνσεων. 

Τήν 'ίδια ποικιλία μέ τή φορολογική βάση παρουσιάζουν 

ο ι φορολογικο ί συντελε στές πού εφαρμόζονται. "Ετσι, π . χ . τό χαρτό

σημο επιβάλλεται μέ διάφορους συντελεστές πού κυμαίνονται άπό \% 
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μέχρι J/o, δταν πρόκειται γιά συναλλαγές στην εγχώρια αγορά καί άπό 

2,4Cfc μέχρι 6%, όταν πρόκειται γιά* εισαγόμενα προϊόντα. Τά εγχώρια 

γεωργικά προϊόντα υπόκεινται σέ τέλη χαρτοσήμου μέ συντελεστή 1,20$. 

Ή πραγματική βέβαια επιβάρυνση των εγχώριων προϊόντων είναι μεγαλύ

τερη καί διαφέρει άπό προϊόν σέ προϊόν ανάλογα μέ τόν αριθμό των 

σταδίων άπό τά όποια περνά τό καθένα άπ'αύτά. *Ό ΦΚΕ, έξαλλου, επι

βάλλεται μέ συντελεστή Qfr, υπάρχουν δμως καί χαμηλότεροι συντελε

στές 2&> καί 4$, πού εφαρμόζονται σέ ορισμένα προϊόντα.
 ι
0 φόρος 

μισθών καί ημερομισθίων εφαρμόζεται μέ συντελεστή 0>, 6 ειδικός 

φόρος γιά τά εισαγόμενα μέ συντελεστές πού φθάνουν στό 1/4 των 

συντελεστών του ΦΚΕ, ένω οι φόροι πολυτελείας καί ό ειδικός φόρος 

του 1958 επιβάλλονται μέ διαφορετικούς συντελεστές πού κυμαίνονται 

άπό 10̂ 3 μέχρι 40̂ >. Τέλος, οι συντελεστεί," των διαφόρων ειδικών φό

ρων επί της δαπάνης διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους καί ορισμένοι 

άπό αυτούς, όπως π.χ. του καπνού, της βενζίνης καί των αυτοκινήτων, 

είναι πολύ υψηλοί. 

'Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές αναφορικά μέ τίς 

απαλλαγές καί εκπτώσεις, πού δίνονται στους φόρους αυτούς. Οί, λι

γότερες απαλλαγές είναι στό χαρτόσημο, πού όμως δέν αποτελεί πράγ

ματι γενικό φόρο δαπάνης, γιατί καί έδω υπάρχει πλήθος άπό απαλ

λαγές καί εξαιρέσεις. 

Τέλος, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στή διαδικασία βεβαιώ

σεως καί εισπράξεως των διαφόρων' έμμεσων φόρων δαπάνης. 

'Αποτέλεσμα όλων αύτων είναι ότι δλο τό σύστημα των έμμεσων 

φόρων είναι τόσο πολύπλοκο, ώστε νά δημιουργεί υψηλό διαχειριστικό 

καί κοινωνικό κόστος. 'Αναλύοντας τίς αδυναμίες του βλέπουμε οτι 

περεμβαίνει μέ διάφορους τρόπους καί παρεμποδίζει τήν αριστοποίηση 
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της κατανομής των πόρων. "Ετσι, ορισμένοι φόροι, δπως π.χ . τό χαρτό

σημο, ε ίναι σωρευτικοί μέ συνέπεια να" ώθουν τ ι ς επιχειρήσεις σέ κά

θετη συγκέντρωση και νά παρεμποδίζουν την εξειδίκευση. "Αλλοι μετα

βάλλουν τ ί ς σχετικές τιμές των παραγωγικών συντελεστών καί παρεμβαί

νουν στή χρησιμοποίηση του άριστου συνδυασμού τους γ ιά την παραγω

γική διαδικασία. Τέλος, η όλη διάρθρωση των έμμεσων φόρων επηρεά

ζ ε ι τ ί ς προτιμήσεις των καταναλωτών σέ τρόπο που νά μην επιτυγχά

νεται η αριστοποίηση της κατανομής της καταναλωτικής δαπάνης μετα

ξύ των διαφόρων άγαθων καί υπηρεσιών. 

Ενα άλλο βασικά μειονέκτημα του σημερινού συστήματος / 

ε ί ν α ι ή αντίστροφη προοδευτικότητα του, γεγονός πού δημιουργεί 

δυσμενείς επιδράσεις τόσο στή διανομή του-εισοδήματος δσο καί 

στή διαχρονική εξέλιξη των.δημόσιων εσόδων. Πράγματι, τά έσοδα 

από έμμεσους φόρους εμφανίζουν μικρό σχετικά βαθμό ευαισθησίας, 

μέ συνέπεια οι φορείς ασκήσεως δημοσιονομικής πολιτικής νά αναγκά

ζονται νά αλλάζουν κάθε τόσο τους συντελεστές, γ ιά νά μπορέσουν 

νά εξασφαλίσουν τά απαιτούμενα έσοδα γιά τη χρηματοδότηση των δη

μόσιων δαπανών, πού άπό τη φύση τους αυξάνονται συνέχεια. 

....·. Τέλος, τό υφιστάμενο σύστημα έμμεσων φόρων στην '.Ελλάδα 

δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί εύκολα σάν μέσο γιά την άποτελεσματι-

κή σταθεροποίηση της Οικονομίας καί σ'αύτό φταίει ή δομή *του, ε π ε ι 

δή περιλαμβάνει πλήθος άπό φόρους·τού επιβάλλονται μέ.διάφορους 

συντελεστές. Τό αποτέλεσμα είναι,κάθε φορά πού χρειάζεται νά γ ί 

νει μιά αναπροσαρμογή των εσόδων στις δαπάνες,νά πρέπει νά'αλλάζουν 

καί οι φόροι η οι συντελεστές τους. 

'Εντούτοις, τό υφιστάμενο σύστημα έμμεσων φόρων φαίνεται 

νά ενισχύει τήν εγχώρια παραγωγή, πέρα άπό τήν προστασία πού παρέχει 
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μέ τους δασμούς. Πράγματι, οι υφιστάμενοι σημεοα έμμεσοι φόροι 

διαφοροποιούν την επιβάρυνση σε βάρος των εισαγομένων και ευνοούν 

την εγχώρια παραγο^γή,, Ή " ιαφοροποίηση αύτη της έ ιβαρύν ?εως σέ 

βάρος των εΙσαγομενων ε ίναι μεγαλύτερη στην περίπτωση ορισμένων 

προϊόντων, π·-ύ υπόκεινται σέ υψηλούς φόρους πολυαελείας κατά την 

εισαγωγή. "Οταν δμως εξετάζουμε ολόκληρους κλάδους σάν σύνολο 

καί παίρνουμε υπόψη τή συνολική (άμεση καί έμμεση) επιβάρυνση 

της εγχώριας; παραγωγής από δλους τους r/όρους, ή διαφοροποίηση 

ε ί ν α ι μικρότερη καί, στην περίπτωση μάλιστα ορισμένων κλάδων, 

οι υφιστάμενοι φόροι διαφοροποιούν τήν επιβάρυνση σέ βάρος της 

εγχώριας παραγωγής. Κατά μέσον δρο πάντως ή εγχώρια παραγωγή 

φαίνεται νά ευνοε ίται . Τό πλεονέκτημα δμως αυτό αντισταθμίζε

ται κατά ενα μέρος άπό τ ί ς δυσμενείς επιδράσεις πού άσκουν οι 

έμμεσοι φόροι στό ισοζύγιο πληρωμών, άπό τήν πλευρά των εξαγω

γών, καί πού προέρχεται άπό τό γεγονός οτι οι φόροι αυτοί δέν 

επιστρέφονται πλήρως Ματα τήν εξαγωγή. 

Τέλος, πέρα άπό τ ί ς αδυναμίες αυτές, τό σύστημα της 

έμμεσης φορολογίας στην ιΕλλάδα διαφέρει ουσιαστικά άπό τά συστή

ματα- πού εφαρμόζονται στις χωρες-μέλη της ΕΟΚ, οι οποίες έχουν 

θεσπίσει ενα γενικό φόρο επί της δαπάνης, τό Φόρο Προστιθεμένης 

'Αξίας. 

2. Προτεινόμενα μέτρα 

Τό συμπέρασμα άπό τήν παραπάνω εξέταση των προβλημά

των του συστήματος της έμμεσης φορολογίας στην 'Ελλάδα είναι η 

επιτακτική ανάγκη άναμορφώσεως του. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή είσο

δος της χώρας στην EOE" επιβάλλει οπωσδήποτε την εναρμόνιση αύτου 
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του συστήματος μέ εκείνα πού ισχύουν στην Κοινότητα, οπού ήδη έχει 

προχωρήσει αρκετά η διαδικασία εναρμονίσεως των έμμεσων φόρων μετα

ξύ των χωρων-μελων. "Ετσι, σαν βασική καί ρ ι ζ ι κ ή αναμόρφωση προτεί

νεται ή εισαγωγή του Φόρου Προστιθεμένης 'Αξίας, πού εφαρμόζεται 

πλέον στίς χώρες της ΕΟΚ. Πρέπει να τονιστεί ότί τήν αλλαγή αυτή 

δέν τήν επιβάλλει μιόνο ή ανάγκη εναρμονίσεως μέ τήν Κοινότητα αλ

λά περισσότερο ή προσπάθεια πού πρέπει νά καταβληθεί γιά τήν εκλο

γίκευση του σημερινού συστήματος καί τήν απάλειψη των μειονεκτημά-

των του μέ όλες τ ί ς δυσμενείς επιδράσεις του στην Οικονομία της 

χώρας. 

Βέβαια, ή εισαγωγή του Φ.Π.Α. δέν θά έχει μόνο ευνοϊκές 

επιδράσεις. Μερικές άπ'αυτές θά εξαρτηθούν από τή διάρθρωση του 

νέου φόρου ένω άλλες θά ε ίναι ανεξάρτητες άπ'αυτήν. Βασικά, ò 

Φ.Π.Α. θά συμβάλει στην ορθολογική κατανομή των πόροον μέ τό νά 

εξαλείψει τ ί ς δυσμενείς επιπτώσεις του σημερινού συστήματος, νά 

αυξήσει τήν προοδευτικότητα της έμμεσης φορολογίας καί νά βελτιώ

σει τή διανομή του εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων εισοδηματικών 

τάξεων. Τέλος, υπάρχει ή πιθανότητα νά προωθήσει τό ρυθμό οικο

νομικής αναπτύξεως μέ τ ί ς πιθανές ευνοϊκές επιδράσεις πού θά έχει 

αυτό στίς επενδύσεις καί στίς εισαγωγές. Πάντως, δλες αυτές οι 

μεταβολές δέν θά πρέπει νά αναμένεται οτι θά επέλθουν σέ βραχυχρό

νια κλίμακα αλλά οϋτε οτι θά ε ί ν α ι καί τόσο εντυπωσιακές. 'Εκείνο 

πού έχει τή μεγαλύτερη σημασία ε ί ν α ι οτι θά εκσυγχρονισθεί καί θά 

απλουστευθεί τό τόσο απαρχαιωμένο καί τελικά επιζήμιο γιά τήν Οικο

νομία υφιστάμενο σύστημα έμμεσης φορολογίας. 

Γιά τήν άναμιόρφωση του συστήματος καί τήν εφαρμογή του 

Φ.Π.Α. προτείνονται από τήν 'Ομάδα Εργασίας τά ακόλουθα: 
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α. Υποκατάσταση μέ τόν Φ.Π.Α. όλων των γενικών φόρων δαπά

νης (Φ.Κ.Ε., φόρος μισθών καί ημερομισθίων, ε ιδ ικός φόρος των 

εισαγομένων, φόρος πολυτελείας, είδΐΐ*5ς φόρος του 1958, από τό 

χαρτόσημο, εκείνο πού επιβάλλεται στα" τιμολόγια καί άπό τ ι ς υπηρε

σίες εκείνες πού θα υπαχθούν στον Φ.Π.Α.), καθώς καί ορισμένων 

ειδικών φόρων μικρότερης σημασίας άπό την άποψη των εσόδων. 

β. 'Εφαρμογή του Φ.Π.Α. σε δλα τά στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας μέχρι καί τό στάδιο του λιανικού εμπορίου. Βέβαια 

αυτό θά δημιουργήσει φοροτεχνικά προβλήματα γ ι α τ ί ο κλάδος του 

λιανεμπορίου δέν ε ί ν α ι κατάλληλα οργανωμένος αλλά αν ο φόρος 

δέν εφαρμοσθεί σέ ολη την κλίμακα της παραγωγικής διαδικασίας, 

θά διακοπεί ή συνέχεια του (πάνω στην οποία βασίζεται η δλη 

ιδέα του φόρου αύτου) καί θά δημιουργήσει δυνατότητες φοροδια

φυγής. "Αλλωστε καί άπό τήν πρακτική των χωρων-μελων της Κοινό

τητας φαίνεται δ τ ι καί αυτές προτίμησαν άπό τήν αρχή τήν κάλυψη 

δλων των παραγωγικών σταδίων, παρά τήν ευχέρεια πού τους έδιναν 

οι σχετικές προδιαγραφές (Direct ives ìy id τ ή ν εξαίρεση του λ ι α ν ι 

κού εμπορίου. 

γ . Περιορισμός της εφαρμογής του Φ.ILA. στά καταναλωτικά 

καί μόνο αγαθά μέ πλήρη απαλλαγή των επενδύσεων. Ή απαλλαγή'αυ

τή ε ίναι απαραίτητη γιά τή διατήρηση της ουδετερότητας του φόρου^ 

ένω συγχρόνως ενθαρρύνει τήν αύξηση του πάγιου κεφαλαίου καί κατά 

συνέπεια προωθεί καί τήν οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 'Απαλλαγή 

άπό τό φόρο θά πρέπει νά δοθεί καί στίς δημόσιες δαπάνες, δχι δμως 

καί στίς αγορές του Δημοσίου άπό τόν ιδιωτικό τομέα. 'Αντίθετα, 

Ò φόρος θά πρέπει νά καλύπτει τ ί ς δημόσιες, δημοτικές yiccC κ ο ι ν ο τ ι 

κές επιχειρήσεις καί εκμεταλλεύσεις. 
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δ . Περιορισμός των συντελεστών του φόρου τό πολύ σέ τρεΐς^ 

γ ι α τ ί άλλοιώς θά πολλαπλασιασθούν οι δυσχέρειες στή διαδικασία 

βεβαιώσεως καί εισπράξεως, μέ συνεπακόλουθη αύξηση του δημοσιονο

μικοί; καί κοινωνικού κόστους. Βέβαια, ή χρήση ενός μόνο συντελε

στή θά απλοποιούσε τό πρόβλημα. Ή μεγάλη όμως συμμετοχή των έμ

μεσων φόρων στα* συνολικά" φορολογικά* έσοδα καί ή αδυναμία των άμε

σων φόρων να εξασφαλίσουν κάποια προοδευτικότητα στό ολο φορολογι

κό σύστημα αποτελούν απαγορευτικούς παράγοντες για την εφαρμογή 

ενός μόνον συντελεστή. Τούτο θά ε ί χ ε σοβαρής δυσμενή επίπτωση στην 

απόδοση του φόρου καί τήν προοδευτικότητα του. Γι 'αυτό προτείνε

ται ή συμβιβαστική λύση των τριών συντελεστών, δηλαδή ενός ενδιάμε

σου η τυπικού συντελεστή πού θά καλύπτει τό μεγάλο μέρος των αγα

θών καί υπηρεσιών, ενός χαμηλού συντελεστή πού θά καλύπτει μιά 

μεγάλη κατηγορία ειδών πρώτης ανάγκης καί ενός υψηλού συντελεστή 

πού θά καλύπτει προϊόντα πολυτελείας τελικής καταναλώσεως^ εισαγό

μενα κατά κύριο λόγο άπό τό εξωτερικό. Τέλος, σέ ορισμένα είδη 

πρώτης ανάγκης, όπως π.χ . τό ψωμί, τό γάλα κ . α . , θ ά μπορούσε νά 

επιβληθεί ο μηδενικός συντελεστής. *0 συντελεστής αυτός έχει τήν 

έννοια ότι ενώ απαλλάσσει ουσιαστικά τά προϊόντα αυτ<$ άπό τό φό

ρο δέν τά επιβαρύνει μέ προηγούμενο φόρο, πού έχει ενσωματωθεί 

σέ προηγούμενα στάδια. 

ε« Περιορισμός των παρεχόμενων απαλλαγών μόνο σέ ορισμένα 

ε ίδη πρώτης ανάγκης, στίς εξαγωγές, καθώς κ:^ί σέ δραστηριότητες 

πού εξομοιώνονται μ'αυτές. 'Εξαιρέσεις επιχειρήσεων άπό τό φόρο 

μπορούν νά αναγνωρισθούν σέ ορισμένες περιπτώσεις, γιά λόγους 

κοινωνικής η οικονομικής πολιτικής. Τέτοιες περιπτώσεις εΐναι 

των μικρών επιχειρήσεων, καθώς καί ορισμένων υπηρεσιών. Πάντως, 

καί σ'αυτές τ ί ς περιπτώσεις ακόμη, θά πρέπει νά ληφθεί πρόνοια 
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ώστε ή εξαίρεση τους άπό το φόρο να μη γίνει σε βάρος-τους,, πού 

είναι πολύ εύκολο να συμβεί λόγω της φύσεως του φόρου αύτου. 

στ. Ιδιαίτερος χειρισμός της επιβολής του φόρου στις μικρές 

επιχειρήσεις. Η ιδιαίτερη μεταχείριση των μικρών επιχειρήσεων επι

βάλλεται για λόγους δημοσιονομικού vai κοινωνικού κόστους. Είναι 

φανερό οτι ή υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στον Φ.Π.Λ. θά δημιουργή

σει διαχειριστικά προβλήματα στίς φοροτεχνικές υπηρεσίες, καθώς 

καί στίς 'ίδιες τίς επιχειρήσεις. Επειδή όμως ή εξαίρεση τους από 

τό φόρο πιθανόν να αποβεί σε βάρος τους, προτείνεται η νά υπαχθούν 

με τό ιδιαίτερο σύστημα πού εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή της · 

ΞΟΚ η νά τους δοθεί ή διακριτική ευχέρεια νά υπαχθούν ή δχι στο φόρο. 

ζ. Εξαίρεση του γεωργικού τομέα άπό τό φόρο καί. φορολόγηση των 

αγροτικών προϊόντων με ειδικό σύστημα, γιά νά αποφεύγεται η διαφο

ροποίηση της επιβαρύνσεως τους, πού θά είναι δυσμενής γι'αυτά. *Η 

πρόταση αυτή της Ομάδας γίνεται επειδή η μεταχείριση του γεωργικού 

τομέα αποτελεί ενα δεύτερο νευραλγικό σημείο γιά την εφαρμογή του 

Φ,Π.Α. καί μάλιστα με δεδομένα τήν ευαισθησία του τομέα αύτου γιά 

τή χώρα μας,-.την έλλειψη λογιστικής οργανώσεως καί τόν οίκογειακό 

του χαρακτήρα. Βέβαια, οι επιχειρήσεις οι οργανωμένες σέ μεγάλες 

σχετικά μονάδες γεωργικών εκμεταλλεύσεων η οι συνεταιρισμοί μπορούν 

νά υπαχθούν κανονικά στον Φ.ΙΊ.Δ,, χωρίς ιδιαίτερη μεταχείριση. 

η. Υπαγωγή στον Φ.Π.Α., των υπηρεσιών, μέ εξαίρεση ορισμένων 

άπ'αύτες, οι οποίες παρέχονται άπ'ευθείας στον τελικό καταναλωτή καί 

δέν παρεμβαίνουν στο κόστος παράγωγης των προϊόντων. Μια· άλλη ομάδα 

υπηρεσιών πού μπορούν νά εξαιρεθούν άπό τό φόρο είναι οι τραπεζικές 

καί ασφαλιστικές, επειδή δημιουργούν προβλήματα άπό τό γεγονός ό'τι 

ο φόρος δέν μπορεί νά εφαρμοσθεί α αυτές μέ τή συνηθισμένη μέθοδο-
· 

υπολογισμού του. Ππορούν όμως νά υπαχθούν σ'ένα ιδιαίτερο φόρο ή 
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νά υπαχθούν στον Φ.Π.Α. άλλα με διαφορετική μέθοδο υπολογισμού. 

Σ'αυτή την περίπτωση, ή * Ομάδα προτείνει την άμεση μέθοδο υπολο

γισμοί) του φόρου, οπού προσδιορίζεται πρώτα ή προστιθέμενη αξία 

της επιχειρήσεως και κατόπιν εφαρμόζεται σ αυτήν è φορολογικός 

συντελεστής. Σύμφωνα μέ τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να προσδιορισθεί 

απαρχής τ ι αποτελεί τήν προστιθέμενη άξια τόσο των τραπεζικών δσο 

και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

θ , Φορολόγηση μέ τον Φ.Π.Α. των ακινήτων και γενικά των κα

τασκευών. Προτείνεται νά παραμείνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων και 

παλαιών οικοδομών μέ τό καθεστώς" του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, 

μέ πιθανό περιορισμό του φορολογικού συντελεστή. Οι νέες δμως 

κατασκευές θα πρέπει νά υποβληθούν στον Φ.Π.Α, και οι μετέπειτα 

μεταβιβάσεις τους στο φόρο μεταβιβάσεως μέ μειωμένο συντελεστή. 

1< 'Εφαρμογή μεταβατικών μέτρων. Τέ*λος, η Ομάδα κρίνει δ τ ι , 

κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Φ.Π.Α., θά πρέπει νά λη

φθούν μέτρα σχετικά μέ τά αποθέματα, πού ήδη έχουν επιβαρυνθεί μέ 

υπάρχοντες φόρους, γ ι ά τήν αποφυγή διπλής φορολογίας τους. Τα 

'ίδια προβλήματα παρουσιάζουν οι επενδύσεις και ειδικότερα τά κεφα

λαιουχικά αγαθά, πού θά έχουν αγορασθεί λίγο πριν από τήν εφαρμο

γή του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή, θά πρέπει νά γ ί ν ε ι μιά σταδιακή 

απαλλαγή των επενδύσεων από τό φόρο-, δπως άλλωστε έγ ινε και στίς 

χώρες της ΕΟΚ δταν επέβαλαν τόν Φ.Π.Α. 

ί α . Εναρμόνιση των ειδικών φόρων επί της δαπάνης. Το θέμα 

αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί ; παρά τ ί ς προσπάθειες της Ε κ τ ε 

λεστικής Επιτροπής της ΕΟΚ, εκτός από τόν ε ιδικό φόρο στά τσιγάρα,. 

Οι προτάσεις της EOE στην περίπτωση αυτή διαφέρουν άπό τό σύστημα 

πού ισχύει σήμερα στην 'Ελλάδα. Πρέπει, επομένως, η φορολογία καπνού 

να διαμορφωθεί στά πλαίσια των προδιαγραφών της Κοινότητας. 
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*H * Ομάδα προτείνει επίσης ve' καταργηθεί h φόρος ζαχάρεως. 

ιβ. Εναρμόνιση των φορούν υπέρ τρίτων. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα 

της ποικιλίας και του πλήθους των φόρων υπέρ τρίτων φαίνεται ;'τι δεν 

είναι δυνατό να λυθεί στα πλαίσια της επιτροπής αυτής και τό μόνο 

πού μπορεί να προτείνει ν * Ομάδα, μετά άπό αρκετή διερεύνηση του 

προβλήματος,είναι μια αρχική κατάργηση των κοινωνικών πόρων πού 

επιβάλλονται γιά λογαριασμό των διαφόρων Ν,ΙΊ.Δ.Δ, Αναφορικά δμως 

με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αν και μια παρόμοια λύση θά ήταν 

Ιδανική δεν είναι εφικτή· Προτείνεται λοιπόν ή σταδιακή κατάργηση 

ορισμένων πόρων, πού ή απόδοση τους δεν είναι καί τόσο σημαντική, 

ώστε τουλάχιστον ve': περιορισθεί ò αριθμός τους καί. νά απλοποιηθεί 

κάπως τό σύστημα. Γιά τους υπόλοιπους η μόνη δυνατή λύση εΐναι ή 

αντικατάσταση τους με ενα γενικό φόρο, πού τά εσοδά του θά κατανε-

'μηθουν μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, με ορθολογικά κριτήρια. 

Η υπαγωγή τους στον Φ.Π.Λ., τουλάχιστον στό πρώτο στάδιο της εφαρ

μογής του, δεν φαίνεται δυνατή, αν δεν δοκιμασθεί πρώτα αυτός ως 

προς τά έσοδα πού θά αποφέρει. Μακροχρόνια όμως η λύση αυτή εμφα

νίζεται μάλλον εφικτή. 
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a # m W φ γ θ Μ Ι : Η ΚΙΜΗΤΡΩΓΤ ΜΑΠΤΥΞΕΩΣ 

1. *Υφ Lστάμένα κινητρα 

1.1. 'Αξιολόγηση - διαπιστώσει ς 

Τ(5 σημερινό σύστημα κινήτρων περιλαμβάνει ε να ευρύτατο 

φάσμα μέτρων, μέ σκοπό τήν προώθηση των βασικών στόχων της π ο λ ι τ ι 

κής της αναπτύξεως. Στην πραγματικότητα όμως παρουσιάζεται ε ξ α ι 

ρετικά πολύπλοκο καί με κόστος τόσο υψηλό, ώστε νά δημιουργούνται 

εύλογες αμφιβολίες μήπως τελικά υπερβαίνει τό επιδιωκόμενο αποτέ

λεσμα. Υπάρχει επομένως ανάγκη απλουστεύσεως του συστήματος μέ: 

α) κατάργηση των κίνητρων που δέν ε ίναι ζμεαα παραγωγικά και ε κ ε ί 

νων πού αντιμάχονται μεταξύ τους καί β) αντικατάσταση τους μέ νέα 

κίνητρα πιό αποτελεσματικά, πού θά αναφέρονται στην άμεση ενίσχυ

ση των.επενδύσεων καί τήν περιφερειακή καί κλαδική προώθηση τους. 

Συγκεκριμένα, τό σημερινό σύστημα κινήτρων αναπτύξεως 

αναφέρεται σέ: 

α, Κίνητρα γιά τήν προσέλκυση του αλλοδαπού κεφαλαίου καί 

της αλλοδαπής επιχειρηματικότητας 

Τά κίνητρα αυτά κ:ίθιερ(£θηκαν μέ τό il.Δ, 2687/1953 καί 

κατωχυρώθηκαν συνταγματικά μέ τό άρθρο 107 του Συντάγματος του 

1975. 'Ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό. 

Παρέχουν δικαίωμα έπανεξαγωγης κεφαλαίων μέχρι IQfi 

καί κερδών μέχρι 12ί& τό χρόνο στους επενδυτές σέ παραγωγικές 

επενδύσεις μέ κεφάλαια του εξωτερικού. 'Επίσης, δίνουν τό δικαίω

μα της παγιοποιήσεως, γιά μιά 10ετία, της φορολογίας εισοδήματος 

η καθορισμού της μέ συντελεστή χαμηλότερο από τόν ισχύοντα. 
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'Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα μειώσεως η απαλλαγής άπό δασμούς 

καί λοιπούς φόρους στον εισαγόμενο μηχανικό εξοπλισμό γ ια δ ι ά 

στημα μέχρι 10 χρόνων. Μέ τόν A.N. 89/1957, τόν A.N. 378/1968 

καί τόν Μ. 27/1975 παρέχονται μερικά πρόσθετα δικαιώματα κα ί απαλ

λαγές σέ αλλοδαπές καί ημεδαπές εμποροβιομηχανικές καί ναυτιλια

κές επιχε ιρήσεις . 

β. Κίνητρα γ id την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων 

Ηέ τόν Ν. 4171/1961, τά 1Τ.Δ. 916/ΐ971 *κί <59/ΐ975 

προβλέπονται κίνητρα για" την πραγματοποίηση αρχικών επενδύσεων 

ΰψους 150 εκατ. δρχ. κα ί επενδύσεων επεκτάσεως ύψους 50 έκατ.οραχμ£ 

Σάν τέτοια κίνητρα θεωρούνται φορολογικές και δασμολογικές απαλ

λαγές καθώς καί άλλες διευκολύνσεις. 

γ , Γενικά κίνητρα αναπτύξεως γιά επιχειρήσεις υπαγόμε

νες καί μη στον Ν. 417ΐ/ΐ961 

Καθιερώνονται μέ τόν Ν. 4171/1961, τά Ν.Δ. 412/69, 

916/71, .189/73, καί Ν. 159/75. 

Τά κίνητρα αυτά αναφέρονται σέ απαλλαγές από δασμούς 

καί λοιπούς φόρους, απαλλαγή άπό χαρτόσημο, απαλλαγή'άπό φόρο 

εισοδήματος, των τόκιον δανείων αλλοδαπών οίκων κλπ. 

δ . Κίνητρα γιά τή δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονά-

δων μέ μετατροπή η συγχώνευση επιχειρήσεων 

Δίνονται φορολογικές διευκολύνσεις καί απαλλαγές, σέ 

περίπτωση μετατροπής ή συγχωνεύσεως επιχειρήσεων, γιά τή δημιουρ

γία μεγάλων οικονομικών μονάδων. Τό κριτήριο του μεγέθους βασί

ζεται στό ελάχιστο Spio του εισφερόμενου γιά τή νέα επιχείρηση 
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κεφαλαίου δπως ορίζεται, άπό τό νόμο. 

Τό θεσμικό πλαίσιο των κινήτρων αύτων ορίζεται άπό τό 

Ν.Δ. 1297/72 mi τό" Ν. 23Τ./Τ975. 

ε. Κίνητρα γid την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη 

Τα" κίνητρα αυτά αποτελούνται άπό φορολογικά καί άπό χρη

ματοδοτικά πιστωτικά κίνητρα, μέ σκοπό την παρακίνηση των ε π ι χ ε ι 

ρήσεων γιά επενδύσεις σε καθορισμένες περιοχές. 

Τό θεσμικό πλαίσιο των κινήτρων αύτων ε ίναι τά Ν.Δ. 

1078/1971, 1134/1972, 1212/1972. 1312/1972, 1377/1973καί 289/ 

1976. 

Τά φορολογικά κίνητρα ορίζονται άπό τά Ν.Δ. 1078/1971, 

ΙΙ34/1972, 1212/72, 1312/72, 1377/73 καί Ν. 289/1976. Τά χρημα-

τοδοτικά-πιστωτικά ορίζονται άπό τά Ν.Δ. 1312/72 καί 1377/73. 

στ, Κίνητρα γιά τήΝ> τουριστική ανάπτυξη 

Διακρίνονται επίσης σέ φορολογικά, χρηματοδοτικά καί 

λοιπά κ'νητρα. Τό νομοθετικό τον, πλαίσιο ορίζεται άπό τά Ν.Δ. 

1313/1972, 1378/1973 καί 12/:975. 

ν ζ . Κίνητρα ενισχύσεως της κεφαλαιαγοράς 

Νομοθετικό πλαίσιο. IL Δ. 3746/1957, 4242/1962, 232/ 

1969, 608/1970, |28/ΐ9ο9 καί Α.Έ. 147/1967. 

τ\, Κίνητρα εξαγωγικών επιχειρήσεων, πού δίνονται μέ τους 

Ν. 2861/54, Ν.Δ, 423ΐ/ΐ962, Κ.Δ. 849/1971, Ν. 3213/1955, Η. 4484/ 

1965-καί Ν.Δ. 226/1969. 

*Η σωστή αξιολόγηση καί κριτ ική, των παραπάνω κριτηρίων, 
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α π α ι τ ε ί σάν προϋπόθεση |. .ιά οσο τό δυνατό ακριβέστερη εκτίμηση του 

κόστους κα.ί των αποτελεσμάτων τους, αττ,ν Ελληνική Οι:ιονομ£α. 

Είναι όμως γεγονός πώς οποιαδήποτε εκτίμηση της αποτε

λεσματικότητας των κινήτρων αυτών ε ί ν α ι πολύ δύσκολη καί γ ι α τ ί 

υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, πού βοήθα στην μή ορθολογική κατανο

μή των κινήτρων στους διαφόρους κλάδους της οικονομικής δραστηριό

τητας, αλλά καί γ ι α τ ί υπάρχει μεγάλος αριθμός αντιμαχόμενων κ ι ν ή 

τρων. Σύμφωνα με" μία προσεγγιστική μέτρηση του δημοσιονομικοϋ 

κόστους των κινήτρων, γιά τό 1974, βρέθηκε οτι ήταν της τάξεως 

των 15 δισ, δραχμΟν. 

2. Προτάσεις 

Συγκεκριμένα καί γιά κάθε κατηγορία κινήτρων ή 'Ομάδα 

κατέληξε στίς έξης προτάσεις: 

α. Κίνητρα γιά την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου. Νά περιορι

σθούν κατ'αρχήν στά προβλεπόμενα άπό τό'ΊΤ.Δ. 2687/1953 όρια έπαν-

εξαγωγης κεφαλαίων, κερδών καί τόκων, ή δέ παγιοποίηση·των φορολο

γικών συντελεστών στή φορολογία εισοδήματος καί ο ι (Λειώσεις η απαλ

λαγές άπό δασμούς καί φόρους υπέρ τρίτων καί άλλα προνομία νά δ ί 

νονται βάσει αυστηρών κριτηρίων σέ εξαιρετικά επωφελείς γιά τήν ο ι 

κονομία επενδύσεις (βιομηχανίες πού ιδρύονται γιά πρώτη φορά στην 

Ελλάδα η βιομηχανικές επιχειρήσεις πού ε ίναι κυρίως εξαγωγικές). 

β, Κίνητρα γιά τήν πράγματόποίηση μεγάλων επενδύσεων: 

i t Κατάργηση της παγιοποιήσεως των φορολογικών συντελεστών 

του Ν, 4171/1961» πού εμποδίζει τήν άσκηση άντικυκλικης δημοσιονο

μικής πολιτικής. 
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LI, Αύξηση του ορίου επενδύσεων σέ 300 εκατ. ορχ. γιά αρχι

κές επενδύσεις καί 100 εκατ. δρχ. γιο' επεκτάσεις (μέ προϋπόθεση 

αρχικών επενδύσεων 300 εκατ. δ ρ χ . ) . Στην περίπτωση υπαγωγής επεν

δύσεων στο" Ν. 4171/61, με σύμβαση μέ τ<5 Δημόσιο, τ<5 δριο va' ε ίναι 

τουλάχιστον ε να δ ι σ . δραχμές. 

ι ι ι . Κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς κλπ. φάρους είσαγω-

Υ^ζ μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κλπ. 

ί ν . Γενίκευση της κρατήσεως γιά την ανέγερση εργοστάσιων 

(θ,08ίο γιά την επαρχία καί 0,80% γιά τ ί ς λοιπές περιοχές) σέ όλες 

τ ι ς επενδύσεις, μέ υπαγωγή της στίς γενικές δ ι α τ ά ξ ε ι ς . 

\>, Γενίκευση: 1) στά τέλη κλπ. γιά άδειες σκοπιμότητας, 

εγκαταστάσεως καί λειτουργίας μηχανημάτων κλπ», πού έχουν οριστεί 

γ ιά κάθε άδεια σέ 8.000 δρχ. γιά τό Δημόσιο καί 2.000 δρχ. γιά 

κάθε τρίτο, 2) στά τέλη, εισφορές κλπ. γιά συμβάσεις εργολαβίας 

εγκαταστάσεως μηχανημάτων στην επαρχία, πού έχουν περιοριστεί 

στό 1/10, 3) στην αμοιβή των δικηγόρων κάτω άπό τό ελάχιστο δριο 

του κώδικα τον δικηγόρων, 4) στον περιορισμό των αμοιβών των 

συμβολαιογράφων κα£ υποθηκοφυλάκων. 

νι« Διατήρηση του κινήτρου της εξαγωγής β% άπό τα κέρδη 

του τμήματος του έπανεισαχθέντος κεφαλαίου ( εφόσον τό εξαγόμε

νο γιά τήν α ι τ ί α αυτή ποσό συναλλάγματος δέν ε ίναι ανώτερο άπό 

τό &/0 του εισαχθέντος άπό εξαγωγές συναλλάγματος). 

v i l . Τέλος, γιά τ ί ς επενδύσεις μέ σύμβαση, πού υπάγονται στό 

καθεστώς του Ν. 4171/61 προτείνεται : 1) κατάργηση του δικαιώματος 

παγιοποιήσεως των φορολογικών καί δασμολογικών διατάξεων, 2) δ ι α 

τήρηση της απαλλαγής άπό τό φόρο εισοδήματος των καταβαλλόμενων 
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δικαιωμάτων στό εξωτερικό γ id χρήση ευρεσιτεχνιών κλπ., με την 

προϋπόθεση ότι δεν εισπράττεται αντίστοιχα χαί ατό εξωτερικό πα

ρόμοιος φόρος. 3) Παραχώρηση περιοχής αιγιαλού η παοαλίας μέ 

προϋποθέσεις ανταλλάγματος καί δ ici φύλαξε ι ς ως προς τις χωροταξι

κές αντιλήψεις και τη μόλυνση του περιβάλλοντος η τήν αλλοίωση 

του παραδοσιακού ελληνικού τοπίου. 

Υ- Γενικά κίνητρα αναπτύξεως έπιχειρήσεων πού δέν υπάγον

ται ycdy :Τ> 4171/1961 

ί, Διατήρηση του κινήτρου της επιστροφής δασμών κλπ. φό

ρων στίς πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούνται γιά παραγωγή προϊόντων, 

τά όποια πωλούνται σε πρόσωπα πού έχουν ατέλεια κατά τήν εισαγω

γή ομοίων είδων. 

ΐί, Διατήρηση της απαλλαγής άπό τά τέλη χαρτοσήμου των συμβά

σεων δανείου ή των πιστώσεων πού δίνονται από τράπεζες επενδύσεων, 

τήν ΞΤΒΑ, ΕΚΤΕ ή τό Ταμείο Παρακαταθηκών κ:ίί Δανείων, αχίς εγχώ

ριες τράπεζες, δημόσιες βιομηχανικές, μεταλλευτικές καθ τουριστι

κές επιχειρήσεις. 

ill. Κατάργηση της απαλλαγής ά.co τό φόρο εισοδήματος στους 

τόκους δανείων η πιστώσεων πού δόθηκαν από ξένες τράπεζες η ο'ίκους 

(πού δέν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα). *ΙΙ απαλλαγή νά δί

νεται μόνο στην περίπτωση πού ισχύει κ::ί στη χώρα της μόνιμης εγκα

ταστάσεως της τράπεζας η του οίκου. 

tv, Διατήρηση του περιορισμού των δικαιωμάτων των συμβολαιο

γράφων, υποθηκοφυλάκων καί ταμείων νομικών, στην περΰπτίοση έγγραφης 

υποθήκης, ενεχύρου ή προσημειώσεως γιά τήν ασφάλεια των παραπάνω 

(ili) δανείων, μέ τήν προϋπόθεση μιας γενικής κλιμακώσεως του κινή

τρου. 
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ν . Διατήρηση του κινήτρου πού αναγνωρίζει τους τόκους δα

νείων η πιστώσεων, μέχρι τήν έναρξη της παραγωγικής δραστηριότη

τας, σάν έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως, με δικαίωμα αποσβέσεως μέσα 

σέ μια δεκαετία. 

ν ί . Διατήρηση της αναγνωρίσεως της καταβολής δικαιωμάτων 

στό εξωτερικόJ γid χρήση ευρεσιτεχνιών κλπ. ως . φορολογητέου 

κέρδους καί μέχρι του ποσού πού δέν υπερβαίνει τό yf/° των καθα

ρών κερδών.· •··-·-

ν ι ί » Κατάργηση των απαλλαγών των δασμών κλπ. φόρων στους 

εισαγόμενους άπό μεταλλουργικές επιχειρήσεις γαιάνθρακες, στό 

μεταλλουργικό κώκ και στά μεταλλεύματα. 

νίΐ,ί- Κατάργηση της απαλλαγής άπό τό φόρο εισοδήματος των 

αποδοχών του αλλοδαπού προσωπικού, πού δέν κατοικεί μόνιμα στην 

Ελλάδα καί πού εργάζεται σέ ελληνικές ή ξένες τεχνικές ε π ι χ ε ι ρ ή 

σ ε ι ς . 

ίχ. Διατήρηση των δασμολογικών καί λοιπών φορολογικών απαλ

λαγών (άπό τέλη χαρτοσήμου, Φ,Κ.Ε., εισφορές καί δικαιώματα υπέρ 

του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου) γιά τά εισαγόμενα άπό τό εξω

τερικό καί προοριζόμενα αποκλειστικά γιά τ ί ς ανάγκες των τεχνικών 

επιχειρήσεων μηχανήματα, εργαλεία, σχεδιαγράμματα, όργανα κλπ. 

χ. Διατήρηση της απαλλαγής γιά τά κέρδη πού προέρχονται 

άπό εργασίες πού πραγματοποιούν οι αλλοδαπές καί ημεδαπές τ ε χ ν ι 

κές επιχειρήσεις στό εξωτερικό, 

δ . Κίνητρα γιά τή δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων 

μέ μετατροπή ή συγχώνευση τών έτιχειρήοεων 

Βασική επιδίωξη τών κινήτρων αυτών ε ίναι ή δημιουργία 
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μεγάλων οικονομικών μονάδων του τύπου Α.Ε., πού νά μπορούν νά 

ενισχύσουν τό θεσμό της κεφαλαιαγοράς μέ την ε'ίσοδό τους στο* Χρη

ματιστήριο. Μέχρι σήμερα, τά κίνητρο: αυτά χρησιμοποιήθηκαν άπό 

τους επιχειρηματίες γ ιά λόγους φοροαποφυγης wxC μόνο. Οι μετατρε

πόμενες σέ Α.Ε. επιχειρήσεις δέν έχασαν τόν προσωπικό τους χαρα

κτήρα. 'Επειδή τό κριτήριο γιά τό μέγεθος νέας επιχειρήσεως ε ί ν α ι 

βασικά τό ελάχιστο όριο του εισφερόμενου κεφαλαίου, προτείνεται 

νά αυξηθούν τά υφιστάμενα σήμερα ελάχιστα όρια. 'Ενδεικτικά, ή 

*Ομάδα προτείνει τήν αύξηση του ορίου γιά τ ί ς Α.Ε,, στό 5πλάσιο 

καί στό ΙΟπλάσιο του ελάχιστου ορίου πού απαιτείται σήμεοα γιά 

τή σύσταση Α.Ε., γ ιά τήν επιχείρηση στην οποία εισφέρεται ò β ι ο -

μηχανικός :κλάδος. 

Προτείνεται, επίσης, νά διατηρηθεί ή όνομαστικοποίηση 

των συνολικών μέτοχων, γ ιά μιά 5ετία, καθώς καί ή προϋπόθεση της 

μή μεταβιβάσεως των μέτοχων των Α.Ξ. ή των μεριδίων των ΕΠΕ, κα

τά 75% του συνόλου τους5 επίσης γιά μιά 5ετ ία. ΙΤά παρασχεθεί δυ

νατότητα δυνητικής φορολογήσεως της υπεραξίας πού θά προκύψει 

άπό τή μετατροπή η συγχώνευση μέ χαμηλούς συντελεστές καί μέ 

καταβολή του φόρου σέ μακροχρόνιες δόσεις, γιά νά μήν υπάρξει 

μεγάλη εκταμίευση των επιχειρήσεων. Ή υπεραξία νά θεωρείται 

σάν κατατεθειμένο κεφάλαιο καί νά μή φορολογείται κατά τή δ ι ά 

λυση τ?)ς ε τ α ι ρ ί α ς . 

Νά δίνεται ή δυνατότητα κεφάλαιοποιήσεως καί φορολο

γήσεως των αφορολόγητων αποθεματικών, κατά τή μετατροπή η συγχώ

νευση, μέ μειωμένους συντελεστές καί μέ μακροχρόνιες δόσεις. 

Τέλος, νά μήν αίρονται τά κίνητρα δταν ή εταιρία χρησι

μοποιεί τά εισφερόμενα ακίνητα γιά έςυπηρέτηση άλλων επιδιώξεων, 

διαφορετικών άπό τό κύριο αντικείμενο της ; νά απαγορεύεται όμως 
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ή μεταβίβαση τους γιά μια 5ετία. 

ε . Κίνητρα για τήν περιφερειακή ανάπτυξη 

Λόγοι συνεπείας του Κράτους επιβάλλουν τή διατήρηση των 

κινήτρων αύτων μέχρι τήν ημερομηνία πού ορίστηκε αρχικά γιά τή λή

ξη τους. Στή συνέχεια, τά κίνητρα αυτά θά αντικατασταθούν μέ τ ί ς 

προτεινόμενες στίς θεσμικές αλλαγές επιχορηγήσεις (grants) , πράγμα 

πού ε ί ν α ι απαραίτητο γιά τήν κάλυψη μέρους του κόστους τους από 

τό κοινό Περιφερειακό Ταμείο της Κοινότητας. Ή χορήγηση δμως 

των grandsπροϋποθέτε ι μιά σοβαρή προεργασία, γ ι ' α ύ τ ό προτείνεται 

νά παραταθεί ή ισχύς των σημερινών κινήτρων περιφερειακής αναπτύ

ξεως της Β' περιοχής γιά δύο χρόνια (μέχρι 31.12.79) καί νά μεσο

λαβήσει διαζευκτικό σύστημα μεταξύ παλαιού καί νέου καθεστώτος 

κινήτρων. 

Προτείνεται, επίσης, νά επεκταθούν τά σημερινά κίνητρα 

καί στίς επιχειρήσεις εξορύξεως μαρμάρων, με τήν προϋπόθεση οτι 

η εξόρυξη θά γ ίνεται ορθολογικά καί χωρίς καταστροφές του περι

βάλλοντος. 

• Ειδικότερα, γιά τά χρηματοδοτικά-πιστωτικά κίνητρα της 

κατηγορίας αύτης προτείνεται; 

- Νά Ισχύσει τό κίνητρο της επιδοτήσεως του επιτοκίου μα-

κροπρ6θεσμου δανείου, γιά μιά 2ετία ακόμη καί γιά τ ί ς περιοχές 

Γ ' καί Δ.' 

- Νά μήν εξακολούθησε ι νά Ισχύει τό κίνητρο των μειωμένων 

εισφορών των ασφαλιστικών οργανισμών (λήγει τήν 31.12.82) άλλα 

νά διατυπωθεί μέ απλούστερο τρόπο ή διαδικασία εισπράξεως καί 

αποδόσεως του. . 
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- Νά επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις γιά τ ί ς δαπάνες μεταφο

ράς τους, όταν μεταφέρονται άπό τό κέντρο σέ περιοχές καθοριζόμε

νες άπ<5 τό Κράτος. 

στ. Κίνητρα για" την τουριστική ανάπτυξη 

Τό πρό|3λημα της καλύψεως του κόστους των κινήτρων στον 

τομέα του τουρισμού ε ίναι ακόμη πιό όξύ, άπ'οσο γενικά σέ ολα τά 

κίνητρα. Ή μέχρι σήμερα αξιολόγηση της καταστάσεως οδηγεί στό 

συμπέρασμα οτι θά πρέπει πιθανόν ή ανάπτυξη τοϋ τουρισμού* να αφε

θ ε ί σέ καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια καί ή κρατική ενίσχυση 

νά περιοριστεί στις προβληματικές περιοχές καί μόνο. Παράλληλα 

δέ, νά μελετηθεί ή εφαρμογή κατάλληλων μέτρων γιά τήν επέκταση 

της τουριστικής περιόδου. 

Αναφορικά μέ τά υφιστάμενα κίνητρα καί γιά τή χρονική 

περίοδο πού καλύπτει τό Πρόγραμμα προτείνεται νά διατηρηθούν μέ

χρι τή χρονική λήξη πού έχει οριστεί γ ιά τό καθένα, χωρίς καμμιά* 

παράταση. 'Οπωσδήποτε δμως, θα* πρέπει νά ληφθούν μέτρα γιά τό 

άμεσο μέλλον καί πρίν λήΓει ή ισχύς των κινήτρων αύτων, σχετικά 

μέ τ ί ς τ ι μ έ ς των τουριστικών υπηρεσιών, πού βρίσκονται, παρά τήν 

αυξημένη ζήτηση, σέ πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Ειδικότερα προτείνεται" ,. 

- Ή έκπτωση ποσοστού f/o από τά έσοδα από αλλοδαπούς στή 

Β ' περιοχή, πού λήγει τήν 31.12.77, νά περιοριστεί μετά σέ .1,S&. 

- Ή απαλλαγή άπό δασμούς καί λοιπούς φόρους στά κατανα

λισκόμενα καύσιμα νά μήν παραταθεί πέρα άπό τή λήξη της (31.12.78) 

στις περιοχές Α**καί Β'καί νά ισχύσει μέχρι τό 1980 στην Γ ' περιοχή. 
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- 'Η μειωμένη καταβολή τελών στους Δήμους καί· τ ί ς Κοινότη

τες νά οριστεί σε* ποσοστό 73° καί σέ διαφορετική βάση υπολογισμού. 

- Ή έκπτωση 39° στά ακαθάριστα έσοδα των γραφείων τουρισμού, 

νά παραιαθεΐ γιά μιά πενταετία, με τή διευκρίνιση δτ ι δέν θά περι

λαμβάνονται τά έσοδα πού προορίζονται για κάλυψη δαπανών γιά τ ί ς 

συμφωνίες μέ ξενοδοχεία, καθώς καί γ ιά τ ί ς μεταφορές προσώπων άπό 

καί προς τό εξωτερικό. 

- Ή καταβολή μειωμένων εργοδοτικών εισφορών νά ρυθμιστεί 

μέ τόν 'ίδιο τρόπο, όπως καί στίς βιομηχανίες. 

- Ή χορήγηση άτελείας,. για* τηλεφωνικές συνδιαλέξεις νά 

καταργηθεί σέ δλες τ ί ς περιοχές έκτος άπό τή Γ.' 

& * Κίνητρα Ύι& τ ή ν έν ίσχυση της κεφάλα ιαγορας 

Στην προσπάθεια γιά τήν ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς προ

τ ε ί ν ε τ α ι : 

- Υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των 

επιχειρήσεων πού τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., μέ τήν -

υποχρέωση νά κεφαλαιοποιηθεί ή υπεραξία καί νά καταμληθεΐ φόρος 

20$ στην υπεραξία των κτιρίων καί 10$ στην υπεραξία των οικοπέ

δων. Μέ τή φορολογία αυτή θά εξαντλείται κάθε φορολογική υπο

χρέωση, τόσο των επιχειρήσεων οσο καί των μετόχων. 

- Κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής γιά κεφάλαιοποιή-

σεις αποθεματικών. 

- Ειδικός τρόπος φορολογίας μερισμάτων, δηλαδή τά μερί

σματα άπό μετοχές είσηγμένες στό Χρηματιστήριο θά έχουν αφορολό

γητο δριο 15.000 δρχ. δταν προέρχονται άπό μία Α.Ε. καί μέχρι 
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60.000 δρχ., ανώτατο όριο, όταν προέρχονται άπό περισσότερες Α.Ξ. 

Το* υπόλοιπο θα* φορολογείται με συντελεστή 38/° για τ ("ς ονομαστικές 

μετοχές και \\fo γ ιά τ ι ς ανώνυμες. Τά μερίσματα των μή είσηγμένων 

στό Χρηματιστήριο μέτοχων δεν θά έχουν αφορολόγητο όριο καί θα* 

φορολογούνται μέ συντελεστή, 43/^ οι ονομαστικές μετοχές καί 47?° 

οι ανώνυμες. 

- Παράταση, γιά μια πενταετία, της απαλλαγής άπό επιβα

ρύνσεις του* Δημοσίου η τρίτων γιά τό εισόδημα άπό τοκομερίδια, 

έσοδα άπό λαχνούς, μεταβιβάσεις ομολογιών κλπ. δανείων, που χρη

σιμοποιούνται σέ παραγωγικές επενδύσεις. Προϋπόθεση της απαλ

λαγής γιά τά δάνεια, πού εκδίδονται-σέ.δημόσια έγγραφη, θά ε ί ν α ι 

νά μή καλύπτοντα ι άπό τ ί ς Τράπεζες σέ ποσοστό πάνω άπό τό 50/°. 

- Κατάργηση της μειώσεως κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του 

φορολογικού συντελεστή γιά τά διανεμόμενα κέρδη. 

- *Υποχρεωτική διανομή μερίσματος μέχρι ποσοστού τουλάχι

στον 30fi των καθαρών κερδών, εφόσον αυτό ε ίναι μεγαλύτερο άπό τό 

6/̂  του μετοχικού κεφαλαίου, έκτος αν ή Γενική Συνέλευση των μετό

χων, μέ πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στή Γζνική Συνέλευση, δέν 

τό δ ε χ τ ε ί , οπότε νά διανέμεται ύποχρεοηικά τό 2θ/ο των κερδών, 

δταν ε ίναι μεγαλύτερο άπό τό 6?? του μετοχικού κεφαλαίου. 

η Λ Κίνητρα έςαγωγικων επιχειρήσεων 

- Καθορισμός της εκπτώσεως άπό τά ακαθάριστα έσοδα των 

έςαγωγων σέ 1*£-3Λ>· 'Επίσης, χορήγηση εκπτώσεως 5% στις ακαθάρι

στες αμοιβές των επιχειρήσεων πού κατασκευάζουν προϊόντα γιά λο

γαριασμό ξένων επιχειρήσεων (FAÇON). 
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- Έπζναφορά της αρχικής κλίμακας μειώσεως της επιστροφής 

των εξαγωγικών επιτοκίων. 

- Διατήρηση της απαλλαγής άπό δασμούς καί λοιπούς φόρους 

στις εισαγόμενες πρώτες ύλες καί απλοποίηση της διαδικασίας της 

επιστροφής των φόρων καί δασμών που έχουν καταβληθεί. 

- Διατήρηση του κινήτρου γιά τήν προτίμηση άπό τό Δημό

σιο προϊόντων εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

- 'Εξομοίωση,ως προς τά κίνητρα, του εφοδιασμού πλοίων 

καί αεροσκαφών με*· τ ί ς εξαγωγικές επιχειρήσεις . 

3. Θεσμικές μεταβολές 

*Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος κινήτρων ανα

πτύξεως καί οL αμφιβολίες για τήν αποτελεσματικότητα τους μέχρι 

σήμερα, οδήγησαν στή σκέψη νά αντικατασταθεί τό δλο αυτό σύστημα 

μέ ενα νέο τρόπο ενισχύσεως των επενδύσεων γid τή βιομηχανική 

ανάπτυξη της χώρας. Σαν π ιό κατάλληλο προκρίθηκε τό σύστημα 

της έπιχορηγήσεως των επενδύσεων ( g r a n t s ; . 

Σέ γενικές γραμμές, τό σύστημα αυτό θα* πρέπει νά κα

λύψει οσο τό δυνατό μεγαλύτερη έκταση στα* κίνητρα επενδύσεων. 

Οι επιχορηγήσεις (μερικώς τουλάχιστον) θά δίνονται μετά τήν 

πραγματοποίηση των επενδύσεων καί έτσι θα" υπάρχει ένας στοιχειώ

δης έλεγχος της αποδόσεως τους. Κατά τή χορήγηση της επιδοτή

σεως θά γ ί ν ε τ α ι διαφοροπο-ίηση ανάλογα· μέ τήν περιοχή της επενδύ

σεως, ώστε νά υπάρχει καί περιφερειακή ανάπτυξη παράλληλα μέ τήν 

παραγωγική. Οι επιχορηγήσεις αυτές θά αντικαταστήσουν τά υφιστά

μενα κίνητρα των αφορολόγητων κρατήσεων, των αυξημένων αποσβέσεων, 
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της επιδοτήσεις των έπιτοκύον δανείων avc-πτύξεως ricci των απαλλαγών 

άπό εισφορές σε* διάφορα ταμεία, 

Τό σύστημα αυτό θά ισχύει, για τίς νέες παραγωγικές επεν

δύσεις. Στην περίπτωση πού το νέο σύστημα θά εφαρμοστεί πρίν άπό 

τη λήξη των σημερινών κινήτρων, οι επιχειρήσεις π'ύ Μ μπορούν νά 

κάνουν χρήση, τόσο των παλαιών δσο και των νέων κινήτρων, θά* έχουν 

τή δυνατότητα να διαλέγουν τό ενα άπό τά δύο συστήματα. Σάν νέες 

παραγωγικές επενδύσεις θά θεωρούνται εκείνες πού θα* δημιουργούν 

νέες βιομηχανικές δραστηριότητες ή επέκταση των παλαιών. Προϋπό

θεση δμως για τή χορήγηση της έπιδοτήσείχΐς θά είναι ή δημιουργία 

επενδύσεων πάνω άπό 10 εκατ. δρχ. καί ή απασχόληση τουλάχιστον 

10 ατόμων η συμβολή στή διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 

Ή επιχορήγηση θά κλιμακώνεται κατά βιομηχανική περιοχή 

γιά τό αντιστάθμισμα των προβληματικών περιοχών. "Ετσι, θά πρέπει 

νά αποκλειστεί ή Α' περιοχή,οπού οι βιομηχανίες θά δρουν αυτοδύνα

μα. 

'Αναφορικά μέ τήν κλαδική μεταχείριση των επιχειρήσεων θά 

πρέπει νά υπάρξει διαφοροποίηση της έπιχορηγήσεως μέ τήν ενίσχυση 

τών κλάδων πού θά θεωρηθεί δτι πρέπει νά αναπτυχθούν περισσότερο. 

Σάν μέγιστο όριο έπιχορηγήσεως γιά τίς προβληματικές 

περιοχές καί τόν πιό ευνοούμενο κλάδο προτείνεται τό 50^ της επεν

δύσεως πού πρόκειται νά γίνει, Τό ποσό αυτό θά καταβάλλεται κατά 

τή διάρκεια πραγματοποιήσειος της επενδύσεως καί σέ καθορισμένο χρο

νικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια). 

Αρχικά, οι επιχορηγήσεις θά δίνονται γιά επενδύσεις σέ 

ακίνητα. "Οταν δμως τό -σύστημα επεκταθεί καί στό μηχανολογικό 
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εξοπλισμό,θά προκύψουν προβλήματα ύπερτιμολογήσεων άπό μέρους των 

επιχειρήσεων. Στο* σημείο αυτό ή 'Ομάδα επισημαίνει τήν ανάγκη νά. 

ληφθούν μέτρα για τόν έλεγχο καί τήν αποφυγή των ύπερτιμολογήσεων. 

Μέ τό σκοπό νά ενισχυθεί ή περιφερειακή αποκέντρωση των 

βιομηχανικών κλάδων εντάσεως εργασίας θά πρέπει νά δοθεί μιά πρόσ

θετη επιχορήγηση, διαρκείας τριών χρόνων, γιά κάθε νέα θέση, που 

θά κλιμακώνεται περιφερειακά. 

Γιά τήν προαγωγή καί ενίσχυση της χρησιμοποιήσεως τεχνο

λογίας στην παραγωγή νέων προϊόντων θά δίνεται επιχορήγηση Jfo. 

Στην περίπτωση αυτή θά πρέπει νά ορίζονται, οσο τό δυνατό μέ σαφή

νεια καί μέ αυστηρά κριτήρια, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις έπιχορη-

γήσεως. 

Τέλος, η επιχορήγηση των επενδύσεων θά εξομοιώνεται μέ 

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο καί θά φορολογείται μόνο στην περί

πτωση διαλύσεως της επιχειρήσεως πριν άπό τήν παρέλευση 15ετίας. 

Τά πλεονεκτήματα πού εμφανίζει τό σύστημα αυτό μπορούν 

νά συνοψισθούν στά ακόλουθα: 

1„ Δυνατότητα αποφασιστικής ενισχύσεως συγκεκριμένων δρα

στηριοτήτων, τομέων η γεωγραφικών περιοχών, πού η οικονομική τους * 

ανάπτυξη θά συμβάλει αποφασιστικά στή γενικότερη ανάπτυξη της χώ

ρας. 

2. Γνώση του πραγματικου κόστους της έπιχορηγήσεως καί επο

μένως των παρεχόμενων κινήτρων. 

3«, Δυνατότητα ασκήσεως άντικυκλικης πολιτικής. 

4, Υποβοήθηση στην ανάπτυξη καί νέων,μή προσοδοφόρων ακόμα, 

επιχειρήσεων. 
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5« Απλούστευση της φοροτεχνικής διαδικασίας. 

6, "Αμεση επιδότηση του 'Ελληνικού Δημοσίου άπό τό Ταμείο 

Περιφερειακής Αναπτύξεως της ΕΟΚ μέ ποσοστό μέχρι 5Φ> της αξίας 

των GRANTS. 

Τέλος, ή 'Ομάδα πιστεύει οτι ή θεσμική αυτή αλλαγή στό 

σύστημα των κινήτρων, θα" έχει αποτελεσματική επίδραση στό δημόσιο 

τομέα καί στό ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως της χώρας, καταργώντας 

τό τόσο πολύπλοκο καί αμφίβολο σέ απόδοση σύστημα πού* ισχύει σή

μερα. 
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ZT„ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1. 'Αξιολόγηση - Διαπίστωσεις 

Ή Τοπική Αυτοδιοίκηση, δπ >ς έχει εξελιχθεί σήμερα στη 

χώρα μας, δέν παρουσιάζει απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό αναπτύξεως. 

Οι Δήμοι καί οι Ι-οινότητες πού τήν εκφράζουν έχουν κάθε δυνατότη

τα να γίνουν σημαντικοί παράγοντες προόδου της πολιτικής, κοινω

νικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής του τόπου, αν εντοπισθούν· 

οι σημερινές αδυναμίες καί στή συνέχεια ληφθούν χά κατάλληλα μέτρα, 

ώστε οι αδυναμίες αυτές να περιορισθούν και νά ενεργοποιηθούν γ ε 

νικά οι τοπικοί αυτοί φορείς. *Η ανάπτυξη του θεσμού της Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως ε ίναι ό θεμελιακός παράγοντας γιά τήν προαγωγή του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, τή μείωση των οικονομικών καί κοινωνι

κών ανισοτήτων καί τήν ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού στή λήψη των 

τοπικών αποφάσεων. 

Ή Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως λειτουργεί σήμερα στή χώρα 

μας, σε γενικές γραμμές παρουσιάζει τήν ακόλουθη εικόνα: 

Ι» Διάρθρωση - οργάνωση - αρμοδιότητες 

Τό άρθρο 102 του Συντάγματος κατοχυρώνει τό θεσμό της 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, πού εκφράζεται σέ πρώτη βαθμίδα μέ τους 

Δήμους καί τ ί ς Κοινότητες. 

"Ετσι, σύμφωνα μέ τό άρθρο αυτό ορίζεται δ τ ι : 

ί . ή διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους'Οργανι

σμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, 

t i , οι'Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως έχουν διοικητική 

αυτοτέλεια, 

Vii, οι αρχές των Οργανισμών Ίοπικής Αυτοδιοικήσεως εκλέ

γονται μέ καθολική καί μυστική ψηφοφορία. 
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t v . τό κράτος εποπτεύει την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά .τρόπο 

πού νά μήν εμποδίζει την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας καί της ελεύ

θερης δράσεως της, 

ν) τό κράτος φροντίζει γιά τήν εξασφάλιση των πόρων πού ε ί 

ναι απαραίτητοι γιά τήν εκπλήρωση της -αποστολής της Τοπικής Αύτο-

διοικήσεως. 

Άπό τήν παράγραφο 4 του 'ίδιου άρθρου προβλέπεται επίσης 

ή δεύτερη βαθμίδα ϋοπικης αυτοδιοικήσεως. 

Τό σύνολο των;Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ανέρχε

ται σέ 6.022, άπό τους οποίους 264 ε ίναι Δήμοι καί 5.758 κ ο ι ν ό τ η 

τ ε ς . Οι'Οργανισμοί διοικούνται βασικά άπό δύο όργανα, ενα βουλευό-

μενο (δημοτικό η κοινοτικό συμβούλιο) καί ενα' εκτελεστικό (δήμαρχος 

η πρόεδρος κοινότητας). Ό δημοτικός καί κοινοτικός κώδικας (άρθρο 

23) ορίζε ι τ ί ς αρμοδιότητες των Δήμων καί Κοινοτήτων, άπό τ ί ς οποί

ες οι κυριότερες ε ίναι Ξ 

ΐ . Κατασκευή, συντήρηση καί λειτουργία συστημάτων' υδρεύσεως, 

υπονόμων καί αποχετεύσεως, αρδεύσεως καί εγγειοβελτιωτικών έργων. 

ί ί . Κατάσκευή καί συντήρηση δημοτικών καί κοινοτικών οδών, 

πλατειών, γεφυρών, αγορών, ζωαγορών,· καθώς καί ρύθμιση της λ ε ι 

τουργίας τους. 

ί ί ί « Κατασκευή, συντήοηση καί λειτουργία δημοτικών λουτρών 

καί αποχωρητηρίων, εγκαταστάσεις θαλάσσιων λουτρών καί διευθέτηση 

παραθαλάσσιων τόπων αναψυχής, καθώς καί κατασκευή, συντήρηση καί 

λειτουργία αλσών, παιδικών κήπων, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων 

Γϊναψυχης καί γενικά εξωραϊστικών έργων', 

Ιν . Μέριμνα γιά τή γενική καθαριότητα. 
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ν . Εξασφάλιση βοσκοτόπων γιά τά ζώα των δημοτών, καθώς καί 

βελτίωση τους. • > 

ν t . "ίδρυση καί συντήρηση νεκροταφείων. 

Για" τήν υποβοήθηση της διευρύνσεως των δραστηριοτήτων 

της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως στον κοινωνικό, πολιτιστικό καί οικο

νομικό τομέα, προβλέπεται άπό τόν δημοτικό Hai κοινοτικό κώδικα, 

η σύσταση ιδρυμάτων (ν·~σοκομεΐα, σανατόρια, βρεφοκομεία, ορφανο

τροφεία, γηροκομεία), Νομικών Προσώπων (φιλαρμονικές, βιβλιοθή

κες, θέατρα, πνευματικά κέντρα, κλπ.) καί επιχειρήσεων, κυρίως 

υδρεύσεως καί αποχετεύσεως. Ό κώδικας προβλέπει επίσης καί γιά 

τή διακοινοτική συνεργασία καί αναγνωρίζει τό θεσμό του συνδέσμου 

τοπικών μονάδων, γιά τήν άπό κοινού εκτέλεση καί συντήρηση έργων 

καί τήν παροχή υπηρεσιών. . .-

I I . Προσωπικό*Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 

Ή κατάσταση των δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων δ ι έ 

πεται άπό δ ι α τ ά ζ ε ι ς , κατά βάση παρόμοιες μέ του κώδικα καταστάσεως 

δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων. '•;?••" 

Ό συνολικός αριθμός των τακτικών δημοτικών καί κ ο ι ν ο τ ι 

κών υπαλλήλων φτάνει τους 10.850, άπό τους οποίους 5.670 > είναι 

δημοτικοί καί 5.180 κοινοτ ικοί . Οι έκτακτοι καί ημερομίσθιοι . . 

ε ί ν α ι 14.900. 

Τέλοςi στους Δήμους υπηρετούν 330 διοικητικοί (επάλληλοι, 

πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, άπό τους οποίους 203 υπηρετούν σέ Δή

μους της Νομαρχίας 'Αττικής καί 71 σέ Δήμους της Νομαρχίας Θεσ

σαλονίκης. Στους Δήμους 2.1 Νομαρχιών δέν υπηρετεί κανένας πτυ

χιούχος διοικητικός υπάλληλος. 
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I I I . , Πηγές εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 

Τά φορολογικό έσοδα των'Οργανισμών τιροέρχονται ε ϊ τ ε από 

αυτοτελείς φόρους ε ϊ τ ε άπό πρόσθετα ποσοστά σέ ορισμένους κρατι

κούς φόρους. 

Οι φορολογικές πηγές τους βασίζονται τόσο σέ άμεσους 

οσο καί σέ έμμεσους φόρους. Στους τοπικούς οργανισμούς, επίσης, 

παρέχεται από τό νόμο δικαίωμα επιβολής τελών και δικαιωμάτων, 

γ ιά υπηρεσίες παρεχόμενες άπό αυτούς, καθώς καί γ ιά τή χρήση 

κτημάτων, έργων η υπηρεσιών. Επίσης επιβάλλουν εισφορές, σέ π ε 

ριπτώσεις επεκτάσεως καί τροποποιήσεως σχεδίων πόλεως. "Αλλες 

πηγές εσόδων ε ίναι τά έσοδα άπό περιουσία καί επιχειρηματική 

δράση καί άπό κρατικές επιχορηγήσεις. Ol πηγές αυτές αποτελούν 

τά τακτικά τους έσοδα, ένω τά έσοδα άπό-δάνεια MCÎ C άλλες πηγές 

αποτελούν έκτακτα έσοδα, πού είναι μικρής αποδόσεως. Οι'Οργα

νισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως υποχρεούνται άπό τό νόμο νά συντάσ

σουν κάθε χρόνο τόν προϋπολογισμό τους, δπου αναγράφονται τόσο 

τά έσοδα, δσο καί οι δαπάνες τους. 

Τ ' έσοδα των τοπικών οργανισμών τό 1975, άπό τρέχουσες 

συναλλαγές, ανέρχονται σέ 6.724 εκατ. δρχ.,ένω του συνόλου του 

δημόσιου τομέα ανέρχονται σέ 181.140 εκατ. δρχ. δηλαδή ποσοστό 

3,lf° περίπου. Άπό τό σύνολο της άμεσης φορολογίας του Δημοσίου, 

πού φτάνει τά 70.565 εκατ. δρχ. , τά 930 εκατ. , δηλαδή ποσοστό 

1*3^» κατανέμονται στους τοπικούς οργανισμούς, ένω της Ημμεσης 

φορολογίας, τά ^. 150 εκατ. , δηλαδή ποσοστό 1,2/6. 

|Από·τά έσοδα των Δήμων κ α ί Ε οινοτήτων τό 1975, άπό 

τρέχουσες συναλλαγές. τό 13,Bf° προέρχεται άπό άμεσους φόρους, 
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τό 17#1% άπό έμμεσους, τό 14,4Λ> άπό προσόδους περιουσίας καί ε π ι 

χειρηματικής δράσεως, τό 15̂ > άπό κρατικές επιχορηγήσεις, τό 38,4/^ 

άπό δικαιώματα καί τέλη καί τό 1,3$ από λοιπά έσοδα*. 

Άπό τ ι ς τρέχουσες δαπάνες των'Οργανισμών, τό 1975, πο

σοστό πάνω άπό 5Q& αποτελούν οι μισθοί. Ή τάση αυξήσεως των δαπα

νών άπό τρέχουσες συναλλαγές τά τελευταία χρόνια δημιουργεί στους 

τοπικούς οργανισμούς σοβαρά ελλείμματα, γ ι α τ ί δεν παρουσιάζεται 

ανάλογη τάση αυξήσεως καί στά εσοδά τους. Ή κατάσταση αυτή επη

ρεάζει αισθητά τήν αποταμίευση τωνΌργανισμων σέ βάρος τελικά του 

προγράμματος τους γιά επενδύσεις. Μερικές δέ πηγές εσόδων προορί

ζονται άπό τό νόμο γιά συγκεκριμένες δαπάνες. 

Ή βασική αδυναμία των τοπικών οργανισμών ε ίναι οτι κατέ

χονται άπό ενα γενικό κλίμα αδράνειας, στατικότητας καί υποτονικής 

λειτουργίας. ·Ή αδράνεια αυτή ε ίναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης 

επιδράσεως πολλών αρνητικών παραγόντων πού συγκεκριμένα ε ί ν α ι : 

α. Αποστέρηση των τοπικών οργανισμών άπό ορισμένες αρμοδιό

τητες . Πολλές τοπικές αρμοδιότητες, πού θά μπορούσαν νά ανατίθεν

ται σ* αυτούς, π .χ . ύδρευση, δρόμοι, άλση, πλατείες, έχουν αναλη

φθεί άπό κρατικές υπηρεσίες η Ν.Π. ειδικών σκοπών. Γενικά, ή 

σύγκριση των αρμοδιοτήτων πού έχουν οÌ'Οργανισμοί Τοπικής Αυτο

διοικήσεως όλων των βαθμίδων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μέ τ ί ς αρμο

διότητες πού έχουν οι Δήμοι καί οι Κοινότητες της χώρας μας, δ ε ί 

χνει δτι δέν έχουν αποτελέσει αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού 

στην 'Ελλάδα. - . 

β, 'Αποδυνάμωση άπό βασικές τοπικές πηγές εσόδων. Ουσιαστι

κά,-, δέν υπάρχουν ένας, δύ3 η τρε ις γεν ικοί τοπικοί φόροι, όπως 
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συμβαίνει σέ άλλες χώρες, πού ve' αποδίδουν τό μεγαλύτερο .μέρος των 

τακτικών εσόδων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Α ν τ ί θ ε τ α , υπάρχει εν::ς 

αριθμός τοπικών φόρων, πού αποδίδουν Ικανοποιητικά έσοδα για" με

τρικούς μόνον Οργανισμούς, ένω οι περισσότεροι βασίζονται κατά" κα

νόνα στην κρατική οικονομική ενίσχυση καί κατά δεύτερο λόγο στά 

επιβαλλόμενα τυχόν τέλη ή δικαιώματα. 

γ . Διαρθρωτικές αδυναμίες. 'Από τους 6.022'Οργανισμούς ¥ο~ 

πικής Αυτοδιοικήσεως, οι 264 ε ί ν α ι Δήμοι u.c:i οι 5.758 Κοινότητες. 

Ot 3.272 άπ'αυτούς, δηλαδή ποσοστό 54/° περίπου του συνόλου των 

'Οργανισμών, έχουν λιγότερους άπό 500 κατοίκους, ένω αντιπροσωπεύ

ουν τό 14% του πληθυσμού της χώρας καί οι 4.869'Οργανισμοί, δηλα

δή τό Bufo περίπου, έχουν πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους. 'Αντίθε

τα, οι 69 Δήμοι καί Κοινότητες των πολεοδομικών συγκροτημάτων Πρω

τευούσης καί Θεσσαλονίκης, δηλαδή τό 0,2*& περίπου του συνόλου των 

'Οργανισμών, αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τό 35σ/° του πληθυσμού της 

χώρας. 

'Από τά στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι ό συνολικός α ρ ι θ 

μός τοπικών μονάδων είναι υπέρμετρα μεγάλος σέ σχέση προς τήν έκτα

ση και τόν πληθυσμό της χώρας. Στή συνέχεια, μεγάλος αριθμός'Οργα

νισμών έχε ι απαράδεκτα λίγους κατοίκους, ένω ένας μικρός μόνον 

άριθμός'Όργανισμων έχει μέγεϋ-ος ικανοποιητικό γιά τήν εξασφάλιση 

της παροχής, ορισμένων τουλάχιστον^υπηρεσιών πού θεωρούνται σήμερα 

απαραίτητες. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισαν τό θέμα αυτό 

ε'ίτε μέ έκούσ'ι:: η αναγκαστική συγχώνευση ε ϊ τ ε μέ στενή συνεργασία 

γ ιά τήν εκτέλεση λειτουργιών καί τήν άπό κοινού προσφορά κοινωνι

κών υπηρεσιών στους πολίτες . Οί/Οργανισμοί εξάλλου των δύο πολεο

δομικών συγκροτημάτων παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση στον πληθυσμό 
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τους. 

IV. 'Οργανωτικά προβλήματα 

Οι κυριότεροι παράγοντες πού εμπόδισαν τους τοπικούς φο

ρείς νά ακολουθήσουν μια" πιό ευέλικτη οργάνωση καί μιά ευπροσάρμο

στη προς τ ί ς άπα ι τή σε ι ς των πολιτών διαδικασία, κατά τή διεκπεραίω

ση των τοπικών υποθέσεων, μπορούν νά αποδοθούν κυρίως στο* μικρό μέ

γεθος των περισσότερων*Οργανισμών, στην ανεπαρκή νομοθεσία, στ ις 

ραγδαίες μετακινήσεις του πληθυσμού, κυρίως όμως, στη γενική πολι

τική πού εφαρμόζεται από τήν κεντρική διοίκηση, σέ ότι άφορα τ ί ς 

αρμοδιότητες καί τά οικονομικά μέσα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 

Οι αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων δημιούργησαν διοικητικές δρα

στηριότητες, πού δέν κατανεμήθηκαν στους φορείς ανάλογα καί μέ 

ορθολογικό κριτήριο. Ή χρησιμοποίηση έξαλλου μηχανικών μέσων καί 

νέων μεθόδων οργανώσεως της εργασίας, ώστε νά διευκολυνθεί ο εκ

συγχρονισμός των διαδικασιών καί νά περιοριστεί η γραφειοκρατία, 

ακόμη καί σήμερα, ε ίναι ανεπαρκής καί σέ πολλούς'Οργανισμούς σχε

δόν ανύπαρκτη. 

V, Περιορισμένη επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού 

Πολλοί παράγοντες πού αναφέρονται στην πολιτική του 

προσωπικού wX στον τρόπο αμοιβής του καί οι όποιοι συντείνουν 

στην αύξηση της παραγωγικότητας, έχουν τελείως αγνοηθεί στό τ ο 

πικό επίπεδο. Τά περιορισμένα εξάλλου καθήκοντα των υπαλλήλων 

καί ή έλλειψη επαρκούς επιστημονικής καταρτίσεως στά σύγχρονα τ ο 

πικά %-έματα οδηγούν σέ διαιώνιση των προβλημάτων του.προσωπικού 

των Οργανισμών καί των αιτίων τά οποία τά προκαλούν. 
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2. Προοπτικές αναπτύξεως καί επιδιώξεις 

Ή δημιουργία υγιούς και αποδοτικού θεσμού Τοπικής Αυτο

διοικήσεως, με* στόχο τήν προαγωγή του δημοκρατικού πολιτεύματος 

καί την προώθηση της οικονομικές καί κοινοτικής αναπτύξεως στό 

τοπικό επίπεδο, αποτελεί τή βασική κατευθυντήρια γραμμή του Προ

γράμματος αναφορικά με την πολιτική των τοπικών οργανισμών. Τά 

χρονικά πλαίσια του Προγράμματος μπορεί νά είναι αρκετά γιά τή 

θέσπιση ενός βασικού νομικού πλαισίου, πού θά περιορίζει τόσο 

τίς αδυναμίες του θεσμού δσο καί τίς αρνητικές επιδράσεις άπό τίς 

ατέλειες της δημσ*σιας διοικήσεως, δέν είναι όμως αρκετά γιά την 

πλήρη νομοθετική ρύθμιση των έπί μέρους θεμάτων καί τήν πραγματι

κή ενεργοποίηση των'Οργανισμών. 'Εξάλλου, οι φορείς αυτοί, παρά 

τό γεγονός δτι είναι υπεύθυνοι γιά τή διοίκηση των υποθέσεων τους, 

βρίσκονται στό χώρο του δημόσιου τομέα καί επηρεάζονται άμεσα άπό 

πολλές αποφάσεις του. 

Συγκεκριμένα οι προοπτικές αυτές είναι: 

α. Πραγματοποίηση βιώσιμων τοπικών μονάδων πρώτου καί δεύ-

τερου βαθμού. Είναι γνωστό οτι τό μέγεθος των'Οργανισμών συνδέεται 

άμεσα με τήν αποτελεσματικότητα καί τήν αποδοτικότητα τους. 'Η αύ

ξηση του μεγέθους τους έχει σκοπό: Ι) νά συγκρατήσει τόν πληθυσμό 

στίς αγροτικές περιοχές, ανάλογα μέ τίς οικονομικές δυνατότητες 

καί τίς εθνικές επιδιώξεις, ιι) νά εξασφαλίσει τίς καλύτερες κοι-

νωνικοπολιτιστικές υπηρεσίες στους κατοίκους τους καί ill) νά δη

μιουργήσει προϋποθέσεις γιά νέες ευκαιρίες απασχολήσεως. 

β, 'Ανάληψη δλων σχεδόν των τοπικών υποθέσεων άπό τους τοπι-

κούς οργανισμούς ώστε: ί) νά ενεργοποιηθούν σάν φορείς, ιι) νά απο

φευχθεί ή ίδρυση νέων παράλληλων φορέων, ill) νά περιορισθούν τά 
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ΝΏΔΔ πού έχουν τοπικές αρμοδιότητες καί Ιν) νά άσκουν οι, τοπικοί 

οργανισμοί ενεργό πολιτική η ve' συνεργάζονται με τους αρμόδιους 

φορείς σέ θέματα χωροταξικής πολιτικής παί περιβάλλοντος, 

γ. Βελτίωση της οικονομικής καταστάσεως. *Η παροχή αυτοτε

λών φορολογικών πηγών εσόδων στους τοπικούς οργανισμούς αποτελεί, 

•θεωρητικά, την καλύτερη λύση. Ή αναδιάρθρωση όμως, κατά καιρούς, 

πολλών κρατικών φορολογιών καί ή εναρμόνιση, στό μέλλον, του φο

ρολογικού συστήματος της χώρας μέ τα" σχετικά συστήματα των χωρών-

μελων της ΕΟΚ, θά μεταβάλει τίς υφιστάμενες ηδη τοπικές φορολογίες. 

Ή βελτίωση της οικονομικής καταστάσεως τών'Οργανισμών 

θά αντιμετωπισθεί βασικά άπό έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, 

καί δευτερευόντως από τήν καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πη

γών εσόδων, τήν εύρεση πιό αποτελεσματικών τρόπων χρηματοδοτήσεως, 

τήν απαλλαγή άπό' μερικές επιβαρύνσεις κλπ, 

δ. Προαγωγή του θεσμού σέ διεθνή επίπεδα, ώστε νά ανταπο

κριθεί στίς υποχρεώσεις πού θά προκύψουν άπό τή σύνδεση της χώ

ρας μέ τίς χώρες της EÖK. 

ε
* Βελτίωση της εσωτερικής οργανώσεως καί της αποδοτικής 

λειτουργίας των τοπικών οργανισμών. 

3. Μέτρα πολιτικής 

Τά μέτρα πολιτικής πού προτείνονται, καί πού ανταποκρί

νονται στίς. παραπάνω επιδιώξεις, αναφέρονται στά .μέτρα πού θά 

πρέπει νά ληφθ-ουν τόσο άπό τήν κεντρική διοίκηση όσο καί άπό τους 

τοπικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα: 

1, Γιά τήν'πραγματοποίηση βιώσιμων τοπικών μονάδων προτεί-

νεται : 
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αφ Σύσταση ειδικής επιτροπής, σε* μόνιμη βάση, πού θα απο

τελε ίται άπό εκπροσώπους των τοπικών οργανισμών, υπαλλήλους των 

Υπουργείων 'Εσωτερικών καί Συντονισμου, καθώς και ειδικούς της 

διοικητικής επιστήμης και της οικονομικής αναπτύξεως, γid να" 

εισηγείται υπεύθυνα.,τά" θέματα πού αφορούν τους τοπικούς οργανι

σμούς . 

β. Δημιουργία δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 

Ό δεύτερος αί-τός βαθμός έχει υί^θετ-ηθεϊ" if όλες τ ί ς 

χωρες-μέλη της Κοινής 'Αγοράς καί έχει σκοπό τήν ενίσχυση'της 

σύγχρονης τάσεως γιά" αποκέντρωση, τή δυνατότητα αποδοτικότερης 

διοικήσεως των τοπικών υποθέσεων, τήν παροχή μεγαλύτερης πρωτο

βουλίας στους τοπικούς άρχοντες κλπ. 

*0 θεσμός αυτός συνδέεται άμεσα καί μέ τήν αύξηση των 

δραστηριοτήτων των τοπικών οργανισμών καί ιδιαίτερα στον τομέα 

της οικονομικής καί κοινωνικής αναπτύξεως, καθώς καί στους τομείς 

προστασίας του περιβάλλοντος καί της χωροταξίας. 

Ή υιοθέτηση του θα* πρέπει να συνδυασθεί μέ τή γενική 

μελέτη ολόκληρου του διοικητικού μηχανισμού καί ιδιαίτερα των 

αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών. ι 0 συνδυασμός αυτός ε ίναι 

απαραίτητη προϋπόθεση γιά τό γεωγραφικό καί δ ιοικητικό προσδιο

ρισμό της μονάδας πού θα" αποτελέσει τό δεύτερο βαθμό τοπικής 

αύτ οδιοικήσεως. 

γ- Μελέτη ορθολογικής αναδιαρθρώσεως του μ ε γ ^ ο υ αριθμού 

των Δήμων καί Κοινοτήτων. 

Στην εικοσαετία 1951-1971, 6 αριθμός καί ή αναλογία 

των Αίμων καί Κοινοτήτων διατηρήθηκε στα" Ί'δια επίπεδα, χωρίς 
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καμμιά ουσιαστική μεταβολή. 'Αποτέλεσμα αύτης της στασιμότητας 

είναι ή αποδυνάμωση του θεσμού, πού δεν αναπτύχθηκε ανάλογα μέ 

τίς εξελίξεις καί τίς ανακατατάξεις πού έγιναν στό χώρο του πλη

θυσμού καί των δραστηριοτήτων. Υπάρχει επομένως άμεση ανάγκη 

εκπονήσεως μελέτης, σύμφωνα καί μέ τήν πρακτική των ευρωπαϊκών 

χωρών, μέ σκοπό τόν περιορισμό του μεγάλου αριθμού των'Οργανισμών 

σέ εκείνους πού παρουσιάζουν δυνατότητες νά εξελιχθούν ούντο\κι 

σέ πόλους έλξεως πληθυσμού και δραστηριοτήτων. 

2. Via τήν ανάληψη όλων σχεδόν των τοπικών υποθέσεων άπό.. 

τους τοπικούς'Οργανισμούς χαί τήν εφαρμογή ενός πραγματικού απο

κεντρωτικού συστήματος, οι'Οργανισμοί πρώτου καί δεύτερου βαθμού 

πρέπει νά αναλάβουν νέες και ευρύτερες αρμοδιότητες. Παράλληλα, 

αρμοδιότητες πού ανήκουν αποκλειστικά σέ αυτούς και πού σέ ορι

σμένες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Αθήνα καί τή Θεσσαλο

νίκη, ασκούνται άπό τό Κράτος η άπό άλλα ΝΠΔΔ η*Οργανισμοί η 

επιχειρήσεις, νά αποδοθούν στους τοπικούς'Οργανισμούς. 

Ειδικότερα -προτείνεται: 

- 'Επαναφορά των αρμοδιοτήτων εκείνων πού άπό τή φύση τους 

μπορούν νά ασκηθούν άπό τους τοπικούς'Οργανισμούς, π.χ. τά άλση, 

οι πλατείες, κλπ. 

- Ενεργός καϋ αποφασιστικής σημασίας συμμετοχή των'φγανι-

σμων στά θέματα πολεοδομίας. *Η έλλειψη αυτή μέχρι σήμερα είχε 

δυσμενή αποτελέσματα στην ανάπτυξη καί διαμόρφωση των πόλεων. 

- 'Αξιοποίηση καί εκμετάλλευση παραθαλάσσιων εκτάσεων μέ 

δωρεάν εκχώρηση τους. άπό τό Δημόσιο. 
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- ''Υπαγωγή των λιμενικών ταμείων στους Δήμους καί καταβολή 

μισθώματος'"yia δημοτικές εκτίσεις πού έχουν χαρακτηρισθεί αάν 

"χερσαίες λ ι μ ε ν ι κ έ ς ζώνες" . 

- Ουσιαστική καί ενεργός συμμετοχή των τοπικών'Οργανισμών 

στά όργανα πού προβλέπεται ότι θά συσταθούν γ id την προστασία του 

περιβάλλοντος καί παροχή αρμοδιότητας για τη λήψη προληπτικών καί 

κατασταλτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στό χώρο τους. 

- 'Πνεργός και ουσιαστική συμμετοχή των'Οργανισμών ατούς 

φορείς πού θα συσταθούν γ ια την εκμετάλλευση των αστικών συγκοι

νών ιών. 

3 . Για* τή βελτίωση τη*ς οικονομικής καταστάσεως των'Οργανι

σμών προτείνεται ή αντιμετώπιση του προβλήματος μέ τήν αύξηση της 

κρατικής τακτικής οικονομικής ενισχύσεως. 'Η ενίσχυση αυτή πρέπει 

να* ορίζεται σέ ποσοστό των τακτικών φορολογικών εσόδων του κ ρ α τ ι 

κού προϋπολογισμού (μέ τ ί ς παρούσες συνθήκες σά"ν π ιό εύλογο ποσο

στό θεωρείται τό Jfo).. Τό ποσοστό αυτό θα περιλαμβάνει τ ί ς δαπάνες 

γ id τήν άσκηση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων καί θά αυΐίάνετα ι ανάλο

γα με τήν ανάθεση ευρύτερων καθηκόντων. 

*Ξ βελτίωση των σημερινών εσόδων θά επιχειρηθεί μέ: 

α. τήν καλύτερη άς ι οποί ηση της περιουσίας των τοπικωνΌργα-

ν ισμων, · - ·. \, 

β. τήν αναπροσαρμογή των τελών καί δικαιωμάτων η καΓ των 

φορολογικών συντελεστώνj 2,' 

7 , τή δικαιότερη καί ευρύτερη επιβολή των φόρων η τελών 

γ ιά τόν περιορισμό της φοροδιαφυγής καί 
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δ , τή βελτίωση των διαδικασιών βεβαιώσεως καί εισπράξεως. 

'Απαραίτητη επίσης θεωρείται και ή λήψη ειδικότερων μέ

τρων: 

α, 'Ανάληψη άπό τ<5 Κράτος όλων των δατιανων στό 'Υπουργείο 

Εσωτερικών καί στις Νομαρχίες των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων κ::ί 

Κοινοτήτων. 

β* Παροχή δυνατότητας στους μεγάλους Δήμους εκδόσεως ομο

λογιακών δανείων, γ ιά τήν εκτέλεση έργων. 

γ„ 'Ενεργοποίηση των συνδέσμων Δήμων καί Κοινοτήτων καί των 

ειδικών τοπικών φορέων, οι όποιοι εκτελούν έργα πού αφορούν ευρύ

τερη περιοχή καί έργα πολλαπλής σκοπιμότητας, γ ιά τήν καλύτερη 

στελέχωση τους και τήν άϊελοποίηση των διαδικασιών πού απαιτούνται 

γ ιά τήν εκτέλεση των έργων καί τυποποίηση των σχετικών έγγραφων 

καί έντυπων. •/ \ 

4, Γιά τήν προαγωγή του θεσμού σε* διεθνή επίπεδα προτείνε

ται ή ανάπτυξη συνεργασίας μέ τους λοιπούς δημόσιους καί ιδιωτικούς 

φορείς καί σύσφιξη των σχέσεων μέ'Οργανισμούς άλλων χωρών •. 

5. Γιά τή βελτίωση της εσωτερικής οργανώσεως καί της αποδο

τικής λειτουργίας των Οργανισμών προτείνεται : 

α. Υιοθέτηση νέων μεθόδων οργανώσεως της εργασίας,· χρησιμο

ποίηση σύγχρονων μηχανικών μέσων γιά τήν απλούστευση της δλης δ ι α 

δικασίας, τόν περιορισμό της γραφειοκρατίας καί τή δυνατότητα συλ

λογής στοιχείων καί πληροφοριών, απαραίτητων γιά τή μελέτη πολλών 

θεμάτων καί τή λήψη όρθων αποφάσεων. 

β« Μελέτη άπό ειδική επιτροπή καί καθορισμός σχετικών 
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οργανωτικών διαγραμμάτων^ στους μεγαλύτερους Δήμους, τφοοαρμοομενων 

οτ ίς άπα ιτήσε ι ς των ' C ργαν ι σμων, 

γ, Έκαυγχρονιομός της νομοθεσίας καί ε ιδικότερα: Ι) σύνταξη 

νέου Δημοτικού καί Κοινοτικού Κωδικό: σύμφωνο; με τ ί ς επιταγές του 

άρθρου 102 του Συντάγματος, I I ) σύνταξη νέου ;<ωδικα καταστάσειος 

δημοτικών Hat κοινοτικών υπαλλήλων, i l l ) κωδικοποίηση της νομοθε

σίας των προσόδου των Δήμων καί Ι^ινοτήτων KC:C Ιν) υπαγωγή επιλύ

σεως τΗν φοραλίη LHÔr· ?Λ"φορών των Δήμων Î ' Ζ ινοτήτω\ στ:: τακτι

κά" φορολογικά δικαστήρια. 

δ . Πελέτη ιόρύ./εως ειδικής'Uhιμορφωτικής Σχολής Τοπικής 

Λύτοδ ιο ικήσεως, 

ε, Παροχή πρόσθετων κινήτρων για την προσέλκυση προσωπικού 

ειδικευμένου στά σύγχρονα προβλήματα και στίς αξιώσεις των τοπικών 

'Οργανισμών. 

στ, Δημιουργέ;: συγκεκριμένης διαδικασίας γιά τή συμμετοχή 

των πολιτών στή λήψη των αποφάσεων στά τοπικά θέματα καί εξασφάλι

ση καλύτερης πληροφορήσεως καί επικοινωνίας μέ τό κοινό. 
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Ζ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ TOîffîA 

1. Επιδιωκόμενη εξέλιξη των δημόσιων δαπανών 

Ή υλοποίηση του προγραμματιζόμενου ρόλου του Κράτους, 

όπως αναφέρεται καί στή.ν εισαγωγή της 'Ξκθέσεως, θά οδηγήσει σέ 

σημαντική αύξηση των δημόσιων δαπανών και μάλιστα των τρεχουσων 

δαπανών. 'Από τ ί ς δαπάνες αυτές θά δοθεί έμφαση αέ εκείνες πού 

θά βοηθήσουν στην ταχύτερη πραγματοποίηση των στόχων του ΙΙρογράμ-

ματος 'Αναπτύξεως. 

Ειδικότερα, οι τρέχουσες δημόσιες δαπάνες, σε* τρέχουσες 

τ ι μ έ ς , προβλέπεται νά εξελιχθούν ως έξης: τό σύνολο των δαπανών 

(πρίν από τήν πληρωμή των τόκων του δημόσιου χρέους) αναμένεται νά 

αυξηθεί άπό 169 δισ. δρχ. τό 1975 αέ 364 δ ισ . δρχ. τό 1980, δηλαδή 

θά εξελιχθούν μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 16,5^ (1975-80). Στην περίοδο 

1975-80 θά αυξηθούν κατά 195 δ ισ . δρχ. , ένώ στην περίοδο του 1970-

75 αυξήθηκαν κατά 10"/ δ ισ . δραχμές. 

Στην έπί μέρους σύνθεση τους οι δημόσιες δαπάνες αναμέ

νεται νά έχουν τήν ακόλουθη εξέλιξη: 

- Οι τρέχουσες δαπάνες γ ιά αγαθά καί υπηρεσίες θά φτάσουν 

στό ϋψος των 225 δ ισ . δρχ. τό 1980, (άπό 102 δ ι σ . δρχ. τό 1975), δη

λαδή θά εξελιχθούν μέ μέσο ρυθμό μεταβολής 17,1!$ καί θά αντιπροσω

πεύουν τό 61,6% των συνολικών δαπανών (60,3/^ τό 1975). Ή αύξηση 

αυτή των τρεχουσων δαπανών γ ιά αγαθά καί υπηρεσίες θά προκύψει 

κυρίως άπό τήν αύξηση του προσωπικού του δημόσιου τομέα, των απο

δοχών του καί τήν ανάλογη αύξηση των δαπανών λειτουργίας των δημό

σιων υπηρεσιών, πού ε ίναι αναγκαία γιά τήν επέκταση W.C βελτίωση των 
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άγαθων καί των υπηρεσιών πού προσφέρονται άπό τό Δημόσιο. Στη 

διάρθρωση της δημόσιας καταναλώσεως δίνεται μεγαλύτερη έμφαση , 

σ'εκείνους τους τομείς πού θά συμβάλουν στην επίτευξη των ανα

πτυξιακών στόχων, με δεδομένη πάντα την ανάγκη της διατηρήσεως 

των αμυντικών δαπανών σέ υψηλό επίπεδο. Πτίς πιοπάνω δαπάνες 

περιλαμβάνονται κυρίως οι αναφερόμενες στην εκπαίδευση, στην 

πρόνοια, στην υγεία και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 

καί οι δαπάνες γ ιά τόν εν γένε ι εκσυγχρονισμό της μηχανοργανώ

σεως του δημοσιονομικού τομέα. 

- 0Î επιδοτήσεις προβλέπεται νά αυξηθούν κατά 15,7%, 

δηλαδή άπό 16.984 εκατ. δρχ. τό 1975 αναμένεται νά ανέλθουν σέ 

35·200 εκατ. δρχ. τό 1980. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις (καθαρό 

υπόλοιπο) τό 1980 θα φτάσουν στό υψος των 101.600 εκατ. δρχ. 

έναντι 49.000 εκατ. δρχ. τό 1975, δηλαδή θά αυξηθούν μέ μέσο 

ετήσιο ρυθμό 15,7/°. 

- Ol τόκοι του δημόσιου χρέους θά φτάσουν τά 28.000 

εκατ. δρχ. αντί 9.261 εκατ. δρχ. τό 1975, μέ δεδομένο δτι ò δη

μόσιος δανεισμός τό 1980 θά φτάσει τά 46 δ ισ . δραχμές. 

- Τέλος, αναφορικά μέ τήν εξέλιξη των δαπανών γιά δημό

σιες επενδύσεις του κρατικού προϋπολογισμού, υπολογίζεται νά φτά

σουν τά 70.000 εκατ. δρχ. τό 1980, άπό 29.000 εκατ. δρχ. τό 1975, 

δηλαδή ό μέσος ρυθμός μεταβολής θά ε ί ν α ι 19,5/^. Ειδικότερα, θά 

αυξηθεί τό ποσοστό συμμέτοχης στό σύνολο των έπενδύσεο>ν γιά τους 

τ ο μ ε ί ς : μεταλλεία, εκπαίδευση, ύγεί-.-πρόνοια καί δημόσια διοίκηση. 
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2, Xj ηματοδότηση των δημόσιων δαπανών 

2 . 1 . Ή θέση των φόρων στον κρατικό προϋπολογισμό και η αναμενόμενη 

εξέλιξη τους 

'Η συμμετοχή* των άμεσων φόρων, τό 1975, στό σύνολο των φο

ρολογιών εσόδων (χωρίς νά συμπεριλαμβάνεται ή κοινωνική ασφάλιση) 

ήταν της τάξεως του 25/°. 'Από την εξέταση δέ των αναλυτικών στατι

στικών στοιχείων διαπιστώνεται δτι ή βελτίωση της σχέσεως άμεσων 

καί £μμεσων φόρων δέν ε ίναι σημαντική καί δέν εμφανίζει σταθερή 

τάση. Αυτό ενισχύεται καί άπό τη σύγκριση της σχέσεως άμεσων φό

ρων και συνολικών φορολογικών εσόδων των ευρωπαϊκών χοίρων (όταν 

?)τάν στό 'ίδιο αναπτυξιακό επίπεδο μέ τή χώρα. μ α ς ) , . ή όποια εμφα

ν ί ζ ε τ α ι πολύ υψηλότερη. · « · . 

'Εξάλλου, οι διάφορες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, πού 

έχουν κατά καιρούς γ ί ν ε ι στη χώρα μας, δέν κατάφεραν νά μειώσουν 

αποφασιστικά τό σχετικό φορολογικό βάρος των χαμηλών εισοδηματι

κών τάξεων, πού επιβαρύνονται δλο καί περισσότερο άπό τους έμ

μεσους φόρους, 'χΊναφορικά τώρα μέ τή σύνθεση των άμεσων φόρων,, 

τό 1975 παρουσιάζει τήν ακόλουθη εικόνα συμμέτοχης - τό σύνολο 

τους: 67$ ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ), 26/ό ό 

Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπου (ΦΕΝΠ), 7$ οι φόροι περιου

σίας. Φαίνεται λοιπόν καθαρά δτ ι ρ .ΦΒΦΠ αποτελεί τό μεγαλύτερο 

μέρος των άμεσων φόρων. Παρατηρούμε δέ οτι γιά τό 1974 ποαοατό 

19ί° του ΦΕΦΠ προέρχεται άπό τό κλιμάκιο οικογενειακού εισοδήμα

τος. 100-200 χ ι λ . δρχ. , 27$ άπό 200-400 χ ι λ . δρχ. καί 14$ άπό 

400-600 χ ι λ . δρχ. (γιά* δέ τό 1975 τά ποσοστά ε ίναι 12$, 3C$ καί 

17$ αντίστοιχα) . 'Εξάλλου, γ ιά τό 1974, τό 52^ του δηλωθέντος 

εισοδήματος ΦΕΦΠ προέρχεται άπό μισθωτές υπηρεσίες. 
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5 Ε εικόνα των έμμεσων φόρων, πού αποτελούν καί τήν κύριο: 

πηγή χρηματοδοτήσεως των δημόσιων δαπανών, γ id το 1975, ε ίναι ή 

ακόλουθη: Συνολικό έσοδα 84 δ ισ . δρχ., δηλαδή τό* 75/* περίπου των 

συνολικών φορολογικών εσόδων (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ή κοινω

νική ασφάλιση) και co 15$ του 'Εθνικού Εισοδήματος. Αναφορικά με 

τή σύνθεση των έμμεσων φόρων παρατηρείται ότι τό 1975 τα έσοδα από 

τους φόρους ευρείας βάσεως έφθασαν τά 46 δΐσ. δρχ. και αντιπροσω

πεύουν το 51 »3& του συνόλου"των έμμεσων φόρων, ε ιδικότερα, τά 

τέλη χαρτοσήμου αποτελούν τό 52% του συνόλου τ/?ν φόρων ευρείας βά

σεως . 

Με βάση τ ί ς μεταρρυθμίσεις πού" προτείνονται καί τ ί ς μα

κροοικονομικές υποθέσεις του Προγράμματος για την εξέλιξη των βα

σικών μεγεθών της Οικονομίας ( π . χ . Έ&νικδ Εισόδημα, κατανάλωση) 

καί τ ί ς πλαστικότητες των εσόδων·; τά φορολογικά έσοδα του κρατικού 

προϋπολογισμού αναμένεται "νά φτάσουν περίπου τά 255.800 εκατ.. δρχ. 

τόί9£Λαάτ/Λ "η θά αυξηθούν μέ μέσο ρυθμό μεταβολής 19*4Λ : γιά την 

περίοδο>·1975-50. Ειδικότερα, οι άμεσοι φόροι τό 1980 θά ε ίναι α 

76.100 εκατ. δρχ, (μέσος .ρυθμός 23% περίπου) KC:L οι έμμεσοι 189.700 

εκατ. δρχ, (μέσος ρυθμός 18$?), Έδώ πρέπει νά σημειωθεί οτι η. πρό

βλεψη γιά τα έσοδα των έμμεσων ψαρών έγινε μέ βάση τ ί ς υπάρχουσες' 

διαρθρώσεις των φορών αυτών, άλλάνάκόμη .καί μέ τή ν .εφαρμογή, τ όο 

©ΠΑ δέν θά προκύψουν διαφορετικά αποτελέσματα, γϊ,ατί ή σχετική 

υποκατάσταση ύπο?\ογνζεται νά γ ί ν ε ι μέ τήν νπόθεσο της ισόποσης 

αποδόσεως του ΦίΙ1„ . . 

'Αναφορικά μέ τή διάρθρωση τους, τά φορολογικά έσοδα γιά 

τά ετη 1975 καί*1980 έχουν τήν ακόλουθη ποσοστιαία σύνθεση: Φορο

λογία Γυσ^κων Ι.'.ροσώπων • \6,0fo καί \W°y Φορολογία ΙΤομικων Προσώπων 

&)Ί>% καί 6,4^., φορολογία περιουσίους 2,0^ καί 4,2% ned έμμεσοι φόροι 
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735fr κα C 71%. 

Τά λοιπά έσοδα του Δημοσίου υπολογίζεται νά διαμορφωθούν 

τό 1980 ως έξης : 

"Εσοδα άπ6 επιχειρηματική δράση 27.900 εκατ. δρχ. (μέσος 

ρυθμός μεταβολής 13,2$) καί κοινωνική ασφάλιση 126.100 εκατ. δρχ. 

(μέσος ρυθμός μεταβολής 17»5$>). "Ετσι, τό ποσοστό συμμέτοχης των 

συνολικών δημόσιων εσόδων (συμπεριλαμβάν$ται καί ή κοινωνική ασφά

λιση) στό ΑΕΠ τό 1980 θά ε ίναι της τάξεως του 36% έναντι 31% τό 

1975. 

3 . Δημοσιονομικό [σοζύγιο 

Άπό τή σύγκριση της εξελίξεως των δημόσιων εσόδων καί 

δαπανών συμπεραίνεται δτι τό 1980 αναμένεται δημόσια αποταμίευση 

56.200 εκατ. δρχ. (πριν άπό την πληρωμή των τόκων του δημόσιου 

χρέους). Ή αποταμίευση αύτη μέ τήν πληρωμή των τόκων αναμένεται 

νά φτάσει στό υψος των 28.200 εκατ. δρχ. (3.532 εκατ. δρχ. τό 

1975), δηλαδή οι τόκοι δημόσιου χρέους θά φτάσουν τό 1980 στό 

ποσό των 28.000 εκατ. δρχ. (9.261 εκατ. δρχ. τό 1975). Οι αυξη

μένες αυτές δαπάνες εξυπηρετήσεως του δημόσιου χρέους οφείλονται 

στην αύξηση του τελευταίου κατά τό 1975-76, η οποία καί θά δη

μιουργήσει σοβαρές ανελαστικές υποχρεώσεις γ ιά τά επόμενα χρόνια. 

"Ετσι, οι δαπάνες, δημόσιων επενδύσεων (συμπεριλαμβάνονται 

καί οι απαλλοτριώσεις) πού θ\ά φτάσουν στό ΰψος των 74.000 εκατ. 

δρχ. γιά τό 1980, θά χρηματοδοτηθούν κατά 28.200 εκατ. δρχ. άπό 

τή δημόσια αποταμίευση, 45.100 εκατ. δρχ. άπό τό δημόσιο δανει

σμό καί κατά 700 εκατ. δρχ. άπό έσοδα άπό επενδύσεις. 

Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι τό τελικό έλλειμμα του 
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δημόσιου τομέα fadv ποσοστό του ΑΞΠ για* τά χρόνια 1975 και 1900? 

φτάνει σέ 4,5/6 HCÎC 4>4% αντίστοιχα. 

'Εξάλλου, αναφορικά" με τό σύνολο εσόδων καί δαπανών γ id 

τήν περίοδο 197β?-80 αναμένεται η ακόλουθη διάρθρωση: δημόσια απο

ταμίευση 172 δ ι σ . δρχ. (78 δ ισ . δρχ. μετά την πληρωμή των τόκων 

δημόσιου χρέους), δημόσιες επενδύσεις 250 δ ισ . δρχ. καί δημόσιος 

δανεισμός 182 δ ισ . δραχμές. 
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Πίνακας 2 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο 

Τρέχοντα έσοδα ν»ζ:ί ο£ουα Δημοσίου καί πρόγραμμα 

δημόσιων επενδύσεων 

(Σέ δισ. δρχ., τρεχ. τιμές) 

Ι . τρέχοντα έσοδα καί έξοδα ._ 

1. Τρέχοντα έσοδα ' 182,2 419,8 1548,0 

2. Τρέχοντα έξοδα 169,4 368,6 1371,0 

3 . Δημόσια αποταμίευση (1-2) 
(πρό πληρωμής τόκων δημό

σιου χρέους) 12,8 56,2 172,0 
4. Τόκοι δημόσιου χρέους · 9,3 28,0 94,0 

5. Δημόσια αποταμίευση (3-4) 3,5 28,2 78,0 

Ύ! 
I I . Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 

Δαπάνες δημόσιων επενδύσεων 
6. Επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου" 29,0 70,0 250,0 
7. Απαλλοτριώσεις 2,0 4j0 12,0 

8. Σύνολο επενδύσεων πάγιου κε
φαλαίου καί απαλλοτριώσεων 

(6+7) 31,0 74,0 262,0 

Χρηματοδότηση δημόσιων 
ε ιτε νδυσεων 

9. Δημόσια αποταμίευση 
10. "Ε-Όδα άπό επενδύσεις, 
11. Δημόσιος δανεισμός-5' 

12. Σύνολο χρηματοδοτήσεως δη
μόσιων επενδύσεων , 

(9+10+11) 31,0 74,0 262,0 

I I I . Δημοσιονομικό ισοζύγιο 

13. Συνολικά" δημόσια έσοδα 209,4 466,4 1727,0 

3,5 
0,4 

27,1 

28,2 

0,4 
45,1 

78,0 
2,0 

182,0 

14. Συνολικά δημόσια έξοδα 209,4 466,4 1727,0 

ΐ / Περιλαμβάνεται μέρος των εσόδων άπό επενδύσεις. 
2/ Δέν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις καί αποταμιεύσεις των δημό

σιων επιχειρήσεων. 
3/ Τό ποσό αυτό δέν αποτελεί τό σύνολο του δημόσιου δανεισμού 

αλλά τόν "καθαρό δανεισμό" γ ιά επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. 





ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ 

1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

3. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕ 

5. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΑΜΕΣΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

7. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 












