
2015: «Πόθεν έσχες» ακριβείας 

Σε ηλεκτρονικό «μικροσκόπιο» τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων 

Ηλεκτρονικό «μικροσκόπιο» ακριβείας σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 

φορολογουμένων σχεδιάζει από το 2015 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Οικονομικών, στο πλαίσιο των κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, με την εφαρμογή του νέου Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «πόθεν έσχες». 

Αυτό αποκάλυψε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος 

Μαυραγάνης μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη ΓΓΠΣ για το 

έργο «Υπηρεσίες για την ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης - πόθεν έσχες». Ο κ. Μαυραγάνης, μεταξύ 

άλλων, υπογράμμισε ότι το βασικό στοιχείο της ιδέας είναι μια αλγεβρική 

εξίσωση, αφού δεν μπορεί η συνολική περιουσιακή κατάσταση ενός πολίτη το 

νέο έτος να είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε το προηγούμενο έτος, 

προσθέτοντας τα διάφορα εισοδήματά του και αφαιρώντας το κόστος διαβίωσης. 

Την εν λόγω εξίσωση σχεδιάζουν να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά, αυτόματα 

και σε ευρεία κλίμακα, με το νέο σύστημα, οι ελεγκτικές αρχές που θα έχουν τη 

δυνατότητα, εκτός των άλλων, να κάνουν αυτόματα και τη διασταύρωση όσων 

δηλώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που υπάρχουν στο υπ. Οικονομικών. 

Για το λόγο άλλωστε αυτό και ο κ. Μαυραγάνης σχεδιάζει να προτείνει την 

απάλειψη της υποβολής στο πόθεν έσχες των φορολογικών στοιχείων που έχουν 

ήδη υποβληθεί με τις φορολογικές δηλώσεις. Παράλληλα τόνισε ότι με την 

εφαρμογή του νέου συστήματος θα ελέγχεται αυτόματα εάν κάποιος υπόχρεος 

δήλωσης πόθεν έσχες την υπέβαλε ή όχι. 

Ο γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χαρ. Τσαβδάρης υπογράμμισε ότι με το 

νέο ΟΠΣ, θα είναι ευκολότερος ο εντοπισμός εστιών διαφθοράς από τη 

διασταύρωση των στοιχείων που υποχρεούνται να δηλώνουν δημόσιοι 

υπάλληλοι, δικαστικοί, δημοσιογράφοι κ.ά. 

Πάταξη διαφθοράς 

«Πολύτιμο εργαλείο» για την καταπολέμηση της διαφθοράς χαρακτήρισε το νέο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «πόθεν έσχες» ο Γενικός Επιθεωρητής 

Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, ο οποίος επεσήμανε ότι με το 

υφιστάμενο χειρόγραφο σύστημα υπάρχει ένας τεράστιος όγκος έντυπου υλικού 

με πολύ μεγάλες δυσκολίες, όχι μόνο ελέγχου, αλλά και αποθήκευσής του. 
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