
Σύντομη ενημέρωση για τη Γενική Γραμματεία Πληρουοριακών Σσστημάτων 

Η ΓΓΠΣ αναπτύσσει και σποστηρίζει τα πληρουοριακά σσστήματα τοσ 

Υποσργείοσ Οικονομικών. Τα θπξηόηεξα από απηά είλαη ην TAXIS πνπ ιεηηνπξγεί 

ζε όιεο νη εθνξίεο, ην TAXISnet κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλνληαη νη ειεθηξνληθέο ππνβνιέο 

δειώζεσλ από ηνπο θνξνινγνύκελνπο, ηελ Εληαία Αξρή Πιεξσκήο γηα ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ην 

ICISnet πνπ ππνζηεξίδεη ηα ηεισλεία.  Η παξαγσγηθή δνπιεηά ηεο ΓΓΠΣ 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηύπσζε θαη απνζηνιή δειώζεσλ θαη εηδνπνηεηεξίσλ (πεξίπνπ 

15 εθ. έληππα ην ρξόλν), ηελ θαηαρώξηζε θαη εθθαζάξηζε θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 

θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ.  Παξάιιεια ε 

ΓΓΠΣ  ππνζηεξίδεη ηε θνξνινγηθή ζπκκόξθσζε κέζσ ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο 

παξαθνινύζεζεο ησλ δηαζηαπξώζεσλ θαζώο θαη ηε δηακόξθσζε ηεο θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνύ θαη ηεο δεκνζίεπζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ.   

Διοικητικά ε ΓΓΠΣ ππάγεηαη ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη ππνζηεξίδεηαη από ηηο 

θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ.   Απνηειείηαη από κηα Γεληθή Δηεύζπλζε ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ηξεηο δηεπζύλζεηο κε αληηθείκελν ηηο εθαξκνγέο, ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηελ θαηαρώξηζε δειώζεσλ θαη εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ.   

Σηεγάδεηαη ζε θηήξην ηεο ΚΕΔ ζην Μνζράην θαη απαζρνιεί 900 πεξίπνπ 

ππαιιήινπο.  

Τελ ηξέρνπζα πεξίνδν αναπτύσσονται ενεργά ζηε ΓΓΠΣ ηα εμήο πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα: ην λέν TAXISnet πνπ πξνζθέξεη ειεθηξνληθά ζηνπο πνιίηεο κηα 

πιεζώξα λέσλ ππεξεζηώλ, ε Εληαία Αξρή Πιεξσκήο γηα ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, ην ELENXIS πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζηόρεπζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ ειέγρσλ, ε θάξηα ζπιινγήο απνδείμεσλ, ην εληαίν θέληξν 

ηερληθήο εμππεξέηεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ εθκεηαιιεύεηαη ηελ ειάηησζε ηεο 

θαηαρώξεζεο εληύπσλ, ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

από γξαθείν αζθάιεηαο πνπ ζπζηήζεθε ην 2010, ε παξαθνινύζεζε ησλ ΔΟΥ κε 

ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθέο, ην ICISnet πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηα ηεισλεία, θαη ην ζύζηεκα 

δηνηθεηηθήο πιεξνθόξεζεο ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηώλ.  Η δεκηνπξγία ελόο λένπ 

κεγάινπ ππνινγηζηηθνύ θέληξνπ είλαη θνληά ζηε ζπκβαζηνπνίεζε θαη ζα παξάζρεη 

απμεκέλε ηζρύ θαη ηελ απαξαίηεηε δπλαηόηεηα εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο.  Με ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ θέληξνπ ζα πινπνηεζεί ην θεληξνπνηεκέλν TAXIS 

επηηξέπνληαο ηελ επέιηθηε δηαρείξηζε ησλ ΔΟΥ. Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη λέν 

νξγαλόγξακκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο αξρέο ιεηηνπξγίαο δνκώλ 

πιεξνθνξηθήο θαη θέξλεη όιεο ηηο κνλάδεο πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ θάησ από 

εληαία δηνίθεζε. 

Μηα ζεηξά από νέα έργα πληρουορικής έρνπλ εληαρζεί γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην 

ΕΣΠΑ θαη αλακέλεηαη λα πξνθεξπρηνύλ ηνπο επόκελνπο κήλεο κε ζηόρν λα 

ζπκβαζηνπνηεζνύλ κέζα ζην 2012.  Η πινπνίεζή ηνπο ζα επηηξέςεη ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή δειώζεσλ πόζελ έζρεο, ηελ απηόκαηε παξνρή θαη παξαιαβή δεδνκέλσλ 

από θνξείο, ηε δεκηνπξγία θέληξνπ εμππεξέηεζεο πνιηηώλ, ηελ ελεξγή δηαρείξηζε 

ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη ηελ 

παξνρή ππνδνκώλ πιεξνθνξηθήο ζε άιινπο θνξείο. 


