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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο της νεοσύστατης Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με το οποίο καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι για τις υπηρεσίες μας και 

τίθενται οι άξονες παρέμβασης και οι προτεραιότητες για τα έτη 2017-2020. Μέλημά μας είναι η υλοποίησή τους 

λειτουργώντας στο πλαίσιο της αποστολής μας, με βασικό και αδιαπραγμάτευτο γνώμονα τις αξίες μας.

Συναισθανόμενοι τις προκλήσεις και τις ευθύνες που μας αναλογούν και στοχεύοντας οι στρατηγικές μας 

κατευθύνσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, βασίσαμε τη διαμόρφωση του 

Στρατηγικού Σχεδίου στη γνώση και στην εμπειρία  των στελεχών μας, καθώς  και στις προτάσεις που λάβαμε 

από τους κοινωνικούς μας εταίρους. Έχοντας αξιολογήσει την πορεία μας ως Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων, διαμορφώσαμε το όραμά μας και ορίζουμε κρίσιμους δείκτες, ώστε να παρακολουθούμε την πρόοδό 

μας.  

Το παρόν Σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα και μέσω των μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμιστικών έργων αποσκοπεί  

στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού Οργανισμού. Ευελπιστούμε πως με την προσήλωση του 

προσωπικού μας και με επενδύσεις στη γνώση και την τεχνολογία, θα επιτύχουμε την υλοποίηση των στόχων 

μας και θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών της χώρας.

Ο Διοικητής

Γιώργος Ι. Πιτσιλής
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Το όραμά μας

Όραμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να 

θεμελιώσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να 

εξελιχθεί σε έναν πρότυπο οργανισμό διασφάλισης των 

δημοσίων εσόδων της χώρας.
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Η Αποστολή μας
Αποστολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι 

να διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας τη 

φορολογική συμμόρφωση και καταπολεμώντας 

φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, 

παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
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Οι Αξίες μας

 Διασφαλίζουμε την ισότιμη και με σεβασμό μεταχείριση όλων των φορολογούμενων με γνώμονα το Νόμο.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

Ακεραιότητα

Λογοδοσία

Αμεροληψία

Διαφάνεια

Αξιοκρατία

Συνεχής Βελτίωση

Γνώση

Δικαιοσύνη

 Επενδύουμε σε σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες και υιοθετούμε αλλαγές, οι οποίες θα βελτιώσουν τον Οργανισμό και 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Εφαρμόζουμε τις διαδικασίες μας με διαφάνεια και χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 Το βασικό μας κεφάλαιο είναι οι άνθρωποί μας, γι’ αυτό εκπαιδεύουμε συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό μας και 

αναβαθμίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία του Οργανισμού.

 Τοποθετούμε, προάγουμε και αξιολογούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε όλες τις θέσεις εργασίας, με κριτήρια το 

επίπεδο κατάρτισης, την ικανότητα, τη γνώση και την εμπειρία τους.

 Προάγουμε την εντιμότητα, προστατεύουμε το Δημόσιο Συμφέρον με ευθύνη και επαγγελματισμό, προλαμβάνουμε και 

καταπολεμούμε ενεργά τις αντιδεοντολογικές και παράνομες συμπεριφορές και πράξεις.

 Υπέχουμε ευθύνη έναντι των πολιτών για τις πράξεις μας και ελεγχόμαστε για τη δράση μας από τα αρμόδια θεσμικά 

όργανα της Πολιτείας.

 Διαμορφώνουμε περιβάλλον ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας και εξασφαλίζουμε ένα δίκαιο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
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Στρατηγικοί 
Στόχοι

1

Ενίσχυση της 
φορολογικής 

συμμόρφωσης

2

Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής  & του 

λαθρεμπορίου

3

Διευκόλυνση του 
επιχειρείν και του 

εμπορίου

4

Εξωστρεφής, 
αποτελεσματική και 

αποδοτική διοίκηση, με 
σεβασμό προς τον 

πολίτη

5

Προστασία του 
κοινωνικού συνόλου
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Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της φορολογικής 

συμμόρφωσης

Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης αποτελεί διαχρονικά ένα από τα βασικά ζητούμενα των φορολογικών

διοικήσεων παγκοσμίως. Η μη συμμόρφωση των πολιτών εμποδίζει την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων των

φορολογικών διοικήσεων και οδηγεί στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, υποδομές κ.α.).

Η Α.Α.Δ.Ε. αναπτύσσει δράσεις ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης θέτοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση της

φορολογικής συνείδησης των πολιτών, μέσω της διευκόλυνσης της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων και

της διάπλασης της νέας γενιάς, η οποία θα αποκτήσει φορολογικές υποχρεώσεις στο μέλλον. Επιπρόσθετα, έχει ήδη

ξεκινήσει η κατάρτιση σχεδίου ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστών έργων-

πυλώνων που έχουν προγραμματιστεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Επιπρόσθετα, η Φορολογική Διοίκηση καλείται να εντοπίσει, μέσω κατάλληλων διασταυρώσεων, τους φορολογουμένους

που επιδεικνύουν απροθυμία στην έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και να προβεί σε δράσεις

εθελοντικής συμμόρφωσης πριν την επιβολή κατασταλτικών μέτρων. Για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των εσόδων

(ληξιπρόθεσμων και μη) θα υλοποιηθεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής είσπραξης, το οποίο

συγκαταλέγεται μεταξύ των μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμιστικών έργων.

Τα κατασταλτικά μέτρα (διενέργεια στοχευμένων ελέγχων και λήψη κατάλληλων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης)

αποτελούν έσχατη λύση, για τη συμμόρφωση εκείνων των φορολογουμένων που δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους

υποχρεώσεις. Η αποτελεσματικότητα της Φορολογικής Διοίκησης στην αναγκαστική συμμόρφωση ενισχύει το αίσθημα

ισονομίας συμβάλλοντας παράλληλα με έμμεσο τρόπο στην οικειοθελή συμμόρφωση.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)
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Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της φορολογικής 

συμμόρφωσης

 Ενίσχυση της οικειοθελούς 

συμμόρφωσης

Προτεραιότητες:

 Βελτίωση των διαδικασιών οικειοθελούς 

συμμόρφωσης των φορολογουμένων

 Δράσεις διασφάλισης  της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων από τους 

φορολογούμενους

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

Άξονας 1  Βελτίωση των διαδικασιών 

είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Προτεραιότητες:

 Βελτίωση των μεθόδων αναγκαστικής είσπραξης

 Στοχευμένες δράσεις αναγκαστικής είσπραξης

 Ενίσχυση  της δυναμικότητας των εισπράξεων, 

μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των 

πόρων

Άξονας 2

Μεσοπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά έργα-πυλώνες προς υλοποίηση του Στρατηγικού Στόχου

1. Σχέδιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης

2. Ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής είσπραξης
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1. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Μέχρι το τέλος του 2020 επιδιώκουμε:

 Σταδιακή μείωση του ρυθμού αύξησης του συνολικού πραγματικού ληξιπρόθεσμου
χρέους που συσσωρεύεται κατ’ έτος στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης, με
προοπτική τη σταθεροποίησή του (μηδενική μεταβολή) το 2020 σε σχέση με το 20191.

 Αύξηση του ποσοστού εμπρόθεσμων πληρωμών φόρων, βάσει δηλώσεων, κατά
10% σε σχέση με το αποτέλεσμα 2016.

1: Ως συνολικό πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος ορίζεται το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο κατόπιν αφαίρεσης των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών.



Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & 

του λαθρεμπορίου

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της

χώρας. Η μη καταβολή φόρων και δασμών οδηγεί στην απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων από τον κρατικό

προϋπολογισμό, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, από τη

διενέργεια ελέγχων αποκαλύπτονται εστίες φοροδιαφυγής, ενώ οι κατασχέσεις λαθραίων ειδών που προσπαθούν να

εισέλθουν στη χώρα είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν την ανάγκη για άμεση καταπολέμηση των φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου,

γεγονός που αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η

εντατικοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, η άριστη συνεργασία των Υπηρεσιών στην άσκηση του

ελεγκτικού έργου, οι συντονισμένες δράσεις και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου αυτού, καθώς και η βελτίωση

των τεχνολογικών υποδομών και των συστημάτων πληροφόρησης και ελέγχου. Η συνεργασία με τρίτους φορείς αλλά και οι

κοινές επιχειρησιακές δράσεις αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου.

Δύο έργα-πυλώνες που έχουν ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Αρχής και αναμένεται να

αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελούν: i) το ηλεκτρονικό

περιουσιολόγιο το οποίο παράλληλα θα αξιοποιηθεί και στην ενίσχυση των εισπράξεων και ii) ο εκσυγχρονισμός των

Τελωνειακών Υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)
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Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & 

του λαθρεμπορίου

 Εντοπισμός & έλεγχος 

φαινομένων φοροδιαφυγής

Προτεραιότητες:

 Προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

 Έρευνα και αξιοποίηση δεδομένων & 

πληροφοριών για εντοπισμό των περιπτώσεων 

φοροδιαφυγής και τον προσδιορισμό της μη 

δηλωθείσας φορολογητέας ύλης

 Στόχευση των ελέγχων σε κατηγορίες 

φορολογουμένων υψηλού κινδύνου 

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

Άξονας 1  Εκσυγχρονισμός των μεθόδων 

& μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού

Προτεραιότητες:

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού

 Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών ελέγχου

 Συνεχής βελτίωση των συστημάτων 

πληροφόρησης, ελέγχου & ανάλυσης κινδύνου

 Ενδυνάμωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων 

& συνεργασιών

Άξονας 3 Εντοπισμός & έλεγχος 

φαινομένων λαθρεμπορίου

Προτεραιότητες:

 Προληπτικές και κατασταλτικές 

δράσεις για την καταπολέμηση του 

λαθρεμπορίου

 Ενίσχυση των ελέγχων σε προϊόντα 

που υπόκεινται σε ΕΦΚ

Άξονας 2

Μεσοπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά έργα-πυλώνες προς υλοποίηση του Στρατηγικού Στόχου

1. Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

2. Εκσυγχρονισμός Τελωνειακών Υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

3. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση Φορολογικών Υπηρεσιών
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2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής & του λαθρεμπορίου

Μέχρι το τέλος του 2020 επιδιώκουμε:

 Μείωση του φορολογικού κενού στα έσοδα από Φ.Π.Α. (VAT Gap), κατά 7
ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το αποτέλεσμα 20142.

 Αύξηση του πλήθους των εντοπιζόμενων λαθρεμπορικών παραβάσεων3 κατά 50%
από τους τελωνειακούς ελέγχους και τη διαρκή βελτίωση του συστήματος του risk
analysis, σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2016.

 Προμήθεια και θέση σε λειτουργία 15 μηχανημάτων X-Ray για τη σάρωση
εμπορευματοκιβωτίων.

2: VAT Gap 2014: 28%: Πηγή: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf (Study and Reports on the VAT Gap in the EU-

28 Member States: 2016 Final Report) και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει θεσπιστεί και θα έχει τεθεί σε ισχύ ένα πλήρες νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα

οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα.

3: Λαμβάνονται υπόψη εκείνες για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί οι αντίστοιχες Καταλογιστικές Πράξεις.



Στρατηγικός Στόχος 3: Διευκόλυνση του επιχειρείν και του 

εμπορίου
Το επιχειρείν αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομίας μιας χώρας και βασική προϋπόθεση της ανάπτυξής της. Η

δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνώσει το επιχειρηματικό

γίγνεσθαι, με δυσμενείς συνέπειες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας (Α.Ε.Π., απασχόληση, κατανάλωση

κ.λπ.). Για τους λόγους αυτούς, η Α.Α.Δ.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Ελλάδας και υλοποιεί μεσοπρόθεσμο μεταρρυθμιστικό έργο για τη διευκόλυνση του νομίμως διακινούμενου εμπορίου.

Στις προτεραιότητές μας περιλαμβάνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης και τελωνισμού των

εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης. Οι οικονομικοί φορείς

συναλλάσσονται με ένα σημαντικό αριθμό δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα

πιστοποιητικά, άδειες, εγκρίσεις κα τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το εμπόρευμα στο στάδιο του τελωνισμού. Τα τελωνεία

από κοινού με τις άλλες αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην καθιέρωση και στην ανάπτυξη της Ενιαίας Εθνικής Θυρίδας,

ώστε οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο μια φορά και από ένα σημείο, κάνοντας

τις διαδικασίες πιο αποδοτικές και μειώνοντας τα κόστη των εμπορικών συναλλαγών.

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, μέσω της εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και

άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διασφάλισης ότι τα εμπορεύματα, τα πρόσωπα και τα

μεταφορικά μέσα συμμορφώνονται όχι μόνο με τους νόμους και τους κανονισμούς της τελωνειακής νομοθεσίας, αλλά

εξίσου και με τις σχετικές νομικές διατάξεις που απορρέουν από άλλες δημόσιες αρχές οι οποίες εμπλέκονται στη

διαδικασία τελωνισμού. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται και ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων,

το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και

του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, οι δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου συμβάλλουν

περαιτέρω στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)
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Στρατηγικός Στόχος 3: Διευκόλυνση του επιχειρείν και του 

εμπορίου

 Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Προτεραιότητες:

 Ενίσχυση και συστηματοποίηση της συνεργασίας με τρίτους φορείς

 Απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων

 Ενέργειες βελτίωσης και δράσεις εκσυγχρονισμού των φορολογικών και τελωνειακών 

διαδικασιών

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

Άξονας 1

Μεσοπρόθεσμο μεταρρυθμιστικό έργο-πυλώνας προς υλοποίηση του Στρατηγικού Στόχου

Σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου
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3. Διευκόλυνση του επιχειρείν και του εμπορίου

Μέχρι το τέλος του 2020 επιδιώκουμε:

 Το ποσοστό των διασαφήσεων που εκκαθαρίζονται μέσα σε μία ώρα να
διαμορφωθεί σε 50% στις εισαγωγές και 75% στις εξαγωγές.

 Την αύξηση του αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού
Φορέα (ΑΕΟ) κατά 30% σε σχέση με το αποτέλεσμα 2016.



Στρατηγικός Στόχος 4: Εξωστρεφής, αποτελεσματική & 

αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη 
Βασικό πυλώνα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού αποτελεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της

αποδοτικότητάς του. Η πρώτη πτυχή στοχεύει στη μείωση των διοικητικών βαρών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ η

δεύτερη πτυχή εστιάζει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών με τον οικονομικότερο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρωνόμαστε στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Στοχεύουμε στην περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση και

αυτοματοποίηση των υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η επίσκεψη των πολιτών στις υπηρεσίες. Επιχειρούμε την

αναβάθμιση του πλαισίου εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, ώστε να εξετάζονται με όρους διαφάνειας

και σε εύλογο χρόνο οι ενστάσεις των φορολογούμενων και να αίρεται η αβεβαιότητα και η επιβάρυνση των δικαστηρίων.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαθέτοντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση

στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής της σε όλα τα επίπεδα. Επενδύει στην αξιοκρατική στελέχωση των Υπηρεσιών της, τη

συνεχή εκπαίδευση και θωράκιση του προσωπικού της με όλα τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να ανταποκρίνονται με

συνέπεια στο έργο τους. Προλαμβάνει και καταπολεμά ενεργά κρούσματα διαφθοράς, με απώτερο στόχο την εξυγίανση του

Οργανισμού. Εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των πόρων της και εξορθολογίζει το κόστος λειτουργίας της.

Σε συνέπεια με το Όραμά της και υλοποιώντας σχετικά μεταρρυθμιστικά έργα, η Α.Α.Δ.Ε. προσανατολίζεται στην εξέλιξή της

σε ένα πρότυπο Οργανισμό επίτευξης των στόχων της, με πρωταρχικό μέλημα την εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω μιας

ορθολογικής διαχείρισης των πόρων της. Μεταξύ αυτών το έργο εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των φορολογικών

Υπηρεσιών σε συνδυασμό με το σχέδιο ανάπτυξης στρατηγικής Πληροφορικής αποσκοπεί να ανασχεδιάσει διαδικασίες

λειτουργίας, να ηλεκτρονικοποιήσει περαιτέρω υπηρεσίες, να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό και τις εν γένει υποδομές ώστε να

μειωθεί η επιβάρυνση των πολιτών κατά τη συναλλαγή αλλά και των υπαλλήλων αναβαθμίζοντας το έργο τους και

αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)
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Στρατηγικός Στόχος 4: Εξωστρεφής, αποτελεσματική & 

αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη σεβασμό 

προς τον πολίτη  Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη

Προτεραιότητες:

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη

 Εισαγωγή νέων και βελτίωση των υπαρχουσών 

τεχνολογικών υποδομών

 Δράσεις κοινωνικής ευθύνης της Α.Α.Δ.Ε.

Άξονας 1  Βελτίωση της απόδοσης του Οργανισμού

Προτεραιότητες:

 Αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού μέσω 

συνεχούς εκπαίδευσης

 Συνεχής βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών των 

Υπηρεσιών

 Ενεργή καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς

 Βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών πόρων

Άξονας 2

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

Μεσοπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά έργα-πυλώνες προς υλοποίηση του Στρατηγικού Στόχου

1. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση φορολογικών υπηρεσιών

2. Σχέδιο Στρατηγικής Πληροφορικής

3. Αναμόρφωση συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

4. Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

5. Υλοποίηση Σχεδίου Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
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4. Εξωστρεφής, αποτελεσματική & αποδοτική Διοίκηση, με 

σεβασμό προς τον πολίτη

Μέχρι το τέλος του 2020 επιδιώκουμε:

 Αύξηση του ποσοστού του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. που παρακολουθεί
τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατ’ έτος, σε 70%.

 Το ποσοστό των ελεγκτών βεβαίωσης και είσπραξης να ανέρχεται στο 35% και 10%
αντίστοιχα του συνολικού προσωπικού της Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε4.

 Πλήρη εκκαθάριση του φορολογικού μητρώου.

 Πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται για
υφιστάμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

4: Ως ελεγκτές βεβαίωσης ορίζονται οι εργαζόμενοι της Α.Α.Δ.Ε. που είναι τοποθετημένοι σε τμήματα ελέγχου των Υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης 

και απασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο και ως ελεγκτές είσπραξης ορίζονται οι εργαζόμενοι της Α.Α.Δ.Ε. που είναι τοποθετημένοι σε τμήματα 

δικαστικού των Υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης και απασχολούνται αποκλειστικά με τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.



Στρατηγικός Στόχος 5: Προστασία του κοινωνικού συνόλου

Η προστασία του κοινωνικού συνόλου αποτελεί μείζονος σημασίας προτεραιότητα για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Α.Α.Δ.Ε.,

πέραν της ιδιότητας αυτής ως μηχανισμού διασφάλισης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων, μεριμνά για την

προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την παράνομη διακίνηση επικίνδυνων

ειδών, την προστασία της κληρονομιάς και των προστατευόμενων ειδών, λαμβάνοντας και εφαρμόζοντας ορθά τα

απαραίτητα μέτρα.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μέσω του εργαστηριακού και εποπτικού τους έργου, υλοποιούν δράσεις με σκοπό

τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος όσο και τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς

και των συμφερόντων των καταναλωτών. Παράλληλα παρέχουν επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις υψηλού επίπεδου στις

Δημόσιες Αρχές για την υποστήριξη των λειτουργιών τους.

Επιπρόσθετα η Α.Α.Δ.Ε. αναπτύσσει πλήθος ερευνητικών και ενημερωτικών δράσεων, με την εκπόνηση μελετών και τη
διεξαγωγή εργαστηριακών ερευνών, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παραγωγικών τάξεων και

του καταναλωτικού κοινού.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)
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Στρατηγικός Στόχος 5: Προστασία του κοινωνικού συνόλου

 Δράσεις διασφάλισης της 

προστασίας του κοινωνικού συνόλου

Προτεραιότητες:

 Δράσεις για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και του περιβάλλοντος

 Στόχευση ελέγχων για εντοπισμό 

αντικειμένων και ουσιών υπό απαγόρευση, 

καθώς και προστατευόμενων ειδών

 Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε 

Τελωνειακές και άλλες Αρχές

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

Άξονας 1  Ερευνητικό και ενημερωτικό έργο

Προτεραιότητες:

 Εκπόνηση μελετών και ερευνητικών εργασιών

 Διεθνείς συνεργασίες για διεξαγωγή εργαστηριακών 

ερευνών

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση παραγωγικών 

τάξεων και καταναλωτικού κοινού

Άξονας 2
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5. Προστασία του κοινωνικού συνόλου

Μέχρι το τέλος του 2020 επιδιώκουμε:

 Επιτυχή συμμετοχή (ποσοστό άνω του 90% επί του συνόλου των συμμετοχών) σε
διεργαστηριακές αναλύσεις διαπιστευμένων και επικαιροποιημένων μεθόδων.

 Διεξαγωγή δύο τουλάχιστον εκστρατειών επικοινωνίας κατ’ έτος για
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας της υγείας.


