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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΠΕ 

ι
Η διαδικασία καταρτίσεως καί εφαρμογές εν<5ς συγχρό

νου καί αποτελεσματικού προγράμματος οικονομικής καί κοινωνι

κές αναπτύξεως σέ χώρες μέ δημοκρατικό* πολίτευμα καί οικονο

μία ελεύθερης άγορας δεν μπορεί παρά νά στηρίζεται στην τρι

μερή συνεργασία των κρατικών φορέων σχεδιασμοϋ καί εφαρμογής, 

εκπροσώπων τοΟ Ιδιωτικοϋ τομέα - εργοδοτών καί εργαζομένων -

καί ειδικών επιστημόνων, πού καλούνται νά προσφέρουν τίς τε

χνικές συμβουλές τους. "Ετσι, καί γιά τήν εκπόνηση τοϋ Πεν

ταετούς Προγράμματος Οί,κονομικης καί Κοινωνικές 'Αναπτύξεως 

1976-80 συγκροτήθηκαν πενήντα ομάδες εργασίας, μέ ανάλογη 

σύνθεση, στίς οποίες ανατέθηκε ή διερεύνηση των προβλημάτων 

καί προοπτικών βασικών τομέων της οικονομίας μέ τελικό σκοπό* 

τήν υποβολή εισηγήσεως γιά τή"ν ακολουθητέα πολιτική. Στίς 

ομάδες αυτές δόθηκε ενα συνοπτικό διάγραμμα οδηγιών, πού 

καθόριζε τό αντικείμενο καί τίς γενικές κατευθύνσεις της 

έρευνας, μέ ειδική αναφορά στην ένταξη της *Ελλάδας στίς Ευ

ρωπαϊκές Κοινότητες. Ζητήθηκε επίσης άπό τίς ομάδες η υπο

βολή προτάσεων γιά συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής πού έπρεπε 

νά συνοδεύονται καί άπό εκτίμηση των οικονομικών τους 

επιπτώσεων. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια συντονισμού 

τοϋ έργου των ομάδων καί εντάξεως των υπολογισμών τους μέ

σα στά πλαίσια πού καθόριζαν οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις 

τοο Προγράμματος. 

Οι ομάδες εργάσθηκαν μέ ζήλο καί ευσυνειδησία, ανά

πτυξαν πρωτοβουλία καί διατύπωσαν ανεπηρέαστα καί μέ παρρη

σία τίς απόψεις τους. Παρά τό σύντομο σχετικά χρονικό διά-
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στημα, πού είχαν στη διάθεση τους, καί τις δυσχέρειες πού 

δημιουργούσε ή ανεπάρκεια των στοιχείων η η έλλειψη προη

γούμενων σχετικών ερευνών, παράδωσαν έργο πού, άπό πολλές 

απόψεις, θα μπορούσε νά χαρακτηρισθεί' πρωτοποριακό. "Ξτσι, 

δχι μόνο συγκεντρώθηκαν καί παρουσιάσθηκαν κατά συστηματι

κό τρόπο πληροφορίες καί στοιχεία εντελώς νέα η* πού υπήρχαν 

σκόρπια σέ γνωστές η* άγνωστες πηγές, άλλα καί η ανάλυση των 

προβλημάτων καί η διατύπωση τών εισηγήσεων διακρίνονται, 

κατά κανόνα, γιά τή συνέπεια καί τήν τιληρότητά τους. 

"Οπως προκύπτει άπό τά πιοπάνω, οι εκθέσεις γιά 

τό Πενταετές Πρόγραμμα, οι όποιες υποβλήθηκαν στό ΚΕΠΕ σάν 

υπηρεσιακά κείμενα, είναι προϊόν εργασίας καί εκφράζουν τίς 

απόψεις τών μελών τών ομάδων. Είναι επομένως αυτονόητο δτι, 

δν καί αποτελούν βασικής σημασίας βοήθημα γιά τήν εκπόνηση 

τοϋ Προγράμματος Αναπτύξεως, δεν αντανακλούν κατ'ανάγκην 

τίς απόψεις ο#τε μπορούν νά θεωρηθούν δεσμευτικές γιά τό 

ΚΕΠΕ - τόν υπεύθυνο γιά τήν τεχνική επεξεργασία του Προγράμ

ματος 'Οργανισμό - καί ακόμη περισσότερο γιά τήν Κυβερνητι

κή '^φχή, ή οποία μέ ευρύτερα κριτήρια αποφασίζει τελικά γιά 

τό περιεχόμενο καί τους στόχους του Προγράμματος, τό οποίο 

υποβάλλει γιά έγκριση στή Βουλή. Ανεξάρτητα άπό τίς παρα

πάνω παρατηρήσεις καί παρά τίς επιφυλάξεις πού μπορεΓ νά 

διατυπωθούν γιά ορισμένες γνώμες η απόψεις πού εκφράζονται 

στίς εκθέσεις αυτές, αποφασίσθηκε ή δημοσίευση τους, δχι μό

νο γιατί κρίθηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου 600 

καί πλέον επιστημόνων καί ειδικών άλλα καί γιατί θεωρήθηκε 

δτι προσφέρουν χρήσιμο υλικό γιά τήν παραπέρα καί σέ μέγα-
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λύτερο βάθος διερεύνηση.των οικονομικών καί κοινωνικών προ

βλημάτων της χώρας. Πρέπει επίσης νά σημειωθεί οτι η γλωσ

σική καί λοιπή επιμέλεια των κειμένων περιορίσθηκε στα 

απολύτως απαραίτητα, για νά επιταχυνθεί η κυκλοφορία τους, 

πού αλλιώτικα θά καθυστερούσε λόγω του μεγάλου δγκου τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

*Η ε ι δ ι κ ή 'Ομάδα Ε ρ γ α σ ί α ς 'Εκσυγχρονισμού θεσμών του 

Δημοσιονομικού Τομέα συστήθηκε α ρ χ ι κ ά μό την υ π ' α ρ ι θ . 186/^9/ 

27.1 ·7β απόφαση του Γενικού ' Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή του ΚΕΠΞ 

ηαζ συμπληρώθηκε αργότερα με τήν 1 8 6 / 9 9 δ ί ς / δ . 4 . 7 6 . 

··· Η * Ομάδα Ε ρ γ α σ ί α ς ε ί χ ε τα ακόλουθα μέλη: 

- Θεοφανίδης Σταύρος 

- Μπιτσάκης Μιχαήλ 

- Φωτιάδης Δημήτριος 

- Μαρκόπουλος Νικόλαος 

- Κατσιώτης Ευριπίδης 

- Μαρκόσογλου Βασίλειος 

- 'Αγγελόπουλος Χρήστος 

- Ζάννης Δημήτριος 

Καθηγητές ΠΑΣΠΕ καί 'Επίστημονι-

; κός Ερευνητής ΚΕΠΞ, ώς Υπεό-

θυνος της Ομάδας 

Διευθυντής Α', Προϊστάμενος 

Δ/νσεως Φορολογικών Στοιχείων:.' ... 

'Υπουργείου Οικονομικών (άντι-

. καταστάθηκε κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της Ομάδας άπό 

τον κ. Αγγελόπουλο) 

Διευθυντής Α' Δ/νσεως Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους,Υπουρ

γείου Οικονομικών 

Διευθυντής Α' Υπουργείου Οικο

νομικών 

"^Διευθυντής Α' Υπουργείου Οικο

νομικών 

Διευθυντής Α' Γενικού,Λογιστη— ' 

ρίου του Κράτουςf Υπουργείου 

Οικονομικών 

Διευθυντής Υπουργείου Οικο

νομικών 

Διευθυντής Δ/νσεως Προγράμματος 

Δημόσιων 'Επενδύσεων
y
 Υπουργείου 

Συντονισμού (αντικαταστάθηκε από 

τον κ. Δαυλάκο) 
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- Σταυρόπουλος Αριστοτέλης 

Λέκκας Κωνσταντίνος 

- Μουρούτης Νικόλαος 

Τμηματάρχης Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, Υπουργείου Οικο
νομικών 

Τμηματάρχης Υπουργείου Οικονο

μικών « * 

Τμηματάρχης Γενικής Δ/νσεως 'Εθνι
κών. Λογαριασμών/Υπουργείου Συν
τονισμού 

- Λενοΰο^α-Σφάκιανάκη Πελαγία Οικονομολόγος Α' της Δ/νσεως 
Οικονομικών Μελετών Τράπεζας 
της Ελλάδος 

•Λ 

'Επιστημονικές Συνεργάτης ΚΕΠΕ - Αγαπητός Γεώργιος 

- Βαρθολομαίος 'Ιωάννης 

- Μιχαλακάκου Γεωργία 

Ειδικός 'Επιστημονικός Συνεργά

της ΚΕΠΕ 

Ειδικός 'Επιστημονικός Συνεργά

της ΚΕΠΕ 

Ως Σύμβουλοι της
:
 *Ομάδας ορίσθηκαν οί κ.κ. Δ. Καράγιωρ-

γας, Καθηγητές ΠΑΣΠΕ, (ο.όποιος δμως δεν παρακολούθησε τίς συνεδριά

σεις της 'Ομάδας) καί Γ. Βλαχοπαπαδόπουλος, (Οικονομικός 'Εμπει

ρογνώμων της
 Γ
φάπεζας τ?)ς *Ελλάδφ§), 

Πολύτιμη βοήθεια στίς εργασίες της Ομάδας προσέορεραν 

επίσης οί κ.κ. Δαυλάκος "Αλκής (εντεταλμένος Τμηματάρχης της Τράπε

ζας της Ελλάδος μέ απόσπαση στό Υπουργείο Συντονισμού), Καλ-

λιατάκης 'Ιωάννης (Προϊστάμενος ΥΤΚ του Υπουργείου Δημοσίων 

"Εργων), Φαρμάκης 1Τι?ιόλαος (Εισηγητής Δ/νσεως Προϋπολογισμού, 

Γενικοϋ Λογιστηρίου του Κράτους), οί όποιοι καί υπέβαλαν ανα

λυτικές εισηγητικές εκθέσεις στά θέματα: Δημόσιες 'Επενδύσεις, 
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Κτηματολόγιο καί Κρατικός Προϋπολογισμός, αντίστοιχα, καί οι κ. κ. 

Χ. Παπαδόπουλος (Προ'-στάμενος ττίς ΜΓΦ)̂  Χ, Γουλιάς (Γενικού Λογι

στηρίου του Κράτους) 

^Ορισμένες συνεδριάσεις της Ομάδας παρακολουθήσαν ο Γε

νικός 'Επιστημονικός Διευθυντής του ICSTIS. κ, Ε, Βολουδάκης, καί 

ο κ, Ι , Κουσουλάκος, Ειδικός 'Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΞ. 

Γραμματέας της Ομάδας ηάί υπεύθυνη γ ια τα πρακτικά 

ήταν η Δίς Βικτόρια Δεδεγ,ιάν, Βοηθός Ερευνών του ΚΕΠΞ, 

•••'••V•'•·''•• •'• Η ΛΟμάδα άρχισε τ ι ς συνεδριάσεις της "στ ζ ς 12-2.76. Άπα 

τότε συνεδρίαζε μια φορά τήν εβδομάδα καί πραγματοποίησε συνολι

κά 22 συνεδριάσεις, 

"3ργο της Ομάδας ήταν η μελέτη του' υφιστάμενου θεσμι

κού πλαισίου : του δημοσιονομικού" τομέα στή' χώρα μας, η' επισήμαν

ση των κυριότερων αδυναμιών κ α ί προβλημάτων καί ο καθορισμός βα

σικών άρχων άναμορφώσεως-τον υφιστάμενου συ-τηματος με βάση τ ι ς 

δυνατότητες της χώρας καί, τά νίλα ίσια ηοϋ καθορίζονται άπό τή*ν' 

άναμενόμ *νη ένταξη της στην i'-JK„ • 

Λόγω της ιδιορρυθμίας του αντικείμενου καί του περιορι

σμένου χρόνου μ/wjc στον οποίο άπρεπε. νά ολοκληρωθεί" τό έργο της , 

η Ομάδα μετά από οχιζήτηση αποφάσισε νά μελετήσει κατά προτεραιό

τητα τά έξης θέματα: 

α, -Την κατάρτιοη καί εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού* 

(τακτικού ρ δημοσίων επενδύσεων και προσαρτημένων προϋπολογισμών). 

β, Τι'ν οργάνωση ;,.::£ λειτουργία των ύπτιρεσιων. βεβαιώσεως 

καί εισπράξεως των φορών, 
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γ. Τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 

δ, Τά τελωνειακά συστήματα διευκολύνσεως των εξαγωγών. 

ε. Τό Κτηματολόγιο άπό δημοσιονομική* σκοπιά. 

στ. Τήν οργάνωση του συστήματος πληροφορήσεως γιά τήν εξέλιξη 

των δημοσιονομικών μεγεθών. 

ζ. Τήν εκπαίδευση των στελεχών του δημοσιονομικού τομέα. 

Αναλυτικές 'Εκθέσεις, πού αναφέρονται στά θέματα αυτά, 

υπέβαλαν οι κ.κ. Φωτιάδης, Μαρκόπουλος, Κατσιώτης, Μα-ρκόσογλου, 

Αγγελόπουλος, Σταυρόπουλος, η Κα Λενούδια-Σφακιανάκη καί οι κ.κ. 

Καλλίατάκης, Δαυλάκος, Φαρμάκης. 

*Η *Ομάδα,εξαιτίας .του περιορισμένου χρόνου που είχε στή 

διάθεση της, θεωρεί δτι οι προτάσεις της αποτελούν μία πρώτη • 

προσέγγιση καί εκφράζει τήν ευχή μιας πιο" εμπεριστατωμένης διε

ρευνήσεως ενόψει μάλιστα καί των αντίστοιχων εξελίξεων στην 

ΕΟΚ,ωστε νά γίνει μία καλύτερη τεκμηρίωση των πορισμάτων γιά τά 

θέματα αυτά, τά οποία αποτελούν τμήμα μόνο του δλου δημοσιονο- · 

μίκου θεσμικού πλαισίου. Θά πρέπει γ ι/αυτό νά συσταθεί μία 

Διυπουργική 'Επιτροπή Εφαρμογής (κατά τό πρότυπο των STEERING 

COMMITTEES) σέ μόνιμη βάση, αρμοδιότητα της οποίας θά είναι η 

ιεράρχηση των ενεργειών (υψηλής προτεραιότητας) καί ri εφαρ

μογή καί παρακολούθηση τους. 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο νά τονισθεί, δτι ορισμένες 

μεταρρυθμίσεις πού προτείνει ή *Ομάδα μπορεί νά υλοποιηθούν 

αποτελεσματικότερα αν ληφθούν υπόψη κατά τήν Κατάρτιση τον Όργανι-

σμον τον Υπηρεσιών το$ Υπουργείου Οικονομικών (σχετικές προτάσεις 
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εστάλησαν μέ" χ6 ύπ'άριθ. πρωτ. Ε.Π, 7ΐ/ΐ2.9.76 έγγραφο, προς 

τον *Τπουργό Οικονομικών). 'Επιπλέον, θά πρέπει οι μεταρρυθμίσεις 

αυτές νά εναρμονισθούν μέ τίς προτάσεις της *Ομάδας Δημόσιας 

Διοικήσεως του ΚΟΠΕ, 

Η "Εκθεση αυτή βασίσθηκε στίς επιμέρους αναλυτικές ειση

γητικές εκθέσεις και παρατηρήσεις των μελών της
 ν
Ομάδας. Την πα

ρουσίαση της ανέλαβε ο κ. 'Αγαπητός μέ τη συνεργασία των κ.κ. Ι. 

Βαρθολομαίου, Ι. Κουσουλάκου καί της Εας Α. Μακροπού*λου. Ή δα

κτυλογράφηση της Εκθέσεως έγινε άπό τήν Κα Π. 'Αλεξανδροπούλου. 
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1 . ΕΚΣΥΓΧΡΟΐϊΙΣΗΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ . 

ΚΑΙ ΕΚΓΕΛΕΣΞΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ . 

1.1. Γενικά 

Τό πρόβλημα του εκσυγχρονισμού του σημερινού συστήματος 

καταρτίσεως καί εκτελέσεως του Ιερατικού Προϋπολογιονίου είναι ενα 

άπό τά πιό σημαντικά θέματα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των 

θεσμών του δημοσιονομικού τομέα της Χωράς. 

Γιά τήν καλύτερη κατανόηση της σημερινής καταστάσεως 

δίνεται παρακάτω μια συνοπτική ανάλυση ώς προς: α) τ<5 υφιστά

μενο σύστημα του Κρατικού Προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέ

λεση) β) τίς βασικές αδυναμίες του συστήματος, καί γ) ορισμένες 

προτάσεις γιά τή βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου καί τίον διαδι

κασιών. 

1.2. Το υφιστάμενο σύστημα του Κρατικού Προϋπολογισμού 

Σύμφωνα μέ τή διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 

του* Ν.Δ, 32ΐ/69 "περί Κωδικός Δημοσίου Δογιστικου",Προϋπολογι-

σμός είναι ό νόμος, μέ τόν όποιο προσδιορίζονται τά δημόσια έσο

δα καί καθορίζονται τά δρια των εξόδων του Κράτους γιά κάθε οικο

νομικό έτος. Είναι νόμος ιδιότυπος, ò όποιος δέν θέτει κανόνες 

Δικαίου, δέν καταργεί η* τροποποιεί άλλους κανόνες Δικαίου πού 

£χουν τεθεί" μέ συνηθισμένους νόμους. Μπορεί νά χαρακτηρισθεί 

σάν διοικητική πράξη, πού έχει τή μορφή τυπικού νόμου. 0 Κρα

τικός Προϋπολογισμός στην 'Ελλάδα ισχύει γιά ενα οικονομικό 

έτος πού συμπίπτει μέ τό ημερολογιακό. Μέ τό άρθρο, όμως 79 

παράγραφος 6, του ισχύοντος Συντάγματος, θεσπίσθηκε γιά πρώτη 

φορά η δυνατότητα νά καθιερωθεί μέ νόμο η σύνταξη προϋπολογισμού 

διετούς χρήσεως. 
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*Η κατάταξη των εσόδων καί εξόδων του Κράτους γ ίνεται 

με βάση χ6 δεκαδικό κωδικό σύστημα, δηλ. κο:τά ε ίδος, ομάδες καί 

κατηγορίες, ανάλογα με τήν α ι τ ί α καί τη φΰση τους, καθώς καί 

τά έξοδα κατά Υπουργείο και Νομαρχία καί κατά ε ιδ ικό φορέα. 

*0 Κρατικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει: 

α. Τόν Τακτ Dio Κρατικό Προϋπολογισμό, 

β, τόν "Εκτακτο Κρατικό Προϋπολογισμό Δημοσίων ''Επενδύσεων 

καί 

γ . τους συνδημοσιευόμενους με αυτόν προϋπολογισμούς ορι

σμένων ΜΊΔΔ, Ειδικών Ταμείων καί H[δικών Λογαριασμών. 

*Η κατάρτιση του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού ύπάγε« 

ταο στον Υπουργό Οικονομικών καί γ ί ν ε τ α ι άπό τη Διεύθυνση Προ

ϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Υπουργείων καί Νομαρχιών, 

μέ βάση τ ί ς οδηγίες του Υπουργείου των Οικονομικών καί σέ στε

νή συνεργασία μέ τ ί ς Υπηρεσίες Εντελλομένου Εξόδων (Υπηρεσιών 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) καταρτίζουν τό προσχέδιο 

τοϋ ειδικού προϋπολογ^ιου εξόδων. 'Λφου υιοθετηθεί άπό τόν αρ

μόδιο Υπουργό η"Νομάρχη, διαβιβάζεται μέ τους αναλυτικούς π ί 

νακες καί τ ί ς αιτιολογικές εκθέσεις στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γ ια την τελική επεξεργασία 

άπό τόν Υπουργό των Οικονομικών. Ό Υπουργός καταρτίζε ι , μέ βά

ση τά σχέδια 7[θύ έχει επεξεργασθεί, τόν Τακτικό Προϋπολογισμό των 

εξόδων τοϋ Κράτους. Τό σχέδιο προϋπολογισμού των δημόσιων εσό

δων καταρτίζεται άπό τόν Υπουργό των Οικονομικών σέ συνεργασία 
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μέ τίς Διευθύνσεις Προϋπολογισμού καί Μελετών του Γενικού Λογι

στηρίου του Κράτους καί της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας. 

*0 Υπουργός των Οικονομικών, έχοντας υπόψη τη γενικό

τερη κυβερνητική πολιτική στο δημοσιονομικό τομέα, δέ*ν αποβλέπει 

μόνο στην προσαρμογή του σκέλους των συνολικών εξόδων προς τό 

σκέλος των συνολικών φορολογικών εσόδων, πού μπορούν να πραγμα

τοποιηθούν με σκοπό τή* διασφάλιση του φορολογικού ισοζυγίου του 

Κρατικού Προϋπολογισμού η τήν ελαχιστοποίηση του ελλείμματος του. 

Πέρα άπ'αύτό αποβλέπει στην αξιολόγηση καί ιεράρχηση των δημόσιων 

αναγκών πού πρέπει να καλυφθούν,καθώς καί στίς δημόσιες δαπάνες 

πού έχουν σχέση μ
;
αυτές. Τέλος θά πρέπει νά τίς κατανείμει μεταξύ 

των διαφόρων γεωγραφικών διαμερισμάτων της Χώρας έτσι ώστε νά 

υπάρξει τό μεγαλύτερο δυνατό όφελος γιά τό κοινωνικό σύνολο, 

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημόσιων 'Επενδύσεων 

υπάγεται στην αρμοδιότητα του 'Υπουργείου Συντονισμού. Τό Υπουρ

γέ ιο αυτό καταρτίζει τό ετήσιο πρόγραμμα Δημόσιων 'Επενδύσεων 

κατά Υπουργεια-φορεις καί τομείς καί τό στέλνει στη Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους, ή οποία 

φροντίζει γιά τή*ν ένταξη των πιστώσεων του προγράμματος αύτου 

στον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό σύμφωνα μέ* τ<$ δεκαδικό κωδικό 

βύστημα πού Ισχύει. 

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό προσαρτώνται, εκτός άπό τόν 

Προϋπολογισμό Δημόσιων 'Επενδύσεων καί οι Προϋπολογισμοί διαφό

ρων 1ΊΠΔΔ, ειδικών Ταμείων κα'ί ειδικών Λογαριασμών μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται καί ο Λογαριασμός Καταναλωτικών 'Λγαθων, 
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Οι προϋπολογισμοί αυτοί καταρτίζονται άπό τά αντίστοιχα 

ίΠΔΔ κλπ. καί στέλνονται στή Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Γενικού 

.ογιστηρίου του Κράτους για επεξεργασία, μέσα σε μιά ορισμένη προ

θεσμία πού ορίζει τό *ΥπουργεΓο Οικονομικών με εγκύκλιο του. Εκεί" 

:ξετάζεται αν οι προϋπολογισμοί είναι ισοσκελισμένοι καί αν οι προ-

ίλέψεις των εσόδων τους άπό κρατικές επιχορηγήσεις είναι εναρμο

νισμένες μέ τίς αντίστοιχες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμοϋ. 

3ίδικότερα, ο προϋπολογισμός τοϋ Λογαριασμού* Κτταναλωτικων 'Λγα-

KSv καταρτίζεται αποκλειστικά άπό* τό Υπουργείο 'Εμπορίου καί εμ

φανίζει συνήθως έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτό κατά τό ενα μέρος του 

;Τναι ταμειακό καί οφείλεται πολλές φορές στον αναπόφευκτο ετερο-

(ρονισμό των πληρωμών γιά τά αγαθά πού αγοράζονται καί των εισπρά

ξεων πού συνήθως έχουν μιά χρονική υστέρηση. Στό υπόλοιπο τμήμα 

του τό έλλειμμα εϊναι πραγματικό (διαφορά τιμής κόστους καί διαθέ

σεως, άσκηση εισοδηματικής πολιτικής κλπ.). Τό τελευταίο αυτό 

επηρεάζει τά αντίστοιχα δημοσιονομικά αποτελέσματα κάθε χρόνου 

ΥΊ,ατί ο Τακτικός Προϋπολογισμός υποχρεώνεται νά καλύπτει τό σχε

τικό ελ
Λ
.ειμμα. 

Μετά τήν κατάρτιση τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού σέ ορι

στικό σχέδιο, συντάσσεται η εισηγητική έκθεση, στην οποία αναλύον

ται οι εξελίξεις της Διεθνούς καί 'Ελληνικής Οικονομίας, παρέχον

ται στοιχεία γιά τήν εκτέλεση τοϋ Προϋπολογισμού τοϋ προηγούμε·^ 

νου έτους καί προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις της δημοσιονομικής 

ΓΕΟλιτικ̂ ς κατά τομείς, μέ πληρότητα καί ακρίβεια, γιά τό νέο 

οικονομικό έτος. Μετά, ακολουθεί η φάση της καταθέσεως τοϋ Προϋπο

λογισμού στή Βουλή καί της ψηφίσεως του (τυπικός νόμος), καί τό

τε μόνο γίνεται ο υποχρεωτικός Προϋπολογισμός τοϋ Κράτους. 
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*H διαδικασία της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού αρχίζει 

τήν αρχή τοϋ οικονομικού έτους στο* οποίο αναφέρεται ο ψηφι

σθείς Προϋπολογισμός. . -· 

Στην εκτέλ.εση του Κρατικοϋ Προϋπολογισμού ευρύτατη αρ

μοδιότητα έχουν ο Υπουργός των Οικονομικών, καθώς καί οι υπηρε

σίες εσόδων καί εξόδων πού εξαρτώνται άπ'αυτόν. Στην εκτέλεση 

τοϋ* Προϋπολογισμού συμμετέχει καί η δημόσια διοίκηση στην έκτα

ση πού τη*ς έχει δοθεί τέτοια αρμοδιότητα. 

'Η πραγματοποίηση των δαπανών Δημόσιων 'Επενδύσεων γί

νεται μέ βάση τίς συλλογικές αποφάσεις πού εκδίδονται άπό τό 

* Υπουργείο Συντονισμου,μέ τίς οποίες υλοποιείται τό Πρόγραμμα 

Δημο'σιων 'Επενδύσεων. - Γιά τίς πληρωμές ισχύει ειδική διαδικα

σία μέ σκοπό την ταχύτερη πραγματοποίηση τους καί ενεργούνται 

κυρίως σέ βάρος ειδικών, της Τράπεζας της 'Ελλάδος, λογαριασμών 

τον έργων μέ υπόλογους διαχειριστές. Γιά τήν εμφάνιση των πλη

ρωμών αύτων στον Προϋπολογισμό εκδίδονται κατόπιν χρηματικά εν

τάλματα σέ βάρος των σχετικών πιστώσεων, τά οποία καί έξοφλοϋν-

ται συμψηφιστικά* Τό Γενικό Λογιστήριο τοϋ Κράτους φροντίζει γιά 

τήν προσαρμογή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημόσιων 'Επεν

δύσεων στά αντίστοιχα ποσά πού καθορίζονται μέ τίς συλλογικές 

αποφάσεις. 

Οι προσαρτημένοι προϋπολογισμοί εκτελούνται άπό τά 

1ΪΠΔΔ κλπ., σύμφωνα μέ τή διαδικασία εκτελέσεως πού προβλέπεται, 

γιά τόν Κρατικό Προϋπολογισμό, εκτός αν ειδικές διατάξεις προ

βλέπουν διαφορετική διαδικασία. 

ψ 
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1,5· Αδυναμίες του σημερινού συστήματος Κρατικού Προϋπολογισμού 

*0 Προϋπολογισμός αποτελεί βραχυχρόνιο προγραμματισμό 

-συνήθως ενός έτους- με τόν. οποίο εκφράζονται οι αποφάσεις γιά 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και τό κόστος τους, οι οποίες συμ

βάλλουν αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των στόχων πού ορί

ζονται κάθε φορά. Προϋπόθεση καταρτίσεως του Προϋπολογισμού εί

ναι η ύπαρξη κρατικών προγραμμάτων πού καθορίζουν τίς βασικές 

επιδιώξεις ρ<αθώς καί τά πιό* αποτελεσματικά μέσα για τι*ν πραγμα

τοποίηση τους. 'Επειδή τά περισσότερα άπό τά κρατικά προγράμμα

τα δεν μποροϋν να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους αντικειμενικούς 

σκοπούς μέσα σέ ενα χρόνο, τό συνολικό κόστος καθενός άπ* αυτά 

κλιμακώνεται διαχρονικά, σέ συνδυασμό μέ τίς διαγραφόμενες αντί

στοιχες δυνατότητες του Προϋπολογισμού καί εντάσσεται σ'αυτόν. 

"Ετσι γίνεται ορθολογικότερη η κατανομή των δημόσιων πόρων καί (απο

τελεσματικότερη η πολιτική του Προϋπολογισμού. "Ενα άπό τά σοβα

ρότερα προβλήματα του Προϋπολογισμού παραμένει η περιορισμένη 

χρονική περίοδος, πού καλύπτεται μέ τίς αποφάσεις του ετήσιου 

προϋπολογισμού. Βραχυχρόνια, καί ιδιαίτερα κατά τή διαδικασία 

του ετήσιου προϋπολογισμού, οι δημόσιες υπηρεσίες γίνονται 

άέσ\ιΐες του παρελθόντος. Δεν προσπαθούν νά αναλογισθούν τίς βα

σικές επιδιώξεις των τρεχόντων προγραμμάτων τους, νά μελετήσουν 

διάφορες εναλλακτικές λύσεις γιά νά φτάσουν σέ ενα αποτέλεσμα 

η αντικειμενικό σκοπό καί νά υπολογίσουν τό συνολικό κόστος 

των προγραμμάτων άπό τήν εναρξή τους. Προγενέστερες υποχρεώ

σεις, αδράνεια, προσφυγή σέ επιτροπές κλπ. δημιουργούν συχνά 

δυσκαμψία, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες νά* αρκούνται κατά βάση στην 

συγκέντρωση των δραστηριοτήτων πού μπορούν νά πραγματοποιηθούν 
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σέ* ενα ετήσιο προϋπολογισμό". "Ετσι, προκαλούνται σοβαρά προβλήματα 

στην κατανομή τ&ν πιστώσεων τοϋ Προϋπολογισμοί μέ τό βάρος έντονων 

πιέσεων. 

Η λειτουργία του σημερινού συστήματος Προϋπολογισμού* 

διευκολύνει, βέβαια, μία υπολογισμένη και ελεγχόμενη εκτέλεση, 

δέν εξασφαλίζει δμως τη βάση γιά να γίνονται ορθολογικές επι

λογές κατά τήν κατανομή των πόρων. Δέν λαμβάνει υπόψη τό μακρο

χρόνιο στοιχείο καί ακολουθεί τήν επιζήμια τακτική των βραχυχρό

νιων χορηγήσεων. Η διαδικασία αυτή,κατανομής των πιστώσεων,δέν 

εξασφαλίζει τήν αναθεώρηση της βασικής δομής των προγραμμάτων 

καί του συνολικού τους κόστους άπό τήν εναρΖή τους, άλλα συνίσταται 

κυρίως στή λήψη αποφάσεων σχετικά μέ τό αν καί κατά πόσο κάθε 

υφιστάμενο πρόγραμμα πρέπει ν'αυξηθεί ή, πολύ* σπανιότερα, νά 

μειωθεί, ανάλογα μέ τήν εξέλιξη της πορείας της εκτελέσεως τους. 

Δέν προσανατολίζεται, δηλαδή, προς τό αποτέλεσμα άλλα αποσκοπεί 

στα μέσα. 

Κατά τή διάρκεια της εκτελέσεως του Τακτικού Προϋπολο

γισμού* καί συχνά άπό τήν εναρξή της, κάτω άπό τό βάρος σοβαρών 

πιέσεων, ενεργείται σωρεία μεταβολών στίς πιστώσεις, ώστε ò 

Προϋπολογισμός πού τελικά διαμορφώνεται νά διαφέρει σημαντικά 

από αυτόν πού ψηφίστηκε. 

Γιά τό λόγο αυτό, συχνά, οι δημόσιες υπηρεσίες αναλαμ

βάνουν, ανάλογα μέ τήν περίσταση, υποχρεώσεις γιά δαπάνες πού 

δέν προβλέπονται στον Προϋπολογισμό ή υπερβαίνουν τά όρια των 

σχετικών πιστώσεων, παρά τίς προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις. 

Αποτέλεσμα αύτων είναι η αναγκαστική δέσμευση τοϋ αποθεματικού 

η*, σέ περίπτωση εξαντλήσεως του, ή άπό πρίν επιβάρυνση τοϋ 
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Προϋπολογισμου του επόμιενου έτους. "Ολα αυτά αποδεικνύουν κάποια 

προχειρότητα με τήν οποία οι διάφορες δημοσιές υπηρεσίες καταρ

τίζουν τα 'σχέδια προϋπολογισμού δαπανών. Οι υπηρεσίες αυτές αρ-

κοονται συχνά στην επανάληψη των πιστώσεων που χορηγήθηκαν κατά 

τό προηγούμενο έ τ ο ς , τ ί ς όποιες μερικές φορές εμφανίζουν σημαντι

κά αυξημένες καί χωρίς να διέπονται άπό* πνεύμα ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α ς καί . 

ακρίβειας. Είναι πολύ πιθανέ αυτό" νά" οφείλεται κατά ενα μέρος 

στιγμή* βρτνα οργάνωση των σχετικών οικονομικών υιτηρεσιον των 

Ύπουργείων-φορέων η στην μή επαρκή ειδίκευση καί πείρα του ασχο

λούμενου μέ τήν κατάρτιση των σχεδίων προϋπολογισμού δαπανών 

προσωπικοο, (το οποίο ασχολείται ευκαιριακά καί δχι κατά κύριο 

αντικείμενο) . 

Το γεγονός αυτό* δυσκολεύει τρομερά τό*ν Υπουργό των Οι

κονομικών στην αξιολόγηση, ιεράρχηση καί ορθολογική κατανομή των 

πιστώσεων. Δεν του δίνεται δηλαδή, μέ αυτά τά σχέδια προτεινόμενων 

δαπανών, η δυνατότητα να σχηματίσει σαφή αντίληψη γ ι α τ ί ς πρα

γματικές καί απαραίτητες ανάγκες των ιΥπουργέίων-φορέων, καθώς 

καί γ ια τό βαθμό συμβολής της κάνε δαπάνης στην επίτευξη των ε π ι 

διωκόμενων σκοπών. "Ετσι, στην επιδίωξη εναρμονίσεως του σκέλους 

των δαπανών πού θα γίνουν μέ τό σκέλος των εσόδων πού αναμένονται, 

προβαίνει σέ περικοπές η* καί διαγραφές των δαπανών εκείνων πού 

δέν ε ίναι απόλυτα δικαιολογημένες μερικές άπό τ ί ς όποιες ενδέχε

ται νά ε ίναι μεγαλύτερης σπουδαιότητας άπό άλλες πού δέν π ε ρ ι 

κόπτονται. Αντίθετα, αν υπήρχαν πιό επαρκή καί ακριβή στοιχεία 

για αξιολόγηση, οι τελευταίες θά μειώνονταν κατά μεγαλύτερο 

ποσοστό, σέ όφελος των πρώτων. 
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'Από τήν παραπάνω διαδικασία: προκύπτει σαφώς δτι δεν γί

νεται αποτελεσματική η πολιτική πού ασκείται άπό τόν Δημόσιο 

Προϋπολογισμό καί επομένως δέν συμβάλει 'άμεσα καί δραστί*«" οτήν 

επίτευξη των στόχων πού επιδιώκονται κάθε φορά. 

'Ορισμένα προβλήματα ανακύπτουν επίσης άπό τήν εκτέλεση 

του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. ''Οπως καί πιό πάνω είπαμε 

οι πληρωμές των δημόσιων επενδύσεων γίνονται κανονικά μέσω τή*ς 

Τραπεζακ της Ελλάδος. Η τραπεζική αυτή διαδικασία,πού έχει 

ακολουθηθεί έδω καί πολλά χρόνια, συντελεί τόσο ατή γρήγορη εξυ

πηρέτηση των πληρωμών δσο καί στην εΰκολη καί άμεση παρακολού

θηση τους. 'Εντούτοις, υπάρχουν μερικά προβλήματα εξαιτίας 

ορισμένων παρεκκλίσεων πού παρατηρήθηκαν κατά τή διαδικασία αυτή. 

Οι παρεκκλίσεις αυτές,οι οποίες δημιουργούν σοβαρά μειονεκτή

ματα καί αδυναμίες, είναι οι έξης: 

α· Η επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων, Δημόσιων 'Οργανι

σμών καί 'Επιχειρήσεων μέ τή χρηματοδότηση τους. Άπό τό 1953, 

η χρηματοδότηση των λογαριασμών των έργων πού εκτελούνται άπό 

τά Νομικά Πρόσωπα κλπ», λογίζεται αμέσως καί σάν πληρωμή (άμεση 

ενταλματοποίηση). Συνέπεια αύτου είναι η πλασματική διόγκωση 

των πληρωμών δημόσιων επενδύσεων, η δυσχέρεια ή καί αδυναμία 

παρακολουθήσεως των πραγματικών πληρωμών τους καί η πρόωρη επι

βάρυνση του Δημοσίου (μέ ποσό σήμερα 7.000 εκατ. δρχ. ετησίως 

περίπου), δεδομένου δτι οι λογαριασμοί αυτοί χρηματοδοτούνται 

μέ μετρητά αντίθετα μέ δτι γίνεται στίς "εξουσιοδοτήσεις 

πληρωμής" των κανονικών περιπτώσεων. 

Η τακτική αυτή ακολουθείται επειδή υπάρχει οικονομική 
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αυτοτέλεια των Νομικών Προσοχών κλπ. καί ξεχωριστός κρατικός οι

κονομικός έλεγχος σε καθένα άπό αυτά. 

Θά" πρέπει να σημειωθεί εξάλλου δτι
}
 επειδή η χρηματοδό

τηση λογίζεται σαν επιχορήγηση, τά αδιάθετα υπόλοιπα των σχετικών 

λογαριασμών δεν ανακαλούνται κατά τη λήξη του οικονομικοϋ έτους 

(όπως συμβαίνει στους λοιπούς λογαριασμούς) άλλα παραμένουν αδρανή 

γιά πάρα πολύ καιρό (χρόνια). 'Επιπλέον εμφανίζεται καί ευρύτατος ετερο

χρονισμός των πληρωμών άλλα καί φαινόμενα ανορθόδοξων καί "ξεπε

ρασμένων" μεθόδων μέ τήν αθρόα χρηματοδότηση κατά τή λήξη του 

έτους, μέ σκοπό τήν άποθεματικοπ οίηση των πιστώσεων καί μέ συνέ

πεια τήν τεχνητή διόγκωση των πληρωμών. 

β. Η τήρηση από τό Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων, καί 

οχι άπό τήν Τράπεζα της ^Ελλάδος, δλων των πιστώσεων των έργων 

καί προγραμμάτων πού εκτελούνται άπό τά Νομαρχιακά Ταμεία καί 

μάλιστα σέ ενιαίο καί γενικό λογαριασμό. "Ετσι,εκτός άπό τά 

παραπάνω, δημιουργήθηκαν πρόσθετα προβλήματα εξαιτίας της αδυ

ναμίας παρακολουθήσεως των πιστώσεων καί πληρωμών αύτων (σήμερα 

6 δισ. δρχ. περίπου). Η ενημέρωση των κεντρικών υπηρεσιών μέ 

μηνιαίες καταστάσεις κάθε Νομαρχιακού Ταμείου,πού καθιερώδ·ηκε 

σάν αντιστάθμισμα,αποδείχτηκε στην πράξη ανεφάρμοστη. 

γ. Η εκτέλεση ορισμένων έργων δημόσιων επενδύσεων, μέσω 

του τακτικού Προϋπολογισμού μέ μεταφορά δλων των πιστώσεων της 

ΣΎΕΕΑ, των λοιπών έργων πού εκτελούνται άπό τίς στρατιωτικές 

υπηρεσίες καθώς καί πολλών του Υπουργείου Γεωργίας καί άλλων 

Υπουργείων, συνεπάγεται τά ίδια προβλήματα. 

Εξάλλου, δποκ; είπαμε καί πιοπάνω,η επεξεργασία άπό τό 
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1
Υπουργείο Οικονομικών γι« τήν κατάρτιση των προσαρτημένων προϋπο

λογισμών περιορίζεται στή διαπίστωση του ισοζυγίου των προϋπολο

γισμών αυτών nctC ατό αν οι προβλέψεις των εσόδων τους άπ<5 επιχο

ρηγήσεις του Κράτους είναι προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες πιστώ

σεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

*Η επεξεργασία αύτη δέν είναι αρκετή γιατί δεν επεκτείνεται 

καί στην εκτίμηση των πόρων των Ι&ΙΔΔ naC στην ορθολογική κατανομή 

τους, έτσι ώστε νά προκύψει άπό αυτήν κα( τό ποσό της απαραίτητης 

κρατικής έπ ι χορηγήσεως. Τό υψος κάθε έπιχορηγήσεως γιά τά ΜΙΔΔ 

προσδιορίζεται συνήθως μέ βάση τό υψος των αντίστοιχων επιχορη

γήσεων του προηγουμένου έτους, κατά κανόνα αυξημένων. Αυτό* ση

μαίνει δτι κάθε πολιτική δαπανών πού ασκείται άπό τό Κράτος, δέν 

είναι ανάλογη καί εξίσου αποτελεσματική στίς δαπάνες των ΜΙΔΔ παρά 

μόνο κατά τό τμήμα εκείνο ποΰ χρηματοδοτείται άπό τό ποσό των 

κρατικων έπιχορηγήσεων. 

'Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού των ΜΊΔΔ 

είναι δτι σημαντικό τμήμα των εσόδων μερικών άπ'αυτούς, πέρα άπό 

εκείνο πού προέρχονται άπό κρατικές επιχορηγήσεις, προέρχεται 

άπό έσοδα ποΰ συνεισπράττονται μέ ειδικά έσοδα του Δημοσίου καί 

αποδίδονται στή συνέχεια εξολοκλήρου σ'αύτά. Τά συνεισπρατ-

τόμενα αυτά έσοδα έχουν θεσπισθεί στό μεγαλύτερο μέρος τους 

σάν ποσοστό στα ειδικά έσοδα τοϋ Δημοσίου, τά οποία εμφανίζουν 

ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό αυξήσεως σέ σύγκριση μέ τόν μέσο ρυθμό αυ

ξήσεως των συνολικών δημόσιων εσόδων. 

Αυτό έχει σάν συνέπεια δτι τά έσοδα των ΜΙΔΔ αυξάνονται 

κάθε χρόνο μέ ταχύτερο ρυθμό άπό έκεΓνα του Δημοσίου, ενώ δέν 
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είναι γνωστό αν αυξάνονται πάθε χρόνο μέ" τον ϊδιο ρυθμό οι πρα

γματικές τους ανάγκες. Πολΰ πιθανόν, αυτό να οδηγεί σέ μία άλογη 

κατανομή* καί διάθεση των εσόδων των ΪΙΪΊΔΔ η καί σέ γενική αδυναμία 

απορροφήσεως τους, ώστε μερικά άπό αυτά νά εμφανίζουν σημαντικά 

αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα.
 ν
0σες φορές, πάλι, ειδικές οικονομι

κές συνθήκες επιβάλλουν τή*ν περιστολή των δημόσιων δαπανών, η 

πολιτική της περιστολής περιορίζεται μόνο στίς δαπάνες τοϋ Κρα

τικού Προϋπολογισμού, χωρίς νά μπορεί νά επηρεάσει καί τίς δαπά

νες των IHM κλπ. 

Οι παραπάνω ειδικοί προϋπολογισμοί, γιά τους οποίους 

προβλέπονται ειδικοί πόροι καί αντίστοιχα η εκτέλεση δημόσιων 

δαπανών, διασπούν τή\> αρχή της ενότητας του Προϋπολογισμού η οποία 

έχει καθιερωθεί καί μέ τό άρθρο 79 παρ. 2 του Συντάγματος. 

Μέ τό σύστημα αυτό η εξυπηρέτηση των αναγκών πολλών 

Υπουργείων, πραγματοποιείται, εκτός άπό τόν ειδικό προϋπολογισμό 

τους, καί μέ άλλους αυτοτελείς καί ανεξάρτητους προϋπολογισμούς 

( * Υπουργείο Γεωργίας - ΚΓΓΚΔ, Υπηρεσία Έγγειων Βελτιώσεων, Κε

φάλαια Σποροπαραγωγής, Ταμείο ''αποικισμού, Υπουργείο 'Εθνικής 

'Αμύνης - TEA, TM, ΤΕΣ, Υπουργείο Δημοσίων "Εργων - ΤΞΟ, κλπ.) 

μέ αποτέλεσμα νά γίνεται αδύνατος ο προσδιορισμός του κόστους 

των διαφόρων υπηρεσιών των Υπουργείων αυτών καί η εκτίμηση τής 

επιβαρύνσεως τοϋ Δημοσίου άπό τή λειτουργία τους. 

Τό 'ίδιο ισχύει καί μέ τους ειδικούς, έκτος Προϋπολογι

σμού, λογαριασμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν επίσης διάφορες ανάγκες 

των Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Συγκοινωνιών - ΥΠΑ, Υπουργείο 

Παιδείας, κλπ.). 
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1.4. Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις 
. ιι ι i n IHIU'i»! «il ι ι — — — — 

Τά με IC Ψε: '.τάματα του σημερινού συστήματος καταρτίσεως 

καί εκτελέσεως του Προϋπολογισμού, που αναφέρθηκαν πιυπάνω, κάνουν 

απαραίτητη τήν προσπάθεια γιά τη* βελτίωση της διαδικασίας καί 

της χαράξεως όρθης πολιτικής. II προσπάθεια αυτή θά κάνει τήν 

πολιτική του Γφοϋπολογισμοϋ πιο αποτελεσματική καί θά βελτιώσει 

ουσιαστικά τήν ικανότητα για λήψη αποφάσεων. 

"Αν ληφθούν υπόψη οι στόχοι της σύγχρονης δημοσιονομικής 

πολιτικής καί η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη, ο βραχυχρό

νιος μόνο προγραμματισμός αποδεικνύεται ανεπαρκής. OL περισσό

τερες από τίς κρατικές δραστηριότητες δεν μπορούν νά επιτύχουν 

τους επιδιωκόμενους σκοπούς μέσα σε ενα χρόνο. Η μακροχρόνια φά

ση τους απαιτεί τήν κατάρτιση μακροχρόνιων προγραμμάτων, μέ τά 

οποία θά καθορίζονται οι επιδιώξεις του κοινωνικού συνόλου κάθε 

φορά, τό αποτέλεσμα καθενός άπό τά προγράμματα σε σχέση μέ τους 

αντικειμενικούς σκοπούς, ο υπολογισμός του συνολικοϋ τους κόστους, 

καί η εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων, ώστε νά ολοκληρώνονται 

οι αποφάσεις πολιτικές καί προγράμματος κατά τή διαδικασία καταρ

τίσεως του Προϋπολογισμού. 

'Εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα πού παρουσιάζει, ο 

Προϋπολογισμός έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού περισσότερο άπό κάθε 

άλλη διαδικασία στό διοικητικό σύστημα. 0 εκσυγχρονισμός αυτός 

θά συμβάλει στην επιτάχυνση της εναρμονίσεως του ελληνικού δημο

σιονομικού πλαισίου μέ εκείνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό

τητας. 

Η ανάγκη νά διατυπώνονται προτάσεις χορηγήσεως πιστώσεων 
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κάθε χρόνο επιβάλλει να γίνεται προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

καί λήψη αποφάσεων. Η διάθεση καί κατανομή των περιορισμένων 

πόρων του Προϋπολογισμού μεταξύ ανταγωνιζόμενων απαιτήσεων μπο

ρεί νά γίνει πιο ορθολογικά με μακροχρόνιους στόχους καί εφόσον 

είναι εφικτό,με τήν πληρέστερη πληροφόρηση και ανάλυση των αντι

κειμενικών σκοπών των προγραμμάτων, τήν αποτελεσματικότητα καί 

το κόστος, Η χορήγηση των πιστώσεων θά πρέπει νά προσανατολί

ζεται προς τό αποτέλεσμα καί δχι προς τά μέσα, δπως γίνεται στην 

περίπτωση τοϋ κλασικού προϋπολογισμού, εφόσον μία προϋπόθεση της 

προσπάθειας γιά βελτίωση είναι ο καθορισμός προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα προτείνεται: 

α. Η κατάρτιση,άπό τά Υπουργέια-φορεις,προγραμμάτων πού θά 

καθορίζουν γιά μιά σειρά ετών (συνήθως πενταετία) συγκεκριμένους 

αντικειμενικούς σκοπούς και τίς αντίστοιχες δραστηριότητες. Μέ 

τόν καιρό καί ανάλογα μέ τήν πείρα καί τήν ειδίκευση, προ-

τείνεται η βελτίωση της καταρτίσεως των προγραμμάτων αυτών μέ 

την εκτίμηση του αποτελέσματος τους,σέ σχέση μέ τους επιδιωκό

μενους σκοπούς, του- συνολικού τους κόστους καί της εισηγήσεως 

εναλλακτικών λύσεων. 

β. Η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων καί του κόστους των 

κυβερνητικών προγραμμάτων σε κατηγορίες, υποκατηγορίες κλπ. *Η 

φύση του ατίοτελέσματος πού προκύπτει άπό τίς δραστηριότητες αυ

τές αποτελεί κατά βάση τό διακριτικό γνώρισμα στον καθορισμό των 

κατηγοριών προγραμμάτων. Προγράμματα των οποίων τά αποτελέσματα 

έχουν στενή σχέση καί γιά τό λόγο αυτό υπόκεινται σέ υποκαταστά

σεις καί αναγκαίες συμπληρώσεις, ομαδοποιούνται στην ίδια κατηγορία. 
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*Η ταξινόμηση αυτί*) αποβλέπει στό στόχο του νά γίνουν τά κυβερ

νητικά προγράμματα αποτελεσματικότερα. 

γ. *Κ μακροχρόνια προοπτική της διαμορφώσεως των δημόσιων 

εσόδων καί των δυνατοτήτων του Προϋπολογισμού μέ πρόσθετες χορη

γήσεις πιστώσεων. Στό πλαίσιο των μακροχρόνιων χορηγήσεων τοϋ 

Προϋπολογισμού είναι δυνατή η άσκηση μεγαλύτερης επιρροές στή , 

γενική πορεία των προγραμμάτων, η οποία στον ετήσιο προϋπολο

γισμό θά ?)ταν δυνατό να εξασφαλισθεί μόνο μετά άπό προσπάθεια 

καί κάτω άπό σοβαρές πιέσεις. 

δ. *Η υποβολή άπό κάθε Ύπουργεϊο-φορέα, ως τμήματος της 

διαδικασίας του ετήσιου προϋπολογισμού, ενός πενταετούς προγράμ

ματος καί σχεδίου χρηματοδοτήσεως, πού θά συμφωνεί μέ τίς κατη

γορίες καί υποκατηγορίες προγραμμάτων. Τόσο τό οικονομικό κό

στος δσο καί (δποτε είναι δυνατό) ò υπολογισμός των αποτελεσμά

των τοΟ προτεινόμενου προγράμματος άτυοτελουν απαραίτητα στοιχεία. 

"Ετσι θά είναι δυνατό νά προβλεφθούν οι μελλοντικές συνέπειες 

στον Προϋπολογισμό, κατά τή λήψη αποφάσεων πολιτικής καί προγράμ

ματος ίττή διαδικασία της καταρτίσεως τηυ' Προϋπολογισμού» 

Κάθε χρόνο πρίν άπό τήν έναρξη καταρτίσεως του Προϋπολογισμού, 

καί εφόσον προγραμματισθούν οι δυνατότητες του, ή υπηρεσία Προ

ϋπολογισμού καί τά επιμέρους *Υπουργέΐα-φορεΐς, συμφωνούν άπό 

κοινοϋ καί μέσα στό πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολι

τικής γιά έναν αριθμό προγραμμάτων,γιά τά οποία πρέπει νά γί

νονται λεπτομερείς καί αναλυτικές μελέτες. Τά αποτελέσματα 

αυτών των μελετών αποτελούν τό θέμα συζητήσεως καί διαμορφώνουν 

τή βάση των προγραμμάτων πού* υποβάλλονται. 
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ε. ΛΗ συσχέτιση των επιμέρους πιστώσεων μέ τόν αντικειμενικά 

σκοπό κάθε δαπάνης. Για να γ ί ν ε ι αυτό εΓναι απαραίτητο να υπάρ

χουν: 

ί. Κατηγορίες χορηγουμένων πιστώσεων κατά σκοπούς δαπα

νών. 

11. Κατάσταση δραστηριότητος (δηλ. τύποι λειτουργικών 

διαδικασιών) καί 

i l i . Προϋπολογισμός προγραμμάτων (δηλ. αποτελέσματα καί 

σκοποί προγραμμάτων). 

Βέβαια, ε ίναι απαραίτητο νά τονιστεί δτι ο εκσυγχρονι

σμός του κώδικα Δημοσίου Λογιστικού θά συμβάλει σημαντικά στή 

βελτίωση της διαδικασίας καταρτίσεως καί εκτελέσεως του Προϋπο

λογισμού. 

Επιβάλλεται επίσης ή άρση των παρεκκλίσεων άπό τήν τρα

πεζική διαδικασία γ ι ά τ ι ς πληρωμές δημοσίων επενδύσεων καί τ?}ς 

επικαλύψεως πού παρατηρείται στη χρηματοδότηση τους, γ ιά νά 

συνεχισΟ-εΐ χωρίς εμπόδια καί ορθολογικά τόσο η ομαλή εκτέλεση 

τους δσο καί η γρήγορη,ακριβής καί μέ διεθνή πρότυπα άντληση 

των σχετικών-πληροφοριακών στοιχείων. 

Έξαλλου η ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό δλων 

των ειδικών προϋπολογισμων πού συνδημοσιεύτηκαν μέ αυτόν καί 

των ειδικών λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού, θά συντελέσει 

οχ ι μόνο στην εν ιαία έμοράνιση δλων των εσόδων καί εξόδων του 

Δημοσίου, άλλα καί στον προγραμματισμό καί τόν έλεγχο τους,μέ 

αποτέλεσμα τόν περιορισμό του κόστους των παράλληλοι υπηρεσιών. 

Τέλος, η Ομάδα θεωρεί απαραίτητη την κατάργηση της κατά-

τμήσεως των αποκεντρωμένων προϋπολογισμών. 
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2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΞΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑ5ΞΩΣ ΤΩΙί ίΟΡΩίΤ 

2.1. 'Οργάνωση καί λειτουργά των Οικονομικών 'Εφοριών 

2·1 « 1 · Περιγραφή καί αξιολόγηση της υφιστάμενης καταστάσεως 

'Αρχικά, θά πρέπει να σημειωθεί,οτι ή λεπτομερής έκθεση 

καί αξιολόγηση της υφιστάμενης καταστάσεως σέ* σχέση μέ* τήν ορ

γάνωση καί λειτουργία τον Οικονομικών Εφοριών δέν ?)ταν εκ των 

πραγμάτων δυνατή στον περιορισμένο χρόνο πού είχε στή διάθεση 

της η Ομάδα, Πιό κάτω επιχειρείται απλά η σκιαγράφηση των πιο* 

επιτακτικών προβλημάτων καί στή συνέχεια προτείνονται μέτρα γιά 

τή βελτίωση της καταστάσεως. 

Η κύρια αποστολή των Οίκονομικων 'Εφοριών συνίσταται 

στην εφαρμογή των φορολογικών νόμων, τή διαχείριση ορισμένων 

κατηγοριών δημόσιων κτημάτων καί τήν επιμέλεια της στεγάσεως των 

δημοσίων υπηρεσιών. 'Επίσης, ειδικοί νόμοι έχουν επιφορτίσει 

τίς Οικονομικές Εφορίες μέ τήν εκτέλεση πολλών πρόσθετων καθη

κόντων. 

Οι Οικονομικές 'Εφορίες είναι περιφερειακές υπηρεσίες 

νομαρχιακοί) επιπέδου της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας τοϋ Υπουρ

γείου Οικονομικών. 0 αριθμός των Οικονομικών Εφοριών πού λει

τουργούν σήμερα σέ ολόκληρη τή 3δρα, φθάνει τίς 230. Σύντομα, 

δμως^θά λειτουργήσουν ακόμα 10 νέες 'Εφορίες. Οι περισσότερες 

Οικονομικές Εφορίες είναι γενικές, δηλ. αρμόδιες γιά τήν εφαρ

μογή δλων των φορολογιών σέ δλους τους υπόχρεους. 'Αλλ'οώτές 

οι 17 είναι ειδικές Οικονομικές 'Εφορίες, οι όποιες ασχολούνται 

μέ τήν εφαρμογή ορισμένων μόνο φορολογιών § μέ τή φορολόγηση 



- 35 -

υπόχρεων ορισμένων κατηγοριών. Τέλος, 6 άπό τίς γενικές Οικονο

μικές 'Εφορίες έχουν ορισθεί ώς ειδικές για ορισμένο αντικείμενο. 

Οι Οικονομικές Εφορίες συνεπικουρούνται στό* έργο τους 

άπό τη Μηχανογραφική Υπηρεσία Φορολογίας (ΚΥΦ) καί τήν Υπηρεσία 

Προληπτικού Φορολογικού 'Ελέγχου. Καί οι δύο αυτές Υπηρεσίες 

έχουν χαρακτηρισθεί ώς αποκεντρωμένες Υτυηρεσίες υπαγόμενες απευ

θείας στην Κεντρική Υπηρεσία (9η Διεύθυνση) της Γενικής Διευ

θύνσεως Φορολογίας. Παράλληλα προς τή\> Υπηρεσία Προληπτικού 

'Ελέγχου λειτουργούν καί ειδικά συνεργεία ελέγχου εφαρμογής των 

διατάξεων τοϋ ΚΦΣ. 

Η κατεύθυνση καί ή παρακολούθηση του έργου των Οικονο

μικών 'Εφοριών γίνεται άπό τίς αρμόδιες κατά ΰλη Διευθύνσεις της 

Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας του Υπουρ

γείου Οικονομικών, ή δε εποπτεία καί ò έλεγχος του έργου των Οι

κονομικών 'Εφοριών ασκείται άπό τήν 'Επιθεώρηση Οικονομικών Εφο

ριών. Οι υπηρεσίες της τελευταίας είναι διανομαρχιακού επιπέδου 

καί υπάγονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών (14η Διεύθυνση). 

Τό προσωπικό των Οικονομικών 'Εφοριών αριθμεί σήμερα 

5,544 υπάλληλους άπό τους οποίους οί 3.000 είναι υπάλληλοι Α'κα-

τηγορίας καί οι 2.544 υπάλληλοι Β' κατηγορίας. 

Τά προβλήματα οργανώσεως καί λειτουργίας των Οίκονομ,ι-

κών Εφοριών δημιουργούνται άπό τή δυσανάλογη αύξηση του όγκου 

καί των δυσχερειών του έργου πού πρέπει νά εκτελέσουν σέ σχέση 

μέ τή στελέχωση τους καί τά διαθέσιμα μέσα. Η αύξηση του δγκου 

εργασίας οφείλεται, προφανώς, στην επέκταση της οικονομικής 
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δραστηριότητας. Ή αοξηση π.χ. του εθνικού εισοδήματος, συνεπάγε

ται τήν αύξηση του αριθμού των δηλώσεων φόρου εισοδήματος κλπ. 

πού υποβάλλονται στίς Οικονομικές Εφορίες καί συνεπώς τό έλεγίί,τι-

κό καί βεβαιωτικό έργο τους διογκώνεται. 'Επιπλέον, δημιουργούν

ται πρόσθετες, δυσχέρειες άπό τη συνεχή θέσπιση νέων φορολογιών 

καί άπό τήν ανάθεση νέων καθηκόντων χωρίς ταυτόχρονα νά λαμβάνον

ται υπόψη τά ζητήματα εφαρμογής και χωρίς νά καλύπτονται οι ανάγκες 

σέ προσωπικό καί μέσα. Τό αδιέξοδο που δημιουργείται μ'αυτόν τόν 

τρόπο, οδηγεί στην ελλιπή καί καθυστερημένη διεξαγωγή του φορολο

γικού ελέγχου, στή μή σωστή φορολόγηση, στην αναθεώρηση βεβαιώ

σεως των φόρων καί στή δυσχερή ε'ίσπραξή τους. 

Ειδικότερα, διαπιστώνεται πώς οι Οικονομικές Εφορίες 

απασχολούνται δυσανάλογα μέ ενα· πλήθος φορολογιών μικρής αποδό

σεως, με τή βεβαίωση μεγάλου αριθμού φόρων υπέρ τρίτων καί τήν 

εκτέλεση άσχετων προς τήν κύρια αποστολή τους καθηκόντων. Έξαλ

λου,' για κάθε φορολογία ισχύουν διατάξεις μεγάλου αριθμού νόμων, 

μέ αποτέλεσμα σέ κάθε περίπτωση εφαρμογής νά χρειάζεται νά αναζη

τηθούν καί νά ερμηνευθούν δλοι αυτοί οι νόμοι. Π εργασία αυτή 

προϋποθέτει, φυσικά, χρόνο χωρίς νά εξασφαλίζεται δτι τά συμπε

ράσματα πού θα* προκύψουν θά είναι αναμφισβήτητα. 

'Επισημαίνεται, επίσης, δτι κατά τή διοικητική αποκέντρωση 

πού επιχειρήθηκε τελευταία, οι Οικονομικές 'Εφορίες υπήχθησαν στις 

Νομαρχίες κατά τρόπο πού δέν ταιριάζει στή φύση καί στό έργο τους. 

Γιά τίς ειδικές Οικονομικές 'Εφορίες παρατηρούνται τά 

έξης: οι ειδικές Οικονομικές 'Εφορίες δημιουργήθηκαν πρίν άπό πολλά 
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χρόνια μέ σκοπό τή διαμόρφωση ειδικευμένων ελεγκτών, ενιαίας παρα

κολουθήσεως της δλης εργασίας, πιό έγκαιρης εφαρμογής της οικείας 

διαδικασίας, καλύτερης φορολογικής παρακολουθήσεως, συγκριτικής 

διερευνήσεως των υποθέσεων κλπ* "Ηδη, δμως, στην πράξη αποδείχθη

κε πώς οι ειδικές Οικονομπίές 'Εφορίες δέν εκπληρώνουν τό σκοπό* 

γιά τδ*ν όποιο έγιναν. 'Εξαλλου, ο αριθμός των νέων υποθέσεων πού 

κάθε χρόνο υπάγονται στίς ειδικές Οικονομικές Εφορίες έχει πολ

λαπλασιασθεί καί οι αποστάσεις των περιοχών αρμοδιότητας τους 

έχουν μεγαλώσει. "Ετσι, ή εργασία τους δυσκολεύεται κάθε μέρα 

καί περισσότερο άπό τίς δυσχέρειες πού αντιμετωπίζουν καί παρά 

τ<5ν écooôiaqio τους μέ μέσα καί προσωπικό, βαρύνονται συνέχεια 

μέ μεγάλες εκκρεμότητες. Ή φορολογική παρακολούθηση των υπόχρεων 

τελικά δέν είναι ικανοποιητική καί γενικά η απόδοση των εφοριών 

είναι δυσανάλογα χαμηλή,γι'αυτό καί προτείνεται ή κατάργηση τους, 

Τήν ϊδια απογοητευτική εικόνα εμφανίζει η διαχείριση 

των δημόσιων κτημάτων καί η επιμέλεια της στεγάσεως των δημόσιων 

υπηρεσιών. Η διαχείριση καί η προστασία των δημόσιων κτημάτων 

είναι τόσο ανεπαρκής, ώστε πολλά κτήματα είναι άγνωστα στο Δημό

σιο καί άπό τά γνωστά πολλά τα έχουν καταπατίσει αυθαίρετα τρίτοι 

σέ βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου. Τό Δημόσιο ενώ πληρώνει 

ενοίκια εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών σέ ιδιώτες, έχει στεγα

σμένες τίς υπηρεσίες του σέ ακατάλληλα κτίρια. Είναι φανερό 

πώς θά πρέπει νά εκποιηθούν δημόσια κτήματα καί νά κτιστούν δη

μόσια κτίρια γιά τή στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών. 

Εδώ θά πρέπει νά τονιστεί πώς τό προσωπικό πού υπάρχει 

σήμερα στίς Οικονομικές -'Εφορίες μέ τό υφιστάμενο σύστημα οργα

νώσεως καί ελέγχου,δέν φτάνει γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ έργου 



- 38 -

πού του £χει ανατεθεί. 'Εξάλλου είναι αναγκαία ή βελτίωση τόσο. 

της καταρτίσεως δσο καί της συνθέσεως του. Η απόδοση του προ

σωπικού, τέλος, εμποδίζεται σημαντικά άπό τόν ελλιπή εφοδιασμό 

των Οικονομικών Εφοριών σέ έπιπλα, γραφομηχανές, αριθμομηχανές, 

διατρητικά καί φωτοτυπικά" μηχανήματα καί,κυρίως,άπό τίς ακατάλ

ληλες συνθήκες στεγάσεως. 

2.2. 'Οργάνωση καί λειτουργία των Δημόσιων Ταμείων 

2.2.1. Περιγραφή καί αξιολόγηση της υφιστάμενης καταστάσεως 

Κύριο έργο των Δημόσιων Ταμείων είναι.ή πληρωμή τον εξό

δων καί η είσπραξη των εσόδων του Κράτους. 'Εξαίρεση αποτελούν 

οι πληρωμές δαπανών του Προϋπολογισμού Δημοσίων. 'Επενδύσεων, οι 

οποίες κατά κανόνα πραγματοποιούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, 

καί η είσπραξη ορκισμένων εσόδων, η οποία έχει ανατεθεί σέ ειδι

κές υπηρεσίες καί δργανα (π.χ. τελωνεία, δικαστικοί Υραμματεΐς). 

Ανεξάρτητα, δμως, άπό τίς αρμόδιες υπηρεσίες καί τά δργανα εισπρά

ξεως, τά έσοδα του Κράτους άπ'δπου κι'αν προέρχονται καταλήγουν 

στά Δημόσια Ταμεία, 

Εκτός άπό αυτή τήν κύρια αποστολή τους, τους έχουν ανα

τεθεί καί οι ακόλουθες εργασίες: 

α. Διαχειρίζονται διάφορα ένσημα, έντυπα καί υλικά, πνχ.' 

χαρτόσημα, εκλογικούς καταλόγους, διαβατήρια, ένσημα Ταμείου 

Πομικών, κ. α. > * 

β. Διεξάγουν τήν ταμειακή kpyaaCa (είσπράξεις-πληρωμές) 

των 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως,καθως καί των εξαρτωμέ

νων τους Ιδρυμάτων καί 'Επιχειρήσεων, πού δέν διαθέτουν δική 

τους ταμειακή υπηρεσία. 
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γ. Με Προεδρικά Διατάγματα πού εκδίδονται μετά άπό πρόταση 

του Υπουργού Οικονομικών,' επιτρέπεται η ανάθεση στα Δημόσια Τα

μεία της λογιστικής καί διαχειριστικής εξυπηρετήσεως ΝΠΔΔ,καθώς 

καί ή είσπραξη των έσόδιον άλλων Νομικών η Φυσικών Προσώπων. Παρά

δειγμα, τ<5 Ειδικά Ταμείο 'Εποικισμού, το Ταμείο Παρακαταθηκών καί 

Δανείων (έκτος 'Αθηνων-Πειραιως, Θεσσαλονίκης καί Πατρών), τό Ταμείο 

Ανταλλαξίμου Περιουσίας καί 'Αποκαταστάσεως Προσφυγών καί τά Τα

μεία 'Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων (ισάριθμα των Υπουργείων). 

Μέχρι σήμερα 200 περίπου ΐίομικά Πρόσωπα έχουν αναθέσει τήν είσ

πραξη των εσόδων τους στά Δημοσία Ταμεία. 

Για τή διεκπεραίωση δλων αυτών των ποικιλόμορφων αρμο

διοτήτων δημιουργήθηκαν καί λειτουργούν σέ ολόκληρη τή χώρα 263 

Δημόσια Ταμεία, τά έποια υπάγονται οργανικά στο Γενικό Λογιστή

ριο του Κράτους ως "περιφερειακές" Υπηρεσίες του. Άπό τήν άποψη 

της υπηρεσιακής εξαρτήσεως, η Διεύθυνση Εισπράξεως του Γενικού 

Λογιστηρίου είναι αρμόδια γιά τήν παρακολούθηση της κανονικής 

λειτουργίας των Δημόσιων Ταμείων, συμφωνά με τίς διατάξεις του 

Όργανισ; ου Εσωτερικής Υπηρεσίας, του Κώδικα Ξισπράεως Δημόσιων 

Εσόδων καί του Δημόσιου Λογιστικού, ένω ή άσκηση της εποπτείας 

καί η διενέργεια-τακτικών καί εκτάκτων επιθεωρήσεων ανήκει 

στην αρμοδιότητα της επιθεωρήσεως δημόσιων διαχειρίσεων. 

Στην οργανική σύνθεση των Δημόσιων Ταμείων ανήκουν 

4.500 περίπου υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου καί του προσωπικού 

της Γενικής Οικονομικής 'Επιθεωρήσεως, της Διευθύνσεως Εισπρά

ξεως Δημοσίων Εσόδων καί της Διευθύνσεως 'Ανταλλαξίμου Περιου

σίας. .0 ταμειακός ελεγκτικός κλάδος έϊναι η μόνη κατηγορία 
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ύπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δέν διαθέτει δι

κή της Διεύθυνση Διοικητικού. Ή στελέχωση καί επάνδρωση των υπη

ρεσιών οι όποιες ανήκουν στον "ελεγκτικό" κλάδο, γίνεται άπό τή 

Διεύθυνση Διοικητικού του Γενικοϋ Λογιστηρίου, η οποία ανήκει 

στό λεγόμενο "δημοσιονομικό" κλάδο μέ 1.200 υπαλλήλους περίπου. 

Στό* προσωπικό των Δημόσιων Ταμείων ανήκουν naC οι "βοηθοί ταμίου:
' 

οι όποιοι προσλαμβάνονται γιά τή "λογιστική παρακολούθηση" της 

κινήσεως των εσόδων καί εξόδων, καί οι "ειδικοί εισπράκτορες" 

στους οποίους ανατίθεται η είσπραξη των φόρων πού βεβαιώνονται 

μέ βάση χρηματικούς καταλόγους. Καί οι δύο αυτές κατηγορίες 

υπαλλήλων μισθοδοτούνται άπό τους 'Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοι

κήσεως άλλα ξεχωρίζουν σαφώς, άπό τήν άποψη της υπηρεσιακής τους 

καταστάσεως καί της οργανικής εντάξεως τους ,τόσο άπό τους υπαλ

λήλους τους δσο καί άπό τους υπαλλήλους των Δημόσιων Ταμείων. 

Άπό τήν παραπάνω περιγραφή βγαίνει το συμπέρασμα,οτι 

τό σύστημα οργανώσεως καί ηατανο\ιτ\ς αρμοδιοτήτων των Δημόσιων 

Ταμείων έχει καταλήξει στή διαμόρφωση ενός πολύπλοκου καί συγκε

χυμένου εμπειρικού θεσμοϋ ο οποίος δέν ανταποκρίνεται, έστω καί 

στοιχειωδώς, στίς σύγχρονες αρχές της οργανωτικής. *Η σημερινή 

οργάνωση καί διασπορά των αρμοδιοτήτων της εισπράξεως των εσό

δων του Δημοσίου,πού άπό τή φύση της είναι ενιαία,δέν ανταποκρί

νεται καθόλου στίς σημερινές απαιτήσεις σεβασμού του χρόνου των 

πολιτών καί μειώσεως του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Παρατηρείται δτι στά Δημόσια Ταμεία των επαρχιών καί 

τα "μικτά" του κέντρου, οι πρόσθετες αρμοδιότητες έξαντλοϋν ενα 

μεγάλο ποσοστό από τίς διαθέσιμες ώρες εργασίας του προσωπικού', 
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μέ συνέπεια ,νά μη,μπορεί ve ασχοληθεί με τήν κύρια αποστολή του 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 'Επιπλέον, μέ τη σημερινή' όργα

να.-,η·κα(Γ επάνδρωση τα Δημόσια Ταμεία oçv μπορούν να ανταποκρι

θούν αποτελεσματικά στην παρακολούθηση των εισπρακτέων υπολοίπων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται δτι άπό τά έσοδα παρελθόντων οικονομικών 

έτων ,πού βεβαιώνονται κάθε χρόνο ,μένουν τά μισά σχεδόν άνείσπρακτα 

καί από τά εισπρακτέα υπόλοιπα των παρελθόντων οικονομικών έτων 

εισπράττονται λιγότερα από oOfo. Άπό μια πρόσφατη στατιστική* 

διαπιστώθηκε πώς τό ποσοστό ,πού εισπράττεται άπό τά Δημόσια Τα

μεία γιά λογαριασμό των Νομικών Προσώπων,των βεβαιωμένων εσόδων 

τους μόλις φτάνει τό 3?ο. Έξαλλου, οι σχετικοί χρηματικοί κατά

λογοι μέ τό οφειλόμενο υπόλοιπο τοποθετούνται σχεδόν στό άρχειο 

ηα,ζ θεωρείται δτι συγκροτούνται άπό οριστικά επισφαλείς απαιτήσεις. 

Σχετικά μέ τήν έγκαιρη ενημέρωση του Υπουργού των Οι

κονομικών γιά τήν πορεία εισπράξεως των εσόδων έχει καθιερωθεί 

η άτυπη πληροφόρηση του κάθε 10 μέρες άπό τό Γενικό Λογιστή*ριο. 

Η πληροφόρηση βασίζεται στίς σχετικές αναφορές των Δημόσιοι Τα

μείων, κατά γενικές κατηγορίες ορισμένων κρατικών ècόδων του 

τρέχοντος οικονομικού έτους. Μετά τό πρώτο ΐΟήμερο κάθε επόμε

νου μήνα, εκδίδονται άπό τό Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έντυ

πες καταστάσεις γιά τήν εκτέλεση του προϋπολογισμού των εσόδων 

καί των εξόδων του Κράτους, μέ πλήρη ανάλυση καί σύγκριση προς 

τά αντίστοιχα στοιχεία το0 προηγούμενου χρόνου. Η παρακολούθηση 

των οικονομικών φορέων, οι προϋπολογισμοί των οποίων συνδημοσνεύον— 

ται μαζί μέ τό Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους (π.χ. Ταμείο 

'Εθνικής 'Αμύνης, Κεντρικό ΤαμεΓο Γεωργίας, Ταμείο 'Εθνικής 'Οδο-

ποιΓας κλπ.) δέν είναι ικανοποιητική. Ασκείται μόνο μερικός 
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ρυθμιστικός έλεγχος στην κίνηση κεφαλαίων ορισμένων οικονομικών 

φορέων κατά τήν απόδοση των εσόδων τους^τά οποία συνεισπράττονται 

μέ τους φόρους, τά τέλη καί τα δικαιώματα του Κράτους (π.χ. έσο

δα ΟΓΑ). 

Σχετικά μέ τή βεβαίωση καί είσπραξη των εσόδων των 'Ορ

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως παρατηρείται δτι τό υφιστάμενο 

σύστημα δέν έχει μια ενιαία βάση γιά τόν προσδιορισμό καί τή 

σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Έδω θα πρέπει νά τονιστεί δτι 

παρά τήν απροσδιόριστη σχεδόν ποικιλία των υπέρ Δήμων καί Κοι

νοτήτων φόρων, τελών καί δικαιωμάτων, τα έσοδα πού εισπράττονται 

δέν φτάνουν γιά νά καλύψουν οΰτε τίς διοικητικές τους δαπάνες. 

Κατά κανόνα ή εκτέλεση έργων αντιμετωπίζεται μέ δανειοδοτήσεις 

καί σέ τελευταία ανάλυση μέ ανάλογη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋ

πολογισμού. 

*0 προσδιορισμός της ταμειακής καταστάσεως των Δήμων καί 

Κοινοτήτων^ δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας του δτι γιά 

κάθε περίπτωση εφαρμόζεται καί διαφορετική μέθοδος πραγματοποιή

σεως των εσόδων. Τά τέλη φωτισμού καί καθαριότητας π.χ. εισπράτ

τονται άπό τή ΔΞΗ, τά τέλη σταθμεύσεως, αυτοκινήτων συνεισπράτ-

τονται μέ τά τέλη κυκλοφορίας άπό τά Δημόσια Ταμεία κ.ο.κ. Τό 

συμπέρασμα είναι πώς τό σύστημα της. ταμειακής εξυπηρετήσεως των 

Δήμων καί Κοινοτήτων έχει γίνει τόσο πολύπλοκο καί συγκεχυμένο, 

ώστε νά θεωρείται προβληματική η προσαρμογή καί εναρμόνιση του 

μέ δεσμούς πού ανταποκρίνονται πληρέστερα στην ανάγκη παροχής 

της καλύτερης δυνατής εξυπηρετήσεως του κοινού μέ τή
 :
μικρότερη 

δυνατή δαπάνη, χωρίς νά υπάρχει ανάγκη γιά ριζική αναδιάρθρωση 

της δλης δομής της οργανώσεως καί των σχετικών διαδικασιών. 
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Σέ δλα αυτά θα πρέπει να σημειωθ-εΐ καί η απροθυμία των 

Εμπορικών Τραπεζών να αναμειχθούν στή δοσοληψία του Δημοσίου, με 

μόνη εξαίρεση την πληρωμή των συντάξεων μέ επιταγές. Μέ τόνίΤ. 

277/1976 θεσμοθετείται, επίσης, ή έκδοση άπό το 'Ελληνικό Δημό

σιο επιταγών για τή*ν επιστροφή των φόρων, τελών καί λοιπών εσό

δων ποό καταβλήθηκαν ενώ δέν υπήρχε οφειλή. 

ι
Η αποχή των 'Εμποριιιών Τραπεζών περιλαμβάνει ακόμη καί 

τήν άρνηση ττίς καταθέσεως, στα υποκαταστήματα τους, των πλεονασυ,ά-

των τών Δημόσιων Ταμείων της έδρας τους καί ακόμη περισσότερο 

του χρηματικού εφοδιασμού για τήν πραγματοποίηση πληρωμών. "Ετσι, 

διακανονίζεται η δαπανηρή διαδικασία να* πηγαίνει ο '\ευθυντής 

τ ou Ταμείου, στό οποίο δέν έχει εγκατασταθεί "πράκτωρ" της Τρά

πεζας της Ελλάδος, μέ συνοδεία τοϋ διαχειριστή, σέ άλλο Δημόσιο 

Ταμείο για τήν ανάληψη η κατάθεση χρημάτων. 

II Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιείται περιορισμένα για 

τήν απευθείας συγκέντρωση στό Λογαριασμό του Δημοσίου τών καθημε

ρινών εισπράξεων τών Δημόσιων Ταμείων (τό 90$ περίπου τών εισπρά

ξεων πραγματοποιείται μέσω τών διαχειριστών τών Δημ̂ ' JICOV Ταμείων 

καί κατατίθεται κατά τό 99$ τήν επόμενη ημέρα στά καταβτ^ματα 

της Τράπεζας της Ελλάδος). Παρά τήν υποχρέωση σταδιακής επεκτά

σεως του συστήματος τών "πρακτόρων" σέ δλα γενικά τά Δημόσια Τα

μεία, η οποία απορρέει άπό τό Πρωτόκολλο της 15.9.1927, ποΰ υπο

γράφτηκε στή Γενεύη, η Τράπεζα "Ελλάδος επιδιώκει συστηματικά τήν 

κατάργηση τών ηδη υφιστάμενων πρακτορείων της, μέ τή δικαιολογία 

δτι πρέπει νά περιορίσει τίς λειτουργικές της δαπάνες καί τήν 

υποαπασχόληση τών πρακτόρων της. Τό αίτημα γίνεται κατά κανόνα 

αποδεκτό χωρίς νά ?ναμβάνεται υπόψη ή πρόκληση αντίστοιχων αυξήσεων 
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τών δαπανών του Δημοσίου άπό τόν ανορθόδοξο αυτό τρόπο χρηματο-

εφοδιασμου των Δημοσίων Ταμείων, τήν ακινητοποίηση σημαντικών 

κεφαλαίων στα χρηματοκιβώτια τους καί τήν ανάγκη ενισχύσεως τοΟ 

προσωπικοϋ τους για τήν άνατιλήρωση του
 !
'πράκτορος". (Στό 25/ό των 

Δημόσιων Ταμείων υπάρχουν εγκαταστημένοι πράκτορες της Τράπεζας 

της ^Ελλάδος ενώ τα υπόλοιπα Δημόσια Ταμεία - Διοικήσεως Πρωτευ

ούσης Πειραιώς, θεσσαλονίκης κλπ.,- στα οποία πραγματοποιούνται 

τά 90^ περίπου των εισπράξεων, εξυπηρετούνται άπό τους ταμειακούς 

διαχειριστές). Αναφέρεται, πάντως, δτι το Γενικό* Λογιστήριο 

τοϋ Κράτους καί η Τράπεζα της ^Ελλάδος συμφώνησαν ^δη γιά τήν 

κατάθεση των εισπράξεων των Δημόσιων Ταμείων καί τόν εφοδιασμό 

τους μέ μετρητά άπό τίς 'Εμπορικές Τράπεζες καί εξουσιοδοτήθηκε 

η Τράπεζα Ελλάδος νά ενεργήσει κατάλληλα γιά τήν εφαρμογή του 

μέτρου, μέ τήν προϋπόθεση δτι η δλη εργασία θά γίνεται άπό τίς 

'Εμπορικές Τράπεζες χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

2.2.2. Σύγκριση μέ τά συστήματα τ*ης ΕΟΚ 

Τό σύστημα λειτουργίας καί οργανώσεως των Δημόσιων Τα

μείων, ως φορέων εισπράξεως των εσόδων καί πληρωμής των δαπανών 

του Δημοσίου, είναι ένας θεσμός άγνωστος στη Δυτική Ευρώπη. Τά 

αποκαλούμενα "Κεντρικά Ταμεία" ή απλώς "Ταμεία" στίς Ευρωπαϊκές 

χώρες δημιουργήθηκαν ως φορείς γιά τήν επιμέλεια της διαδικασίας 

εκταμιεύσεως καί μόνο των δημόσιων χρημάτων« 

Κατά γενικό κανόνα οι έμμεσοι φόροι καί ορισμένα δικαιώ

ματα στίς χώρες της ΕΟΚ (Γαλλία, 'Αγγλία,'Δ. Γερμανία, Ιταλία) 

εισπράττονται απευθείας άπό τίς Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικο

νομικών, πού επιμελούνται καί τή βεβαίωση του αντίστοιχου εσόδου. 
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"Οσο για τους άμεσους φόρους, ή εϊσ.τραξή τους στη Γαλλία 

έχει ύκαχθεΐ, όπως καί στή χώρα μας, στην αρμοδιότητα της Διευθύν

σεως Δημόσιου Λογιστικού, άπό τήν οποία πραγματοποιείται συγχρό

νως καί ή εκταμίευση των δαπανών του Κράτους στην περιοχή πρω

τευούσης. Στην πρωτεύουσα πάθε ΙΤομσυ η άσκηση των δραστηριοτή

των αύτων ανήκει στην αρμοδιότητα της "Γενικής Διευθύνσεως Δημό

σιου Θησαυρού*". Πάντως φαίνεται δτι τα "Δημόσια Ταμεία" της Γαλ

λίας ως προς το αντικείμενο τους καί τήν οργάνωση συγγενεύουν πε

ρισσότερο μέ τίς δικές μας "Υπηρεσίες Εντελλομένων 'Εξόδων". 

Στην 'Ιταλία λειτουργεί, κατά μοναδική ϊσως εξαίρεση, 

ο τελείως ασυνήθιστος στή δημοσιονομική πρακτική θεσμός της ανα

θέσεως μετά άπό διαγωνισμό της εισπράξεως των φόρων σε διάφορα 

τραπεζικά συστήματα,μέ αυξημένες απέναντι του Κράτους υποχρεώσεις 

καί μέ τήν πληρωμή των δαπανών άπό τήν Τράπεζα Ιταλίας. 

*Η οργανική σύνθεση της "Ανωτέρας Δημοσιονομικής Διευ

θύνσεως" στή Δυτική Γερμανία περιλαμβάνει τά Τελωνεία, τά οποία 

επιμελούνται τήν είσπραξη των εσόδων άμεσου καταβολής πού βεβαιώ

νονται σ'αύτά καί τίς Οικονομικές 'Εφορίες, στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η βεβαίωση καί ή είσπραξη των έμ

μεσων καί άμεσων φόρων. Τό αποκαλούμενο "Κεντρικό Ταμείο" του 

Υπουργείου Οικονομικών καί τά περιλαμβανόμενα στην οργανική σύν

θεση των λοιπών Υπουργείων "Ανώτατο Ταμείο" καί "Ταμείο Υπο

δεεστέρας Υπηρεσίας" ασχολούνται αποκλειστικά μέ τήν πληρωμή 

των δαπανών του Κράτους καί περιορισμένα μέ τήν είσπραξη των 

κρατήσεων τους γιά z<â\> περιορισμό, προφανώς, των γραφειοκρατι

κών διαδικασιών. 
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Τήν ι'δια σχεδόν αποστολή έχουν ή "Υπηρεσία 'Αμέσων Φό

ρων" καί ή "'Υπηρεσία Έμμεσων Φόρων
!|
 της ΙΊεγάλης Βρεττανίας, ενω 

ή κύρια αποστολή της "Υπηρεσίας Γενικής 'Εξυπηρετήσεως των Πι

στωτών τ ou Δημοσίου" περιορίζεται μόνο στην πληρωμή των άπαιτή-

σεων άπό τό Κράτος. 

'Από δλα αυτά βγαίνει τό συμπέρασμα δτι η αποστολή των 

δικών μας Δημόσιων Ταμείων,διαμορφώθηκε τελείως εμπειρικά καί 

κατέληξαν, χωρίς κανένα προσδιοριστικό σχεδιασμό, νά είναι τά 

μόνα αρμόδια γιά τήν εϋσπραξ,η τοϋ συνόλου των εσόδων, τήν πληρω

μή των δαπανών τοϋ Κράτους καί τήν ταμειακή εξυπηρέτηση των 'Ορ

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, απεριόριστου αριθμού Νομικών Προ

σώπων καί Ξί,δικων Λογαριασμών. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένας θεσμός 

πού δεν υπάρχει σέ καμιί άπό τίς αναπτυγμένες χώρες της Δύσεως. 

Παρά τό μητρικό ρόλο των ευρωπαϊκών συστημάτων στή θεσμοποίηση 

της βάσεως καί των άρχων του δικού μας συστήματος, είναι φανερό 

δτι δέν ακολούθησε καί η αντίστοιχη παρακολούθηση της εξελικτικής 

πορείας των θεσμών της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό, αναμφισβήτητα 

οφείλεται στίς παραδοσιακές, τοπικές, οικονομικές, δημοσιονομι

κές καί λοιπές διαφορές που υπάρχουν. "Αλλωστε υπάρχουν ουσιαστι

κές παραλλαγές καί μεταξύ των συστημάτων οργανώσεως των σχετικών 

υπηρεσιών στά διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Δέν αποκλείεται, βέβαια, 

η έλλειψη της προσαρμοστικότητας, ακόμα καί στίς ελληνικές συν

θήκες, του πρίν άπό εκατό περίπου χρόνια καθιερωμένου συστήματος^ 

νά οφείλεται στην έμμονη πολλές φορές αποφυγή της Διοικήσεως νά 

δεχθεί τά περισσότερο προωθημένα συστήματα εξυπηρετήσεως των 

πολιτών,ακόμα καί μέ τόν δρο νά προηγηθεί μιά πειραματική απόδει

ξη των προτερημάτων καί της υπέροχης των προ"εινόμενων θεσμικών 

αλλαγών καί βελτιώσεων σέ σύγκριση μέ τά ισχύοντα. 
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Θα πρέπει βέβαια να αναγνωρισθεί, δτ ι τα Ευρωπαϊκά πρό

τυπα, πού προφανώς έχουν επηρεασθεί τόσο άπό διοικητικές καί χω

ροταξικές δσο καί από τοπικές και εθνικές ιδιομορφίες, δέν προσ

φέρονται γ ια πιστή μίμηση καί αντιγραφή. Υπάρχει δμως ,ενα μεγά

λο περιθώριο για τήν αποδοχή καί καθιέρωση, μεταβολών καί εκσυγ

χρονισμού των βασικών σημερινών συστημάτων, 1-ióvov έτσι υπάρχει 

ελπίδα να εξασφαλισθεί μια π ιο άνετη καί βελτιωμένη εξυπηρέτηση 

τοϋ πολίτη, ορθολογικότερη χρησιμοποίηση του υφιστάμενου δυνα

μικού καί ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

2 . 3 . Προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές καί μέτρα για τήν υλοποίηση 

τους 

2 . 3 . 1 . Προτάσεις γ ια τή βελτίωση της οργανώσεως καί λ ε ι 

τουργίας των Οικονομικών 'Ξφοριών 

Γιά τη βελτίωση των συνθηκών οργανώσεως καί λειτουρ

γίας των Οικονομικών Εφοριών η Ομάδα'Εργασίας κρίνει απαραίτητη 

τη λήψη, επειγόντως, μέτρων προς τ ρ ε ι ς κυρίως κατευθύνσεις: 

α. τόν π ε ρ ι ο ρ ^ α ό του έργου καί των αρμοδιοτήτων, 

β. τή διευκόλυνση της έκτε/νέσεως του έργου καί 

γ . τή βελτίωσ-] των δυνατοτήτων των Οικονομικών Εφοριών. 

α. Γιά τόν περιορισμό το3 δγκου εργασίας των Οικονομικών 

Εφοριών κρίνεται σκόπιμη η κατάργηοη τών φόρων μικρής αποδόσεως, 

οι οποίοι απασχολούν δυσανάλογα τ ι ς υπηρεσίες. Η απώλεια εσόδων, 

η οποία θα προκόψει άπό τήν κατάργηση,ελπίζεται δτι θά αντιστα

θμισθεί από τήν αποδοτικότερη απασχόληση του προσωπικού στή 
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σύλληψη τ^ς φορολογητέας ύλης των λοιπών φορών.. θα* ήταν, ίσως, 

σκόπιμο να εξετασθεί" σάν εναλλακτική λύση, μετά άπό σχετική με

λέτη, ή αντικατάσταση των φόρων μικρής αποδόσεως μέ ενα νέο φόρο 

ϊσης αποδόσεως (βλέπε εισηγήσεις 'Ομάδας'Εργασίας'αμέσου Φορολο

γίας). 

3Ϊναι ανάγκη εξάλλου νά καταβληθεί προσπάθεια νά απαλ

λαγούν οι Οικονομικές 'Εφορίες από τήν υποχρεώσει νά βεβαιώνουν 

φόρους υπέρ τρίτων, πολύ" δέ περισσότερο νά αποφεύγεται η ανάθεση 

σ'αυτές της επιμελείας βεβαιώσεο^ς νέων φόρων υπέρ τρίτων, δπως 

η πρόσφατη εισφορά υπέρ ΤΣΑ. Αναφέρεται ενδεικτικά η περίπτωση 

τοϋ τέλους υδρεύσεως, πού θά μπορούσε νά βεβαιώνεται καί νά εισ

πράττεται μέ τους λογαριασμούς καταναλώσεως νερού. Τό ίδιο μπο

ρεί νά γίνει καί μέ τήν περίτυτωση του τέλους αποχετεύσεως. Είναι 

βέβαια φανερό δτι στίς περιπτώσεις αυτές θά δημιουργηθούν προ

βλήματα ώς προς τήν αμοιβή του φορέα, πού θά αναλάβει τήν είσπρα

ξη, καθώς καί μέ τή μετάθεση του βάρους άπό τόν ιδιοκτήτη στον 

καταναλωτή κλπ. 'Εκείνο όμως πού είναι βασικής σημασίας,έδω, εί

ναι νά απαλλαγούν οι Οικονομικές Εφορίες άπό εργασίες πού δέν 

ανήκουν σ' αύτές^ιά νά μπορέσουν νά ανταποκριθούν καλύτερα στην 

κύρια αποστολή τους. 

β. Η Ομάδα πιστεύει πώς η διευκόλυνση του έργου των Οικο

νομικών Εφοριών μπορεί νά γίνει σε σημαντικό βαθμό μέ τή διαρκή 

κωδικοποίηση καί τήν απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς 

καί μέ τή θέσπιση Κώδικα Διοικητικής Φορολογικής Διαδικασίας. 

Η διαρκής κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, δπως 

καί 7ίάθε άλλης νομοθεσίας πού εφαρμόζεται άπό τίς Οικονομικές 
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'Εφορίες, είναι απόλυτα αναγκαία εξαιτίας των συνεχών τροποποιή

σεων που υφίστανται οι φορολογικοί νόμοι. Προϋπόθεση της κωδι

κοποιήσεως αυτής είναι καί η κατάρτιση νέων φορολογικών νόμων, 

μέ* τους οποίους θα" περιορισθεί ο αριθμός των νόμων, θά εντοπί

ζονται ευκολότερα οι ισχύουσες διατάξεις, θα αποφεύγεται η αμφισβή

τηση καί θα διευκολυνθεί* ή επίλυση των φορολογικών διάφορων. 

Μία ουσιαστική απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας 

είναι η μεταρρύθμιση των ουσιαστικών καί διαδικαστικών διατάξεων 

της, ώστε να περιοριστούν οι απαιτήσεις σε εργασία καί λοιπές 

προϋποθέσεις. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικές περιπτώ

σεις μεταρρυθμίσεων: 

ι. Συμβεβαίωση καί συνείσπραξη των τελών χαρτοσήμου στα 

κέρδη των ομόρρυθμων εταιριών κλπ, μαζί μέ το φόρο τους. Η ρύ

θμιση αυτή θά απαλλάξει τίς Οικονομικές Εφορίες άπό τήν παραλα

βή, εκκαθάριση κλπ., εκατό χιλιάδων περίπου δηλώσεων καί ισάρι

θμων πράξεων κλπ. 

Ιι. Βεβαίωση του κύριου φόρου καί των ποσοστών υπέρ τρί

των μέ εν iato ποσό, όπως στην περίπτωση του φόρου μεταβιβάσεως ακι

νήτων» 

III. Αμέλεια βεβαιώσεως μικροποσών κλπ. 

Τέλος, η έλλειψη Κώδικα Διοικητικής Φορολογικής Διαδι— 

7-ιασίας, μέ τόν οποίο θά ρυθμίζονται ενιαία τά θέματα της διαδι

κασίας βεβαιώσεως των φόρων, έχει γίνει αισθητή εδω καί 

πολύ καιρό. Μέ τή θέσπιση ενιαίας διοικητικής φορολογικής 

διαδικασίας η διεξαγωγή τη*ς εργασίας θά είναι πιό 



.. 5C -

άνετη, ταχύτερη καί ασφαλέστερη, καί έτσι θα εξυπηρετηθούν δχι 

μόνον où Οικονομικά.- 'Εφορίες αλλά κάί τά Φορολογικά Δικαστήρια 

καί τό κοινό.· 

γ . Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των Οικονομικών Εφοριών 

ή *Ομάδα πιστεύει πώς θα πρέπει vs; λήφθοϋ^ μέτρα για τήν: 

Ι. 'Αναδιάρθρωση των Οικονομικών Εφοριών, ώστε να αξιο

ποιηθούν κα?\.ύτερα τα διαθέσιμα μέσα και το απασχολούμενο προσωπι

κό. Η αναδιάρθρωση αύτη έχει σχέση τόσο με τόν αριθμό των Υπη

ρεσιών καί την κατά τόπο καί κατά υλη αρμοδιότητα τους, δσο καί 

με τη συγκρότηση καί τη' λειτουργία τους* Ειδικότερα, επειδή έχουν 

μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες με βάση τ ι ς οποίες συστάθηκαν 

ορισμένες Γενικές wxC Ειδικές Οικονομικές Εφορίες , επιβάλλεται 

η επανεξέταση της σκοπιμότητας -διατηρήσεως, διασπάσεως, συγχω

νεύσεως η καί καταργήσεως τους., ιέ αντίστοιχες προσαρμογές ως 

προς την κατανομή του προβλεπόμενου (οργανική σύνθεση) καί απα

σχολούμενου προσωπικού. ν0 νέος οργανισμός των Οικονομικών 'Εφο

ριών θά πρέπει νά συμπληρωθεί καί μέ τόν κατάλληλο σχετικό κανο

νισμό. 

l i . Εκτέλεση προγραμμάτων ανεγέρσεως δημόσιων κτιρ-ίων 

γ ιά τή στέγαση e ων Οικονομικών 'Εφοριών καί γενικά των Δημόσιων 

Υπηρεσιών. Ε έλλειψη-πιστ δσεων απορεί νά αντιμετωπισθεί μέ ε π ί 

σπευση της εκποιήσεως δημόσιων κτημάτων-. Η χρησιμοποίηση των 

εσόδων από την εκποίηση αυτή μέ σκοπό την ανέγερση δημόσιων κ τ ι 

ρίων μπορεί νά αποτελέσει,κατά την άποψη της Ομάδας, .εφικτή 

καί παραδεκτή λύση του προβλήματος στεγάσεως των Δημόσιων Υπη

ρεσιών. 
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'Ακολούθως, ή *Ομάδα θεωρεί αναγκαία τη λήψη μέτρων με 

σκοπό* τη* βελτίωση της οργανώσεως καί λειτουργίας των Οικονομικών 

'Εφοριών, πού θα απευθύνονται δμως σε άλλες σχετικές Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικότερα τα μέτρα αυτά είναι 

τα έξης: 

α. Δημιουργία αυτοτελών κλάδων προσωπικού της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας και της 'Επιθεωρήσεως 

0Ικονομικών 'Εφοριών. 

Προκειμένου ν'ανταποκριθούν στίς απαιτήσεις των αρμο

διοτήτων τους οι Υπηρεσίες αυτές θα πρέπει νά διαθέτουν τό* κατάλ

ληλο προσωπικό. Τό προσωπικό αυτό κατά κανόνα καλείται ν'ασκή

σει διοίκηση, εποπτεία καί έλεγχο των υπηρεσιών πού υπάγονται 

στην αρμοδιότητα του. Προκειμένου λοιπόν νά επιτύχει στην εκτέ

λεση των καθηκόντων του πρέπει νά διαθέτει εξειδίκευση, κύρος καί 

ανεξαρτησία. Οι προϋποθέσεις αυτές, κατά τήν κρίση της Ομάδας, 

μπορούν νά εξασφαλιστούν μόνο με τό χωρισμό των κλάδων προσωπι

κού καί τήν επανασύσταση των κλάδων προσωπικού της Γενικής Διευ

θύνσεως Φορολογίας καί της 'Επιθεωρήσεως Οικονομικών Εφοριών. 

Μέ τήν ευκαιρία, σημειώνεται ότι υπάρχει ανάγκη καταρτίσεως νέου 

νόμου για τήν 'Επιθεώρηση Οικονομικών Εφοριών, μέ τον όποιο 

θά ρυθμιστούν πολλά επίμαχα ζητήματα. 

β, Αναδιοργάνωση της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας Φορολογίας 

(ΠΥΦ). Η Ι·ίΥΦ προσφέρει τεράστιες δυνατότητες διευκολύνσεως του 

έργου των Οικονομικών Εφοριών, Ιδίως στην επεξεργασία καί αξιο

ποίηση των φορολογικών στοιχείων, τήν εκκαθάριση του φόρου εισο

δήματος καί των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων κλπ. Κατά γενικό* 
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κανόνα, οι εργασίες των Οικονομικών Εφοριών πού* μπορούν να μηχα

νογραφηθούν θά πρέπει ve' γίνονται άπό τη ΜϊΦ, Αυτό μπορεί νά γί

νει βαθμιαία, εφόσον εξασφαλισθεί κατάλληλο καί άρ7ίετό προσωπικό* 

καθώς καί ο απαιτούμενος μηχανολογιστι?£Ος εξοπλισμός. Ειδικά τό 

προσωπικά θά πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από τό υπόλοιπο προσωπι

κά των Οικονομικών 'Εφοριών. 'Επίσης, προτείνεται να καθιερωθεί 

η υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου των συναλ

λασσομένων στα υποβαλλόμενα για" μηχανογραφική επεξεργασία φορολο

γικά στοιχεία. 

γ. '"'Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Προληπτικού Φορολογικού 

'Ελέγχου. Η ανάγκη βελτιώσεως της διεξαγωγής τ ou προληπτικοί* φο

ρολογικού ελέγχου επιβάλλει νά αποτελεί τό προσωπικό της Υπηρε

σίας Προληπτικού Φορολογικού 'Ελέγχου ιδιαίτερο κλάδο εφοριακών' 

υπαλλήλων, οι οποίοι θά υπηρετούν υποχρεωτικά καί αποκλειστικά 

στην ^Υπηρεσία αυτή, καί μόνο με ορισμένες προδιαθέσεις θά μετατάσ

σονται σέ θέσεις άλλων κλάδων εφοριακών υπαλλήλων. 'Επίσης, κρί

νεται σκόπιμο νά θεσπίσθ-ει παρόμοιο μέτρο καί γιά τήν τυερίπτωση 

των υπαλλήλων που διενεργούν τον έλεγχο σημαντικών υποθέσεων τα

κτ ικοΟ ελέγχου. 

2.3.2. Προτάσεις γιά τή βελτίωση της οργανώσεως καί λει

τουργίας των Δημόσιων Ταμείων 

Η Ομάδα, μετά άπό προσεκτική διερεύνηση καί λεπτομερή 

συζήτηση των προβλημάτων οργανώσεως καί λειτουργίας των Δημόσιων 

Ταμέίων,κατέληξε στην απόφαση νά υποδείξει σειρά μέτρων, η ύλο-
•ν. 

ποίηση των οποίο3ν ελπίζεται δτι θά συμβάλει αποφασιστικά στην 

απλούστευση των διαδικασιών καί τήν όπεοσυμφόρηση του φόρτου εργα

σίας των Δημόσιων Ταμείων. 
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α. Μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών των Δημοσίων Ταμείων 

Ή μηχανοργάνωση των υπηρεσιών των Δημόσιων Ταμείων προ

τείνεται σάν ενα βασικό μέτρο γιά τη βελτίωση των υπηρεσιών πού 

παρέχονται άπό αυτά. "Οπως διαπιστώθηκε άπό πρόσφατες διερευνήσεις 

καί πειραματικές αποδείξεις για τίς δυνατότητες πού παρουσιάζουν 

οι διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τό 

πρόβλημα της βελτιώσεως της λειτουργίας των Δημόσιων Ταμείων,μέ 

τό σημερινό καθεστώς αρμοδιοτήτων, μπορεί νά απλοποι^ει σέ σημαν

τικό βαθμό μέ τή μηχανοργάνωση. 'Ανάμεσα στά αποτελέσματα τιού 

αναμένονται από αυτήν αναφέρονται ενδεικτικά, η αυτόματτ) έκδοση 

του αποδεικτικού εισπράξεως καί η άμεση εξυπηρέτηση του φορολο

γουμένου ανεξάρτητα άπό τον τόπο διαμονής του, η ταυτόχρονη εμ

φάνιση καί τηλεπεξεργασία των σχετικών στοιχείων καί επόμενους 

η δυνατότητα έγκαιρης καί ακριβούς πληροφορήσεως των αρμόδιων 

Υπουργών, η αυτόματη καί αναλυτική ενημέρωση του φορολογουμένου, 

των ?\.ογιστικων βιβλίων, των αρχείων κλπ. "Ολα αυτά δέν μπορούν, 

βέβαια, νά γίνουν μέ βάση τό σημερινό χειρόγραφο σύστημα,ακόμη 

καί αν ' ι υπηρεσίες επανδρωθούν ; :τάλληλα. 

β. Καταβολή των φόρων στίς Τράπεζες μέ βάση ειδικό έντυπο 

Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών εί

ναι δυνατή μέσω της Τράπεζας '3λλάδος, των Ταχυδρομικών Ταμιευ

τηρίων καί των 'Εμπορικών Τραπεζών μέ τή διεύρυνση της χρησιμο

ποιήσεως ιδιωτικών καί τραπεζικών επιταγών. Απαραίτητη προϋπό

θεση γι'αυτό θά είναι η καταβολή τών φόρων μέ έντυπο πού θα πε

ριέχει ολα τά στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη καί πλήρη εκκαθά

ριση του ποσού πού θά καταβάλλεται κάθε φορά. Η διαδικασία αυτή 
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μπορεί νά εξυπηρετηθεί άνετα καί ικανοποιητικά μέ τό εκδιδόμενο 

κάθε χρόνο άπό τή* ΜϊΦ "Σημείωμα*Υπολογισμού καί'Εκκαθαρίσεως" του 

φόρου εισοδήματος, μέ την κατάλληλη γραμμογράφηση του σχετικού 

έντυπου ή τήν κατανομή της συνολικής οφειλής ΰ&· "κουτυόνια" η "απο

κόμματα" ισάριθμα μέ τίς δόσεις που καθορίζει ο νόμος. Τά κου

πόνια θα έχουν θέση αποδεικτικών εισπράξεως (νόμιμος τίτλος), μετά 

άπό ανάλογη προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού της . 

Εσωτερικής Ύτιηρεσίας καί του Δημόσιου Λογιστικού. . 

Προτείνεται ακόμη η επέκταση της χρήσεως ένσημων καί η 

χρήση τρίπτυχων εντύπων για την ε'ίσπραξη συγκεκριμένων κατηγοριών 

εσόδων. Αυτό θά συμβάλει στην απλοποίηση καί βελτίωση των σημε

ρινών διαδικασιών. 

γ. Συμψηφ^,α,ός βεβαιούμενης οφειλής καί επιστρεπτέου πιστω

τικού υπολοίπου 

Για τόν περιορισμό του μεγάλου αριθμού περιπτώσεων βε

βαιώσεως φόρου σέ βάρος·οφειλετών, για τους οποίους εκδίδονται 

συγχρόνως καί "πιστίοτικά σημειώματα" γιά επιστροφή* ποσών πού 

καταβλήθηκαν ενώ δεν υπήρχε οφειλή, είναι διαπιστωμένο πώς η 

Μηχανογραφική Υπηρεσία Φορολογίας μπορεί νά κάνει αυτόματο συμ

ψηφισμό των ποσών οφειλής καί επιστροφής καί νά διαβιβάζει στά 

Δημόσια Ταμεία, αντί δύο τίτλους, δπως έκανε μέχρι σήμερα (βε

βαίωση καί συγχρόνως επιστροφή) μόνο ενα χρηματικό κατάλογο η 

. . . ·.. 

πιστωτικό σημείωμα, ανάλογα μέ την 7ΐερίπτωση. 

Τό μέτρο αυτό συναντά δυσχέρειες στην εφαρμογή του, 

κυρίως νομικές,γιατί με τόν συμψηφισμό ò φορολογούμενος χάνει 

τό δικαίωμα πού του παρέχουν οι σχετικοί νόμοι νά καταβάλλει 
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τήν οφειλή του σέ δόσεις nei επίσης παραβιάζεται η παρ. 1 του άρ

θρου 4 του Συντάγματος "περί Ισότητος των πολιτών" πράγμα που 

συμβαίνει και σήμερα. 

δ. Δημιουργία Διευθύνσεως Διοικητικού της Ταμειακής Υπη

ρεσίας 

0 Ταμειακός-'Ελεγκτικός κλάδος του Γενικού Λογιστηρίου 

τοϋ Κράτους,στον οποίον υπάγονται περισσότεροι άπό 4.500 υπάλλη

λοι, είναι η μοναδική Υπηρεσία του 'Υπουργείου Οικονομικών η 

οποία, κατά παράβαση κάθε ορθόδοξης οργανωτικής αρχής καί κατά 

μοναδική εξαίρεση, δεν διαθέτει δική της Διεύθυνση Διοικητικού. 

Η παράλειψη αυτή συνεπάγεται τήν έλλειψη οποιουδήποτε 

συντονισμού καί της δυνατότητας καθολικής παρακολουθήσεως των δια

φόρων δραστηριοτήτων, καθώς καί της ενιαίας διευθύνσεως, κατευ

θύνσεως καί εποπτείας του ενιαίου έργου της εισπράξεως των εσό

δων καί της πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. 

Η υπηρεσιακή εξάρτηση καί διοικητική υπαγωγή του κλάδου 

αύτου σέ άλλον, μέ εντελώς διαφορετική υπηρεσιακή άπ σχόληση καί 

νοοτροπία, οδηγεί στό αποτέλεσμα να θεωρούνται ως αρμόδιοι για 

τήν αποκλειστική ρύθμιση των θεμάτων της οργανικής συνθέσεο̂ ς των 

Ταμείων, -της έπανδρώσεως, των μεταθέσεων καί επιλογής των στε

λεχών, οι υπάλληλοι του "δημοσιονομικοί" κλάδου, ένω η ευθύνη 

της ομαλής λειτουργίας καί εποπτείας τους βαρύνει άλλες Διευθύν

σεις πού υπάγονται στον "ελεγκτικό"" κλάδο, κ.ο,κ. 

2.3.3. Γενικότερες προτάσεις γιά τή βελτίωση των υπηρεσιών 

βεβαιώσεως καί εισπράξεως των φόρων 

Η Ομάδα κρίνει σκόπιμο να ληφθούν γενικότερα μέτρα πού 
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θά συμβάλουν στή βελτίωση της αποδόσεως των Δημόσιων Ταμείων καί 

Οικονομικών Εφοριών. Τά μέτρα αυτά αναφέρονται στή μηχανοργά-

νωση του Υπουργείου Οικονομικών μέ ενιαίο φορέα, στην αναδιορ

γάνωση της Οικονομικής 'Επιθεωρήσεως καί στην. ορθολογική χωροτα

ξική κατανομή της αρμοδιότητας των Οικονομικών Εφοριών καί Δημό

σιων Ταμείων.
 ι
Π *Ομάδα έξαλλου πιστεύει πώς θά πρέπει να μελετη

θεί σοβαρά η περίπτωση ενοποιήσεως των Δημόσιων Ταμείων καί Οικο

νομικών 'Εφοριών μέ τό σαφή καθορισμό* των αντικειμένων εκείνων, 

πού* ή ενοποίηση τους είναι εφικτή. Αναλυτικότερα η * Ομάδα προτεί

νει: 

α. Τή δημιουργία ενιαίου φορέα μηχανογραφήσεως του Υπουρ

γείου Οικονομικών, ò όποιος θά είναι ανεξάρτητος άπό τά Δημόσια 

Ταμεία καί τίς Οικονομικές 'Εφορίες. Τό προσωπικό του φορέα αύ— 

τοο, είναι σκόπιμο νά αποτελέσει ιδιαίτερο καί αυτοτελή κλάδο. Η 

μεταρρύθμιση αυτή θά συμβάλει στην καλύτερη, ταχύτερη καί αποτε

λεσματικότερη εξυπηρέτηση των μηχανογραφικών αναγκών ολόκληρου 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

β. 'Αναδιοργάνωση της Οικονομικές 'Επιθεωρήσεως Δημόσιας 

Διαχειρίσεως. Π Ομάδα έχει τή γνώμη δτι υπάρχει άμεση ανάγκη 

ειδικής μελέτης γιά νά προσδιορισΟ-ει η προσφορότερη μορφή οργα

νώσεως της ΟικονομικήςΈπιθεωρήσειος του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

Η δημιουργία ενια,ίου καί ανεξάρτητου Σώματος Οικονομικών 

Επιθεωρητών, πού θά υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών 

καί η απλή αναδιάρθρωση, καί ο εκσυγχρονισμός- των -ύπηρε'σιών αποτε

λούν ακραίες εναλλακτικές λύσεις, μέσα- στα όρια των οποίων θά 
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πρέπει νά αναζητηθεί ή διαμόρφωση ενός προσφορότερου θεσμού για 

την ελληνική πραγματικότητα. 

γ. Νέα χωροταξική κατανομή της αρμοδιότητας των Εφοριών καί 

Ταμείων. Τό πιο βασικό εμπόδιο για τό μέτρο αυτό είναι η δυσκολία 

στο* νά βρεθούν τά κατάλληλα κτίρια στίς περιφέρειες, ©α πρέπει 

δμως νά θεωρηθεί σαν ενα πολύ" σημαντικό όφελος καί νά ληφθεί σο

βαρά υπόψη η βελτίωση στην εξυπηρέτηση του κοινού. 

δ. Ενοποίηση Οικονομικών 'Εφοριών καί Δημόσιων Ταμείων. Η. 

Ομάδα πιστεύει πώς μέ τη σύμπτυξη των Οικονομικών Εφοριών καί των 

Δημόσιων Ταμείων θά πραγματοποιηθεί ενα σημαντικό βήμα προς τήν 

επιθυμητή* κατεύθυνση. "Ετσι, θά είναι δυνατή η ταχύτερη εξυπηρέ

τηση των πολιτών, θά διευκολυνθεί" η απλούστευση η καί κατάργηση 

σημαντικών γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες επικαλύπτονται 

il επαναλαμβάνονται καί στίς δύο υπηρεσίες καί θά περιοριστεί τό 

κόστος λειτουργίας τους. 

'Αναλυτικότερα, μέ την ενοποίηση αναμένεται δτι: 

ί. Θά περιορισθεί η ένδ^υπηρεσιακή' άλληλογ
(
..»φία,μέ συ

νέπεια τήν εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού, πού θά 

μπορεί έτσι νά απασχοληθεί σε παραγωγι?ίότερη απασχόληση, μείωση 

των δαπανών στεγάσεως των υπηρεσιών, γενικών εξόδων διοικήσεως, 

εντύπων κλπ. 

li. θά εξυπηρετήσει ταχύτερα καί π/\.ηρέστερα τόν φορολογού

μενο, ο οποίος δεν θά είναι πλέον ύποχρεοαμένος νά τρέχει άπό τή 

μία υπηρεσία στην άλλη.. 

Lit. θά οργανωθούν ορθολογικότερα καί θά καλυφθούν ευχερέ

στερα οι αυξανόμενες κάθε φορά υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό 
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στίς περιόδους αιχμής της βεβαιώσεως κα£ εισπράξεως τών δημόσιων 

εσόδων μέ τήν ανάλογη μετακίνηση του προσωπικού της ενιαίας υπη

ρεσίας. 

iv. θα δοθεί δυνατότητα ευχερέστερης καί πληρέστερης μηχα

νοργανώσεως, με τήν ενοποίηση των κεντρικών υπολογιστών πού σήμε

ρα λειτουργούν ανεξάρτητα ò ένας άπό τόν άλλο. 

Η Ομάδα κρίνει πώς τα προβλήματα 7ΐθΰ θα προκύψουν άπό 

τήν ενοποίηση (εξαιτίας της εξειδικεύσεως του προσωπικοϋ στίς 

ιδιομορφίες καί ποικιλίες των διαφόρων υπηρεσιών, του διαφορετι

κού νομικού καθεστώτος άπό τό* οποίο διέπεται κάθε υπηρεσία, του 

προβληματισμοί για* τήν επιλογή του προϊσταμένου, των δυσκολιών 

στή συνεργασία τοϋ προσωπικού, της διστακτικότητας στή βεβαίωση 

εσόδων πού δύσκολα εισπράττονται κλπ.) μποροϋν νά ξεπεραστούν, 

εφόσον υπάρξει ορθολογική μεθόδευση του θέματος. Γιά τό σκοπό 

αυτό θά χρειασθεί βέβαια, νά γίνει ριζική αναδιάρθρωση των υπηρε

σιών του Υπουργείου Οικονομικών. Νά συσταθούν, 'ίσως, νέοι φορείς 

γιά νά επίμεληθοον τήν ταμειακή εξυπηρέτηση των 'Οργανισμών Το

π ΐκης Αυτοδιοικήσεως, του Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων καί 

γενικά νά γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων σέ ανάλογους φορείς. 

Κατά τή γνώμη της Ομάδας, η υλοποίηση θεσμικών αλλαγών αύτης της 

μορφής αποτελεί στροφή σέ ορθές καί αναγκαίες κατευθύνσεις. 

Είναι σκο7ΐΐμο νά δοθεί αναλυτικότερη εικόνα των πλεονεκτη

μάτων, του τρόπου καί των συνεπειών της ενοποιήσεως αύτης. Μέ 

τίς σημερινές συνθήκες λειτουργίας τόσο τών Δημόσιων Ταμείων, οσο 

καί τών Οικονομικών 'Εφοριών, κάθε απόπειρα ενοποιήσεως τών υπη

ρεσιών αυτών πού είναι τόσο φορτωμένες μέ δύσκολα καθήκοντα, 'όχι 
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μόνο δεν θα βελτίωνε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

της λειτουργίας τους, αλλ 7 αντίθετα θα δυσκόλευε ακόμα περισσό

τερο τη λειτουργία τους και θα αυξάνε τ ί ς σημερινός δυσχέρειες 

με παραπέρα επιπτώσεις στό σκέλος των εσόδων της φορολογίας. 

Για να μπορέσει λοιπόν να υλοποιηθεί η σκέψη της ενοποιή-

σεως των Υπηρεσιών των Ταμείων καί Οικονομικών 'Ξφοριών καί γ ι α 

να μεθοδευθει υποδειγματικότερα καί ασφαλέστερα είναι σκόπιμο να 

συσταθούν δυο (2) ειδικότερες υπηρεσίες, πού θα ε ίναι ανεξάρτητες 

διοικητικά, άλλα πού θα συνεργάζονται στενά καί θά κινοϋνται πα

ράλληλα με τ ί ς κύριες υπηρεσίες άπό τ ί ς οποίες θά έχουν αποσπασθεί. 

Η μία.άπ 'αυτές , πού θά προέρχεται άπό την πλευρά των Δημόσιων Τα

μείων, θά συγκεντρώνει τα ε ιδ ικά καθήκοντα καί τ ί ς αρμοδιότητες 

του Γραφείου. Διοικητικής Εκτελέσεως πού λειτουργεί στό Ταμείο 

(μέ διεύρυνση καί βελτίωση των αρμοδιοτήτων). Ή δλλη πού. θά προ

έρχεται άπό την πλευρά των Οικονομικών Εφοριών, θά συγκεντρώνει 

τά καθήκοντα καί τ ί ς αρμοδιότητες της έπαληθευτικης (ελεγκτικής) 

υπηρεσίας (μέ διεύρυνση καί βελτίωση επίσης). 

2ά οφέλη πού θά προκύψουν από τη μεθόδευση α αη της 

ενοποιήσεως των Δημόσιων Ταμείων καί Οικονομικών Εφοριών μπορούν 

να συνοψισθούν στά ακόλουθα: 

α. Γιά τη Διοίκηση 

ι. Συγκέντρωση του ενδιαφέροντος της Διοικήσεως στους 

τομείς των Ταμείων καί 'εφοριών Οπου παρατηρείται 

επικίνδυνη καθυστέρηση της λειτουργίας τους. 

ι Ί . Αποφυγή ψυχολογικής αντιδράσεως των υπαλλήλων 
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(εφοριακών καί ταμειακών) καθόσον η ενοποίηση θα συν

τελεσθεί σέ περιορισμένη κλίμακα προσωπικού καί προς 

όφελος καί των δύ*ο κλάδων. 

HL. Αποφυγή επικίνδυνης διαταράξεως του ρυθμού είσπρά-

ζεως καί πληρωμών. 

Ι ν. Ειδίκευση προσωπικού καί βελτίωση του επιπέδου του« 

ν. Μείωση φοροδιαφυγής. 

νι. Μείωση καθυστερήσεων στην είσπραξη. 

β. Για* τους φορολογουμένους καί συναλλασσομένους 

ι. Καλύτερη καί ταχύτερη εξυπηρέτηση. 

11. Εξασφάλιση 'ίσης καί δίκαιης μεταχειρίσεως. 

III. Μείωση αριθμού δύστροπων υπόχρεων. 

ιν. Περιορισμός αριθμού καθυστεροΰντων υπόχρεων, 

'Όπως κι"αν έχουν πάντως οι ε ι δ ι κ έ ς συνθήκες, ή τελική από

φαση της ενοποιήσεως θά πρέπει να βασισθεί στα συμπεράσματα λεπτο

μερούς έρευνας δλων των συναφών προβλημάτων τά όποια αναμένεται 

νά προκύψουν, καθώς καί στά αποτελέσματα πειραματικής εφαρμογής ·• 

τ % προτάσεως. 



- 61 -

3. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤ0ΙΧ3ΙΩΝ 

3.1·
 ι
Υφιστάμενη κατάσταση 

*0 θεσμός της τηρήσεως βιβλίων καί στοιχείων καθιερώθηκε 

γιά πρώτη φορά στην *Ελλάδα μέ τό Ν.Δ. 578/48 καί τόν A.N. 810/48. 

*0 θεσμός αυτός συστηματοποιήθηκε μέ τό Β.Δ. της 7.7.52 "περί Κω

δικός Φορολογικών Στοιχείων", Άπό τότε ò Κώδικας αυτός, βελτιώ

θηκε σημαντικά καί ίσχυσε μέχρι τέλους του έτους 1968. 'Αντικα

ταστάθηκε μέ τό Ν.Δ. 4/1968 "περί Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων", 

πού τροποποιήθηκε μέ τό Ν.Δ, 4O6/74, καί μέ τή μορφή αυτή εξακο

λουθεί νά ισχύει. 

*0 Κώδικας Φορολογικών Στοίχείων,τόσο στην αρχική όσο καί 

στή σημερινή του μορφήςείναι ενα σύνολο κανόνων Δικαίου μέ τους 

οποίους επιβάλλεται ή υποχρέωση σέ δλους τους επιτηδευματίες νά 

εκδίδουν αποδεικτικά στοιχεία για δλες τίς επιχειρηματικές τους 

συναλλαγές καί νά τά καταχωρούν σέ βιβλία θεωρημένα από τή Φορολο

γική 'Αρχή. Σκοπός επομένως του ΚΦΣ ήταν καί είναι η παρακολού

θηση δλων των επιχειρηματικών συναλλαγών καί ο έλεγχος της εκδό

σεως αποδεικτικών στοιχείων γι
1
αυτές καί η καταχώρηση τους στά τη

ρούμενα βιβλία, ώστε νά συλλαμβάνεται η πραγματική φορολογητέα 

υλη καί νά επιβάλλονται ακριβοδίκαια οι διάφορες φορολογίες (εισο

δήματος, χαρτοσήμου, φόρου κύκλου εργασιών κλπ.). 

'Επειδή υέν είναι δυνατό νά γίνει έδω λεπτομερής περιγρα

φή καί ανάλυση των διατάξεων του ΚΦΣ, αναφέρεται μόνο σέ γενικές 

γραμμές τό περιεχόμενο τους. 

α. Υπόχρεοι γιά τήν τήρηση βιβλίων καί στοιχείων. Καταρχήν, 
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υπόχρεοι γιά τήν τήρηση των βιβλίων καί στοιχείων πού ορίζει 

ò Κώδικας είναι δλοι δσοι άσκοον μέσα στην ελληνική* επικράτεια 

εμπόριο, βιομηχανία καί γενικά βιοποριστικό επάγγελμα, φερόμενοι 

σάν επιτηδευματίες, 

'Από τήν τήρηση των βιβλίων καί στοιχείων εξαιρούνται 

οι γεωργοί καί λοιποί παραγωγοί εγχώριων προϊόντων καί δσοι παρέχουν 

έμμισθη υπηρεσία. 'Από τους λοιπούς επιτηδευματίες εξαιρούνται 

εκείνοι πού έχουν μικρή οικονομική δραστηριότητα. 

Τό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί δλα 

τα ϋομικά" Πρόσωπα 'Ιδιωτικού* Δικαίου,πού δέ*ν είναι κερδοσκοπικοί; 

χαρακτήρα,υποχρεούνται μόνο στην έκδοση ορισμένων στοιχείων καί 

τήν υποβολή φορολογικών στοιχείων στή Φορολογική 'Αρχή γιά τίς 

συναλλαγές τους μέ τους επιτηδευματίες. 

β. Κατηγορίες βιβλίων. "Εχουν καθιερωθεί βιβλία πρώτης 

καί δεύτερης κατηγορίας. Τα" βιβλία της πρώτης κατηγορίας είναι 

απλογραφικά καί της δεύτερης διπλογραφικά, άπό τά οποία καί εξάγε

ται πλήρες λογιστικό αποτέλεσμα. 

*Ορισμένοι επιτηδευματίες, άπό τό είδος τοϋ επαγγέλματος 

τους, εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων καί άλ

λοι, άπό τή νομική μορφή τους, εντάσσονται στή δεύτερη κατηγορία. 

Ολοι οι άλλοι εντάσσονται στή μία άπό τίς δύο κατηγορίες, ανάλογα 

μέ τό υψος τον ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους κατά τό προηγού

μενο διαχειριστικό £τος. Πέρα δμως άπό τά βιβλία πού ορίζονται 

γενικά κατά κατηγορία,επιβάλλεται καί ή τήρηση ειδικών βιβλίων 

σέ μερικές κατηγορίες επιτηδευματιών, λόγω της φύσεως τοϋ επαγ

γέλματος τους. 'Επίσης, οι επιτηδευματίες πού εντάσσονται στή 
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δεύτερη κατηγορία καί πωλούν αγαθά, εϊτε αυτούσια είτε επεξεργα

σμένα χονδρικά η κυρίως χονδρικά, τηρούν, κάτω άπό ορισμένες προϋ

ποθέσεις, επιπλέον καί βιβλίο αποθήκης στο* οποίο παρακολουθούν 

κατά τήν εισαγωγή καί εξαγωγή τα αγαθά κατά είδος, ποσότητα καί 

αξία, "Οσοι τηρούν βιβλίο αποθήκης καί διαθέτουν αγαθά επεξεργα

σμένα τηροϋν καί βιβλίο παράγωγης κοστολογίου. Οι λιανοπωλητές 

η κυρίως λιανοπωλητές τηρούν βιβλίο αποθήκης μόνο μετά απέ σχετι

κή απόφαση της Έπιτοοπης Λογιστικών 'Αμφισβητήσεων, πού προκαλεί-

ται άπό τή Φορολογική Αρχή, 

γ. Τά στοιχεία πού πρέπει νά εκδίδουν οι επιτηδευματίες. 

Οι διατάξεις του ΚΦΣ ορίζουν τά αποδεικτικά στοιχεία, τά οποία 

εκδίδονται γιά δλες τίς συναλλαγές των επιτηδευματιών, καθώς 

καί εκείνα γιά τή διακίνηση των άγαθων. "Ετσι γιά τίς πωλήσεις 

άγαθων ή γιά τίς παροχές υπηρεσιών μεταξύ έπιτηδευματιων^γιά 

τήν επαγγελματική τους εξυπηρέτηση εκδίδονται τιμολόγια, άσχετα 

μέ τήν κατηγορία στην οποία ανήκουν οι πωλητές καί οι αγοραστές 

ή καί τήν απαλλαγή τους άπό τήν υποχρέωση νά τηρούν βιβλία. Γιά 

τίς πωλήσεις άγαθων η υπηρεσιών προς τό κοινό (Ιδιώτες) εκδί

δονται δελτία λιανικής πωλήσεως η παροχής υπηρεσιών, μόνο άπό 

τόν πωλητή πού τηρεί τουλάχιστον βιβλίο εσόδων. Στίς αγορές 

γεωργικών κλπ. προϊόντων άπό τους γεωργούς κλπ. εκδίδεται τιμο

λόγιο αγοράς άπό τόν αγοραστή επιτηδευματία. "Οταν στέλνονται 

αγαθά σέ τρίτο γιά νά τά πωλήσει ή νά τά επεξεργαστεί εκδίδε

ται από τόν αποστολέα δελτίο αποστολής καί άπό τόν τρίτο εκκαθά

ριση. Γιά τήν καταβολή επαγγελματικού εξόδου εκδίδεται άπό 

εκείνον πού τό πλήριοσε απόδειξη δαπάνης. Γιά κάθε μεταφορά 

αγαθών μέ μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσεως εκδίδονται φορτωτικές 
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καί γιά τίς μεταφοράς αγαθών μέ μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρή

σεως τηρείται ήμερολ6γιο κινήσεως. Γενικά, μέ τό σύστημα των 

εκδιδόμενων στοιχείων καλύπτεται η παρακολούθηση δλων των συναλ

λαγών, ώστε οι εγγραφές στα σχετικά βιβλία να* βασίζονται σε στοι

χεία πού τίς αποδεικνύουν. 

δ. Στοιχεία πού υποβάλλουν οι επιτηδευματίες. Η| τήν εφαρ

μογή τοϋ ΚΦΣ σ,ιοπεΐται η παρακολούθηση των συναλλαγών κάθε επι

τηδευματία καί εκείνων πού συναλλάσσονται μαζί του. Γι'αυτό επι

βάλλεται άπό τόν ΚΦΣ ή υποχρέωση της υποβολής στη* Φορολογική 'Αρ

χή' ορισμένων φορολογικών στοιχείων, τά οποία συγκεντρώνονται στη 

ΚΥΦ καί
?
άφου επεξεργαστούν άπό* αυτήν, στέλνονται στους αρμόδιους 

Οικονομικούς Εφόρους γιά τδ* φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων. 

ε. Διάφορα 'άλλα θέματα. Μέ τίς διατάξεις του ΚΦΣ ρυθμί

ζονται καί διάφορα άλλα θέματα, δπως π.χ. τά δικαιώματα καί οι 

υποχρεώσεις της Φορολογικής 'Αρχής, τά δικαιώματα του ^Υπουργού 

των Οικονομικών, των Φορολογικών Δικαστηρίων καί της 'Επιτροπής 

Λογιστικών 'Αμφισβητήσεων. 'Επίσης, ορίζονται οι επιβαλλόμενες 

κυρώσεις σέ βάρος εκείνων πού δέν συμμορφώνονται μέ τίς διατά

ξεις του Κώδικα. 

3.2, 'Αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος - Προτεινόμενες 

μεταρρυθμίσεις 

Οι διατάξεις γιά τήν τήρηση βιβλίων και στοιχείων πα

ρουσιάζουν ορισμένα νομικά κενά καί προκαλούν κατά τήν εφαρμο

γή τους σοβαρή απασχόληση των επιχειρήσεων εξαιτίας των γραφειο

κρατικών τους διαδικασιών, χωρίς παρ'δλα αυτά νά παρέχουν στή 

Φορολογική 'Αρχή τή δυνατότητα πλήρους φορολογικού ελέγχου. 
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Τι'αυτό θά πρέπει να αναμορφωθούν οι διατάξεις του ΚΦΣ, 

ώστε καί ή παρακολούθηση των συναλλαγών να βελτιωθεί καί η απλού

στευση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων να συντελεσθεί, για τήν 

ανακούφιση των φορολογουμένων καί των Φορολογιών 'Αρχων. 

Συγκεκριμένα προτείνονται οι ακόλουθες μεταβολές: 

- Οι κατηγορίες βιβλίων για τήν ένταξη των επιτηδευματιών 

να ορισθούν από δύο σε τέσσερις* 

Τ id τήν πρώτη κατηγορία να καθιερωθεί" τό βιβλίο άγορων, 

η τήρηση τοϋ οποίου είναι απλούστερη από την τήρηση του βιβλίου 

εξόδων η* βιβλίου εσόδων η βιβλίου εσόδων-έξόδων, τα οποία προβλέ

πονται σήμερα για τήν πρώτη κατηγορία. 

- Γιά" τή δεύτερη κατηγορία να* καθιερωθεί τό βιβλίο έσόδων-

εξόδων. 

Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να ενταχθούν καί δλοι οι 

επιτηδευματίες πού παρέχουν υπηρεσίες κατά κύριο λόγο,καθώς καί 

ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, ανεξάρτητα άπό το υψος των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. 

- Γιά* τήν τρίτη κατηγορία να" καθιερωθοϋν τό βιβλίο εσόδων-

έξόδων καί τ6 βιβλίο απογράφων. 

"Ετσι θα είναι δυνατό να εξάγεται λογιστικό οικονομικό 

αποτέλεσμα καί γιά τίς μεσαίες επιχειρήσεις. 

- Γιά τήν τέταρτη κατηγορία να προβλέπεται π?νηρες διπλο

γραφικό σύστημα μέ ορισμένες βελτιώσεις του αντίστοιχου σημερι

νοί . 
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Ειδικότερα θά πρέπει να* γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στα 

ισχύοντα για τό" βιβλίο αποθήκης τόσο για τους κυρίως χονδροπωλη-

τές δσο καί για τους κυρίως λιανοπωλητές, ώστε η τήρηση του βι

βλίου αύτου να μην αποτελεί ανασχετικό παράγοντα της οικονομικής 

αναπτύξεως των επιχειρήσεων. 

- Ήά αυξηθεί ο χρόνος ενημερώσεως όλων των βιβλίων, ώστε 

να διευκολύνονται οι φορολογούμενοι στην τήρηση τους. 

- Να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στή διαδικασία εκδόσεως 

τιμολογίων, ώστε ν'αποφεύγονται οι περισσότερες άπό τίς γραφειο

κρατικές διατυπώσεις. "Ετσι θα πρέπει να αποφευχθεί στίς μικρο-

συναλλαγές η έκδοση τιμολογίων καί η υποβολή ατομικών uaxam/tr-

σεων στον Οικονομικό "Εφορο. 

- Να περιοριστούν τα στοιχεία πού υποβάλλονται στον Οικο

νομικό "Εφορο στα απολύτως απαραίτητα καί έλεγκτικως χρήσιμα καί 

να .απλουστευθεί ο τρόπος της υποβολής τους. 

- Τέλος, θά πρέπει να δοθούν στον Υπουργό Οίκονομικων, 

τή Φορολογική 'Αρχή καί 'Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων-περισσότε

ρα δικαιώματα,για τή γρήγορη επίλυση των διάφορων πού προκύπτουν 

άπό τήν πρακτική εφαρμογή καί την εύκολη προσαρμογή τον υποχρεώ

σεων προς τίς νέες τεχνικές καί οικονομικές εφαρμογές. 
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4 . ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΩΐΤΕΙ&ΚΩΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΚΚΟΛΥίΤΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΕΔΓΩΓΩΝ 

4 . 1 . Εισαγωγή 

Οι εξαγωγές, Ιδίως των προϊόντων μεταποιήσεως, αποτε

λούν σημαντικό στόχο για* κάθε πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως. 

Είναι λοιπόν φυσικό,τα θεσμικά πλαίσια, μέσα στα οποία κινείται 

διεθνώς ή εξαγωγική προσπά*0·εια, να αποτελούν αντικείμενο ιδιαί

τερης φροντίδας στην εξαγωγική πολιτική των κρατών. 'Εξάλλου ει-

ναι γνωστό πώς ή συμπεριφορά των ανταλλαγών στό διεθνή στίβο 

&χει υπαχθεί με πάγιες διατάξεις διεθνών συνθηκών (O-àTT κλπ.), 

σέ ορισμένους κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ò έντιμος ανταγω

νισμός. "Ετσι,τό ηαυεοτ&ς της διεθνούς πρακτικής στις εξαγωγές 

βασίζεται στίς ακόλουθες δύο θεμελιώδεις αρχές: 

'Πρώτον, τα προϊόντα πού εξάγονται άπό τό εθνικό έδαφος, 

μέσα στό οποίο έχουν παραχθεί, γιά νά καταναλωθούν σέ άλλη αγο

ρά, απαλλάσσονται άπό τίς επιβαρύνσεις εκείνες πού προκύπτουν 

άπό τό εσωτερικό φορολογικό καθεστώς, ώστε νά είναι σέ ισότιμη 

(ουδέτερη) θέση στό διεθνή ανταγωνισμό. 

Δεύτερον, οι επιδοτήσεις μέ τή μορφή κρατικών ενισχύ

σεων, γιά τή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εξαγόμενων 

προϊόντων, δέν επιτρέπονται γενικά στό βιομηχανικό τομέα. Εφόσον 

όμως έχουν γίνει νομιμοποιούν στό κράτος της καταναλώσεως τήν 

επιβολή αντισταθμιστικής επιβαρύνσεως γιά τήν εξουδετέρωση της 

έπιχορηγήσεως. 

4.2« Τό ελληνικό καθεστώς ενισχύσεως των εξαγωγών 

Η ενίσχυση των εξαγωγών επιδιώκεται στην 'Ελλάδα μέ 



- 68 -

μέτρα πού διακρίνονται ο*έ δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν 

οι επιδοτήσεις κατά τήν εξαγωγή καί γενικά τά κίνητρα εξαγωγών 

οικονομικού περιεχομένου« Στη δεύτερη, ή εφαρμογή κατάλληλων 

τελωνειακών συστημάτων, με τά όποια επιτυγχάνεται γ ι ά τ ί ς εξα

γωγές η χρησιμοποίηση αφορολόγητων πρώτων υλών του εξωτερικού. 

Τό σημερινό ελληνικό καθεστώς των μέτρων γιά τήν ενίσχυση των 

έξαγοιγων παρουσιάζει δύο θεμελιώδεις αντιφάσεις: από τήν πλευ

ρά των κινήτριον ξεπερνά τά διεθνώς επιτρεπόμενα δρια στή δ ι ε υ 

κόλυνση των εξαγωγών, ενώ από τήν πλευρά των τελωνειακών συστη

μάτων περιορίζε ι σέ βάρος τους τά νόμιμα επιτρεπόμενα όρια. 

Σ-όν πρώτη περίπτωση,η ενίσχυση των εξαγωγών είναι μεν σημαντι

κή άπό δημοσιονομική πλευρά δέν λειτουργεί όμως μέ ορθά οικονο

μικά κριτήρια καί έτσι καταλήγει νά μή βοήθα πάντα τ ί ς εξαγω

γές ακριβώς έκεΐ" δπου χρειάζεται . Στή δεύτερη περίπτωση,ο π ε ρ ι 

ορισμός των νόμιμων καί επιτρεπτών ορίων κρίνεται σκόπιμο νά μή 

συνεχισθεί γ ι α τ ί συμπιέζει τήν εξαγωγική προσπάθεια. 

Η άμεση σύνδεση του τομέα τών κινήτρων μέ υποχρεώσεις 

πού προκύπτουν άπό τή σύνδεση της Χώρας μέ τήν Ε0Κ? ενόψει μάλι

στα καί της εντάξεως, ε ίναι ολοφάνερο πώς θά προκαλέσει σύντομη 

αναθεώρηση του δλου συστήματος κινήτρων,μέ άμεσο στόχο τόν π ε ρ ι 

ορισμό τους. . Θά πρέπει δηλαδή νά εύθυγραμμισΟ-ουμε μέ τό εφαρ

μοζόμενο στην EOE καί διεθνώς ανεκτό καθεστώς μέτρων βοηθείας ' 

γ ι ά τήν οικονομική ανάπτυξη, καί μάλιστα στό β ι ο μ η χ α ν ί α τομέα. 

*Η σύμπτυξη αυτή τών εφαρμοζόμενων κινήτριον θά επιφέρει 

αναταραχή στην δλη εξαγωγική προσπάθεια, ή οποία θά πρέπει νά 

διαφυλαχθεί άπό κλον^ίούς^ Ιδίως υπό τ ί ς σημερινές περιστάσεις 

της οικονομικής, δημοσιονομικής καί εθνικής συγκυρίας. 
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4« 3. Οι, βασικές αδυναμίες των τελωνειακών συστημάτων στην 

'EfrXäoct Ν \ 

ΐ ή τελωνειακά συστήματα των εξαγωγών στην Ελλάδα διέπον

ται από απαρχαιωμένες διατάξεις (Νόμος ΒΡΝΙΙ/1893 για το σύστημα 

της προσωρινής ατέλειας πρώτων ύλων καί Νόμος 2861/1954 γιά την 

επιστροφή των δασμών - DEAVJMdC). Τ'ά σημεία στα οποία πάσχει η 

εφαρμογή των συστημάτων αυτών στην Ελλάδα είναι πολλά. Τά π ιέ 

σημαντικά από" αυτά ε ί ν α ι : 

α. Πρώτη και βασική αδυναμία των συστημάτων ε ίναι οτι εμφα

νίζονται σάν να θεσπίζουν φορολογικά κίνητρα υπέρ των"εξαγωγών, 

οτι δηλ» οι απαλλαγές ε ίναι χαριστική παραίτηση του Δημοσίου απέ 

κάθε φορολογικέ δικαίωμα στα εξαγόμενα προϊόντα για χάρη. των . 

εξαγωγέων, "Ετσι οι αρμόδιοι φορείς αντιμετωπίζουν το θέμα των 

απαλλαγών η επιστροφών με καθαρά ταμιευτικέ πνεύμα πού περιορί

ζει την ανάπτυξη των συστημάτων στη σωστή οικονομική λειτουργία 

τους. 

Το πνεύμα αυτέ τ ίναι αποτέλεσμα της λανθασμένης α ν τ ι 

λήψεως e ι στις εξαγωγές προϊοντω t πού προορίζονται ά .κατανα

λωθούν στο εξωτερικέ, το Κράτος μπορεί καί πρέπει ν νά έχει -φορολο

γικά δικαιώματα, Η αντίληψη αυτή ε ίναι τελείως αντίθεση απέ τήν ·. 

πάγια διεθνή αρχή πάνω σ'αύτέ το θέμα 

β,. Δεύτερη βασική αδυναμία των· ε?·.λ ην ικων τελωνειακών συστη-' 

μάτων ενισχύσεως των έξ#γωγών, ε ίναι η υπερβολική προσήλωση τους 

στην ορθόδοξη αρχή της εκκαθαρίσεως τους (i. L'IDENTIQUE). Δηλαδή 

την αντιπαραβολή των παραστατικών εγγράφων εισαγωγής των πρώτων 

υλών καί εξαγωγής των μεταποιημένων προϊόντων, μέ τέ σκοπέ νά • 
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διαπιστωθεί" αν πράγματι η συγκεκριμένη πρώτη υλη^πού έχει ατέ

λεια κατά τήν εισαγωγή,χρησιμοποιήθηκε καί ενσωματώθηκε ατό" 

συγκεκριμένο εξαγόμενο προϊόν. 

Η ε7<.καθάριση των συστημάτων με τόν τρόπο αυτό εγκατα

λείφθηκε σέ μεγάλη έκταση στή διεθνή πρακτική*, μέ τήν εφαρμογή 

της πιο'προοδευτικής αρχής της εκκαθαρίσεως κατά τό ισότιμο 

(A L'EQUIVALENT). Ή αρχή αυτή απαλλάσσει, σέ μεγάλο βαθμό, τήν 

εφαρμογή των συστημάτων από διαδικασίες καί διατυπώσεις. 

γ. Τρίτη βασική αδυναμία είναι δτι εξαιτίας του ταμιευ

τικού πνεύματος (αναφέρθηκε σάν πρώτη αδυναμία) πού επικρατεί", 

τό τελωνείο παρεμβαίνει σέ μεγάλο βαθμό στη διαδικασία της μετα

ποιήσεως η καί της διαπιστώσεως της ομαλότητας της δλης λειτουρ

γίας των συστημάτων (μέ αναλύσεις, εξετάσεις, αυτεπιστασίες κλπ.). 

Οι παρεμβάσεις αυτές δείχνουν τήν έλλειψη εμπιστοσύνης του Κρά

τους στην ειλικρίνεια των φορέων των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, 

προκαλούν τίς περισσότερες φορές περιττή ενόχληση της παραγωγι

κής διαδικασίας καί,σέ τελική ανάλυση,βλάπτουν τήν εξαγωγική 

προσπάθεια. 

Η διεθνής πρακτική, γιά νά αποφύγει τίς πολλές παρεμ

βάσεις, προώθησε σέ σημαντικό βαθμό τή μέθοδο της εκκαθαρίσεως 

των εισαγωγών πρώτων υλών, εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων καί 

δικαιωμάτων των εξαγωγικών φορέων πού προκύπτουν από αυτά, προσ

φεύγοντας μέ εμπιστοσύνη στα λογιστικά βιβλία. Οι φυσικοί 

έλεγχοι έχουν περιορισθεί" στίς απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις 

ή τό δειγματοληπτικό έλεγχο κατά τήν κρίση της αρμόδιας υπηρε

σίας. 
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..·,..'. Σάν;γενικό συμπέρασμα άπό τή ..σύννομη
1
αυτή ανάλυση βγαί

νει πώς στην •* Ελλάδα εφαρμόζεται ενα σύστημα διευκολύνσεως,των 

εξαγωγών,στό οποίο κυριαρχεί ενα αυστηρό πνεύμα ταμιευτικών (φο

ρολογικών)-^ προκαταλήψεων. Αποτέλεσμα της νοοτροπίας αυτής ήταν 

νά δημιουργηθούν δύσκαμπτες καί πολύπλοκες διαδικασίες, πού ,γιά 

νά τηρηθούν χρειάζονται διατυπώσεις οι οποίες απαιτοον απασχό

ληση, καί μάλιστα ειδικευμένου προσωπικού, στις επιχειρήσεις. 

'Από τίς διατυπώσεις αυτές προκύπτουν σε τελική ανάλυση οικονο

μικές επιβαρύνσεις ,πού συμπιέζουν απαράδεκτα τα περιθώρια αντα

γωνιστικότητας του κόστους των ελληνικών εξαγωγών, 'Ασφαλώς 

υπάρχουν καί άλλες αδυναμίες των εφαρμοζόμενων στην Ξίλλάδα τε

λωνειακών συστημάτων διευκολύνσεως των εξαγωγών, άλλα η έπιση-

μανσή τους εδώ δέν κρίνεται απαραίτητη. 

4,4. 'Ανάγκη εκσυγχρονισμού των τελωνειακών συστημάτων εν ισχύ-, 

σεως των εξαγωγών 

Σέ αντιστάθμισμα του περιορισμού των κινήτρων, θά πρέ

πει νά βελτιω€·έΓ το άλλο σκέλος των μέτρων ενισχύσεως της εξα

γωγικής προσπάθειας, δη?ν.αδή -ιών τελωνειακών συστημάτων διευκο

λύνσεως των εξαγωγών, στά οποία η εφαρμοζόμενη σήμερα πρακτική 

περιορίζει,αντί νά διευρύνει,τίς νόμιμες διευκολύνσεις των εξα

γωγών. 

Πρόκειται για τόν εκσυγχρονισμό των τελωνειακών συστη

μάτων διευκολύνσεως των εξαγωγών, δηλαδή τήν παροχή άτέλει-ας κατά 

τήν εισαγωγή πρώτων υλών πού προορίζονται, για επεξεργασία καί 

επανεξαγωγή μέ τή μορφή μεταποιημένων προϊόντων, καί τήν επιστρο

φή δασμών καί φόρων δμοιων υλών του,εξωτερικού πού χρησιμοποιούν

ται για τήν κατασκευή εξαγόμενων έτοιμων προϊόντων. Τά συστήματα 
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αύτα έχουν anonS να έπΐ/τρέψουν στην εγχώρια βιομηχανία να έπωφε-

λειται άπό τη χρησιμοποίηση φθηνών καί κατάλληλων τιρώτων υλών 

του εξωτερικού, τίς όποιες δεν βρίσκει στό εσωτερικό,καί να τίς 

μεταποιεί σέ έτοιμα εϋδη εξαγόμενα, χωρίς' επιβάρυνση άπό δασμούς 

καί φόρους κατά τήν εισαγωγή. 

Πέρα άπό τήν αναθεώρηση του μηχανισμού λειτουργίας των 

συστημάτων αύτων,.σέ δτι έχει σχέση μέ την απαλλαγή των έξαγό--, 

μένων μεταποιημένων προϊόντων άπό 7ΐάθε επιβάρυνση δασμών και . 

φόρων πού εισπράττονται κατά τήν εισαγωγή, θά πρέπει νά προσαρ

μοσθεί κατάλληλα καί. η διαδικασία.συνολικές διευθετήσεως έπισ- . 

τροφών κατά τήν εξαγωγή δλων των επιβαρύνσεων φορολογικού.χαρα

κτήρα. Μόνο έτσι θά είναι βέβαιο δτι τ.ά εξαγόμενα προϊόντα θά 

απαλλαγούν άπό κάθε επιβάρυνση, νόμιμα καί σύμφωνα μέ τα διεθνή 

πρότυπα,-ώστε- ν-ά-έξάγοντα-t--στίς διεθνείς αγορές· ούοέτερα· καί μέ ' 

'ίσους δρους άπό πλευράς ανταγωνισμού. Η διαδικασία- αύτη, ανά

λογα
1
 μέ τό αν' είναι απλή η πολύπλοκη, μεταφράζεται σέ διαφορε

τική οικονομική επιβάρυνση των εξαγωγών. 'Όσο απλούστερη είναι 

τόσο τό κόστος της διαδικασίας συμπιέζεται μέχρι μηδενισμού. 

'Αντίθετα,δσο %.ι6 πολύπλοκη είναι τόσο τό κόστος της αυξάνει καί' 

πολλές φορές καταλήγει σέ επιβάρυνση πού αντισταθμίζει καί αυ

τό τό όφελος της φορολογικής απαλλαγής. 

4.5. Προτάσεις γιά τόν εκσυγχρονισμό των τέλωνειαϊίων συστημάτων 

^
ν
 ί ρύσεως των εξαγωγών 

Αντίθετα άπό τή νοοτροπία πού επικρατεί" στην εφαρμογή 

των τελωνειακών συστημάτων διευκολύνσεως των έςο:γωγων στην 'Ελ

λάδα, σέ πολλές χώρες τά συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται σάν 

* ^ . Λ " ." Λ, .'.1 \. 
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μέσα συγκαλύψεως επιδοτήσεων των εξαγωγών .βιομηχανικών προϊόντων, 

μέ* τήν εφαρμογή της άρχης της εκκαθαρίσεως κατά τό ισότιμο. Με 

τόν τρόπο αυτό*, με ορισμένα δρια συγκεκαλυμμένης, άλλα ηθελημένης 

άνοχης, προκύπτει, οικονομικό" όφελος γ ια τό*ν εξαγωγέα μεγαλύτερο 

άπό τό* πραγματικό ( π . χ . μέ την ανοχή της εισαγωγής, μεγαλύτερου 

ποσοστού πρώτης ΰλης άπ'δσο πράγματι δ ικαιούται , πού σημαίνει 

επιστροφή δασμών καί φόρων περισσότερων άπ'δσο. δικαιούται £Πτήν 

πρ τγματ ικότητα ) , 

Άπό τήν παραπάνω ανάλυση της λειτουργίας των τελωνεια

κών συστημάτων στην Ελλάδα καί τή σύγκρι,ση μέ τήν πρακτική πού 

εφαρμόζεται διεθνώς στον τομέα αυτό, τό συμπέρασμα πού προκύ

πτει σχετικά μέ. τήν αναμόρφωση καί τόν εκσυγχρονισμό τους είναι 

ενα: νά προσαρμοστούν τά ελληνικά τελωνειακά συστήματα στά α ν τ ί 

στοιχα διεθνή πρότυπα. ϊ'ίόνο έτσι θά μπορέσουν τά εξαγόμενα 

ελ/νηνικά προϊόντα νά, αντιμετωπίσουν τό διεθνή ανταγωνισμό. 

Έξαλλου, η τελωνειακή ένωση μέ τήν ΞΟΚ κάνει ακόμα π ι ό 

άμεση τήν ανάγκη εκσυγχρονισμού καί εναρμονίσεως-μέ τ ί ς κατευ

θύνσεις της Κοινότητας. 

OL κοινοτικοί κανονισμοί γ ι ά τό καθεστώς των τελωνεια

κών συστημάτων ενισχύσεως των εξαγωγών μέ τόν τ ίτλο "σύστημα 

ενεργητικής μεταποιήσεως" (REGIME DU EERFECTIOM'ŒIMEKT ACTIF), 

βασίζονται στην άπό 4.3.1,969 "σύστασιν" (DIRECTIVE) του Συμ

βουλίου των Υπουργών της Κοινότητας, καθώς καί σε τροποποιη

τ ικές "συστάσεις" του Συμβουλίου καί σέ κανόνιστικές "συστά

σεις" της 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής. 

Βασικό χαρακτηριστικό του κοινοτικού συστήματος ε ίναι 
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δτι προσαρμόστηκε στίς ανάγκες των συνθηκών λειτουργίας της τε

λωνειακής ενώσεως των κρατων-μελων της EOE. Τό "σύστημα" δια-

τηρεί τό*ν αμιγή τελωνειακό του χαρακτήρα,γιατί ορίζει σαν επι

στρεφόμενες επιβαρύνσεις τους δασμούς, τους φόρους πού είναι 

ισοδύναμοι σέ αποτέλεσμα μέ δασμούς καί τίς γεωργικές εισφορές. 

Δηλαδή, λαμβάνει υπόψη τους λοιπούς φόρους πού εισπράττονται 

κατά τήν εισαγωγή (δπως είναι ο φόρος προστιθεμένης αξίας καί 

οι λοιποί φόροι καταναλώσεως, πού εισπράττονται κατά τήν εισαγω

γή). 

Σχετικά μέ τό φόρο προστιθεμένης αξίας δεν δημιουργεί

ται κανένα πρόβλημα γιατί ο 'ίδιος ο μηχανισμός λειτουργίας του 

απαλλάσσει τά εξαγόμενα άπό τήν επιβάρυνση. Γιά τους άλλους 

φόρους είναι ζήτημα νομοθεσίας των κρατων-μελων να καθορίσουν 

τόν τρόπο επιστροφής των φόρων αυτών. Στην πράξη η επιστροφή 

των φόρων αύτων εντάσσεται, μέ κατάλληλη σύνδεση, στό σύστημα 

τον δασμών. 

Γενικά στον τομέα των εξαγωγών, μέ τό θεσμό του "συστή

ματος ενεργητικής μεταποιήσεως" δέν πραγματοποιήθηκε πλήρης 

ομοιογένεια της κοινοτικής πρακτικής, μέ τήν έννοια θεσπίσεως 

"κοινοτικών" διατάξεων υποχρεωτικής εφαρμογής, άλλα έγινε μια 

εναρμόνιση της πρακτικής των κρατων-μελων στα συστήματα αυτά, 

μέ τήν αποδοχή κοινών βασικών άρχων καί κανόνων, γιά νά εξαφα

νισθούν οι βασικές διαφορές, πού δυσκολεύουν τους δρους αντα

γωνισμού στίς εξαγωγές. 

Από τίς διαπιστώσεις αυτές προκύπτει δτι τό "κοινοτικό" 

σύστημα έγινε ομοιογενές μόνο στίς γενικές αρχές λειτουργίας, 
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ενώ ως προς τήν τεχνική της εφαρμογής του στις λεπτομέρειες εξελίσ

σεται καί διαμορφώνεται. 'Επομένως, δέ*ν υπάρχουν προβλήματα για 

τήν αποδοχή άπό τήν Ελλάδα των γενικών άρχων του κοινοτικού* συ-

οχήματος. Στίς λεπτομέρειες της διαδικασίας, τουλάχιστον γιά 

τή μεταβατική περίοδο της εντάξεως, θά αναγνωρισθούν ορισμένες· 

δικαιολογημένες ανοχές παρεκκλίσεων άπό τήν κοινοτική πρακτική. 

Η υλοποίηση των άρχων τ.ο£Νκοινοτικού συστήματος περιλαμ

βάνει τίς ακόλουθες συγκεκριμένες κατευθύνσεις: 

α. Νά ορισθεί γενικά μέ θετική διάταξη, οτι οι εξαγωγές 

εγχώριων μεταποιημένων προϊόντων δέν υπόκεινται σέ επιβαρύνσεις 

του εσωτερικού φορολογικού καθεστώτος.·· 

-β. Ηά μήν υπόκεινται τά τελωνειακά συστήματα ενισχύσεως τών 

εξαγωγών σέ άσκοπους περιορισμούς στην έκταση της εφαρμογής τους, 

στίς δραστηριότητες εκείνες πού δικαιούνται νά περιληφθούν α 

αυτά,, καθώς καί στην προστασία της εγχώριας παράγωγης, εκτός αν 

η προστασία αυτή δικαιολογείται οικονομικά. 

γ. Νά γίνεται εκκαθάριση των εισαγωγών πρώτων υλών μέ τή 

διαδικασία της άρχης του ισοτίμου, εφόσον βέβαια δέν δημιουργεί 

προβλήματα καταστρατηγήσεων. Ειδικά,η εκκαθάριση των λογαριασμών 

εισαγωγής πρώτων υλών καί εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων θά 

πρέπει νά γίνεται μέ τή χρησιμοποίηση των λογιστικών βιβλίων τών 

ενδιαφερομένων, ακόμη καί μέ τήν υπεύθυνη δήλωση τους η οποία 

θά ελέγχεται μετά. 

δ, Νά εξασφαλισθεί" στό σύστημα επιστροφών (DRAWBACK) σύν

τομη διο:δικασία επιστροφής τών δικαιουμένων ποσών σέ σύντομο χρο

νικό διάστημα. 
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ε. Νά δοθεί νομοθετημένη ευχέρεια στίς αρμόδιες τελωνειακές 

υπηρεσίες να κάνουν μονό δειγματοληπτικό-προληπτικό ελέγχο καί 

οχι υποχρεωτική φυσική εξέταση των εξαγόμενων εμπορευμάτων. 

στ. Νά θεσπισθούν τέλος αυστηρές, δσο τό* δυνατέ, κυρώσεις 

στούς̂  παραβάτες εφαρμογής των τελωνειακών συστημάτων. 

Η πλαισίωση των παραπάνω άρχων μέ τό" κατάλληλο σύστημα 

κανονιστικών διατάξεων, θά επιφέρει τό επιθυμητό αποτέλεσμα 

του εκσυγχρονισμού τ?|ς οικονομικής λειτουργίας των συστημάτων 

καί της μεθοδεύσεως μιας ομαλής πορείας προς τήν ολοκληρωτική' 

προσαρμογή μέ τήν κοινοτική πρακτική. 

Η Ομάδα επιθυμεί νά επισημάνει επίσης,δτι τ6 πρόβλημα τοϋ 

εκσυγχρονισμού των τελωνειακών συστημάτων γιά τή δημιουργία κα

τάλληλων προϋποθέσεων, πού θά βοηθήσουν στην ανάπτυξη των εξαγω

γών, πρέπει νά προωθηθεί σάν θέμα απόλυτης προτεραιότητας μέσα 

στά πλαίσια των προσαρμογών γιά τήν ένταξη της Χώρας στην ΕΟΚ, 

καί νά αντιμετωπισθεί παράλληλα μέ τήν αναθεώρηση του* δλου κα

θεστώτος κινήτρων γιά τήν οικονομική ανάπτυξη καί τίς εξαγωγές. 
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5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

s • 

5·1· Υφιστάμενη κατάσταση 

Βασικό στοιχείο πού θά συμβάλει πολύ στη σύλληψη της 

φορολογητέας ύλης στή φορολογία της περιουσίας καί στην πάταξη 

της φοροδιαφυγής γενικότερα (πόθεν εσχες) είναι το Κτηματολόγιο.. 

ι
Η σημερινή έλλειψη Κτηματολογίου της Χίρας δυσκολεύει τίς Οικο

νομικές 'Εφορίες στον έλεγχο των φορολογι,ων αύτον Hai Ιδιαίτερα 

τον περιπτώσεων ακίνητων πού δέν έχουν δηλωθεί. 

*Η πρώτη προσπάθεια για τήν κατάρτιση Κτηματολογίου έγι

νε τό 1836 μέ τό νόμο "περί Κτηματολογίων". 'Ακολούθησαν πολλοί 

νόμοι χωρίς δμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. *Ως κυριότεροι λόγοι 

της αποτυχίας αύτης θεωρούνται οι ακόλουθοι: α) Δέν ύπηρζε ποτέ 

στην Ελλάδα ενιαίος φορέας μέ κύρια αποστολή τήν κατάρτιση Κτη

ματολογίου, β) Οι τεχνικές εργασίες τοϋ* Κτηματολογίου είναι 

δαπανηρές, γ) "Ελλειψη αρκετού καί κατάλληλου επιστημονικού • 

προσωπικού. · ·· :·
 >; 

Σήμερα δμως είναι ενθαρρυντικό τό γεγονό ;, δτι τό 

1
 Υπουργείο Δημοσίων "Εργων (ΥΤΚ) καταρτίζει 'ΕΟ-νικό Κτηματολόγιο 

nai οι εργασίες του βρίσκονται ήδη σέ πολύ ικανοποιητικό στάδιο. 

Τό βασικότερο συστατικό του Κτηματολογίου αυτού είναι τά κτη

ματολογικά στοιχεία: α) κτηματολογικός αριθμός (χρησιμεύει 

συγχρόνως σαν μηχανογραφικό ευρετήριο των ακινήτων), β) τό 

εμβαδόν του ακινήτου (δηλ. τό μέγεθος εκφραζόμενο σέ μονάδες) 

καί γ) περιγραφή των επικειμένων του ακινήτου (δηλ. χρήση 

της γης, υπάρχουσες οικοδομές καί γενικά κατασκευές), 
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Τό γενικό αυτό Κτηματολόγιο αποβλέπει στην κάλυψη των 

γενικών αναγκών (αντικατάσταση του συστήματος, καί των βιβλίων 

"Μεταγραφών καί Υποθηκών" με τό κατά πολύ τελειότερο σύστημα 

των "Κτηματικών Βιβλίων", εκτίμηση της αξίας καί σύνταξη χαρτών 

αξίας γης, για τήν υποβοήθηση της φορολογίας μεταβιβάσεως ακι

νήτων, κληρονομιών καί ακίνητης περιουσίας γενικά) καί των ειδικών 

αναγκών (εντοπισμός των δημόσιων κτημάτων, εντοπισμός ακινήτων 

γιά τήν"επιβολή φορολογίας;
1
 υπάρςη υποβάθρου για τήν εφαρμογή 

προγραμμάτων γεωργικής καί οικονομικής αναπτύξεως, πολεοδομικές 

ανάγκες).' 

Κύριο χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας του καταρτιζόμε

νου Κτηματολογίου, είναι η σε μεγάλη έκταση εφαρμογή φωτογραμ-

μομετρικών μεθόδων για τό σχεδιασμό των κτηματικών χαρτών καί 

η οργάνωση ενός πλήρως μηχανογραφημένου αρχείου με τά στοιχεία 

του σε μηχανογραφικούς φορείς ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέ τό 

σκοπό της δημιουργίας "Τράπεζας' στοιχείων γης" (LAND DATA ΒΑΗΚ) 

γιά τήν εξυπηρέτηση σημαντικών αναγκών στό μέλλον. Οι νομικές 

διαδικ&σίες γιά τήν κατάρτιση των κτηματικών βιβλίων θά είναι 

η δεύτερη φάση μετά τήν κατάρτιση του τοπογραφικού' υποβάθρου, 

των κτηματικών χαρτών κα'ί της ανάλογης νομοθετικής βάσεως. 

5.2, Κλιμάκωση εργασιών εφαρμογής του Κτηματολογίου καί γενι

κές προοπτικές -'• 

Άπό τήν ΥΤΚ έχουν η δη συνταχθεί' προσωρινοί κτηματικοί 

χάρτες (αστικών καί αγροτικών περιοχών), σχετικής μόνο άκρί- •-

βειας, γιά τους 21 ΪΤομούς της IT. 'Ελλάδας (συμπεριλαμβάνεται καί 

τό λεκανοπέδιο Αθηνών). Οι κτηματικοί αυτοί χάρτες θά είναι 
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οριστικοί άφου συμπληρωθούν μέ φωτογραμμομετρικές εργασίες κατά 

προτεραιότητα στό λεκανοπέδιο Άθηνων, οι οποίες" προβλέπεται ν<$ 

τελειώσουν σέ 8-10 μήνες. 

Οι γενικές εργασίες του Κτηματολογίου έχουν τολιμακωθει 

σε δύο στάδια. Τό σ/ στάδιο·περιλαμβάνει ·τή σΰνταςη ενός ταχύ*ρ-

ρυθμου κτηματολογίου μικρότερης μεν ακρίβειας άλλα καί μικρότε

ρης δαπάνης. Αυτέ θά τελειώσει μέχρι τό 1980 γ ιά ολόκληρη τή 

Χώρα. Στό" β ' στάδιο θά βελτιωο-ουν οι χάρτες ως πρές τήν ακρί

βεια καί τά κτηματολογικά στοιχεία. Τό στάδιο αυτέ έχει αρχίσει 

γ ιά τ<5 λεκανοπέδιο^ Άθηνων, άλλα γ ιά τή συμπλήρωσί! του χρειάζον

ται 15-20 χρόνια. ! - ;-

Είναι ανάγκη'νά τονισθεί δτι γ ιά την πλήρη σΰνταξη καί 

εφαρμογή* του Κτηματολογίου απαιτε ίται κατάλληλη Υπηρεσία-φο-

ρέάς,η οποία δέν υπάρχει σήμερα. Γι 'αυτό 'προτείνεται νά θεσπι

σθεί νομοθετικά ένας άνεςάρτητος φορέας ( 'Εθνική Υπηρεσία Κτη

ματολογίου της Ελλάδος), επιφορτισμένος μέ τό έργο της κτηματο-

γραφήσεως καί παροχής των κατάλληλων στοιχείων στους διάφορους 

τομείς λήψεως αποφάσεων. 

5 .3 . | Προϋπολογισμός δαπανών εργασιών Κτηματολογίου 

Οπως φαίνεται από τόν παρακάτω πίνακα τό α ' στάδιο ερ

γασιών θα στοιχίσει περίπου 500 εκατ. δρχ. f καί τό β ' στάδιο 

περίπου 1.100 εκατ. δραχμές. ®ά πρέπει νά σημειωθεί δτι αν οι 

εργασίες του Κτηματολογίου γινόντουσαν μέ τ ί ς κλασικές μεθόδους 

θά χρειάζονταν 6.700 εκατ. δραχμές. 



- 8 0 

Q-
<0 

V.) 

ο 
J ο 

> 
«ο 

Ο s - i 

Ρ ο 

Η Ο Vi» 

ο 

ω 

5 Ρ 
Ο Ό 

Ό fr 
Ö Ο-

CO. t* 

1 
e 
ο 
t r · . 

•A 

ω 
eh 
Ο 
CL 

Ο 

ί~" 

6 3 

^ 

^ J 

D 

Ο 
Ο 
Ο . «s 

• · · CO 
Ì O 
Ν 

Ο 
Ο 
ο 

• τ — 
•«*• 

to 

ο 
Ο -
ο 

QÛ 

ο 
ο 
ο 

• 
ο 
"Φ 

ο 

ο 
ο 

Q 

CM 

ο 
ο 
ο 
cô 
0 J 

ω 

Vü 3 " 

-J I 

b -> 
-ι ω 
* << 

~-i »»ο 
Ο G 

e 
ο 
t O 
ο* 
•s* 

ο 
Ο 

Ο,' 

ο 
ο 
ο 

ο 
ο 
•<y-

CM 

ο 
ο 
LH 

CM 

c> 
ο 
cr\ 
! c ~ 
CM 

ο s j 
O -A 

<3 3 

(M 

Ο 
Ο 
Ο 

• 
«4-
VO 

Ο 
Ο 
ο 

ο 
ο 
ο 

m 

ο 
ο 
ο 

ο 
ο 
ο 

• 
to 

ο 
ο 
ο 

• 

ο 

ο 

ο 
s 

ο 
ο 

νο 

ο 
ο 
LP; 

CO 

io 

ο 
ο 
ω 
ο 
Ι Ο 

ο 
ο 
ο 

• 
«φ 
LT\ 

ο 
ο 
CM 

to 
CM 

ο 
ο 
CM 

ο 

ο 
ο 

ο 
ο 
' '3 

to 

Ο 
Ο 
Ο 

CM 

G) 
Ο 

vo 
tô 

o 
CD 

to 

ο 
ο 

•LT\ 

CM 
LOi 

Ο 
Ο 
^h 

CM 

Ο 

ο 

CM 

LH 

Ο 
Ο 
LO » 

Lf\ 

ΙΓ\1 

c\J ! 

CM -

i n Lf\ 
C M t r -
-r- CO 

• · 
o^ o , 
CO CO 
t O CM 

Ο 
Ο 
ο 

ο 
le
vo i t O CM S V u 

ω 

ω 

> 

3 
>-

vo 
<< 

t — 

Μ. 

ο 
ο. 

CM 

ο ρτ 
Ο. Ό 

Φ Ρ" 
2ή ,§-
s ^« 

ο
ί
ο 
> 

Ρ 

« 
t i 
ω 

,<: 
CQ-

*>0 

ο. 

4 

ο 
Ο 

> 

VD 

ω 
Ρ-1 

Ρ » " 
3 
ί
ο. 

ë 
e-
ο 

-I 
ο 

Us 
ω 
ί
ο. 
Ρ 

ο 

ο 

>* 
Ο 

r< 
Ο 

3. 
Ρ 

I P 
Ο 

U» 
3 
ω 
Ο 

V J 

Ρ 
Ο . 

. (Ö 
e 
ö 

\ ΐί 

> ΐ3 
> ö 

• ' 

• LO 
t -
<LA 

·* CT 

s S s ö 
çO 

u> 
vo 

^ 1 

σ _ 5 

>-Ο 
J J 
Ο 

i g 
l> 

ci 
_> 

f̂ » 3 
£ 1 

* M 

• 
* 

ο vo 
o. 

. e 
ί

ο 

*Pî 



- 81·-

5.4. Δημοσιονομική εφαρμογή του Κτηματολογίου καί προτεινόμενα 

μέτρα 

Κυριότεροι τομείς εφαρμογής του Κτηματολογίου θεωρούν

ται:- α) Αναπτυξιακή* πολιτική (εντοπισμός καλλιεργειών - αμπελώ

νων - ελαιώνο^ν, ζώνες τουριστικής αξιοποιήσεως, αστικές περιο

χές, στοιχεία οικοδομών - πολεοδομίας - πυκνότητα οικισμών), β) 

'Αποδεικτικό κυριότητας (τα κτηματικά βιβλία προσδιορίζουν καί 

περιγράφουν λεπτομερώς τήν κυριότητα καί τα βάρη, δηλ. τα εμπρά

γματα δικαιώματα επί δλων των ακινήτων, πράγμα τό οποϊο θά συμ

βάλει στον καθορισμό τους καί ιδίως των ακινήτων του Δημοσίου, · 

των οποίων η αξία θεωρείται τεράστια άλλα παραμένει άγνωστη, 

γ) Δημοσιονομική πολιτική. *Η ύπαρξη Κτηματολογίου αναμφισβήτη

τα υποβοηθεί στην αποδοτικότητα των φόρων περιουσίας (κληρονο

μιών, ακινήτου περιουσίας, μεταβιβάσεως ακινήτων, υπεραξία ακι

νήτων). Λόγω της μή υπάρξεως Κτηματολογίου, οι φόροι αυτοί δέν 

προσδιορίζονται μέ αντικειμενικά κριτήρια, γεγονός τό όποιο οδη

γεί σέ διενέξεις μεταξύ φορολογικών άρχων καί φορολογουμένων. 

Ειδικότερα, μέ βάση τόΚτηματολόγιο μπορεί νά θεσπισθεί μεθοδο

λογία καί κριτήρια εκτιμήσεως της άξιας της γης, των κτισμάτων 

καί των εγκαταστάσεων. Ειδικές δε επιτροπές μπορούν νά συντά

ξουν χάρτες αξίας γης μέ υπόβαθρο τους κτηματικούς χάρτες. Ή 

χρησιμοποίηση των κτηματολογικών στοιχείων άπό τή δημοσιονο

μική πολιτική είναι πολύ σημαντική γιατί θά συμβάλει: (Ι) Στην 

αποδοτική καί δίκαιη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, (ίί) 

Στην άπoτελεqαατική είσπραξη των φόρων πού βεβαιώνονται άπό τις 

Οικονομικές 'Εφορίες, γιατί έτσι θά είναι πιό εύκολος à προσδιο

ρισμός των περιουσιακών στοιχείων στά οποία θά πρέπει νά γίνει 



— Otù — 

κατάσχεση η λήψη συντηρητικών μέτρων κλπ. γιά τόν περιορισμό 

του σχεδόν πάγιου εισπρακτέου υπολοίπου άπό 3 δισ. δρχ. περίπου, 

Γιά τήν καλύτερη αξιοποίηση των κτηματολογικών στοιχείων το$ 

'Εθνικού Κτηματολογίου άπό δημοσιονομικής σκοπιάς, η Ομάδα πι

στεύει πώς θα πρέπει να δημιουργηθεί ^Υπηρεσία (η Τμήμα) Δημο

σιονομικού Κτηματολογίου,·η οποία μπορεί νά υπαχθεί καί στον 

τομέα της Φορολογίας Κεφαλαίου καί Περιουσίας του Υπουργείου. 

Οικονομικών, (ili) Στηλ; προεκτίμηση της δαπάνης ενδεχόμενων 

απαλλοτριώσεων άκινήτα)ν για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, (Ιν) 

Στή διαμόρφωση των τιμών της γης ,η οποία σήμερα δέν υπόκειται 

σέ αντικειμενικά*'κριτήρια (επιπλέον ή ύπαρξη τιμών αξίας γης 

θά έχει καί ψυχολογικά αποτελέσματα γιά τή συγκράτη.ση_.των:..α.{Η 

ξήσεων). 
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β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΙΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΔΒΡΟΦΟΗΐΣΕΩΣ 

ΓΙΛ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

β . 1 , Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

ιΗ πληροφόρηση συνίσταται στη διαρκή ενημέρωση ενδια

φερομένων 'δημόσιων υπηρεσιών, επιχειρήσεων καί ιδιωτών γ ια τ ί ς 

εξελ ίξε ις των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών κλπ. μεγεθών γ ια 

τά οποϊα τό Κράτος, οι διάφορες οικονομικές καί κοινωνικές ομά

δες η ακόμη καί τά άτομα καλούνται νά ?\.άβουν αποφάσεις. Η δ ι α 

δικασία σχεδιασμού της οικονομικής καί κοινωνικής αναπτύξεως 

της Χώρας. συνδέεται άμεσα μέ τήν ύπαρξη συστήματος πληροφορήσεως 

ικανού" νά συγκεντρώνει, νά επεξεργάζεται καί νά διανέμει στους 

ενδιαφερομένους τ ί ς αναγκαίες κατά περίπτωση πληροφορίες. "Έτσι, 

ε ίναι δυνατή η κατανόηση των δυνατοτήτων nciC των προβλημάτων, 

ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η συνεπής κατάρτιση προγραμμάτων 

αναπτύξεως καί ο έλεγχος της εφαρμογής τους. 

6 .2 . Περιγραφή καί αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος 

Στή Χώρα μας η συγκέντρωση, επεξεργασία κ. ί διανομή 

των βασικών στοιχείων γ ί ν ε τ α ι άπό τ ί ς ακόλουθες πηγές πληροφο

ριών: 

α. Άπό τήν 'Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΓΙΞ), η οποία σέ 

συνεργασία μέ τά διάφορα Υπουργεία καί τους λοιπούς φορείς 

συγκεντρώνει στοιχεία καί κάνει έρευνες στά βασικά οικονομικά 

καί κοινωνικά θέματα καί δημοσιεύει ενα μεγάλο μέρος άπό αύ ·̂ 

τά 'σέ μηνιαίες; και ετήσιες γενικές καί ε ι δ ι κ έ ς εκδόσεις. Είναι 

τό" μεγαλύτερο σήμερα κέντρο πληροφοριών στην 'Ελλάδα. - "' 
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β. Άπό τό Υπουργείο Συντονισμού, τό όποιο με τή Γενική 

ΔΙεύθυνση 'ΕθννκΟν Λογαριασμών και λοιπών Υπηρεσιών του 

συγκεντρώνει, επεξεργάζεται καί δημοσιεύει στοιχεία γ ια τό 

εθνικό εισόδημα, τήν κατανάλωση, τ ί ς επενδύσεις, τα ε σόδα' καί 

δαπάνες του Δημοσίου, τό ισοζύγιο πληρωμών κ.α. 'Επίσης συγκεν

τρώνει διάφορα στοιχεία γ ιά θέματα της ΕΟΚ,σχετικά μέ* τήν ανα

μενόμενη ένταξη της 'Ελλάδας σ'αυτήν. 

γ . Άπό το Υπουργείο Οικονομικών, τό όποιο καταρτίζει 

καί δημοσιεύει τό*ν ετήσιο Προϋπολογισμέ του Κράτους ηαί τή'ν 

εισηγητική έκθεση του Υπουργού των Οικονομικών, καθώς και 

στοιχεία άπολογ^ιου της δημοσιονομικής διαχειρίσεως καί .μηνιαία 

αναλυτικά στοιχεία εκτελέσεως του Προϋπολογισμού'Εσόδων καί 

Δαπανών του Κράτους. . 

δ. Άπό* τό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τό οποίο 

συγκεντρώνει καί δημοσιεύει στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό 

αναλυτικά στοιχεία γ ιά τή δράση των φορέων Κοινωνικής Ασφα

λίσεως. 

ε. Άπό τό Υπουργείο Εσωτερικών, τό οποίο συγκεντρώνει 

στοιχεία αναφερόμενα κυρίως στή*ν Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

. στ. Άπό τό Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, τό οποίο 

διαθέτει στατιστικά στοιχεία αναφερόμενα στους δημόσιους υπαλ

λήλους. 

ζ . Από τήν Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συγκεντρώνει στοι

χεία αναφερόμεθα κυρίως στ6 νομισματικό τομέα, τό ισοζύγιο πλη

ρωμών, τό δημοσιονομικό ισοζύγιο κλπ., καί τά όποια δημοσιεύον-' 

ται στό Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο καί τήν 'Ετήσια "Εκθεση το£ 

Διοικητή* της Τράπεζας. 
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η, Άπό τήν ΞΤΒΑ, ή οποία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται naC 

δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τη δανειοδότηση των διαφόρων τ ο 

μέων της οικονομίας καί 

θ . ' Άπό τό ΚΕΠΕ, τό όποιο συγκεντρώνει, επεξεργάζεται καί 

δημοσιεύει στοιχεία αναφερόμενα στην κατάρτιση Προγραμμάτων Ανα

πτύξεως καθώς καί διάφορες κλαδικές μελέτες. 

Έκτος άπό τ ι ς παραπάνω κεντρικές πηγές πρωτογενών στοι

χείων υπάρχουν καί άλλες δευτερεύουσας σημασίας δπως τά λοιπά 

Υπουργεία ( π . χ . τό Υπουργείο Δημ. "Εργων γ ι ά -θέματα δημόσιων 

έργων, οικισμοί—πολεοδομίας κ λ π . ) , τό Χρηματιστήριο 'Αξιών Αθη

νών (τ ιμές ομολογιών κρατικών δανείων κ λ π . ) , °£ Δημόσιες ' Ε π ί -

χειρήσεις (δημοσίευση 'Ισολογισμών και .'Εκθέσεων Πεπραγμένων), 

τό Κέντρο Κοινωνικών 'Ερευνών (γ ιά θέματα κοινωνικής πολιτικής) 

naC άλλοι 'φορείς . 

Μέ τ ί ς δημοσιεύσεις των πηγών αυτών διοχετεύεται,τόσο 

προς τους υπεύθυνους του δημόσιου τομέα οσο καί προς τόν ί,διω-

τ ι κ ό τομέα (επιχε ιρήσεις , κοινό), μεγάλο μέρος του τυγκεντρωμέ-

νου πληροφοριακού υλικού. 

'Επίσης παρέχονται τηλεφωνικές πληροφορίες άπό τό 

"Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών" του Υπουργείου Προεδρίας 

Κυβερνήσεως, πού μόλις πρόσφατα ιδρύθηκε, στους πολίτες γ ι ά θ έ 

ματα διοικητικής φύσεως, σχετιζόμενα μέ τ ί ς αρμοδιότητες τών 

διαφόρων Υπουργείων καθώς καί τών εξαρτημένων η εποπτευόμενων 

άπό αυτά 'Οργανισμών καί ΗΠΔΔ. Στό Κέντρο αυτό, πού ε ίναι 

γνωστό καί σάν Κέντρο Διυπουργικών Πληροφοριών, τηρείται ε ι δ ι 

κό πληροφοριακό αρχείο. 'Εξάλλου δλα τά 'Υπουργεία έχουν · 
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ε ιδ ικές σειρές -πληροφοριακών δελτίων γ ια θέματα ττ|ς αρμδδιότ-

τητάς τους, τα οποΓα έχουν καταρτισθεί για τήν ενημέρωση καί 

χρήση του Κέντρου αύτου. 'Επίσης στα Υπουργεία, τους 'Οργα

νισμούς, τα εποπτευόμενα ΗΓϊΔΔ κλίξ. έχουν ορισθεί υπεύθυνοι 

σύνδεσμοι οι οποίοι βρίσκονται σέ επαφή καί συνεργασία γραπτή* 

καί προφορική μέ τό Κέντρο αυτό* για τη διαρκή ενημέρωση του. . 

Τέλος, ατά διάφορα Υπουργεία έχουν ιδρυθεί μονάδες 

παροχής π?νηροφοριων στους πολίτες γ ια θέματα αρμοδιότητας των 

Υπουργείων α ύ τ ω ν π . χ . τ<5 Γραφείο Παροχής Πληροφοριών γ ια θέματα 

φορολογικά, τελωνειακά κ . α . , πού ?ν.ειτουργεί άπό τό* 1975 στό 

Υπουργείο Οικονομικών. 

·' Οι διάφοροι αυτοί φορείς συγκεντρώσεως πληροφοριών 

δημοσιεύουν σημαντικό μέρος άπό τά στοιχεία πού συγκεντρώνουν, 

μέ μορφή μάλλον συνοπτική καί στίς περισσότερες περιπτώσεις χω

ρίς σοβαρή επεξεργασία. Τά συγκεντρούμενα καί δημοσιευόμενα 

στοιχεία ε ίναι κατά βάση ποσοτικά, ένω οι περισσότερες ποιοτικές 

μορφη'ς πληροφορίες αποτελούν προσωπικές αξιολογήσεις. -·, . ν 

Η δειγματοληπτική έρευνα δέν χρησιμοποιείται αρκετά σάν πηγή 

αντικειμενικών ποιοτικών σταθμίσεων. 

.Τό κύριο >ομως πρόβλημα είναι δτι δέν υπάρχει, 

τουλάχιστον στην απαιτούμενη έκταση, διασύνδεση καί συντονι

σμός τοϋ έργου των πηγών παροχής πληροφοριών,νμέ αποτέλεσμα 

νά υπάρχουν άλλοτε έπιΐίαλύψεις σέ μεγάλη έκταση καί "λλοτε να μή 

δημοσιεύονται υφιστάμενα στοιχεία. Τό σπουδαιότερο όμως-, · -. ·. 

ε ίναι η έλλειψη συγκρισιμότητας μεταξύ ορισμένων ομοειδών -

στοιχείων πού παρέχονται άπό τ ί ς διάφορες ;ηγές πληροφορήσεωςf 
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μέ αποτέλεσμα νά μη μπορούν νά χρησιμοποιηθούν καί να χάνεται 

πολύτιμος χρόνος. "Αλλη αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος 

είναι ή μή έγκαιρη δημοσίευση πολύ χρήσιμων πληροφοριών, μέ 

συνέπεια όταν δημοσιεύονται νά είναι πια περιορισμένης σημα

σίας. Η καθυστέρηση μεταςύ λήψεως των πρωτογενών στοιχείων, 

επεξεργασίας καί δημοσιεύσεως παρουσιάζεται σε πολλές πηγές 

πληροφοριών κυρίως άπό αδυναμία του 'Εθνικού Τυπογραφείου νά 

ανταποκριθεί στίς σημερινές ανάγκες της Χώρας. Τέλος, τά δη

μοσιευόμενα στοιχεία των διάφορων πηγών πληροφοριών,παρά τό 

δτι είναι προσιτά στό κοινό, είναι δυσνόητα γιά όσους δέν έχουν 

ειδικευμένες γνώσεις. Δέν γίνεται καμιά προσπάθεια απλούστε

ρης διατυπώσεως καί έκλαϊκεύσεως των σπουδαιότερων τουλάχιστον 

πληροφοριών, πού ενδιαφέρουν τό μέσο πολίτη. Παράλληλα, η εκ

παίδευση του πολίτη στά σχολεία, Πανεπιστήμια κλπ. είναι σχε

δόν ανύπαρκτη, καθώς καί η επιμόρφωση του κοινού μέ τά μαζικά 

μέσα ενημερώσεως (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση). "Ξτσι,ο πολί

της δέν μπορεί νά γίνει κατάλληλος δέκτης των πληροφοριών αυτών. 

Η προσπάθεια πού άρχισε τελευταία γιά τήν-καλύτερη ενη

μέρωση του πολίτη μέ τό Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών του 

Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως καί τά Γραφεία Παροχής 

Πληροφοριών των διαφόρων Υπουργείων, είναι ενα βήμα προς τή 

σωστή κατεύθυνση. Δέν έχει δμως ακόμα τά αναμενόμενα άπο-

τελέσμο:τα, λόγω μη έγκαιρης ενημερώσεως του τηρούμενου αρχείου 

καί της αδυναμίας έςαπλώσεως του δικτύου πληροφορήσεως στά 

επαρχιακά κέντρα. 

Η ελλιπής ενημέρωση κάνει, αδύνατη τήν αγιοποίηση, 

από μέρους του κοινου,του πληροφοριακού,υλικού γιά τήν 
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αντικειμενική αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων του καί 

τήν "ενεργό συμμετοχή του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού 

στη* διαδικασία λήψεως αποφάσεων. · 

6.3. Προτάσεις άναμορφώσεως του υφιστάμενου συστήματος 

πληροφορήσεως 

'Από τήν παραπάνω ανάλυση είναι φανερό δτι είναι απα

ραίτητη ή αναδιοργάνωση των διαφόρων πηγών πληροφοριών. . Γιά 

τό σκοπό αυτό .χρειάζεται νά γίνει πλήρης διασύνδεση καί συν

τονισμός του έργου τους κατά τρόπο πού νά περιορίζονται στό 

ελάχιστο οι επικαλύψεις. ΙΙά υπάρξει πληρέστερη απασχόληση 

του διαθέσιμου ειδικευμένου προσωπικού ̂ καί των τεχνολογικών 

μέσων καί διεύρυνση της δραστηριότητας τους, ώστε νά ανταπο

κρίνονται, καλύτερα στίς σύγχρονες ανάγκες πληροφορήσεως. Νά , 

γίνει μια διασύνδεση τους μέ τά αντίστοιχα διεθνή κέντρα πλη

ροφορήσεως, έτσι ώστε νά δημιουργηθεί ενα περισσότερο ολοκλη

ρωμένο σύστημα κρατικών στατιστικών, π ιό εϋχρηστο γιά τους 

δημόσιους καί ιδιωτικούς φορείς. 

' . . · . ' • 

Γιά τό συντονισμό του .έργου των διαφόρων κέντρων πλη

ροφοριών χρειάζεται νά δημιουργηθεί ενα Συντονιστικό Συμβούλιο 

Πληροφορήσεως,πού νά εδρεύει στό .Υπουργείο Συντονισμού. 

Στό^ Συμβούλιο αυτό θά συμμετέχουν εκπρόσωποι .όλων των βασικών 

κέντρων πληροφορήσεως πού αναφέρθηκαν πιό πάνω,καθώς καί 

άλλα ειδικευμένα πρόσωπα. "Εργο του Συμβουλίου θά ε.Ιναι ο προ

γραμματισμός της δραστηριότητας των διαφόρων φορέων σέ σχέση 

συμπληρωματικότητας, καί η επέκταση σέ τομείς έρευνας πού 

σήμερα η είναι ανεπαρκείς η δέν καλύπτονται καθόλου. 
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' Επιπλέον, θά λαμβάνει μέτρα για τή χρησιμοποίηση σέ μεγαλύτερη 

έκταση της σύγχρονης τεχνολογίας για τήν επεξεργασία στοιχείων, 

πού θά συγκεντρώνονται κα<Γ την εναρμόνιση των καταρτιζόμενων 

στατιστικών με τα πρότυπα πού καθιερώνονται άπό τους διεθνείς 

'Οργανισμούς (OHE, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ κλπ.),ώστε 

να υπάρχει συγκρισιμότητα των διαθέσιμων στοιχείων σε διεθνή 

κλίμακα. 

Πέρα άπ'ολα αυτά, κρίνεται σκόπιμη η παροχή,μέσω τοϋ 

εκπαιδευτικού συστήματος της Χώρας ειδικών εφοδίων και γνώσεων 

για τήν κατανόηση καί αξιοποίηση του διαθέσιμου πληροφοριακού 

υλικού. Τό 'ίδιο σκόπιμη κρίνεται η συνοπτική καί εκλαϊκευμένη 

δημοσίευση στοιχείων πού θα αναφέρονται σέ θέματα γενικο0 εν

διαφέροντος, καθώς καί η παρουσίαση τους άπό* τα μαζικά μέσα 

ενημερώσεως. Τέλος, είναι απαραίτητη η βελτίωση του υφιστά

μενου συστήματος πληροφορήσεως μέσω του Κέντρου Διοικητικών 

Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως καί των Γρα

φείων Παροχής Πληροφοριών των Υπουργείων. *Η λήψη πληροφοριών 

από τα κέντρα αυτά πρέπει να είναι εύκολη γιά τους πολίτες ολό

κληρης της Χώρας,γι'αυτο καί θα πρέπει νά δημιουργηθεί περι

φερειακό δίκτυο μέσω του οποίου θά διαχέονται οι πληροφορίες 

σέ ολόκληρη τήν επικράτεια. 
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7. Ε2Ο:ΪΙΧΡ0Ν:Ι:ΣΜ0Σ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΩΣ 

Φ » ϊ ΣΤΕΑΞΧΩΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ OIKOITQMEOT 

7 . 1 . Η ανάγκη μετεκπαιδεύσεως των στελεχών του δημοσιονομικού 

τομέα γ ι ά τήν ενίσχυση της αποδοτικότητας τους 

Μέ τήν είσοδο της ,στήν ΞΟΚ ή *Ελλάδα έχει νά αντιμετω

πίσει τό* πρόβλημα τοϋ έντονου ανταγωνισμού* άπό τ ί ς χωρες-μέλη 

της, Θά πρέπει, λοιπόν, νά αποκτήσει τό κατάλληλο διοικητικό 

υπόβαθρο δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα ατή διοικητική μεταρ

ρύθμιση. Είναι κοινή διαπίστωση δτι η Δημόσια Διοίκηση της 

Χώρας δέν μπορεί οχ ι νά συναγωνισθεί1 άλλα οϋτε καν νά συγκρι

θ ε ί με τ ί ς Δημόσιες Διοικήσεις των χωρων-μελων της ΕΟΚ. TÓ' 

γεγονός αυτό, άλλωστε, εμποδίζει άμεσα τήν οικονομική και κ ο ι 

νωνική ανάπτυξη της Χώρας. 

Η ορθολογική οργάνωση της Δημόσιας Διοικήσεως ε ίναι 

ουσιαστικός καί αποφασιστικός παράγοντας γ ιά τήν προσφορά των 

άριστων υπηρεσιών (ποσοτικά καί ποιοτικά) στον κατάλληλο ,χρ^νο 

καί μέ τό ελάχιστο δυνατό κόστος. -. - ... , \ . ν··· 

,. : . Η στενή σχέση της οΧκονομίκης καί κοινώνΙκης άναπτΰ-

ξεως μέ τήν ποιότητα της διοικητικής μηχανής" (δηλαδή τοΟ δυνα

μικού*, της διορατικότητας, της ενεργητικότητας, του πνευματικού 

επιπέδου καί της αποτελεσματικότητας τ η ς ) , επιβάλλει νά δοθεί 

Ιδιαίτερη σημασία, πέρα άπό τ ί ς βασικές διαρθρωτικές καί ορ

γανωτικές αλλαγές στην δλη δομή της καί στην κατάρτιση του 

προσωπικού, καθώς καί στή βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώ

πινου δυναμικού της, γενικότερα. 

Η Δημόσια Διοίκηση έχει υποχρέωση νά παρέχει στό 
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προσωπικό της ευκαιρίες εκπαιδεύσεως για τήν επαγγελματική 

προσαρμογή και εξειδίκευση καί να δημιουργεί κίνητρα και δυ

νατότητες διαρκούς επαγγελματικής επιμορφώσεως του υφιστάμε

νου καί μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού της καί να διασφαλί

ζει παράλληλα θεσμικές δυνατότητες διορθώσεως τυχόν εκπαιδευ

τικών αδυναμιών καί σφαλμάτων. 

Το *Υπουργείο Οικονομικών σαν ένας άπό τους πιό βα

σικούς φορείς της Δημόσιας Διοιίίήσεως (στην κύρια αποστολή τοϋ 

οποίου περιλαμβάνεται η κατάρτιση καί παρακολούθηση της εκτε

λέσεως του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθορίζοντας πηγές καί με

θόδους αντλήσεως των εσόδων του Δημοσίου,καθώς καί τρόπους δια

θέσεως των δαπανών) "επηρεάζει αποφασιστικά τήν ανάπτυξη καί· 

ευημερία της Χώρας. Ειδικότερα, με τη φορολογική πολιτική καί 

τά.φορολογικά κίνητρα, τή* δασμολογική πολιτική καί την τελ.ω-

νειακή νομοθεσία, όχι μόνο προστατεύει τά συμφέροντα του Δη- , 

μοοίου, καί του νόμιμα διεξαγόμενου εμπορίου στη* Χώρα, αλλά 

καί "συντελεί στην ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών με τίς οποίες 

αυξάνεται η παραγωγή καί παρέχεται απασχόληση στό εργατικό δυ

ναμικό της. 

"·. .· "·. Η άσκηση όμως ορθολογικής καί εκσυγχρονισμένης δημο

σιονομικής πολιτικής προϋποθέτει στελέχωση του Υπουργείου Οι- ' 

κονομικων μέ προσωπικό πού διαθέτει τίς ανάλογες ικανότητες 

καί τήν ποιοτική στάθμη. 

Μέ τήν ένταξη της Χώρας μας στην ΕΟΚ,προκύπτουν γιά 

το Υπουργείο Οικονομικών σημαντικά θέματα καί προβλήματα ' 

(δπως π.χ. εκσυγχρονισμός των μεθόδων καταρτίσεως καί εκτελέσεως 
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του Κρατικού* Προϋπολογισμού, εναρμόνιση φορολογιών, σύσταση καί 

οργάνωση νέων υπηρεσιών κλπ·) ποΰ* η άποτελεφατική αντιμετώπιση 

τους ι προϋποθέτει κατάλληλο καί ενήμερο προσωπικό, πού να μπορεί 

V<£ φέρει σε πέρας το σημαντικό αυτό έργο· 

Κατάλληλο προσωπικό: η απλι* στελέχωση των υπηρεσιών 

του Υπουργείου με υπάλληλους ποό δεν έχουν επιλέγει σωστά καί 

δέν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα γιά 

την άσκηση των ειδικών καθηκόντων, οχ ι μόνο δέν βοηθεΐ τή Διοί

κηση του Υπουργείου, αλλά της δημιουργεί νέα προβλήματα εξαι

τίας της χαμηλής στάθμης καί της μειωμένης αποδοτικότητας τους, 

'Ενήμερο προσωπικό: η απλή πρόσληψη υπάλληλων ποό κατέχουν 
Ν 11.111 II 1 Μ Ι Ι II 

πτυχίο Ανωτάτης η Μέσης Σχολής δέν λύνει τό πρόβλημα της άπο-

τελεσματικης έπανδ,ρώσεως των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο

μικών, γιατί οι απόφοιτοι των σημερινών Ανώτατων η Μέσων Σχο

λών δέν έχουν τίς ειδικές εκείνες επαγγελματικές γνώσεις γιά 

την επάνδρωση των ειδικών κλάδων του Υπουργείου καί τήν υπεύ

θυνη άσκηση τών πολύ λεπτών καί δύσκολων καθηκόντων (π.χ. τά 

καθήκοντα του Εφοριακού η Τελωνειακού Υπάλληλου). 

Βασική προϋπόθεση, συνεπώς, μεθοδικής οργανώσεως τών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η αυστηρή επιλογή 

υπαλλήλων καί συστηματική υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση, 

τόσο τών νέων υπαλλήλων Α*" καί Β' κατηγορίας, οσο καί η μετεκ-

*: Υ- * 

παίδευση τών παλαιότερων. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια προς τήν κατεύθυνση 

της εκπαιδεύσεως τών νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων Β' κατηγορίας, 

γιά τή δημιουργία μόνιμων στελεχών, γιατί ò ειδικός 
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επαγγελματικός προσανατολισμός καί η ειδική επαγγελματική κατάρ

τιση τους, αποκλειστικά για τίς υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουρ

γείου Οικονομικών, θά περιορίζει στο ελάχιστο τίς δυνατότητες 

μεταπηδήσεως τους άπό τό δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα (συγκεκρι

μένα, έχει υπολογισθεί δτι σέ ορισμένους κλάδους υπαλλήλων του 

^Υπουργείου, π.χ. 'Εφοριακών, η μεταπήδηση νέων υπαλλήλων άπό 

τόν εφοριακό κλάδο στον ιδιωτικό τομέα υπολογίζεται κάθε χρόνο 

α£ yo-Aßfo περίπου, γεγονός πού* προκαλεί σημαντικές δυσχέρειες 

στή Διοίκηση, πέρα άπό τίς οικονομικές επιπτώσεις). 

7.2, Βασικές προϋποθέσεις άπoτελεqlατικης εκπαιδεύσεως 

Πρίν να θιγεί τό θέμα της ορθολογικής οργανώσεως της 

εκπαιδεύσεως των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών,θά πρέπει 

νά αναφερθούν συνοπτικά οι προϋποθέσεις πού σαν διοικητικές ενέρ

γειες καί διαδικασίες προηγούνται άπό τήν εκπαίδευση του προσω

πικού καί κρίνονται αποφασιστικές γιά τήν αποτελεσματικότητα 

της εκπαιδεύσεως. 

"Οπως είναι γνωστό, τα θέματα της εκπαιδεύσεως καθώς 

καί τά λοιπά.θέματα των υπαλλήλων καί γενικότερα της Δημόσιας 

Διοικήσεως"," υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ ΑΛΛ του *Υπουρ-

γείου'Προε'δρ'ίας,η οποία τά ρυθμίζει νομοθετικά καί διοικητι

κά. Η ρύθμιση δμως των θεμάτων της Δημόσιας Διοικήσεως, μέ 

βάση τό υφιστάμενο σήμερα θεσμικό καί διοικητικό πλαίσιο, 

γίνεται ενιαία γιά δλα τά Υπουργεΐα-φορεΐς χωρίς νά γίνεται 

διάκριση ως προς τή φύση, τήν ιδιομορφία καί τίς ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε φορέα. Ρυθμίζει, εξάλλου, λεπτομερειακά τά 

διάφορα ειδικά θέματα, χωρίς καμιά ευελιξία και προσαρμοστικό

τητα στίς ειδικές ανάγκες του κάθε φορέα. 
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_ \ : . . Mç την προϋπόθεση, συνεπώς fVa αναθεωρηθεί τό υφιστά

μενο; θεσμ ι κ<5 καί διοικητικό πλαίσιο", νά αναγνωρισθεί ή ύφιστά-

μενη ιδιοτυπία και ίδ.ομορφ'ο:' κάθε 'Υπουργέίου-φορέα καί νά" 

χωριστεί ορθολογικά ή .ηη:ίocι of Διοίκηση σε μεγάλους τομέις δ ι ο ι 

κήσεως (π, χ. Τεχν·ικό·~0'ΐ,κονομικ6-Διοικητικ^ κλπ. τομέα).μέ βά~ 

cn
-
) τά^κριτήρια της είδι,κης αποστολής καί του χαρακτήρα τον καθη-

I 

κ<5ντων κάθε φορέα-χωριστά μπορούν'νά διατυπωθούν συνοπτικά συγκε

κριμένες προτάσεις. ·•··.· :- ••'·· 

Γιά τήν αποτελεσματικότερη οργάνωση της εκπαιδεύσεως 

καί μετεκπαιδεύσεως των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών^ . 

θά πρέπει προηγουμένως νά δοθεί ορθή καί sαποτελεσματική λι5ση 

στά προβλήματα a) TÎfa λειτουργι.κης διαρθρώσεως του Υπουργείου 

Οικονομικών, β) της οργανώσεως των. Υπηρεσιών γ) της καταστά- · 

σεως τοϋ προσωπικού καί δ) της επιλογής του προσωπικού του 

Υπουργείου. Τά προβλήματα αυτά τελικά καθορίζουν αποφασιστικά 

καί τήν αποτελεσματικότητα της εκπαιδεύσεως του προσωπικοϋ τοΰ : 

Υπουργείου θίκονομ·,κ£^? γ ι α τ ί : 

^ # Η ορθή ^ιοικητ^κή'.κ^ί' λειτουργική δ ι άρθρωση των ' Υπηρεσιών 

τοϋ Υπουργείου. \χέ βάση *α.σ5γχρονα πορίσματα της διοικη-. 

τικης επιστήμης, θά" πρόσφερε; , ν . -.,.. 

- ·2αφή διάκριση του ^πιτ^λ',,κοϋ-.έποπτικου και εκτελεστικοί >*" 

δ ιο ικητικοί επιπέδου #\ . . : 

- 'Ορθή. διάκριση τΚν αντίστοιχων κλάδων. . . à 

- '.Ορθό καθορισμό κατηγοριών καί βαθμών υπαλλήλων γ ιά τή 

-σχετ ική επάνδρωση. ·· . Λ Ν -'Λ ; ' 
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•Β· '_ αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, 

με" βάση τ ι ς σύγχρονες αρχές της οργανωτικής, θά.. εξασφάλιζε: 

- Αποτελεσματικό καθορισμό καθηκόντων καί αρμοδιοτήτων. 

- Αποτελεσματικό' κανονισμό* λειτουργίας των υπηρεσιών. 

- Αποτελεσματική απλοποίηση διαδικασιών. 

- Αποτελεσματική μηχανοργάνωση εργασιών. 

- 'Αποτελεσματική εγκατάσταση υπηρεσιών. 

Γ. 'Εκσυγχρονισμένος κώδικας καταστάσεως προσωπικού, με βάση 

τήν πείρα καί τά πορίσματα της διοικητικής επιστήμης, θα 

πρόβλεπε: 

- 'Αξιολόγηση των θέσεων κατά κλάδους-καί κατηγορίες υπαλ

λήλων . 

- Ανάλογα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων 

πού θά τίς καλύπτουν. 

- Υποχρεωτική εκπαίδευση καί μετεκπαίδευση υπαλλήλων. 

- Προαιρετική εκπαίδευση καί· μετεκπαίδευση' υπαλλήλων. 

- Προαγωγική εξέλιξη των υπαλλήλων. 

- Πειθαρχικές ποινές .των υπαλλήλων. 

- Ηθικές'καί υλικές αμοιβές "υπαλλήλων',' '" 

Δ. 'Αποτελεσματικό σύστημα επιλογής προσωπικού, μέ βάση .τήν .. 

πείρα καί τις σύγχρονες αρχές της διοικητικής επιστήμης, 

θά επιτύγχανε: 

- 'Επακριβή τοπικό κ"α·ί.χρονικό προσδιορισμό των αναγκών σέ 

προσωπικό 

- Αποτελεσματ ική "διαδικασία έπ ιλογης ύποψηφ ίων Ρ 
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α. Πρόσληψη μέ διαγωνισμέ 

Ι."Εγκαιρη προκφυξη διαγωνισμού. 

ti. Σωστό καθορισμό των τυπικών καί ουσιαστικών προ

σόντων . 

Ili. Συνέντευξη υποψηφίων - επαγγελματικό τεστ υποψη

φίων . 

tv. Καθορισμό των εξεταστέων θεμάτων ανάλογα μέ τόν 

ειδικό κλάδο καί τήν κατηγορία των
ν
υπαλλήλων. 

'ν,.'"Σωστή' σΰνθεση των επιτρόπων πού- διενεργούν τους 

διαγωνισμούς. 

β. Πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό 

t. Σωστό καθορισμό των τυπικών καί των ουσιαστικών 

προσόντων των υποψηφίων, 

ti."Εγκαιρη καί ευρεία δημοσιότητα γιά τήν πλήρωση 

θέσεων. 

. tit. Συνέντευξη υποψηφίων - καθορισμέ δοκιμαστικής 

περιόδου. 

7.3» Μέθοδοι αποτελεσματικής εκπαιδεύσεως στελεχών 

Μέ τήν προϋπόθεση δτι έχουν εξασφαλιστεί αποτελεσμα

τ ι κ έ ς λύσεις στα προβλήματα της- -διοικητικής διαρθρώσεως τοϋ 

Υπουργείου Οικονομικών, της οργανώσεως των υπηρεσιών.'της 

καταστάσεως του προσωπικού καί τ^ς επιλογής του προτείνονται 

κτττοί οι vp&ftbL αποτελεσματικής ί%%αΐοε6σεως Ή& προσωπικού* 

1. Υποχρεωτική εκπαίδευση νέων υπαλλήλων 

Γιά τους νέους υπαλλήλους Α' καί Β' κατηγορίας νά 
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προβλέπεται κατά κλάδους υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση πού 

θα' χωρίζεται σε δύο κύκλους: 

α. Στον πρώτο κύκλο εκπαιδεύσεως (θεωρητικό") θα* περι

λαμβάνονται θεωρητικά θέματα τόσο γενικών γνώσεων, οσο καί της 

ειδικής νομοθεσίας καί τών ειδικών διαδικασιών κάθε κλάδου. 

β. Στό δεύτερο κύκλο εκπαιδεύσεως (πρακτικό) θα περι

λαμβάνεται η πρακτική διδασκαλία των ειδικών διαδικασιών και θα 

επακολουθούν εφαρμογές άπό τους 'ίδιους τους εκπαιδευόμενους. 

. . ... -.. Qi .πρακτικές- εφαρμογές θα γίνονται σε "Ειδικό Κέντρο 

Πρακτικών Εφαρμογών" οπ-ου-θά λειτουργεί,για εκπαιδευτικούς άπο-

7ίλειστικά σκοπούς, πρ6τυπη Υπηρεσία Οικονομικής 'Εφορίας η 

Τελωνείου η' Ταμείου κλπ. 

"Ετσι,οί νέοι υπάλληλοι θα ενημερώνονται υπεύθυνα καί 

θα δραστηριοποιούνται ταχύτερα. 

2. Υποχρεωτική μετεκπαίδευση παλαιών υπάλληλων 

Γιά τους πάλαιότερους υπαλλήλους, θά προβλέπεται επί

σης υποχρεωτική μετεκπαίδευση ενόψει προαγωγής τους στους ανώ

τερους βαθμούς της ιεραρχίας. Η μετεκπαίδευση αύτη θά έχει 

επίσης θεωρητικό καί πρακτικό' χαρακτήρα, ανάλογα μέ τά ειδικά 

καθήκοντα τά οποία θά κληθούν να αναλάβουν. 

3· Προαιρετική μετεκπαίδευση 

Για τή'στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών του 'Υπουρ

γείου, πού ασχολούνται μέ,τόν εκσυγχρονισμό καί τήν αναδιοργά

νωση των λοιπών υπηρεσιών του ή άλλων επιτελικών υπηρεσιών, 
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%ά προβλέπεται-, μετά άπό εύδική επιλογή υπαλλήλων, μετεκπαί

δευση τους σε σχετικά θέματα, στό εξωτερικό" καί *στήν Ελλάδα.ν 

4.̂  Ξένες γλώσσες 

Μέ τ.ίς αυξημένες ανάγκες της Διοικήσεως και τη σύν

δεση, της Χώρβς μέ τήν ΒΟΚ θα προβλέπεται, υποχρεωτική εκμάθηση 

ξένης γλώσσας άπό τους υπαλλήλους εφόσον κρίνεται απαραίτητη 

για. τήν άσκηση τον καθηκόντων τους καί προαιρετική γιά τους 

λοιπούς υπαλλήλους·. .... 

5· '-Αξιοποίηση εκπαιδεύσεως ~ κίνητρα - συνεργασία μέ τίς 

αρμόδιες· κατά κλάδο υπηρεσίες διοικητικού 

Γιά τήν καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εκ

παιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως των υπαλλήλων, θά πρέπει νά 

προβλέπεται, σέ συνεργασία μέ τίς αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού: 

α. ^Υποχρεωτική τοποθέτηση των εκπαιδευόμενων καί 

μετεκπαιδευόμενων υπαλλήλων στίς υπηρεσίες καί θέσεις γιά τίς 

οποίες εκπαιδεύτηκαν. 

.
f
 · β. Ταχύτερη προαγωγι-κή εξέλιξη των μετεκπαιδευομένων. 

γ. Τοποθέτηση σέ Κεντρικές η* 'Επιτελικές' Υπηρεσίες 

το$ Υπουργείου έκεΐνών πού διακρίθηκαν στά
;
προγράμματα εκπαι

δεύσεως υπαλλήλων. '·' ο 

δ. Παροχή επιδομάτων. 

7·4·- Συντονισμός καί συνεργασία της υπηρεσίας εκπαιδεύσεως 

μέ τίς λοιπές γενικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο

μικών ·
:;
' ' 

Στό πλαίσιο της καλύτερης αποτελεσματικότητας της 
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εκπαιδεύσεως των υπάλληλων του Υπουργείου Οικονςμικων, εντάσ

σεται καί η στενή συνεργασία και ο συντονισμός της με τίς λοι-

πέ*ς γενικές υπηρεσίες του Υπουργέ ίου f" ' ό"ι οποίες' εξαιτίας των 

αντικείμενων καί της εΙδικής αποστολής τους μπορούν να βοηθή

σουν naC νά συμπληρώσουν το έργο της εκπαιδεύσεως, δηλαδή: 

α. Η * Υπηρεσία 'Οργανώσεως καί Μεθόδων, τδ* αντικείμενο 

της οποίας είναι η μελέτη καί η εισαγωγή απλούστερων μεθόδων 

καί συστημάτων εργασίας στίς Υπηρεσίες του Υπουργείου, καί 

της Μηχανοργανώσεως τους, θα μπορούσε νά βοηθήσει σημαντικά 

στή διδασκαλία καί ανάλυση των διαφόρων διαδικασιών, καί την 

ένημέρωσο των μετεκπαιδευόμενων στην προβλεπόμενη βελτίωση τους. 

β. II Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού καί Κωδικοποιήσεως 

θά μπορούσε νά βοηθήσει άπoτελεqJ,ατικά στη* συστηματική διδασκα

λία των διαφόρων νομοθεσιών στους μετεκπαιδευομένους,με τη φρον

τίδα της στην κωδικοποίηση των νομοθεσιών αύτων,;καί στην .έγκαι

ρη παροχή τους στους εκπαιδευόμενους. 

γ. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Σχεδιασμού η Προγραμματι

σμού, θά μπορούσε επίσης νά βοηθήσει γιάτήν υπεύθυνη ενημέρωση 

των μετεκπαιδευομένων, τόσο στίς δημοσιονομικές εξελίξεις καί 

τήν ακολουθούμενη πολιτική, δσο καί στίς δημοσιευμένες ή μή 

επιστημονικές εργασίες καί μελέτες 7ΐθύ ενδιαφέρουν τό Υπουρ

γείο Οικονομικών. 
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8 . ΣΥΝΟΨΗ HPOTSIlîOMBtTCM ΜΕΤΑΡΡΪΘΜΙΣΕΩΙΤ '' • 

8.1. Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις 

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αποβλέπουν κυρίως στον 

εκσυγχρονισμό καί την ταχύτερη εναρμόνιση του ελληνικού δημοσιο

νομικού μηχανισμού με τόν αντίστοιχο των προηγμένων χωρών της 

E0IC. .... .:....; ... 

Γιά τή*ν υλοποίηση του στόχου αύτου οι προτάσεις ταξι

νομούνται στις φάσεις Ι καί II. 0Ì προτάσεις της φάσεως ϊ ανα

φέρονται άμεσα στον 'Οργανισμό των υπηρεσιών, του Υπουργείου 

Οικονομικών πού διανύει τό στάδιο της καταρτίσεως του καί γι' 

αυτό είναι επείγουσες. 

®άστν_Ι_: Προτάσεις πού αναφέρονται άμεσα στον·.'Οργανισμό • 

του Υπουργείου Οικονομικών 

1. ' Προτείνεται ο διαχωρισμός των κλάδων προσωπικού καί 

η επανασύσταση των έξης δύο κλάδων: α) Του κ?^άδου προσωπικού 

της Κεντρικής ^Υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσεως Φορολογίας' ή μεταρ

ρύθμιση' .αύττ!'~θα συμβάλει' στί\ "διασφάλιση επαρκούς καί αποτελε

σματικής κατευθύνσεως καί παρακολουθήσεως τών Οικονομικών 'Εφο

ριών, β) Του κλάδου προσωπικού της 'Επιθεωρήσεως Οικονομικών/ 

Εφοριών*, τό μέτρο αυτό θά οδηγήσει στη διασφάλιση της εποπτείας 

καί του ελέγχου τών Οικονομικών Εφοριών. 0Ì προτάσεις αυτές 

βασίζονται στην αρχή δτι γιά νά μπορέσει τό προσωπικό νά αντα

ποκριθεί στην αποστολή του χρειάζεται, μεταξύ άλλων, νά δια

θέτει εξειδίκευση καί κυρίως ανεξαρτησία. 

2. Ενδείκνυται η υπαγωγή τών Οικονομικών 'Επιθεωρητών 

σέ ενιαία Υπηρεσία κάτω άπό την άμεση εποπτεία καί τόν έλεγχο 
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του Υπουργού Οικονομικών. Τό μέτρο αυτό" θα συμβάλει στην ασκη-

ση των καθηκόντων των επιθεωρητών μέ περισσότερη αμεροληψία 

καί αποτελεσματικότητα. 

3. Προτείνεται όπως οι 'Εφοριακοί 'Ελεγκτές αποτελέσουν 

Ιδιαίτερο κλάδο εφοριακών υπάλληλων, ιό μέτρο αυτό θα προσ- ' 

δώσει εξειδίκευση, κύρος και ανεξαρτησία στους υπαλλήλους του 

κλάδου αύτου καί θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας 

των Οικονομικών Εφοριών. 

4. Προτείνεται νά συσταθεί αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητι-

κοο της Ταμειακής Υπηρεσίας^γιά την αποτελεσματική παρακολού

θηση των διαφόρων δραστηριοτήτων καί προς όφελος των υπα?^λήλων 

της. υπηρεσίας.αύτης. Υπενθυμίζεται δτι ο ταμειακός-έλεγκτικός 

κλάδος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ένω διαθέτει 4.500 

περίπου υπαλλήλους, δεν έχει ξεχωριστή υπηρεσία Διευθύνσεως 

Διοικητικού. 

5. Προτείνεται όπως τΟ προσωπικό των διαφόρων μηχανογρα

φικών υπηρεσιών αποτελέσει ξεχωριστό καζ αυτοτελή κλάδο. Δηλαδή 

υποδεικνύεται η δημιουργία ενιαίου φορέα μηχανογραφήσεων του 

Υπουργείου, ο οποίος θα είναι άνεξάρητος από τά Ταμεία, τις 

'Εφορίες καί τά Τελωνεία. Τό μέτρο αυτό θά συμβάλει στην κα

λύτερη, ταχύτερη καί αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μηχα

νογραφικών αναγκών ολόκληρου του Υπουργείου Οικονομικών. 

6. Προτείνεται όπως μελετηθεί" κατά πόσο είναι σκόπιμη η 

δημιουργία ανεξάρτητης υτΓηρεσίας διαχειρίσεως δημόσιων κτη

μάτων (συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων, απαλλοτριώσεων 

καί στεγάσεως των δημοσίων υπηρεσιών). Τό μέτρο αυτό θά 
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συμβάλει πολύ στή βελτίωση της αποδοτικότητας των Οικονομικών 

Εφοριών, πού μ'αυτό τόν τρόπο θά απαλλαγούν άπό τή φροντίδα 

της διαχειρίσεως της δημόσιας περιουσίας,. "Αλλωστε, η κινητό-'' 

ποίηση της κοινής γνώμης γ ι α τήν προστασία πολλών δημόσιων 

η άλλων κτημάτων υψηλού πολιτιστικού ενδιαφέροντος επιβάλλει 

τήν ενιαία .διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. 

7. Ενδείκνυται ή δημιουργία Υπηρεσίας (η Τμήματος) Δημο

σιονομικού Κτηματολογίου, ή οποία μπορεί να υπαχθεί καί στον 

τομέα της Φορολογίας Κεφαλαίου καί Περιουσίας. Η Υπηρεσία αυ

τή θα συμβάλει στην αξιοποίηση των κτηματολογικών στοιχείων 

τοο ;Εθνικού Κτηματολογίου, πού* καταρτίζεται άπό τό. Υπουργείο 

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

τή*ν καλύτερη κατανομή του φορολογικού βάρους καί τήν ικανοποίη

ση άλλων αναπτυξιακών στόχων. . 

8. Προτείνεται ή οργάνωση ιδιαίτερης Υπηρεσίας ή Τμημά·*: 

των γ ιά τήν προπαρασκευή, παρακολούθηση καί εφαρμογή των θεσπι

ζόμενων δημοσιονομικών πλαισίων στην ΕΟΚ.. Η ανάγκη δημιουργίας 

της υπηρεσίας αύτης είναι φανερή, λόγω της προοπτικής της πλή

ρους εντάξεως της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

9. Ενδείκνυται νά δοθεί έμφαση'στην οργάνωση των έξης' 

υπηρεσιών: α) Δημοσιονομικού Σχεδιασμού (Προγραμματισμού), β) 

Νομοθετικόϋ.Συντονΐφοϋ~Ιίωδικοποιήσεως, γ) 'Οργανώσεως καί '.. 

Μεθόδων, δ) Εκπαιδεύσεως, ε) Πληροφορήσεως-'Ενημερώσεως. *Η 

συνεργασία καί η ενιαία εποπτεία των υπηρεσιών αύτων θά συμ

βάλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας τους, γ ι ά νά βοηθήσουν . 

στην υλοποίηση του εκσυγχρονισμού των λοιπών δημοσιονομικών ··· 

θεσμών. 
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j O . lH κΟμάδα: Εργασίας εκφράζει την ευχή* Οπως οι αρμόδιοι 

φορείς, οι οποίοι ε ίναι επιφορτισμένοι μέ ·τή βελτίωση του 'Ορ

γανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, εξετάσουν καί τή δυνατό

τητα ενοποιήσεως των Οικονομικών Εφοριών και Δημοσίων Ταμείων 

(Έφοροταμεια), στα αντικείμενα εκείνα τά όποια μπορούν νά ενο

ποιηθούν, γ ι α τ ί σε καμιά άπό τ ί ς χωρες-μέλη της ΞΟΙ'Ζ δεν υπο

βάλλεται ο πο?νίτης στην ταλαιπωρία της συναλλαγής μέ* δύο ανε

ξάρτητες καί πολλές φορές μη συστεγαζόμενες υπηρεσίες. '.Εξάλ

λου το μέτρο αυτό* θά συμβάλει στή βελτίωση της αποδοτικότητας 

του προσωπικού καί στή μείωση της γραφειοκρατίας (?ι απόφαση 

αύτη έλήφθηκε κατά πλειοψηφία άπό την Ομάδα. 0 κ. Κατσιώτης 

μειοψήφισε μέ τό αιτιολογικό οτι η ενοποίηση δέν μπορεί νά γ ί 

νει στην περίοδο του καταρτιζόμενου Προγράμματος 1976-1980). 

Φάση I I 

1. Γιά τόν Προϋπολογισμό 

Γιά νά γ ί ν ε ι ο Προϋπολογισμός πιό αποτελεσματικό μέσο 

άσκησείος δημοσιονομικής πολιτικής καί νά συμβάλει στην ε π ί 

τευξη των στόχων τοϋ Προγράμματος Αναπτύξεως χρειάζεται νά βελ

τιωθεί η διαδικασία καταρτίσεως καί εκτελέσεως του. Ε ν δ ε ί κ ν υ 

τ α ι , δπως ò Προϋπολογισμός αποτελεί ενα βραχυχρόνιο ( ΐ - 2 έτων) 

Πρόγραμμα Αναπτύξεως θεσμών καί στόχων μέσα στό πλαίσιο του 

γενικότερου 5ετοϋς Προγράμματος'Αναπτύξεως. Δηλαδή, ò Προϋπο

λογισμός θά πρέπει νά συμβάλει στην επίτευξη των στόχων τ ou 

Προγράμματος μέ τήν ορθολογική κατανομή των δημόσιων δαπανών 

καί τήν προέλευση των δημόσιων εσόδων. Γιά τό σκοπό αυτό 

θά πρέπει κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οι δαπάνες 
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νά κατανέμονται,· μετά άπό εμπεριστατωμένη μελέτη καί οχ ι μέ βά

ση τήν κατανομή τοϋ προηγουμένου έτους. Η πρόβλεψη των δημόσιων 

εσόδων (ιδίως των φορολογικών) να μή βασίζεται σε υπολογισμούς 

πού αποβλέπουν μόνο στό ταμειακό αποτέλεσμα,άλλα να λαμβάνον

ται υπόψη δλο: τα μεγέθη της οικονομίας καί η επιθυμητή διαμόρ

φωση των μεγεθών του δημόσιου τομέα (π. χ. ^χέση άμεσων καί έμ

μεσων φόρων). 

'Επιβάλλεται επίσης όλοι, οι ειδικοί προϋπολογισμοί οι 

συνδημοσιευόμενοι μέ τόν Κρατικό Προϋπολογισμό.καί οι ειδικοί 

λογαριασμοί πού λειτουργούν κάτω άπό τή διοίκηση των διαφόρων 

^Υπουργείων νά συγχωνευθούν μαζί του.. Παράλληλα ç Κρατικός.Προ

ϋπολογισμός θα πρέπει νά πάρει απλούστερη μορφή μέ τήν ανα

διάρθρωση κωδίκων αριθμών, ομάδων καί κατηγοριών καί τήν ταξι

νόμηση τους κατά τρόπο πού νά επιτρέπει τήν εΰκολη κατάρτιση 

των 'Εθνικών Λογαριασμών, τη σύγκριση τών μεγεθών των Προϋπο

λογισμών διαχρονικά,καθώς καί μέ τά μεγέθη άλλων χωρών, δπως 

ορίζεται άπό τό άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.Δ, 32ΐ/ΐ969 "Περί Κωδικός 

Δημοσίου Λογιστικού*", 

Τέλος, ή Ομάδα πιστεύει στην ανάγκη της αναθεωρήσεως 

τοϋ θεσμοϋ. της προϋπολογιστικής αποκεντρώσεως, μέ τήν οποία 

διαμοιράζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός τών εξόδων φθάνον

τας μέχρι τίς Νομαρχίες. Ιΐέ τόν τρόπο πού γίνεται τώρα 

δημιουργούνται δυσχέρειες τόσο στην εκτεταμένη κατανομή τών 

πιστώσεων δσο καί στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Γι'αυτό 

προτείνονται δύο εναλλακτικές λύσεις. Η μία είναι η ενίσχυ

ση της αρμοδιότητας τών Υπηρεσιών Εντελλομένων 'Εξόδων,πού 

βρίσκονται στίς Νομαρχίες μέ ανάλογο νομικό καθεστώς προς 
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εκείνο των παρόμοιων Υπηρεσιών των Υπουργείων, ώστε να μπο

ρεί να έχει ο *Υπουργός των Οικονομικών άμεση εποπτεία στή 

διάθεση των πιστώσεων άπό*· τους Νομάρχες καί στην εκτέλεση των 

νομαρχιακών προϋπολογισμών. Η άλλη λύση είναι η κατάργηση του 

θεσμού,εφόσον αυτό φυσικά κριθεί σκόπιμο. 

2. Γιά τίς Οικονομικές Εφορίες 

Γιά νά μπορέσουν οι Οικονομικές Εφορίες νά ανταποκρι

θούν στην κύρια αποστολή τους, η Ομάδα'θεωρεί απαραίτητο νά 

ληοθοϋν τά έξης μέτρα, τά οποία θα συμβάλουν καί στην καλύτερη 

απόδοση του φορολογικού συστήματος της Χώρας: 

α. Προτείνεται νά καταργηθοΟν οι αντιοικονομικοί φό

ροι. Τό μέτρο αυτό θά συμβάλει στην ελάφρυνση του φόρτου ερ

γασίας των Οικονομικών Εφοριών καί στην απλούστευση τοϋ φορο

λογικού συστήματος. 

.β. Οι,Οικονομικοί "Εφοροι θά πρέπει νά απαλλαγούν άπό 

τίς άσχετες προς τά φορολογικά αντικείμενα εργασίες* Ειδικό

τερα, η μεγάλη απασχόληση των Οικονομικών Εφοριών ^τή βεβαίω

ση των φόρων υπέρ τρίτων, επιβάλλει τή" ριζική αναδιάρθρωση 

του δλου πλέγματος των φόρων αυτών, ώστε νά απλουστευθεί η 

εφαρμοζόμενη σήμερα διαδικασία. 

γ. Είναι απαραίτητο νά εφαρμοσθεί δσο τό δυνατό 

γρηγορότερα η διαρκής κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. 

Τό μέτρο αυτό θά βοηθήσει τους φορολογουμένους, τίς Οίκονο-
 : 

μικές 'Εφορίες καί τά φορολογικά δικαστήρια,γιατί έτσι θά 

μπορούν.νά εφαρμόζουν ταχύτερα καί καλύτερα τή:"φορολογική 

νομοθεσία« 
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δ. 'Ενδείκνυται ή υιοθέτηση Κώδικα Διοικητικής Φορολο

γικής Διαδικασίας. 

ε. Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Προληπτικού Φορολο-

γικοΟ 'Ελέγχου. *Η Υπηρεσία αυτή* μπορεί να αποδώσει εφόσον 

επανδρωθεί μέ ειδικό προσωπικό,τό οποίο θα αποτελέσει ιδιαίτερο 

κλάδο εφοριακών υπάλληλων. 

στ. Η Ομάδα θεωρεί δτι ένας παράγοντας πού θά συμ

βάλει πάρα πολύ ατή* βελτίωση της φορολογικής διαδικασίας είναι 

ο εκσυγχρονισμός της Ι-ΙΥΦ. Δηλαδή, η Μηχανογραφική Υπηρεσία 

Φορολογίας θα πρέπει νά διαθέτει κατάλληλο και επαρκές προσω

πικό^ καθώς καί σύγχρονο εξοπλισμό, γιά τήν ικανοποίηση των 

αναγκών της Υπηρεσίας. Τό μέτρο αύτ<5 θά διευκολύνει το* προ

σωπικό των Εφοριών, κ-αί θά συμβάλει στην περιστολή της φορο

διαφυγής, γιατί έτσι θά παρέχεται στον Οικονομικό "Εφορο η δυ

νατότητα πιό αποτελεσματικού φορολογικού έλεγχου. Τό μέτρο 

αυτό θά βοηθήσει εξάλλου στή*. δημιουργία του ενιαίου φορέα μηχανο-

γραφήσεως γuà ολόκληρο τό Υπουργείο Οικονομικών. 

Γιά τό-· συμφέρον τοϋ Δημοσίου ενδείκνυται η στέγαση 

Οικονομικών Εφοριών καί λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών σε δημόσια 

κτίρια πού θά ανεγερθούν. 

3. Γΐ»ά τά Δημόσια Ταμεία 

Η Ομάδα θεωρεί δτι η οργάνωση καί λειτουργία των Δη

μόσιων Ταμείων μπορεί" νά βελτιωθεί μέ τά παρακάτω προτεινόμενα 

μέτρα,των οποίων η υλοποίηση θά συμβάλει στην απλούστευση των 

διαδικασιών καί τήν αποσυμφόρηση του φόρτου εργασίας τών Δημό

σιων Ταμείων. 
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α. Μηχανοργάνωση Δημόσιων Ταμείων. 

β. Καταβολή φ6ρων μέσω Τραπεζών με βάση ειδικό έντυπο· 

γ. Συμψηφισμός βεβαιούμενης οφειλής. καί επιστρεπτέου 

πιστωτικού υπολοίπου. 

δ. Νέα χωροταξική κατανομή της αρμοδιότητας των Δημό

σιων Ταμείων. 

4. Γιά τόν Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 

Γιά τή βελτίωση.του συστήματος Φορολογικών 'Στοιχείων, 

ενόψει καί των μεταβολών
7
οι όποιες προβλέπεται δτι θά γίνουν 

εξαιτίας της εντάξεως της Χώρας στην ΕΟΚ, χρειάζεται νά γίνει 

άπό τήν αρχή νέα διαμόρφωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογι

κών Στοιχείων. Ειδικότερα μέ το μέτρο αυτό θά επιτευχθεί: 

- *Η κάλυψη των υφιστάμενων κενών νόμου καί η επίτευ

ξη κάθε δυνατής νομοτεχνικής αρτιότητας. 

- Η πληρέστερη παρακολούθηση της 'δραστηριότητας των 

επιτηδευματιών καί των συναλλασσομένων μέ αυτούς KC.L μάλιστα 

μέ τρόπο .πού .νά διευκολύνει τή σύλληψη της φορολογητέας ύλης 

καί τήν εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος .γε

νικά, της φορολογίας χαρτοσήμου, της φορολογίας κύκλου εργασιών, 

της φορολογίας κέντρων διασκεδάσεως καί κέντρων πολυτελείας, 

ττ)ς εισφοράς γιά τόν ΟΓΑ,.της εισφοράς δακοκτονίας, καθώς καί 

τοϋ Φόρου Προστιθεμένης 'Αξίας, πού θά επιβληθεί σύντομα. 

- Η απλουστεύσει κατά τό δυνατό της τηρήσεως βιβλίων ., 

καί τ?|ς εκδόσεως καί υποβολής στοιχείων, καθώς καί των διαδι

κασιών, γιά τή διευκόλυνση των υπόχρεων. 
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- *Η διεύρυνση τών αρμοδιοτήτων τοϋ* Υπουργοϋ των Οι

κονομικών .καί του Οικονομικοί 'Εφόρου, γιά τήν ενίσχυση της 

δυνατότητας προσαρμογής των διατάξεων στην εξέλιξη των συνθηκών 

εφαρμογής τους στις ιδιομορφίες των συνθηκών τους, στίς ανάγκες 

μηχανογραφήσεως των εργασιών των επιχειρήσεων κλπ. 

Αναλυτικότερα είναι απαραίτητη ή λήψη των έξης' μέτρων: 

- * 

α. 'Επιβάλλεται κωδικοποίηση δλων των διατάξεων καί 

απλούστευση τών διαδικαστικών διατάξεων, μέ ενσωμάτωση όλων των 

σχετικών διατάξεων σέ ενιαίο κείμενο, γιά τή διευκόλυνση τόσο των 

Οικονομικών 'Εφοριών δσο χαί τών φορολογικών δικαστηρίων καί 

τών υπόχρεων. 

"" '' β. 'Ενδείκνυται νά εξαιρεθούν άπό τήν υποχρέωση τηρή

σεως βιβλίων μόνο οι επιχειρήσεις μέ μικρή οικονομική επιφάνεια, 

ενώ οι άλλες θά εντάσσονται σέ 4 κατηγορίες τηρήσεως βιβλίων. 

γ. Ενδείκνυται δπως ή υποχρέωση τηρήσεως βιβλίου απο

θήκης άπό τό μεταπωλητή αγαθών λιανικώς ^κυρίως λίανι?ιώς , γιά 

τήν εισαγωγή νά απορρέει άμεσα άπό τό νόμο καί γιά τήν εξαγωγή 

νά επιβάλλεται μέ απόφαση της αρμόδιας επιτροπής μετά άπό αΐ'τηση 

του αρμόδιου Οικονομικού* Εφόρου. 

5. Γιά τά Τελωνειακά Συστήματα Διευκολύνσεως τών 'Εξαγωγών 

Η Ομάδα πιστεύει δτι εΓναι ανάγκη μέ άμεση προτεραιό

τητα νά αναμορφωθεί τό θεσμικό πλαίσιο διευκολύνσεως τών εξα

γωγών, μέ τρόπο πού νά εναρμονίζεται μέ εκείνο της ΕΟΚ. 'Επι-

πλέον^ο εκσυγχρονισμός τών τελωνειακών συστημάτων ενισχύσεως 

τών εξαγωγών θά πρέπει νά έχει σάν κυριότερους στόχους τήν 



- 109-

άξιοποίηση, οσο τό δυνατό αποτελεσματικότερα, των άρχων ελευ

θεριότητας, οι όποιες, εφαρμόζονται διεθνώς καί στην ΕΟΚ. Ειδι

κότερα, ή αρχή της εκκαθαρίσεως των συστημάτων κατά το Ισότιμο 

(à 1 équivalent),-ή αρχή της εμπιστοσύνης στην ειλικρίνεια του* 

εξαγωγέα καί η αρχή της χρησιμοποιήσεως ώς βάσεως εκκαθαρίσεως 

των λογιστικών βιβλίων των ενδιαφερομένων, θα" πρέπει να αποτε

λέσουν τίς βάσεις άναμορφώσεως του θεσμού. 

6. Για* τήν Κατάρτιση του Κτηματολογίου 

Η κατάρτιση Κτηματολογίου πιστεύεται πώς θά συμβάλει 

σημαντικά στην ορθολογικότερη άσκηση της δημοσιονομικής πολιτι

κής. 'Εξαιτίας της εξαιρετικής σημασίας πού έχει" για* τή Χώρα 

ή ύπαρξη Κτηματολογίου είναι ανάγκη: 

α. ^ιά τήν πλήρη εκτέλεση καί εφαρμογή του Κτηματο

λογίου νά δημιουργηθεί κατάλληλη Ύπηρεσία-φορέας ('Εθνική 'Υπη

ρεσία Κτηματολογίου της Ελλάδος) πού θα θεσπισθεί νομοθετικά" 

καί θα επιφορτισθεί μέ τό έργο της κτηματογραφήσεως καί των 

παροχών των κατάλληλων στοιχείων γί,ά τους διάφορους τομείς 

λήψεως αποφάσεων. 

- β. Στην προσπάθεια του Υπουργείου Δημοσίων "Εργων 

νά συμπαρασταθούν καί τά άλλα Υπουργεία (ιδίως 'Υπουργείο 

Συντονισμού καί Υπουργείο Δικαιοσύνης) γιά τήν κατάρτιση 

πληρέστερου Κτηματολογίου καί μέσα σέ σύντομο χρόνο. 

7. Γιά τό Εύστημα Πληροφορήσεως 

Τό σύστημα πληροφορήσεως χρειάζεται αναμόρφωση καί 

γιά τήν πραγματοποίηση της κρίνεται σκόπιμο νά γίνει: 
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α. Πλήρης διασύνδεση wxt συντονισμός του έργου των 

υφιστάμενων πηγών πληροφοριών της Χώρας,με τή δημιουργία Συντο

νιστικού Συμβουλίου .Πληροφορήσεως στο Υπουργείο Συντονισμοϋ 

(εφάπαξ λειτουργία οχ ι μόνιμο). 

β. Διασύνδεση τους μέ τά αντίστοιχα διεθνή κέντρα 

πληροφορήσεως. 

γ. Συνοπτική και εκλαϊκευμένη δημοσίευση στοιχείων 

πού αναφέρονται σέ θέματα γενικού ενδιαφέροντος,καθώς και η 

παρουσίαση τους μέ τά* μαζικά μέσα ενημερώσεως. 

8. ' Γιά τήν 'Βίπαίδευση του Προσωπικού,
 ν

 v.-j ..-: 

Μπορεί να υποστηριχθεί δτι η άσκηση ορθολογικής καί 

εκσυγχρονισμένης δημοσιονομικής πολιτικής προϋποθέτει στελέ

χωση του Υπουργείου. Οικονομικών μέ κατάλληλο καί συνεχώς εκ

παιδευόμενο προσωπικό, μέ 'τη βασική βέβαια πάντοτε προϋπόθεση 

δτι ο μηχανισμός της·Δημόσιας Διοικήσεως θά αναδιοργανωθεί, ·• 

ώστε να γίνει αποδοτικότερος. Γιά τήν επίτευξη αύτου τοϋ 

στόχου ένδείκυνται: _. . .ν ,' 

α. ' Να επιλέγονται μέ αντικειμενικά κριτήρια οι νεο

προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι, Ανώτατης, Ανώτερης καί Μέσης Εκ

παιδεύσεως ,'μέ υποχρεωτική τήν μετέπειτα συστηματική επαγγελμα

τική εκπαίδευση τους,καθώς καί'η μετεκπαίδευση των παλαιοτέρων 

σέ ειδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο τοϋ Υπουργείου Οικονομικών. 

β. Νά καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια δημιουργίας 

ικανών μόνιμων στελεχών γιά τήν κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 

τοϋ Υπουργείου Οικονομικών, μέ τήν κατάλληλη εκπαίδευση. 
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γ. Νά δημιουργηθούν οι κατάλληλες βασικές προϋποθέ

σεις, γιά τόν εκσυγχρονισμό της διοικητικής οργανώσεως του 

Υπουργείου Οικονομικών, ώστε ή εκπαίδευση του προσωπικού νά εί

ναι αποτελεσματική. Συγκεκριμένα, απαιτείται εκσυγχρονισμός: 

(t) της λειτουργικής διαρθρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών 

('Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών), (ti) της οργανώσεως των 

υπηρεσιών, (til) της καταστάσεως του προσωπικού καί (tv) τοϋ 

τρόπου επιλογής τ ou προσωπικού. 

8.2. Τρόπος καί χρονική κλιμάκωση εφαρμογής των προτεινόμενων 

μεταρρυθμ ίσεων 

'Επειδή μέσα σέ 2-3 χρόνια αναμένεται βάσιμα πώς η 

χώρα μας θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα,επι

βάλλεται ή λήψη μέτρων γιά τή*ν εφαρμογή των προτεινόμενων μεταρ

ρυθμίσεων. 

Η Ομάδα θεωρεί οτι γιά τήν υλοποίηση των προτάσεων 

θά βοηθήσει η δημιουργία, δπως τονίζεται καί στον Πρόλογο, 

μιας Διυπουργικής 'Επιτροπής Εφαρμογής σε μόνιμη βάση,της 

οποίας αρμοδιότητα θά είναι η ιεράρχηση των ενεργέι ων (υψηλής 

προτεραιότητας) καί η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Η 

Επιτροπή αυτή μπορεί νά συγκροτηθεί άπό: έναν εκπρόσωπο τον* 

Υπουργείου Συντονισμοί), τρεις του Υπουργείου Οικονομικών, 

έναν του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν του Υπουργείου Δημοσίων 

"Εργων, έναν του Υπουργείου Προεδρίας (Γενική Διεύθυνση Δη

μοσίας Διοικήσεως), έναν του ΚΕΓΕ καί έναν καθηγητή Δημοσίας 

Οικονομικής ή εμπειρογνώμονα σέ θέματα οργανωτικής. Θεωρείται 

σκόπιμο η'Βατροπή αυτή νά λειτουργεί αποκλειστικά σάν 'Επιτρο

πή 'Εφαρμογής κατά τό πρότυπο των STEERING COMMITTEES« 





ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 

1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

3. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕ 

5. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

6. ΤΟΥΡΙΣΠΟΣ 

7. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 












