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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εποχή που διανύουμε αδιαμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ανάπτυξη αυτή έχει επιφέρει 

τεράστιες αλλαγές τόσο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων όσο και στον τρόπο με 

τον οποίο οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. 

Δημιουργήθηκε έτσι η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης των ΤΠΕ σε όλες τις δομές της 

δημόσιας διοίκησης προκειμένου αυτή να συμβαδίσει με την «πληροφοριακή 

επανάσταση»  που συντελείται γύρω της , να βελτιώσει την παραγωγικότητά της , να 

απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου 

με τον πολίτη αφουγκραζόμενη τις ανάγκες του.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στη Φορολογική Διοίκηση καθώς η συμβολή των ΤΠΕ στη 

φορολογική διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης των νέων 

τεχνολογιών στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Φορολογικού 

Συστήματος. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τεράστια 

βήματα στην παροχή ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών. Στο πεδίο της 

υποβολής ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης βρίσκεται ήδη στο 5
ο
 επίπεδο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενώ βαρύτητα δίνεται και στην παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και στις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις.  

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση , e-government , taxation information 

system , taxis , taxisnet , Φορολογική Διοίκηση , ΓΓΠΣ , gsis 
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ABSTRACT 
The era we live in is undoubtedly characterized by the rapid development of 

Information Technologies and Communications. This growth has brought about 

tremendous changes both in everyday life and the way in which governments respond 

to citizens' needs. This created an overwhelming need for the adoption of ICT in all 

structures of the public administration in order to be tuned to the "information 

revolution" taking place around it, improve productivity, simplify bureaucratic 

procedures and open a dialog with the citizen stays close to his needs. 

This thesis deals with the issue of e-Governance in Tax Administration since  the 

contribution of ICT to the tax process is particularly important. 

The purpose of this paper is to examine the degree of integration of ICT in the 

modernization of the Greek tax system. 

The results have shown that Greece has made huge steps, so far, in providing 

electronic tax services. In the field of electronic tax declaration submission is 

currently on the 5th level of e-government while prominence is also given at  the 

provision of electronic services and other tax obligations. 

 

Keywords: : E-Government, e-government, tax information system, taxis, taxisnet, 

Tax Administration, GSIS. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
 

Το έναυσμα για την επιλογή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η 

παρατήρηση των τεράστιων αλλαγών που συντελούνται σήμερα στη δημόσια 

διοίκηση αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει μπει για τα καλά στη ζωή όλων μας προσδοκώντας 

να καταστήσει τη δημόσια διοίκηση πιο φιλική απέναντι στους πολίτες αλλά και 

επιδιώκοντας αύξηση της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα. 

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Στειακάκη Εμμανουήλ ο οποίος 

ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στην κεντρική ιδέα του θέματος , παρείχε 

εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και υποστήριξε και βελτίωσε την εργασία σε όλα τα 

στάδιά της. 

Ευχαριστίες όμως, θα πρέπει να αποδοθούν στο σύνολο των μελών ΔΕΠ του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής, στα πλαίσια του οποίου εντάσσεται και η εκπόνηση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, οι οποίοι μέσω του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου, 

με ενέπνευσαν και προσέθεσαν επιπλέον θετικά στοιχεία τόσο στην επιστημονική 

μου κατάρτιση, όσο και στην πνευματική μου ωρίμανση.   

Θερμότατα ευχαριστώ την οικογένειά μου (το σύζυγο και τα δυο παιδιά μου) για την 

υπομονή και την ανοχή που έδειξαν όλο αυτό το διάστημα όπως επίσης και τους 

γονείς μου και τον αδερφό μου για την αμέριστη συμπαράσταση και τη βοήθειά τους. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Αγγούση Ιωάννη για την ενθάρρυνση και 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η χώρα μας αντιμετωπίζει την τελευταία τριετία πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες 

και την μεγαλύτερη δημοσιονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών η οποία απειλεί 

σοβαρά την εθνική οικονομία. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και 

ανταγωνιστική ανάπτυξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον , όπου οι συνθήκες αλλάζουν καθημερινά , σε μια 

χώρα με περιορισμένους φυσικούς πόρους και εξαγωγές προϊόντων , η αύξηση της 

παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα είναι επιτακτική ανάγκη. 

Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουμε κάνουν αναγκαία την άμεση 

εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση 

και ειδικότερα στη φορολογική διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η 

φοροδιαφυγή , να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και 

τους πολίτες έτσι ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος αλλά και πόροι. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται και παρουσιάζει το βαθμό 

ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  στη φορολογική 

διοίκηση.  

1.2 Σκοπός-Στόχοι 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το βαθμό της 

ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια 

Διοίκηση και ειδικότερα στη φορολογική διοίκηση. 

Στόχος λοιπόν είναι να επαληθευθεί ότι η ενίσχυση της διείσδυσης των ΤΠΕ στη 

φορολογική διοίκηση  αποφέρει: 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού και την 

ενίσχυση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα  

• Εξοικονόμηση πόρων τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για τους πολίτες. 
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• Ενίσχυση της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις σχέσεις 

Κράτους-Πολιτών. 

• Αύξηση της ικανοποίησης του χρήστη  

1.3 Υπόθεση Εργασίας 

Η υπόθεση εργασίας προς επιβεβαίωση είναι  πως τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη 

που προκύπτουν από τις επενδύσεις πληροφορικής στο δημόσιο τομέα έχουν 

αντίκτυπο τόσο στη δημόσια διοίκηση , όσο και στον πολίτη και τη σύγχρονη 

επιχείρηση που υιοθετεί τις ΤΠΕ και τις χρησιμοποιεί. 

1.4 Συνεισφορά 

Μπορούμε συνεπώς να διαπιστώσουμε τη σημαντικότητα της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση ειδικότερα τη σημερινή εποχή  καθώς ζούμε σε 

ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον , που οι συνθήκες αλλάζουν καθημερινά , σε μια 

χώρα με περιορισμένους φυσικούς πόρους και εξαγωγές προϊόντων , όπου η αύξηση 

της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα είναι επιτακτική ανάγκη. 

1.5 Διάρθρωση μελέτης 

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο  

παρουσιάζεται η σπουδαιότητα διερεύνησης του θέματος και τίθενται ο σκοπός και οι 

επιμέρους στόχοι της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη φορολογική διοίκηση. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

διπλωματική εργασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζονται η έννοια , οι μορφές της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το ισχύον στη χώρα μας νομοθετικό πλαίσιο. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην φορολογική 

διοίκηση κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας εργασίας. Στα κεφάλαια  έκτο , 

έβδομο , όγδοο και ένατο παρουσιάζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη 

φορολογική διοίκηση της Ελλάδας , της Σουηδίας , της Ιταλίας και της Φιλανδίας 

αντίστοιχα. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ο όρος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

όμως η ιστορία των υπολογιστών στους κυβερνητικούς οργανισμούς ανάγεται στην 

αρχή της ιστορίας του υπολογιστή.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν διοργανωθεί αρκετά συνέδρια σχετικά με την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ECommerce , E-Business and E-Government ,  ΑMCIS 

, the Bled eConference). Επιπλέον ήδη από το 2005 κάνουν την εμφάνισή τους τα 

πρώτα συνέδρια τα οποία κάνουν λόγο για mgovernment όπου m η κινητή 

τεχνολογία. 

Τα πρώτα περιοδικά αφιερωμένα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κάνουν την 

εμφάνισή τους το 2004 και 2005 ενώ νωρίτερα , σύμφωνα με μελέτες που έχουν 

διενεργηθεί , ήταν ελάχιστα τα άρθρα που ανέφεραν ή αναφέρονταν στον όρο 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. (Grönlund , Horan , 2004)  

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ορίζει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως 

ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων που έχουν ως στόχο την αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σε μια εποχή 

όπου οι Δημόσιοι Πόροι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι οι νέες τεχνολογίες είναι 

ικανές να βοηθήσουν το δημόσιο τομέα προκειμένου αυτός να καταστεί 

αποτελεσματικότερος μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Η υλοποίηση του πρώτου Ευρωπαικού σχεδίου Δράσης σχετικά με την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση είχε ως στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 

μελών. Πρόοδος επίσης πραγματοποιείται και στην εκ νέου χρήση των πληροφοριών 

στον δημόσιο τομέα. Τέλος αναπτύσσονται πανευρωπαικά συστήματα ηλεκτρονικής 

ταυτότητας τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών, ανοικτών προδιαγραφών , 

καινοτόμων αρχιτεκτονικών και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών του δημόσιου 

τομέα μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αξία για τους πολίτες με λιγότερους πόρους. 

Η Επιτροπή προτείνει ένα δεύτερο σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση που έχει ως στόχο να συνειδητοποιήσουν όλοι το φιλόδοξο όραμα που 



  
 

4 
 

περιέχεται στη δήλωση της 5ης Υπουργικής Διάσκεψης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Malmö Declaration). 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το όραμα , από το 2015 οι ευρωπαικές δημόσιες διοικήσεις 

θα αναγνωρίζονται για το ότι θα είναι ανοικτές , ευέλικτες και συνεργάσιμες στις 

σχέσεις τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιούν την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητά τους και για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών με τρόπο ώστε 

να εξυπηρετούνται οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών και να μεγιστοποιείται η 

δημόσια αξία. Έτσι πραγματοποιείται η μετάβαση της Ευρώπης σε μια ηγετική 

οικονομία βασιζόμενη στη γνώση. (EUROPEAN COMMISSION , 2010) 

Στην Ελλάδα , όπως τόνισε στην ομιλία του στο 2
ο
 Συνέδριο του Economist ο τότε 

Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης , η Επιτροπή 

Πληροφορικής συνεστήθη τον Ιούνιο του 2004 ως το ανώτατο κυβερνητικό όργανο 

για τη χάραξη στρατηγικής για την πληροφορική και εργάζεται προκειμένου να 

αναδείξει τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής 

σε δύο διαστάσεις και ειδικότερα : 

Α) Στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά και 

Β) Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Η συμβολή των ΤΠΕ στην ανάπτυξη μιας χώρας είναι αδιαμφισβήτητη και 

αποδεικνύεται καθημερινά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

περισσότερο από το 40% της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη τα 

τελευταία 3 έτη προέρχεται από τις τεχνολογίες πληροφορικής. Οι νέες τεχνολογίες 

αποτελούν επίσης βασικό «εργαλείο» για την υιοθέτηση πιο διαφανών διαδικασιών 

για τον περιορισμό της διαφθοράς. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά πολύ 

περισσότερο στην αλλαγή της οργάνωσης και του τρόπου δουλειάς, και πολύ 

λιγότερο στην απλή και ξεκομμένη από την οικονομία εισαγωγή ενός νέου 

πληροφοριακού συστήματος. Η τεχνολογία είναι απλά το εργαλείο, το μέσο, για την 

αποτελεσματικότερη και καλύτερη σχέση με τον πολίτη και την επιχείρηση. 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f0fe0f97-8e32-474a-962b-

221a624413a6 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f0fe0f97-8e32-474a-962b-221a624413a6
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f0fe0f97-8e32-474a-962b-221a624413a6
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Ένας πολύ σημαντικός δείκτης είναι ο Δείκτης Ετοιμότητας Νέων Τεχνολογιών 

(Networked Readiness Index NRI) ο οποίος εκτιμά τη δυνατότητα κάθε χώρας να 

επωφεληθεί από την ανάπτυξη του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών.  

Ο δείκτης αποτελείται από τρεις συνιστώσες: 

α) Ευρύτερο Περιβάλλον (Οικονομικό περιβάλλον , Θεσμικό πλαίσιο , Αναπτυξιακό 

περιβάλλον και έργα υποδομής) 

β) Ετοιμότητα σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών από πολίτες , 

επιχειρήσεις και κράτος. 

γ) Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις παραπάνω 

ομάδες.  

Κάθε συνιστώσα αποτελείται από τρεις υποδείκτες και κάθε υποδείκτης από μια 

σειρά μεταβλητών. Ο δείκτης (ΝRI) προκύπτει ως σταθμικός μέσος όρος των εννέα 

υποδεικτών, οι οποίοι υπολογίζονται μετά από κανονικοποίηση των τιμών όλων των 

μεταβλητών. 

Οι εννέα υποδείκτες προκύπτουν από τις εξής υπο-ομάδες: 

α) Πολίτες-Ετοιμότητα Πολιτών 

Η ετοιμότητα των πολιτών σχετίζεται με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης στα 

τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , με την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος , την ποιότητα των δημόσιων σχολείων , το 

ποσοστό πρόσβασης των σχολείων στο Διαδίκτυο , με το πλήθος των συνδρομητών 

κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και με την κριτική στάση των πολιτών ως 

καταναλωτές απέναντι στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

β) Πολίτες-Χρήση Πολιτών 

Η χρήση των πολιτών καθορίζεται από τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας , τους 

συνδρομητές τηλεφωνίας οποιασδήποτε μορφής , το ποσοστό των νοικοκυριών που 

διαθέτει συσκευή τηλεόρασης , το ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνικές 

συνδέσεις , την χρήση Η/Υ , το ποσοστό των χρηστών του Internet , το ποσοστό των 

νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
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γ) Επιχειρήσεις-Ετοιμότητα Επιχειρήσεων  

Η ετοιμότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

που παρέχονται στους υπαλλήλους , το κεφάλαιο που διαθέτουν οι εταιρείες σε 

έρευνα και ανάπτυξη , την συνεργασία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών 

ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις , την ποιότητα των οικονομικών πανεπιστημίων και 

την δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν και να προωθούν νέα προϊόντα 

στην αγορά. 

δ) Επιχειρήσεις-Χρήση Επιχειρήσεων 

Η χρήση των Νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται ως το επίπεδο 

απορρόφησης της τεχνολογίας στις λειτουργικές και παραγωγικές διαδικασίες τους , 

την δυνατότητα σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες , την πρόσβαση και χρήση 

του διαδικτύου , την διαθεσιμότητα νέων γραμμών σταθερής τηλεφωνίας , την 

διαθεσιμότητα κινητών τηλεφώνων στις επιχειρήσεις και την χρήση του διαδικτύου 

ως εναλλακτικό δίκτυο αγοράς και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. 

ε) Κράτος-Ετοιμότητα Κράτους 

Η ετοιμότητα του κράτους σχετίζεται με τις επιδοτήσεις σε έρευνα και ανάπτυξη , τις 

προτεραιότητες που θέτει για την ανάπτυξη στον τομέα των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το παρόν και το μέλλον της χώρας , τις 

προμήθειες των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και τον δείκτη ηλεκτρονικής 

συμμετοχής και ηλεκτρονικής κρατικής ετοιμότητας. 

στ) Κράτος-Χρήση Κράτους 

Ο υποδείκτης χρήση κράτους συνίσταται στην επιτυχή ολοκλήρωση κρατικών 

προγραμμάτων προώθησης των ΤΠΕ , στη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

κρατικών φορέων με την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ και στην μέτρηση της 

διείσδυσης των ΤΠΕ στους δημόσιους φορείς (χρήση Η/Υ, διαδίκτυο, δίκτυα, 

intranet, extranet). 

ζ) Οικονομικό Περιβάλλον 

Το Οικονομικό Περιβάλλον συνίσταται στο πλήθος των επιστημόνων και των 

μηχανικών μιας χώρας , στην δυνατότητα των εταιριών να βρίσκουν κεφάλαια για 
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καινοτομία, την ωριμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών , την ετοιμότητα της 

χώρας σχετικά με την τεχνολογία , την ποιότητα των επιστημονικών και ερευνητικών 

ινστιτούτων της χώρας , τον αριθμό των ευρεσιτεχνιών , τον αριθμό των νέων 

εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , την γραφειοκρατία , το φορολογικό 

καθεστώς , τον χρόνο έναρξης μιας νέας εταιρείας , το πλήθος των διαδικασιών που 

χρειάζονται για να ξεκινήσει μια εταιρεία και τον ανταγωνισμό που σημειώνεται σε 

επίπεδο τοπικών αγορών. 

η) Πολιτικό και Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ο συγκεκριμένος υποδείκτης μετρά την αποτελεσματικότητα μιας χώρας στην 

δημιουργία νομοθετικών πλαισίων , την ύπαρξη νόμων που προωθούν και ενισχύουν 

τις ΤΠΕ , την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος από το κράτος , την 

προστασία της πνευματικής ιδοκτησίας , την αποδοτικότητα του νομικού πλαισίου , 

την διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών , την ανταγωνιστικότητα 

ανάμεσα σε παρόχους Internet. 

θ) Αναπτυξιακό Περιβάλλον και ‘Εργα Υποδομής 

Ο δείκτης συνίσταται στον αριθμό των τηλεφωνικών συνδέσεων , στους ασφαλής 

Internet servers και στους Internet hosts όπως και στην κατά κεφαλή παραγωγή 

ενέργειας σε kwh. 

Ο δείκτης NRI υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των συνιστωσών όπως τις 

αναλύσαμε παραπάνω και ειδικότερα: 

NRI=1/3*Περιβάλλον + 1/3*Ετοιμότητα + 1/3*Χρήση. 

(Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας , NRI ,2006) 

Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το «The Networked Readiness 

Index 2013» η Ελλάδα κατέχει την 64
η
 θέση σε σύνολο εκατόν σαράντα τεσσάρων 

χωρών. 

(http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf) 

 

 

 

http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η μεθολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι αρχικά η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγονται από 

επιστημονικά άρθρα , νομοθετήματα , ηλεκτρονικές πηγές κ.α. σχετικά με το υπό 

διερεύνηση θέμα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης (case studies)  on line 

φορολογικών διοικήσεων και ειδικότερα της Ελλάδας , της Σουηδίας , της Ιταλίας και 

της Φιλανδίας. 

Η μελέτη περίπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία των ποιοτικών ερευνών. Με τον 

όρο ποιοτικές µέθοδοι έρευνας εννοούµε ένα σύνολο ερµηνευτικών και 

διερευνητικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε διάφορες επιστήµες για να 

περιγράψουν, να αποκωδικοποιήσουν, να µεταφράσουν και να αποδώσουν κάποιο 

νόηµα σε ένα φαινόµενο. 

Η μελέτη περίπτωσης είναι μια σε βάθος μελέτη ενός φαινομένου (περίπτωση) στο 

φυσικό-του περιβάλλον και από την οπτική γωνία των συμμετεχόντων στη λειτουργία 

του φαινομένου αυτού. Η μελέτη περίπτωσης υπερέχει στο να βοηθά στην κατανόηση 

ενός σύνθετου θέματος ή αντικειμένου. Επιπλέον μπορεί να επεκτείνει την εμπειρία 

και να προσθέσει δυναμική σε αυτό που είναι ήδη γνωστό από προηγούμενες έρευνες.  

 

Ο σχεδιασμός μιας μελέτης περίπτωσης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

Α) Προσδιορισμός του προβλήματος 

Β) Συλλογή δεδομένων 

Γ) Ανάλυση δεδομένων 

Δ) Καταγραφή των συμπερασμάτων και 

Ε) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

  

Η θέση μιας χώρας σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , συνδέεται άμεσα με τη 

γενικότερη πρόοδο της χώρας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Σύμφωνα με το Δείκτη Ετοιμότητας Νέων Τεχνολογιών (NRI) οι Σκανδιναβικές 
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χώρες και συνεπώς και η Σουηδία και η Φινλανδία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του 

εν λόγω δείκτη. Αυτό αποτέλεσε το λόγο της παρουσίασης της ηλεκτρονικής 

φορολογικής διοίκησης που τις διέπει , στην παρούσα διπλωματική εργασία. Από την 

άλλη πλευρά η Ιταλία είναι μια μεσογειακή χώρα με χαρακτηριστικά που μοιάζουν με 

αυτά της Ελλάδας. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε τροχιά αλματώδους 

ανάπτυξης στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η μελέτη της εφαρμογής 

των νέων τεχνολογιών στη φορολογική διοίκηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αλλά και σπουδαιότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

4.1 Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Στις μέρες μας οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την προώθηση της 

ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους. Παράλληλα στη 

διαδικασία αυτή λαμβάνουν μέρος και οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα , η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να γίνει μηχανή ανάπτυξης για τους ανθρώπους. 

Παρέχοντας ηλεκτρονική διακυβέρνηση , οι δημόσιες υπηρεσίες καταφέρνουν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών , να γίνονται πολιτοκεντρικές ενώ 

ταυτόχρονα καθιστούν τον πολίτη χρήστη αλλά και ταυτόχρονα συμπαραγωγό των 

δημοσίων υπηρεσιών. ( E-Government for the People 2012). 

Ο ορισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενδεχομένως να είναι διαφορετικός για 

κάθε έναν από εμάς. Για μερικούς είναι απλά ψηφιακές ¨κυβερνητικές¨ πληροφορίες 

ή ένας τρόπος να έρθεις σε επαφή με τους πελάτες μέσω των ψηφιακών συναλλαγών. 

Για άλλους η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελείται από τη δημιουργία ενός 

δικτυακού τόπου όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με πολιτικά και 

κυβερνητικά θέματα. 

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί θέτουν πολύ στενά πλαίσια και περιορίζουν το εύρος των 

ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένας λοιπόν από 

τους λόγους που οδηγούν στην αποτυχία μερικές πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σχετίζεται με το στενό ορισμό και τη φτωχή κατανόηση των 

διαδικασιών , της έννοιας και των λειτουργιών που μπορεί να προσφέρει. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια πολυδιάστατη και πολυσύνθετη έννοια και 

έτσι απαιτεί έναν ευρύ ορισμό και μια βαθιά κατανόηση προκειμένου να καταφέρει 

να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια επιτυχημένη στρατηγική.( Ndou , 2004). 

Ορισμένοι από τους κύριους ορισμούς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που 

χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία δίνονται παρακάτω: 

1) Tapscott, 1996 - Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια διαδικτυακή 

διακυβέρνηση η οποία συνδέει τις νέες τεχνολογίες με τα νομικά συστήματα 
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εσωτερικά  και τέλος συνδέει όλη αυτή τη σειρά των πληροφοριών της 

κυβέρνησης εξωτερικά με οτιδήποτε ,ψηφιακά και με όλους 

(φορολογούμενους , ψηφοφόρους κλπ). 

2) Abramson and Means, 2001 – Ως Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να 

οριστεί  η ηλεκτρονική αλληλεπίδραση (συναλλαγή και ανταλλαγή 

πληροφοριών) ανάμεσα στην κυβέρνηση, το κοινό (πολίτες και επιχειρήσεις) 

και τους εργαζόμενους. 

3) Παγκόσμια Τράπεζα, 2001 - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι τα συστήματα 

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών που μετατρέπουν τις σχέσεις με 

τους πολίτες έτσι ώστε να προωθηθεί η ενδυνάμωση των πολιτών, η 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, η αύξηση 

της διαφάνειας, και βελτίωση της κυβερνητικής αποδοτικότητας. 

4) Fraga, 2001 - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η μεταμόρφωση των 

εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών του δημόσιου τομέα μέσω 

διαδικτυακών εφαρμογών , της πληροφορικής και των επικοινωνιών, 

προκειμένου να βελτιωθεί η κρατική παροχή υπηρεσιών. 

5) UNPA & ASPA, 2001 – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση , από την 

πλευρά του Δημοσίου τομέα , των πιο καινοτόμων τεχνολογιών 

πληροφόρησης και επικοινωνίας , όπως το Internet , με σκοπό να παρέχει 

στους πολίτες βελτιωμένες υπηρεσίες , αξιόπιστες πληροφορίες ,  και 

μεγαλύτερη γνώση με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις κυβερνητικές 

διαδικασίες και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 

αυτές. ( Ndou ,  2004).  

Όπως είδαμε έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι προσδιορίζουν την έννοια της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτός όμως που φαίνεται να υπερισχύει και να 

υιοθετείται είναι ο ορισμός που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003 

(Commission of the European Communities , 2003). 

Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ¨ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η 

χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση , σε 

συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού , με στόχο 
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τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και των δημοκρατικών διαδικασιών και την 

ενδυνάμωση της υποστήριξης των δημόσιων πολιτικών¨.(Torres , 2005) . 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι μια απλή ηλεκτρονική 

παροχή υπηρεσιών αλλά απαιτεί μια εξελικτική και ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική 

έτσι ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις καθώς και να ενσωματώνονται  

διαφορετικές διαδικασίες και δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης.  

 

4.2 Οι μορφές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Βασιζόμενοι στο μοντέλο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) το οποίο 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους περισσότερο 

αποτελεσματικά (B2B) ενώ παράλληλα φέρνει τους πελάτες πιο κοντά στην 

επιχείρηση (B2C) , η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του κράτους και των πολιτών (G2C) , μεταξύ του κράτους 

και των επιχειρήσεων (G2B) και προσπαθεί να κάνει τις σχέσεις μεταξύ των 

δημοσίων υπηρεσιών περισσότερο φιλικές , άνετες , διαφανείς και ανέξοδες (G2G). 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι καταλήγουμε σε ένα τριγωνικό μοντέλο σχέσης μεταξύ 

του κράτους , των επιχειρήσεων και των πολιτών ως εξής: 

 Κράτος προς Κράτος (Government to Government , G2G): Περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που διενεργούνται μεταξύ των 

Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν 

την ενδο-υπηρεσιακή και ενδο-κυβερνητική συνεργασία οδηγώντας τελικά 

στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του 

Δημοσίου τομέα. 

 Κράτος προς Επιχείρηση (Government to Business , G2B): Περιλαμβάνει 

όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων 

του ιδιωτικού τομέα. 

 Κράτος προς Πολίτη (Government to Citizen , G2C): Περιλαμβάνει όλες τις 

ηλεκτρονικές διαδικασίες μεταξύ του κράτους και των πολιτών 
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προσπαθώντας να θέσει τις δημόσιες υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση με 

τους πολίτες. (Fang , 2002). 

 

4.3 Τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Προκειμένου να κατορθώσει η δημόσια διοίκηση να περάσει στο στάδιο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να ξεπεράσει τα χαοτικά προβλήματα που 

δημιουργούνται κατά το μεταβατικό στάδιο , οι Layne and Lee  το 2001 πρότειναν ένα 

μοντέλο 4 επιπέδων για την πλήρη λειτουργική ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Cataloguing: Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται οι προσπάθειες για μια on line 

παρουσία της διοίκησης. Οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και 

να επισκέπτονται ηλεκτρονικές φόρμες γύρω από το θέμα που τους 

ενδιαφέρει. Η διοίκηση στερείται της εμπειρίας του διαδικτύου και προτιμά να 

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο παρέχοντας ένα μικρό έργο , έναν ¨δικτυακό 

τόπο του κράτους¨. 

 Transaction: Στο στάδιο αυτό οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούν on line συναλλαγές και έτσι να εξοικονομούν ώρες 

γραφειοκρατίας , ταλαιπωρία και χρόνο που απαιτείται για την αναμονή σε 

ουρές. 

 Vertical interaction: Το στάδιο αυτό αναφέρεται στην ενοποίηση των 

κυβερνητικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα. 

 Horizontal integration: Ως οριζόντια ολοκλήρωση ορίζεται η ενοποίηση των 

διαφορετικών λειτουργιών και διαδικασιών έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

παροχή μιας ενιαίας υπηρεσίας. 

(Al-Hashmi  & Darem , 2008) , (Gupta and Jana , 2003) 
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Εικόνα 1:Layne & Lee model , 2001 (Hashmi , 2008) 

Το μοντέλο όμως που προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης , σύμφωνα με μια μελέτη του τμήματος των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δημόσια Οικονομικά και τη Δημόσια Διοίκηση (2001) , αναπτύσσεται σε πέντε 

στάδια. Τα στάδια αυτά χαρακτηρίζονται ως αντιπροσωπευτικά του επιπέδου της 

διακυβέρνησης που βασίζεται κυρίως στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που 

διατίθενται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων. Ειδικότερα: 

 Emerging presence: Στο στάδιο αυτό υπάρχει μια επίσημη ιστοσελίδα η οποία 

παρέχει μόνο πληροφορίες. Η πληροφόρηση είναι περιορισμένη , βασική και 

στατική. 

 Enhanced presence: Εδώ παρέχονται περισσότερες πληροφορίες προς τους 

πολίτες οι οποίοι έχουν εύκολη πρόσβαση και συνεχή πρόσβαση σε εκθέσεις , 

κανονισμούς , λήψη εντύπων κλπ. Η πληροφόρηση γίνεται περισσότερο 

δυναμική και το περιεχόμενό της αναβαθμίζεται συχνότερα. 

 Interactive presence: Στο στάδιο αυτό παρέχεται αμφίδρομη επικοινωνία 

ανάμεσα στη διοίκηση και στους πολίτες ή τις επιχειρήσεις. Δίνεται η 
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δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων και αλληλεπίδρασης μέσω 

του διαδικτύου για διάφορα αιτήματα και ραντεβού. 

 Transactional presence: Εδώ οι πολίτες μπορούν να πληρώνουν για τις 

υπηρεσίες που δέχονται ή να διεξάγουν οικονομικές συναλλαγές σε απευθείας 

σύνδεση. Πλήρως ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτημάτων 24 ώρες το 

24ωρο. 

  Seamless or connected: Πλήρης ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

στα όρια της διοίκησης. Ενεργοποιείται το back office της διοίκησης έτσι 

ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευμένες προληπτικές και αυτόματες 

υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτό το στάδιο αντιπροσωπεύει το πιο εξελιγμένο 

επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Οριζόντια σύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών της διοίκησης. 

 Κάθετη σύνδεση ανάμεσα στα κεντρικά και τοπικά γραφεία της 

διοίκησης. 

 Διασύνδεση των υποδομών. 

 Σύνδεση μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών. 

 Σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων (Διοίκηση , ιδιωτικός 

τομέας, ακαδημαϊκός τομέας , ΜΚΟ και πολίτες) 

(Al-Hashmi  & Darem 2008) , (Alfarraj , Drew & AlGhamdi 2011). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση , προκειμένου να καταστεί δυνατή η ποσοτικοποίηση της 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των δημοσίων υπηρεσιών , καθόρισε μέχρι και το 2007 

τέσσερα επίπεδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Ειδικότερα: 

 1
ο
 επίπεδο Πληροφόρηση –Δημοσίευση (information) 

Στο επίπεδο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που 

πρέπει να προσκομιστούν στους φορείς που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση 

μιας υπηρεσίας. 

 2
ο 
επίπεδο Διάδραση-Αλληλεπίδραση (One-way interaction) 
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Εδώ παρέχεται πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης καθώς και 

επίσημα υλικό το οποίο οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να 

χρησιμοποιήσουν κατά τις συναλλαγές τους. 

 3
ο
 επίπεδο Αμφίδρομη Διάδραση (Two-way interaction) 

Παράλληλα με τις πληροφορίες προσφέρουν και on line φόρμες για 

συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή στο φορέα. Το επίπεδο αυτό 

προϋποθέτει μηχανισμό  αναγνώρισης , ταυτοποίησης και προστασίας 

των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας. 

 4
ο
 επίπεδο Συναλλαγή (Transaction) 

Το επίπεδο αυτό υποστηρίζει λειτουργίες όπου ο χρήστης ολοκληρώνει τις 

οικονομικές συναλλαγές που περιλαμβάνει μια υπηρεσία και συνεπάγεται τη  

δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

Το Σεπτέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε από την 

Capgemini για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , η μελέτη «The User 

Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services» η οποία 

παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στην 

Ευρώπη των 27+. Η μελέτη αυτή εισήγαγε ένα νέο επίπεδο ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης δημόσιας υπηρεσίας. 

 

 5
ο
 επίπεδο Personalization 

Παρέχει μια ένδειξη σχετικά με το πόσο η παροχή μιας ηλεκτρονικής δημόσιας 

υπηρεσίας βασίζεται σε: α) ολοκληρωμένες ψηφιακές διεργασίες  front office και 

back office , β) επαναχρησιμοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας από την πλευρά 

του δημοσίου φορέα και γ) ενσωμάτωση υπηρεσιών προνοητικής παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους χρήστες. 

Βασικά στοιχεία στο επίπεδο αυτό είναι η προνοητική παροχή υπηρεσιών , όπου ο 

δημόσιος φορέας ενεργεί προνοητικά προκειμένου να αυξήσει την ποιότητα της 

υπηρεσίας και τη φιλικότητα προς το χρήστη και η αυτόματη παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών ο δημόσιος φορέας παρέχει υπηρεσίες στο χρήστη χωρίς να απαιτείται να 
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προηγηθεί αίτηση από την πλευρά του χρήστη. (MRB-Παρατηρητήριο για την 

κοινωνία της πληροφορίας , 2009). 

4.4 Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Κρατών 

 

Δεδομένης της σπουδαιότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημιουργήθηκε η 

ανάγκη για την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησής της , για την παρακολούθηση της 

προόδου που αυτή σημειώνει και την εύρεση αποτελεσματικών τρόπων διαρκούς 

βελτίωσής της.  

Τέτοιες μετρήσεις πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες όμως πολλές φορές δεν αναδεικνύουν τον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της αξιολόγησης. Στο 23
ο
 εθνικό συνέδριο της  Ελληνικής 

Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Σεπτέμβριος 2012) παρουσιάστηκε μια 

πολυκριτήρια μεθοδολογία μέτρησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χωρών 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η πολύπλευρη προσέγγιση του προβλήματος. 

Προτείνει λοιπόν ένα σύστημα οκτώ κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία δομούνται σε 

τέσσερις άξονες προτίμησης για μια χώρα και συγκεκριμένα τις υποδομές , τις 

επενδύσεις , τις  ηλεκτρονικές διαδικασίες και τέλος τη στάση πολιτών. 
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Εικόνα 2: Σύστημα αξιολόγησης Ευρωπαϊκών κρατών ως προς την ηλεκτρονική τους διακυβέρνηση 

(23
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών) 

Με βάση λοιπόν το συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης δημιουργήθηκε ο παρακάτω 

πίνακας ο οποίος κατατάσσει τα Ευρωπαϊκά κράτη ως προς την πληρότητα της 

Ηλεκτρονικής τους Διακυβέρνησης. Αξιοσημείωτη είναι η θέση της Ελλάδας η οποία 

είναι τελευταία στην κατάταξη. 
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Κατάταξη  Ευρωπαϊκές Χώρες  Ολική Αξία  

1  Σουηδία  0,76268  

2  Ολλανδία  0,74812  

3  Δανία  0,74774  

4  Φινλανδία  0,73685  

5  Ην. Βασίλειο  0,73094  

6  Γερμανία  0,68805  

7  Εσθονία  0,68241  

8  Νορβηγία  0,66613  

9  Γαλλία  0,66162  

10  Σλοβενία  0,65207  

11  Ισπανία  0,64832  

12  Αυστρία  0,61333  

13  Βέλγιο  0,60867  

14  Ιρλανδία  0,59265  

15  Πορτογαλία  0,58053  

16  Ουγγαρία  0,52259  

17  Σλοβακία  0,51143  

18  Πολωνία  0,49712  

19  Τσεχία  0,48723  

20  Ιταλία  0,46823  

21  Ελλάδα  0,41987  

 

4.5 Οι στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Τα πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αδιαμφισβήτητα. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η υπηρεσία εισοδήματος εξοικονομεί εκατομμύρια 

δολάρια ετησίως από τη μείωση των δαπανών για την εκτύπωση και αποστολή 

φορολογικών εντύπων στους φορολογούμενους πολίτες δίνοντας τους τη δυνατότητα 

να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω έντυπα δια μέσω του διαδικτύου. 

Οι on line υπηρεσίες είναι φθηνότερες , γρήγορες και διαθέσιμες στους πολίτες 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο. Μπορούν επίσης να μειώσουν τα ταξίδια και προφανώς τις 

δαπάνες που αυτά προκαλούν , να μειώσουν ή και να εκμηδενίσουν το χρόνο 

αναμονής σε ουρές , να εισάγουν μια πιο αποτελεσματική μέθοδο πληρωμής των 

φόρων , να μειώσουν τη διαφθορά και τελικά να οδηγήσουν στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης.(Al-adawi  

et.al 2005). 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρέχει στον δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να 

ενισχύσει την ορθή διακυβέρνηση. Ειδικότερα παρέχει: 
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 Ένα δημόσιο τομέα ανοικτό στη δημοκρατική συμμετοχή και στον έλεγχο , που 

διέπεται από διαφάνεια και μια δημόσια διοίκηση κατανοητή απέναντι στους 

πολίτες. 

 Ένα δημόσιο τομέα που απευθύνεται σε όλους , σέβεται την προσωπικότητα του 

καθένα μας με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών δηλαδή έχει επίκεντρο το 

χρήστη. 

 Ένα δημόσιο τομέα που είναι περισσότερο παραγωγικός αξιοποιώντας τα 

χρήματα των φορολογουμένων. Μειώνεται ο χρόνος αναμονής στις ουρές αλλά 

επίσης παρατηρείται και δραστική μείωση των σφαλμάτων ενώ παράλληλα 

αυξάνεται ο διαθέσιμος χρόνος προκειμένου να καταστεί η εργασία των δημοσίων 

υπαλλήλων περισσότερο αποδοτική και πιο προσοδοφόρα.   

 Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στους 

πολίτες να κατανοήσουν πού δαπανούνται οι φόροι που καταβάλλονται και πώς 

λαμβάνονται οι αποφάσεις από την κεντρική διοίκηση.  Έτσι οι δηµόσιοι φορείς 

γίνονται περισσότερο διαφανείς, υπόλογοι και ανοικτοί. Ενισχύεται κατά αυτόν τον 

τρόπο η  δηµοκρατική διαδικασία ενώ η µεγαλύτερη διαφάνεια ενισχύει την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των 

πολιτών και την αξιοπιστία των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών. Αυτά είναι 

ενδεχομένως  σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όχι µόνο για την Ευρώπη αλλά και για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες και τις αναδυόµενες οικονοµίες σε όλη την υφήλιο.(Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,2003). 

4.6 Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα 

 

Η Ελληνική Πολιτεία αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης από τη μια πλευρά και την εκρηκτική ανάπτυξη και εξέλιξη στη 

χρήση των ΤΠΕ από την άλλη , προχώρησε στην καθιέρωση νομοθετικού πλαισίου 

που ρυθμίζει θέματα που άπτονται της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο νόμος που ψηφίστηκε είναι ο Ν. 3979 / 2011 και σκοπός του είναι αφενός μεν η 

αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημοσίου τομέα 

με χρήση ΤΠΕ (G2C , G2B) και αφετέρου η ρύθμιση της χρήσης των ΤΠΕ από τους 
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φορείς του δημοσίου τομέα εντός του πλαισίου και για τις ανάγκες λειτουργίας τους 

και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και συναλλαγών τους (G2G). 

Το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 

αυτού είναι: 

 α) η άσκηση αρμοδιοτήτων από τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ, 

 β) η επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα με χρήση 

ΤΠΕ, 

 γ) η επικοινωνία και συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ μεταξύ των φορέων του δημόσιου 

τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ., 

 δ) η πρόσβαση των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. σε δημόσια έγγραφα και τη 

διάθεση τους για περαιτέρω χρήση με χρήση ΤΠΕ. 

 

Με τις διατάξεις του Ν 3979 / 2011 ρυθμίζεται πλήθος θεμάτων όπως η έκδοση 

ηλεκτρονικών εγγράφων , το κύρος και η αποδεικτική ισχύ τους , η τήρηση 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου , οι ηλεκτρονικές πληρωμές , η ηλεκτρονική διακίνηση 

εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα κ.α. 

(http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php) 

 

Οι βασικοί στόχοι εφαρμογής του Ν. 3979 / 2011 είναι οι εξής: 

 Η εξυπηρέτηση τόσο του πολίτη όσο και της επιχείρησης μέσω της χρήσης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και η καθιέρωση ηλεκτρονικής συναλλαγής 

με κάθε δημόσιο φορέα. 

 Η μέγιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

με στόχο την αποτελεσματική μείωση της γραφειοκρατίας. 

 Η απλούστευση των διαδικασιών η οποία θα προκαλέσει τη μείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις στις 

συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς. 

 Η μείωση της διαφθοράς και η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στους πολίτες , επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. 

 Η δημιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη. 

 Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η αύξηση της αποδοτικότητας των 

εργαζομένων. Έτσι θα αναπτυχθεί ευελιξία , ταχύτητα και ποιότητα με 

ασφάλεια στην εσωτερική επικοινωνία των φορέων του δημοσίου. 

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
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Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

της δημόσιας διοίκησης θα έχουν τα στελέχη του Δημοσίου τα οποία με την ενεργό 

δράση τους θα κληθούν να εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο που δημιουργείται. 

(http://www.egovplan.gr/?page_id=14) 

 

 

Πίνακας 1 :Βασικά σημεία σχεδίου Δράσης (http://www.egovplan.gr/) 

http://www.egovplan.gr/?page_id=14
http://www.egovplan.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5.1 Η σπουδαιότητα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη 

Φορολογική Διοίκηση 

 

Με πρωτοβουλία του Ην. Βασιλείου πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη (Σουηδία) 

στις 21-22 Οκτωβρίου 2009 συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος 

FISCALIS 2009-2013 μεταξύ εφοριακών υπαλλήλων των κρατών μελών Ην. 

Βασιλείου , Ολλανδίας , Δανίας  και Σουηδίας. Το αντικείμενο αυτής της συνάντησης  

ήταν η διερεύνηση μιας νέας προσέγγισης στην αναζήτηση μεθόδων που ενισχύουν 

την ορθή συμμόρφωση των φορολογουμένων με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη των φορολογουμένων ώστε «να τα 

πράττουν όλα ορθά από την αρχή». Η έκθεση με τα πορίσματα των εργασιών της 

συνάντησης, δημοσιοποιήθηκε από τη Σουηδική φορολογική διοίκηση στα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συνοπτικά, το περιεχόμενο της έκθεσης είναι το 

ακόλουθο: 

5.2.Το πλαίσιο της συμμόρφωσης. 

 Η προσέγγιση «βοηθώντας τους φορολογουμένους να τα πράττουν όλα ορθά από την 

αρχή» σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία ενός ¨φορολογικού περιβάλλοντος¨ στο 

οποίο η συμμόρφωση ενθαρρύνεται ενώ η μη συμμόρφωση προλαμβάνεται. Όταν 

η φορολογική διοίκηση υιοθετεί την προσέγγιση αυτή , αναπτύσσει φορολογικές 

διαδικασίες που ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση,  προλαμβάνουν τη μη συμμόρφωση 

(σκοπούμενη ή από άγνοια ή από αμέλεια) και εμπεδώνουν την αντίληψη της 

ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. 

Μια πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία οδηγεί , τις περισσότερες φορές , σε μη 

συμμόρφωση είτε από αμέλεια είτε από άγνοια με αποτέλεσμα να καταβάλλεται από 

τον φορολογούμενο το μη ορθό ποσό. Η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας επίσης 

οδηγεί τον φορολογούμενο σε σύγχυση η οποία με τη σειρά της δημιουργεί εντύπωση 

άνισης μεταχείρισης. Η εντύπωση της άνισης μεταχείρισης είναι αυτή που φορές το 

έρεισμα της μη συμμόρφωσης.  
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Στόχος λοιπόν της νέας αυτής προσέγγισης  «βοηθώντας τους φορολογουμένους να 

τα πράττουν όλα ορθά από την αρχή» είναι η προώθηση διαδικασιών που 

επιτρέπουν τη χορήγηση βοήθειας στον φορολογούμενο. Η βοήθεια συνίσταται 

κυρίως στην πληροφόρηση με ηλεκτρονικά μέσα , την αλληλεπίδραση μέσω αυτών  

και στη διάθεση προσυμπληρωμένων εντύπων φορολογικών δηλώσεων. Με αυτό τον 

τρόπο, παρά την όποια πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, ο φορολογούμενος 

διευκολύνεται να συμμορφωθεί ενώ παράλληλα μειώνεται το αίσθημα της άνισης 

μεταχείρισης γιατί, τα φορολογικά αποτελέσματα επέρχονται κατ΄ ισότιμο τρόπο.  

Η προσέγγιση «βοηθώντας τους φορολογουμένους να τα πράττουν όλα ορθά από την 

αρχή» επιβεβαιώνει και ενισχύει την πρακτική που αναπτύσσει η φορολογική 

διοίκηση απέναντι στους πολίτες για διαφάνεια, ισότιμη μεταχείριση και σεβασμό 

των δικαιωμάτων τους. Σχετικά, η Valerie Braithwaite,  επιφανής θεωρητικός της 

φορολογικής συμμόρφωσης υποστηρίζει ότι: «το σημαντικό μήνυμα που εκπέμπεται 

είναι ότι οι φορολογικές αρχές εμπεδώνουν κλίμα εμπιστοσύνης και νομιμότητας, όχι 

με το να χορηγούν στους πολίτες τα φορολογικά αποτελέσματα που επιθυμούν, αλλά 

με το να διασφαλίζουν το δικαίωμα τους για μια αποτελεσματική ακρόαση και για 

μια μεταχείριση με σεβασμό». Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι το πιο σπουδαίο 

για το φορολογούμενο είναι η μεταχείριση που απολαμβάνει από τη φορολογική 

αρχή. Αυτό έχει σαν συνέπεια την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και νομιμότητας 

που με τη σειρά του επιφέρει συμμόρφωση.   

Η προσέγγιση «όλα ορθά από την αρχή» εμπεδώνει κλίμα δικαιοσύνης , όσον αφορά 

τις φορολογικές διαδικασίες και εμπιστοσύνης αφού, ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των φορολογουμένων. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει άμεση σχέση 

ανάμεσα στη συμπεριφορά της φορολογικής διοίκησης και την εμπιστοσύνη των 

φορολογουμένων, κατάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αν, θέλουμε να 

βοηθήσουμε τους φορολογουμένους αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε τα 

δικαιώματα της διοίκησης. 

Επίσης, η πολυπλοκότητα των νόμων και ο βαθμός βοήθειας που προσφέρει η 

φορολογική διοίκηση στους φορολογούμενους είναι συνδεδεμένα με την «ευκαιρία»  

(την ευκαιρία για συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση). Οι έρευνες σχετικά με τη 

φορολογική συμμόρφωση δείχνουν ότι η «ευκαιρία» είναι ένας σημαντικός 

προάγγελος της φοροδιαφυγής: η φοροδιαφυγή είναι περισσότερο διαδεδομένη σε 
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περιοχές όπου δεν είναι εύκολο ο φορολογούμενος «να τα πράττει όλα ορθά από την 

αρχή». 

5.3.Τι σημαίνει η προσέγγιση «όλα ορθά από την αρχή». 

Η προσέγγιση «όλα ορθά από την αρχή» έχει πολλές πτυχές ταυτόχρονα. Δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις ώστε ο φορολογούμενος είναι πρόθυμος και ικανός να εκτελέσει τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του σωστά. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται 

έγκαιρα και ορθά, οι πληρωμές  γίνονται πλήρως και έγκαιρα και οι φορολογούμενοι 

αντιλαμβάνονται ότι, το να τηρούν ορθά τα λογιστικά τους βιβλία τους βοηθά, να 

έχουν ορθή λογιστική απεικόνιση των εργασιών τους. Η φορολογική διοίκηση 

προκειμένου να σχεδιάσει την πολιτική της πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι η 

λήψη ορθών μέτρων στην αρχή των διαδικασιών κοστίζει λιγότερο από τα 

επανορθωτικά μέτρα στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή τους δαπανηρούς ελέγχους 

και επαληθεύσεις φορολογικών δηλώσεων.  Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η 

απλοποίηση του φορολογικού συστήματος ή των φορολογικών νόμων.  

Η υιοθέτηση , εκ μέρους της διοίκησης , των νέων τεχνολογιών στην παροχή 

φορολογικών υπηρεσιών διευκολύνει την προσέγγιση <όλα ορθά από την αρχή> 

συντελώντας έτσι τα μέγιστα στην αποφυγή της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής δημιουργώντας αίσθημα δικαίου στους φορολογούμενους αλλά και 

εξοικονομώντας πόρους για τη φορολογική διοίκηση.  

Από τις μελέτες περίπτωσης που θα αναπτύξουμε παρακάτω θα διαπιστώσουμε το 

βαθμό της αναγκαιότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη φορολογική 

διοίκηση τόσο από την πλευρά των φορολογουμένων όσο και από την πλευρά της 

διοίκησης. Οι νέες τεχνολογίες τελούν σε στενή σχέση σύνδεσης και αλληλεξάρτησης 

ως προς τη διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης και την επίτευξη φορολογικής 

συμμόρφωσης. (Purvis et al., 2011).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ON LINE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

6.1 Η Φορολογική Διοίκηση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Οικονομικών έχει στην αρμοδιότητά του τη σύνταξη , την 

επίβλεψη και την παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισμού όπως επίσης και 

θέματα μακροοικονομικής και νομισματικής πολιτικής , την εποπτεία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής επί 

φορολογικών τελωνειακών και χημικών θεμάτων. 

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται επιπλέον η έρευνα , ο εντοπισμός και η 

καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερα μεγάλης βαρύτητας και σημασίας , ο 

προληπτικός έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας  , η 

πρόληψη , δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων όπως παράνομη διακίνηση 

ναρκωτικών , όπλων και εκρηκτικών , πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών , τοξικών 

και επικίνδυνων ουσιών , αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.   

Επιπρόσθετα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και η 

ανάπτυξη και λειτουργία παραγωγικών ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων για τη φορολογία , τη φορολογική εξυπηρέτηση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων μέσω internet , τα Τελωνεία και τα συστήματα Μισθοδοσίας και 

Συντάξεων. 

(http://government.gov.gr/%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF

%83%CE%B7/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-

%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%

BD/) 

Προκειμένου να κατορθώσει το Υπουργείο Οικονομικών να ανταπεξέλθει στις 

προαναφερθείσες αρμοδιότητές του , προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) η οποία λειτουργεί 

υπό την εποπτεία του εκάστοτε Υφυπουργού Οικονομικών. 

 

 

http://government.gov.gr/%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
http://government.gov.gr/%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
http://government.gov.gr/%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
http://government.gov.gr/%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
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Εικόνα 3: Το οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών ( http://www.minfin.gr) 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί συνεπώς οργανική 

μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών και σκοπός της είναι  η δηµιουργία , ανάπτυξη 

και διαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων που υποστηρίζουν το έργο του 

Υπουργείου Οικονοµικών ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

6.2 Η λειτουργία της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Αρμοδιότητα της Γ.Γ.Π.Σ. είναι η δημιουργία  , ανάπτυξη και λειτουργία 

Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών και διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία έτσι ώστε 

να καθίσταται επιτρεπτή η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε 

εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής και να αποτρέπονται τυχόν παρεκκλίσεις. 

http://www.minfin.gr/
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Επιπροσθέτως , αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ. είναι η δηµιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση 

ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του Υπουργείου Οικονομικών έτσι ώστε η 

οικονομική πληροφορία να διαμοιράζεται κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο , να 

διασφαλίζεται το απαραβίαστο των στοιχείων και το απόρρητο των προσωπικών 

δεδομένων. Παράλληλα η Γ.Γ.Π.Σ. παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των 

συστημάτων ενώ συνεχής είναι και η εκπαίδευση των υπαλλήλων του. Επίσης ευθύνη 

της Γ.Γ.Π.Σ. είναι και η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

όπως µαζική εισαγωγή-ψηφιοποίηση δεδοµένων.(egovernmentForum 2008) 

Στόχος της Γ.Γ.Π.Σ. είναι η προώθηση των νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος των συστημάτων που αναπτύσσει 

η Γ.Γ.Π.Σ. είναι συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους 

φορολογούµενους και για αυτό το λογισµικό και ο εξοπλισµός εκσυγχρονίζονται 

συνεχώς. 

Η Γ.Γ.Π.Σ. , όπως βλέπουμε από το οργανόγραμμα που παραθέτουμε παρακάτω , έχει 

τη δική της δομή και διάρθρωση των επιμέρους διευθύνσεων έτσι ώστε να καθίσταται 

εφικτή η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα η Γ.Γ.Π.Σ. έχει ένα γενικό 

γραμματέα , μια γενική διεύθυνση και τρεις διευθύνσεις ήτοι τη Διεύθυνση 

εφαρμογών Η/Υ (Δ30) , τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ31) και τη 

Διεύθυνση Εισαγωγής & Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ32). 
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Εικόνα 4: Οργανόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. 

(http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Contact/organogramma.html) 

 

6.3 Το έργο της Γ.Γ.Π.Σ. 

Το πρώτο έργο της Γ.Γ.Π.Σ. και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο , το οποίο ήταν και 

πρωτοποριακό για τη χώρα μας , ήταν η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) , η δημιουργία δικτυακής πύλης για τη φορολογική 

εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου (TAXISnet) , το ICIS για τα 

τελωνεία και τα συστήματα μισθοδοσίας και συντάξεων. 

Το 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης του νέου κέντρου δεδομένων του 

Υπουργείου Οικονομικών. Η νέα υπολογιστική υποδομή αναβαθμίζει την 

επιχειρησιακή ικανότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου όπως 

TAXISnet , το ICISnet και το ELENXIS , θα αποτελέσει τη βάση λειτουργίας του 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Contact/organogramma.html
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νέου TAXIS ενώ πρόκειται να φιλοξενήσει προηγμένα πληροφοριακά συστήματα 

που ενοποιούν πληροφορίες για θεματικές ενότητες όπως έλεγχος του <πόθεν έσχες>, 

ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο κ.α.   

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης 

στις 14-11-2011 , η εξοπλιστική υποδομή του έργου περιλαμβάνει την δημιουργία 

τόσο παραγωγικού όσο και εφεδρικού υπολογιστικού συστήματος που θα αποτελείται 

από μια συστοιχία 300 λογικών εξυπηρετητών (v-servers) που θα ενοποιούνται από 

50 φυσικές μηχανές. Oι επεξεργαστές των μηχανών αυτών θα είναι κλάσης Xeon, με 

6 υπολογιστικούς πυρήνες ανά επεξεργαστή.  Οι φυσικές μηχανές θα είναι σειράς Sun 

Blade 6000 (Gen2 midplane) και συγκεκριμένα Sun Blade X6275M2 και θα φέρουν 

τουλάχιστον 96GB μνήμης RAM. Η υπολογιστική αυτή ισχύς θα πολυπλέκεται μέσα 

από ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα ενοποίησης φυσικών μηχανών το οποίο 

χρησιμοποιεί τεχνολογία τύπου Oracle Linux/VM. Με την εξοπλιστική αυτή υποδομή 

γίνεται πια δυνατή η παροχή υπηρεσιών υπολογιστικής υποδομής (Infrastructure as a 

Service — IaaS), υπηρεσιών πλατφόρμας (Platform as a Service — PaaS), 

υποστηρίζοντας τη δομή ενός ενοποιημένου υπολογιστικού νέφους (cloud computing) 

για όλο το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και για άλλους φορείς. 

 

Με τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών φυσικών κέντρων 

δεδομένων για κάθε νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που εισάγεται στο 

Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον το νέο κέντρο δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. θα 

επιτρέπει τη μετοίκηση πληροφοριακών συστημάτων ή υπο-εφαρμογών σε 

πραγματικό χρόνο μεταξύ λογικών εξυπηρετητών. Παράλληλα θα επιτρέπει τον 

κεντρικό έλεγχο της διαχείρισης όλων των συστημάτων. Με τον τρόπο επιτυγχάνεται 

εξοικονόμηση χρημάτων από το κόστος συντήρησης και διαχείρισης. 

 

Επιπλέον το νέο αυτό κέντρο δεδομένων εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα 

συστημάτων, εφαρμογών και χρηστών σε συνθήκες υψηλού φόρτου εργασίας χωρίς 

φαινόμενα απώλειας της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως καθυστερήσεις ή αδυναμία 

παροχής υπηρεσίας.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο σε επίπεδο χρόνου και 

προσβασιμότητας όσο και σε επίπεδο ενοποιημένης παροχής πληροφορίας από και 
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προς τους πολίτες. Σημαντικά ενισχύονται και τα συστήματα ασφάλειας δεδομένων 

και δικτυακών επικοινωνιών με αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται η ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων του πολίτη.( http://government.gov.gr/2011/11/14/22922/). 

Το έργο του νέου κέντρου δεδομένων με τον τίτλο <TAXISNET: Εξοπλισμός-Κέντρο 

Δεδομένων Γ.Γ.Π.Σ.> χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

<Ψηφιακή Σύγκλιση> στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους. Το έργο 

προϋπολογίστηκε στο ποσό  των 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ και υλοποιήθηκε 

βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στην <Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΑΕ> και την ένωση εταιρειών <UNISYSTEMS A.E.-INTRACOM IT SERVICES>. 

(http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/YPHRESIES-FOROLOGIAS-GI-

ATHN-EXYPHRETHSH-TOY-POLITH-TAXISNET) , 

(http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/8990.pdf) 

(http://www.digitalplan.gov.gr/resource-api/dipla/contentObject/Apofash-Entaxhs-

322998/content) 

6.4 TAXIS 

Περίπου το έτος 1995 πραγματοποιήθηκε μια σειρά δράσεων οι οποίες είχαν ως 

στόχο την υποστήριξη των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) με θεματικό 

πεδίο τις τεχνολογίες πληροφορικής. Οι εν λόγω δράσεις αξιοποίησαν ένα μέρος των 

κονδυλίων του 2
ου

 Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 60 

εκατομμυρίων ευρώ. Το αντικείμενο των δράσεων αυτών ήταν η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου θα ήταν εφικτή η 

διασύνδεση και επικοινωνία όλων των φορολογικών υπηρεσιών σε πανελλαδικό 

επίπεδο. Οι βασικές επιδιώξεις του προγράμματος αυτού ήταν αφενός μεν η 

διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποθέσεων με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα 

αφετέρου δε η ταχύτερη διαχείριση των φορολογικών εισφορών που ανέκυπταν από 

πολίτες και επιχειρήσεις και η ανακούφιση των υπαλλήλων των ΔΟΥ αναφορικά με 

τον ημερήσιο φόρτο εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι γνωστό ως TAXIS. 

(Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας ,2008 , Π1)    

TAXIS (Taxation Information System) είναι το κωδικό όνομα του πληροφοριακού 

συστήματος μηχανογράφησης που σήμερα καλύπτει το σύνολο των φορολογικών 

διαδικασιών που διέπουν το Ελληνικό φορολογικό σύστημα. Αποτέλεσε ένα από τα 

http://government.gov.gr/2011/11/14/22922/
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/YPHRESIES-FOROLOGIAS-GI-ATHN-EXYPHRETHSH-TOY-POLITH-TAXISNET
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/YPHRESIES-FOROLOGIAS-GI-ATHN-EXYPHRETHSH-TOY-POLITH-TAXISNET
http://www.ktpae.gr/uploaded/anakoinwseis/8990.pdf
http://www.digitalplan.gov.gr/resource-api/dipla/contentObject/Apofash-Entaxhs-322998/content
http://www.digitalplan.gov.gr/resource-api/dipla/contentObject/Apofash-Entaxhs-322998/content
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μεγαλύτερα εγχειρήματα του Υπουργείου Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό του 

φορολογικού συστήματος. 

Η λειτουργία του TAXIS ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1998 στη ΔΟΥ Μοσχάτου. Εν 

συνεχεία αναπτύχθηκε σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας με αποτέλεσμα σήμερα να 

εξυπηρετεί το σύνολο των φορολογικών συναλλαγών. 

Το σύστημα υποστηρίζεται από servers και χιλιάδες τοπικούς σταθμούς εργασίας που 

βρίσκονται εγκατεστημένα σε όλες τις ΔΟΥ ανά την Ελλάδα. Το κεντρικό σύστημα 

του προγράμματος που αποτελείται από συσχετιζόμενα υποσυστήματα ,  βρίσκεται 

εγκατεστημένο στο κέντρο πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. 

Μέρος της λειτουργικότητας του TAXIS αποτελεί η επεξεργασία και οι 

διασταυρωτικοί έλεγχοι των επιστροφών φόρου , οι συνεχείς ενημερώσεις της 

φορολογικής καρτέλας κάθε φορολογούμενου  και η παραγωγή στατιστικών 

δεδομένων. 

Την υλοποίηση του συστήματος TAXIS ανέλαβε η INTRACOM. Το έργο ήταν 

αρκετά μεγάλο και απαιτητικό καθώς χρειαζόταν ο συνδυασμός και η ενοποίηση 

μεγάλου αριθμού υποσυστημάτων , διαδικασιών και λειτουργιών ενώ παράλληλα 

απαραίτητη ήταν η βαθιά γνώση και εμπειρία τόσο του φορολογικού περιβάλλοντος 

όσο και των μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων. 

Ειδικότερα , για να δημιουργηθεί και να τεθεί σε λειτουργία το TAXIS , χρειάστηκε 

να γίνει μελέτη του <Στρατηγικού Σχεδιασμού> , να αναπτυχθούν τα υποσυστήματα 

που προέκυψαν από τη μελέτη , να γίνει η μετάπτωση-μεταφορά όλων των 

δεδομένων που υπήρχαν , να εγκατασταθεί το λογισμικό σε όλες τις ΔΟΥ , να 

διενεργηθεί ο έλεγχος τόσο των μεμονωμένων συστημάτων όσο και του 

ολοκληρωμένου συστήματος και φυσικά να γίνει η εκπαίδευση των χρηστών.  

Αν λάβουμε υπόψη μας τον αριθμό των φορολογουμένων που σκόπευε να 

εξυπηρετήσει , τον αριθμό των υπηρεσιών στις οποίες θα γινόταν η εγκατάσταση , 

τον αριθμό των χρηστών και την περιορισμένη εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές 

της πληροφορικής μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του 

έργου. 
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Το TAXIS , αυτή τη στιγμή , αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

 Μητρώο Φορολογουμένων 

Είναι αυτό που διαχειρίζεται τη δημιουργία του μοναδικού Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε ένα φορολογούμενο. 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Το υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται τις δηλώσεις (περιοδικές και εκκαθαριστικές) 

ΦΠΑ , καθώς και τα πρόστιμα που τυχόν επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα 

κάθε φορά νομοθεσία. 

 Φορολογία Εισοδήματος  

Στο υποσύστημα αυτό καταχωρούνται και αξιολογούνται όλες οι δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. 

 Φορολογία Κεφαλαίου 

Διαχειρίζεται τις δηλώσεις μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας , τις δωρεές , τις 

κληρονομιές και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. 

 Έσοδα/Λογιστική Εσόδων 

Το υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές , 

πιστώσεις , επιστροφές και διαγραφές. 

 Διαχείριση Ελέγχου Φορολογούμενων 

Καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για κάθε υπόθεση ή για παρόμοιες  υποθέσεις 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. 

 Εικόνα Φορολογούμενου 

Περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που υπάρχουν για κάθε ένα 

φορολογούμενο δημιουργώντας το προφίλ του. 
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 Διασταυρώσεις  

Με το υποσύστημα αυτό είναι δυνατός ο εντοπισμός , μέσα από μια διαδικασία 

διασταυρώσεων ,  των φορολογουμένων που φοροδιαφεύγουν  

 Φορολογία Οχημάτων 

Το υποσύστημα διαχειρίζεται το μητρώο των οχημάτων , έχει τη δυνατότητα της 

διαγραφής των τελών κυκλοφορίας όπου χρειάζεται και έχει επίσης τη δυνατότητα 

έκδοσης ειδοποιητηρίων πληρωμής τελών κυκλοφορίας. 

 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 

Διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με τη θεώρηση , πιστοποίηση και απώλεια βιβλίων 

και στοιχείων καθώς και δεδομένα σχετικά με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές. 

 Δικαστικές Ενέργειες 

Εδώ παρακολουθείτε το σύνολο των νομικών υποθέσεων και ενεργειών των ΔΟΥ, 

γίνεται η διαχείριση των αναγκαστικών μέτρων διοικητικής εκτέλεσης και 

πραγματοποιούνται ρυθμίσεις χρεών. 

 Έξοδα/Λογιστική Εξόδων 

Εδώ διαχειρίζονται τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τίτλων αξιών ενώ 

παράλληλα ενημερώνεται το λογιστικό κύκλωμα των εξόδων. 

 Φορολογία Λοιπών Φόρων 

Εδώ διενεργούνται όλες οι διαδικασίες προσδιορισμού , πληρωμής και 

παρακολούθησης των λοιπών φόρων. 

 Πρωτόκολλο/Σύστημα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης 

Το υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα των 

ΔΟΥ καθώς και τη σχετική αλληλογραφία. 

 Επιθεώρηση και Έλεγχος ΔΟΥ 

Το υποσύστημα αυτό παρακολουθεί τη λειτουργία των ΔΟΥ και παράγει στατιστικά 

δεδομένα. 
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 Υπολογισμός Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) 

Εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις οικιστικές ζώνες και το κόστος 

τους για τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών.  

Η εφαρμογή του συστήματος TAXIS έδωσε τη δυνατότητα στο Υπουργείο 

Οικονομικών να αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Ειδικότερα : 

Α) Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΔΟΥ δεδομένου ότι 

δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την αύξηση των φορολογικών εσόδων , μείωση 

της φοροδιαφυγής , καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο των απαιτούμενων 

εργασιών και βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων πόρων. 

Β) Προσαρμογή σε μεμονωμένες απαιτήσεις καθώς υπήρχε η δυνατότητα για την 

εισαγωγή νέων φόρων αλλά και την προσαρμογή των υπαρχόντων στις εκάστοτε 

εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

Γ) Οι πολίτες πλέον είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν καλύτερες και 

αποτελεσματικότερες υπηρεσίες. 

Δ) Βελτιώθηκε η λειτουργική αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ε) Προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ψηφιακή οικονομία.    

(http://www.intracom.gr/intracom_it_services/gr/company/profile/success_stories_govern

ment/taxis.htm) 

 

 

http://www.intracom.gr/intracom_it_services/gr/company/profile/success_stories_government/taxis.htm
http://www.intracom.gr/intracom_it_services/gr/company/profile/success_stories_government/taxis.htm
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Σήμερα όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης και 

αλλαγής. Πολλές από τις διαδικασίες που υποστηρίζει παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά 

χωρίς να απαιτείται η παρουσία του φορολογούμενου στη ΔΟΥ. Με αυτό τον τρόπο 

ενισχύεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των Δημόσιων Οικονομικών 

Υπηρεσιών καθώς με το νέο κέντρο δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. θα αυξηθεί η ταχύτητα 

της επεξεργασίας , η ακρίβεια και η ανάλυση των δεδομένων του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

Από το 2012 ξεκίνησε το πρόγραμμα για τις συγχωνεύσεις των Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). Από το σύνολο των τριακοσίων εφοριών που 

υπήρχαν πριν αρχίσουν οι συγχωνεύσεις , υπολογίζεται ότι στο τέλος θα παραμείνουν 

περίπου 120. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό το εγχείρημα απαιτείται νέα 

ηλεκτρονική υποδομή καθώς το πρόγραμμα TAXIS με τη μορφή που μόλις 

περιγράψαμε , απαιτεί κάθε ΔΟΥ να έχει το δικό της κεντρικό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (server) και ταυτόχρονα τηρεί το δικό της ηλεκτρονικό αρχείο με τους 

φορολογουμένους της. Με τη διατήρηση του προγράμματος αυτού (TAXIS) θα ήταν 

τεχνικά σχεδόν αδύνατη η συγχώνευση των υπηρεσιών.   

Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό του 

TAXIS και τη δημιουργία του νέου TAXIS. Το νέο αυτό πρόγραμμα (νέο TAXIS) 

έχει αρχίσει να εγκαθίσταται σταδιακά στις φορολογικές υπηρεσίες ενώ ο στόχος 

είναι μέχρι το τέλος του 2013 να έχει εγκατασταθεί σε όλες τις ΔΟΥ της επικράτειας. 

Το νέο TAXIS λειτουργεί με καινούργια κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική και 

φιλοσοφία. Εγκαταλείπεται πλέον η έννοια της ¨αρμόδιας ΔΟΥ¨ και οι 

φορολογούμενοι θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ με τον 

ίδιο τρόπο αφού όλες θα έχουν πρόσβαση στα κεντρικά μητρώα και τις βάσεις 

δεδομένων του Υπουργείου.      

Τα πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη του νέου TAXIS είναι πολλά. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα εξής: 

 Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του νέου TAXIS τότε θα 

καταργηθεί η έννοια της αρμόδιας ΔΟΥ και οι φορολογούμενοι θα μπορούν 

να πραγματοποιούν οποιαδήποτε φορολογική συναλλαγή σε οποιαδήποτε 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 
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 Οι φορολογούμενοι θα εξυπηρετούνται από οποιαδήποτε ΔΟΥ γεγονός που 

οδηγεί σε κατακόρυφη μείωση του χρόνου που απαιτούνταν για την αναμονή 

στις ουρές και τον εκνευρισμό των πολιτών. 

 Με την κατάργηση των server των εφοριών και την κεντρικοποίηση  του 

συστήματος , δεδομένου ότι ο κεντρικός server βρίσκεται πλέον στη ΓΓΠΣ , 

απελευθερώνεται σημαντικός χώρος στις ΔΟΥ. 

 Μειώνεται δραστικά η απώλεια χρόνου για την αναζήτηση στοιχείων στο 

αρχείο δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων θα εμφανίζονται 

στα τερματικά των υπαλλήλων. 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Οικονομικών και το νέο πρόγραμμα προχωρούν 

παράλληλα με τη σταδιακή εξάλειψη της ανάγκης φυσικής παρουσίας του 

φορολογούμενου στις φορολογικές υπηρεσίες με την ανάπτυξη και την παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικά.  

(http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=206398&catID=2) 

(http://www.capital.gr/tax/News_tax.asp?id=1780130) 

6.5 TAXISnet 

 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 το Υπουργείο Οικονομικών αντιλήφθηκε  

την ανάγκη διεκπεραίωσης κάθε φορολογικής υποχρέωσης με ηλεκτρονικά μέσα. 

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με αντικείμενο την υιοθέτηση 

των  τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τον λειτουργικό ‘ιστό’ 

της Γ.Γ.Π.Σ. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις οδήγησαν στην εγκατάσταση και 

την πλήρη λειτουργία εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων. (Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , Π6)   

 

Την 17
η
 Δεκεμβρίου 1999 πραγματοποιήθηκε , μέσω προκήρυξης ανοιχτού 

διαγωνισμού με καθεστώς χρηματοδότησης από εγχώριους πόρους , η προμήθεια της 

απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία των 

σχετικών εφαρμογών. Ως ανάδοχος επιλέχθηκε εταιρία ιδιωτικού δικαίου και η 

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=206398&catID=2
http://www.capital.gr/tax/News_tax.asp?id=1780130
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υπογραφή της σχετικής σύμβασης περιλάμβανε την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

¨Ηλεκτρονική υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ¨. Το 2000 χαρακτηρίζεται ως 

έτος σταθμός για τα ελληνικά φορολογικά δεδομένα καθώς στις 22 Μαΐου τέθηκε 

επίσημα σε λειτουργία το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα ηλεκτρονικών φορολογικών 

συναλλαγών. Το πρόγραμμα αυτό επέτρεπε την υποβολή δηλώσεων Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  

 

 

Εικόνα 5  : Το λογότυπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

(http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html) 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για 

την επίβλεψη κατά την εγκατάσταση και την πλήρη εφαρμογή του συστήματος. Η 

ίδια Γραμματεία ανέλαβε επίσης και τη διαχείριση και τη χρήση της εγκατεστημένης 

υποδομής.  

 

Αργότερα ο αριθμός των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών αυξήθηκε με την 

ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούσαν την υποβολή δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος και καταστάσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Οι εφαρμογές αυτές 

απευθυνόταν σε μεγάλο πλήθος υποχρέων , πολίτες και επιχειρήσεις , και για αυτό το 

λόγο δόθηκε προτεραιότητα σε αυτές τις εφαρμογές.   

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία ηλεκτρονικά παρεχόμενων 

υπηρεσιών , που άπτονται φορολογικών θεμάτων , από τη Γ.Γ.Π.Σ. προς τις 

επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους ήταν αποκλειστικά προϊόν εγχώριας 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html
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πρωτοβουλίας και δεν επιβλήθηκε από τα Ευρωπαϊκά νομοθετικά διατάγματα στο 

πλαίσιο εναρμόνισης με ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.     

 

Το έτος 2006 αναμορφώθηκαν πλήρως , με πρωτοβουλία των μελών του προσωπικού 

της ΓΓΠΣ , όλες οι εφαρμογές που αφορούσαν την ηλεκτρονική υποβολή των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φορολογουμένων. Παράλληλα το Υπουργείο 

Οικονομικών προέβη στην υπογραφή σύμβασης με ιδιωτική εταιρία η οποία είχε την 

ευθύνη για τη συλλογή , τη μεταφορά και εκταμίευση προς τις τράπεζες όλων των 

εισφορών που σχετίζονταν με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Με τον τρόπο αυτό 

κατέστη δυνατή η αποπληρωμή των φορολογικών εισφορών χωρίς την ενδιάμεση 

παρουσία των υποχρέων. 

 

 Επίσης επανασχεδιάστηκαν με εσωτερικές διαδικασίες από το προσωπικό της ΓΓΠΣ 

και πάντοτε σε συνεργασία με τα τμήματα του υπουργείου που είναι αρμόδια για 

φορολογικά ζητήματα , οι εφαρμογές που αφορούσαν την υποβολή συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πελατών-προμηθευτών , περιοδικών και τελικών φόρων μισθωτών 

υπηρεσιών , καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης και έκδοση 

πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας. 

 

Η προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών του taxisnet , οι εργασίες 

συντήρησης καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης τεχνικών προβλημάτων 

καλύπτονταν από συμβάσεις που είχαν υπογραφεί με ιδιωτικές εταιρίες. 

(Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , Π1)   

6.5.1 Το Taxisnet σήμερα 

Στις 12-2-2013 η ΓΓΠΣ με έγγραφό της ανακοινώνει ότι ξεκινά η μετάβαση στη νέα 

ιστοσελίδα του gsis.gr. Στην αναβάθμιση του ιστοχώρου της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων έγινε προσπάθεια για την υιοθέτηση , ως βασική αρχή , 

της άμεσης πρόσβασης από τον πολίτη στην πληροφορία ή την εφαρμογή του 

ενδιαφέροντός του (με δυο κλικ).  

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΓΓΠΣ ο σχετικός ιστοχώρος αναβαθμίστηκε τόσο 

αισθητικά (αναφορικά με τις χρωματικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τα 

προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζουν κάποιοι πολίτες) όσο και λειτουργικά 
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κάνοντάς τον πιο φιλικό και εύχρηστο για το μέσο χρήστη. 

(http://www.techpress.gr/index.php/archives/56383) 

Η πρόσβαση στη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων πραγματοποιείται από το link www.gsis.gr  και έχει την εξής μορφή: 

 

Εικόνα 6  : Ιστοσελίδα Taxisnet ( http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html) 

http://www.techpress.gr/index.php/archives/56383
http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html
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Από μια επισκόπηση της αρχικής σελίδας μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε τις 

τρεις μορφές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται και ειδικότερα: 

Α) Υπηρεσίες προς τους πολίτες G2C (πορτοκαλί πλαίσιο) 

Β) Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις G2B (πράσινο πλαίσιο) 

Γ) Υπηρεσίες προς τη Δημόσια Διοίκηση G2G (μπλέ πλαίσιο) 

Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε κάθε μορφή 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

6.5.2 Υπηρεσίες προς τους πολίτες (G2C) 

 Έντυπα τελών κυκλοφορίας.  

Ο φορολογούμενος είχε τη δυνατότητα , χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών 

πρόσβασης , πληκτρολογώντας μόνο τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος και τον 

αριθμό κυκλοφορίας αυτού , να προβεί στην εκτύπωση της ειδοποίησης πληρωμής 

και στη συνέχεια να πληρώσει το σχετικό τίμημα είτε μέσω e-banking είτε 

αποκλειστικά μέσω τράπεζας ή καταστήματος ΕΛΤΑ.   

Το εγχείρημα αυτό στέφθηκε με επιτυχία καθώς μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2013 είχαν 

εισπραχθεί συνολικά 1.130.000,00 € έναντι 1.080.000,00 € που είχαν εισπραχθεί την 

περασμένη χρονιά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι το ύψος των τελών 

κυκλοφορίας δεν άλλαξε αποδεικνύεται ότι η αλλαγή από την έντυπη ειδοποίηση 

στην ηλεκτρονική πληροφόρηση είχε τόσο υψηλή αποδοχή που δεν επηρέασε τα 

προσδοκώμενα έσοδα. 

Ένα ποσοστό 7% των πληρωμών έγινε μέσω εναλλακτικών δικτύων των τραπεζών 

και έτσι οι πολίτες ξόδεψαν ελάχιστο χρόνο για να εκπληρώσουν την υποχρέωσή 

τους. Υπολογίζεται πως η φετινή διαδικασία εξοικονόμησε 500.000 ανθρωποώρες 

στην εθνική οικονομία. 

Επιπρόσθετα , η κατάργηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης και μεταφοράς των 

σημάτων στις τράπεζες , εξοικονόμησε στο Δημόσιο περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. 

Στην εξοικονόμηση αυτή θα πρέπει να προσθέσουμε το όφελος που προέκυψε από 
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την κατάργηση της κοστοβόρου και πολύπλοκης διαδικασίας διάθεσής τους στο 

κοινό (τήρηση ταμείων , ειδικοί κανόνες ασφαλείας) την εξάλειψη της δυνατότητας 

φοροδιαφυγής και την αποσυμφόρηση των ΔΟΥ από τις πληρωμές. 

Η αλλαγή αυτή (αποϋλοποίηση του σήματος και αλλαγή των καναλιών πληρωμής του 

τιμήματος) αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της 

ΓΓΠΣ και του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες. Αξίζει να σημειώσουμε 

ότι η αλλαγή αυτή στηρίχθηκε σε εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες που 

υλοποιήθηκαν με ίδιους πόρους από τη ΓΓΠΣ. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η εν 

λόγω εφαρμογή είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέσω διαδικτύου ακόμη και από 

κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες.  

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/5b965e51-f1f6-4a84-b171-

07a80b65f11d 

 Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 

Ο φορολογούμενος , χρησιμοποιώντας είτε τους ειδικούς προσωπικούς κωδικούς είτε 

τον ΑΦΜ του και τον κωδικό αριθμό ειδοποίησης ενός εκ των εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων των πέντε τελευταίων ετών , έχει τη δυνατότητα  

Α) να υποβάλλει αίτηση προκειμένου να καταστεί ατομικά δικαιούχος του 

επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης   ή 

Β) να υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση ως διαχειριστής ή εκπρόσωπος μιας ή 

περισσοτέρων πολυκατοικιών. 

Εν συνεχεία , η ΓΓΠΣ αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των παραστατικών που έχουν 

υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εντάσσει το φορολογούμενο στο μητρώο 

δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης και τελικώς πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό 

του δικαιούχου με το σχετικό επίδομα. 

  

 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 

Κατά τα έτη που προηγήθηκαν της ανάπτυξης του taxisnet , η υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων απαιτούσε τη φυσική παρουσία του υπόχρεου φορολογίας. Κάθε φυσικό 

πρόσωπο , αφού συμπλήρωνε τα έντυπα της δήλωσης που ήθελε να καταθέσει , εν 

συνεχεία υπέβαλλε τα έντυπα αυτά αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ που ήταν αρμόδια για 

τη φορολογία του. Το σύνολο των φορολογικών εντύπων (έντυπο Ε1) 

συγκεντρωνόταν και αποστέλλονταν στη ΓΓΠΣ η οποία ήταν αρμόδια για τη 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/5b965e51-f1f6-4a84-b171-07a80b65f11d
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/5b965e51-f1f6-4a84-b171-07a80b65f11d
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διεκπεραίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης του φόρου. Παράλληλα , 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό των ΔΟΥ πραγματοποιούσε έλεγχο των δηλωθέντων 

στοιχείων και ενημέρωνε το πληροφοριακό σύστημα TAXIS. Η όλη διαδικασία 

συνεχιζόταν με την αποστολή προς τον υπόχρεο , ταχυδρομικού φακέλου που 

περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα. 

Αν από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης προέκυπτε επιστροφή φόρου , τότε ο 

φορολογούμενος έπρεπε να μεταβεί , μετά τη λήψη του προαναφερθέντος φακέλου , 

στην τράπεζα ή στη ΔΟΥ για την είσπραξη την επιστροφής. 

Τόσο από την ανωτέρω περιγραφή της διαδικασίας όσο και από το διάγραμμα που 

ακολουθεί , γίνεται αντιληπτό ότι η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , 

που είναι υποχρεωτική για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας , 

αποτελούσε μια πολύπλοκη χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία τόσο για τους 

φορολογούμενους όσο και για τη διοίκηση. 

(Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , Π6)   
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Εικόνα  7 :Διάγραμμα ροής εργασιών συμβατικής (μέσω ΔΟΥ) υποβολής δήλωσης φόρου 

εισοδήματος Ε1 (Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , Π1) 
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Σήμερα , όλη αυτή η διαδικασία τείνει να μπει στο ντουλάπι της ιστορίας. Το 2013 

είναι η πρώτη χρονιά που θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά όλες οι 

εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013 

(χρήση 2012). 

 

Εικόνα  8 : Διάγραμμα Ροής Εργασιών Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος 

(Ε1) (Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , Π1) 

   

Από το διάγραμμα ροής καταλαβαίνουμε πόσο απλοποιείται η διαδικασία υποβολής 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τόσο για τον φορολογούμενο όσο και τη 

διοίκηση. 

 

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο χωρίς να ταλαιπωρηθεί σε ατελείωτες ουρές που προκαλούν 

εκνευρισμό. Επιπρόσθετα ενημερώνεται για την πορεία εκκαθάρισης της δήλωσής 

του ενώ έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει και να χρησιμοποιήσει όπου του ζητηθεί το 
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έντυπο Ε1 καθώς και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι ο χρόνος έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος 

μειώθηκε κατά 92% δηλαδή  από 6 μήνες σε μόλις 15 ημέρες. (Παρατηρητήριο για 

την κοινωνία της πληροφορίας , 2008)   

 

Από την άλλη πλευρά η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να εισπράξει σε 

πολύ γρηγορότερο χρόνο τα ποσά των φόρων που προκύπτουν από την φορολογία 

των εισοδημάτων των πολιτών. Επιπρόσθετα ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανθρώπινου 

δυναμικού των ΔΟΥ απελευθερώνεται από όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία 

και μπορεί να απασχοληθεί σε αποδοτικότερες , ουσιαστικότερες και 

παραγωγικότερες εργασίες.    

 Αίτηση Ρύθμισης Βεβαιωμένων Οφειλών 

Από τις 18-7-2013 οι φορολογούμενοι που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις τηρώντας τις δόσεις που ορίζονται από τη φορολογική 

αρχή , έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση υπαγωγής σε 

πρόγραμμα δόσεων οφειλών αποκλειστικά ηλεκτρονικά χωρίς την υποχρεωτική 

παρουσία αυτών στις ΔΟΥ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι ¨ουρές¨ που μόνο 

εκνευρισμό δημιουργούν τόσο στους φορολογούμενους όσο και στους υπαλλήλους οι 

οποίοι μπορούν πλέον να απασχοληθούν σε περισσότερο αποδοτικές εργασίες. 

 Προσωποποιημένη Πληροφόρηση 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ 1212 / 23-11-2012 , με απόφαση του 

υφυπουργού Οικονομικών κου Γ. Μαυραγάνη , από 1-6-2013 η πληρωμή 

βεβαιωμένων οφειλών θα γίνεται υποχρεωτικά στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ αντί για 

τα γκισέ των εφοριών ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα παρέχεται η 

δυνατότητα πληρωμών στα ταμεία των ΔΟΥ. 

Η πληρωμή των οφειλών θα γίνεται με τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού ο οποίος 

οναμάζεται Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ) ή αντίστοιχα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής 

(ΤΡΟ). Τον μοναδικό αυτό κωδικό μπορούν οι φορολογούμενοι να εκτυπώσουν μέσα 

από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 

κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. 

Με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών τα οφέλη είναι πολλά 

και προς πολλαπλούς αποδέκτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 
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• Απαλλαγή από το κόστος και τη διαδικασία διενέργειας μειοδοτικών 

διαγωνισμών για τα προεκτυπωμένα αποδεικτικά 

• Αποσυμφόρηση  των αρχείων των Δ.Ο.Υ. καθώς και των αποθηκών της 

ΙΔΕΑΔ. 

• Μείωση γραφειοκρατίας από την φύλαξη, διαχείριση και εφαρμογή κανόνων 

ασφάλειας για τα προεκτυπωμένα παραστατικά πριν και μετά την χρήση 

τους. 

• Απελευθέρωση πολλών ανθρωπομηνών εργασίας υπαλλήλων σε ετήσια βάση 

• Απαλλαγή από την αναγκαστική χρησιμοποίηση παρωχημένου εξοπλισμού 

(εκτυπωτές με ειδικά τραπεζάκια βάσης). 

• Εξοικονόμηση χώρων σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και δημιουργία ευέλικτων υποδομών 

• Εξυπηρέτηση του πολίτη και διευκόλυνση των επιχειρήσεων (ουρές, σπατάλη 

χρόνου και κόστους εργασίας). 

• Μείωση των δημόσιων δαπανών. 

• Περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει με την αναμενόμενη δραστική μείωση 

του χαρτιού που χρησιμοποιείται στην παρούσα φάση για την εκτύπωση 

πολλαπλών αντιτύπων.  

Η ηλεκτρονική διαδικασία είσπραξης οφειλών παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς να εκμεταλλευτούν τους υπάρχοντες τεχνολογικούς πόρους , 

την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και την «ηλεκτρονική εκπαίδευσή» τους , ώστε να 

μειώσουν αισθητά τα κόστη διαχείρισης , διανομής ή και απόκτησης των 

αποδεικτικών. Καθώς ο δημόσιος τομέας εκσυγχρονίζεται και οι δυνατότητες των 

δημόσιων υπηρεσιών αυξάνονται προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης , είναι προφανές ότι όλο και περισσότερες διαδικασίες θα 

μετατρέπονται σε ηλεκτρονικές. Άρα αυτή η αλλαγή , συνάδει με τις δεδηλωμένες 

προθέσεις και στόχους της πολιτείας για την «Ψηφιακή Ελλάδα». 

Καθώς το δημόσιο αποτελεί εικόνα του συνόλου των πολιτών, τα οφέλη του 

δημοσίου επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα και τους πολίτες, εξοικονομώντας τους 

πολύτιμο παραγωγικό ή ελεύθερο χρόνο σε πρακτικά απόλυτο βαθμό, αφού πλέον ο 

πολίτης μπορεί να κάνει την διαδικασία πληρωμής του φόρου σε χρόνο που τον 

εξυπηρετεί. (Χατζηπαναγιώτου , 2011)  
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 Προσυμπλήρωση ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης 

Με το άρθρο 18 του Ν 4144 / 2013 (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) η αρμόδια υπηρεσία της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέχρι το 

τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους , υποχρεούται να μεταφέρει ηλεκτρονικά το 

σύνολο της φορολογητέας ύλης κάθε μορφής σύνταξης , ανά συνταξιούχο στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων , από τη 

λήψη της προαναφερθείσας πληροφορίας προβαίνει υποχρεωτικά στην 

προσυμπλήρωση της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων 

φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ 

ΑΕ.  

Με τη διάταξη αυτή δεν θα αποστέλλονται πλέον ετήσια εκκαθαριστικά των 

συντάξεων σε κανένα συνταξιούχο καθώς τα σχετικά ποσά θα εμφανίζονται 

προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική δήλωση κάθε συνταξιούχου. Το όφελος από τη 

θεσπιζόμενη εφαρμογή είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς 

δημιουργεί σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών λόγω της μη αποστολής 

εκατομμυρίων εκκαθαριστικών κάθε χρόνο. Έτσι εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι 

, καταπολεμάται η γραφειοκρατία αλλά προκύπτει και ένα τεράστιο όφελος από τον 

περιορισμό της φοροδιαφυγής, που έχει διαπιστωθεί (από πρόσφατες ηλεκτρονικές 

διασταυρώσεις) σε συνταξιούχους λόγω της ανακριβούς δήλωσης των εσόδων από τις 

συντάξεις. 

 

6.5.3 Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (G2B) 

Αρκετές είναι και οι ηλεκτρονικές φορολογικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του 

διαδικτυακού τόπου gsis και απευθύνονται σε επιχειρηματίες. Από τις περισσότερο 

δημοφιλής είναι: 

 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα 

 Περιοδική δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που υποβάλλεται από κάθε 

υπόχρεο σε καταβολή ΦΠΑ με περιοδικότητα υποβολής ανά μήνα ή τρίμηνο, 

ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων του 

υπόχρεου. 
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 Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

 Περιοδικές και Οριστικές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που 

υποβάλλονται από τους εργοδότες που απασχολούν υπαλληλικό προσωπικό. 

 Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών και τα 

σχετικά ισοζύγια, που υποβάλλονται από ελεύθερους επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις. 

Οι παρεχόμενες προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικές φορολογικές υπηρεσίες έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία τόσο για τους επιτηδευματίες όσο και για το κράτος. 

Και αυτό διότι ο επιτηδευματίας απαλλαγμένος από την υποχρέωση της σπατάλης 

χρόνου σε δημόσιες υπηρεσίες έχει τη δυνατότητα να διευθετεί τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις ηλεκτρονικά και να συνεχίζει απερίσπαστος το επιχειρηματικό του έργο. 

Από την πλευρά του το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να διενεργεί πλήθος 

διασταυρωτικών ελέγχων  περιορίζοντας ή και εξαλείφοντας το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής. 

6.5.4 Υπηρεσίες προς τη Δημόσια Διοίκηση (G2G) 

Μέσα από τη σελίδα της ΓΓΠΣ και ειδικότερα από τις υπηρεσίες προς τη Δημόσια 

Διοίκηση υπάρχει πρόσβαση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ). Με νομοθετική 

ρύθμιση έχει συσταθεί η εν λόγω αρχή έργο της οποίας αποτελεί μεταξύ άλλων η 

καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών του 

πάσης φύσης προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέσω 

τραπεζικών λογαριασμών. Για την μηχανογραφική υποστήριξη του έργου της Ενιαίας 

Αρχής Πληρωμής αρμόδια έχει οριστεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.  

Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ φροντίζει για τη μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας 

στους ατομικούς λογαριασμούς των αμοιβομένων μετά την εντολή κατάθεσης των 

σχετικών ποσών: 

α) Από την 24
η
 Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στους 

λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών και  

β)  Από τα ΝΠΔΔ στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας. 
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Επίσης η ΔΙΑΣ παρέχει συγκεντρωτική πληροφόρηση σχετικά με τις παραπάνω 

πληρωμές σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ελληνικού Δημοσίου. 

 http://www.dias.com.gr/default.aspx?pid=101&mid=2&sid=104 

Επιπρόσθετα μέσω από την ίδια εφαρμογή γίνεται η υποβολή των οικονομικών 

στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του 

ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’). Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης 

Διευθυντών Διοίκησης Προσωπικού προκειμένου να διευθετηθούν θέματα σχετικά με 

τη δημιουργία Μητώου Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου. 

 

6.6 ELENXIS 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει τις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

και αναβαθμίζει τη λειτουργία τους. Η αναβάθμιση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την 

ανάπτυξη όλων εκείνων των υποδομών που καταστούν δυνατή την εισαγωγή 

πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης του ελεγκτικού τους έργου. Ειδικότερα, το 

ELENXIS: 

 Δημιουργεί ελεγκτικές εφαρμογές 

Αναπτύσσονται και λειτουργούν παραγωγικά εφαρμογές που έχουν ως στόχο την 

πλήρη κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

αναφορικά με το ελεγκτικό τους έργο. 

 Προμηθεύει εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

 Πραγματοποιεί εκπαίδευση των στελεχών του ΥΠΟΙΚ με στόχο την πλήρη 

αξιοποίηση και εξέλιξη του συστήματος. 

Οι εφαρμογές του ELENXIS με τις οποίες καλύπτεται ο ελεγκτικός κύκλος έχουν ως 

αντικείμενο : 

 Τη σχεδίαση στοχευμένων ελέγχων 

Με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας και ανάλυσης 

δεδομένων , όπως ανάλυση επικινδυνότητας –συλλογή και αποθήκευση δεδομένων- 

http://www.dias.com.gr/default.aspx?pid=101&mid=2&sid=104
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ανάδειξη υποθέσεων προς έλεγχο , υποστηρίζεται η στρατηγική των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών. 

 Την αποτελεσματική διαχείριση των  ελέγχων 

Προγραμματισμός του ελέγχου , Δρομολόγηση και παρακολούθηση προς έλεγχο 

υποθέσεων , Απολογισμός εκτέλεσης ελέγχων. 

 Τη διενέργεια και  αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων 

Ειδικότερα τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου , 

υποστήριξη των ελεγκτών κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων , 

ανατροφοδότηση του συστήματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

Το σύστημα αυτό έχει εφαρμογή στο σύνολο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του 

ΥΠΟΙΚ.(Επιτροπή Πληροφορικής & Επικοινωνιών , 2012)  

(http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/OLOKLHRWMENO-

PLHROFORIAKO-SYSTHMA-ELEGKTIKWN-YPHRESIWN-OPSEY-ELENXIS-

12e6c801-1add-459b-a775-869f07ee418b) 

Με το νέο αυτό αξιόπιστο εργαλείο εισάγεται μια νέα τεχνολογική υποδομή για τη 

διενέργεια ελέγχων η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 5.100 υπολογιστές και συγκεκριμένα 3.300 

προσωπικούς Η/Υ  και 1.800 φορητούς Η/Υ (laptops). 

Στόχος του συστήματος είναι ο εύκολος εντοπισμός όσων χρησιμοποιούν στις 

συναλλαγές τους πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή εμπλέκονται σε υποθέσεις 

φοροδιαφυγής. Παράλληλα, για κάθε ελεγχόμενο δημιουργείται ηλεκτρονικός 

φάκελος. Οι ελεγκτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επιτόπιο 

έλεγχο στις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το laptop του συστήματος ELENXIS  

μέσω του οποίου συνδέονται ασύρματα με την κεντρική μονάδα του Taxis, 

αντλώντας πληροφορίες για το προφίλ της ελεγχόμενης εταιρείας. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται κυρίως μεγάλες επιστροφές ΦΠA, παρουσίαση φορολογικών 

παραβάσεων, λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, επιδοτήσεις, οικονομικά 

αποτελέσματα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη κ.λπ.), απόδοση φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λπ. Στη συνέχεια τα φορολογικά δεδομένα που 

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/OLOKLHRWMENO-PLHROFORIAKO-SYSTHMA-ELEGKTIKWN-YPHRESIWN-OPSEY-ELENXIS-12e6c801-1add-459b-a775-869f07ee418b
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/OLOKLHRWMENO-PLHROFORIAKO-SYSTHMA-ELEGKTIKWN-YPHRESIWN-OPSEY-ELENXIS-12e6c801-1add-459b-a775-869f07ee418b
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/OLOKLHRWMENO-PLHROFORIAKO-SYSTHMA-ELEGKTIKWN-YPHRESIWN-OPSEY-ELENXIS-12e6c801-1add-459b-a775-869f07ee418b
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έχουν καταχωρηθεί από τον ελεγκτή στέλνονται στο Taxis για περαιτέρω 

επεξεργασία και διασταυρώσεις. 

Το νέο σύστημα στοχεύει να επισπεύσει τις ελεγκτικές διαδικασίες αλλά και την 

επιβολή των προστίμων στους παραβάτες δεδομένου ότι ¨ο φορολογικός έλεγχος θα 

ολοκληρώνεται σε 24 ώρες¨ . 

Επιπρόσθετα , κατά τη διενέργεια του ελέγχου ο ελεγκτής θα είναι σε θέση να 

πραγματοποιεί πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις προκειμένου να διαμορφωθεί 

ακριβής εικόνα της οικονομικής διαχείρισης της ελεγχόμενης επιχείρησης και να 

εντοπιστούν ενδεχόμενες φορολογικές παραβάσεις. Ειδικότερα  περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η επιχείρηση: 

 Bρίσκεται στο ηλεκτρονικό αρχείο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που 

έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή είναι εκδότες ή χρήστες 

πλαστών και εικονικών τιμολογίων ή αφερέγγυοι. 

 Έχει διαπράξει στο παρελθόν φορολογικές παραβάσεις. 

 Έχει κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία. 

 Δεν έχει υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών. 

 Αναφέρεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις λάθος ή καθόλου AΦM.  

 Bρίσκεται στη λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων ή 

στοιχείων. 

Πιστεύεται ότι κατά το στάδιο του σχεδιασμού των ελέγχων θα είναι δυνατή η 

επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών με σκοπό την ανάλυση κινδύνου και 

απώτερο στόχο την ανάδειξη των υποθέσεων με τον υψηλότερο βαθμό 

«επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή. 

Χάρη στη συμβολή του συστήματος «Elenxis» θεωρείται δυνατή η δημιουργία μιας 

«ενημερωμένης» και «αξιόπιστης μαύρης λίστας», ώστε στην πολιτική κατά της 

φοροδιαφυγής να γίνεται η καταγραφή των «ύποπτων» κλάδων και προσώπων. 
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Παράλληλα με τις προαναφερθείσες λίστες θα καταρτιστούν και ειδικοί δείκτες, με 

βάση τους οποίους θα γίνει και κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με 

την πιθανότητα φοροδιαφυγής. Eτσι, με βάση αυτά τα δεδομένα, θα σχεδιάζονται και 

θα διενεργούνται διαφορετικής συχνότητας και στοχοθέτησης φορολογικοί έλεγχοι. 

Το ELENXIS , το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του Ιουνίου του 2013 , 

αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ριζικά την επιχειρησιακή ικανότητα των ελεγκτικών 

υπηρεσιών αλλά και την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των ελέγχων. 

(http://tax-profit.gr/forologika-popular/211-elenxis-3d-%CE%BFn-line-

%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9e280a6.html) 

Ωστόσο η αποτελεσματικότητα του συστήματος έχει ήδη φανεί , καθώς κατά την 

πιλοτική χρήση του έχουν ήδη εντοπισθεί 1.750 φυσικά πρόσωπα που στο παρελθόν 

είχαν αποκομίσει μεγάλες υπεραξίες από την πώληση ακινήτων , αλλά δεν είχαν 

δηλώσει τα αντίστοιχα εισοδήματα (από την πώληση ακινήτων αποκτηθέντων με 

αγορά ή ανέγερση). (http://www.tanea.gr/news/economy/article/4789580/?iid=2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://tax-profit.gr/forologika-popular/211-elenxis-3d-%CE%BFn-line-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9e280a6.html
http://tax-profit.gr/forologika-popular/211-elenxis-3d-%CE%BFn-line-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9e280a6.html
http://www.tanea.gr/news/economy/article/4789580/?iid=2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ON LINE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 

7.1 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Σουηδία 

Η Σουηδία είναι η τέταρτη σε μέγεθος χώρα της Ευρώπης, με έκταση  486.661 χλμ. 

Το νοτιότερο σημείο της βρίσκεται στον ίδιο παράλληλο με το Εδιμβούργο, ενώ το 

βορειότερο απέχει 280 χλμ. από τον Αρκτικό κύκλο. Συνορεύει με την Νορβηγία στα 

δυτικά και με την Φινλανδία στα ανατολικά.  Από το 2000 συνδέεται με τη Δανία, και 

κατ΄ επέκταση με την ηπειρωτική Ευρώπη, μέσω γέφυρας στο στενό Έρεσουν. Η 

πρωτεύουσα Στοκχόλμη βρίσκεται στα νοτιοανατολικά και έχει πάνω από 1,5 

εκατομμύρια κατοίκους. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε νησιά που χωρίζουν τη 

Βαλτική Θάλασσα από τη λίμνη Μέλαρεν. 

Το 1997 , σε ένα νομοσχέδιο της Σουηδικής κυβέρνησης εισάγεται επίσημα η ιδέα 

της 24ωρης <Δημόσιας Διοίκησης στην Υπηρεσία των Πολιτών>. Στόχος ήταν να 

καταστεί η δημόσια διοίκηση περισσότερο προσανατολισμένη στις ανάγκες των 

πολιτών και των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις ενδεχομένως να χρειάζονται δεδομένα από περισσότερους οργανισμούς 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ,  κρίθηκε πως 

η συλλογή των δεδομένων είναι ένα πολύπλοκο θέμα την ευθύνη του οποίου πρέπει 

να αναλάβουν οι αρχές.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η χρήση των 

υπολογιστών συνέχισε να εξαπλώνεται στα περισσότερα τμήματα της κοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των νοικοκυριών. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που 

θεσπίστηκε το 1998 και αφορούσε την αφορολόγητη ενοικίαση ενός υπολογιστή με 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα , συνέβαλε 

καθοριστικά σε αυτό. Ο σουηδικός οργανισμός για τη Δημόσια Διοίκηση είχε το 

καθήκον να συντονίζει και να συμβάλει στην εφαρμογή της <24ωρης δημόσιας 

διοίκησης>. Περιέχει την εικόνα μιας σκάλας, όπου κάθε βήμα συμβολίζει κατά πόσο 

ένας οργανισμός έχει φτάσει στο έργο της  εκπλήρωσης των απαιτήσεων μιας 24ωρης 

υπηρεσίας προς το κοινό. (Ilshammar , L. 2005). 
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7.2 Σκιαγράφηση της Σουηδικής Φορολογικής Διοίκησης 

 

Από το 2006 και ύστερα από συγχωνεύσεις υπηρεσιών η Σουηδική φορολογική 

διοίκηση αποτελείται από μια κεντρική υπηρεσία, επτά τομείς, τμήμα μεγάλων 

οφειλετών και τμήμα είσπραξης φόρων. Σε κάθε έναν από τους επτά τομείς  

υπάρχουν ένα ή περισσότερα φορολογικά γραφεία, στα οποία το κοινό καθώς και οι 

μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, μπορούν να απευθύνονται για την επίλυση 

φορολογικών ζητημάτων τους. 

Τμήμα μεγάλων οφειλετών διαθέτει η Στοκχόλμη, το Μαλμό και το Γκέτεμποργκ στα 

οποία εξυπηρετούνται ζητήματα μεγάλων επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τους επτά τομείς στους οποίους διαιρείται η διοίκηση, χωρίζονται 

γεωγραφικά ως εξής: Βόρειος τομέας, Κεντρικός τομέας, Μαλαρνταλ, Στοκχόλμη, 

Δυτικός τομέας, Ανατολικός τομέας και Νότιος τομέας.  

 

 

 

Εικόνα 9: Σουηδική Φορολογική Διοίκηση 

(Φορολογική Επιθεώρηση ,Ιανουάριος 2012) 
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Στις αρχές του 2009 οι Κεντρική Διοίκηση είχε 315 υπαλλήλους και οι επτά τομείς 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω απασχολούσαν 8.720 υπαλλήλους ενώ το τμήμα μεγάλων 

επιχειρήσεων απασχολεί 1.338 υπαλλήλους. 

 

H Σουηδική φορολογική διοίκηση ασχολείται με τον τομέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου από το 2000 εξετάζοντας τις παρακάτω δραστηριότητες προκειμένου να 

εντοπίσει πιθανή φοροδιαφυγή: 

Τυχερά παιχνίδια     Παιχνίδια  

Πόκερ/καζίνο/στοίχημα/bingo   Εικονική πραγματικότητα 

Διοργανωτές των παιχνιδιών    Παιχνίδια δράσης 

Θυγατρικές/συνεργάτες    Παιδικά και εφηβικά παιχνίδια 

Τους  παίκτες      Διοργανωτές των παιχνιδιών  

Δημοπρασίες      LAN πάρτυ 

Ενήλικες      Έλεγχοι σε τρίτους 

Ιστοσελίδες με περιεχόμενο για ενήλικες  On-line πληρωμές 

Συνδεόμενες ιστοσελίδες    web hosting 

Δικτυακές κάμερες 

 

Ο έλεγχος που διενεργείται από την υπηρεσία επικεντρώνεται στα εξής: ποιός έχει 

καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης, ποιός πραγματικά διευθύνει το site που παρέχει τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία, προκύπτει αδήλωτο εισόδημα από τη λειτουργία της 

ιστοσελίδας, ποιοί είναι οι τρόποι πληρωμής, που είναι ο εγκατεστημένος ο server.  

 

Underground Banking 

 

Η  ορολογία υπόγειο τραπεζικό σύστημα (underground banking)  που χρησιμοποιείται 

για εταιρείες μεταφοράς χρηματικών κεφαλαίων είναι γνωστή με διάφορες ονομασίες 

όπως ανεπίσημο τράπεζικό σύστημα (informal banking), εναλλακτικό (alternative 

banking) και παράλληλο (parallel banking).  

Η χρησιμοποίηση αυτών των εταιρειών μεταφοράς κεφαλαίου παρουσιάζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα: 

α) Ταχύτητα και ευελιξία. 
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β) Απαλλαγή από πολύπλοκες τραπεζικές διαδικασίες και συμπλήρωση εγγράφων. 

γ) Ανταγωνιστικές χρεώσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές τράπεζες. 

δ) Δυνατότητα αποστολής χρημάτων σε μέρη που η συμβατικές τράπεζες θα είχαν 

ενστάσεις. 

 ε) Μυστικότητα - δυσκολία από τις αρχές για ταυτοποίηση των συμβαλλομένων. 

 

Οι παραπάνω εταιρείες λειτουργούν νόμιμα καθόσον το νομικό πλαίσιο προβλέπει 

την ύπαρξή τους και συνήθως οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται από μετανάστες 

που θέλουν να στείλουν χρήματα στην χώρα τους, από ξένους επιχειρηματίες για 

μεταφορά χρημάτων ή ακόμη και από αλλοδαπούς φοιτητές για την πληρωμή των 

διδάκτρων τους. Πέραν όμως από τις ανωτέρω νόμιμες συναλλαγές τα 

πλεονεκτήματα αυτών των εταιρειών τα εκμεταλλεύονται επιτήδειοι για ξέπλυμα 

μαύρου χρήματος, εγκληματικές δράσεις και φοροδιαφυγή. Η φορολογική αρχή 

ελέγχει τις παραπάνω εταιρείες, αρχικά ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους 

(π.χ.δηλώσεις, ορθή τήρηση βιβλίων) και στην περίπτωση που διαπιστωθούν 

ελλείψεις ή απόκρυψη εσόδων προχωράει σε πιο ενδελεχή έλεγχο ο οποίος αφορά τις 

συναλλαγές τους και κατά πόσο έχουν δηλωθεί στις αρχές οι εισροές και εκροές 

μεγάλων εμβασμάτων. Περαιτέρω γίνεται κατάσχεση των υπολογιστών και 

προσπάθεια να εντοπιστούν οι εντολείς και οι αποδέκτες των εμβασμάτων,  το οποίο 

απαιτεί ταχύτητα από πλευράς φορολογικής αρχής καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι δράστες καταφέρνουν να εξαφανίσουν τα στοιχεία. 

 

7.3 Πλεονεκτήματα της Σουηδικής Ηλεκτρονικής Φορολογικής 

Διοίκησης  

 

Η Σουηδική Φορολογική Διοίκηση διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να 

αντιμετωπίσει τις νέες μεθόδους φοροδιαφυγής. Αυτό το επιτυγχάνει στο μεγαλύτερο 

βαθμό μέσα από την εκπαίδευση του προσωπικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ακόμα και των πιο σύνθετων 

ελέγχων. Η εκπαίδευση των ελεγκτών είναι τέτοια ώστε να καθίστανται αποδοτικοί 

στις σύγχρονες απαιτήσεις και σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον όπως 

ηλεκτρονικό εμπόριο , on-line συναλλαγές , εταιρείες στοιχημάτων μέσω internet , 

πλατφόρμες για πληρωμές εμβασμάτων μέσω διαδικτύου. 
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Επιπρόσθετα , οι Σουηδοί πολίτες έχουν σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένο το αίσθημα 

της φορολογικής συνείδησης. Το αίσθημα αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι 

αισθάνονται ασφάλεια για το φορολογικό τους σύστημα καθώς το θεωρούν δίκαιο και 

πιστεύουν πως αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες. Η Σουηδική Φορολογική 

Διοίκηση κατάφερε να πείσει τους φορολογουμένους της για την ανταποδοτικότητα 

των φόρων που πληρώνουν στο κράτος. 

Η Σουηδική Διοίκηση έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών μέσω της διάδοσης της χρήσης του internet. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των υπηρεσιών που παρέχει η φορολογική διοίκηση είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω 

της ιστοσελίδας της (http://www.skatteverket.se/). Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνονται οι πολίτες , επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης  των 

οικονομικών πόρων του Δημοσίου (πχ εκτύπωση εντύπων) και ουσιαστικότερη 

κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σε περισσότερο παραγωγικές εργασίες (πχ 

περισσότερους ελέγχους). (Αλεξόπουλος ,Μ. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skatteverket.se/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ON LINE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

8.1 Η Φορολογική Διοίκηση της Ιταλίας 

Η Φορολογική Υπηρεσία της Ιταλίας (ΦΥΙ) , Italian Tax Agency , θεσμοθετήθηκε με 

νομοθετικό διάταγμα το 1999 ως υπηρεσία του Δημοσίου Φορέα. Η εν λόγω 

φορολογική υπηρεσία υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών το οποίο σε συνεργασία με τη ΦΥΙ καθορίζει τον τύπο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών , του επιδιωκόμενους στόχους και τη συγκέντρωση όλων 

των φορολογικών εισφορών για μια περίοδο τριών ετών που ανανεώνεται σε ετήσια 

βάση. Κατ΄επέκταση η ΦΥΙ έχει την πλήρη υπευθυνότητα για τη διαχείριση 

εφαρμογή και επίτευξη των επιδιωκόμεων στόχων σε ότι αφορά φορολογικά , 

λογιστικά και κανονιστικά ζητήματα. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΦΥΙ 

υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση και η νομική διαφάνεια. Επιπρόσθετα στις 

αρμοδιότητες της ΦΥΙ εντάσσεται η συγκέντρωση των φορολογικών εισφορών των 

επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του Δημοσίου Φορέα. 

Η Φορολογική Υπηρεσία της Ιταλίας αποσκοπεί: 

 Στην απλοποίηση των συναλλαγών για όσους είναι υπόχρεοι στη φορολογία. 

 Στη λήψη υποστηρικτικών δράσεων και στην παροχή πληροφοριακού υλικού. 

 Στην αύξηση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 

  Στην επίτευξη υψηλών δεικτών απόδοσης μέσω εφαρμογής καινοτόμων 

οργανωτικών και σχεδιαστικών δομών. 

Η ΦΥΙ αποτελείται από κεντρικά , περιφερειακά τμήματα αλλά και από τοπικές 

υπηρεσίες. Τα κεντρικά και περιφερειακά τμήματα δραστηριοποιούνται σε ζητήματα 

οργάνωσης και συντονισμού ενώ οι τοπικές υπηρεσίες ασχολούνται με λειτουργικά 

ζητήματα. 

Τα κεντρικά τμήματα αποτελούνται από  

 4 Γενικές Διευθύνσεις Υποστήριξης: 

1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ελέγχου 

2. Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων  
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3. Διεύθυνση Συστημάτων και Επεξεργασίας και 

4. Διεύθυνση έρευνας. 

 7 Κεντρικές Διευθύνσεις: 

1. Κεντρική Διεύθυνση Εισφορών  

2. Κεντρική Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων 

3. Κεντρική Διεύθυνση Διαχείρισης  

4. Κεντρική Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου 

5. Κεντρική Διεύθυνση Προσωπικού 

6. Κεντρική Διεύθυνση Φορλογικής Διαχείρισης και 

7. Κεντρική Διεύθυνση Παροχών και Οικονομικών Υποθέσεων. 

Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η ΦΥΙ  επιμερίζεται σε  

- 19 Περιφερειακές Διευθύσεις (μια ανά περιφέρεια) 

- 2 Μητροπολιτικές Διευθύσεις (Trento και Bolzano) 

- 386 Τοπικές Υπηρεσίες.  

Τα κύρια στάδια των εργασιών που πραγματοποιούνται από τη ΦΥΙ περιλαμβάνουν 

την επεξεργασία φορολογικών εντύπων που υποβάλλονται από τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και ειδικότερα: 

 Ετήσια και συνολική δήλωση εισοδήματος. 

Έντυπο ‘Modella UNICCO Persona Fischer’ για τους πολίτες και έντυπο ‘Modella 

UNICCO Societal did Persona/Capital’ για τις επιχειρήσεις. 

 Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ 

 Ετήσιες (εκκαθαριστικές) δηλώσεις ΦΠΑ. 

Η ανάπτυξη φορέων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικών με φορολογικά 

ζητήματα , πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1997 και 2001 και αποτέλεσε μέρος 

του ανασχεδιασμού του Ιταλικού φορολογικού συστήματος. Ο ανασχεδιασμός αυτός 

καθώς και η υιοθέτηση on line υπηρεσιών ακολούθησαν μια διαδικασία τα στάδια 

της οποίας είναι τα ακόλουθα: 

- Έναρξη φορολογικής υπηρεσίας για την αποπληρωμή φορολογικών και 

ασφαλιστικών εισφορών από το έτος 1999 ,  

- Έναρξη φορολογικής υπηρεσίας για την αποστολή εντύπου επιστροφής φόρου 

(Modella UNICCO) από το έτος 1999,  

- Δημιουργία τμήματος διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων , 

- Δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων (economy data bank) όπου τα 

καταχωρημένα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το έτος 2000. 
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Οι δράσεις για την παροχή ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών ξεκίνησαν , όπως 

είπαμε , από το 1997 και η λειτουργική τους ικανότητα αυξανόταν βαθμιαία. 

 

Ο ανασχεδιασμός του Ιταλικού φορολογικού συστήματος εγκαινίασε σημαντικές 

αλλαγές μεταξύ των οποίων ήταν η θέσπιση νομοθετικών διαταγμάτων τα οποία 

κατέστησαν υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή για ορισμένες κατηγορίες 

φορολογίας. Ειδικότερα , ενδιάμεσοι φορείς που υποβάλλουν φορολογικά έντυπα εκ 

μέρους πολιτών (πχ κατ΄επάγγελμα λογιστές) κάνουν χρήση της πλατφόρμας Entratel 

μέσω της οποίας διεκπεραιώνουν όλες τις συναλλαγές που αφορούν φορολογικά 

ζητήματα. 

 

Όσον αφορά τους πολίτες (μέσω του εντύπου Modella UNICCO Persona Fischer ή 

‘έντυπο 730’) και τις επιχειρήσεις (μέσω του εντύπου Modella UNICCO per Persona 

Giuridiche ή ‘έντυπο 770’) , σύμφωνα με τη μελέτη περίπτωσης-Παραδοτέο Π5 

Μέρος Α΄ του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας , δεν είναι 

υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα εν λόγω έντυπα εάν όμως επιθυμούν 

να το κάνουν επιλέγουν τη διαδικτυακή υπηρεσία Fisconline. 

 

8.2 Fisco Telematico 

Η υλικοτεχνική υποδομή που εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στα πλαίσια 

του προγράμματος Fisco Telematico σε επίπεδο κοστολογίου καταρτίσθηκε από την 

ομάδα εργασίας του πλαισίου μέτρησης eGEP, υπό την εποπτεία του Cristiano 

Codagnone, τον Ιούλιο του 2005. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι βασική 

προυπόθεση για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος ήταν η εξάλειψη της 

συσσώρευσης μη επεξεργασμένων εντύπων. Κατά την έναρξη του προγράμματος το 

έτος 1997 οι υπόχρεοι λάμβαναν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα 5 έτη μετά τη 

συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης ενώ για την επιστροφή φόρου ο χρόνος 

αναμονής ήταν περίπου 12 έτη. 
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Εικόνα 10 :Δίκτυο Προτύπου Fisco Telematico 

(Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , Παραδοτέο Π5) 

 

 Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τον ανασχεδιασμό που 

πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Fisco Telematico , η δομή του 

προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών έτυχε μετάβασης από το γραφειοκρατικό 

στο επιχειρηματικό πρότυπο. Έτσι αυξήθηκε ο αριθμός των διοικητικών στελεχών τα 

περισσότερα εκ των οποίων προήλθαν από τον ιδιωτικό τομέα , ενώ παράλληλα 

σημειώθηκε βαθμιαία πτώση του αριθμού των υπαλλήλων της πρώτης βαθμίδας 

γεγονός που απορρέει από την υιοθέτηση ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών. Η 

επιλογή του υπαλληλικού προσωπικού βαθμιαία επικεντρώνεται σε νεότερης ηλικίας 

υπαλλήλους με υψηλό δείκτη μορφωτικού επιπέδου.   

Κατά την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημιουργήθηκε έντονα η ανάγκη 

αναδιοργάνωσης. Η εφαρμογή της Fisco Telematico είχε ως συνέπεια τη διακοπή της 

λειτουργίας δέκα τοπικών φορολογικών υπηρεσιών που ασχολούνταν με ζητήματα 

επιστροφής φόρου αλλά και το μετασχηματισμό δυο κεντρικών διευθύνσεων. Η εν 



  
 

67 
 

λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία επέδρασε σε ζητήματα οργανωσιακών διαδικασιών , 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων , μέσων παραγωγής , εκπαίδευσης προσωπικού και 

ελέγχου συστημάτων. 

Η εκπαίδευση του υπαλληλικού προσωπικού αποτέλεσε κομβικό σημείο του 

προγράμματος και δέσμευσε ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της συνολικής επένδυσης. 

Κατά της εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαδικασιών πραγματοποιήθηκαν δράσεις 

εκπαίδευσης του υπαλληλικού προσωπικού με σεμινάρια επιμόρφωσης που 

απαιτούσαν την εκπόνηση 1,5 εκατομμυρίων ωρών εκπαίδευσης σε ετήσια βάση. 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης όπως 

εκπαίδευση εξ αποστάσεως , εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και εκπαίδευση με τον 

παραδοσιακό τρόπο. 

Σε μια προσπάθεια διάχυσης και ενθάρρυνσης ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών 

φορολογικών υπηρεσιών , αναπτύχθηκε ένα επικοινωνιακό σχέδιο δράσης το οποίο 

ενδεικτικά περιελάμβανε ανοικτές συζητήσεις-παρουσιάσεις , διαφημίσεις που 

απευθύνονταν σε επιχειρησιακούς και οικονομικούς φορείς , ενημερωτικά έντυπα και 

φυλλάδια που διανεμήθηκαν σε οικονομικούς φορείς , μαγνητικούς δίσκους με 

διευκρινιστικές οδηγίες , φάκελοι με πληροφοριακό υλικό που απέστειλαν οι 

φορολογικές υπηρεσίες σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματικούς φορείς , 

τηλεοπτικές διαφημίσεις , γραφεία υποστήριξης κοινού κ.α. 

Επιπλέον λήφθηκαν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχείς τεχνική βοήθεια. 

Τα μέτρα αυτά ενδεικτικά περιελάμβαναν σεμινάρια πληροφόρησης σε ενδιάμεσους 

φορείς , γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση , δημοσίευση 

καταλόγου με συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις κ.α.  

Τέλος δημιουργήθηκαν δίαυλοι για την παροχή υποστηρικτικών πληροφοριών 

σχετικά με τη συμπλήρωση εντύπων και τη γνώση προθεσμιών υποβολής. Ειδικότερα 

δημιουργήθηκαν δυο ιστοσελίδες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home  και http://fiscooggi.it/  

όπου παρέχεται στους τελικούς χρήστες πληροφοριακό υλικό. Επιπλέον 

δημιουργήθηκε γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας με αυτόματες τυποποιημένες 

απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις , υπηρεσία teletext των δημοσίων τηλεοπτικών 

καναλιών κ.α. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://fiscooggi.it/
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8.3 Πλεονεκτήματα της Φορολογικής Υπηρεσίας της Ιταλίας 

Η Φορολογική Υπηρεσία της Ιταλίας παρέχει , όπως ήδη έχουμε αναφέρει , δυο 

τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω δυο διαφορετικών τεχνολογικών διαύλων: 

Α) Προς πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

Fisconline. 

Β) Προς μεγάλες επιχειρήσεις και λογιστικά ή φοροτεχνικά γραφεία μέσω της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας Entratel. 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες Fisconline είναι προσβάσιμες μέσω χρήσης κωδικού 

πρόσβασης ενώ οι υπηρεσίες της Entratel είναι προσβάσιμες μέσω ψηφιακής 

υπογραφής. 

Τα πλεονεκτήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διαδικτυακών υπηρεσιών 

χωρίζονται σε δυο κατευθύνσεις: 

 Δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο και περισσότερο αποδοτικό σύστημα για τη 

συγκέντρωση δεδομένων. 

 Κατέστη δυνατή η ανακατανομή των δεδομένων φορολογικού χαρακτήρα και 

των σχετικών πληροφοριών δια μέσω διαφορετικών αποδεκτών με χρήση του 

διαδικτύου. 

Δεδομένου ότι στο λειτουργικό πρότυπο του Fisco Telematico εμπλέκονται αρκετοί 

οργανισμοί , μορφοποιήθηκε μια βάση δεδομένων με στοιχεία οικονομικού 

χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα από πολλούς αποδέκτες. (Παρατηρητήριο για 

την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , Παραδοτέο Π5 , Μέρος Α) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ON LINE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

9.1 Η Φορολογική Διοίκηση της Φινλανδίας 

 

Η Φινλανδία είναι μια εκτεταμένη γεωγραφικά χώρα (η έβδομη στην Ευρώπη) με  

πληθυσμό που  ανέρχεται σε περίπου 5.200.000 κατοίκους. Είναι ανεξάρτητο κράτος  

από το 1917, οπότε και απελευθερώθηκε από τους Ρώσους, αποτελεί πλήρες μέλος 

της Ε.Ε. από το 1995, ενώ από το 2001 το επίσημο εθνικό νόμισμά της είναι το Ευρώ.  

Είναι ένα Σκανδιναβικό κράτος με πολύ υψηλό επίπεδο φορολογικής  και 

γενικότερης θεσμικής οργάνωσης . Είναι  χαρακτηριστικό ότι κατά τα  τελευταία 

τέσσερα  έτη κατέχει την πρώτη θέση αναφορικά με το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς 

της οικονομίας της μπροστά από τις ΗΠΑ και Σουηδία με βάση την ετήσια έκθεση-

κατάταξη ανταγωνιστικότητας που συντάσσεται ετησίως από το Παγκόσμιο 

Οικονομικού Φόρουμ (WEF). (Γκίκας Γ.-Σαραιδάρης Α. , 2006) 

Η παροχή online υπηρεσιών είναι μέρος μιας μακράς προοδευτικής διαδικασίας αλλά 

και συνεχούς αλλαγής που ξεκίνησε στις αρχές του ‘90 και είχε ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το 2012. Στόχος ήταν ο πλήρης μετασχηματισμός της οργανωσιακής 

δομής σε μορφή επιχειρηματικού τύπου. 

Η Φορολογική Υπηρεσία της Φινλανδίας (ΦΥΦ) ως οργανισμός του Δημοσίου 

Φορέα, υπάγεται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 

(ΥΠΟΙΟ). Ειδικότερα αποτελείται από: 

 Την Εθνική Επιτροπή Φορολογίας όπου το έργο της  είναι να εξασφαλίζει και 

να ελέγχει την ενοποίηση και την εγκυρότητα όλων των ζητημάτων που 

σχετίζονται με τη φορολογία. 

 Τις περιφερειακές εφορίες που είναι υπεύθυνες για την φορολογία φυσικών 

και νομικών προσώπων (πολίτες και επιχειρήσεις αντίστοιχα) και την 

φορολογία των συνεταιρισμών ανάλογα με την γεωγραφική τους κατανομή. 

 Η εφορία για μεγάλους συνεταιρισμούς είναι η κεντρική φορολογική 

υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την φορολογία των μεγάλων συνεταιρισμών. 
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Αξίζει να σημειώσουμε πως το έτος 2006 η αξία των εισφορών που συλλέχθηκαν από 

τη Φορολογική Υπηρεσία της Φινλανδίας ήταν 55,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το 

κόστος λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας ήταν 337,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή το 

κόστος λειτουργίας αποτελεί περίπου το 0,6% των ετησίως συλλεγόμενων 

φορολογικών εισφορών.(Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , 

Παραδοτέο Π5 , Μέρος Β). 

 

9.2 Σκιαγράφηση της Φινλανδικής Φορολογικής Διοίκησης 

 

Το φορολογικό σύστημα της Φινλανδίας για πολίτες-μισθωτούς και τους εργοδότες 

τους χαρακτηρίζεται από απλότητα. Στο τέλος κάθε έτους κάθε φορολογούμενος 

λαμβάνει μια προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωση που αφορά το νέο έτος. Ο 

εργοδότης των εν λόγω μισθωτών λαμβάνει ηλεκτρονικά αυτή τη φόρμα για τους 

υπαλλήλους του την οποία και ενσωματώνει στο σύστημα μισθοδοσίας της εταιρίας. 

Συνεπώς , στα πλαίσια της φορολογίας των φυσικών προσώπων κάθε φολογούμενος 

λαμβάνει την φορολογική κάρτα (tax proposal scheme) με βάση τα δεδομένα που 

έχουν για αυτόν οι φορολογικές αρχές και οφείλει να κοινοποιήσει στο αρμόδιο 

φορολογικό γραφείο κάθε αλλαγή των φορολογικών του δεδομένων. (Γκίκας Γ.-

Σαραιδάρης Α. , 2006). 

Βασικός στόχος την Φινλανδικής Φορολογικής Υπηρεσίας είναι η αυτοματοποίηση 

της φορολογίας φυσικών προσώπων. Τα δεδομένα που απαιτούνται προέρχονται από 

τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (και μέσω των εργοδοτών) , τις τράπεζες , τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία , τις ασφαλιστικές εταιρίες κλπ. Η αυτοματοποίηση έδειξε ότι 

οι πολίτες έχουν προοδευτικά απαλλαχθεί από το να υποβάλλουν κάθε χρόνο την 

ετήσια φορολογική τους δήλωση. 

Η πρώτη ομάδα στην οποία εφαρμόστηκε η αυτοματοποίηση με την προ-συνταγμένη 

φορολογική δήλωση ήταν οι συνταξιούχοι που δεν είχαν κάποια άλλη πηγή 

εισοδήματος πλην της σύνταξής τους. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 1994 ενώ το 

έτος 1999 περίπου επτακόσιες χιλιάδες (700.000) φορολογουμένων είχαν ενταχθεί σε 

αυτή τη διαδικασία και το έτος 2000 τρία εκατομμύρια (3.000.000) φορολογουμένων 
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απελευθερώθηκαν από την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας φορολογικής τους 

δήλωσης.   

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει αντίρρηση για το ύψος των εισοδημάτων 

του έχει το δικαίωμα να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποδείξει 

το ύψος των πραγματικών εισοδημάτων του. Στην περίπτωση όμως που συμφωνεί με 

τη φορολογική δήλωση που του έχει αποστείλει η εφορία δεν χρειάζεται να κάνει 

κάτι παρά μόνο να πληρώσει το φόρο. (Γκίκας Γ.-Σαραιδάρης Α , 2006). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της Φορολογικής Υπηρεσίας της Φινλανδίας. Το κέντρο 

πληθυσμιακού μητρώου της Φινλανδίας παρέχει προς τη φορολογική υπηρεσία όλες 

τις πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας , την ηλικία και την οικογενειακή 

κατάσταση των φορολογουμένων. Το φινλανδικό κτηματολόγιο παρέχει επίσης όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες για το φόρο ακίνητης περιουσίας. Ο ρόλος των 

τραπεζών είναι πολύ σημαντικός για τη διεκπεραίωση των φορολογικών ζητημάτων 

καθώς όλες οι φορολογικές πληρωμές και εισπράξεις γίνονται μέσω τραπεζών.  

Η Φορολογική Υπηρεσία της Φινλανδίας πραγματοποίησε μια σειρά οργανωσιακών 

αλλαγών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που απορρέουν από την 

εκτεταμένη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ήδη από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 έχουν πραγματοποιηθεί εσωτερικές αλλαγές 

προκειμένου να γίνει ανακατανομή του εργασιακού φόρτου και των υποστηρικτικών 

λειτουργιών σε περιφερειακές μονάδες τοποθετημένες σε διάφορα μέρη της χώρας.  

 

Ειδικότερα: 

Α)Το Κέντρο Παραγωγής εγκαταστάθηκε , το Φεβρουάριο του 2006 , στην 

Jyvaskyla αναλαμβάνοντας την αυτοματοποίηση των λειτουργιών που σχετίζονται με 

τις διαδικασίες υπολογισμού φόρων και άλλων στοιχείων. 

Β)Το Κέντρο Οικονομικής Υπηρεσίας εγκαταστάθηκε την πόλη Turku, και 

λειτουργεί πλήρως από το 2006. Αναλαμβάνει λογιστικά ζητήματα και ενέργειες 

πληρωμών που αφορούν όλη την Φορολογική Υπηρεσία της Φινλανδίας. 

Γ) Το Κέντρο Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού βρίσκεται στην πόλη 

Hämeenlinna και είναι υπεύθυνο για ζητήματα εργασιακών σχέσεων και λογιστικών 

ζητημάτων που αφορούν στη μισθοδοσία της φορολογικής υπηρεσίας. 
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Η απλοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων, έτυχε 

πλήρους υποστήριξης από το σύνολο των πολιτικών και κυβερνητικών φορέων της 

χώρας. Το νέο προσυμπληρωμένο σύστημα επιστροφής φόρου, υποστηρίχθηκε ως 

προς τη λειτουργία του χάρις στην απλοποίηση των νόμων περί φορολογίας περί τις 

αρχές της δεκαετίας ‘90. (Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , 

Παραδοτέο Π5 , Μέρος Β) 

 

9.3 Πλεονεκτήματα της Φορολογικής Υπηρεσίας της Φινλανδίας. 

 

Η Φορολογική Υπηρεσία της Φινλανδίας έχει επιτύχει σημαντικότατα κέρδη που 

άπτονται της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος των πολιτών 

και των επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση του διαχειριστικού φόρτου που απαιτείται 

για τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

Ειδικότερα , η Φορολογική Υπηρεσία της Φινλανδίας πέτυχε αύξηση του δείκτη 

αποδοτικότητάς της  με την εξοικονόμηση χρόνου στη διαδικασία εισαγωγής 

δεδομένων (data entry) από υπαλλήλους των κατά τόπους φορολογικών υπηρεσιών. 

Το ανθρωπο-έτος εξοικονομείται με τους εξής τρόπους: 

 Αύξηση του βαθμού αυτοματισμού στις υπηρεσίες φορολογίας φυσικών 

προσώπων γεγονός που οδηγεί σε μείωση της ανάγκης για υπαλληλικό 

προσωπικό σε 85 άνθρωπο-έτη. 

 Αύξηση του βαθμού αυτοματισμού στις υπηρεσίες φορολογίας νομικών 

προσώπων με αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης για υπαλληλικό προσωπικό 

σε 46 άνθρωπο-έτη. 

 Οι Νέες online υπηρεσίες οδηγούν σε μείωση της ανάγκης εργασίας στη 

φορολογική υπηρεσία κατά 20 άνθρωπο-έτη. 

 

Επιπρόσθετα , η προ συμπληρωμένη επιστροφή φόρου απάλλαξε 4,8 εκατομμύρια 

φορολογουμένων από τη διαδικασία και την υποχρέωση συλλογής , διατήρησης και 

ενημέρωσης της φορολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εισόδημά τους.  Ο χρόνος που 

εξοικονομείται κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να υπολογιστεί κατά μέσο όρο σε δυο με 
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τρεις ώρες για κάθε περίπτωση δηλαδή συνολικά 10-14 εκατομμύρια ώρες το χρόνο. 

‘Ετσι επιτυγχάνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της μείωσης του 

διαχειριστικού φόρτου. 

 

Επίσης , η ανωτέρω διαδικασία έχει οδηγήσει σε αύξηση της αποτελεσματικότητας 

μέσω της μείωσης του χρόνου αναμονής για τους φορολογούμενους. Με το νέο 

σύστημα η εκκαθάριση φόρου είναι άμεση ενώ αντίστοιχα επισπεύδεται και η 

επιστροφή φόρου. .(Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας , 2008 , 

Παραδοτέο Π5 , Μέρος Β) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

10.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Η σπουδαιότητα του ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης στην ανάπτυξη και την ευημερία 

μιας χώρας είναι αδιαμφισβήτητη. Όλα τα ανεπτυγμένα κράτη , αντιλαμβανόμενα τη 

σπουδαιότητα αυτή , προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν τη Δημόσια Διοίκηση, να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της , να μειώσουν ή 

ακόμα και να εξαλείψουν τις παθογένειες του παλιού οργανωτικού μοντέλου. 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασμό με 

έναν εκ βάθρων ανασχεδιασμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών οδηγεί στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση δηλαδή την προώθηση της εκτεταµένης χρήσης των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση, σε συνδυασµό 

µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, µε σκοπό τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και την υποστήριξη των 

δηµόσιων πολιτικών. (Οικονόμου , 2006)  

(http://library.tee.gr/digital/m2146/m2146_oikonomou.pdf) 

Η δυναμική που παρουσιάζουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά 

και τα εμπόδια που υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες για την αξιοποίησή τους 

εμφανίζονται στον ¨ενάρετο κύκλο¨ δραστηριοτήτων στην ψηφιακή οικονομία όπου 

στο εξωτερικό (πράσινο) πλαίσιο απεικονίζεται η τεράστια δυναμική ενώ στον 

κεντρικό (κόκκινο) δακτύλιο απεικονίζονται τα εμπόδια. (Εθνική Στρατηγική για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ , 2012) 

http://library.tee.gr/digital/m2146/m2146_oikonomou.pdf
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Εικόνα 11 : Ο ενάρετος κύκλος στην ψηφιακή οικονομία (Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ , 2012) 

 

Από την ανάλυση των on line φορολογικών διοικήσεων των χωρών της Σουηδίας και 

της Φινλανδίας διαπιστώνουμε ότι οι φορολογικές τους διοικήσεις έχουν υιοθετήσει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

γεγονός που έχει οδηγήσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

παραγωγικότητας των εν λόγω υπηρεσιών. 

Κατάφεραν λοιπόν να πετύχουν μείωση των χρόνων αναμονής όπως και μείωση του 

διαχειριστικού φόρτου εξαλείφοντας δραστηριότητες περιφερειακού τύπου που 

κρίθηκαν περιττές μετασχηματιζόμενοι σε φορέα επιχειρηματικής λογικής 

εστιάζοντας αποκλειστικά στις αρχές του επιχειρείν. Κατόρθωσαν να αγγίξουν το 5
ο
 

επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχοντας προσωποποιημένη 

πληροφόρηση στους πολίτες οι οποίοι αποδέχθηκαν ευρύτατα τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό απολαμβάνουν σήμερα όλα τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
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Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του δείκτη Networked 

Readiness Index 2013 (NRI) ο οποίος εκτιμά τη δυνατότητα κάθε χώρας να 

επωφεληθεί από την ανάπτυξη του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Από τα αποτελέσματα του εν λόγω δείκτη έτους 2013 , τα οποία 

παρουσιάζονται στο παράρτημα Β , διαπιστώνουμε ότι η Φινλανδία και η Σουηδία 

βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα και ειδικότερα στην πρώτη και στην τρίτη θέση 

αντίστοιχα σε σύνολο 144 χωρών.  

(http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf) 

Και οι δυο αυτές χώρες , όπως προκύπτει και από το ¨The Global Information 

Technology Report 2013¨ , έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην βελτίωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να επέλθει ενσωμάτωση της έννοιας της 

καινοτομίας στην κουλτούρα των πολιτών , των επιχειρήσεων και του κράτους. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τον υπολογισμό του Networked 

Readiness Index 2013 λήφθησαν υπόψη τέσσερις συνιστώσες και ειδικότερα: 

Α) Ευρύτερο Περιβάλλον με τους εξής υποδείκτες: 

1) Πολιτικό και Ρυθμιστικό Περιβάλλον 

2) Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Περιβάλλον Καινοτομίας  

Β) Ετοιμότητα με τους παρακάτω υποδείκτες: 

1)Υποδομή και Ψηφιακό Περιεχόμενο 

2) Προσιτότητα 

3) Δεξιότητες 

Γ) Χρήση με τους εξής υποδείκτες: 

1) Πολίτες  

2) Επιχειρήσεις 

3) Κράτος 

Δ) Επιπτώσεις με τους παρακάτω υποδείκτες: 

http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf
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1) Οικονομικές Επιπτώσεις 

2) Κοινωνικές Επιπτώσεις  

(Dutta , Lanvin , 2013) 

 

Εικόνα 12 : The Networked Readiness Index (The Global Information Technology Report 2013) 

Ο τελικός δείκτης NRI είναι ένας απλώς μέσος όρος των τεσσάρων συνιστωσών ενώ 

κάθε συνιστώσα είναι ο μέσος όρος τως υποδεικτών που την αποτελούν. 

Η Φινλανδία φτάνει για πρώτη φορά στην πρώτη θέση παρουσιάζοντας βελτίωση στα 

2/3 των δεικτών του NRI ενώ αξιόλογες είναι οι επιδόσεις της και στους υπόλοιπους 

δείκτες. Επίσης βρίσκεται στην κορυφή των τριών από τις τέσσερις συνιστώσες και 

στην πρώτη δεκάδα στους εννέα από τους δέκα υποδείκτες. Ειδικότερα βρίσκεται 

στην κορυφή των υποδεικτών ¨Δεξιότητες¨ και ¨Οικονομικές Επιπτώσεις¨. Ο μόνος 

υποδείκτης στον οποίο η Φινλανδία δεν συγκαταλέγεται στην πρώτη δεκάδα είναι ο 

υποδείκτης της ¨Προσιτότητας¨ όπου καταλαμβάνει τη 19
η
 θέση. Η Φινλανδία , όπως 

άλλωστε έχει οριστεί στην ψηφιακή ατζέντα για την περίοδο 2011-2020 θέτει σε 

λειτουργία έναν ψηφιακό κύκλο προσφέροντας ένα εξαιρετικά ευνοικό περιβάλλον 

για επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές , υποδομές  και αναμφισβήτητα ένα από τα 

καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τιμές 
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που έλαβε η Φινλανδία σε κάθε έναν υποδείκτη καθώς και η σειρά κατάταξης σε 

κάθε μια συνιστώσα. Στο παρακάτω γράφημα με μπλέ γραμμή απεικονίζεται η 

κατάταξη της υπο εξέταση χώρας στους δέκα υποδείκτες ενώ με μαύρη γραμμή 

απεικονίζεται ο μέσος όρος των οικονομιών της ομάδας εισοδήματος που ανήκει η εν 

λόγω χώρα. Η κατάταξη της χώρας σε εισοδηματική ομάδα ορίζεται από την 

παγκόσμια τράπεζα και αντανακλά την κατάσταση που υπήρχε το μήνα Νοέμβριο του 

2012. 

 

Εικόνα 13: Ο δείκτης NRI για τη Φινλανδία (The Global Information Technology Report 2013) 

 

 

Η Σουηδία από την άλλη πλευρά βρίσκεται στην Τρίτη θέση του δείκτη και , όπως 

και η Φινλανδία , βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στους εννέα από τους δέκα 

υποδείκτες. Βρίσκεται στην κορυφή του υποδείκτη χρήσης γεγονός που 

αντικατοπτρίζει το εντυπωσιακό επίπεδο χρήσης νέων τεχνολογιών τόσο από τους 

πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις. (Dutta , Lanvin , 2013). Παρακάτω βλέπουμε 

τις τιμές που έλαβε η Σουηδία στους επιμέρους δείκτες.  
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Εικόνα 14 : Ο δείκτης NRI για τη Σοηδία (The Global Information Technology Report 2013) 

 

Η Ιταλία βρίσκεται στην πεντηκοστή θέση του δείκτη. Μία επιδείνωση στην πολιτική 

της χώρας και μια σχετική στασιμότητα στην πρόοδο και στη βελτίωση των 

υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών οδήγησε σε μια μικρή 

πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

 

Εικόνα 15 : Ο δείκτης NRI για την Ιταλία (The Global Information Technology Report 2013) 
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Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα στον τομέα της 

υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Όμως η ραγδαία επιδείνωση του πολιτικού περιβάλλοντος  και η αδυναμία της χώρας 

να στηρίξει τις επιχειρήσεις που καινοτομούν , οδήγησαν την Ελλάδα στην 64
η
 θέση 

του δείκτη.    

 

 

Εικόνα 16 : Ο δείκτης NRI για την Ελλάδα (The Global Information Technology Report 2013) 

. 
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Παρακάτω παραθέτουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα με την κατάταξη που έλαβαν 

στους δέκα υποδείκτες οι υπο εξέταση χώρες. 

 FINLAND SWEDEN ITALY GREECE 

 ENVIRONMENT     

Political and Regulatory 3 5 95 103 

Business and Innovation 7 11 69 68 

 READINESS     

Infrastructure 2 4 40 46 

Affordability 19 7 49 73 

Skills 1 10 45 41 

 USAGE     

Individual 6 3 34 43 

Business 3 4 46 107 

Government 10 8 108 118 

 IMPACT     

Economic 1 3 37 80 

Social 9 10 80 83 

 

Παρόλα αυτά οι προσπάθειες που γίνονται στη χώρα μας για τη θεμελίωση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αδιαμφισβήτητες. Ήδη έχει δημιουργηθεί το 

νομοθετικό πλαίσιο , έχει διαμορφωθεί εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ (Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών , 2012) και 

έχουν οριστεί οι βασικές αρχές και οι κατευθύνσεις μέσω της Εθνικής Στρατηγικής 

για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τα οποία παραθέτουμε στο παράρτημα Α της 

παρούσας εργασίας.  
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Ήδη η αποδοτικότητα σε όρους μείωσης του χρόνου απασχόλησης  υπαλλήλων των 

φορολογικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα  την εξάλειψη της διαδικασίας 

εισαγωγής δεδομένων των δηλώσεων , μείωση των χρόνων επεξεργασίας των 

εντύπων , μείωση των λαθών που οδηγούν σε επανασυμπλήρωση , μείωση των 

χρόνων αναμονής.  

Σήμερα το taxisnet αναγνωρίζοντας τον κάθε χρήστη από τον μοναδικό κωδικό 

εισόδου στο σύστημα , του παρέχει , κατά την συμπλήρωση της φορολογικής του 

δήλωσης , πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα που δηλώνει ο φορολογούμενος ως 

πρώτη ή δευτερεύουσα κατοικία καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τα 

αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του απαλλάσοντάς τον από τη συμπλήρωση των 

σχετικών πεδίων. Ο φορολογούμενος αποδέχεται ή τροποποιεί εάν υπάρχουν αλλαγές 

, την  σχετική πληροφορία. 

Ήδη από το έτος 2014 ξεκινάει και ο θεσμός της προσυμπληρωμένης φορολογικής 

δήλωσης για τους συνταξιούχους γεγονός που θα αποτελέσει επανάσταση στα 

φορολογικά χρονικά. Η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη 

ενώ θα οδηγήσει τη χώρα μας σε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

10.2 Όρια και Περιορισμοί 

Ως περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης τίθεται το γεγονός ότι για τις χώρες πλην 

της Ελλάδας περιοριστήκαμε στην παρουσίαση του τρόπου υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος και δήλωσης ΦΠΑ. Τα φορολογικά δεδομένα διαφέρουν 

ανάλογα με την υπο μελέτη χώρα  , όμως οι δυο αυτές δηλώσεις αποτελούν 

αντικείμενο χρήσης των πλέον διαδεδομένων φορολογικών υπηρεσιών για τις οποίες 

παρέχεται πλήρη διαθεσιμότητα σχετικών δεδομένων και αφορούν η πρώτη το 

σύνολο του πληθυσμού ενώ η δεύτερη το σύνολο του πληθυσμού που ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα. 

10.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Όλοι γνωρίζουμε την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της αναδιάρθωσης της 

φορολογικής διοίκησης και της αλλαγής που πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  



  
 

84 
 

Δεδομένου ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εξελίσσονται  

ραγδαία , μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της αφομοίωσής τους από τους 

εκάστοτε φορολογικούς μηχανισμούς. 

Ως πρόταση για μελλοντική διερεύνηση , ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε επίσης  

η μέτρηση και η μελέτη των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν τα επόμενα χρόνια  

στην Ελλάδα όταν πλέον θα έχουν ευρύτατα υιοθετηθεί οι ΤΠΕ τόσο από τη 

φορολογική διοίκηση όσο και από τους πολίτες. ‘Όταν δηλαδή οι αλλαγές που 

πραγματοποιούνται κατά την παρούσα φάση θα έχουν αποκρυσταλλωθεί από τη 

φορολογική διοίκηση. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ενδιαφέρει η μελέτη των 

αποτελεσμάτων που θα έχει επιφέρει συνολικά η στροφή της φορολογικής διοίκησης 

στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

Δεδομένου ότι στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχοληθήκαμε ως επι το 

πλέιστον με τη μελέτη των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από το κράτος 

προς του πολίτες και τις επιχειρήσεις (G2C και G2B) , μια ενδιαφέρουσα πρόταση για 

μελλοντική διερεύνηση αποτελεί η μελέτη των υπηρεσιών που παρέχονται 

ηλεκτρονικά από το Κράτος προς το Κράτος (Government to Government , G2G). 

Όλες δηλαδή τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που διενεργούνται μεταξύ των Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Οργανισμών και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την 

ενδο-υπηρεσιακή και ενδο-κυβερνητική συνεργασία οδηγώντας τελικά στην αύξηση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα 

Μια τέτοια μελέτη θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τη μελέτη 

των φορολογικών διοικήσεων των ανεπτυγμένων κρατών , τα οποία ήδη 

απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα του πέμπτου επιπέδου ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ,  προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχομένως η μετάβασή τους ίσως σε 

μια νέα μορφή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 

 

 

 Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  
 
Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων  

 

Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση  
22 Μαΐου 2013  

"Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση και υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες χωρίς την ουσιαστική αξιοποίηση 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών..."  

 
Αντώνης Σαμαράς - Πρωθυπουργός της Ελλάδας  

Προγραμματικές δηλώσεις Κυβέρνησης, 06.07.2012  

 

Οι ανάγκες των πολιτών για καλύτερες υπηρεσίες, των επιχειρήσεων για ένα 

φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και του Δημόσιου Τομέα για ένα περισσότερο 

αποτελεσματικό και παραγωγικό κράτος, απαιτούν δημιουργικές λύσεις , διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις με φαντασία και μέγιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.  

Οι δυνατότητες που δίνει η εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργούν νέες προσδοκίες 

στους τελικούς χρήστες και απαιτούν από τη Δημόσια Διοίκηση να μπορεί να δώσει 

και να λάβει υπηρεσίες κάθε χρονική στιγμή, παντού και σε κάθε συσκευή, με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος.  

Η Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στόχο έχει να καθορίσει 

με σαφήνεια ένα νέο τομέα ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό πάντα με τον 
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αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό για τις ΤΠΕ στην Ελλάδα τα επόμενα δέκα χρόνια 

και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, βασισμένη στις αρχές της 

ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας, την επενδυτική 

ενίσχυση και φυσικά την ανάπτυξη της απασχόλησης.  

1. Κύριοι Στόχοι  

Οι κύριοι στόχοι της Στρατηγικής συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:  

 Παροχή του μέγιστου δυνατού αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη 

και την επιχείρηση ειδικότερα υπηρεσιών "4ου ή 5ου επιπέδου", δηλαδή 

υπηρεσιών που ολοκληρώνονται διαδικτυακά, χωρίς φυσική παρουσία του 

πολίτη στη δημόσια διοίκηση.  

 Δημιουργία περιβάλλοντος πλήρως ψηφιακής συνεργασίας/επικοινωνίας 

μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης  

 Χρήση σύγχρονων υποδομών και διασφάλιση ποιοτικών, και ασφαλών 

συνθηκών ψηφιακής ανάπτυξης για τους πολίτες , τις επιχειρήσεις και τον 

δημόσιο τομέα.  

Η προσπάθεια για επίτευξη των παραπάνω στόχων γίνεται με κανόνες διασφάλισης 

του απαραβίαστου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στη σφαίρα 

της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.  

2. Σχεδιαστικές Αρχές  

 
Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ελληνικού περιβάλλοντος, όπως 

αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, και να επιτύχει ουσιαστική 

μεταρρύθμιση, η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βασίζεται στις 

ακόλουθες γενικές σχεδιαστικές αρχές:  

 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔ) είναι βασική συνιστώσα της Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης (ΔΜ). Οι πολιτικές ΗΔ και ΔΜ πρέπει να κινούνται 

παράλληλα και συντονισμένα.  

 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αναπτύσσεται με τρόπο συντονισμένο, με τη 

συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  

 Κάθε έργο ή/και δράση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οδηγεί σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα ως προς την απλούστευση δομών και διαδικασιών, και ως προς 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης.  
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 Η ανάπτυξη των ΤΠΕ ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, 

διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων, της σφαίρας της ιδιωτικής ζωής και της ταυτότητας 

των πολιτών, ενώ η μείωση των αποδεκτών κινδύνων σε πληροφοριακά 

συστήματα είναι εγγυημένη.  

 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και οι ευκαιρίες που επιφέρει λαμβάνονται 

υπόψη κατά την εκπόνηση όλων των τομεακών και οριζόντιων πολιτικών.  

 Λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις που σημειώνονται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η Ελλάδα, ως ενεργός εταίρος, μοιράζεται 

την εμπειρία και τη γνώση της αλλά και μαθαίνει από τους άλλους.  

 Ο δημόσιος τομέας εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε διαφορετικές 

τεχνολογικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν το κατάλληλο υλικό και 

λογισμικό και διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων 

πληροφοριών με τη χρήση ανοικτών προτύπων.  

 Η συλλογή δεδομένων και η ανάπτυξη λύσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

χαρακτηρίζονται από την αρχή της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης.  

 Λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα τόσο των δημιουργών όσο και των 

χρηστών της πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας:  

Η οριζόντια συνεργασία μεταξύ Υπουργείων σε κάθε επίπεδο, μέσω της Επιτροπής 

Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να αποφεύγονται 

αλληλεπικαλυπτόμενες ή και αντικρουόμενες μεταξύ τους ενέργειες.   

 

3. Πλαίσιο Ανάπτυξης  

 
Το πλαίσιο ανάπτυξης της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

διαμορφώνεται πάνω σε τέσσερις βασικούς και πρωταρχικούς πυλώνες:  

 

Α. Προσέγγιση με επίκεντρο την πληροφορία (data oriented approach)  

Μία τέτοια στρατηγική προσέγγιση μας μεταφέρει από το επίπεδο διαχείρισης 

εγγράφων που βρισκόμαστε σήμερα σε μία νέα, πιο σύγχρονη πραγματικότητα 

διαχείρισης διακριτών τμημάτων πληροφορίας, ανοιχτών δεδομένων και 

περιεχομένου τα οποία μπορούν εύκολα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, να 
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σημειωθούν, να χαρακτηριστούν, να διαμοιρασθούν, να διασφαλισθούν και να 

παρουσιασθούν με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο χρήσιμος και κατανοητός για τον 

αποδέκτη αυτής της πληροφορίας.  

Β. Προσέγγιση κοινής πλατφόρμας (shared platform)  

Αποτελεί προϋπόθεση συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες δομικές και λειτουργικές 

μονάδες του κράτους (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διευθύνσεις, Φορείς κλπ) 

προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες, να προωθηθεί η ανάπτυξη, να εφαρμοσθούν 

συνεκτικά πρότυπα, και να διασφαλισθεί η δημιουργία και παράδοση δεδομένων και 

πληροφοριών με συνοχή και αξιοπιστία.  

Γ. Προσέγγιση με επίκεντρο τον τελικό χρήστη1  

1 Ως «τελικοί χρήστες» νοούνται οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και τα στελέχη του 

Δημόσιου Τομέα  

Από τις πληροφορίες που παρέχονται, μέχρι το σύστημα διαχείρισης και τον τρόπο 

οργάνωσης καθώς και την παρουσίαση, το επίκεντρο πρέπει να είναι οι ανάγκες των 

πολιτών, των επιχειρήσεων και των στελεχών των δημοσίων φορέων. Βάζοντας τον 

τελικό χρήστη στο επίκεντρο, σημαίνει ότι ποιοτικές πληροφορίες και υπηρεσίες είναι 

προσβάσιμες, ισχύουσες και ακριβείς οποιαδήποτε στιγμή εκείνος τις χρειάζεται.  

Δ. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα  

Ο σχεδιασμός της ψηφιακής ανάπτυξης δεν μπορεί να παραγνωρίσει τους κινδύνους 

που αφορούν σε εσκεμμένες επιθέσεις ή τυχαίες παραβιάσεις ασφάλειας και 

ιδιωτικότητας, είτε σε εφαρμογές είτε σε πληροφορία. Απέναντι σε αυτούς τους 

κινδύνους, λαμβάνονται τα μέγιστα δυνατά μέτρα στη βάση των βέλτιστων διεθνών 

πρακτικών, τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας όσο και της νομοθεσίας. Για να 

υποστηριχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία, χρειάζεται να υπάρχει 

σιγουριά και παράλληλα εγγύηση για την ασφάλεια των δεδομένων σε ολόκληρο τον 

τεχνολογικό κύκλο ζωής.  

4. Στρατηγικές Κατευθύνσεις  

Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα συνεκτικό πλέγμα 

τριών (3) στρατηγικών κατευθύνσεων. Κάθε έργο και δράση ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης εντάσσεται σε μία από τις στρατηγικές κατευθύνσεις, δεδομένου ότι 

εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, ενώ παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην 

υλοποίηση επιμέρους στόχων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός "ψηφιακού προφίλ" για κάθε έργο ή δράση 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με προκαθορισμένο βάρος συμβολής στην επίτευξη 

της εθνικής στρατηγικής και συγκεκριμένη προτεραιότητα υλοποίησης.  

Στρατηγική κατεύθυνση 1: Πολίτες  

Περιλαμβάνονται όλες οι ψηφιακές πολιτικές που ενισχύουν τη «ψηφιακή» 

δραστηριοποίηση των πολιτών, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν στην 

εξυπηρέτησή τους (π.χ. υπηρεσίες 4ου και 5ου επιπέδου, διασύνδεση μητρώων) και 

στην απελευθέρωση της δημιουργικότητάς τους (π.χ. ανοιχτά δεδομένα, web 

services). Στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών μέσω της ευρείας χρήσης ΤΠΕ και η διευκόλυνση της καθημερινότητας και 

των συναλλαγών τους τόσο με τη Δημόσια Διοίκηση όσο και μεταξύ τους ή με 

επιχειρήσεις.  

Στρατηγική κατεύθυνση 2: Επιχειρήσεις  

Περιλαμβάνονται ψηφιακές πολιτικές, που εκπονούνται από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 

εξασφαλίζουν ένα σταθερό και ψηφιακά φιλικό, προς τον επιχειρηματία και την 

επιχειρηματικότητα, περιβάλλον. Παράλληλα, διασφαλίζουν όλες τις απαραίτητες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησής των επιχειρήσεων καθώς και τις αντίστοιχες 

υποδομές.  

Στρατηγική κατεύθυνση 3: Κράτος  

Περιλαμβάνονται ψηφιακές πολιτικές που αποσκοπούν στη ουσιαστική 

αναδιοργάνωση του κράτους και στην εσωτερική βελτίωση της παραγωγικότητας, της 

αποδοτικότητας και της οργάνωσής του (π.χ. G2G, αναδιοργανώσεις), αξιοποιώντας 

τεχνολογικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης, επιδιώκεται 

η διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος και μιας νέας κουλτούρας λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και 

παραγωγικότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

   

 
 

The Networked Rediness Index 2013   

        

   2012 rank    
2012 
rank 

Rank Country/Economy Score 
(out of 
142) Rank Country/Economy Score 

(out of 
142) 

        

1 Finland 5.98 3 73 Ukraine 3.87 75 

2 Singapore 5.96 2 74 Thailand 3.86 77 

3 Sweden 5.91 1 75 Romania 3.86 67 

4 Netherlands 5.81 6 76 Indonesia 3.84 80 

5 Norway 5.66 7 77 Moldova 3.84 78 

6 Switzerland 5.66 5 78 Bosnia and Herzegovina 3.80 84 

7 United Kingdom 5.64 10 79 Seychelles 3.80 n/a 

8 Denmark 5.58 4 80 Egypt 3.78 79 

9 United States 5.57 8 81 Cape Verde 3.78 81 

10 Taiwan, China 5.47 11 82 Armenia 3.76 94 

11 Korea, Rep. 5.46 12 83 Albania 3.75 68 

12 Canada 5.44 9 84 Vietnam 3.74 83 

13 Germany 5.43 16 85 Jamaica 3.74 74 

14 Hong Kong SAR 5.40 13 86 Philippines 3.73 86 

15 Israel 5.39 20 87 Serbia 3.70 85 

16 Luxembourg 5.37 21 88 Rwanda 3.68 82 

17 Iceland 5.31 15 89 Morocco 3.64 91 

18 Australia 5.26 17 90 Dominican Republic 3.62 87 

19 Austria 5.25 19 91 Ecuador 3.58 96 

20 New Zealand 5.25 14 92 Kenya 3.54 93 

21 Japan 5.24 18 93 El Salvador 3.53 103 

22 Estonia 5.12 24 94 Lebanon 3.53 95 

23 Qatar 5.10 28 95 Ghana 3.51 97 

24 Belgium 5.10 22 96 Botswana 3.50 89 

25 United Arab Emirates 5.07 30 97 Liberia 3.48 n/a 

26 France 5.06 23 98 Gambia, The 3.47 101 

27 Ireland 5.05 25 99 Argentina 3.47 92 

28 Malta 4.90 26 100 Guyana 3.45 90 

29 Bahrain 4.83 27 101 Iran, Islamic Rep. 3.43 104 

30 Malaysia 4.82 29 102 Guatemala 3.42 98 

31 Saudi Arabia 4.82 34 103 Peru 3.39 106 

32 Lithuania 4.72 31 104 Paraguay 3.37 111 

33 Portugal 4.67 33 105 Pakistan 3.35 102 

34 Chile 4.59 39 106 Cambodia 3.34 108 

35 Cyprus 4.59 32 107 Senegal 3.33 100 

36 Puerto Rico 4.55 36 108 Venezuela 3.33 107 

37 Slovenia 4.53 37 109 Honduras 3.32 99 

38 Spain 4.51 38 110 Uganda 3.30 110 

39 Barbados 4.49 35 111 Namibia 3.29 105 

40 Oman 4.48 40 112 Tajikistan 3.29 114 

41 Latvia 4.43 41 113 Nigeria 3.27 112 

42 Czech Republic 4.38 42 114 Bangladesh 3.22 113 
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43 Kazakhstan 4.32 55 115 Zambia 3.19 109 

44 Hungary 4.29 43 116 Zimbabwe 3.17 124 

45 Turkey 4.22 52 117 Suriname 3.13 121 

46 Panama 4.22 57 118 Kyrgyz Republic 3.09 115 

47 Jordan 4.20 47 119 Bolivia 3.01 127 

48 Montenegro 4.20 46 120 Cte dΆIvoire 3.00 122 

49 Poland 4.19 49 121 Gabon 2.97 n/a 

50 Italy 4.18 48 122 Mali 2.97 126 

51 Croatia 4.17 45 123 Benin 2.97 117 

52 Uruguay 4.16 44 124 Cameroon 2.95 125 

53 Costa Rica 4.15 58 125 Nicaragua 2.93 131 

54 Russian Federation 4.13 56 126 Nepal 2.93 128 

55 Mauritius 4.12 53 127 Tanzania 2.92 123 

56 Azerbaijan 4.11 61 128 Ethiopia 2.85 130 

57 Brunei Darussalam 4.11 54 129 Malawi 2.83 116 

58 China 4.03 51 130 Burkina Faso 2.80 135 

59 Mongolia 4.01 63 131 Algeria 2.78 118 

60 Brazil 3.97 65 132 Libya 2.77 n/a 

61 Slovak Republic 3.95 64 133 Mozambique 2.76 120 

62 Kuwait 3.94 62 134 Timor-Leste 2.72 132 

63 Mexico 3.93 76 135 Mauritania 2.71 139 

64 Greece 3.93 59 136 Swaziland 2.69 136 

65 Georgia 3.93 88 137 Madagascar 2.69 134 

66 Colombia 3.91 73 138 Lesotho 2.68 133 

67 Macedonia, FYR 3.89 66 139 Yemen 2.63 141 

68 India 3.88 69 140 Guinea 2.61 n/a 

69 Sri Lanka 3.88 71 141 Haiti 2.58 142 

70 South Africa 3.87 72 142 Chad 2.53 138 

71 Bulgaria 3.87 70 143 Sierra Leone 2.53 n/a 

72 Trinidad and Tobago 3.87 60 144 Burundi 2.30 137 
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