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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία (thesis) πραγματεύεται το ζήτημα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (e-govemment), καθώς και της εξελικτικής της πορείας στην νέα εποχή της 

σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας και του Διαδικτύου (internet), κυρίως όμως, επιχειρεί να 

διερευνήσει, καταγράψει και αναλύσει τη συμβολή της εξελικτικής αυτής πορείας, στην 

προσπάθεια Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος.

Οι συνεχείς ανακατατάξεις στο παγκοσμιοποιημένο πλέον τεχνολογικό περιβάλλον της 

Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και κυρίως η ταχόρυθμη μεταβολή στους όρους και τις 

συνθήκες ωρίμανσης του Διαδικτύου, καθιστούν δύσκολη την ενιαία παρακολούθηση και εξέταση 

του ζητήματος της εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία. Η παραπάνω κοινή διαπίστωση, αποδίδεται στην ευρύτητα και το μέγεθος των 

διαστάσεων που έχει προοδευτικά προσδώσει η εξελικτική πορεία του Διαδικτύου, στο ζήτημα 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γεγονός που υποκίνησε πλήθος προσεγγίσεων από πολλές 

επιστημονικές περιοχές (πληροφορικής, τεχνολογίας, οικονομίας & διοίκησης, πολιτικής, 

κοινωνιολογίας, ιατρικής κ.λ.π.), να ενασχοληθούν με το εν λόγω ζήτημα, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία και διάχυση πολυποίκιλης και διάσπαρτης γνώσης.

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας λοιπόν, επιχειρείται μια προσπάθεια ορθολογικής 

καταγραφής και διαχείρισης της διάσπαρτης αυτής γνώσης, σε ένα ενιαίο πλαίσιο που εστιάζει 

κυρίως στις προσεγγίσεις των περιοχών της Πληροφορικής, της Οικονομικής (από την άποψη της 

φορολογίας) και της Σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης. Η διάσπαρτη αυτή γνώση, που 

απαρτίζεται από θεωρητικές έννοιες, διαπιστώσεις, δεδομένα και πληροφορίες, στοιχεία και 

αποτελέσματα ερευνών, αντλήθηκε από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, 

από πηγές έντυπης ή ηλεκτρονικής πληροφόρησης, καθώς και από νόμους, εγκυκλίους, αποφάσεις 

και μελέτες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Έτσι μετά την άντληση της γνώσης και 

την ενιαία διαχείριση της, διαμορφώθηκε το πλαίσιο το οποίο πραγματεύεται η συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία και στο οποίο, αρχικά εξετάζεται το ζήτημα της εξέλιξης της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ενώ στη συνέχεια και στο κυρίως μέρος αυτής, δίδεται έμφαση στην καταγραφή 

και ανάλυση της συμβολής της εξέλιξης της στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού 

Συστήματος.

ΜιχάληςΣ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
________ (Thesis)________

Σελίδα



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

Πιο συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ορθή επιστημονική πρακτική, όσον αφορά την οργάνωση της δομής της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, αυτή διαρθρώθηκε σε πέντε κύρια κεφάλαια, τα οποία χωρίζονται σε επιμέρους 

ενότητες και υποενότητες. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, παρατίθενται οι ιδιαίτερες βιβλιογραφικές 

και αρθρογραφικές αναφορές, καθώς και οι λοιπές έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. 

Σ’ αυτές και σύμφωνα με την αλφαβητική αρίθμησή τους παραπέμπουν εκθετικά αριθμητικά 

σύμβολα μέσα σε αγκύλες (π.χ. f8'), τα οποία ο αναγνώστης συναντά σε σημεία του κυρίως 

κειμένου που σχετίζονται με τις εκάστοτε αναφορές.

Τα πρώτα τρία κεφάλαια πραγματεύονται αμιγώς το ζήτημα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, αναφορικά με τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια, του στόχους, τα 

επιχειρησιακά της μοντέλα και τις αρχιτεκτονικές (Κεφάλαιο 1°), καθώς και την εξέλιξή της, 

τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κεφάλαιο 2°), όσο και στην Ελλάδα (Κεφάλαιο 3°).

Στα επόμενα δύο κεφάλαια, παρατίθεται η σημερινή κατάσταση του Ελληνικού 

Φορολογικού Συστήματος, καθώς και τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που 

υποστηρίζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες του (Κεφάλαιο 4°), ενώ παράλληλα διατυπώνονται 

προτάσεις για την αναμόρφωση και την ορθολογική μετάβασή του στη νέα ψηφιακή εποχή, οι 

οποίες εστιάζουν κυρίως στην υιοθέτηση μεθοδολογιών και πρακτικών τόσο της σύγχρονης 

πληροφορικής τεχνολογίας και όσο και της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης (Κεφάλαιο 5°).

Στο σημείο αυτό, θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν με την 

αρωγή και την συμπαράστασή τους, στο να έλθει σε πέρας το δύσκολο, όμως συνάμα γοητευτικό 

εγχείρημα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης της συγκεκριμένης διερευνητικής 

προσπάθειας που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είτε αυτοί είναι φίλοι είτε 

συνάδελφοι και συνεργάτες.

Όπως είναι φυσικό ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στον επιβλέποντα της εργασίας, Κο 

Δημήτρη Γκίνογλου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τόσο για την παρότρυνση και ενθάρρυνση του, να ενασχοληθώ με το 

εξεταζόμενο ζήτημα, όσο και για τις χρήσιμες καθοδηγητικές παρεμβάσεις και προτάσεις του, 

κατά τη διάρκεια συγγραφής της συγκεκριμένης μελέτης.

Ευχαριστίες όμως, θα πρέπει να αποδοθούν στο σύνολο των ακαδημαϊκών δασκάλων του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 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.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Μιγάλης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 6
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

Η ψηφιοποίηση και καλύτερη οργάνωση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που κατέχει 

η κεντρική, περιφερειακή και τοπική εξουσία δίνουν τη δυνατότητα για mo αποτελεσματική και 

ορθολογική διοίκηση, περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά και 

μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο εργασίας, 

πληροφόρησης, επικοινωνίας και συναλλαγής, ενώ μεταλλάσσουν τις βάσεις της οικονομικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας. Δημιουργούν διεθνώς μια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας, με νέα 

δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής.

Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το φάσμα που δημιουργεί η Κοινωνία της 

Πληροφορίας αποτελεί μονόδρομο. Σε μια στιγμή όπου άλλες χώρες κινούνται με ταχύτατους 

ρυθμούς, η έλλειψη συνολικής στρατηγικής και η καθυστέρηση στην υλοποίησή της, θα μπορούσε 

να καταδικάσει τη χώρα στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου γίγνεσθαι.

Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, στα πλαίσια του οποίου 

εντάσσεται και ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, απαιτεί αλλαγές 

στον τρόπο σκέψης και της νοοτροπίας των κυβερνήσεων και των φορολογουμένων πολιτών, 

αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών, καθώς και την εφαρμογή ευρείας τεχνογνωσίας 

από το χώρο των τηλεmκoιvωvιώv και της πληροφορικής.

Η ένταξη της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, στη δυναμική και την προοπτική που 

υπόσχεται η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελεί το «όχημα» στην πορεία προς 

το «όραμα» της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της νέας ψηφιακής φορολογικής διοίκησης. Το 

«όραμα» όμως αυτό για να πάρει σάρκα και οστά, απαιτεί τη συμμετοχή όλων, ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης και ελλήνων φορολογουμένων. Μέσα από αυτό το πλαίσιο αμοιβαίας 

συνεργασίας, θα υπάρξει η δυνατότητα βελτίωσης της εξυπηρέτησης των ελληνικών επιχειρήσεων 

και φορολογουμένων, θα εξοικονομηθούν δημόσιοι πόροι και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος.

Απώτερος στόχος, της προοπτικής ωρίμανσης και ολοκλήρωσης της προσπάθειας 

Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, είναι η επίτευξη αυξημένου βαθμού 

ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία και τη συναλλαγή μεταξύ φορολογικής 

διοίκησης και φορολογουμένων (πολιτών ή επιχειρήσεων), ώστε να διεκπεραιώνονται μέσω 

αυτοματοποιημένων ψηφιακών διαδικασιών οι υποθέσεις τους. Προσδοκάται ότι η επίτευξη του 

στόχου αυτού, θα φέρει σαν επιπλέον αποτέλεσμα, την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων προς 

την φορολογική διοίκηση που μεταφράζεται ως οικειοθελής (εκούσια) φορολογική συμμόρφωση, 

καθώς και την αντίστοιχη «παιδεία» στον τρόπο συναλλαγής τους με τις οικονομικές υπηρεσίες.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Μιχάλ.ης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 8
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Η Εξέλιξη της Ηλε.κτμονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Executive Μ.Β.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° :
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-GOVERNMENT).

Αυτό που περιγράφει ο όρος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-govemment) είναι η συνεχής 

βελτίωση της Διοίκησης και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτή προκύπτει 

από το μετασχηματισμό εσωστρεφών και εξωστρεφών διαδικασιών και σχέσεων με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας, του Διαδικτύου (Internet) και των νέων μέσων επικοινωνίας'2'. Αποτελεί δηλαδή 

τη χρήση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας, για τη δημιουργία συστημάτων και 

εφαρμογών πρόσβασης και προσπέλασης στις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος και τη 

δημόσια διοίκηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σηματοδοτεί την εξέλιξη της Διοίκησης και την αμφίδρομη 

σχέση της με άλλους φορείς, πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας της 

πληροφορικής, των ψηφιακών εργαλείων και των τηλεπικοινωνιών. Σηματοδοτεί την πορεία προς 

την πλήρη παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (Internet), αλλά και την 

ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του έργου της δημόσιας διοίκησης, για την 

αντικειμενική αναγνώριση και αποδοχή του από τους διαδικτυωμένους πολίτες13'.

Η Ηλεκτρονική (ψηφιακή) Διακυβέρνηση σηματοδοτεί δηλαδή, μια νέα αντίληψη στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες, καθόσον μέσω αυτής 

καταργείται η ανάγκη φυσικής μετάβασης και παρουσίας στα κατά τόπους κέντρα εξουσίας. Ο 

κύκλος των υπηρεσιών μιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

■ Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια αρχεία νέων προσωπικών δεδομένων, π.χ. 

γεννήσεων, γάμων κ.λ.π., καθώς και στοιχείων που αφορούν στις επιχειρήσεις (μητρώα).

■ Ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή αιτήσεων από πλευράς πολιτών ή επιχειρήσεων 

και ηλεκτρονική διεκπεραίωση τους (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών) από πλευράς δημοσίου.

■ Ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. υποβολή και εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων) και 

οικονομικές δοσοληψίες (π.χ. πληρωμή φόρων) με το δημόσιο και τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης.

■ Υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ένσημα Ι.Κ.Α.), υγείας και πρόνοιας 

(π.χ. ιστορικό ασθενών), μέσα από τη δημιουργία «προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων».

■ Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών (e-procurement), όπου μέσω της ηλεκτρονικής 

υποβολής προσφορών εξοικονομείται χρόνος, προωθείται η διαφάνεια και η αξιοπιστία 

στις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις.

Μιχόλης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 9
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Executive MB.A.

Τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλουν από χώρα σε χώρα 

αντανακλώντας διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες, διοικητικές δομές, πόρους και τεχνικές 

δυνατότητες. Τελικά όμως, για κάθε χώρα που εφαρμόζει προγράμματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ο όρος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές^191 :

■ Μια Κεντρική Πύλη με πολλαπλά κανάλια παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις και όχι απλώς μια ιστοσελίδα ανά δημόσιο φορέα,

■ Την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα της πραγματικής 

δημόσιας διοίκησης μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων (back office), και

■ Την αυτοεξυπηρέτηση των χρηστών (πολιτών ή επιχειρήσεων), αφού μέσω από ψηφιακές 

πρακτικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες, παρέχεται η δυνατότητα να ενεργούν μόνοι τους, 

προσπερνώντας χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες

Βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ύπαρξη 

κεντρικής στρατηγικής1191, με σαφώς καθορισμένους τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τον 

τρόπο διάχυσης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία και τους επιμέρους φορείς.

Στην πράξη όμως, ο σχεδιασμός μιας κεντρικής στρατηγικής για την επιτυχή υλοποίηση 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προϋποθέτει και απαιτεί κυρίως12'1 :

■ Αλλαγή νοοτροπίας, από δημοσιοκεντρική σε πελατοκεντρική, χωρίς απαραίτητα αυτή να 

είναι εις βάρος του Δημοσίου ή των εργαζομένων σε αυτό.

■ Ανασχεδιασμό των διαδικασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις των νέων τρόπων 

διεκπεραίωσής τους.

■ Αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, με έμφαση στα ηλεκτρονικά 

κανάλια επικοινωνίας και στην εσωτερική αυτοματοποίηση.

■ Αλλαγές στο νομικό καθεστώς, ώστε να νομιμοποιηθούν οι νέες πρακτικές (π.χ. 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, ηλεκτρονικές υπογραφές κ.λ.π.) και να γίνουν ισότιμες με τις 

παραδοσιακές.

■ Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων του Δημοσίου για τη δημιουργία μιας 

ηλεκτρονικής εικονικής κυβέρνησης.

Μόνο με την εξασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

μπορεί να προσδώσει νέο όραμα επαναπροσδιορισμού των σχέσεων μεταξύ κυβερνώντων και 

πολιτών. Το Δημόσιο οφείλει να αποκτήσει αυτήν την πελατοκεντρική νοοτροπία, δηλαδή να 

παρέχει υπηρεσίες με βάση τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων και 

όχι με βάση την αρτηριοσκληρωτική οργανωτική του δομή.
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II. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφορικής στο Δημόσιο αποτελεί στοιχείο - κλειδί για 

τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και συμβαδίζει με μια γενικότερη αλλαγή 

νοοτροπίας. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν απαιτήσεις από τις δημόσιες υπηρεσίες, τις 

οποίες οι τελευταίες πρέπει να ικανοποιήσουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τις ίδιες 

και τους συναλλασσομένους. Οι συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο που θα ζητούν ολοένα και 

καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες εξυπηρέτησης, θα αυξάνονται διαρκώς.

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και προοπτικές, κάθε σύγχρονο κράτος που επιθυμεί 

να εφαρμόσει προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και να εντάξει τη Δημόσια Διοίκησή 

του, στο όραμα της νέας ψηφιακής εποχής, απαιτείται να θέσει στόχους1261 που αφορούν κυρίως 

στα κάτωθι:

■ Να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων δημοσίων υπηρεσιών από πλευράς των 

εκάστοτε κυβερνήσεων, με μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοπιστία και μείωση του χρόνου 

διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων.

■ Να περιορισθεί το κόστος, με παράλληλη βελτίωση της αποτελεσιιατικότηταο των 

παρεχομένων υπηρεσιών.

■ Να αυξηθεί η διαφάνεια της κυβέρνησης, μέσω της παροχής περισσότερων πληροφοριών 

στους πολίτες και να διαμορφωθεί μια νέα, καλύτερη εικόνα της δημόσιας διοίκησης προς 

αυτούς.

■ Να βελτιωθεί διαθεσιιιότητα και η ανταπόκριση της κυβέρνησης, δημιουργώντας ένα 

καινούριο τρόπο επαφής και επικοινωνίας με τους πολίτες, όπου θα παρέχεται η 

δυνατότητα μεγαλύτερης συιαιετοτής αυτών σε ζητήματα που τους αφορούν άμεσα.

■ Να εξοικονομηθεί χρόνος, γρήματα και λοιποί δηιιόσιοι πόροι τόσο για την κυβέρνηση, 

όσο και για τους χρήστες των ηλεκτρονικών διαδικασιών, βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσιιατικότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών.

■ Να δημιουργηθεί ένα θετικό επιπλέον αποτέλεσιια προστιθέιιενης αξίας (value added) 

στην κοινωνία, μέσω της προώθησης και διάχυσης της πληροφοριακής τεχνολογίας σε 

πολίτες και επιχειρήσεις.

Διαφορετικές κυβερνήσεις διαβάθμισαν αυτούς τους στόχους με διαφορετική σειρά, αλλά 

όλες πέτυχαν αποτελέσματα σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς αντικειμενικών στόχων, λόγω 

της προσπάθειας τους να στραφούν και να ενστερνισθούν της αρχές και την συμβολή της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προς την κατεύθυνση αυτή.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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III. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α) Η ε£έλι£η των επιγειηησιακών αοντέλων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) tog 
Βάση για την ανάπτυξη των ηοντέλων me Ηλεκτρονικικ Διακυβέρνησης.

Η ψηφιακή τεχνολογία η οποία εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία χρόνια, έχει 

δώσει μια νέα διάσταση στα μέσα επικοινωνίας και έχει εισβάλει στην καθημερινή ζωή 

επηρεάζοντάς την σε μεγάλο βαθμό. Ο κάτοχος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί από το σπίτι του 

να επικοινωνήσει με εκατομμύρια άλλους χρήστες υπολογιστών που διαθέτουν την ίδια 

δυνατότητα, να ενημερωθεί, να ψυχαγωγηθεί, να αγοράσει προϊόντα, να διαφημιστεί, να 

ερευνήσει και να μορφωθεί.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί την πιο ορατή έκφανση της αναδυόμενης δικτυακής 

οικονομίας'18', αλλά και το πιο ισχυρό εγχείρημα για την παγκοσμιοποίηση των αγορών. Είναι, 

επομένως, σαφές γιατί ο ρόλος του κράτους στην ψηφιακή εποχή είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις 

αναγκαίες πολιτικές και την απαιτούμενη νομοθεσία για την προαγωγή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο, ορίζεται το σύνολο των συναλλαγών που αφορούν τη 

μεταβίβαση αγαθών, υπηρεσιών ή πληροφοριών με μέσα ψηφιακά, καθώς και οποιαδήποτε 

μεσολαβητική ψηφιακή λειτουργία που βοηθά να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναλλαγές^9'.

Σύμφωνα με τον ορισμό της ECA (Electronic Commerce Association)128', «Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής 

πληροφοριών , η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιοσδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών».

Ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κος Γ. Δουκίδης[8' χρησιμοποιεί 

τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο για να περιγράφει «το σύνολο των επιχειρηματικών στρατηγικών, οι 

οποίες επιτρέπουν μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με 

ηλεκτρονικά μέσα».

Από την άλλη μεριά, συνηθίζεται επίσης να χρησιμοποιείται από αρκετούς συγγραφείς14' ο 

όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν "e-business" ο οποίος αναφέρεται στην «χρήση του Internet και 

ψηφιακής τεχνολογίας για την επιχειρησιακή έξω - ενδοεπικοινωνία και την υποστήριξη 

συνεργασιών, καθώς και την διοίκηση της επιχείρησης».
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Από τον ανωτέρω ορισμό όμως διαφαίνεται, ότι η χρήση του όρου ηλεκτρονικό επιχειρείν 

(e-business) έχει μία περισσότερο "εσωτερική" έννοια και εκφράζει περισσότερο οργανωτικές 

διαδικασίες, ενώ σε αντίθεση ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο εκφράζει περισσότερο την εξωστρέφεια 

των επιχειρήσεων ή οργανισμών, με δεδομένο το καθαρά εμπορικό και συναλλακτικό περιεχόμενο 

του όρου.

Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ταξινόμησης των διαδικασιών και συναλλαγών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένας από τους ευρύτερα χρησιμοποιούμενους τρόπους ταξινόμησης, 

είναι η κατηγοριοποίηση κατά την φύση των συμμετεχόντων στην διαδικασία της ηλεκτρονικής 

συναλλαγής. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο ταξινόμησης141, πραγματοποιείται η διάκριση σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες :

• Επιγείρηση προς καταναλωτή (Business to Consumer ή B2C). η οποία περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές συναλλαγές λιανικής απευθείας στον καταναλωτή

• Επιγείρηση προς Επιχείρηση (Business to Business ή Β2Β). η οποία περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές συναλλαγές για ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων.

• Καταναλωτήc προς Καταναλωτή (Consumer to Consumer ή C2C), η οποία περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών.

Βασιζόμενη στη γενικότερη υιοθέτηση του μοντέλου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e- 

commerce) ή Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απαρτίζεται 

και αυτή με τη σειρά της από ανάλογα επιχειρησιακά μοντέλα. Πρόσφατα λοιπόν, με την μεγάλη 

εξάπλωση του Internet και των ψηφιακών δικτύων και την παράλληλη εμπλοκή του Κράτους και 

των Δημόσιων Οργανισμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, παρουσιάστηκαν άλλες τρεις νέες 

κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών1271 :

• Κράτος προς Κράτος (Govemment-to-Govemment η G2G). η οποία περιλαμβάνει τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων οργανισμών μεταξύ 

τους, για την ενίσχυση της ενδο-κυβερνητικής συνεργασίας και την αύξηση της κρατικής 

παραγωγικότητας. Αποτελεί στην ουσία τον πυρήνα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Περιλαμβάνει ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεμάτων, που ποικίλλουν από το πώς συνδέονται οι 

πολίτες με την ηλεκτρονική πλέον κυβέρνηση, μέχρι το πώς θα αναβαθμισθούν η ποιότητα 

και η αποδοτικότητα των συναλλαγών τους με αυτήν.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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• Κράτος προς Πολίτη (Govemment-to-Citizen ή G2C). η οποία περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ Κράτους και δημοσίων οργανισμών και πολιτών. 

Ασχολείται με τη διαχείριση της επικοινωνίας και των πελατειακών σχέσεων μεταξύ 

κυβέρνησης και πολιτών110], καθώς επίσης και με θέματα νομοθεσίας και δημοκρατίας (e- 

democracy).

• Κράτος προς Επινείρηση (Govemment-to-Business ή G2B), η οποία περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ Κράτους και δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων 

του ιδιωτικού τομέα. Ασχολείται με ζητήματα απελευθέρωσης της αγοράς και εστιάζεται 

στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση, όπως κοινές 

δραστηριότητες, διαδικασίες και πρακτικές. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να εκτελούνται 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-govemment) τέλος, σύμφωνα με έναν αναλυτικό ορισμό 

της έννοιας της, μπορεί να θεωρηθεί ως η εικονοποίηση (virtualization) της πολιτείας^131. Πιο 

συγκεκριμένα μπορεί να θεωρηθεί ως :

Η ηλεκτρονική “one-stop, non-stop”, παροχή ενοποιημένων και προσωπικών 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται διαρκώς (always on) και σε αυτές 

περιλαμβάνεται η αυξημένη συμμετοχή του πολίτη (e-democracy - citizen to 

government)

^ Η βελτιστοποίηση της αλυσίδας προμηθειών του Δημοσίου, με τους προμηθευτές 

μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών (e-procurement) να έχει διαφανείς και συνεπείς 

πολιτικές προμηθειών προς το Δημόσιο (business to government).

Η ηλεκτρονική υποστήριξη για εσωτερικές διαδικασίες (δι-υπηρεσιακές), 

συμπεριλαμβανομένων κάθετων, οριζόντιων και διεθνών σχέσεων, με στόχο τη 

συνεργασία μεταξύ φορέων του Δημοσίου (government to government).

^ Η διαχείριση της γνώσης που περιέρχεται στο δημόσιο από όλες τις ανωτέρω πηγές 

(citizen - business - government to government).

To επιχειρησιακό μοντέλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που περιγράφει ο ανωτέρω 

ορισμός καλείται «ισορροπηιιένο e-govemment» και συνδυάζει on-line παροχή πληροφοριών και 

υπηρεσιών με στοιχεία συμμετοχής όλων στις διαδικασίες του Δημοσίου.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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β) Αργιτεκτονικές και Τεγνολονίες Πληροφορικής me Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας που θέτει ως στόχο την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, αποτελεί η δημιουργία μιας «Ηλεκτρονικής Πύλης Διακυβέρνησης» (e- 

govemment portal). Η «Ηλεκτρονική Πύλη» αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο και σημείο 

πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

οργάνωσης των «ψηφιακών σχέσεων» με τη δημόσια διοίκηση111 \

Μια «Ηλεκτρονική Πύλη» επιτυγχάνει περικοπές στα κόστη και στους χρόνους απόκρισης 

- διεκπεραίωσης των διαδικασιών171, λειτουργώντας παράλληλα σαν κόμβος διασύνδεσης με τις 

προσφερόμενες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες του εκάστοτε διαδικτυακού καναλιού.

«ΗΕξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Figure 1 Architectural model
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Σχήμα 1 : «Το Αρχιτεκτονικό Μοντέλο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
(Πηγή: Prins C.-Prins J, “Designing e-Government”, Kluwer Law International. © 2001)
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Μια Κυβερνητική «Ηλεκτρονική Πύλη», λοιπόν, αποτελεί το βασικό συστατικό της 

ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής της Δημόσιας Διοίκησης, πολύ mo εξελιγμένο από μια σειρά 

πληροφοριακών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο171. Μέσα από μια «Πύλη», οι κυβερνητικές υπηρεσίες 

εμφανίζονται ολοκληρωμένες, συνδεδεμένες και διαφανείς και όχι σαν μεμονωμένοι φορείς και 

υπηρεσίες. Από ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, 

δυνατότητα συναλλαγών, δωμάτια επαφών (chat rooms) επικοινωνίας και έκφρασης σκέψεων, 

απόψεων και προβληματισμών (electronic communities)17'. Μια τέτοια «Πύλη» καθιστά εφικτή 

την επικοινωνία και συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση (τοπική ή κρατική), 24 ώρες 

την ημέρα, 7 ώρες την εβδομάδα.

Ο επόμενος στόχος μετά τη δημιουργία του αρχιτεκτονικού μοντέλου μέσω της «Πύλης» 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση της τεχνολογικής υποδομής116'. Τα 

επιχειρησιακά μοντέλα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτούν την ύπαρξη αρκετά ισχυρών 

προτύπων, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρετητών (servers), των 

τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών δικτύων (networks) και των βάσεων δεδομένων.

Για την αρτιότερη υποστήριξη και την επιτυχή λειτουργία προγραμμάτων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, η ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων (intranets και extranets) και 

εξελικτική πορεία της τεχνολογίας του Internet υπόσχονται ότι θα παρέχουν122':

■ Ταγύτητα. Προβλέπεται ότι στην επόμενη πενταετία το εύρος ζώνης (bandwidth) θα έχει 

αυξηθεί τουλάχιστον 150 φορές. Αντίστοιχα, θα έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του 

video, με συνέπεια μέχρι και να αντικαταστήσει το κλασικό e-mail.

■ Συνετή σύνδεση. Οι συνδέσεις dial up που χρησιμοποιούνται ακόμη σήμερα, θα 

αντικατασταθούν πλήρως από τις τεχνολογίες ISDN και DSL και τις μετεξελίξεις τους. 

Σύντομα θα επιτυγχάνεται η μόνιμη σύνδεση με το Internet μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου ή της τηλεόρασης.

■ Πρόσβαση από παντού. Θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά κιόσκια σε πολλά σημεία (όπως τα 

ATMs των τραπεζών), από όπου θα έχει τη δυνατότητα ο καθένας να αναζητήσει ότι 

πληροφορίες θέλει στο Διαδύκτιο.

■ Ευτρηστία. Η νέα γενιά Internet δεν θα απαιτεί την παραμικρή γνώση της τεχνολογίας από 

τους χρήστες, με θετικές συνέπειες στην ευκολία χρήσης και στη λειτουργικότητα.

■ Νοηαοσύνη. Έννοιες όπως δόμηση, εξατομίκευση (personalization), ακρίβεια στην ανάκτηση 

πληροφοριών, διαχείριση γνώσης κ.ά. θα γίνουν πραγματικότητα μέσω των νέων «έξυπνων» 

τεχνολογιών, που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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■ Ασφάλεια. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πνευματικής περιουσίας θα 

περκρρουρηθεί. Θα πρέπει δηλαδή, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ανάπτυξη προγραμμάτων τα 

οποία διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Σήμερα, η πληροφορική τεχνολογία προσφέρει τις δυνατότητες για την αποτελεσματική 

επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα και για την ηλεκτρονική αποθήκευση της συσσωρευμένης 

γνώσης*4'. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και η χρήση συστημάτων για τη 

διαχείριση των αρχείων και της ροής εργασίας (Document Image Processing, Data-workflow, 

Document management) βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών διακυβερνητικών κόμβων.

Εξετάζοντας τις καλύτερες ιστοσελίδες (web sites)*12' ηλεκτρονικών κυβερνητικών 

κόμβων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αν διαχωρίσουμε την βασική δημόσια αποστολή τους και το 

είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι κοινοί για κάθε 

είδος ηλεκτρονικής διακυβερνητικής δράσης στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web - www). 

Αυτοί οι προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχίας, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα*14':

Λειτουργικότητα Απόδοση
ΖΕυκολία στην χρήση - πλοήγηση 
Ζ'Εμφαση στην διευκόλυνση και 

εξυπηρέτηση του πολίτη 
ΖΠαροχή πολλαπλών επιλογών

Ζ Γρήγορο σε εναλλακτικές ταχύτητες 
του Παγκόσμιου Ιστού 

Ζ Ικανότητα απόκρισης και σε μεγάλο 
φόρτο εργασίας (workloads)

Αισθητική Καινοτομία
ΖΕλκυστικότητα & αισθητικό 
αποτέλεσμα ιστοσελίδας (site)

ΖΟλοκληρωμένες και Καινοτόμες 
Υπηρεσίες (Integration / Innovation)

Ασφάλεια
ΖΑσφάλεια Ιστού (Web Security)

ΖΖητήματα ασφάλειας πληρωμών (Payments security issues) 
ΖΠροσωπικά - ιδιωτικά ζητήματα (Privacy issues)

Σε ένα επόμενο επίπεδο λοιπόν, σ’ αυτό της επιλογής των λύσεων λογισμικού*23' για τη 

επίτευξη λειτουργικότητας, απόδοσης, αισθητικής, καινοτομίας κα ασφάλειας των εφαρμογών 

υποστήριξης κάποιου προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι απαραίτητο να 

πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις :

1. Όπως κάθε λειτουργική υποδομή, πρέπει να έχει αναπτυχθεί βάσει «ανοικτών προτύπων» 

(σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής), δηλαδή προδιαγραφών που έχουν καθολική αποδοχή. 

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συνεργασία με άλλα λογισμικά και 

με τις εφαρμογές που αυτά υποστηρίζουν. Η υιοθέτηση ανοικτών προδιαγραφών δίνει στο 

πρόγραμμα ευελιξία.
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2. Δεύτερη προϋπόθεση, είναι το ότι πρέπει να έχει σχεδιασθεί ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, 

δηλαδή να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων 

του δημοσίου τομέα και όχι να αποτελεί μια προσαρμοσμένη αντιγραφή ενός 

προγράμματος που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει να αναπτυχθεί 

στηριζόμενο σε λεπτομερή ανασχεδιασμό και επανακαθορισμό των τρόπων λειτουργίας 

των δημοσίων υπηρεσιών και των διαδικασιών ροής πληροφοριών αυτών (Reengineering).

Το τελευταίο επίπεδο ολοκλήρωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ορίζεται από τη 

δυνατότητα διασύνδεσης της «Πύλης» με πληροφοριακά συστήματα τρίτων (φορέων, οργανισμών 

ή επιχειρήσεων) και ιδιαίτερα με συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) ή άλλα 

τυποποιημένα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, προς την κατεύθυνση αυτής της 

ολοκλήρωσης141, έχει αρχίσει να καθιερώνεται η χρήση συστημάτων CRM (Customer Relationship 

Management), Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management), Διαχείρισης Βάσεων και 

Αποθήκευσης Δεδομένων (Data Warehouse), καθώς και Νοημόνων Συστημάτων Ανάκτησης 

Δεδομένων (Neural Networks, Data Mining).

Ειδικότερα μπορούμε να εξετάσουμε πώς ακριβώς μπορεί να συνδράμει η Διαχείριση των 

Σχέσεων με τους Καταναλωτές (CRM) στην ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του CRM161 : «Το Customer Relationship Management αποτελεί μια 

διαδικασία μεταβολής της συμπεριφοράς του καταναλωτή σε βάθος χρόνου - και εκμάθησης της 

συμπεριφοράς αυτής σε κάθε σημείο επαφής με το προϊόν ή την υπηρεσία - με απώτερο σκοπό την 

εξατομίκευση της προσφοράς και την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στον καταναλωτή και την 

εταιρεία».

To CRM στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης151 εστιάζει στις ανάγκες των 

«καταναλωτών» (πολιτών ή επιχειρήσεων) που χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες, με 

αποτέλεσμα αυτή η εφαρμογή να λαμβάνει το πλέον χαρακτήρα της Διαχείρισης Σχέσεων με τον 

Πολίτη (Citizen Relationship Management). Δηλαδή το CRM ως μέθοδος και τεχνολογική λύση, 

ανακηρύσσεται σε κύριο συντελεστή της μετατροπής της δημόσιας υπηρεσίας σε 

«πελατοκεντρική»161. Μέσω των μεθοδολογιών και τεχνολογιών CRM, Data Warehousing και 

ERP, επιτυγχάνονται η μοντελοποίηση του ιστορικού διακριτών ομάδων πολιτών ή κλάδων 

επιχειρήσεων και η υιοθέτηση μαζικά εξατομικευμένων προγραμμάτων εξυπηρέτησης, στα 

πλαίσια της μεταστροφής και ανάπτυξης μιας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας151.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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IV. ΑΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

α) Αιαλειτουργικότητα

Η διαλειτουργικότητα'20', αποτελεί τη δυνατότητα συστημάτων, ομάδων ή οργανισμών να 

παρέχουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλα συστήματα, ομάδες ή οργανισμούς και να 

χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, για να λειτουργούν αποτελεσματικά μαζί, για την :

■ κοινή αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής συστημάτων και τεχνολογιών,

■ ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών ανάμεσα σε ετερογενή συστήματα και εφαρμογές, 

εξασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ τους,

■ ανάπτυξη ολοκληρωμένων κρατικών υπηρεσιών

Ο άμεσος στόχος του πλαισίου διαλειτουργικότητας είναι να διευκολύνει την υλοποίηση 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη συνολική υιοθέτησή της από ολόκληρο το δημόσιο 

τομέα. Η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπει την συνδεδεμένη, συμβατή και 

ομοιογενή ροή πληροφοριών, ακολουθώντας κοινά πρότυπα σύνδεσης και επικοινωνίας, ανάμεσα 

σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα[23]. Μια σημαντική πρωτοβουλία για την 

επιτυχή ολοκλήρωση μιας εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελεί η ανάπτυξη 

προτύπων XML (XML Working Group)1291, που επιλύει πολλά προβλήματα διαλειτουοΎΐκόττιτας 

και διαμοίρασης δεδομένων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Ουσιαστικά, θα πρέπει να δοθεί 

έμφαση στην έννοια της Συιιβατότητα^201 των προγραμμάτων και του λογισμικού της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τα δεδομένα της παγκόσμιας βιομηχανίας πληροφορικής, για 

την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που σημαίνει:

■ Ευθυγράμμιση, αποδοχή και εφαρμογή όλων των κοινών προτύπων που χρησιμοποιούνται 

στο Διαδίκτυο & στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web - www), για όλα τα συστήματα 

πληροφορικής του δημοσίου τομέα.

■ Υιοθέτηση και εφαρμογή της XML ως το πρωταρχικού προτύπου για ενσωμάτωση, ροή, 

ολοκλήρωση δεδομένων και εργαλείων παρουσίασης για όλα τα συστήματα πληροφορικής 

του δημοσίου τομέα.

■ Υιοθέτηση του Web Browser (φυλλομετρητή) ως κύρια διασύνδεση για όλα τα συστήματα 

πληροφορικής του δημοσίου τομέα και ως κύριο μέσο πρόσβασης και προσπέλασης του 

πολίτη στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

■ Προσθήκη των Metadata στο δυναμικό των διατιθέμενων κυβερνητικών πληροφοριών, 

ώστε οι πληροφορίες να περιγράφονται και να εκφράζονται με κοινούς ορισμούς.

■ Απαίτηση της δέσμευσης για συμμόρφωση με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας σε 

ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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β) Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής117', το οποίο 

αναγνωρίζεται από τα συντάγματα όλων σχεδόν των δημοκρατικών χωρών, είναι γεγονός ότι 

αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» των ηλεκτρονικών συναλλαγών και υφίσταται συνεχή διάβρωση 

από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και αυτό γιατί κατέστη δυνατή η συγκέντρωση ενός 

σοβαρού αριθμού προσωπικών δεδομένων για κάθε άτομο σε παγκόσμια εμβέλεια και με 

απίστευτη ταχύτητα.

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιθυμεί την διασφάλιση 

των προσωπικών του δεδομένων και τη βεβαιότητα ότι, τα δεδομένα τα οποία θα καταθέσει στο 

σύστημα ή θα αναζητήσει από αυτό και που ο ίδιος θέλει να παραμείνουν ιδιωτικά, δεν θα είναι 

προσβάσιμα από μη εξουσιοδοτημένες αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν κάθε 

είδους πληροφορίες για το άτομό του.

Η Οδηγία 95/46 της Ευρωπαϊκής Ένωσης'251 αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή εξέλιξη 

στο ζήτημα της προστασίας του ατόμου από της επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας 

επιχειρείται ο συγκερασμός της προστασίας του ατόμου από την αθέμιτη επεξεργασία 

πληροφοριών που ανάγονται στην ιδιωτική ζωή του και στην άσκηση των δικαιωμάτων του, με τη 

διασφάλιση της χρήσης της πληροφορικής από το Δημόσιο και τους ιδιώτες για την επιδίωξη 

σκοπών που η έννομη τάξη προστατεύει και σε ορισμένες περιπτώσεις, ευνοεί.

Από την άλλη μεριά, με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας βρισκόμαστε ήδη σε 

μια περίοδο όπου στην επικοινωνία και τη συναλλαγή μεταξύ του Δημοσίου και πολιτών / 

επιχειρήσεων, ο έγγραφος τύπος παραστατικών, έχει σε πολλές περιπτώσεις αντικατασταθεί από 

τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Για να γίνει όμως αποδεκτή μια ηλεκτρονική εγγραφή που αφορά σε 

μια ηλεκτρονική συναλλαγή, βασική προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της γνησιότητάς της, η 

οποία για να εξακριβωθεί προϋποθέτει την υπογραφή του προσώπου από το οποίο προέρχεται'251. 

Το εξεταζόμενο ζήτημα στο σημείο αυτό είναι, αν η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να εξομοιωθεί 

με την ιδιόχειρη που τίθεται σε συνήθη έγγραφα. Πρέπει βέβαια να διευκρινισθεί όταν μιλάμε για 

την ηλεκτρονική υπογραφή δεν εννοούμε την αποτύπωση της υπογραφής με ηλεκτρονικά μέσα, 

αλλά για μια υπογραφή ψηφιακή (digital signature), δηλαδή μια μέθοδο κρυπτογράφησης των 

πληροφοριών, η οποία μπορεί να παρέχει τα εχέγγυα αυθεντικότητας και μη αλλοίωσης τους. Η 

μέθοδος αυτή, παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στις διακινούμενες πληροφορίες και αποτελεί 

δομικό στοιχείο ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και βασικό εργαλείο 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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V. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έκανε την πρωταρχική της εμφάνισή, με την ηλεκτρονική 

παρουσία στον παγκόσμιο ιστό (world wide web) διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών, δημοσίων 

οργανισμών ή φορέων ανά τον κόσμο, με την παροχή απλής πληροφόρησης και ενημέρωσης των 

πολιτών τους για διάφορά ζητήματα που άπτονται του δημοσίου βίου. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο 

επίπεδο, οι φορείς του Δημοσίου παρείχαν αονόδροιιη πληροφόρηση μέσω της αξιοποίησης του 

Διαδικτύου, με την δημοσίευση κειμένων, ανακοινώσεων και πληροφοριών στις ιστοσελίδες τους.

Στη συνέχεια, σε ένα επόμενο επίπεδο ωριμότητάς της[2|], η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

άρχισε να παρέχει τη δυνατότητα ιιονόδροιιτκ επικοινωνίας και αλληλεπίδραστκ των πολιτών με 

τις κρατικές υπηρεσίες. Οι πολίτες βρίσκουν και συμπληρώνουν, απλές ηλεκτρονικές φόρμες 

εγγράφων (π.χ. αιτήσεων), τις οποίες παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται οι υπηρεσίες, χωρίς 

όμως αυτές να αλληλεπιδρούν αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο, διαχέοντας τη ροή των αιτημάτων.

Η αικρίδροιιη αλληλεπίδραση και επικοινωνία, δηλαδή η δυνατότητα ανταλλαγής 

ηλεκτρονικών εγγράφων και απαντήσεων στα αιτήματα των πολιτών, από πλευράς δημοσίων 

υπηρεσιών, αποτελεί το αμέσως επόμενο στάδιο εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σήμερα, οι υφιστάμενες διαδικασίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρέχουν τη 

δυνατότητα ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπου οι πολίτες επικοινωνούν και 

αλληλεπιδρούν αμφίδρομα ηλεκτρονικά με τις κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους 

διεκπεραιώνουν υποθέσεις πολιτών ή επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
________ (Thesis)________
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Στο παραπάνω διάγραμμα'24' απεικονίζονται τα διάφορα επίπεδα εξέλιξης και ωριμότητας 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα οποία περιγράφηκαν προηγουμένως. Στο σχεδιάγραμμα 

αυτό, διαφαίνεται ότι όσο αναπτύσσονται οι δυνατότητες της τεννολογίας (κοινά πρότυπα 

επικοινωνίας, διαλειτουργικότητα συστημάτων κ.λ.π.), τόσο αυξάνεται η προστιθέιιενη αξία 

(value added) των προσφερομένων δημοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη, στα πλαίσια της 

ευρύτερης φιλοσοφίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως, 

παράλληλα με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για το Δημόσιο και τους συναλλασσόμενους 

με αυτό, όσο ανεβαίνουν τα επίπεδα εξέλιξης και ωριμότητας, τόσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα 

και το κόστος υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όπως παριστάνεται στο ανωτέρω διάγραμμα, το απώτερο επίπεδο ωριμότητας της εξέλιξης 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι η Μετάβαση στην Νέα Ψηφιακή Πολιτεία, η οποία 

φιλοδοξεί να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πολίτη - χρήστη των 

υπηρεσιών της. Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στην ανάπτυξη της δυνατότητας παροχής 

ενοποιημένων δι-υπηρεσιακών συναλλαγών με την χρήση ειδικών ηλεκτρονικών πυλών (portals). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου επιπέδου, είναι να έχουν 

υλοποιηθεί επαρκείς υπηρεσίες ολοκληρωμένων συναλλαγών του προηγούμενου επιπέδου, ώστε 

να έχει νόημα η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων διεκπεραίωσης υποθέσεων 

(back office) των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, κάτω από μια ενοποιημένη Κυβερνητική 

Πληροφοριακή Πύλη (Government Information Portal)'19'. Η ενοποιημένη αυτή Κυβερνητική 

Πληροφοριακή Πύλη, θα οργανώνει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών τόπων δημοσίων φορέων, 

σε πελατοκεντρικές υπηρεσίες (CRM)'5', ενώ η αμφίδρομη ροή των πληροφοριών, θα περνά από 

έναν κεντρικό κόμβο που θα συλλέγει, μετατρέπει, διανέμει και δρομολογεί τα δεδομένα μιας 

συναλλαγής προς τα αρμόδια τμήματα, υπηρεσίες ή φορείς της δημόσιας διοίκησης'1'.

Σε κάθε βήμα της μετάβασης προς την Νέα Ψηφιακή Πολιτεία, απαιτείται υποδομή 

πληροφοριακών δικτύων (Intranet-Internet), καθορισμός ανοικτών προτύπων επικοινωνίας και 

διαλειτουργικότητας (XML) των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων και δημιουργία του on

line πολίτη'291. Προς την κατεύθυνση αυτή, η τεχνολογία εξελίσσεται και προσαρμόζεται. Έτσι, 

ενώ οι υφιστάμενες διαδικασίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξυπηρετούνται σήμερα με μικρό 

βαθμό αυτοματοποίησης, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία των Η/Υ (hardware), εντούτοις στο 

μέλλον ο υπολογιστής δεν θα αποτελεί το μόνο μέσο πρόσβασης στις υπηρεσίες της, αφού νέες 

τεχνολογίες, όπως αξιοποίηση χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης (γραφή, λόγος, όραση) και 

η χρήση έξυπνων ψηφιακών βοηθών145' (κινητά τηλέφωνα 3ης γενιάς, υπολογιστές χειρός, smart- 

cards κλπ), θα αποτελέσουν το όχημα προς την νέα ψηφιακή εποχή.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° :
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, γίνεται μια 

προσπάθεια αποτύπωσης της Ευρωπαϊκής πρακτικής σε ζητήματα που αφορούν την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αρχικά παρατίθεται μια γενική εικόνα των πρωτοβουλιών και προτεραιοτήτων 

που διέπουν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στα ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ακολουθεί, η συνοπτική παρουσίαση περιπτώσεων των βασικών κόμβων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης τεσσάρων (4) κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μ. Βρετανίας, της 

Γερμανίας, της Δανίας και της Σουηδίας. Η επιλογή των συγκεκριμένων προς εξέταση 

περιπτώσεων, συνίσταται στο γεγονός ότι μετά από διαδικτυακή επίσκεψη σε όλους τους 

κυβερνητικούς κόμβους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκαν ως πρωτοπόροι 

και ως οι πιο αντιπροσωπευτικοί, αναφορικά με την εωαοιιοτή δοκιιιασιιένων ιιεθοδολογιών και 

πιλοτικών πρακτικών, σε σγέση πάντα ιιε την παροτή ολοκληρωιιένων υπηρεσιών Ηλεκτρονυοκ 

Διακυβέρνησης.

Στο τέλος, του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται μια συγκριτική ιιελέτη αξιολόγησης 

(benchmarking), του επιπέδου και του βαθμού αυτοματοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των τεσσάρων αυτών ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης 

και της περίπτωσης της Ελλάδας. Στόχος αυτής της συγκριτικής μελέτης, είναι να δώσει τη 

δυνατότητα στον αναγνώστη να συγκρίνει την επίδοση και να εντοπίσει τις καλύτερες πρακτικές 

(best-practices) εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε αυτές τις πέντε χώρες, με σκοπό 

να κινητοποιήσει τον προβληματισμό και το ενδιαφέρον του για περαιτέρω παρακολούθηση των 

δρώμενων στο συγκεκριμένο τομέα, που στηρίζεται στις αρχές της «Κοινωνίας της 

Πληροφορίας», η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και η οποία προωθείται από αυτήν ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι η περίπτωση της Ελλάδαν δεν αναλύθηκε 

στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, διότι κρίθηκε σκόπιιιο να εξετασθεί διεΕοδικότερα σε 

Εεγωοιστό κεφάλαιο. λόγω της σημαντικότητάς της ανάλυσης αυτής για την ομαλή εξέλιξη των 

εξεταζομένων ζητημάτων που ακολουθούν στην παρούσα διπλωματική εργασία. Για το λόγο αυτό 

και για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας, ακολουθεί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο ιδιαίτερη 

ανάλυση, του θέματος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην ελληνική πραγματικότητα.
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I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σήμερα, η «Κοινωνία της Πληροφορίας»12'1 επιβάλλει και επιτρέπει νέους τρόπους 

εξυπηρέτησης και άμεσης επικοινωνίας των κυβερνήσεων με τους πολίτες. Η «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», το δεκαετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της 

γραφειοκρατίας και το αναπτυξιακό άλμα της Ευρώπης, στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του Διαδικτύου και στην έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής181 (Λισσαβόνα, Μάρτιος 2000), τέθηκε από τους 

δεκαπέντε Ευρωπαίους ηγέτες ο στόχος «να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική 

οικονομία me γνώσης στον κόσμο», μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως το 2005, η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει:

■ σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

ηλεκτρονική μάθηση (e-leaming) και ηλεκτρονική υγεία (e-health)

■ δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν

■ ευρεία διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης (bandwidth) σε ανταγωνιστικές τιμές

■ ασφαλή πληροφοριακή υποδομή

Για την επίτευξη της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής νέας οικονομίας και για τη διάδοση και 

την αξιοποίηση του Διαδικτύου σε όλους τους τομείς της κοινωνίας - συμπεριλαμβανομένους της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - συντάχθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο “e-Europe ”[1Q|. Σύμφωνα 

με το σχέδιο αυτό, καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι και δράσεις για την ολοκλήρωση της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παράλληλα 

υποστηρίζεται και από μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως :

■ Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου “e-content ”

■ Το πρόγραμμα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των φορέων δημόσιας διοίκησης στις 

χώρες της Ε.Ε. “Interchanee of Data between Administrations (IDA) ”, το οποίο 

προβλέπει τη χρησιμοποίηση των δικτύων τηλεματικής για τη διασύνδεση των φορέων 

δημόσιας διοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εν λόγω πρόγραμμα θα υποστηρίζει τη 

διαλειτουργικότητα των back-office διαδικασιών, καθώς και την προτυποποίηση των 

παρεχομένων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, μέσω της δημιουργίας ενός πολύγλωσσου 

portal πληροφόρησης και παρεχομένων υπηρεσιών σε ευρωπαίους πολίτες ή επιχειρήσεις

■ Το πρόγραμμα “Information Society Technologies (1ST) ” που επιτρέπει τη 

χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων και έργων σε τομείς που αφορούν την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση^181
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Ο καθορισμός ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων του 

Δημοσίου αποτελεί άμεση προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με συγκεκριμένες 

αποφάσεις της υιοθετεί μια σειρά από μέτρα έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η διαλειτουργικότητα και 

η πρόσβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 

κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της141.

Οι ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν, με «κινητήρα» την πληροφορική και «όχημα» το Internet, 

προωθούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την αξιοποίηση δηλαδή της τεχνολογίας με στόχο την 

ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών ή των επιχειρήσεων από το Δημόσιο.

Τα ποσοστά της διείσδυσης του Internet στους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και τα ποσοστά των επισκέψεων αυτών σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα'101 :

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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Ο αριθμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή 

προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως έναν τρόπο προαγωγής των παρεχομένων 

δημοσίων υπηρεσιών και άσκησης αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, αυξάνεται συνεχώς. Το 

κατά πόσο διαφέρουν τα προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από χώρα σε χώρα της Ε.Ε., 

εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την εξοικείωση των πολιτών με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο και με προτεραιότητες και την έμφαση που αποδίδουν οι 

εκάστοτε κυβερνητικές υπηρεσίες σε διάφορες τάσεις και πρωτοβουλίες πολιτών ή 

επιχειρήσεων161.

Βαθιιός υλοποίησης me Ηλεκτρονικής Αιακυβέρνητηκ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χώρα Απρίλιος 2002 Οκτώβριος 2001
Ιρλανδία 85% 68%
Σουηδία 81% 61%
Φιλανδία 70% 66%
Δανία 69% 59%
Νορβηγία 63% 63%
Μ. Βρετανία 63% 50%
Γαλλία 61% 49%
Ισπανία 58% 50%
Πορτογαλία 56% 51%
Ελλάδα 54% 39%
Ιταλία 51% 39%
Ισλανδία 50% 38%
Αυστρία 49% 40%
Γερμανία 46% 40%
Βέλγιο 43% 23%
Ολλανδία 42% 37%
Ελβετία 35% —

Λουξεμβούργο 22% 15%
(Πηγή : Cap Gemini- Ernst & Young, 2002)
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II. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ο στόχος που έχει θέση η βρετανική κυβέρνηση είναι μέχρι το 2005, το σύνολο των 

υπηρεσιών της να μπορούν να παρέχονται μέσω του Internet. Το πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση περιλαμβάνει πρόσβαση σε 200 οργανισμούς και υπηρεσίες της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης και 482 της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η οργάνωση της πρόσβασης έχει γίνει 

γύρω από μια «Ηλεκτρονική Πύλη» (www.ukonline.gov.uk), η οποία έχει σχεδιασθεί να 

υποστηρίζει πάνω από πέντε δισεκατομμύρια επικοινωνίες και συναλλαγές το χρόνο (π.χ. 

υποβολή αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α., αγροτικές επιδοτήσεις κ.λ,π.). Κατά βάση, η εν λόγω 

«Πύλη» λειτουργεί ως πηγή ενημέρωσης & παροχή πληροφοριών για κάθε είδους θέμα1321.

Η Μεγάλη Βρετανία έχει δημιουργήσει μια τράπεζα δεδομένων για όλα τα μεγάλης 

εμβέλειας έργα πληροφορικής του δημοσίου τομέα, που συμπεριλαμβάνει περιγραφές των έργων 

και καταλογογράφηση των ασχολουμένων στελεχών151. Η τράπεζα δεδομένων αυτή θα επιτρέψει 

την αξιοποίηση των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων σε μελλοντικά έργα.

Η Μεγάλη Βρετανία έχει
Easy Access | He'p 1 Site map | Contact us | About us

~ CitlxanSpac· Your Mo Do it oclin· Newsroom Quick find

The easy way to government information and services online.
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|ΡΤ* Safe surfing
«Γ

' Protect your > Use at home
children when > Child safety
online > Internet Watch

Foundation

Search government

Γ O
> Advanced search
> Search tips

Login

Summer solstice

Midsummer arrives today, the year's 
longest day

> Long-term summer weather 
forecast
> Equinoxes and solstices from the 
Royal Observatory

World Cup 2002

Trie latest 
information

> All you need to 
know
> FIFA official site
> BBC coverage

Password

Regis

> Click here to view 
the benefits of 
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ήδη δεσμεύσει εντυπωσιακά 

κονδύλια, ώστε να αναπτύξει 

δυναμικά την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Σύμφωνα με 

έρευνα της εταιρίας ερευνών 

“Accenture” το 75% των 

υπηρεσιών του βρετανικού 

δημοσίου τομέα έχει ήδη 

παρουσία στο Διαδίκτυο1121.

Όμως, ο αριθμός των 

ιστοσελίδων που προσφέρουν

ολοκληρωμένες υπηρεσίες και συναλλαγές είναι ακόμη μικρός. Από τις 73 υπηρεσίες που 

συμμετέχουν στη βρετανική ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι 51 έχουν μόνο ενημερωτικό 

χαρακτήρα, οι 18 προσφέρουν δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας και μόνο τέσσερις 

επιτρέπουν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Μέχρι και σήμερα, η βρετανική κυβέρνηση έχει ενδυναμώσει αρκετά το μοντέλο της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρέχοντας μέσω αυτού ένα μεγάλο πλήθος από υπηρεσίες που 

προσφέρει και με τον κλασικό τρόπο. Επίκουρος στα σχέδιά της είναι η μεγάλη διείσδυση του 

Internet στον πληθυσμό της χώρας.
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Σύμφωνα με την Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία^11', το 38% των νοικοκυριών στη 

Βρετανία έχει πρόσβαση στο Internet, ενώ το 51% των ενήλικων Βρετανών έχει χρησιμοποιήσει 

το Internet τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των προσπαθειών της βρετανικής κυβέρνησης παίζουν οι 

διάφοροι περιορισμοί, οι προτεραιότητες και οι στόχοι που έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, όλα τα 

υπουργεία ανακοίνωσαν τον Απρίλιο του 2000 τη στρατηγική τους για τη μετάβασή τους στην 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η οποία και ήταν εναρμονισμένη με το γενικότερο όραμα της 

πορείας της βρετανικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή[201. Επιπλέον, τα διάφορα 

υπουργεία ήταν υποχρεωμένα να ανακοινώνουν επίσημα ανά έξι μήνες την πρόοδο και τις 

αλλαγές στη στρατηγική που έχουν προδιαγράφει, καθώς και τις μελλοντικές δράσεις.

Οι βασικές προτεραιότητες και οι στόχοι της βρετανικής κυβέρνησης για την επιτυχία της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν οι εξής :

■ Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

■ Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών (πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς)

■ Σχεδιασμός του συστήματος με βάση της ανάγκες των πελατών (customer-focused) 

και όχι τις εσωτερικές κυβερνητικές δομές και διαδικασίες (process-led)

Στο πλαίσιο του προγράμματος “e-Government Interoperability Framework (e-GIF) ”, η 

βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε τη γλώσσα XML ως βασικό πρότυπο ενοποίησης των 

πληροφοριών, σε όλο το φάσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία, τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις ξένες κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Πιο 

συγκεκριμένα μέσω της Ποωτοβουλίας GovTalk. η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας βρίσκεται σε 

διαρκή επαφή με εταιρίες πληροφορικής εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υιοθέτηση 

πρότυπων ευρείας αποδοχής. 'Ενα forum με τίτλο U.K. GovTalk Group, καθιστά δυνατή την 

αύξηση της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα τμήματα του δημοσίου τομέα, ενώ παράλληλα 

ελέγχει τις διεθνείς εξελίξεις στις εφαρμογές της γλώσσας XML[20].

Τέλος, μέσω της πρωτοβουλίας Government Gateway1251 (www.gateway.gov.uk), 

επιχειρείται η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση ενός πιλοτικού προγράμματος intelligent forms, το 

οποίο σχετίζεται με την αντικατάσταση εντύπων με ηλεκτρονικές φόρμες για αμφίδρομη σχέση 

καθημερινών συναλλαγών. Αποτελεί κεντρικό σημείο στο Διαδίκτυο μέσω του οποίου 

εγγεγραμμένοι πολίτες στέλνουν & λαμβάνουν ηλεκτρονικές φόρμες.
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111. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανική Κυβέρνηση και Διοίκηση προετοιμάζεται για τα μέλλον με ένα πρόγραμμα 

το οποίο ονομάζεται BundOnline1441, σκοπεύοντας να γίνονται ηλεκτρονικά όλες οι συναλλαγές με 

τον δημόσιο τομέα μέχρι το έτος 2005.

Σήμερα με το portal www.bund.de ενώνει πάνω από 100 δημόσιες αρχές σε ένα και 

μοναδικό σημείο και προσφέρει on-line πάνω από 350 υπηρεσίες μέσω Internet.

Το περιεχόμενο του site δεν
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παρέχεται εξολοκλήρου στην 

αγγλική γλώσσα, παρόλα αυτά οι 

χρήστες της αγγλικής έχουν την 

ευκαιρία να δουν επιλεγμένες 

σελίδες στην γλώσσα τους.

Στόχος του portal σύμφωνα 

με τους εμπνευστές του είναι να 

παρέχει πλήρη υποστήριξη στις 

υπηρεσίες της κυβέρνησης και στην 

αμεσότερη επαφή με τους πολίτες.

To portal λειτουργεί σαν το πρώτο κεντρικό σημείο εισόδου των χρηστών, το οποίο τους 

οδηγεί κατευθείαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της κυβέρνησης, σε εξειδικευμένες πληροφορίες, 

καθώς και στα contact persons για την άμεση εξυπηρέτησή τους.

Παρέχει μια σειρά περιεκτικών on-line υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται από τα αρμόδια 

κυβερνητικά όργανα , διοικητικές αρχές, καθώς και άλλα κυβερνητικά ινστιτούτα και Δημόσιες 

Υπηρεσίες. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο επισκέπτη να εξετάσει σε βάθος την δομή της 

κυβέρνησης και των δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον το site παρέχει δυνατότητες on line 

συναλλαγής σε πολλά κρίσιμα θέματα, ενώ παράλληλα ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του 

site είναι η δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας online.

Άλλοι σπουδαίοι γερμανικοί e-govemment κόμβοι θεωρούνται οι παρακάτω :

■ Ο κόμβος του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

(http://www.bundespraesident.de) περιέχει το βιογραφικό σημείωμα του Προέδρου και 

παρέχει πρόσβαση στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του και στις ομιλίες του. 

Προτείνονται επίσης εικονικές επισκέψεις στο ανάκτορο Bellevue (επίσημη κατοικία στο 

Βερολίνο) και στη Villa Hammerschmidt (επίσημη κατοικία στη Βόννη)1151. 

(Οι πληροφορίες παρέχονται στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά).
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■ Ο κόμβος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (http://www.bundesregierung.de) παρουσιάζει 

αναλυτικά τη Γερμανία (ιστορία, πληθυσμός, οικονομία κλπ.) και τις διάφορες πολιτικές 

που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Μια σημαντική στήλη είναι αφιερωμένη ειδικά στις 

ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ ένα τμήμα που προορίζεται για τους εκπροσώπους του τύπου 

(εφημερίδες, τηλεοράσεις κ.λ.π.) περιέχει το πρόγραμμα εργασιών της κυβέρνησης και τα 

ανακοινωθέντα τύπου περισσότερων ετών. Υπάρχουν σύνδεσμοι προς τους κόμβους του 

Καγκελαρίου και όλων των ομοσπονδιακών υπουργείων, έτσι ώστε ο κόμβος αποτελεί μια 

πύλη για το σύνολο της κυβέρνησης1161.

(Οι πληροφορίες παρέχονται στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.)

■ Ο κόμβος του Ομοσπονδιακού Καγκελαρίου (http://www.bundeskanzler.de) επιτρέπει να 

κατανοηθεί καλύτερα ο ρόλος της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας στον γερμανικό θεσμικό 

μηχανισμό. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για το πρόσωπο του Καγκελαρίου 

και για τα κυριότερα σημεία του πολιτικού προγράμματος του1'71.

(Οι πληροφορίες παρέχονται στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά).

■ Τέλος, ο κόμβος του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.auswaertiges-amt.de) 

παρουσιάζει, σε μια μεγάλη στήλη αφιερωμένη στην επικαιρότητα, το σύνολο των 

ανακοινωθέντων τύπου και των δημοσίων παρεμβάσεων του Υπουργού. Εξηγούνται οι 

βασικές κατευθύνσεις της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ υπάρχει ειδικό τμήμα 

αφιερωμένο στην Ευρώπη. Παρέχονται επίσης πρακτικές πληροφορίες για τους Γερμανούς 

που επιθυμούν να ταξιδεύσουν ή να εγκατασταθούν στο εξωτερικό*131.

IV. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΑΑΝΙΑ

Η Κυβέρνηση της Δανίας έχει δημιουργήσει ένα Κρατικό Συμβούλιο Πληροφορικής, στο 

πλαίσιο του οποίου κορυφαία στελέχη από όλους τους τομείς της κυβέρνησης συζητούν 

επιχειρησιακά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής. Το 

Συμβούλιο αυτό, αναθέτει την ανάπτυξη των μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως σε 

προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα (outsourcing) στηριζόμενο στις κατωτέρω διαπιστώσεις151 :

■ Ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών μειώνει τις τιμές για την ανάπτυξη συστημάτων

■ Οι προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα είναι περισσότερο καινοτόμοι και διαθέτουν πιο 

εξειδικευμένο προσωπικό

■ Ο δημόσιος τομέας δεν πρέπει να παράγει ότι μπορεί να αγοράσει από τον ιδιωτικό

■ Ο δημόσιος τομέας οφείλει να επικεντρωθεί στα βασικά επιχειρησιακά του αντικείμενα 

(στα οποία δεν περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων)
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Ο κόμβος Danmark.dk (http://www.danmark.dk) αποτελεί την πύλη για το σύνολο των 

δημοσίων υπηρεσιών της Δανίας.

visit
Denmark

business
lounge

science & 
research

study in 
Denmark

live & 
work

meet 
the kids!

Denmark.dk 
The Official Window

THE DANISH STATE CULTURAL DENMARK NEWSROOM DENMARK AROUND THE WORLD CONTACT HELP LOGIN SITEMAP

The Danish Ministry of Foreign Affairs welcomes 
you to Denmark's official web site

...........ΙΓΠ

Enjoying the Danish seaside 

ENGLISH FRANCAIS ESPANOL DEUTSCH

■ CULTURE NEWS
19/06 Mystery sponsor backs H.C. ... 
A private sponsor is willing to put up 
euro 13.5 mn ...

Today's News CB

■ BUSINESS NEWS
19/06 Danes, different from other ... 
The report was picked up on 
Wednesday by the Copenhagen ...

_________________________Today's News IB

■ GENERAL NEWS
19/06 Summer bathers can avoid ... 
Bathers on the Danish beaches this 
summer have a chance ...

Today's News OB

Η επιτυχής ανάπτυξη του κόμβου1'41 οφείλεται, στην δανέζικη εταιρεία υψηλής 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας “Kontapunkt” σε συνεργασία με τις παραπάνω 

αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν το περιεχόμενο (content) βάσει δεδομένης 

συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Επίσης ο κόμβος έχει συνάψει μία σειρά από 

συνεργασίες όπως το “Ritzau Agency” που παρέχει τα νέα, την “Gyldendal Encyclopaedia” που 

προσφέρει υλικό για την Δανία και την κουλτούρα της, καθώς και περίπου 4000 άλλους 

συνεργάτες με τους οποίους υπάρχει καθημερινή επικοινωνία.

Στόχος του κόμβου είναι η διάχυση της πληροφορίας για τους Δανούς και η αρχική 

πληροφόρηση για αυτούς που θέλουν να έρθουν σε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες της Δανίας (π.χ. 

Τελωνεία, Οικονομικές Υπηρεσίες κ.λ.π.)

Ο κόμβος απευθύνεται σε απλούς πολίτες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, δημόσιους 

υπάλληλους, φοιτητές, παιδιά, δασκάλους κλπ. Επίσης απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να 

μάθουν για την Δανία, επισκέπτες, εξαγωγείς, καθώς και πολλούς άλλους.

Προσφέρει πρακτικές πληροφορίες κατάλληλες για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν την 

εργασία, την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση, την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση 

την τέχνη, την δανέζικη κουλτούρα και ιστορία .
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Η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται με θεματική πλοήγηση, αλφαβητικό ευρετήριο και 

μηχανή αναζήτησης. Για παράδειγμα, η στήλη «Επικαιρότητα» μας γνωρίζει τις τελευταίες 

κανονιστικές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ.

Ο κόμβος παρέχει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την καθημερινή ζωή στη Δανία 

ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτει κάποια συγκεκριμένη θεματική, περιέχει τους αντίστοιχους 

συνδέσμους για την επίλυση ή την αναζήτηση της πληροφορίας. Επίσης περιέχει φυσικά όλες τις 

διευθύνσεις των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και συνδέσμους προς τις αρχικές σελίδες τους. 

Ο κόμβος διαχειρίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εθνικό Πρακτορείο Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (National IT and Telecom Agency) της Δανίας.

Ο κόμβος έχει σχεδιαστεί με βάση την τεχνολογική λύση της Oracle, Portal 9iAS και 

εγκαινιάσθηκε την 21 Μάιου 2002, ενώ στα προσεχή σχέδιά του εντάσσεται η ανάπτυξη ενός 

περιβάλλοντος πλήρους εξατομίκευσης της πληροφορίας (customization), μέσω της εφαρμογής 

της μεθοδολογίας και τεχνολογίας CRM (Citizen Relationship Management)121.

Η ιστοσελίδα Danmark.dk παρέχει πληροφορίες και προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 

τέσσερις (4) γλώσσες, Δανέζικα, Αγγλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Άλλοι σπουδαίοι δανέζικοι κόμβοι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι οι κατωτέρω :

■ Ο κόμβος του Βασιλικού Οίκου (http://www.kongehuset.dk) περιλαμβάνει την 

ιστορία της δανικής μοναρχίας, την παρουσίαση των βασιλικών ανακτόρων καθώς 

και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Βασίλισσας και τα ανακοινωθέντα τύπου 

που εκδίδονται από την Βασιλική Αυλή1261.

■ Ο κόμβος του Πρωθυπουργού (http://www.stm.dk) περιέχει μια σελίδα που 

αποτελεί την πύλη προς όλα τα δανικά υπουργεία. Παρουσιάζονται το υπουργείο, 

πληροφορίες για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, τα ανακοινωθέντα τύπου, οι 

ομιλίες του και το πρόγραμμα εργασιών129'.

■ Ο κόμβος του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.um.dk) προσφέρει μια 

αναλυτικότατη γενική παρουσίαση της Δανίας. Αναπτύσσονται τα κυριότερα 

θέματα της δανικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ υπάρχει ειδική στήλη αφιερωμένη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόμβος παρουσιάζει επίσης την οργάνωση του ίδιου 

του Υπουργείου, τα ανακοινωθέντα τύπου καθώς και τις διευθύνσεις των δανικών 

διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό1331.
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στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

ΜιχάληςΣ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 34
(Thesis)

http://www.kongehuset.dk
http://www.stm.dk
http://www.um.dk


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Executive Μ.Β.Α.

jEnglisN | Eepapol | Fran pais | Suomi | | ·τ“Ρ | Boeaneki | Cpnara

SverigeDirekt.se
vagvisaren till samhallsinformation
SverigeDirekt 6r startpunkten fcpr scpkningar ρε alia 
webbplatser inom den svenska offentliga sektom Du 
hittar 6ven webbadresser och kontektuppgiftar till 
kommunar, landsting, myndighatar mad mara

Sipk efter: | 
stpkning | Sipk lagar

Webbplatser/adresscr 
sorlerade pi...

- Amnasomrsda
- Nyckalord
- Organisationstyp
- Gaografi

Webbplatser/adresser

- Kommuner
- Landsttng/ragionar
- L6nsstyralser
- Myndighatar
- Statliga bolag
- Univarsitat/htpgskolor
- F<prs6kringskassor

Organisationer/akadamiar

Avgrfinsad

V. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

To SverigeDirekt (www.sverigeDirekt.se) αποτελεί την πύλη για ολόκληρο τον σουηδικό 

δημόσιο τομέα, από τις εθνικές υπηρεσίες έως τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Προορίζεται για τους σουηδούς πολίτες και προσφέρει πρακτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα 

της καθημερινής ζωής των σουηδών πολιτών στην σχέση τους με την Πολιτεία. Η πρόσβαση στις 

πληροφορίες γίνεται με τόσο με θεματική πλοήγηση, με αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και μηχανή 

αναζήτησης.

To SverigeDirekt (SwedenDircct)13"1 είναι 

μία one-stop πύλη για όλες τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες και τις συναλλαγές με τους δημόσιους 

φορείς και οργανισμούς της Σουηδίας.

Ο κόμβος βασίζεται στο στάνταρτ SHS το 

οποίο αναπτύχθηκε από το γραφείο διαχείρισης και 

ανάπτυξης της Σουηδίας, σε συνεργασία με το 

υπηρεσία Φόρων και το Πρακτορείο Ασφαλειών 

της Σουηδίας. Είναι μία υποδομή για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολιτών και 

επιχειρήσεων με την Πολιτεία της Σουηδίας.

Βασική αρχή του είναι η ασφάλεια της πληροφορίας στην αλληλεπίδραση και στην 

ανταλλαγή των πληροφοριών με το δημόσιο τομέα.

Ο κόμβος ιδρύθηκε το 1997 και από τότε έχει αλλάξει πολλές φορές μέχρι να φτάσει στην 

σημερινή του μορφή.
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Ο κόμβος μέσω του στάνταρτ SHS :

Government agencies

Enterprises Citizens
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Η αρχιτεκτονική των συναλλαγών μέσω του SverigeDirekt:

In-house applications 
ERP applications

Διερευνώντας διεξοδικότερα την περίπτωση και την εμπειρία της Σουηδίας στο ζήτημα της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συναντούμε μια σειρά από άλλους κόμβους πληροφόρησης και 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως :

■ Ο κόμβος της Μοναρχίας (http://www.rovalcourt.se) εξηγεί τον ρόλο του Βασιλέα στο 

σουηδικό πολιτικό σύστημα, δίνει το ιστορικό του θεσμού, καθώς και το περίγραμμα της 

εσωτερικής λειτουργίας του|2Χ|.

■ Ο κόμβος της κυβέρνησης (http://www.regeringen.se) προσφέρει μια παρουσίαση όλων 

των μελών της κυβέρνησης (βιογραφικά σημειώματα, δημόσιες παρεμβάσεις, πρόγραμμα 

εργασίας κλπ.), η οποία συμπληρώνεται με συνδέσμους προς τα αντίστοιχα Υπουργεία : με 

την έννοια αυτή αποτελεί μια αληθινή πύλη. Η στήλη «Τύπος και πληροφορίες» επιτρέπει 

την πρόσβαση σε όλα τα ανακοινωθέντα τύπου της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα ο κόμβος 

περιέχει μια νομοθετική βάση δεδομένων, καθώς και αλφαβητικό κατάλογο θεμάτων με 

συνδέσμους που οδηγούν προς την εκάστοτε αρμόδια δημόσια υπηρεσία1271.

■ Ο κόμβος του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.ud.se) προσφέρει παρουσίαση του 

ίδιου του Υπουργείου καθώς και τις διευθύνσεις των σουηδικών διπλωματικών 

αποστολών. Αναπτύσσονται επίσης τα βασικά θέματα της σουηδικής εξωτερικής 

πολιτικής, ιδίως για τη σκανδιναβική συνεργασία, τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ο κόμβος περιέχει επίσης μια βάση δεδομένων που επιτρέπει την ανεύρεση 

ανακοινωθέντων τύπου, άρθρων και δημοσιεύσεων που καλύπτουν τα ίδια θέματα1311.

Τέλος, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο “Kista Portal”1301, ένα από τα πρώτα δημοτικά 

portals, το οποίο αποτελεί σημείο επικοινωνίας των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στο 

συγκεκριμένο δήμο “Kista” και σημείο πρόσβασης σε ολοκληρωμένες παραδοσιακές (π.χ. εύρεση 

εργασίας) και εξελιγμένες υπηρεσίες (π.χ. on-line κάμερες για την κίνηση σε δρόμους της πόλης).
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Executive Μ.Β.Α.«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

VI. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΓΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΣΟΥΗΔΙΑΣ. ΑΑΝΙΑΣ)

α) Χρησιιιοποιούαενες tttiycc πληροφόρησης για τη διενέργεια των συγκρίσεων

Στόχος της εφαρμογής προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι να βελτιωθεί η 

ποιότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών από πλευράς των εκάστοτε κυβερνήσεων, η 

οποία θα μετριέται κάθε φορά από συγκεκριμένους δείκτες, όπως για παράδειγμα τη μείωση του 

χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των διαφόρων 

συναλλαγών131.

Μέσα από μια σειρά επισκέψεων στους δικτυακούς τόπους Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

των υπό εξέταση τεσσάρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρατέθηκαν στην ανωτέρω 

ανάλυση και από τα δημοσιευμένα πρακτικά των συναντήσεων της ομάδας εργασίας της Ε.Ε. 

“E-Govemment Working Group”1211, αλλά και μέσω της επεξεργασίας δεδομένων και 

αποτελεσμάτων που αντλήθηκαν από πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν για το ζήτημα της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιχειρείται μια προσπάθεια συγκριτικής μελέτης των επιδόσεων 

(benchmarking) αυτών των χωρών. Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης 

συγκριτικής αξιολόγησης, συμπεριλήφθηκε και η περίπτωση της Ελλάδας, η ανάλυση της οποίας 

όμως δεν παρατέθηκε στον παρόν κεφάλαιο, διότι κρίθηκε σκόπιμη για την σωστή οργάνωση και 

ομαλή εξέλιξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η διεξοδική εξέταση και ανάλυση της, σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο, το οποίο ακολουθεί.

Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία και πληροφορίες αντλήθηκαν επίσης από την έρευνα του 

World Markets Research Center^341 και του Πανεπιστημίου Brawn των Η.Π.Α., που 

πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2001 και συμπεριέλαβε 196 χώρες από όλον τον κόσμο, 

εξετάζοντας 2.288 κρατικούς δικτυακούς τόπους.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όμως, είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε η 

εταιρεία Cap Gemini - Ernst & Young[?1, με αντικείμενο τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν οι 

ευρωπαϊκές χώρες μέσα από το Διαδίκτυο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 17 χώρες και πιο 

συγκεκριμένα στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε., συν την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Στόχος της εν 

λόγω έρευνας ήταν να μετρήσει το ποσοστό των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του 

Internet, προκειμένου η κάθε χώρα να συγκρίνει τα αποτελέσματα, αλλά και να εξακριβώσει ποιες 

είναι οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες της, ώστε να υπάρξει μια σαφής και ενιαία πρόοδος στο θέμα 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης1241.
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β) Προτεινόμενεζ προς σύγκριση Βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (δείκτες - κριτήρια)

Στην προσπάθεια διεξαγωγής της συγκριτικής μελέτης της εμπειρίας από την εφαρμογή 

προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, την Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, την 

Δανία και την Σουηδία, λαμβάνουμε υπόψη μια λίστα από είκοσι (20) βασικές δημόσιες 

υπηρεσίες που προτάθηκαν από το “e-Government Working Group" της Ευρωπαϊκής Ένωσης*8' 

κατά την συνάντηση της 12ης Φεβρουάριου 2001.

Οι προτεινόμενες αυτές υπηρεσίες, αποτελούν συγκρίσιμους δείκτες-κριτήρια*231 για 

διεξαγωγή συγκριτικής μελέτης των επιδόσεων (benchmarking) των κρατών-μελών της Ε.Ε. 

αναφορικά με το ζήτημα της επιτυχούς ή μη εφαρμογής προγραμμάτων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και να εντοπισθούν οι καλύτερες πρακτικές (best practices)*31 στον τομέα αυτό. 

Από τις είκοσι (20) αυτές δημόσιες υπηρεσίες (δείκτες), οι δώδεκα (12) απευθύνονται στον πολίτη 

και οι οκτώ (8) στις επιχειρήσεις.

Η διάκριση αυτή των προτεινόμενων δημοσίων υπηρεσιών*22* ως δεικτών-κριτηρίων 

συγκριτικής μελέτης, παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα*71:

ΠΟΛΙΤΕΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

; Φορολογία Εισοδήματος Κοινωνική Συνεισφορά για τους Εργαζομένους

Αναζήτηση Εργασίας Φορολογία Εταιρειών

Οφέλη Κοινωνικής Ασφάλειας * Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Προσωπικά Έγγραφα ** Εγγραφή Έναρξης Νέας Επιχείρησης

Εγγραφή Αυτοκινήτων Υποβολή Στατιστικών Δεδομένων

Αίτηση για άδεια οικοδόμησης Τελωνειακή Δήλωση

Δήλωση στην Αστυνομία Περιβαλλοντικές Άδειες

Δημόσιες Βιβλιοθήκες Δημόσιες Προμήθειες (e-Procurenment)

Πιστοποιητικά Γέννησης και Γάμου

Εγγραφή σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης

Δήλώση Αλλαγής Διεύθυνσης Κατοικίας

Υπηρεσίες Υγείας

* Υπο-υπηρεσίες: επιδόματα ανεργίας, παιδιών ή σπουδών, ιατρική περίθαλψη κ.λ.π. 
** Υπο-υπηρεσίες: ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π.
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γ) Μεθοδολογία ιιέτρησης και σύγκριστκ των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διεθνώς, έχουν προσδιορισθεί τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, τα οποία δηλώνουν το βαθμό αυτοματοποίησης των διαδικασιών του Δημοσίου, 

όσον αφορά τις σχέσεις του με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την εσωτερική λειτουργία του1'1. 

Τα επίπεδα αυτά έχουν υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρωτοβουλία e-Europe[91 

η οποία αποτελεί την κατευθυντήρια βάση της πορείας των ευρωπαϊκών χωρών προς την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της «Κοινωνίας της 

Πληροφορίας». Τα εν λόγω επίπεδα παρατίθεται παρακάτω και είναι171 :

■ 1° Επίπεδο : Η Πληροφόρηση (Information)· Ανήκουν οι ιστοσελίδες με πληροφοριακό 

περιεχόμενο αναφορικά με τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες.

■ 2° Επίπεδο : Η Αλληλεπίδραση (Interaction). Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις αλληλεπίδρασης, στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες φόρμες σε ηλεκτρονική 

μορφή, που μπορεί κανείς να «κατεβάζει» στον υπολογιστή του (download).

■ 3° Επίπεδο : Η Αικρίδροαπ Αλληλεπίδραση (Two-way interaction). Ανήκουν οι 

αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες, στις οποίες ο χρήστης, αφού περάσει την αρχική 

ταυτοποίηση, είναι δυνατόν να συμπληρώσει μια αίτηση on-line και να την καταχωρίσει 

ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων (Αμφίδρομη αλληλεπίδραση).

■ 4° Επίπεδο : Η Διεξαγωγή Συναλλαγής (Transaction). Αφορά τη διεξαγωγή 

ολοκληρωμένων συναλλαγών, εντάσσονται οι σελίδες στις οποίες μπορεί κανείς να 

συναλλάσσεται με την εκάστοτε δημόσια υπηρεσία on-line, δίνοντας για παράδειγμα μια 

εντολή πληρωμής και λαμβάνοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Για να μετρηθεί ο βαθμός της ποιότητας και της αυτοματοποίησης των παρεχομένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, υιοθετήθηκε το ανωτέρω πλαίσιο επιπέδων, στο οποίο προστέθηκε για 

τη διευκόλυνση της δικής μας συγκριτικής μελέτης και ακόμη ένα επίπεδο:

■ To X Επίπεδο : Μη διαθέσιιιη υπηρεσία ή ιστοσελίδα. Αφορά την περίπτωση ανυπαρξίας 

διαθέσιμης ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή ιστοσελίδας ή ακόμη και το χαμηλό επίπεδο αυτής.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν, ως βάση την εν λόγω μεθοδολογία και ως δείκτες (κριτήρια) μέτρησης 

τις προτεινόμενες προς εξέταση από το “e-Government Working Group” βασικές δημόσιες 

υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις, καταλήγουμε μέσα από επεξεργασία στοιχείων που 

αντλήθηκαν από τις επισκέψεις σε κρατικούς δικτυακούς τόπους των συγκεκριμένων χωρών και 

παράλληλα μελετώντας τα αποτελέσματα των ερευνών που προαναφέρθηκαν, στους 

συγκριτικούς πίνακες που ακολουθούν.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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δ) Πίνακας συγκρίσεων παρεγομένων μλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους Πολίτες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

Φορολογία
Εισοδήματος

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Πληροφό
ρηση

Αναζήτηση Εργασίας Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Οφέλη Κοινωνικής 
Ασφάλειας

Πληροφό
ρηση

Πληροφό
ρηση

Πληροφό
ρηση

Πληροφό
ρηση

Αλληλε
πίδραση

Προσωπικά Έγγραφα Αλληλε
πίδραση

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

X Πληροφό
ρηση

Αλληλε
πίδραση

Εγγραφή Αυτοκινήτων Αλληλε
πίδραση

Πληροφό
ρηση

X X Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αίτηση για άδεια 
οικοδόμησης

Αλληλε
πίδραση

X X Πληροφό
ρηση

Πληροφό-
ρηση

Δήλωση στην 
Αστυνομία

X Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Πληροφό
ρηση

X Πληροφό
ρηση

Δημόσιες Βιβλιοθήκες X X X Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Πιστοποιητικά 
Γέννησης και Γάμου

Πληροφό
ρηση

X X Αλληλε
πίδραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Εγγραφή σε Ιδρύματα 
Ανώτερης Εκπαίδευσης

X Πληροφό
ρηση

Αλληλε
πίδραση

Πληροφό
ρηση

Αλληλε
πίδραση

Δήλωση Αλλαγής 
Διεύθυνσης Κατοικίας

X X Πληροφό
ρηση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Υπηρεσίες Υγείας X X X Πληροφό
ρηση

X

ε) Πίνακας συγκρίσεων παρεγομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς tic Επιγειρήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

1

Κοινωνική Συνεισφορά 
για τους Εργαζομένους

Πληροφό-
ρηση

Πληροφό
ρηση

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

X Πληροφό
ρηση

Φορολογία Εταιρειών Αλληλε
πίδραση

Αλληλε
πίδραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αλληλε
πίδραση

Φόρος Προστιθέμενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.)

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αλληλε
πίδραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αλληλε
πίδραση

Εγγραφή Έναρξης Νέας 
Επιχείρησης

Αλληλε
πίδραση

Αλληλε
πίδραση

X Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Υποβολή Στατιστικών 
Δεδομένων

Πληροφό
ρηση

X Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

X

Τελωνειακή Δήλωση Πληροφό
ρηση

Αλληλε
πίδραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Αλληλε
πίδραση

Περιβαλλοντικές Άδειες Πληροφό
ρηση

X X Πληροφό
ρηση

Αλληλε
πίδραση

Δημόσιες Προμήθειες 
(e-Procurenment)

Πληροφό-
ρηση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Πληροφό-
ρηση

Πληροφό
ρηση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής
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στ) Συγκεντρωτικός πίνακας και διάγραμμα συγκρίσεων των διαφόρων επιπέδων 
παρεπομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ερμηνεία αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά τις είκοσι (20) προτεινόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

(12 προς πολίτες και 8 προς επιχειρήσεις), προχωρούμε με τη χρήση απόλυτων και σχετικών (%) 

αριθμών, τόσο σε μια συνολική προσπάθεια εξέτασης της συνεισφοράς κάθε ξεγωριστού επιπέδου 

στο σύνολο των παρενοιιένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών κάθε χώρας, όσο και σε μια συνολική 

προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ των παρεγομένων επιπέδων υπηρεσιών στις υπό εξέταση χώρες.

Έτσι με βάση τα ανωτέρω καταλήγουμε στον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα συγκρίσεων :

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (Υπηρεσίες / ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Υπηρεσίες / (Υπηρεσίες / (Υπηρεσίες /

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ποσοστό) (Υπηρ/Ποσοστ) Ποσοστό) Ποσοστό) Ποσοστό)
X Επίπεδο : (5} ω 181 Ο) (2)

Μη διαθέσιμη υπηρεσία (25%) (35%) (40%) (15%) (10%)
1° Επίπεδο : (2) (4) (4) m (4)

Πληροφόρηση (35%) (20%) (20%) (35%) (20%)
2° Επίπεδο : 0) 0} £2) Ο) ω

Αλληλεπίδραση (25%) (15%) (10%) (5%) (35%)
3° Επίπεδο : m .Ο) m 12) 12)

Αρφίδρομη Αλλ/δραση (5%) (10%) (10%) (10%) (10%)
4° Επίπεδο : (2) (4) (4) Ο) (5)

Διεξαγωγή Συναλλαγής Π0%) (20%) (20%) (35%) (25%)
ΣΥΝΟΑΟ (20) (20) am am am

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, απεικονίζονται στο ακόλουθο ραβδόγραμμα, στο οποίο 

διατηρούνται οι χρωματισμοί για κάθε ξεχωριστό επίπεδο παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών:
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Ερμηνεύοντας και αναλύοντας το συγκεκριμένο ραβδόγραμμα, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συγκριτικά συμπεράσματα :

Η Μ. Βρετανία και η Γεριιανία παρουσιάζουν σχετικά μεγάλα ποσοστά στο επίπεδο που 

αντιστοιχεί στην έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα ιστοσελίδας για μια σειρά από ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες (35% και 40% αντίστοιχα) και ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό (25%).

Η Δανία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) διεξαγωγής ολοκληρωμένων 

συναλλαγών (transaction), το οποίο οφείλεται κυρίως στο υψηλό επίπεδο οργάνωσης σε 

ηλεκτρονική τεχνολογία και τεχνογνωσία του Υπουργείου Οικονομικών της, για την ηλεκτρονική 

υποστήριξη των φορολογικών και τελωνειακών της υπηρεσιών. Παράλληλα μαζί με την Ελλάδα. 

παρέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) υπηρεσιών πληροφόρησης (information) και 

ενημερωτικού περιεχομένου.

Η Σουηδία εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό στο επίπεδο μη διαθεσιμότητας υπηρεσιών 

(10%), ενώ αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) στην παροχής υπηρεσιών αλληλεπίδρασης 

(interaction) και το δεύτερο στη σειρά, μετά τη Δανία, ποσοστό (25%) διεξαγωγής 

ολοκληρωμένες ηλεκτρονικών συναλλαγών (transaction).

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών αμφίδρομης αλληλεπίδρασης (two-way interaction), 

αυτή κυμαίνεται στα ίδια ποσοστά (10%) για τέσσερις από τις πέντε χώρες, εκτός από την 

περίπτωση της Ελλάδας που κυμαίνεται στο (5%). Το μικρό αυτό ποσοστό για την Ελλάδα, 

αφορά μόνο στις υπηρεσίες αμφίδρομης αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας του Ο.Α.Ε.Δ., όπου 

μπορεί κανείς να ανακτήσει, να συμπληρώσει και να αποστείλει συγκεκριμένες φόρμες αιτήσεων 

ή βιογραφικών σημειωμάτων για την ανεύρεση εργασίας.

Η Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό (10%) διεξαγωγής ηλεκτρονικών 

συναλλαγών (transaction) από τις υπό εξέταση χώρές, στο οποίο συνεισφέρουν μόνο οι δύο (2) 

γνωστές παρεχόμενες υπηρεσίες του TAXISnet, που σχετίζονται με την Υποβολή Ηλεκτρονικών 

Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που θα αναλυθούν στο 4° 

Κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι οι δύο Σκανδιναβικές Ύώρες (Δανία και Σουηδία), 

παρουσιάζονται περισσότερο συνεπείς και εναρμονισμένες στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας για τη «Κοινωνία της Πληροφορίας», για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έμφαση 

στην παροχή on-line δημοσίων υπηρεσιών, ενώ τονίζουμε για ακόμη μια φορά την ικανοποιητική 

θέση και προοπτική της Ελλάδας, η οποία φαίνεται να παρέχει εξελιγμένες και αξιόπιστες 

εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° :
___________ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ___________

I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής 

και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παράγ. 2)

Η παραδοσιακή όμως ρήση «Καλύτερα να πεθάνεις από τουρκική σφαίρα, παρά από 

ελληνική πένα!» αντικατοπτρίζει ακόμη και σήμερα σε όλο της το μεγαλείο το μέγεθος της 

γραφειοκρατίας που επικρατεί στην ελληνική πραγματικότητα. Ευχή και ελπίδα, να μην 

υπονομευθεί η αξιόλογη προσπάθεια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των ελλήνων πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της μετάβασης της 

χώρας από την παραδοσιακή προς την ψηφιακή διοίκηση και οικονομία. Ευχή και ελπίδα, το 

εγχείρημα αυτό της μετάβασης να είναι αποτελεσματικό, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 

στα προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά τους πολίτες κατά την επαφή τους με τον 

αρτηριοσκληρωτικό ελληνικό δημόσιο τομέα. Ευχή και ελπίδα, η μετάβαση αυτή να είναι υγιής, 

ώστε να μην δημιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα και παραφραστεί τελικά η ανωτέρω ρήση και 

καταλήξει ως ...«Καλύτερα να πεθάνεις από τουρκική σφαίρα, παρά από ελληνικό πλήκτρο!».

Η Ελλάδα σήμερα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση, όσον 

αφορά την διαθεσιμότητα παροχής βασικών on-line δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες 

αναπτύσσονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»^24^. Στις 

υπηρεσίες που σχετίζονται κυρίως με ζητήματα φορολογίας (Εισοδήματος, Φ.Π.Α.) η χώρα μας 

φαίνεται να έχει μια εξελιγμένη και αξιόπιστη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δεν 

έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας αρκετές από τις κατηγορίες 

διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων μέσω Internet. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αξιολογώντας τις εν λόγω ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις βράβευσε ως τις καλύτερες και τις 

πιστοποίησε, δίνοντας το δικαίωμα χρήσης του ειδικού σήματος “e-Govemment Good Practice” 

στις ιστοσελίδες του συστήματος TAXISnet, που τις παρέχει.

Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπηρεσιών, όπως π.χ. άδειες 

οδήγησης ή άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, όπου το ελληνικό κυβερνητικό διαδίκτυο προσφέρει 

μόνο μερικές βασικές υπηρεσίες. Στο ίδιο μηδενικό επίπεδο βρίσκονται οι δημόσιες βιβλιοθήκες ή 

η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων σε αστυνομικά τμήματα, σχετικά με τις οποίες ο πολίτης δεν 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το Internet, αφού οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.
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Από την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αρκετοί από τους Έλληνες 

πολίτες, αγνοούν την χρήση του Internet. Είναι γνωστό ότι η διείσδυση του Internet στο ελληνικό 

σπίτι ή στην ελληνική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα όμως 

ενθαρρυντικός, είναι ο ρυθμός αύξησης των Ελλήνων χρηστών ο οποίος σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα σχετικής έρευνας του Υπουργείου Ανάπτυξης1401 αναμένεται να υπερβεί το τρέχον 

έτος το 60%, έναντι 33% πέρυσι. Εάν διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης, το ποσοστό διείσδυσης 

του Internet εκτιμάται ότι θα φθάσει το 2004 το 50%, έναντι 66% του μέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης11 ’1.

Πιο συγκεκριμένα, η διείσδυση και η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο κοινοτικό όρο. Ενδεικτικά αναφέρεται τα στοιχεία που 

προέρχονται από την έρευνα της εταιρίας «METRON ANALYSIS»1'01, όπου η διείσδυση του 

διαδικτύου ανέρχεται σε 8,6% στις ηλικίες 18 και άνω, ποσοστό το οποίο κατ’ αναλογία 

αντιστοιχεί περίπου σε 630.000 άτομα. Μια προσεγγιστική παρουσίαση της εξέλιξης της χρήσης 

του διαδικτύου στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα :
Προσεγγιστική παρουσίαση της εξέλιξης του 

Internet στην Ελλάδα (Πηγή: METRON ANALYSIS)
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Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ελλήνων χρηστών του διαδικτύου (σύμφωνα με τα 

στοιχεία της προαναφερόμενης έρευνας), παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: στις ηλικίες 18 και 

άνω, οι χρήστες του διαδικτύου κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στην ηλικιακή 

ομάδα 18 έως 24, είναι ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου, ζουν κυρίως στα αστικά κέντρα, 

ανήκουν στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και κάνουν ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών 

αγαθών σχετικά με τους μη χρήστες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών είναι άνδρες, περίπου 

ο ένας στους τρεις και συνδέονται καθημερινά στο διαδίκτυο, κυρίως από το σπίτι ή το χώρο 

εργασίας τους.
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II. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

α) Επίπεδα εξέλιξης των παρεγομένων ηλεκτρονικών όηαόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα σήμερα, στα πλαίσια του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει 

υιοθετήσει με τη σειρά της τα παρακάτω τέσσερα επίπεδα, που έχει θέσει η πρωτοβουλία 

“e-Europe” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απεικόνιση του βαθμού αυτοματοποίησης των 

παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, από τα κράτη-μέλη της*9' :

1. την Πληροφόρηση (Information),

2. την Αλληλεπίδραση (Interaction)

3. την Αμφίδρομη Αλληλεπίδραση (Two-ways Interaction)

4. την Διεξαγωγή Συναλλαγών (Transaction)

Τα επίπεδα αυτά, αποτέλεσαν την βάση της συγκριτικής μελέτης μεταξύ των παρεχομένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών πέντε (5) ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 

που επιχειρήθηκε στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας,

Στο σύνολο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες από 

υπουργεία, οργανισμούς και λοιπούς δημοσίους φορείς, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια 

της Ελληνικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι οποίες παρατίθενται παρακάτω, ανάλογα με 

τις αρμοδιότητές τους και το επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν :

1. Η Πληροφόρηση (Information), αφορά ιστοσελίδες που παρέχουν αμιγώς πληροφοριακό και 

ενημερωτικό περιεχόμενο για τις

δραστηριότητες της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης. Παρέχεται από 

το σύνολο των ιστοσελίδων που έχουν 

δημιουργηθεί από δημόσιες υπηρεσίες, 

υπουργεία, φορείς, οργανισμούς κλπ, 

αφού αποτελεί την πιο απλή από 

πλευράς απαιτήσεων σε πληροφορικές 

και τεχνολογικές υποδομές, 

διαδικασία στα πλαίσια της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης191.

Ελληνική 
Λημι'κ-,ΐιιτι ? -it ^,·
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΙΟΙΚΗΙΗΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ!

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ
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Σε ένα πιο ολοκληρωμένο και ενοποιημένο (integrated) πλαίσιο, υπηρεσίες 

πληροφόρησης παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Οδηγού του Πολίτη^32' (www.polites.gr), 

καθώς και του Οδηγού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Ελλάδα115' (www.e-gov.gr), που 

λειτουργεί ως θύρα αναφοράς για την είσοδο πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικά δίκτυα 

κυβερνητικών υπηρεσιών για να ενημερώνονται ή να συναλλάσσονται με αυτές και την οποία θα 

εξετάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσης ενότητας.

Το επίπεδο που αφορά στην Πληροφόρηση του πολίτη, πρόκειται επίσης, σύντομα να 

εμπλουτισθεί στο Internet με το ευρύτερο δικτυακό τόπο του προγράμματος «Αριάδνη»132', το 

οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά στις υπηρεσίες των Νομαρχιών και 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την αποκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών. 

Το έργο «Αριάδνη» αποτελεί ουσιαστικά την ενοποίηση των διαφόρων δικτυακών τόπων που 

υπάρχουν σήμερα διάσπαρτοι σε κάθε υπουργείο και σε κάθε ελληνική δημόσια υπηρεσία. Στο 

πλαίσιο του υπό κατασκευή δικτύου «Αριάδνη» θα υπαχθεί και η δράση του Ηλεκτρονικού 

Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στόχος του Ηλεκτρονικού Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

είναι η παροχή ενημέρωσης για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις δημόσιες υπηρεσίες και η 

διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Εκτός όμως την παροχή 

πληροφόρησης, αποστολή τους είναι να αναλαμβάνουν και πρακτικά να προωθήσουν προς 

διεκπεραίωση υποθέσεις των πολιτών, μειώνοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

2. Η Αλληλεπίδραση (Interaction), αφορά στις επικοινωνιακές ιστοσελίδες των διαφόρων 

κυβερνητικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα εκτύπωσης πρότυπων εντύπων 

(αιτήσεων, βεβαιώσεων κ.λ.π.) ή ηλεκτρονικών φορμών εντύπων που μπορούν να κατεβάσουν 

(download) οι χρήστες την οθόνη του υπολογιστή τους και να τις συμπληρώσουν off-line'9'. Η 

Αλληλεπίδραση (Interaction), αποτελεί την αμέσως επόμενη διαδικασία, από πλευράς απλότητας 

πληροφορικών και τεχνολογικών απαιτήσεων και στην Ελλάδα παρέχεται από αρκετές δημόσιες 

υπηρεσίες, υπουργεία και οργανισμούς, όπως για παράδειγμα τα Υπουργεία Μεταφορών- 

Επικοινωνιών'38' (www.yme.gr) και Μακεδονίας-Θράκης'26' (www.mathra.gr), η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς^21' (www.hcmc.gr), το Τ.Ε.Β.Ε.'36' (www.tebe.gr), ο Ο.Α.Ε.Δ.'30' (www.oaed.gr), 

ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων116' (www.eof.gr), τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθηνών'11' 

(www.acsmi.gr) και Πειραιώς'12' (www.bep.gr), το Κτηματολόγιο Α.Ε.^25' (www.ktimatologio.gr) 

κ.λ.π.
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3. Η Ααωιδροαη Αλληλεπίδραση (Two-wavs Interaction), αφορά σε διαδραστικές ιστοσελίδες 

φορέων και υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που επιτρέπουν συμπλήρωση, 

καταχώρηση και αποστολή αιτήσεων on-line. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι ιστοσελίδες 

που εφαρμόζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη πριν από την έναρξη της εκάστοτε 

ηλεκτρονικής διαδικασίας195. Αποτελεί μια περισσότερη σύνθετη ηλεκτρονική διαδικασία, από 

πλευράς πληροφορικών και τεχνολογικών απαιτήσεων και στην Ελλάδα παρέχεται από 

περιορισμένο αριθμό φορέων ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, όπως για παράδειγμα το 

Y.nE.XQ.A.E.5285(www.minenv.gr), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίιακ[37](Ννλν\ν·veth.gr), 

το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών5145 (www.eea.gr) και την Εθνική Συνομοσπονδία 

Ελληνικού Εμπορίου5175 (www.esee.gr). Ακόμη, από το Υπουργείο Αιγαίου έχει ήδη τεθεί σε 

εφαρμογή το πρόγραμμα «Αστερίας»5395 (www.vpai.gr/asterias/default.htm), με το οποίο 

συνδέονται οι δήμοι και οι επαρχίες των νησιών με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις τους, 

διατίθενται ψηφιακές αιτήσεις για συμπλήρωση και αποστολή on-line και παρέχονται 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς οι κάτοικοι να μετακινούνται από το νησί τους στην εκάστοτε 

έδρα της νομαρχίας στην οποία ανήκουν.

4. Η Διεξαγωγή Συναλλαγής (Transaction), αφορά σε ιστοσελίδες στις οποίες ο χρήστης μπορεί 

να συναλλάσσεται πλήρως με μια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό. Αποτελεί την πλέον σύνθετη 

ηλεκτρονική διαδικασία, από πλευράς απαιτήσεων σε πληροφορική και τεχνολογική υποδομή, 

ενώ παράλληλα απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη στα πλαίσια του ζητήματος προστασίας και 

ασφάλειας των προσωπικών του δεδομένων595. Στην Ελλάδα, οι ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές 

συναλλαγές μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και των πολιτών ή των επιχειρήσεων αφορούν σε δύο 

βασικούς τομείς :

■ τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που σχετίζονται με υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών5355 (www.taxisnet.gr), στις οποίες θα αναφερθούμε διεξοδικότερα σε επόμενο 

κεφάλαιο,

■ τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που σχετίζονται με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.)5235, ο δικτυακός τόπος του οποίου (www.ika.gr) αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη 

για το 2002, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων 

Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη και Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
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Στο συγκεκριμένο επίπεδο της Διεξαγωγής Συναλλαγής, μια ακόμη αξιόλογη προσπάθεια 

για την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών, στα πλαίσια της Ελληνικής 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελεί η ιστοσελίδα του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών - 

Ο.Π.Ε.*22' (www.hepo.gr), μέσω της οποίας υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών που 

αφορούν την παροχή διασαφήσεων ασφάλισης των φάσεων μιας εξαγωγικής διαδικασίας 

(ασφάλιση μεταφοράς ή αποθήκευσης εμπορευμάτων κ.λ.π.) των ελληνικών επιχειρήσεων.

Εκτός από τα παραπάνω, ειδικό ενδιαφέρον έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

παρουσιάζει η πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Εθνικού Τυπογραφείου*18' 

(www.et.gr). Το πιο σημαντικό τμήμα του αφορούσε στην ανάπτυξη ενός συστήματος για την 

παρακολούθηση της παραγωγής των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), την έκδοσή 

τους σε CD-ROM, καθώς και τη διάθεσή τους μέσω Internet. Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στην παρουσία της ιστοσελίδας του της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη*33' 

(www.synigoros.gr), η οποία παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της στους πολίτες, για την επίλυση 

τυχόν διαφορών τους με τις δημόσιες αρχές.

Τέλος, στο Παράρτημα (Α) της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ο αναγνώστης μπορεί 

να βρει έναν ενδιαφέροντα πίνακα (κομβικό χάρτη)*6', με τις πιο χρήσιμες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, καθώς και το αντίστοιχο επίπεδο των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν, σε σχέση με τους τέσσερις άξονες που αναλύθηκαν 

παραπάνω.

β) Ειδική αναφορά στον ιστογώρο «e-Gov.gr»

Το «e-Gov.gr» αποτελεί έναν κόμβο που έχει δημιουργηθεί από το Εργαστήριο 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέχει πληροφορίες και πόρους σχετικούς με την Ηλεκτρονικής 

Δημόσια Διοίκηση. Όλα αυτά εξετάζονται από την οπτική γωνία του τελικού αποδέκτη των 

υπηρεσιών (χρήστη-πολίτη) συνυπολογιζόμενων και των αντίστοιχων τεχνολογικών συνιστωσών, 

στο πλαίσιο της επίτευξης του επιθυμητού στόχου, που διατυπώνεται από τα στελέχη του 

Εργαστηρίου*2' με το λογοπαίγνιο : «Οι πολίτες on-line, η γραφειοκρατία off-line».

Σκοπός του e-Gov.gr115ξ είναι να πληροφορεί τους έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις, τα 

στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους παροχείς τεχνικών 

υπηρεσιών που επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τα έργα και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών 

κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για πρακτικά 

αποτελέσματα και για τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) του εξωτερικού*3'.
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Ο ιστοχώρος (κόμβος) www.e-sov.sr στοχεύει να λειτουργήσει ως θύρα αναφοράς (Portal) 

για την είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Αποτελεί σε 

γενικές γραμμές τον χρήσιμο Οδηγό (Guide) προσπέλασης και πλοήγησης στους ηλεκτρονικούς 

δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) των διαφόρων ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών.

Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

και παράλληλα πληθώρα συνδέσμων (links) σε υπουργεία και κυβερνητικούς κόμβους, που 

αφορούν πολλές από τις δραστηριότητες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Επίσης παρέχει την δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων που αφορούν σε διάφορά 

ζητήματα δημοσίων υ7τηρεσιών (π.χ. φορολογικά, τελωνειακό, νομοθεσίας κ.λ.π.) και απαντά 

άμεσα και έγκυρα σε αυτές. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν τα 

ερωτήματα και τις απόψεις τους μέσα από ειδική φόρμα επικοινωνίας. Επίσης διαθέτει 

ηλεκτρονικά υποδείγματα εντύπων (π.χ. υπεύθυνης δήλωσης, αιτήσεων κ.ά.), τα οποία ο χρήστης 

μπορεί να τα κατεβάσει (download) στην οθόνη του υπολογιστή του, να τα συμπληρώσει και να 

τα εκτυπώσει προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Λαμβάνει ειδική μέριμνα για τη συστηματική καταγραφή των παρατηρήσεων των 

πολιτών, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο εν λόγω ιστοχώρος, 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί την τεχνολογία των Cookies, τα οποία αποτελούν ηλεκτρονικά 

αρχεία μικρού μεγέθους που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε χρήστη, ο οποίος 

προσπελαύνει ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου. Τα Cookies 

δημιουργούνται από τον εξυπηρετητή (server) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες θα 

βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση του χρήστη, προσαρμόζοντας την μελλοντική διεπαφή στις 

ανάγκες και ιδιαίτερες προτιμήσεις του πελατοκεντρικά11]. (Customer Relationship Management).

Ειδική αναφορά και έμφαση αποδίδεται από τον ιστοχώρο e-Gov.gr στη δέσμευση του 

σεβασμού της ιδιωτικότητας, στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής του Ν.2472/97, ο οποίος αφορά 

στην «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»^1.

Τέλος, ο κόμβος e-Gov.gr εμπλουτίζεται καθημερινά με νέα, δημοσιεύσεις, συνδέσμους 

και πληροφοριακό υλικό που αφορά την ελληνική ηλεκτρονική κοινότητά, όμως ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται σε ζητήματα που αφορούν το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Μεταξύ των βασικών 

θεμάτων του κόμβου, εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν δημοσιεύσεις, πληροφοριακό υλικό και 

ειδικοί σύνδεσμοι αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet του Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών, στις οποίες θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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III. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα, η Ειδική Γραμματεία, αρμόδια για 

την παρακολούθηση του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Ελληνική 

Πραγματικότητα, προσπαθεί να καθορίσει ένα πλαίσιο για την επικοινωνία των πληροφοριακών 

συστημάτων του δημοσίου τομέα. Διαφορετικά αρκετά από τα έργα που εντάσσονται στο εν λόγω 

πρόγραμμα θα απαξιωθούν, όπως έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι σήμερα.

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας*24', καθορίζει τους βασικούς 

κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται τα συστήματα πληροφορικής που 

εγκαθίστανται ή θα εγκατασταθούν στο μέλλον στις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα υπό το 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»1191.

Μέσω της διενέργειας εξειδικευμένων μελετών, η ανωτέρω Ειδική Γραμματεία, έχει ως 

στόχο την προτυποποίηση κάποιων παραμέτρων προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

διαλειτουργικότητα*27 *, μεταξύ όλων των συστημάτων πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα. Η εν 

λόγω προσπάθεια επικεντρώνεται δηλαδή, στο να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές περιβάλλον 

μεταξύ των υπηρεσιών και των οργανισμών του δημοσίου, προκειμένου να διακινούνται και να 

μεταφέρονται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο οι διάφορες πληροφορίες και δεδομένα17*.

Η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν τα 

υπουργεία και οι δημόσιοι οργανισμοί αποτελεί όχι μόνο έναν από τους σημαντικότερους λόγους 

για τη διαιώνιση της γραφειοκρατίας, αλλά και μια από τις αιτίες για την αναποτελεσματικότητα 

των δαπανάν του Δημοσίου σε νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτόν τον λόγο απειλείται και η βιωσιμότητα 

των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα οποία δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν 

τον πολίτη που αναζητεί ένα πιστοποιητικό από υπηρεσία σε υπηρεσία. Τώρα ο πολίτης πηγαίνει 

μόνο σε ένα Κ.Ε.Π., αλλά οι υπάλληλοι των τελευταίων αντιμετωπίζουν έναν κυκεώνα 

χειρόγραφης επικοινωνίας129*.

Η πρώτη μελέτη για το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

στην Ελλάδα από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, αποτελεί ένα 

σημαντικό βήμα για αποτελεσματικότερες και με χαμηλότερο κόστος δημόσιες υπηρεσίες.

Η μελέτη, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνία της 

Πληροφορίας, έχει ως στόχο να προτυποποιηθούν κάποιοι παράμετροι προκειμένου να επιτευχθεί 

η μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, μεταξύ όλων των συστημάτων πληροφορικής που έχουν ήδη 

εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν στις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
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Τα ελληνικά υπουργεία και οργανισμού έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη 

διαλειτουργικότητας τα τελευταία χρόνια, μέχρι τώρα όμως αντιμετώπιζαν το θέμα χωρίς να 

ακολουθούν κάποιο ενιαίο ανοικτό πρότυπο, σε διμερείς ή τριμερείς συνεργασίες μεταξύ τους.

Από την πρόσφατη αυτή έρευνα1291 της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας προέκυψε για παράδειγμα, ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

δεν ανταλλάσσει δεδομένα, με ηλεκτρονικό τρόπο, με κανέναν άλλο φορέα. Οι όποιες εσωτερικές 

ανταλλαγές γίνονται με παραστατικά έγγραφα (δηλαδή με χαρτιά) ή με μαγνητικά μέσα (δισκέτες 

κ.λπ.). Όλα τα υπουργεία επικοινωνούν, επίσης με δισκέτες και άλλα μαγνητικά μέσα με το 

σύστημα TAXIS. Το υπουργείο Εσωτερικών επικοινωνεί ηλεκτρονικά μόνο με το TAXIS για την 

έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Το υποσύστημα του TAXIS αναφορικά με το Μητρώο Οχημάτων παρέχει τα στοιχεία 

κατόχων στους δήμους με δισκέτες, ενώ ενημερώνεται για τις αλλαγές ιδιοκτησίας από το 

υπουργείο μεταφορών με μαγνητικές ταινίες. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνδέεται μόνο 

με το TAXIS προκειμένου να γνωρίζει τις εισπράξεις που γίνονται από τις διάφορες Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Όμως με χειρόγραφο τρόπο ανταλλάσσονται τα στοιχεία που 

απαιτούνται για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την άσκηση του δημοσιονομικού ελέγχου.

Η προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, όσον αφορά 

τον καθορισμό ενός ενιαίου Πλαισίου Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, επικεντρώνεται στο να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές περιβάλλον 

μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών προκειμένου να διακινούνται και να 

μεταφέρονται, να ανταλλάσσονται και να διασταυρώνονται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο 

πληροφορίες και δεδομένα1271.

Μεταξύ των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μεταξύ 

δημοσίων φορέων και υπουργείων είναι, για παράδειγμα, η σύνδεση των Επιθεωρήσεων Εργασίας 

με τα αρχεία του Ι.Κ.Α., του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με το Μητρώο Ασφαλισμένων του 

Ι.Κ.Α. (ένσημα). Επιπλέον, η σύνδεση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών με τις 

βάσεις δεδομένων άλλων συνεργαζομένων σε διάφορα θέματα υπουργείων (ΥΠΕΘΟ, Δημόσιας 

Τάξης κ.λπ) ή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το 

ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανταλλαγή και διασταύρωση δεδομένων και πληροφοριών. Στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων θα μπορούσε να επεκταθεί στο κέντρο 

πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών για τη βεβαίωση χρηματικών ποινών.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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IV. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α) Επιγειρτισιακό Πρόγραιιιια «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»131που συγχρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Β’ Κ.Π.Σ., 1994-2001), 

αποτέλεσε το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και 

απέβλεπε στην αποτελεσματικότητά της, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Ο 

απώτερος όμως στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ήταν να 

μεταβάλλει ριζικά τη σχέση του πολίτη με το Δημόσιο, μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και 

συστημάτων πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Βασικές κατευθύνσεις-επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», 

ήταν:

■ Η αντιμετώπιση των διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων του 

Δημοσίου Τομέα.

■ Η δημιουργία προϋποθέσεων διαρκούς εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

■ Η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων στην Κεντρική Διοίκηση στους τομείς 

της οικονομίας και της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και η υποστήριξη της περιφερειακής 

οργάνωσης και διοίκησης του κράτους και της αυτοδιοίκησης

■ Η διασφάλιση διαρκούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της 

Δημόσιας Διοίκησης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» διαρθρώθηκε σε τρεις ξεχωριστές δράσεις :

■ 1η Δράση : Στο διοικητικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης

■ 2η Δράση : Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στην ευρύτερη 

Δημόσια Διοίκηση.

■ 3η Δράση : Στην κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Κεντρικής και 

Περιφερειακής Διοίκησης του Κράτους, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 

της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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β) Επιγειρησιακό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Η Κοινωνία της Πληροφορίας επιβάλλει νέους τρόπους εξυπηρέτησης και άμεσης 

επικοινωνίας με τους έλληνες πολίτες και διαμορφώνει το υπόβαθρο για νέες αναπτυξιακές 

δραστηριότητες. Θέτει τα θεμέλια για ένα ποιοτικό άλμα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

προς όφελος του Πολίτη και του Κράτους. Διαμορφώνει το στρατηγικό πλαίσιο και εξειδικεύει σε 

πλήθος δράσεων, που συνδυάζουν αρμονικά την πληροφορική υποδομή με την ποιότητα 

υπηρεσιών προς τους έλληνες πολίτες.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»1241, αξιοποιεί τις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την αύξηση της παραγωγικότητας και παροχή 

βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Είναι καινοτόμο, έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αναφέρεται 

σε ευρύ φάσμα Κυβερνητικών και μη Κυβερνητικών υπηρεσιών. Στόχος του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα σημεία της Λευκής Βίβλου και 

παράλληλα να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και του Σχεδίου 

Δράσης e-Europe 2002 που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Φέϊρε (Ιούνιος 2000)1'91.

Για την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος απαιτούνται 

αποφασιστικές ενέργειες, νέοι μηχανισμοί υλοποίησης, παρεμβάσεις και αξιοποίηση όλης της 

υπάρχουσας τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με διοικήσεις άλλων 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διαμορφωθεί συνθήκες μιας κοινής 

αποδοχής ότι είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μιας δημόσιας διοίκησης ικανής να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων, και ει δυνατόν να διαβλέπει και να 

προετοιμάζεται για τις ανάγκες αυτές. Μιας δημόσιας διοίκησης ικανής να συμβάλλει 

καθοριστικά στις πολιτικές μας στοχεύσεις για Ποιότητα Ζωής, ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτή, άλλωστε, είναι και η αφετηρία του 

διαλόγου που εξελίσσεται, τα τελευταία χρόνια, για τη Διοικητική Σύγκλιση, για το ζητούμενο 

δηλαδή της εναρμόνισης των εθνικών διοικητικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

κοινά πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητας141.

Το Τ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Τ’ Κ.Π.Σ., 2002-2006) χρηματοδοτεί τις δράσεις που 

αφορούν στην υλοποίηση της στρατηγικής της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» στη χώρα μας. Έχει 

ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 - 2006 που 

περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες των δράσεων της στρατηγικής για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας στην Ελλάδα. Οι βασικές αρχές της Ελληνικής Στρατηγικής για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, αφορούν σε ζητήματα που σχετίζονται με[24):

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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■ Την καινοτομία και τις επιγειρηιιατικές πρωτοβουλίες. Η Κοινωνία της Πληροφορίας θα 

αναπτυχθεί στηριζόμενη στους μηχανισμούς της ελληνικής αγοράς και το θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει τις νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την 

καινοτομία.

■ Την δηιιοκρατία και τις ατοιιικές ελευθερίες των ελλήνων πολιτών. Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας πρέπει να ενισχύει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να διαφυλάσσει τα 

δικαιώματα των ελλήνων πολιτών.

■ Tic ίσες ευκαιρίες και την αλληλεγγύη για όλους τους έλληνες πολίτες. Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας πρέπει να δίνει σε όλους τους έλληνες πολίτες πρόσβαση στις ευκαιρίες, τη 

γνώση και τις αγορές που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και να είναι αλληλεγγύη σε όσους 

δεν καταφέρουν να ενταχθούν.

Προτείνεται να αξιοποιηθούν συνολικά, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας», περισσότερα από 2,2 δισ. Ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης για την 

περίοδο 2002 - 2006. Το ύψος της δαπάνης είναι ανάλογο με εκείνα των πλέον ανεπτυγμένων 

περιφερειών της Βόρειας Ευρώπης κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η ουσιαστική 

αξιοποίηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να επιτευχθούν βασικοί στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης, όπως1241:

■ Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής υποδομής η οποία αποτελεί την 

σπονδυλική στήλη για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

■ Η ενίσχυση της οικονομικής μηχανής και της απασχόλησης με την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών.

■ Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη για τη 

δημιουργία ανοιχτής κυβέρνησης και αποτελεσματικού κράτους.

■ Η βελτίωση της ποιότητας ζωής με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και την 

πρόνοια, το περιβάλλον και τις μεταφορές.

■ Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 21ου 

αιώνα, προστασία και προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας και 

ταυτότητας με τα νέα μέσα.

■ Η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, δημοκρατικός έλεγχος και συμμετοχή όλων 

στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας .

Απώτερος στόχος δε, του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να 

αποτελέσει πρότυπο για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση αντίστοιχων έργων για τον 

εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών από το σύνολο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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ν) Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για τη δημιουργία της απαραίτητης τεγνολογιιακ υποδοιιής

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

εντάσσεται και το έργο ανάπτυξης του Εθνικού Δικτύου της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», 

το οποίο αφορά στη δικτύωση των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, σε κεντρικό (Υπουργεία), 

περιφερειακό (Περιφέρειες, Νομαρχίες) και τοπικό επίπεδο (Δήμοι).

Το συγκεκριμένο έργο το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), έρχεται να συμβάλει στην ολοκλήρωση του άξονα 

της τεχνολογικής υποδομή και να αποτελέσει το εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο (intranet) όλου 

του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα. Αποτελείται από ένα δίκτυο μεγάλης ταχύτητας, πάνω στο οποίο 

θα συνδεθούν μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές, όλα τα πληροφοριακά συστήματα και οι 

βάσεις δεδομένων των υπουργείων και των νομαρχιακών υπηρεσιών όλης της χώρας και η 

πραγματοποίησή του αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για το ΥΠΕΣΔΔΑ1341.

Η αποστολή του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αντικατοπτρίζεται στην κατωτέρω γενική διατύπωση: 

«Όλοι οι Ελληνικοί Δημόσιοι Φορείς πρέπει να συνδεθούν στο Διαδίκτυο και όλοι οι Έλληνες 

Πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και στις πληροφορίες της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Διαδικτύου».

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των φορέων του 

Δημοσίου, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων 

τηλεματικών υπηρεσιών, με υψηλή ποιότητα, σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος. 

Παράλληλα, το συγκεκριμένο έργο αποβλέπει στην ενοποιημένη εξυπηρέτηση των ελλήνων 

πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και 

διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.

Με το έργο αυτό θα εγκατασταθεί η καθολική δικτυακή υποδομή για 1800 Δημόσιες 

Υπηρεσίες με στόχο να διακινηθεί πληροφοριακός πλούτος μεταξύ των Υπηρεσιών, ώστε ο 

πολίτης να εξυπηρετείται χωρίς την ανάγκη μετακίνησης και απώλειας παραγωγικού χρόνου.

Το Έργο του Εθνικού Δικτύου της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»1341 είναι ένα έργο 

του με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής 

του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του 

Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με :

■ Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς)

■ Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών, e-mail, internet connectivity)

■ Video - Τηλεματικές Υπηρεσίες (Τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση)
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Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός φορέων του Δημοσίου έχει ιδιωτικές συνδέσεις στο 

Internet, για να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στον 

Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web). Όμως δεν υπάρχει κεντρική αντιμετώπιση για την πληθώρα 

των συνδέσεων αυτού του είδους. Κάθε δημόσιος φορέας έχει επιλέξει παροχέα Internet της 

αρεσκείας του, χωρίς πάντα να έχει μελετηθεί η πιο συμφέρουσα σύνδεση, με αποτέλεσμα να 

πληρώνονται υπέρογκα ποσά ως πάγιες μηνιαίες δαπάνες από κάθε έναν χωριστά. Με το 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δημιουργείται ενιαία υποδομή Intranet για το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή μια 

προστατευμένη δικτυακή πύλη (portal) για Internet εφαρμογές του Δημοσίου καθώς και παροχή 

κεντρικής σύνδεσης μεγάλης ταχύτητας στο διεθνές Internet για τους φορείς του Δημοσίου. 

Πρόκειται για μία από κοινού αντιμετώπιση, η οποία προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες 

διακίνησης δεδομένων, αλλά και σημαντικά μικρότερο κόστος. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα 

για ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

ώστε να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του συμβατικού ταχυδρομείου.

Από την άλλη μεριά, τα περισσότερα έργα πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση είναι 

διάσπαρτα κατανεμημένα και στηρίζονται σε ενδο-υπηρεσιακά δίκτυα υπολογιστών. 

Αναγκαστικά, για κάθε τέτοιο έργο, δημιουργείται εξ' αρχής μια καινούργια υποδομή για 

δικτυακές συνδέσεις και εξοπλισμό, χωρίς ποτέ να λαμβάνονται υπόψη ήδη υπάρχουσες 

δικτυακές εγκαταστάσεις άλλων φορέων, οι οποίες πιθανότατα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. 

Με το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», αυτή η πολλαπλότητα και σπατάλη πόρων μειώνεται δραστικά με τη 

δημιουργία δικτύου πρόσβασης και κορμού για τη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να καλύψει τις επικοινωνίες των υπολογιστών του Ελληνικό Δημοσίου. Σαν 

αποτέλεσμα θα εξαλειφθεί η επανάληψη και η επικάλυψη υποδομών και όλα τα καινούργια δίκτυα 

του Δημοσίου θα δημιουργούνται με δικτυακή υποδομή που θα παρέχεται από το έργο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ», μειώνοντας δραστικά τα κόστη.

Σε γενικές γραμμές, το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», φιλοδοξεί με την ολοκλήρωσή του να επιτύχει 

του παρακάτω στόχους^34* :

■ Τη μείωση του κόστους της επικοινωνίας (περίπου 50%) μεταξύ των φορέων του 

Δημοσίου με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των 

πληροφοριών.

■ Την αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του 

Δημοσίου μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων τους.

■ Την εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών.
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■ Την αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές 

εγκαταστάσεις.

■ Την αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων του Δημοσίου 

και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των τηλεματικών εφαρμογών.

■ Τη δημιουργία προϋποθέσεων συμβατότητας στις δικτυακές εγκαταστάσεις των φορέων 

του Δημοσίου.

■ Την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν ως πηγή 

φορείς του Δημοσίου.

■ Τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτούν 

εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέων, με τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών μιας 

στάσης (one-stop-shopping).

■ Τη δημιουργία αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης με πληροφοριακή και επικοινωνιακή 

υποδομή και ο ευκολότερος συντονισμός των διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών μέσω 

της δικτύωσης.

Κεντρικός στόχος όμως, του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», παραμένει η οργάνωση μιας ανοικτής, 

αποτελεσματικής και σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που θα λειτουργεί με ολοκληρωμένες δομές 

και μηχανισμούς παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης υπηρεσιών και πληροφοριών, ώστε να 

ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες των πολιτών, στα πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφίας της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σε ένα επόμενο στάδιο, ο κεντρικός κόμβος του πιλοτικού έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα 

αποτελεί το κομβικό σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο TESTA που είναι ως γνωστόν ο κοινός 

διευρωπαϊκός παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το «TESTA» και την διαδικτυακή υποδομή του 

Internet, δημιουργείται μια υπερσύγχρονη πληροφοριακή λεωφόρος που θα συνδέει τις 

ευρωπαϊκές διοικήσεις, με τους ευρωπαίους πολίτες151.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την ολοκλήρωση του έργου 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες τόσο για την απλοποίηση των διαδικασιών, όσο 

και για την εξάπλωση του Internet προς του πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα 

«Δικτυωθείτε»1201, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης1401, αποτελεί ένα παράδειγμα 

αυτών των προσπαθειών και αποσκοπεί στην εξοικείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις 

νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή οικονομία.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Μιχάλης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 59
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΚεοάλαιο 3°)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Laudon & Laudon, «Management Information Systems», 7th ed., Piarson Education, ISBN : 
0-13-061960-4, ©2001.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

[2] Gouscos D., Laskaridis G., Lioulias D., Mentzas G., Georgiadis P., «An Approach to Offering 
One-Stop e-Govemment Services - Available Technologies and Architectural Issues»,
Lecture Notes in Computer Science, Volume 2456, 2002, pp 0264-0271.

[3] Makolm J., «Best Practice in e-Govemment», Lecture Notes in Computer Science, Volume 
2456, 2002, pp 0370-0374.

[4] Millard J., «e-Govemment Strategies : Best Practice Reports from the European Front Line», 
Lecture Notes in Computer Science, Volume 2456, 2002, pp 0298-0306.

[5] Καμπέλης Σ., «Ηλεκτρονική Διοίκηση : από την πολιτική στην πράξη», Microsoft Government 
Conference, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

[6] Ντάσιος Γ.-Παπαθανασίου Π., Καναρέλη Α., «e-ΕΛΛΑΔΑ : Η σημασία της ηλεκτρονικής
διοίκησης», PC Magazine - www.pcmag.gr, 04/2002.

[7] Στεργίου Μ., «Διαδικτυακές Πύλες : Πολιτών, Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης»,
Microsoft Government Conference, Αθήνα, Δεκέμβριος 2002.

[8] Στυλιανίδου Μ., «Ηλεκτρονικό εμπόριο & κοινοτικές ρυθμίσεις για την προστασία του
καταναλωτή», Φορολογική Επιθεώρηση, Μάρτιος 2002, σελ.373-377.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ)

[9] Cap Gemini - Ernst & Young, «Summary Report: Web-based Survey on Electronic Public 
Services», European Commission - DG Information Society, e-Europe 2002.

[10] Metron Analysis, «Η Εξέλιξη της Χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα», Δημοσιευμένη 
Έρευνα, Ιανουάριος 2003.

[11] www.acsmi.gr

[12] www.bep.gr

[13] www.ebusinessforum.gr/statistika/ereuna/3

[14] www.eea.gr

[15] www.e-gov.gr

ΜιχάληςΣ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 60
(Thesis)

http://www.pcmag.gr
http://www.acsmi.gr
http://www.bep.gr
http://www.ebusinessforum.gr/statistika/ereuna/3
http://www.eea.gr
http://www.e-gov.gr


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Δ ιακυβέρνησης και η Συμβολή της
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Executive Μ.Β.Α.

[16] www.eof.gr

[17] www.esee.gr

[18] www.et.gr

[19] www.europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan /indexen.htm

[20] www.go-online.gr

[21] www.hcmc.gr

[22] www.hepo.gr

[23] www.ika.gr

[24] www.infosociety.gr

[25] www.ktimatologio.gr

[26] www.mathra.gr

[27] www.microsoft.com/hellas/business/govemment

[28] www.minenv.gr

[29] www.naftemporiki.gr, «Πρώτα θεμέλια για το e-govemment», φύλλο 10ης Ιανουάριου 2003

[30] www.oaed.gr

[31 ] www.opticom.gr/kleisthenis/

[32] www.polites.gr

[33] www.synigoros.gr

[34] www.syzefxis.gov.gr

[35] www.taxisnet.gr

[36] www.tebe.gr

[37] www.veth.gr

[38] www.yme.gr

[39] www.ypai.gr/asterias/default.htm

[40] www.ypan.gr

Μιχάλης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 61
(Thesis)

http://www.eof.gr
http://www.esee.gr
http://www.et.gr
http://www.europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan
http://www.go-online.gr
http://www.hcmc.gr
http://www.hepo.gr
http://www.ika.gr
http://www.infosociety.gr
http://www.ktimatologio.gr
http://www.mathra.gr
http://www.microsoft.com/hellas/business/govemment
http://www.minenv.gr
http://www.naftemporiki.gr
http://www.oaed.gr
http://www.opticom.gr/kleisthenis/
http://www.polites.gr
http://www.synigoros.gr
http://www.syzefxis.gov.gr
http://www.taxisnet.gr
http://www.tebe.gr
http://www.veth.gr
http://www.yme.gr
http://www.ypai.gr/asterias/default.htm
http://www.ypan.gr


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

α) Η Αποστολή me Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης

Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα, φιλοδοξεί σύμφωνα με την αποστολή111] του, να τεθεί 

στο μέλλον, σε σύγχρονες βάσεις απλότητας, διαφάνειας, αναπτυξιακής κατεύθυνσης και 

κοινωνικής δικαιοσύνη.

Η σύγχρονη αποστολή της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, όπως διατυπώνεται σήμερα 

από τα επιτελικά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, είναι:

■ Να εισπράττει το ακριβές ποσό των προβλεπομένων από την φορολογική νομοθεσία 

εσόδων,

■ Με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο και το Δημόσιο,

■ Χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία

■ Με τρόπο που να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα, την 

αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του συστήματος

Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση έχει καταρτίσει 

ένα στρατηγικό σχέδιο μακροπρόθεσμων επιδιώξεων, που στοχεύουν κυρίως στην ποιοτική 

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τους φορολογούμενους - πελάτες της και την 

αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της. Στρατηγικές επιδιώξεις της Ελληνικής 

Φορολογικής Διοίκησης αποτελούν :

■ Η καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων - πελατών

■ Η αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωση των φορολογουμένων

■ Η εξασφάλιση ενιαίας μεταχείρισης των φορολογουμένων

■ Η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της

Η τέταρτη κατά σειρά στρατηγική επιδίωξη, για αύξηση της παραγωγικότητας των 

υπηρεσιών της, αφορά και τους φορολογούμενους πελάτες της, δεδομένου ότι έχει άμεση σχέση 

με τη μείωση του κόστους συμμόρφωσής τους και με τη δίκαιη και ακέραιη λειτουργία του 

φορολογικού συστήματος.
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Β) Γενικές διαπιστώσεις υωιστάιιεντκ κατάστασης του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος

Στην συγκεκριμένη ενότητα, γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των 

γενικών διαπιστώσεων1221, αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και την εν γένει 

προβληματική του υφιστάμενου Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος. Οι διαπιστώσει αυτές 

συνίστανται κυρίως στα κατωτέρω ζητήματα :

■ Το Θεσιιικό Πλαίσιο που διέπει το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα, χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα και θεωρείται αναχρονιστικό. Περιλαμβάνει σωρεία φόρων και 

επιβαρύνσεων, πολλοί από τους οποίους σχεδιάσθηκαν σε άλλες εποχές και δεν υπηρετούν 

πλέον το σκοπό για τον οποίο νομοθετήθηκαν. Στο υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, η 

πολυπλοκότητα και η πολυνομία του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τον τρόπο επιβολής 

των φόρων σε συνδυασμό με τις οργανωτικές και διοικητικές αδυναμίες του μηχανισμού 

βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, αφενός έχουν οδηγήσει σε αυξημένο διαχειριστικό 

και δημοσιονομικό κόστος το σύστημα και αφετέρου σε διακριτική μεταχείριση των 

φορολογουμένων.

■ Οι Διαδικασίε£ Εφαραοτήε ττκ υφιστάιιεντκ φορολογικής πρακτικής. λόγω του 

αναχρονιστικού σχεδιασμού τους, παρά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού τους μέσω του 

συστήματος «TAXIS», παραμένουν πολυδαίδαλες και ποικίλουν ανάμεσα στις διάφορες 

φορολογίες. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν στους φορολογουμένους είναι τεράστιες, με 

αποτέλεσμα τόσο το δημοσιονομικό κόστος, όσο και το κόστος συμμόρφωσης των 

φορολογουμένων στις διαδικασίες αυτές να είναι εξαιρετικά υψηλό. Ιδιαίτερα σημαντικό 

εμφανίζεται να είναι το πρόβλημα με τις υφιστάμενες διαδικασίες της Φορολογίας 

Εισοδήματος που αποτελούν ένα πραγματικά κακότεχνο μωσαϊκό (π.χ. προβλήματα στην 

έκδοση πιστοποιητικών ή τη διαχείριση των δηλώσεων), ενώ προβλήματα επίσης 

παρατηρούνται στις διαδικασίες του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (θεωρήσεις, επιβολή 

προστίμων κ.λ.π.). Παράλληλα, υφιστάμενη πολυδιάσπαση του φοροελεγκτικού 

μηχανισμού σε πολλές υπηρεσίες (ΕΘ.Ε.Κ.,Π.Ε.Κ.,Τ.Ε.Κ.,Δ.Ο.Υ.,Σ.Δ.Ο.Ε.), η μη 

τυποποίηση των διαδικασιών του Ελέγχου και των συνεπειών αυτού (κρίση βιβλίων 

ανεπαρκή ή ανακριβή, εκπιπτόμενες δαπάνες κ.λ.π.) και η μη εφαρμογή υποχρεωτικού 

επανελέγχου ορισμένων υποθέσεων, αποτελεί μια ακόμη προβληματική διάσταση η οποία 

είναι δύσκολο σήμερα να συντονισθεί και να ελεγχθεί αποτελεσματικά.
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■ Η Φορολογική Νοιιοθεσία διακρίνεται από έντονη ασάφεια, πολυπλοκότητα και συνεχείς 

αλλαγές, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να την παρακολουθήσουν εύκολα ούτε οι 

φορολογούμενοι, αλλά πολύ περισσότερο ούτε τα ίδια τα φορολογικά όργανα - υπάλληλοι. 

Η συχνή αλλαγή της Φορολογικής Νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητά της, 

αφήνει πολλά περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών. Και αυτό γιατί, πολλές διατάξεις που 

αφορούν σε μια φορολογία είναι διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα ή εγκυκλίους, με 

συνέπεια να μην υπάρχει ένας ενιαίος κώδικας για κάθε φορολογία και να καθίσταται 

επομένως πολύ δυσχερής η παρακολούθηση της φορολογικής νομοθεσίας ακόμη και από 

ειδικούς σε φορολογικά θέματα. Λόγω του δυσνόητου και του κατακερματισμού της 

φορολογικής νομοθεσίας, παρατηρούνται μεγάλες επικαλύψεις και αδιαφάνεια. Και όπου 

υπάρχει αδιαφάνεια δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αυθαίρετη ερμηνεία των 

διατάξεων που οδηγούν δυνητικά σε κρούσματα διαφθοράς171.

■ Η Έκταση me Φοροδιαφυγής στην Ελλάδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ 

των οποίων είναι η τάση για φοροδιαφυγή του πληθυσμού και η έλλειψη φορολογικής 

συνείδησης από πλευράς φορολογουμένων, το μέγεθος και η όλη οργάνωση των 

οικονομικών μονάδων, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τους δημόσιους φορείς κ.ά. Η 

φοροδιαφυγή οφείλεται όμως και σε παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα των διαδικασιών 

του φορολογικού συστήματος και οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, η 

οργάνωση, η μηχανοργάνωση και ο βαθμός επάρκειας και ακεραιότητας των φορολογικών 

οργάνων και κυρίως των ελεγκτικών οργάνων, του Υπουργείου κ.λ.π. Ο βαθμός 

πολυπλοκότητας του φορολογικού συστήματος και οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική 

νομοθεσία, δεν επιτρέπουν στα φορολογικά όργανα και τους φορολογουμένους να 

γνωρίζουν πλήρως τι ισχύει κάθε φορά, με συνέπεια η φοροδιαφυγή να οφείλεται πολλές 

φορές σε άγνοια και όγι σε πρόθεση. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις, η πολυπλοκότητα 

και οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία χρησιμοποιούνται από τους φορολογουμένους απλώς 

ως πρόσχημα για την εκ των υστέρων δικαιολογία ενεργειών που είχαν ως στόχο τη 

φοροδιαφυγή. Για το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα όλοι οι φορολογούμενοι 

θεωρούνται εξ αρχής μη ειλικρινείς και γι’ αυτό το λόγο η φορολογική διοίκηση 

προσπαθεί να τους ελέγχει όλους, κάτι που είναι όμως ακατόρθωτο. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι να εκδίδονται κατά καιρούς οι διάφορες χαριστικές αποφάσεις για περαίωση των 

εκκρεμών υποθέσεων, προκειμένου να μη παραγραφούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις, 

παρέχοντας φορολογική αμνηστία μόνο και μόνο για φοροεισπρακτικούς λόγους. Έτσι 

όμως επιβραβεύονται οι φοροφυγάδες που ωθούνται σε περαιτέρω Φοροδιαφυγή121.
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■ Το ασταθές φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελεί τεράστιο Αντικίνητρο 

Ανάληιι/nc Επιγειρηαατικικ Δραστηριότητας, αφού κανένας δεν γνωρίζει πότε η Πολιτεία 

θα αλλάξει και πάλι τους όρους του παιχνιδιού στο φορολογικό τομέα. Αντικίνητρα 

άσκησης Οικονομικής Δραστηριότητας, αποτελούν κυρίως οι συνεχείς αλλαγές της 

φορολογικής νομοθεσίας και η ανεπαρκής προετοιμασία των σχετικών νόμων και των 

συναφών πράξεων εφαρμογής τους, οι οποίες δημιουργούν αρκετές στρεβλώσεις στην 

οικονομία και ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Το 

φορολογικό μας σύστημα ασκεί σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική 

δραστηριότητα και αποτελεί, πολλές φορές, ανασταλτικό παράγοντα οικονομικής 

προόδου. Το ότι οι φόροι ασκούν αρνητικές επιδράσεις στα διάφορα κίνητρα άσκησης 

οικονομικής δραστηριότητας (κίνητρο για εργασία, γι αποταμίευση, για επενδύσεις και 

ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λ.π.) είναι γνωστό και αυτό συμβαίνει με όλα 

τα φορολογικά συστήματα. Εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι ορισμένες από τις 

επιδράσεις αυτές θα μπορούσαν να περιορισθούν ή να αποφευχθούν εντελώς με την 

καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή του φορολογικού μας συστήματος.

■ Τέλος, οι Σνέσεκ Φορολογική Διοίκησης ιιε τους Φορολογουιιένους, αποτελούν βασικό 

παράγοντα προσδιορισμού του βαθμού οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων. 

Σήμερα όμως δεν είναι σε επιθυμητό επίπεδο, διότι οι νοοτροπίες φορολογουμένων και 

φορολογικών οργάνων, το επίπεδο και η ποιότητα των υποδομών (κτιριακών και 

μηχανοργάνωσης), είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα 

και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Στη χώρα μας οι σχέσεις φορολογουμένων και φορολογικών οργάνων δεν βρίσκονται σε 

καθόλου καλό επίπεδο και είναι επόμενο, η κακή εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση των 

φορολογουμένων να επηρεάζει την συμπεριφορά τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και 

να προσδιορίζει την έλλειψη διάθεσης τους για συνεργασία και κατ’ επέκταση συμβάλει 

ανασταλτικά στην φορολογική τους ευσυνειδησία. Έτσι, οι μεγάλες ουρές αναμονής και οι 

μεγάλοι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτημάτων και των υποθέσεων φορολογουμένων στις 

εφορίες, δημιουργούν μεγάλη δυνητική πιθανότητα αθέμιτης συναλλαγής, αναδεικνύουν 

τη διαφθορά και κλονίζουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικών οργάνων και 

φορολογουμένων*7'.
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II. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

α) Στρατηγική Αποστολή και Στόγοι της Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου 

Οικονομικών - ΚΕΠΥΟ), αποτελεί φορέα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ο οποίος συμβάλει 

στην δημιουργία του ενός πλαισίου προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες, 

αλλά και στην αποτελεσματική υποστήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας & 

Οικονομικών στο επιτελικό της έργο[81

Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την προμήθεια, τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και τη 

συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων και των επιμέρους εφαρμογών του Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών. Παράλληλα, όμως αποτελεί τον «πυλώνα» πάνω στο οποίον 

σγεδω£εται και στηρίζεται το συνολικό οικοδόιιτίίΐα ττκ προσπάθειας εκσυγγρονισαού και 

επιτυγούς έντα£τκ του Ελληνικού Φορολογικού Συστύιιατος στο ευρύτερο πλαίσιο ττκ 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηστκ στην Ελλάδα

Η σπουδαιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το Υπουργείο Οικονομίας & 

Οικονομικών, ο πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων που χειρίζεται, καθώς και οι υψηλές απαιτήσεις 

σε ακρίβεια, είναι παράγοντες που καθιστούν τον ρόλο της Γ.Γ.Π.Σ. καταλυτικό για την 

λειτουργία του Υπουργείου. Σε γενικές γραμμές, στρατηγική αποστολή^34' της Γ.Γ.Π.Σ. είναι να :

«Σχεδιάζει, δημιουργεί, ανατντύσσει και συντηρεί σε αδιάλεππη καθημερινή παραγωγική 

λειτουργία, πληροφοριακά συστήματα, απαραίτητα για την εκπλήρωση του ρόλου των Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και για την παροχή άμεσων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες».

«Επεξεργάζεται τις φορολογικές, τελωνειακές, δημοσιονομικές και εν γένει οικονομικές 

πληροφορίες και θέτει στην διάθεση του κράτους παραγωγικές υπηρεσίες αναγκαίες για την 

εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και για την διαμόρφωση ακριβούς και δίκαιης δασμοφορολογικής 

πολιτικής»

«Παρέχει απ’ ευθείας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις συνεχώς περισσότερες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες διευκόλυνσης των συναλλαγών τους με τις Εφορίες και τα Τελωνεία, αλλά 

και πλούσια ηλεκτρονική πληροφόρηση για όλες τις διαδικασίες επαφών τους με τις Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»

«Διαθέτει υψηλής στάθμης τεχνολογική υποδομή, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να 

εκπληρώνει τις ανωτέρω αποστολές».

Μιχάλης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 66
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.Ο.Ο.) είναι η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση 

Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών1341. Ειδικότερα :

1. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που

υποστηρίζουν υπηρεσίες του ΥΠ.Ο.Ο. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών που 

προκύπτουν από τις επί μέρους δραστηριότητες του ΥΠ.Ο.Ο. και η συνδυαστική 

αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του 

ΥΠ.Ο.Ο..

3. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που

διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση 

των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής και την παροχή συγκεντρωτικών, 

στατιστικών και άλλων οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία του 

Υπουργείου για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών.

4. Η διατήρηση και συντήρηση του λογισμικού των εφαρμογών σε ικανοποιητικό επίπεδο 

συνδυασμένης λειτουργίας Συστήματος ή συνδυασμένων Συστημάτων, η συντήρηση 

και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας.

5. Η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του ΥΠ.Ο.Ο. 

για τη διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας οπουδήποτε λειτουργούν υπηρεσίες 

του ΥΠ.Ο.Ο. αλλά και για τη διασύνδεση του ενιαίου δικτύου του ΥΠ.Ο.Ο. με άλλα 

δίκτυα δημόσιας διοίκησης, οικονομικών οργανισμών και με το διαδίκτυο κατά τρόπο 

ασφαλή και ελεγχόμενο.

6. Η ασφαλής και ελεγχόμενη διαχείριση οικονομικών πληροφοριών κατά τρόπο που να 

εγγυάται το απρόσβλητο και απαραβίαστο των στοιχείων, το απόρρητο της 

φορολογικής πληροφορίας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

7. Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη 

συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογούμενων. Ειδικότερα η αξιοποίηση 

του διαδικτύου και των αντιστοίχων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της 

πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
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Executive Μ.Β.Α.

8. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης διαφόρων επιπέδων στο σύνολο των χρηστών των 

Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Ο.Ο. με στόχο την εύρυθμη αποδοτική και 

ασφαλή λειτουργία των Συστημάτων.

9. Η συμβολή στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΥΠ.Ο.Ο. 

με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσομένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων και την εξοικείωση-χρήση νέων τεχνολογιών.

10. Η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή 

ολοκληρώνουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως μαζική εισαγωγή- 

ψηφιοποίηση δεδομένων, προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων, εμφακέλωση και 

μαζική αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους κ.ο.κ.

11.0 συνετής τεγνολογικόο εκσυγγρονισιιός του λογισιιικού και εΕοπλισιιού 

πληροφορικής του ΥΠ.Ο.Ο. όχι ως αυτοσκοπός αλλά με στόχο τη συνεχή βελτίωση 

των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, τις επιχειρήσεις και το 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την ικανοποιητική συνολική απόδοση 

των αντιστοίχων επενδύσεων.

12. Η συιιβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της 

συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας ΥΠ.Ο.Ο. 

που τους αφορούν, στην εν γένει ενημέρωση των πολιτών με την αξιοποίηση της 

επεξεργασμένης πληροφορίας του ΥΠ.Ο.Ο. και των δυνατοτήτων του διαδικτύου.

Β) Συνεργασίες και δράσεις της Γ.Γ.Π.Σ. για την εξυπηρέτηση των Φορολογουαένων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων είναι σταθερά προσανατολισμένη στην 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, με την προσφορά «διοικητικών προϊόντων» που ελαχιστοποιούν 

την φυσική μετακίνηση και επακόλουθη απώλεια χρόνου εκμεταλλευόμενα αφενός μεν τις 

θεσμικές δυνατότητες απλοποίησης, αφετέρου δε τις τεχνολογικές δυνατότητες από-υλοποίησης 

(de-materialisation) και τηλε-διεκπεραίωσης των διαδικασιών^6'.

Ο ευρύτερος τεχνολογικός σχεδιασμός της Γ.Γ.Π.Σ. αποβλέπει στη βέλτιστη αξιοποίηση 

του «δημόσιου πληροφοριακού πλούτου» που διαχειρίζεται, ως της εκ της θεσμικής αποστολής 

του, το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και στην λειτουργική διασύνδεση σε επίπεδο 

περιεχομένου αλλά και υπηρεσιών με αντίστοιχες υποδομές τρίτων φορέων.
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Executive Μ.Β.Α.«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Η λειτουργική διασύνδεση των πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών 

με επιχειρησιακά ώριμες υποδομές θεσμικών εταίρων (τραπεζικό σύστημα, ασφαλιστικά 

ιδρύματα, επαγγελματικοί φορείς), φορέων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης αλλά και 

υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικά πληροφοριακά συστήματα συναλλαγών, 

στατιστικής πληροφόρησης κ.ά.) αποτελεί υπόβαθρο για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πολιτών με «οριζόντιες δράσεις» που απολήγουν στην εγκαθίδρυση υπηρεσιών μιας στάσης (one- 

stop service).

Ιδιαίτερα όσον αφορά στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών161, η Γενική 

Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων προσανατολίζεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων 

υποδομών του τραπεζικού συστήματος, όπως οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, οι πάγιες 

εντολές κ.ά. σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες (smart cards, ATMs, POS, infokiosks) για την 

δημιουργία σημείων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Για τον 

σκοπό αυτό, προωθούνται οι αναγκαίες συνεργασίες τόσο με τραπεζικούς φορείς όσο και με 

παροχείς υπηρεσιών υποδομής για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επαναλαμβανόμενες 

επισκέψεις των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ. και οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, 

για την διενέργεια της απλής κατά τα άλλα διαδικασίας πληρωμής και εξόφλησης των 

οφειλόμενων φόρων, μελετάται η απλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω της χρήσης της 

τεχνολογίας των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATMs) σε συνεργασία με την 

διατραπεζική εταιρεία ΔΙΑΣ.

Επίσης, στα πλαίσια της στρατηγικής επιλογής του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών να θέτει, σε πρώτη προτεραιότητα, τις ανάγκες του πολίτη, μεταξύ των άλλων, η 

Γ.Γ.Π.Σ. καθιέρωσε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών^18' απευθείας μέσω τηλεφώνου (call 

centers), τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με γνώμονα τη βελτίωση 

του τρόπου και του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών (Ν.2672/1998, αρθ.14). Η ανωτέρω 

διαδικασία εξυπηρέτησης απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να 

επισκέπτονται τις Δ.Ο.Υ. και μειώνει το χρόνο συναλλαγής, προς όφελος των ιδίων αλλά και των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
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Executive Μ.Β.Α.

Οι εν λόγω διαδικασίες εξυπηρέτησης διακρίνονται:

■ Στην υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού ΦοοολοΎΐκήο Ενηαβρότητας (Α.Φ.Ε.). σε 

πιστοποιημένους για τη διαδικασία αυτή. Συμβολαιογράφους, Υπηρεσίες και Οργανισμούς 

του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και Τράπεζες, για λογαριασμό των πολιτών-πελατών τους, και

■ Στην υπηρεσία χορήγησης Εντύπων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονοιιικών σε 

πολίτες που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του.

■ Στην παροχή πληροφόρησης για την πορεία της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης των 

δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Αυτήν την περίοδο, συνεργάζονται μεταξύ τους το Υπουργείων Οικονομίας & 

Οικονομικών, με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να 

επέλθει συμφωνία, προκειμένου, πέραν όλων των άλλων ήδη παρεχομένων υπηρεσιών, να 

παρέχεται και η δυνατότητα μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)[26]:

■ Έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.)

■ Ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α.,

Αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορούν να προσφερθούν χωρίς καμιά απολύτως 

τεχνική δυσκολία από τα Κ.Ε.Π., με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες και τις Δ.Ο.Υ.

Εάν το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών έχει την επιχειρησιακή και τεχνική 

ετοιμότητα διεύρυνσης των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προς άλλα αντικείμενα, 

όπως η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων : Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και 

Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, μέσω συγκεκριμένου προγραμματισμού θα μπορούσαν και αυτές 

οι υπηρεσίες να προσφερθούν από τα ΚΕΠ, τα οποία θα μετεξελιχθούν σε e-ΚΕΠ, αξιοποιώντας 

τις τεχνολογίες Internet.

Τέλος, αναμένεται συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Εθνικού 

Τυπογραφείου για την ηλεκτρονική διασύνδεση του συστήματος «TAXIS» με την αντίστοιχη 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί το Εθνικό Τυπογραφείο με τα τεύχη των Ανωνύμων 

Εταιρειών (Α.Ε.) και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Με την εν λόγω 

διασύνδεση, οι εκπρόσωποι των εταιρειών δεν θα χρειάζεται να στήνονται στις ουρές των 

Τμημάτων Μητρώου των Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταθέσουν το τεύχος του Φύλλου Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), όπου δημοσιεύεται μια απλή αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας 

τους.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

y) Ανάπτυξη Νέων Πληροφοριακών Συστημάτων και Υτηιοεσιών από την Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προετοιμάζει στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Νέα Πληροφοριακά Συστήματα 

και Υπηρεσίες^28' που θα επεκτείνουν την χρήση της Πληροφορικής στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.Ο.Ο.) διευρύνοντας την 

δυνατότητα ηλεκτρονικής πληροφόρησης και συναλλαγής του Πολίτη με τις Υπηρεσίες του 

ΥΠ.Ο.Ο. Στον σχεδίασμά των νέων Συστημάτων βαρύνουσες προτεραιότητες απετέλεσαν :

1. Η ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση του 

Ελεγκτικού Μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με δυνατότητες 

αξιοποίησης και διασύνδεσης των πληροφοριών του Φορολογικού, αλλά και γενικότερα, 

του Οικονομικού Συστήματος της Χώρας. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις αποτελούν 

βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την εξασφάλιση ενός 

δίκαιου φορολογικού συστήματος. Τα νέα Πληροφοριακά Συστήματα ευθυγραμμίζονται 

στη στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση 

της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των αντικειμενικών δεδομένων που προκύπτουν 

από τα υφιστάμενα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (TAXIS, ICIS κ.λ.π.) ως 

βασικής συνιστώσας του ελεγκτικού έργου.

2. Η διεύρυνση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης του πολίτη μέσω του Διαδικτύου αλλά και 

η δυνατότητα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής συναλλαγής του με τις Υπηρεσίες του 

ΥΠ.Ο.Ο. (υπηρεσίες συστήματος «TAXISnet»).

3. Η ασφάλεια των συναλλαγών και των δεδομένων και η διασφάλιση του απορρήτου της 

φορολογικής πληροφορίας.

4. Η απλότητα και η φιλικότητα των εφαρμογών και των συστημάτων προς τον υπάλληλο 

χρήστη και τον πολίτη όσον αφορά στις Διαδικτυακάς υπηρεσίες. Οι εφαρμογές είναι 

αυτό-επεξηγηματικές και δεν απαιτούν ειδική και λεπτομερή εκπαίδευση.

Τα νέα έργα που μελετώνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

προτείνονται για ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύο (2) 

ιδιαίτερα σημαντικά και επείγοντα έργα, το «Νέο TAXISnet» και το «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών», θα υλοποιηθούν από την “Κοινωνία της 

Πληροφορίας Α.Ε.”, εξειδικευμένο φορέα υλοποίησης μεγάλων έργων πληροφορικής, σε στενή 

συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ..

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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δ) Ο δικτυακ<κ τόπος πληροφόρησης και ιστογώρος “www.e-oikonomia.gr” τικ Γ.Γ.Π.Σ.

Η δομή του δικτυακού τόπου πληροφόρησης “www.e-oikonomia.gr” της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) έχει οργανωθεί θεματικά με γνώμονα την 

εύκολη πλοήγηση των χρηστών, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να βρίσκουν τα θέματα του 

ενδιαφέροντος τους. Επιπλέον, για το σκοπό αυτό έχει προστεθεί μηχανή αναζήτησης των 

περιεχομένων των ιστοσελίδων που εντάσσονται στον εν λόγω δικτυακό τόπο - ιστοχώρο. Ήδη 

μέσω των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, έχει δημιουργηθεί και έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη 

γενικού χαρακτήρα πληροφόρηση των ελλήνων φορολογουμένων και την επικοινωνία αυτών με 

το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει:

■ Την παροχή πληροφόρησης προς τους φορολογούμενους (φορολογικό ημερολόγιο, 

ηλεκτρονικός οδηγός Υπουργείου, φορολογική νομοθεσία)

■ Την επικοινωνία των φορολογουμένων με το Υπουργείο Οικονομικών (ηλεκτρονικές 

θυρίδες ερωτοαπαντήσεων για φορολογικά ζητήματα, παραπόνων κ.ά.)

■ Την επικοινωνία του Υπουργείου Οικονομικών με τους φορολογουμένους (ηλεκτρονικά 

ειδοποιητήρια, δημοσκοπήσεις)

■ Την απευθείας σύνδεση με τις υπηρεσίες του συστήματος TAXISnet.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου - ιστοχώρου συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται 

με χρήσιμες πληροφορίες για θέματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως η δομή 

των Υπηρεσιών, πληροφορίες για επικοινωνιακά, φορολογικά και νομοθετικά θέματα, θέματα που 

αφορούν στα Τελωνεία κ.α. Η ενότητα με τις τρέχουσες ανακοινώσεις της Γ.Γ.Π.Σ. έχει 

οργανωθεί έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει εποπτεία του καταλόγου και των παλαιοτέρων 

ανακοινώσεων και να ανατρέχει εύκολα σ' αυτές.

Σημειώνεται τέλος, ότι διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστοχώρο 

της Γ.Γ.Π.Σ., όπως οι πληροφορίες για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων κ.λ.π., επίσης 

θα εμπλουτίζονται και θα αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση.

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δεν θεωρείται σκόπιμη η περαιτέρω 

παρουσίαση και ανάλυση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον εν λόγω ιστοχώρο, τις οποίες ο 

εκάστοτε ενδιαφερόμενος αναγνώστης, μπορεί να γνωρίσει και να αξιολογήσει επισκεπτόμένος 

και πλοηγούμενος στις ιστοσελίδες του, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www. e-oikonomia. gr.
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III. ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ «TAXIS»
Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας,

στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κλεισθένης» εντάχθηκαν πολλά και μεγάλα 

Έργα Πληροφορικής. Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών μέσω του εν λόγω 

Επιχειρησιακού Προγράμματος προώθησε την ανάπτυξη και βελτίωση των σύγχρονων υποδομών 

Πληροφορικής μέσα από τα μεγάλα Έργα Πληροφορικής (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Φορολογίας - «TAXIS», Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων - «ICIS», 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Θησαυροφυλακίου-Προϋπολογισμού). Παράλληλα 

αναπτύσσεται σήμερα το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μεγαλοοφειλετών Δημοσίου 

το οποίο στοχεύει στη συστηματική και διαχρονική παρακολούθηση των μεγάλων οφειλετών του 

Δημοσίου, καθώς και στην εξαγωγή στατιστικών μεγεθών τα οποία θα υποστηρίξουν το 

Υπουργείο στη χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής.

Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 

έχουν αναπτυχθεί από τρίτους εξωτερικούς φορείς και επιχειρήσεις (outsourcing) ειδικά για τις 

ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ. (customized) και πάντα σε συνεργασία με έναν ισχυρό πυρήνα στελεχών της 

ίδιας της Γ.Γ.Π.Σ.

To «TAXIS»125J αποτελεί ένα Πλήρες και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Φορολογικών θεμάτων, το οποίο συνδέει τις περισσότερες εφορίες (Δ.Ο.Υ.) όλης της 

χώρας σε ένα ενιαίο δίκτυο. Για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών με τους φορολογούμενους, το 

σύστημα TAXIS χρησιμοποιεί έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εντύπων συναλλαγής και εσωτερικής 

διακίνησης, ενώ επικοινωνεί με ποικίλες μορφές με άλλους Φορείς (έντυπα, μαγνητικά μέσα, 

ηλεκτρονικά).

Οι αντικειμενικοί στόχοι που τέθηκαν από την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, στα 

πλαίσια της ανάπτυξης και εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Φορολογίας «TAXIS», σε γενικές γραμμές αφορούν :

■ Στη βελτίωση της παρακολούθησης και της ταχύτητας είσπραξης των εσόδων 

(φορολογικών και άλλων) του Ελληνικού Κράτους.

■ Στην ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας .

■ Στην υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης πολιτών.

■ Στη διευκόλυνση των συναλλασσομένων και των εργαζομένων στο Υπ. Οικονομικών.

■ Στην αντιμετώπιση προβλημάτων φοροδιαφυγής και χάραξη δικαιότερης φορολογικής 

πολιτικής.

■ Στην ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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Πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση των παρεμβάσεων εφαρμογής και ανάπτυξης του 

συστήματος «TAXIS», έχει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των συστημάτων της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, από την οποία αναπτύχθηκε το εν λόγω 

πληροφοριακό σύστημα και λειτουργεί σήμερα σε ολόκληρη την επικράτεια, υποστηρίζοντας το 

έργο περίπου 280 Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό η Γ.Γ.Π.Σ., έχει αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια, εκτεταμένες 

τεχνολογικές υποδομές, όσον αφορά σε βάσεις δεδομένων και δίκτυα (Internet και Intranet). Η 

Γ.Γ.Π.Σ. αποτελώντας την εξέλιξη του παλιού Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου 

Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ), με πολύ mo αυξημένες όμως αρμοδιότητες, έχει ξεκινήσει ήδη την 

υλοποίηση μιας σειράς πρόσθετων έργων στο επίπεδο της πληροφοριακής και τεχνολογικής 

υποδομής, ώστε να προσφέρει μέσω του συστήματος «TAXIS».

Οι εφαρμογές που και υποστηρίζει το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, και οι 

οποίες έχουν αναπτυχθεί σε συνεργαζόμενο περιβάλλον Natstar, Cobol, C - Oracle - Unix, 

Windows 3.11, παρατίθενται περιγραφικά στον παρακάτω πίνακα :

ΑΙΑ Όνοιια Εφαο αυγής Περιγραφή

ΕΦ. 1 Άλλοι Φόροι
Διαχείριση δηλώσεων και υποστήριξη ελέγχου για 
φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, φορολογία 
πλοίων, χαρτόσημο κλπ.

ΕΦ.2 ΑΠΛΑ Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων

ΕΦ. 3 Διασταυρώσεις στοιχείων Διασταυρώσεις στοιχείων
ΕΦ. 4 Δικαστικό Διαχείριση αναγκαστικών μέτρων και προσφυγών
ΕΦ. 5 Εικόνα Φορολογούμενου Εικόνα Φορολογούμενου

ΕΦ. 6 Έλεγχος Φορολογούμενων Έλεγχος Φορολογούμενων

ΕΦ. 7 Επιθεώρηση και Έλεγχος ΔΟΥ Επιθεώρηση και Έλεγχος ΔΟΥ
ΕΦ. 8 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

ΕΦ. 9 Μητρώο φυσικών και μη φυσικών 
προσώπων Μητρώο φυσικών και μη φυσικών προσώπων

ΕΦ. 10 Πρωτόκολλο Πρωτόκολλο

ΕΦ. 11 Υποσύστημα εξόδων - λογιστικής 
εξόδων Υποσύστημα εξόδων - λογιστικής εξόδων

ΕΦ. 12 Υποσύστημα εσόδων - λογιστικής 
εσόδων Υποσύστημα εσόδων - λογιστικής εσόδων

ΕΦ. 13 Υποσύστημα Οχημάτων Υποσύστημα Οχημάτων, Τελών Κυκλοφορίας και 
Ειδικών Σημάτων

ΕΦ. 14 Φ.Μ.Α.Π. Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
ΕΦ. 15 Φορολογία εισοδήματος Καταχώρηση δηλώσεων Φ.Ε. και επεξεργασία
ΕΦ. 16 Φορολογία Κεφαλαίου Φορολογία Κεφαλαίου
ΕΦ. 17 Φορολογία Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
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IV. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «TAXISnet» 

α) Γενικά

Όπως προαναφέρθηκε, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους «πυλώνες» σγεδίαστκ και στήριζτκ του συνολικού οικοδοιηίιιατοο της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ειδικότερα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του 

Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος.

Και ενώ η Γ.Γ.Π.Σ. αποτελεί τον «πυλώνα», το σύστημα «TAXISnet» αποτελεί το 

«όχημα», το οποίο οδηγεί το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα στην πορεία εκσυγχρονισμού, 

αυτοματοποίησης και ηλεκτρονικοποίησης των παρεχομένων φορολογικών υπηρεσιών. Πέραν 

όμως από «όχημα» που κατευθύνει τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, 

αποτελεί την πρωτοπόρο πιλοτική πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

Αυτό προκύπτει και από την έρευνα που διεξήγαγε η Cap Gemini - Ernst & Young1121, στην οποία 

αναφερθήκαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας και η οποία 

εξετάζοντας το επίπεδο αυτοματισμού των ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών των κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατάσσει την Ελλάδα λόγω της επιτυχούς εφαρμογής του 

συστήματος «TAXISnet», στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν 

πιλοτικά προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αντίστοιχα, σε συγκεντρωτική αναφορά από μια ειδική έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής113' για ζητήματα εφαρμογής προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, ενώ θα περίμενε κανείς να βρίσκεται τελευταία 

στις περισσότερες αξιολογήσεις, στην πραγματικότητα βρίσκεται ανάμεσα στις οκτώ χώρες που 

καλύπτουν ολοκληρωτικά τους όρους του πλήρους αυτοματισμού των ηλεκτρονικών 

φορολογικών υπηρεσιών.

Στο ανωτέρω συγκριτικό πλαίσιο αξιολογήθηκε το σύστημα «TAXISnet», αφού 

προηγουμένως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανταποκρίθηκε σε 

ανοιχτή πρόσκληση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη, για 

γνωστοποίηση συγκεκριμένων έργων εξυπηρέτησης πολιτών - επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

παραγωγική λειτουργία και εντάσσονται σε μεθοδολογίες βέλτιστης πρακτικής (best practice).
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Στην Επιτροπή κατετέθησαν 281 προτάσεις και επιλέχθηκαν για παρουσίαση και 

αξιολόγηση 45 από αυτές, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας “e-Europe” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ήταν η μόνη ελληνική υπηρεσία που 

συμπλήρωσε και κατέθεσε τα καθορισμένα έντυπα συμμετοχής. Και αυτό γιατί η 

αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συστήματος «TAXISnet» που παρέχει, 

της δίνει τη σιγουριά και της επιτρέπει να συμμετέχει με προτάσεις σε κάθε ανάλογη ευρωπαϊκή 

προόσκληση, φιλοδοξώντας κάθε φορά να προβάλλει τις καινοτομίες που λειτουργούν 

παραγωγικά και εξυπηρετούν μέσω Διαδικτύου δεκάδες χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα.

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογώντας λοιπόν τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του συστήματος «TAXISnet», τις επιβράβευσε με τιμητική διάκριση133^ ως τις 

καλύτερες από άποψης λειτουργικών και ποιοτικών παραμέτρων και τις πιστοποίησε, δίνοντας το 

δικαίωμα χρήσης του ειδικού σήματος “e-Govemment Good Practice” από τις ιστοσελίδες του 

συστήματος.

Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση (εύφημος μνεία - citation) που απενεμήθη στη Γενική 

Γραμματεία για τις υπηρεσίες «TAXISnet», υπογράφεται από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τους Βέλγους Υπουργούς Εσωτερικών και Τηλεπικοινωνιών.

«ΗΕξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

i
n preparation for the eCcnxrnment conference 'from Policy to Practice taking place in Brussels on 29-30 November 2001 the Belgian Presidency 
and Turopt'an Commission issued a Call for Application*, seeking nominations tor the best practices of eCovernment in use today Some 282 such 
nominations wen received in response to the Call. Each nomination ua* mdivulnaily evaluated by a panel of independent experts charged with the 

difficult task of selecting only the very best example« for inclusion in the conference As a result of this evaluation. the Belgian Presidency and 
Curopt-an Commission seek to give due recognition to

Ministry of Finance, Greece
for there tCenxrnment ayplu alien

TAXISnet -On-line Taxation Services
which has bren found to be one of the very test practices of its type 

Ail cOovemment label is offered to this administration as a symbol of nxogmsed excellence, 
that may be directly apjdtcJ in their efforts to further promote and to extend the take-up 

of such a best practice throughout Europe

A1
Erkki Liikanm

Eurofiean Commissioner for 
Fnterpnse amt Information Society

l uc V*n din Bmwhi
Minister foe Cri'tl Service and 

Modernisation of public Administration 
Belgium

Rik Poem»,
Minister of Telecommunications. 

Public Γnterynses and Participation 
Belgium

Η τιμητική διάκριση (εύφημος μνεία) με το ειδικό σήμα “e-Government Good Practice ”
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Β) Στόνοι και Προοπτικές του «TAXISnet» στα πλαίσια ηκ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει θέσει ως άμεσο στόχο, μέσω της 

ανάπτυξης του συστήματος «TAXISnet», να προσφέρει στους έλληνες φορολογούμενους, ένα 

σύνολο ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω τεχνολογιών διαδικτύου, το οποίο 

αποτελεί ένα υποσύνολο των λειτουργιών-υπηρεσιών που έως σήμερα παρέχονται από τις Δ.Ο.Υ. 

Να προσφέρει δηλαδή, έναν εναλλακτικό τρόπο διεκπεραίωσης των φορολογικών συναλλαγών, 

καθώς και υπηρεσίες πληροφόρησης - επικοινωνίας προς τους έλληνες φορολογούμενους πολίτες 

και επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες του διαδικτύου. Η προσφορά αυτών των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί παράλληλα δέσμευση για διάθεση και εξασφάλιση των 

παρακάτω χαρακτηριστικών181:

■ συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο

■ ασφάλεια συναλλαγών και προστασία δεδομένων - πληροφοριών

■ αξιοπιστία και φερεγγυότητα

■ ταχύτητα

■ απλότητα και ευκολία στη χρήση ώστε να προσελκύει τους φορολογούμενους

Απώτερος στόχος όμως, της προοπτικής ωρίμανσης και ολοκλήρωσης του συστήματος 

«TAXISnet»1141, είναι η επίτευξη αυξημένου βαθιιού αυτόιιαττκ αλληλεπίδρασης του συστήιιατος 

ιιε τον ωορολογούιιενο και αυτόιιατης διενέργειας των Φορολογικών διαδικασιών και 

συναλλαγών. Προσδοκάται ότι η επίτευξη του στόχου αυτού, θα φέρει επιπλέον σαν αποτέλεσμα 

την εμπιστοσύνη του φορολογούμενου στον τρόπο υλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών 

καθώς και την αντίστοιχη «παιδεία» στον τρόπο συναλλαγής του με τις οικονομικές υπηρεσίες. 

Αυτός ο απώτερος στόχος μεταφράζεται στο μέλλον, ως αντικατάσταση των ενδοϋπηρεσιακών 

εφαρμογών του συστήματος «TAXIS», με τις διαδικτυακές και αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες του 

συστήματος «TAXISnet». Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει:

1. Να επενδυθεί μεγάλη προσπάθεια στην ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από την ενοποίηση των δύο δικτύων.

2. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν είτε απευθύνονται στο ευρύ φορολογικό κοινό είτε 

στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., να διέπονται από την ίδια φιλοσοφία και να μπορεί να 

λειτουργούν οι ίδιες ή με μικρές παραλλαγές τόσο σε εξωτερικό διαδικτυακό περιβάλλον 

(internet) όσο και σε εσωτερικό - ενδοϋπηρεσιακό περιβάλλον (intranet).
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

Μέσω της ανωτέρω προοπτικής, το σύστημα «TAXISnet» φιλοδοξεί παράλληλα να 

επιτύχει την ελαχιστοποίηση των επισκέψεων των φορολογουμένων στις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με την :

1. Βελτίωση της ποιότητας και εγκυρότητας των δεδομένων που συντηρεί

2. Συγκέντρωση των πρωτογενών δεδομένων, κατά το δυνατόν, από φορείς, εταιρίες και 

υπηρεσίες και όχι από κάθε ένα φορολογούμενο χωριστά.

Τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, αφορούν απώτερους στόχους και 

προοπτικές, οι οποίοι έχουν τεθεί και επιδιώκονται συστηματικά από την Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων, συνεργαζόμενη με εξωτερικούς συμβούλους, αναλυτές και μεγάλες 

εταιρείες πληροφορικής (outsourcing) και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και την πρακτική 

άλλων χωρών, πρωτοπόρων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

γ) Οι υφιστάμενες παρε/όιιενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες «TAXISnet»

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα «TAXISnet», ήδη χτυπούν 

την πόρτα των ελλήνων φορολογουμένων πολιτών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τους και μια οποιαδήποτε σύνδεση με το Διαδίκτυο, μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες που τους προσφέρονται, ώστε να κερδίσουν χρόνο, αποφεύγοντας τις ουρές 

αναμονής και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των εφοριών. Η νέα υπηρεσία «TAXISnet» 

αναπτύσσεται ως ένα επιπλέον υποσύστημα του έργου TAXIS, το οποίο ως "υποδομή-θεμέλιο" 

αποτελεί το εφαλτήριο για να προσφερθούν πρόσθετες υπηρεσίες ποιότητας σε πολίτες και 

επιχειρήσεις.

Στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών λειτουργούν ήδη παραγωγικά και μάλιστα με 

ιδιαίτερη επιτυχία Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «TAXISnet» (www.taxisnet.grT καλύπτουν σήμερα 

βασικές περιπτώσεις φορολογικών συναλλαγών, όπως η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. 

σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φορολογίας 

Εισοδήματος (Εντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9), καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση Αποδεικτικών 

Φορολογικής Ενημερότητας, ενώ προετοιμάζονται πρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

αντίστοιχης χρησιμότητας (VIES, Τιμολόγια)1361.

Τόσο η διαδικασία πιστοποίησης, όσο και το περιβάλλον χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του συστήματος «TAXISnet», είναι ενιαία για κάθε τύπο υποβαλλόμενης φορολογικής 

δήλωσης. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από τις υποβαλλόμενες δηλώσεις, μεταφέρονται και 

ενημερώνουν την κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος «TAXIS» με διαδικασίες off-line 

(μεταφορά δεδομένων με tapes) για λόγους ασφαλείας.

«ΗΕξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

Ειδικότερα, στις βασικές υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του 

δικτύου TAXISnet συγκαταλέγονται τα ακόλουθα :

■ Ηλεκτρονική Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. (χρεωστικών, 

πιστωτικών ή μηδενικών)

■ Ηλεκτρονική Υποβολή και Εκκαθάριση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων.

■ Ηλεκτρονική Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) Επαγγέλματος

■ Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ορθότητας Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

■ Ηλεκτρονική Επαλήθευση της Εγκυρότητας Α.Φ.Μ. για το Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών, που χορηγείται από οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ε.Ε., μέσω του 

συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (VIES).

Το Σύστημα Παρακολούθησης Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (VIES), επιτρέπει των έλεγχο 

των διαδικασιών ενδοτικού εμπορίου και κυρίως την διαδικασία απόδοσης Φ.Π.Α., μεταξύ των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνδεση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων 

των κρατών είναι ακτινική, ενώ παράλληλα κάθε κράτος συνδέεται με τον κεντρικό εξυπηρετητή 

(server) της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες. Από εκεί οι διάφορες 

πληροφορίες ή ερωτήματα προωθούνται στην κατάλληλη χώρα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι έχει 

καταργηθεί από 01/01/2003, η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης “Intrastat”, η 

οποία παρέχονταν μέσω των υπηρεσιών του συστήματος «TAXISnet». Πλέον, η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Intrastat θα γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας1381 (Ε.Σ.Υ.Ε.) - (www.statistics.gr).

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες του συστήματος «TAXISnet» απευθύνονται στους 

φορολογούμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), είτε άμεσα είτε μέσω φοροτεχνικών γραφείων. Τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να απολαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο, όσοι έχουν ενταχθεί 

ως χρήστες στο σύστημα, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας εξουσιοδότησης και έχουν λάβει του 

απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης, (user name & password).

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στη σημασία της ασφάλειας και της προστασίας 

των διακινούμενων στοιχείων και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης, μέσω των υπηρεσιών του συστήματος «TAXISnet».

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α. 

κ.λ.π.) μέσω του συστήματος «TAXISnet» έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τους αναγκαίους κανόνες 

ασφάλειας για τη διακίνηση και επεξεργασία προσωπικών και οικονομικών δεδομένων161.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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Executive Μ.Β.Α.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι οι πληροφορίες των φορολογικών δηλώσεων 

διακινούνται μέσω του δικτύου Internet προστατεύονται με κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα 

σύγχρονα πρότυπα110’.

Κάθε πολίτης ή επιχείρηση που εγγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης που πραγματοποιείται με τη 

χρήση του κωδικού ονόματος του και συνθηματικού (password). Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα 

και εάν ο χρήστης αποφασίσει με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει το κωδικό του 

όνομα και το συνθηματικό του στον φοροτέχνη / λογιστή, μέσω του οποίου υποβάλει την δήλωσή.

Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, οι 

κωδικοί ονόματος και τα συνθηματικά που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών για κάθε 

χρήστη είναι μοναδικοί και προσωπικοί για αυτόν. Κάθε πολίτης ή επιχείρηση που εγγράφεται 

στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Εισοδήματος και ΦΠΑ είναι υπεύθυνος για 

κάθε υποβολή δήλωσης που πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού του ονόματος και 

συνθηματικού. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του 

ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει το κωδικό του όνομα και το συνθηματικό στο Φοροτέχνη ή 

Λογιστή μέσω του οποίου υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ.

δ) Οι νέες αναπτυσσόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες «TAXISnet»

Όπως προαναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα, τα δύο τελευταία χρόνια έχει τεθεί σε 

εφαρμογή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ένας πιλοτικός δικτυακός τόπος 

- ιστοχώρος (www.e-oikonomia.gr), που παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και που εξυπηρετεί 

την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

παραπέμποντας του χρήστες στο σύστημα «TAXISnet» (www.taxisnet.gr). Από την λειτουργία 

του δικτυακού τόπου - ιστοχώρου έχει αποκτηθεί πολύτιμη εμπειρία και έχουν εξαχθεί χρήσιμα 

συμπεράσματα για τον σχεδιασμό του νέου συστήματος «TAXISnet».

Οι χρήστες του «TAXISnet» ανέρχονται σε 507.000. Το 2002, 110.000 φορολογούμενοι 

υπέβαλλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις ηλεκτρονικά και 260.000 επιτηδευματίες υποβάλλουν, 

σε μηνιαία βάση, τις δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσω του Διαδικτύου. Ο πιλοτικός, όμως, χαρακτήρας του 

υφιστάμενου συστήματος, δεν επιτρέπει την περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση της 

παρεχομένης υπηρεσίας.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

Το επόμενο ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη του νέου «TAXISnet», είναι το 

ευρύτερο άνοιγμα του στο Internet και η ένταξή του στο ευρύτερο πλαίσιο της Ελληνικής 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την δημιουργία ενός νέου αναβαθμισμένου συστήματος 

πρόσθετων και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αντικαταστήσει το σημερινό 

«TAXISnet».

Στόχος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η μεγιστοποίηση της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής των πολιτών μέσω του Διαδικτύου, προκειμένου να δημιουργηθούν 

εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης των πολιτών και να μειωθεί το υψηλό διαχειριστικό κόστος 

για το Δημόσιο και τον φορολογούμενο (πολίτες ή επιχειρήσεις). Σε αυτό το πλαίσιο το 

Υπουργείο αποφάσισε την εξέλιξη και ανάπτυξη ενός νέου συστήιιατο£ «TAXISnet»1141, το οποίο 

θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία, την υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος καθώς και 

την απαιτούμενη επάρκεια για την πλήρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σε πρώτη φάση, θα παρέχονται οι υπηρεσίες του υφισταμένου συστήματος, που είναι η 

πιστοποίηση και διαχείριση χρηστών, η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., η υποβολή δηλώσεων 

Εισοδήματος καθώς και οι ακόλουθες ώριμες νέες υπηρεσίες όπως : VIES, συνοδευτικά έντυπα 

φορολογίας Εισοδήματος και μαζική υποβολή δηλώσεων μέσω φοροτεχνικών γραφείων.

Σε δεύτερη φάση, μετά την εμπέδωση της λειτουργίας, το σύστημα θα διευρυνθεί 

σταδιακά στις ακόλουθες υπηρεσίες : υποβολή δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, 

συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών - προμηθευτών, μισθοδοσίας κ.λ.π.

Στην ολοκληρωμένη του λοιπόν μορφή, το σύστημα θα περιλαμβάνει τις κατωτέρω 

επιπλέον εφαρμογές131':

■ Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)

■ Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών

■ Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Μισθοδοσίας

■ Υποβολή Εντύπων Φορολογίας Κεφαλαίου

■ Υποβολή Αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών

■ Υποβολή αιτήσεων μεταβολής στοιχείων Μητρώου / απόδοσης ΑΦΜ

■ Εμφάνιση Εικόνας Φορολογούμενου

■ Διακρίβωση στοιχείων Νομικού Προσώπου με βάση τον ΑΦΜ

■ Αλλαγή προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου

Μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η κατάργηση της υποβολής της δήλωσης από τα 

Φυσικά Πρόσωπα με υποβολή δηλώσεων από τους φορείς (φοροτέχνες / λογιστές), βάσει των 

οποίων θα διαμορφώνεται η εικόνα της δήλωσης και η εκκαθάριση του φορολογουμένου.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

Οι εφαρμογές του νέου συστήματος «TAXISnet», που απαιτείται να υλοποιηθούν άμεσα 

(άλλες να δημιουργηθούν εκ νέου και άλλες να εξελιχθούν και να αναβαθμισθούν), δύναται και 

προτείνεται από την Γ.Γ.Π.Σ. να διαχωριστούν στις εξής βασικές κατηγορίες1291:

Α. Εφαρμογή Πιστοποίησης και Διαχείρισης Χρηστών 

Β. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ 

Γ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 

Δ. Εφαρμογή Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk)

Ε. Εφαρμογή Διαχείρισης της Υπηρεσίας (Administrator)

Ζ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φ.Ε. Νομικών Προσώπων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει θέσει τις γενικές αρχές1321 που θα 

πρέπει να διέπουν όλες τις εφαρμογές του νέου «TAXISnet» και οι οποίες επισημαίνουν ότι:

1. Το σύστημα θα πρέπει να είναι ενιαίο για όλες τις εφαρμογές.

■ Θα πρέπει να υπάρχει ένα και μόνο σημείο πρόσβασης για όλες τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες.

■ Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να προσφέρεται στο χρήστη με 

την είσοδό του στην υπηρεσία.

2. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πλήρη πληροφόρηση για την πορεία των συναλλαγών του 

σε όλα τα στάδια της διεκπεραίωσής τους.

3. Το σύστημα θα πρέπει να είναι πρακτικό. Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να μπορεί 

γρήγορα και εύκολα (μικρός αριθμός κινήσεων) να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του 

με την υπηρεσία..

4. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι θεσμικά κατοχυρωμένες και να 

συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διεθνή πρότυπα για την ανάπτυξη των εφαρμογών, 

την υλοποίηση των πολιτικών ασφάλειας, την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων 

από και προς εξωτερικούς φορείς καθώς και την επικοινωνία με τους χρήστες.

6. Η επικοινωνία με τους χρήστες θα πρέπει να υλοποιείται από τις εφαρμογές και να 

είναι ανεξάρτητη από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. εξωτερικούς mail servers/clients).

7. Οι εφαρμογές θα πρέπει να διακρίνονται από:

■ Διαφάνεια. Ο χρήστης θα πρέπει να συναλλάσσεται με την υπηρεσία χωρίς να 

αντιλαμβάνεται τεχνικές λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών.
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■ Συνέπεια. Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται 

συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων.

■ Φιλικότητα. Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι απλές και φιλικές τόσο για έμπειρους 

όσο και για άπειρους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

■ Αξιοπιστία. Οι εφαρμογές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με τον αναμενόμενο 

τρόπο. Δηλ. θα πρέπει να υποστούν πλήρη έλεγχο για την ορθότητά τους και την 

απαλλαγή τους από τεχνικά λάθη.

■ Ευελιξία και Επεκτασιμότητα. Οι τροποποιήσεις, βελτιώσεις και επεκτάσεις των 

εφαρμογών θα πρέπει να υλοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με το μικρότερο 

δυνατό κόστος.

■ Διασυνδεσιιιότητα. Οι εφαρμογές θα πρέπει να συνδέονται και να ανταλλάσσουν 

δεδομένα με άλλες εφαρμογές εσωτερικές ή εξωτερικές (π.χ. εφαρμογές 

Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ, εφαρμογές Στατιστικής Υπηρεσίας, εξωτερικές 

εφαρμογές χρηστών (π.χ. λογιστικά πακέτα)). Επίσης θα πρέπει να είναι ανοικτές 

σε νέες τεχνολογικές υποδομές (π.χ. κινητή τηλεφωνία, ψηφιακή τηλεόραση, κτλ)

Η επεκτασιμότητα του υφιστάμενου συστήματος, η υψηλή διαθεσιμότητα και η ασφάλεια 

των συναλλαγών και των δεδομένων, θα αποτελέσουν τις βασικές κατευθύνσεις κατά την 

εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών του νέου συστήματος «TAXISnet».

Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτείται μόνον η προμήθεια ενός ισχυρότερου τεχνολογικού 

εξοπλισμού (από πλευράς ταχύτητας, χωρητικότητας, ευρυζωνικότητας-bandwidth κ.λ.π.) που θα 

αποκτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' Κ.Π.Σ.. 

Με την προμήθεια του εξοπλισμού που προβλέπεται στο έργο αυτό θα δημιουργηθούν[28]:

■ Ο εξοπλισμός του νέου ιστοχώρου «TAXISnet» η αρχιτεκτονική του οποίου επιτρέπει 

24ωρη αδιάλειπτη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή χωρίς διακοπή της υπηρεσίας, 

επεκτασιμότητα της δυναμικότητας τού Συστήματος και δυνατότητα να εξυπηρετήσει 

οποιοδήποτε επίπεδο ζήτησης.

■ Ενίσχυση του περιφερειακού εξοπλισμού στις Δ.Ο.Υ. οι οποίες ως προς το Πληροφοριακό 

Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, θα λειτουργούν ως απλοί 

πελάτες όπως και όλοι οι άλλοι εξωτερικοί χρήστες.

■ Ενίσχυση του κεντρικού εξοπλισμού της Γ.Γ.Π.Σ. για την φιλοξενία των νέων 

ηλεκτρονικών εφαρμογών που προβλέπονται στο έργο του Γ' Κ.Π.Σ. και για την 

δημιουργία εφεδρείας στα κεντρικά μηχανήματα.
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V. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

α) Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήιιατος ιιέσω δικτύου «TAXISnet»

Οι φορολογικές δηλώσεις, εκτός από το συνηθισμένο τρόπο υποβολής τους (μέσω 

προσωπικής προσέλευσης του φορολογουμένου ή προσώπου ειδικά εξουσιοδοτημένο στις Δ.Ο.Υ. 

και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή), πλέον από το οικονομικό έτος 2001 (εισοδήματα 

χρήσης 2000) και έκτοτε, υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα αναγκαία συμπληρωματικά έντυπα (Ε2, Ε3, Ε9 κ.λ.π.), για 

τον υπολογισμό του φόρου, τα οποία προβλέπονται κάθε φορά να συνυποβάλλονται με αυτές, με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (σύστημα TAXISnet).

Τα κίνητρα που παρέχονται για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα :

■ Αποφεύγουν την αναμονή στα ταχυδρομεία και στις Δ.Ο.Υ.

■ Εξοικονομούν 2,5% μεγαλύτερη έκπτωση από το φόρο που τους αναλογεί, με την 

καταβολή μέχρι και €120 μικρότερο φόρο.

■ Όποιος υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν είναι 

υποχρεωμένος, να αποστείλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει τα αποδεικτικά έγγραφα και 

παραστατικά, τα οποία τα κρατεί για ένα έτος, προκειμένου να τα επιδείξει σε πιθανό 

μελλοντικό δειγματοληπτικό έλεγχο ακρίβειας των στοιχείων της δήλωσής του.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος119), παρέχεται 

στα φυσικά πρόσωπα των οποίων η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) είναι 

ενταγμένη στο σύστημα «TAXIS». Οι παραπάνω, μετά από αίτηση-εγγραφή τους στο ειδικό 

δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και 

λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη (πιστοποίηση). Η πρόσβαση στο «TAXISnet» για την 

υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών. Η Γ.Γ.Π.Σ. 

αναστέλλει την πιστοποίηση στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο με έγγραφη αίτηση του, 

που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στο σύστημα «TAXISnet», ζητήσει τη διαγραφή 

του (απενεργοποίηση) ή εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 

διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις. Η σχετική απόφαση 

περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
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Ο συνδυασμός του ονόματος καν του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο φυσικό 

πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον 

διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να 

είναι σε γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των δηλώσεων αυτών και από φυσικό 

πρόσωπο λογιστή / φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού. Εάν 

ο λογιστής / φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και 

φοροτεχνικών υπηρεσιών επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων δεν διαφοροποιούνται οι γενικά 

καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής τους. Ως ημερομηνία υποβολής 

της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα 

«TAXISnet», με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-φυσικό πρόσωπο μοναδικού αριθμού 

καταχώρησης δήλωσης.

Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης 

και η ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος «TAXISnet», 

αποτελούν για το φυσικό πρόσωπο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Αν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να μεταβάλλει κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του 

όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα «TAXISnet», απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή σχετικής 

δήλωσης μεταβολών προς το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Μετά την ενημέρωση από τη 

Δ.Ο.Υ. του συστήματος «TAXISnet» για τη μεταβολή αυτή και την εμφάνιση των νέων 

στοιχείων, μπορεί να υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά.

Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά έγγραφα που 

προβλέπονται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν 

υποβάλλονται πλέον σε χρόνο μεταγενέστερο και ξεχωριστά από αυτές, αλλά τηρούνται για 

χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, ώστε να επιδειχθούν 

σε περιπτώσεις μελλοντικών δειγματοληπτικών ελέγχων.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων, καθώς και πρόσβαση 

στα λοιπά στοιχεία, που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος «TAXISnet» και μπορεί να τις 

διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του 

TAXIS ή χειρόγραφα.

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται 

μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη. Για να είναι όμως, η υπηρεσία «TAXISnet» 

αμοιβαία επωφελής τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο για τους φορολογουμένους, θα πρέπει

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθούν ενιαίους κανόνες και να διακατέχονται από ορισμένες 

αρχές αμοιβαίας κατανόησης :

1. Κατανόηση των τεχνικών συνιστωσών και επομένως των παρεχομένων διευκολύνσεων 

αλλά και πιθανών αδυναμιών.

2. Ενθάρρυνση προς την κατεύθυνση της χρήσης των υπηρεσιών διαδικτύου και προβολής 

των αποτελεσμάτων.

3. Υποβολή υποδείξεων και βελτιωτικών απόψεων.

4. Κάθε επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Η συγκεκριμένη πληροφοριακή εφαρμογή, περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες υποστήριξης 

ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων από τους χρήστες σχετικά με το τμήμα Φόρου Εισοδήματος, 

αλλά και όλες τις off line λειτουργίες διεκπεραίωσης των αντίστοιχων παραληφθεισών δηλώσεων.

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δεν θεωρείται σκόπιμο να γίνει 

εκτενέστερη και λεπτομερής αναφορά στην όλη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 

Φορολογίας Εισοδήματος. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του e-gov.gr, έχει σχεδιάσει για τη διευκόλυνση των ελλήνων φορολογουμένων, 

μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση, μέσω της οποίας παρέχονται απλές και εύχρηστες οδηγίες127’, για 

την διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέσω του συστήματος 

«TAXISnet». Οι οδηγίες αναφέρονται σε όλη τη διαδικασία υποβολής, από την εγγραφή στο 

σύστημα, μέχρι τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης. Η όλη διαδικασία, από την υποβολή 

της δήλωσης, μέχρι και την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος στον φορολογούμενο, 

απεικονίζεται διαγραμματικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) της παρούσας διπλωματικής εργασίας128’.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Β) Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αιαγείριστκ Φορολογίας Εισοδήματος στις Α.Ο.Υ.

Κατά το 2002 η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιούργησε ιιε ίδιους 

ανθρώπινους και υλικούς πόρους το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων, για εσωτερική χρήση από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. Οι εφαρμογές του 

Συστήματος λειτουργούν ήδη στις Δ.Ο.Υ. και Γ.Γ.Π.Σ. και χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση 

των δηλώσεων του παρελθόντος έτους. Είναι εφαρμογές διαδικτυακού τύπου (web based) όσον 

αφορά την αλληλεπίδραση τους με τον χρήστη-υπάλληλο και βασισμένες σε αρχιτεκτονική 

εσωτερικού- ενδοϋπηρεσιακού δικτύου (Intranet). Οι εφαρμογές αυτές είναι’28’:
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1. Καταχώρηση στοιχείων αρχικής φορολογικής δήλωσης.

2. Καταχώρηση τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (Σε αναλυτική πλήρη και σε 

συνοπτική μορφή “Κωδικοί - ποσά” για λιγότερο εξοικειωμένους χρήστες).

3. Διόρθωση λανθασμένης Φορολογικής Δήλωσης (Σε αναλυτική πλήρη και σε συνοπτική 

μορφή “Κωδικοί - ποσά” για λιγότερο εξοικειωμένους χρήστες).

4. Εκτύπωση Εκκαθαριστικού σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

5. Εκτύπωση πλήρους Φορολογικής Δήλωσης (σε μορφή παρόμοια με αυτή των 

χειρόγραφων Φορολογικών Δηλώσεων).

6. Πληροφορίες Εκκαθάρισης (εμφανίζει το εκκαθαριστικό και την συνοπτική δήλωση με 

την μορφή του εκκαθαριστικού).

7. Πληροφορίες Μητρώου (επικεφαλίδα φορολογικής δήλωσης) σε εύχρηστη μορφή.

Μεταξύ άλλων το νέο αυτό Πληροφοριακό Σύστημα επιτρέπει:

■ την άμεση εισαγωγή (data entry) και εκκαθάριση αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων 

από τις Δ.Ο.Υ.,

■ την έκδοση αντιγράφου του εκκαθαριστικού από κάθε Δ.Ο.Υ. για κάθε φορολογούμενο,

■ την άμεση ανάκτηση όλων των πληροφοριών εκκαθάρισης και Μητρώου από κάθε Δ.Ο.Υ. 

για κάθε φορολογούμενο.

Το Σύστημα λειτουργεί όπως τα συνήθη Συστήματα στο Internet, δηλαδή δεν υπάρχουν 

τοπικά προγράμματα εγκατεστημένα στις Δ.Ο.Υ. όπως συμβαίνει με τα προηγούμενα Συστήματα 

της Γ.Γ.Π.Σ.. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα γιατί καθιστά πολύ εύκολη την 

προσαρμογή του Συστήματος στις αλλαγές της Νομοθεσίας (αλλάζουν μόνο τα Προγράμματα που 

βρίσκονται στην Γ.Γ.Π.Σ. χωρίς να απαιτούνται αλλαγές των Προγραμμάτων στις 281 Δ.Ο.Υ.), η 

τεχνολογική ανανέωση και η συντήρηση του Συστήματος είναι ευκολότερη και οικονομικότερη, 

υπάρχει μία μόνο κεντρική βάση δεδομένων κλπ.

Οι εφαρμογές και το περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη είναι αρκετά φιλικές και 

συνεργάζονται με τα κεντρικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. και 

χρησιμοποιούνται στην διαδικασία της εκκαθάρισης. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τον έλεγχο 

της ορθότητας των δηλώσεων, την εκκαθάριση, την διαχείριση του χρεωστικού ή πιστωτικού 

ποσού που προκύπτει από την εκκαθάριση, τον προσδιορισμό των δόσεων, την εκτύπωση των 

εκκαθαριστικών και των ειδοποιητηρίων των δόσεων κλπ. Συνεργάζονται επίσης με το 

Υποσύστημα Εσόδων του «TAXIS» για την καταγραφή και συγκέντρωση των φορολογικών 

εσόδων.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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Το περιβάλλον της συγκεκριμένης εφαρμογής του συστήματος «TAXISnet», έχει δομηθεί 

και σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο που αποτρέπει πιθανά λάθη κατά την καταχώρηση των στοιχείων 

στην φορολογική δήλωση, ενώ υπάρχει on-line βοήθεια με σαφές διευκρινιστικό κείμενο για κάθε 

κωδικό και πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί από τον φορολογούμενο. Ακόμα και αν γίνει κάποιο 

λάθος κατά την υποβολή της δήλωσης, το σύστημα είναι σε θέση να επαληθεύσει τα εισαγόμενα 

στοιχεία σε πραγματικό χρόνο (real time), να εντοπίσει τα λάθη και να τα παρουσιάσει αναλυτικά. 

Επιπλέον, η επαλήθευση των λαθών συνοδεύεται και από κείμενο που εξηγεί στον χρήστη, για το 

πού ακριβώς έχει εντοπισθεί το λάθος (κωδικός και πεδίο) δίνοντας παράλληλα την ευχέρεια 

διόρθωσής του. Η εφαρμογή, επαληθεύοντας τα στοιχεία του χρήστη, με τα ήδη καταχωρημένα 

στον κεντρικό server της Γ.Γ.Π.Σ. σε πραγματικό χρόνο (real time), εγγυάται ότι η δήλωση η 

οποία συμπληρώνεται τοπικά από το χρήστη στον υπολογιστή του, θα είναι ακριβώς η ίδια και 

στους servers της Γ.Γ.Π.Σ.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη εκκαθάριση των 

ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων, καθώς δεν χρειάζεται επιπλέον χρόνος ή 

προσωπικό για την διόρθωσή τους.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, δεν παρέχει τη 

δυνατότητα συμπλήρωσης της δήλωσης χωρίς σύνδεση (off-line). Προσφέρεται, ωστόσο, η 

δυνατότητα τμηματικής συμπλήρωσης της δήλωσης, με προσωρινή φύλαξη των στοιχείων της στο 

server της Γ.Γ.Π.Σ.. Αξιοποιώντας αύτη την δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει σε 

μια δεδομένη χρονική στιγμή μερικούς ή όλους τους πίνακες της δήλωσης, κατόπιν να 

αποσυνδεθεί από το σύστημα και σε επομένη σύνδεσή του να ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των 

ελλιπών πινάκων ή να προβεί στη διόρθωσή τους και αν προχωρήσει τελικά στην οριστική 

υποβολή της δήλωσης.

Με την λειτουργία του Συστήματος η απόδοση της διαδικασίας διόρθωσης των δηλώσεων 

που παρουσιάζουν σφάλματα ή λογικές ασυνέπειες και δεν μπορούν να εκκαθαρισθούν άμεσα, 

έχει βελτιωθεί εξαιρετικά. Πριν την δημιουργία του νέου Συστήματος οι λανθασμένες δηλώσεις 

διορθώνονταν χειρόγραφα στο τμήμα ελέγχου της Γ.Γ.Π.Σ. ή αποστέλλονταν και διορθώνονταν 

στις Δ.Ο.Υ., επέστρεφαν στην Γ.Γ.Π.Σ., γίνονταν εκ νέου πληκτρολόγηση (data entry) και 

εκκαθαρίζονταν κεντρικά. Τώρα το Σύστημα εντοπίζει το σημείο και το είδος του σφάλματος ή 

της λογικής ασυνέπειας, προτείνει την διόρθωση, επιτρέπει την διόρθωση στην οθόνη του Η/Υ και 

αποστέλλει αυτόματα την δήλωση στην ουρά της εκκαθάρισης. Ως αποτέλεσμα της λειτουργίας 

του Νέου Συστήματος η απόδοση της διαδικασίας διόρθωσης των δηλώσεων βελτιώθηκε 

σημαντικά όπως προκύπτει από τα κάτωθι στοιχεία1281:

«ΗΕξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

ΜιχάληςΣ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 88
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.«ΗΕξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
1999 2000 2001 2002

Αριθμός Δηλώσεων που 
υποβλήθηκαν συνολικά 
(Δ.Ο.Υ. και Internet).

4.720.139 4.815.296 4.966.890 5.010.787

Αριθμός Δηλώσεων που 
εκκαθαρίστηκαν στο 

ΚΕ.Π.Υ.Ο μέχρι το τέλος 
Νοεμβρίου 2002

4.572.293 4.565.842 4.820.832 4.977.043

Αριθμός Δηλώσεων των 
οποίων η εκκαθάριση 
καθυστέρησε λόγω 

διορθώσεων

147.846 249.454 146.058 33.744

Ποσοστό 
καθυστερη μένων 

εκκαθαρίσεων
3,13% 5,18% 3% 0,67%

(Πηγή : www.e-oikonomia.er/allflames.htm)

Οι καθυστερημένες, λόγω λαθών, εκκαθαρίσεις μειώθηκαν στο 0,67% του συνόλου έναντι 

του 3,75% της τριετίας 1999-2001.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκκαθάρισης των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων βελτιώθηκε αισθητά τα τελευταία τρία χρόνια, παρά τη συνεχή αύξηση του πλήθους 

των δηλώσεων. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων έδειξε ότι 

ο μέσος χρόνος που παρεμβάλλεται μεταξύ της υποβολής της δήλωσης στην Δ.Ο.Υ. και της 

Εκκαθάρισης εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια ως ακολούθως^28':

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
1999 2000 2001 2002

Μέσος χρόνος μεταξύ 
υποβολής της δήλωσης και 

της εκκαθάρισής της

78
εργάσιμες

ημέρες

87
εργάσιμες
ημέρες

58
εργάσιμες

ημέρες

45
εργάσιμες
ημέρες

(Πηγή: www.e-oikonomia.sr/allflames.htm)
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VI. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

α) Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω δικτύου «TAXISnet»

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ αποβλέπει στην αποσυμφόρηση 

των Δ.Ο.Υ. από καθημερινές εργασίες ρουτίνας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, 

με την μείωση του αριθμού των φορολογουμένων που προσέρχονται στην εκάστοτε Δ.Ο.Υ. για 

απλές τυπικές διαδικασίες, όπως είναι η υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ. Η Γ.Γ.Π.Σ. προωθεί μεθοδικά 

το συνολικό έργο, το οποίο θα ακολουθήσει ορισμένες φάσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής 

δηλώσεων Φ.Π.Α.1’81 μπορεί να εξυπηρετήσει τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε 

Δ.Ο.Υ. οι οποίες έχουν ενταχθεί στο έργο TAXIS. 

Η υπηρεσία στην πρώτη φάση λειτουργίας της 

καλύπτει τις εξής περιπτώσεις :

1. Εμπρόθεσμη υποβολή Μηδενικής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ A’, Β’ και Τ’ κατηγοριών

Βιβλίων του ΚΒΣ.

2. Εμπρόθεσμη υποβολή Πιστωτικής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ A’, Β’ και Γ’ κατηγοριών

Βιβλίων του ΚΒΣ.

3. Εμπρόθεσμη υποβολή Χρεωστικής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ A’, Β' και Τ’ κατηγοριών

Βιβλίων του ΚΒΣ.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες υποστήριξης ηλεκτρονικής 

υποβολής δηλώσεων από τους χρήστες σχετικά με το τμήμα ΦΠΑ, αλλά και όλες τις off-line 

λειτουργίες διεκπεραίωσης των αντίστοιχων παραληφθεισών δηλώσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ υποβάλλεται μέσω Internet με τη χρήση φορμών 

HTML. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο με όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Το 

σύστημα δεν καλύπτει προς το παρόν τις εξής περιπτώσεις :

■ Εκπρόθεσμη υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

■ Υποβολή Τροποποιητικής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

■ Υποβολή Έκτακτων Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ.

■ Τις υπόλοιπες Δηλώσεις ΦΠΑ.

«ΗΕξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφής στο 

σύστημα. Η φόρμα απαιτεί ορισμένες βασικές πληροφορίες καθώς και της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ενδιαφερομένου με τη νέα υπηρεσία. Μετά την εγγραφή - 

πιστοποίηση αποστέλλεται απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο ενημερώνει 

για τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό (password) για πρόσβαση στην υπηρεσία.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής 

δηλώσεων Φ.Π.Α. έχουν τη δυνατότητα, από τη στιγμή της εγγραφής τους και πέρα, να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις περιπτώσεις εκείνες που υποστηρίζει η νέα 

υπηρεσία., σύμφωνα με την παρακάτω συνοπτική διαδικασία137':

1. Ο φορολογούμενος συνδέεται με τον φυλλομετρητή (browser) της Γ.Γ.Π.Σ. του 

Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, μέσω Internet στον κόμβο www.taxisnet.gr.

2. Στην πρώτη οθόνη που εμφανίζεται ζητείται ο κωδικός πρόσβασης και το συνθηματικό του 

φορολογούμενου

3. Στην συνέχεια εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. με 

συμπληρωμένα τα βασικά στοιχεία του φορολογούμενου (ονοματεπώνυμο, βιβλία κλπ) με 

βάση την κατηγορία βιβλίων του

4. Ο φορολογούμενος συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία και επικυρώνει τη Δήλωση

5. Το λογισμικό κάνει τους βασικούς ελέγχους ορθής συμπλήρωσης της Δήλωσης και τα 

δεδομένα στέλνονται στον κόμβο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

6. Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα λάθους αν υπάρχει πρόβλημα ή ένα μοναδικό αριθμό 

επιβεβαίωσης αν ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Αυτό τον αριθμό θα πρέπει να 

σημειώνει ο φορολογούμενος, ώστε να τον επικαλείται σε περίπτωση προβλήματος.

Η ηλεκτρονική υποβολή μια δήλωσης Φ.Π.Α. πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με 

τις γνωστές χρονικές προθεσμίες που ισχύουν και για τις έντυπες δηλώσεις120'.

Οι έλληνες επιτηδευματίες και επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα), απολαμβάνουν 

ήδη την ευκολία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α.. Ωστόσο, πολλοί επιτηδευματίες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την όλη 

διαδικασία και αναθέτουν σε τρίτους (φοροτέχνες / λογιστές) την on-line συμπλήρωση των 

δηλώσεων. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσω 

Φοροτεχνών ή Λογιστών, εξακολουθούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα και με τη νέα υπηρεσία.

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω 

του συστήματος «TAXISnet», γίνεται σε Τράπεζες που έχουν συμβληθεί [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ)], με 

το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή'38'. Πιο συγκεκριμένα :
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■ οι υποκείμενοι δίνουν στην Τράπεζα που συνεργάζονται εντολή πληρωμής του ποσού 

ΦΠΑ που προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης. Η εντολή αυτή μπορεί να δίνεται με 

οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει η κάθε Τράπεζα στους πελάτες της για την συγκεκριμένη 

υπηρεσία, ακόμη και μέσω υπηρεσιών internet banking (e-banking).

■ Η εντολή πληρωμής δίνεται οποτεδήποτε εντός της περιόδου υποβολής, με καταληκτική 

ημερομηνία την 5η του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής 

περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Εάν η 5η ημέρα είναι αργία, τότε αυτή μετατίθεται 

στην επομένη εργάσιμη ημέρα1201.

■ Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής είναι μικρότερο του οφειλομένου, η δήλωση 

απορρίπτεται και το ποσό επιστρέφεται μέσω του τραπεζικού συστήματος στο 

λογαριασμό του υποκειμένου.

■ Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής υπερβαίνει το οφειλόμενο, η δήλωση γίνεται δεκτή 

και επιστρέφεται το επιπλέον ποσό μέσω του τραπεζικού συστήματος στο λογαριασμό του 

υποκειμένου.

■ Όταν για το ποσό της εντολής πληρωμής δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση, τότε αυτό 

επιστρέφεται μέσω του τραπεζικού συστήματος στο λογαριασμό του υποκειμένου.

■ Όταν για τη δήλωση που έχει υποβληθεί μέσω «TAXISnet» δεν υπάρχει αντίστοιχη 

πληρωμή, τότε η δήλωση απορρίπτεται.

Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο μέσω 

«TAXISnet» και μέσω Δ.Ο.Υ., δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτεται η 

υποβληθείσα μέσω «TAXISnet» και το ποσό επιστρέφεται μέσω του τραπεζικού συστήματος στο 

λογαριασμό του υποκειμένου. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης μέσω «TAXISnet», η 

δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στόχος όλων των ανωτέρω, είναι να περιορισθούν σημαντικά οι επισκέψεις των 

επαγγελματιών στις Δ.Ο.Υ. για την διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποθέσεων, οι οποίοι 

εκτός από το κέρδος αυτό, θα έχουν και μεγάλο κέρδος από τη δυνατότητα αποθήκευσης των 

δεδομένων των δηλώσεών τους σε ψηφιακά αρχεία, με την κατάργηση των φυσικών αρχείων.

Η υφιστάμενη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής των 

οφειλομένων ποσών αυτών, στηρίζεται κυρίως στις τεχνολογίες του Διαδικτύου (Internet) και της 

ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI) σε συνδυασμό με 

εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων (document management) και 

ηλεκτρονικών πληρωμών (electronic payments)11].
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β) Επιβολή Φ.Π.Α. στις συναλλαγές Ηλεκτρονικού Εαπορίου στις χώρες me Ε.Ε.

Στην συγκεκριμένη ενότητα, κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε και μια ειδική αναφορά στο 

σοβαρό ζήτημα της ανάγκης διοικητικής συνεργασίας κατά την εφαρμογή του νέου καθεστώτος 

έμμεσων φόρων (Φ.Π.Α.), μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης[24], όσον αφορά τα 

πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις 

ανταγωνισμού σχετικά με τις συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου (e-commerce).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εφαρμόζεται σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και 

υπηρεσιών που προορίζονται για κατανάλωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το 

μέσο επικοινωνίας ή την εμπορική πρακτική που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αυτών 

των συναλλαγών. Συνεπώς, το σύστημα Φ.Π. Α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προσφέρει 

την ασφάλεια του δικαίου, την απλότητα και την ουδετερότητα που απαιτείται για την πλήρη 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) δημιουργεί νέες προσκλήσεις - προκλήσεις, ιδίως 

στον τομέα της έμμεσης φορολογίας. Οι νεοεμφανιζόμενες παγκόσμιες αγορές δεν θα υπόκεινται 

πλέον σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Θα καθίσταται συνεχώς δυσχερέστερος ο εντοπισμός του 

τόπου και της ταυτότητας των μερών που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή. Η εξέλιξη αυτή φέρνει 

τις φορολογικές αρχές αντιμέτωπες με προκλήσεις των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί 

προσεκτική μελέτη σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα. Η φορολογία όμως, 

επιβάλλεται να εφαρμοσθεί με τρόπο που να διασφαλίζει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, ώστε η ανάπτυξη αυτή να αποδειχθεί πλήρως επωφελής για την οικονομία της Ε.Ε.

Τόσο στον τομέα του «έμμεσου» ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονική παραγγελία 

υλικών αγαθών), όσο και του «άμεσου» ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονική παραγγελία και 

ανοικτής γραμμής παράδοση αγαθών και υπηρεσιών μέσω των δικτύων), παρότι η αγορά 

παραμένει μικρή, σε απόλυτους όρους, τα δίκτυα επεκτείνονται ταχέως και καθίστανται 

περισσότερο περίπλοκα1 Ί Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων ταχυτήτων μετάδοσης και της 

ανάπτυξης ασφαλών μέσων πληρωμής, αναμένεται ότι κατά τα αμέσως επόμενα έτη η αγορά αυτή 

θα αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς.

Το Συμβούλιο υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ECOFIN) υιοθέτησε την κοινοτική οδηγία 128/07-05-2002 για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

που επιβάλλεται στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω Internet135'. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, 

οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε Φ.Π.Α., 

ενώ απαλλάσσονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ασκούν ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιρούνται από 

την υποχρέωση είσπραξης του φόρου αυτού για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε μη Ευρωπαίους 

καταναλωτές ή επιχειρήσεις.

Το νέο καθεστώς Φ.Π.Α. στο ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά στις ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και σχετίζονται 

με ζητήματα πολιτιστικού, αθλητικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως για 

παράδειγμα η διαδικτυακή εμπορία λογισμικού και ηλεκτρονικών παιχνιδιών1241. Σύμφωνα με την 

απόφαση του Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν την κοινοτική 

οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 2003. Σημειώνεται ότι με βάση το σημερινό καθεστώς που είχε 

εγκριθεί πριν από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπόκεινται σε Φ.Π.Α. οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται μέσω Διαδικτύου, ανεξάρτητα από τον τόπο κατανάλωσής τους, ενώ για τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτες χώρες δεν υπήρχε υποχρέωση επιβολής του φόρου, 

ακόμη και αν οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονταν σε καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της κοινοτικής οδηγίας 128/07-05-2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την 

ανάγκη να διασφαλισθεί ένα σαφές και ουδέτερο φορολογικό περιβάλλον και παράλληλα τονίζει 

τη σημασία της εφαρμογής φορολογικών κανόνων με τους οποίους θα αποφεύγονται οι 

στρεβλώσεις ανταγωνισμού στην αγορά 1Ι?1: «για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, πρέπει απαραιτήτως τα φορολογικά συστήματα να προσφέρουν ασφάλεια του δικαίου 

(ούτως ώστε οι φορολογικές υποχρεώσεις να είναι σαφείς, διαφανείς και προβλέψιμες) και 

φορολογική ουδετερότητα (ώστε να μην επιβάλλονται στις νέες αυτές δραστηριότητες πρόσθετες 

επιβαρύνσεις σε σύγκριση με τις πιο παραδοσιακές μορφές εμπορικής δραστηριότητας)».

Όπου κριθεί απαραίτητο να πραγματοποιηθούν αλλαγές στη σχετική νομοθεσία191, οι 

αλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να φέρουν ούτε σε πλεονεκτική ούτε σε μειονεκτική θέση το 

ηλεκτρονικό εμπόριο σε σύγκριση με τις άλλες μορφές εμπορίου. Επίσης, κάθε νέος φορολογικός 

μηχανισμός στον τομέα αυτό θα πρέπει να σχεδιασθεί σε συνεργασία με όλους τους 

ενδιαφερομένους επιχειρηματικούς κύκλους και εμπορικούς εταίρους. Αυτό σημαίνει ότι θα 

πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι εμπορικές πρακτικές στο νέο αυτό περιβάλλον.

«Η φορολογία στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να είναι σαφής, συνεκτική, ουδέτερη και 

να μην εισάγει διακρίσεις, ενώ για την προσέγγιση των φορολογικών πτυχών του ηλεκτρονικού 

εμπορίου απαιτείται διεθνής συνεργασία και εφόσον κριθεί απαραίτητο, συντονισμός προκειμένου 

να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού[I7V
Προς αυτήν την κατεύθυνση, όλες οι διατάξεις του νέου καθεστώτος έμμεσης φορολογίας 

(Φ.Π.Α.) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, πρέπει να εστιάζουν στα κατωτέρω σοβαρά ζητήματα1231:
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1. Μη επιβολή νέων φόρων. Στον τομέα της έμμεσης φορολογίας, όλες οι σχετικές προσπάθειες 

πρέπει να επικεντρωθούν στην προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, και ειδικότερα των 

κανόνων Φ.Π.Α., στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνεπώς, δεν εξετάζεται το 

ενδεχόμενο εφαρμογής νέων ή συμπληρωματικών φόρων

2. Θεώρηση των ηλεκτρονικές διαβιβάσεων, ως υπηρεσίες. Μια πράξη με την οποία ένα προϊόν 

τίθεται στη διάθεση του αγοραστή σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου, πρέπει να 

θεωρείται, για τους σκοπούς του Φ.Π.Α., ως παροχή υπηρεσίας.

3. Διασφάλιση της ουδετερότητας έναντι των φορολογικών συστημάτων τρίτων χωρών. Το 

κοινοτικό σύστημα Φ.Π.Α. πρέπει να διασφαλίζει ότι:

■ Οι υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικών ή με άλλον τρόπο, για κατανάλωση 

εντός της Ε.Ε. φορολογούνται εντός της Ε.Ε., ανεξάρτητα από την προέλευσή τους,

■ Οι υπηρεσίες αυτές, που παρέχονται από επιχειρήσεις της Ε.Ε. για κατανάλωση 

εκτός της Ε.Ε. δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. και ότι μπορεί να εκπέσει ο 

Φ.Π.Α. για εισροές που συνδέονται με την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

4. Διευκόλυνση της τήρησης των υποχρεώσεων. Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όλοι οι 

δραστηριοποιούμενοι φορείς θα πρέπει να μπορούν να εκπληρώνουν όσο το δυνατόν 

ευκολότερα τις υποχρεώσεις τους.

5. Διασφάλιση ελέγχου και εφαρμογής. Το φορολογικό καθεστώς και τα μέσα ελέγχου που αυτό 

προβλέπει, πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο φόρος εφαρμόζεται πραγματικά στις ηλεκτρονικές 

παροχές υπηρεσιών εντός της Ε.Ε., τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς μεμονωμένους 

ιδιώτες.

6. Διευκόλυνση της διαχείρισης του φόρου. Στο νέο αυτό περιβάλλον, θα πρέπει να καταστεί 

δυνατή η τιμολόγηση και η τήρηση λογιστικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η 

απουσία χαρτιού θα είναι ένα χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τους σκοπούς 

του Φ.Π.Α., η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα πρέπει να επιτραπεί για τις πράξεις που 

πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νόμιμο συμφέρον των κρατών μελών 

πρέπει πάντως να διασφαλισθεί μέσω της πρόβλεψης κατάλληλων μέσων ελέγχου και 

πρόληψης της απάτης.

7. Με την επιφύλαξη της έγκρισης ομοιόμορφων όρων σε κοινοτικό επίπεδο, οι φορολογικές 

διοικήσεις πρέπει να παράσχουν στους επιχειρηματικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις μέσω της υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και τήρησης λογιστικών καταστάσεων σε 

ηλεκτρονική μορφή.
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VII. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΑΛΙΚΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

α) Υφίστάαενες πληροφοριακές gtpapuoygg υποστήριξης των Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Η σημαντικότερη λειτουργία όλων των φορολογικών συστημάτων στον κόσμο, είναι η 

διαδικασία του φορολογικού ελέγχου για την πρόληψη και την καταστολή της φοροδιαφυγής από 

πλευράς φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων.

Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου αποτελεί για το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 

την μεθοδική και συστηματική εξέταση ή έρευνα στα βιβλία που τηρεί ο εκάστοτε επιτηδευματίας 

ή η εκάστοτε οικονομική μονάδα, καθώς και στα δικαιολογητικά των εγγραφών, με σκοπό την 

επαλήθευση της ορθότητας της καταχώρησης και της γνησιότητας των αξιών που αναγράφονται 

σε συγκεκριμένα παραστατικά και στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.).

Στην χώρα μας σήμερα, οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες που έχουν οργανωθεί, εντάσσονται και 

λειτουργούν στα πλαίσια του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος και είναι επιφορτισμένες με το 

έργο της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, είναι:

■ Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

■ Το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.)

■ Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)

■ Τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα (Τ.Ε.Κ.)

■ Τα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ.

■ Οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις

Ειδικότερα, το Σ.Δ.Ο.Ε. για την μέχρι σήμερα παρακολούθηση του ελεγκτικού του έργου, 

χρησιμοποιεί, την πληροφοριακή εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ»^15'. Το «ΑΡΤΕΜΙΣ» λειτουργεί 

παραγωγικά στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, χωρίς όμως να 

υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης των εν λόγω υπηρεσιών. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση, 

καταχωρεί σε δικά της αρχεία το ελεγκτικό της έργο και σε τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλει 

τα αρχεία αυτά στην Κεντρική Υπηρεσία, η οποία τα συνενώνει σε μια κεντρική βάση, από την 

οποία αντλεί τα συνολικά αποτελέσματα μέσω στατιστικής επεξεργασίας. Δίνοντας μια σύντομη 

περιγραφή της εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ», η λειτουργία της συνίσταται στην παροχή δυνατότητας :

■ Καταχώρησης των διαφόρων Πληροφοριακών Δελτίων, δηλαδή όλων των στοιχείων που 

συνοδεύουν μια πληροφορία που ενδιαφέρει τον έλεγχο.

■ Εκτέλεσης προγραμματισμού και έκδοσης των Εντολών Ελέγχου, κατανεμημένων ανά 

διοικητική αρμοδιότητα (διεύθυνση, τμήμα, συνεργείο ελέγχου κ.λ.π.).

■ Λεπτομερούς καταχώρησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου, βάσει συγκεκριμένων 

κατηγοριών ελέγχου.
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■ Διαχείρισης των εντολών και των αποτελεσμάτων ελέγχου, για την προώθησή των 

υποθέσεων σε ποινικές (δικαστήρια) ή διοικητικές διαδικασίες (αποφάσεις επιβολής 

προστίμου), ανάλογα με τη βαρύτητα των φορολογικών παραβάσεων.

■ Διαχείρισης των απαραίτητων για την λειτουργία της υπηρεσίας εντύπων (σημειώματα 

ελέγχου, εκθέσεις κατάσχεσης κ.λ.π.).

■ Πλήθους εκτυπώσεων και αναφορών που εξάγονται μετά την επεξεργασία των 

καταχωρημένων στοιχείων και πληροφοριών.

Οι περισσότερες από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και η Κεντρική 

Υπηρεσία, είναι συνδεμένες στο Ενιαίο Δίκτυο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 

(Ε.Δ.Υ.Ο.) και έτσι παρέχεται η δυνατότητα άντλησης πληροφόρησης από το σύστημα TAXIS. Η 

Κεντρική Υπηρεσία, έχει εκπονήσει εφαρμογή πληροφορικής, η οποία αξιοποιώντας τα στοιχεία 

που αντλεί από το σύστημα TAXIS, επιλέγει δειγματοληπτικά υποθέσεις για φορολογικό έλεγχο.

Όσον αφορά την πληροφοριακή οργάνωση των υπολοίπων φορολογικών Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, Τμήματα Ελέγχου Δ.Ο.Υ.), δεν υφίσταται σήμερα σε λειτουργία 

κάποια ολοκληρωμένη εφαρμογή πληροφόρησης και παροχής στατιστικών στοιχείων για την 

υποστήριξη της ελεγκτικής διαδικασίας. Οι ανάγκες πληροφόρησης και λήψης στατιστικών 

δεδομένων των εν λόγω Ελεγκτικών Υπηρεσιών, εξυπηρετούνται από την Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), στην οποία λειτουργούν κεντρικά κάποιες εφαρμογές 

από τις οποίες ενημερώνονται μέσω εκτυπωμένων καταστάσεων, οι φορολογικές Ελεγκτικές 

Υπηρεσίες για το ποιες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες είναι αρμοδιότητάς τους, με βάση τα 

δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδά τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια του συστήματος 

TAXIS, έχει αναπτυχθεί το Υποσύστημα Ελέγχου Φορολογουμένων, το οποίο μέχρι σήμερα δεν 

έχει λειτουργήσει παραγωγικά. Στο εν λόγω Υποσύστημα έχουν αναλυθεί, σχεδιασθεί και 

αναπτυχθεί εφαρμογές υποστήριξης ενός μεγάλου μέρους των λειτουργιών ελέγχου μιας 

φορολογικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των ΕΘ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ., άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά τα 

τελευταία χρόνια το Σύστημα Υποστήριξης Φορολογικού Ελέγχου «ESCORT»1151. Το 

συγκεκριμένο σύστημα ανήκει στην κατηγορία των έξυπνων συστημάτων (expert systems) 

ελέγχου τα οποία λειτουργούν με την χρήση φορητού Η/Υ (Lap-top).
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Αποτελεί προϊόν του Υπουργείου Φορολογίας της Δανίας και μετά την προσαρμογή του 

στα ελληνικά δεδομένα και στις ελεγκτικές ανάγκες από ομάδα ελλήνων εφοριακών ελεγκτών και 

τεχνικών της Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με τεχνικούς προμηθεύτριας εταιρείας και στελέχη του 

Υπουργείου Φορολογίας της Δανίας, το έργο παραλήφθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο 

Οικονομίας & Οικονομικών. Από το σύνολο των λειτουργικών δυνατοτήτων που περιλαμβάνει το 

σύστημα «ESCORT», το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών προμηθεύτηκε και 

προσάρμοσε στα ελληνικά φορολογικά δεδομένα τις παρακάτω :

■ Έλεγχος Φ.Π.Α. (καθοδήγηση του ελεγκτή και υποστήριξη στην οικονομική ανάλυση 

δεδομένων, παρακολούθηση κίνησης λογαριασμών, εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης, 

δημιουργία αποτελεσμάτων και έκθεσης ελέγχου, υπολογισμός των φόρων και προστίμων 

που προκύπτουν από τον έλεγχο.

■ Εισαγωγή στοιχείων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (data bases), τα οποία 

λαμβάνονται από άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως π.χ. από το σύστημα TAXIS.

Το σύστημα «ESCORT» διαθέτει βάσεις διαχείρισης γνώσης*1' (knowledge management) 

και η λειτουργία του συνίσταται στην εισαγωγή (data entry), σε φορητό Η/Υ, των οικονομικών 

δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση, τα οποία επεξεργάζονται 

(αθροίσεις, επαληθεύσεις, διασταυρώσεις) και αξιολογούνται από το σύστημα. Στη συνέχεια 

υποβάλλονται από το σύστημα προτάσεις και υποδείξεις στον ελεγκτή σχετικά με την εκάστοτε 

φορολογική υπόθεση, παρέχοντας ταυτόχρονα οδηγίες ή διευκολύνσεις για την περαιτέρω 

διενέργεια του ελέγχου.

Σε μια νεότερη βελτιωμένη έκδοσή, το σύστημα «ESCORT», εγκαταστάθηκε στους 

φορητούς Η/Υ των ελεγκτών-χρηστών του ΕΘ.Ε.Κ., των Π.Ε.Κ. Αθηνών - Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης και των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε, Φ.Α.Ε.Ε. και Φ.Α.Ε. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Η εν 

λόγω έκδοση εμπλουτίσθηκε με τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες :

■ Φύλλα υπολογισμού του φόρου μετά τον έλεγχο για όλες τις φορολογίες, τα οποία για τα 

παρελθόντα έτη είναι εναρμονισμένα με τον Ν.2948/2001.

■ Φορολογική Νομολογία για τον Κ.Β.Σ. με όλους τους σχετικούς νόμους, εγκυκλίους και 

αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και του Συμβουλίου Επικράτειας 

(Ν.3052/2002, Π.Δ. 186/1992 κ.λ.π.),

■ Φορολογική Νομολογία για το Φ.Π.Α., με κωδικοποίηση του (Ν.2859/2000) και όλες τις 

σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις (Α.Υ.Ο.-ΠΟΛ).
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■ Φορολογική Νομολογία για τον Έλεγχο, με κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 

αποφάσεων του Υ.Π.Ο.Ο. αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σύμφωνα 

με την εγκύκλιο ΠΟΑ. 1144/1998 και λοιπές εγκυκλίους, Π.Δ., καθώς και γνωμοδοτήσεις 

του Συμβουλίου Επικράτειας.

■ Πρόγραμμα Ελέγχου Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών, με το οποίο 

εντοπίζονται οι εκδότες πλαστών και εικονικών στοιχείων, τα λανθασμένα Α.Φ.Μ., οι 

δηλώσαντες απώλεια βιβλίων και στοιχείων, αλλά και η ορθότητα του συγκεκριμένου 

αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων (αποθηκευμένο σε μαγνητικό μέσο - δισκέτα) που 

η εκάστοτε επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

■ Πρόγραμμα Ελέγχου Ισοζυγίου, για την ορθότητα του συγκεκριμένου αρχείου 

(υποβάλλεται σε μαγνητικό μέσο - δισκέτα) της επιχείρησης, καθώς και την αυτόματη 

μετατροπή του σε αναγνώσιμο αρχείο του συστήματος «ESCORT» για την αυτόματη 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρήσης.

β) Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήιιατος Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, στην προσπάθεια εκπλήρωσης της θεσμικής 

και στρατηγικής του αποστολής (mission), αναφορικά με την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας 

της αγοράς, την μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσω της πρόληψης και καταστολής του 

οικονομικού εγκλήματος και την βελτιστοποίηση των μεθόδων είσπραξης των φόρων και δασμών, 

αναπτύσσει και υλοποιεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών, με 

κύριο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών του[3()|.

Το λειτουργικό πλαίσιο ανάπτυξης του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος^3', ειδικά 

όσον την υποστήριξη της γενικότερης στρατηγικής και αποστολής των φορολογικών ελέγχων, 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις :

■ Την άντληση πληροφοριών από κάθε διαθέσιμη πηγή που ενδιαφέρει τις Ελεγκτικές 

Υπηρεσίες, με σκοπό τη διασταύρωσή τους, χωρίς περιορισμό και ανάλογα με τις 

αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας.

■ Την καταχώρηση των κάθε είδους και ενδιαφέροντος πληροφοριών, έγκυρα και έγκαιρα, 

εφαρμόζοντας κανόνες σύννομης καταχώρησης, οργάνωσης, διατήρησης, ανανέωσης, 

διαγραφής και χρήσης τους.

■ Την ανάκληση των πληροφοριών αυτών σε υποσύνολα και μορφή που να ορίζονται 

δυναμικά από το χρήστη.
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■ Την τήρηση αρχείου οντοτήτων (φυσικών ή νομικών προσώπων κ.λ.π.), εμπλεκομένων 

στις ελεγκτικές διαδικασίες των Υπηρεσιών, εφαρμόζοντας το ισχύον κάθε φορά νομικό 

πλαίσιο περί «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το φορολογικό απόρρητο κ.λ.π.

Το υπό ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών1'51, αποτελεί ένα ενιαίο 

έργο, για όλες τις προαναφερόμενες Ελεγκτικές Υπηρεσίες και αξιοποιεί για την εκπλήρωση των 

στόχων του, πέραν των ιδίων πρωτογενών δεδομένων του, δεδομένα που αντλούνται από τρίτα 

πληροφοριακά συστήματα ή υποσυστήματα. Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα ή υποσυστήματα, 

ανήκουν είτε στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (π.χ. TAXIS, ICIS), είτε σε εξωτερικούς 

προς αυτούς φορείς.

Μέσω της χρησιμοποίησης ενός ενοποιημένου και διαλειτουργικού περιβάλλοντος, όλες οι 

παραπάνω Ελεγκτικές Υπηρεσίες θα αποκτήσουν, στα πλαίσια του εν λόγω Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος, άμεση δυνατότητα άντλησης, ανταλλαγής πληροφοριών και 

παράλληλης επεξεργασίας υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχεται η δυνατότητα 

δημιουργίας μιας αποθήκης δεδομένων (data warehouse) ικανής να υποδεχθεί κάθε είδους και 

μορφής πληροφορία, από οποιαδήποτε πηγή, χωρίς περιορισμό, με στόχο την περαιτέρω 

επεξεργασία τους (data processing) με την εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data 

mining)1'1. Η αποθήκευση και εξόρυξη δεδομένων θα γίνεται με στόχο την ανάλυση κινδύνου για 

διάπραξη παρατυπιών ή παραβάσεων αρμοδιότητας της κάθε Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο λοιπόν, η αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής 

και των Επικοινωνιών, καθώς και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών1'1, όπως π.χ. η αποθήκευση 

δεδομένων (data warehousing), η αναλυτική επεξεργασία / ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό 

χρόνο (on-line analytical processing / risk analysis), η εξόρυξη δεδομένων (data mining), οι 

ασύρματες επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων (GSM, GPRS, UMTS κ.λ.π.), αναβαθμίζουν 

ουσιαστικά το έργο των στελεχών των Ελεγκτικών Υπηρεσιών. Η ταχύτατη συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων από εξειδικευμένα για το σκοπό αυτό Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης (Management Information Systems - MIS)141, με την παράλληλη εφαρμογή 

Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decisions Support Systems - DSS)1'1, δίνει την 

δυνατότητα στον εκάστοτε φορολογικό ελεγκτή να επικεντρωθεί στην ανάλυση των παρεχομένων 

πληροφοριών (information analysis) και στην ορθολογική λήψη των αποφάσεων ελέγχου.

Κατά τον οριστικό σχεδίασμά του Συστήματος θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν 

υφιστάμενα Συστήματα και Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από άλλες φορολογικές Αρχές και 

ενσωματώνουν τις προαναφερόμενες τεχνολογίες και αντίστοιχες δόκιμες πρακτικές.
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γ) Διενέργεια Διασταυρώσεων Στοινείων για Φορολογικούς Ελέννοτκ

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου που έχουν σύγχρονα φορολογικά συστήματα, 

διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι μόνο σε ένα μικρό ποσοστό επιτηδευματιών και 

επιτηδευματιών, που επιλέγεται από ένα πολυπληθές δείγμα, με αντικειμενικά κριτήρια για κάθε 

κλάδο ή δραστηριότητα., διότι οι φορολογούμενοι στο σύνολό τους θεωρούνται εξ’ αρχής 

ειλικρινείς. Με τον τρόπο αυτό γίνεται φορολογικός έλεγχος σε βάθος, που αποβλέπει στην 

προτροπή των λοιπών φορολογουμένων να συμμορφώνονται οικειοθελώς[6].

Σ’ αυτή τη βάση θα στηρίζονται οι διαδικασίες διασταυρώσεων στοιχείων, τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται ως αφετηρία πληροφόρησης για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, στα 

πλαίσια της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος1151 που θα καλύπτει τις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις των Φορολογικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας 

& Οικονομικών (Σ.Δ.Ο.Ε., ΕΘ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Τ.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.), στο οποίο προαναφερθήκαμε.

Μέσω της λειτουργίας του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, εκτιμάται η ριζική 

αναμόρφωση του υπάρχοντος συστήματος φορολογικών διασταυρώσεων, η οποία θα στηρίζεται 

πλέον στην αξιοποίηση των μηχανισμών του πληροφοριακού συστήματος «TAXIS», ώστε να 

εντοπίζονται οι προς έλεγχο επιχειρήσεις, ύστερα από παραγγελία της γενικής διεύθυνσης 

φορολογικών ελέγχων. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να αποκλειστεί η παρέμβαση του 

ανθρώπινου παράγοντα, ενώ η άντληση στοιχείων από τις αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και 

η μελέτη των στοιχείων από τον ολοκληρωμένο φάκελο ελέγχου, πριν τη μετάβαση του ελεγκτή 

στην επιχείρηση, αποτρέπει τη διενέργεια πράξεων διαφθοράς, τόσο από την πλευρά του 

ελεγχόμενου όσο και από την πλευρά του ελέγχοντα.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, το σύστημα «TAXIS» έχει αναδειχθεί σε στρατηγική βάση 

δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης. Σαν αποτέλεσμα, δημιουργείται η ανάγκη για την 

συστηματική παροχή στοιχείων από το σύστημα «TAXIS» τόσο σε πληροφοριακά συστήματα που 

συμπληρώνουν αυτό (π.χ. TAXISnet, TAXISphone), όσο και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα 

του ΥΠ.Ο.Ο. (π.χ. Ελεγκτικών Υπηρεσιών, Κεντρικών Υπηρεσιών κ.λ.π.), καθώς και σε τρίτους 

φορείς ή οργανισμούς, βάση των εξειδικευμένων αναγκών πληροφόρησης τους.

Στο πλαίσιο λοιπόν της υποστήριξης των μηχανισμών του συστήματος «TAXIS», για τη 

διενέργεια αυτοματοποιημένων φορολογικών ελεγκτικών διασταυρώσεων, αναπτύχθηκε από την 

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων η εφαρμογή «Reg-Data». Η εν λόγω εφαρμογή, 

παρέχει τη δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και εξαγωγής πληροφοριακών αναφορών, σε 

σχέση με τις υποψήφιες προς έλεγχο επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες, βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων επιλογής, όπως :
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> ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)

> οι τηρούμενες κατηγορίες Βιβλίων του Κ.Β.Σ. (A’, Β’ ή Γ’)

> το καθεστώς Φ.Π.Α. ένταξης της εκάστοτε δραστηριότητας

> η νομική μορφή της ε7πχείρησης (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λ,π.)

> η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ κ.λ.π.)

> η διεύθυνση της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ταχυδρομικοί κώδικες).

Μέσω λοιπόν της συνεργασίας της συγκεκριμένης εφαρμογής με το σύστημα «TAXIS»,

παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης όλου του φάσματος της οικονομικής δραστηριότητας, 

ενσωματώνοντας παράλληλα στοιχεία από την γεωγραφική κατανομή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Επίσης παρέχονται στοιχεία συγκρισιμότητας με άλλα μακροοικονομικά μεγέθη 

και καθίσταται έτσι δυνατή η μέτρηση της παραβατικότητας στον πρωτογενή τομέα, τη 

βιομηχανία και μεταποίηση, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενώ παράλληλα στο μέλλον θα 

είναι εφικτό να απεικονίζονται γεωγραφικά και ανά κατηγορία οι δείκτες παραβατικότητας.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα επιλογής των προς έλεγχο επιχειρήσεων ή 

επιτηδευματιών, είτε μέσω της στατιστικής μεθόδου τυχαίου δείγματος επιλογής (π.χ. με βάση το 

τελευταίο ψηφίο τους ΑΦΜ), είτε μέσω της εφαρμογής ειδικού αλγόριθμου (υπολογιστική 

διαδικασία), βάση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής. Η επιλογή του αλγορίθμου θα βασίζεται σε 

οικονομικά στοιχεία, όπως τζίρος, περιθώριο κέρδους και δαπάνες και θα είναι διαφορετικός για 

τις εμπορικές επιχειρήσεις, τις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η αρμόδια διεύθυνση φορολογικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 

θα καθορίζει τον τομέα ελέγχου και θα ζητάει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών 

Συστημάτων να εντοπίσει τους φορολογούμενους ή τις επιχειρήσεις, που πληρούν τους όρους - 

κριτήρια που η ίδια θέτει. Για παράδειγμα, η αρμόδια διεύθυνση φορολογικών ελέγχων μπορεί να 

ζητήσει 1.000 επιχειρήσεις που βάσει διασταύρωσης προκύπτει ότι δηλώνουν τον υψηλότερο 

φόρο μισθωτών υπηρεσιών ή όσους έκαναν έναρξη επαγγέλματος και δεν υπέβαλαν φορολογική 

δήλωση ή δήλωση ΦΜΥ. Η Γ.Γ.Π.Σ. θα αντλεί τα στοιχεία από το σύστημα TAXIS και θα 

αποστέλλει το σχετικό κατάλογο στη διεύθυνση ελέγχου, η οποία αναλαμβάνει να ελέγξει 

συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις. Στην ουσία, δεν αλλάζει η διαδικασία ελέγχου των 

ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων (εγκύκλιος 1144 του 1998), αλλά ο τρόπος επιλογής των 

ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη ανωτέρω λογική, πρώτοι στη λίστα των φορολογουμένων, που θα έχουν 

τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ελεγχθούν άμεσα, θα είναι όσοι έχουν φορολογικές παραβάσεις, 

δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις, έχουν κάνει χρήση αναπτυξιακών νόμων κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό
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και για καθαρά τεχνικούς λόγους, η Γ.Γ.Π.Σ.1151, έχει καθορίσει 32 «φορολογικά τοπία» 

(εισοδήματα από κινητές αξίες, υπεραξία από πωλήσεις επιχειρήσεων, ναυτολογημένα πληρώματα 

σκαφών αναψυχής, παρακράτηση φόρου, δηλωθέντα ακίνητα και κενά διαμερίσματα, τεκμήρια 

για αγορά επιχειρήσεων, ακαθάριστα έσοδα από προμήθεια δημοσίων έργων κ.λπ.) για την 

ανάπτυξη των διασταυρώσεων, προκειμένου να αντλούνται άμεσα από το TAXIS τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων βάσει των προϋποθέσεων που θα θέτει η διεύθυνση ελέγχου.

Ειδικότερα, όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για τη διενέργεια φορολογικών 

διασταυρώσεων (άρθρο 20 του Κ.Β.Σ.), αφού λήφθηκε υπόψη η μέχρι σήμερα εμπειρία, αλλά και 

οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν, καθιερώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, 

η καθολική υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, να 

γίνεται μέσω του προγράμματος TAXISnet ή με ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες, CDs)

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του TAXIS, δίνεται η δυνατότητα διενέργειας 

προσωρινών ελέγχων απόδοσης Φ.Π.Α.1211, μέσω της αποστολής από πλευράς Γ.Γ.Π.Σ. στοιχείων 

και πληροφοριών, με την μορφή αναλυτικών καταστάσεων φορολογουμένων υποκείμενων σε 

ΦΠΑ., οι οποίοι φέρονται να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, χωρίς να έχουν υποβάλλει ή υπέβαλαν 

μερικώς δηλώσεις Φ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω διαδικασία αφορά τη διαβίβαση από τη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του 

TAXIS, καταστάσεων με στοιχεία διασταυρώσεων σύμφωνα με τις οποίες θα διεξάγονται οι 

διαδικασίες ελέγχου στις ανωτέρω περιπτώσεις επιχειρήσεων, τόσο από τις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. όσο και από τις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, αλλά και καλύτερος συντονισμός και αύξηση της 

απόδοσης του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών.

Η εν λόγω διαδικασία αφορά φορολογικές υποθέσεις επιχειρήσεων υψηλής 

επικινδυνότητας για εικονικές ενάρξεις εργασιών, με σκοπό τη χρήση (έκδοση) πλαστών ή 

εικονικών στοιχείων και πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Φ.Π.Α. ή 

παρακρατούμενών φόρων και ασκούν δραστηριότητα όπου συνήθως εντοπίζεται συχνότητα 

έκδοσης πλαστών ή εικονικών στοιχείων (π.χ. διαφημιστικές, οικοδομικών υλικών κ.λ.π.). Επίσης 

η εν λόγω διαδικασία αφορά υποθέσεις επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί από το 

Σ.Δ.Ο.Ε. μηνυτήριες αναφορές για φορολογικές παραβάσεις και έχουν εκδοθεί οι σχετικές 

αποφάσεις επιβολής προστίμων του Κ.Β.Σ..

Τέλος, πρόκειται για υποθέσεις εποχιακών επιχειρήσεων, όπου το Σ.Δ.Ο.Ε. καλείται να 

ασχοληθεί κατά τους ελέγχους της τουριστικής περιόδου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων 

ελέγχου, ως προς την ορθή απόδοση των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων εμμέσων φόρων.
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VIII. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει 

ενταχθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη, ενός ακόμη σημαντικού πληροφοριακού συστήματος, για 

την αποστολή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και τον εν γένει εκσυγχρονισμό της 

Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης. Πρόκειται για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Υποστήριξης και Συνεχούς Αναβάθμισης της Διοικητικής Πληροφόρησης των Κεντρικών 

Υπηρεσιών Φορολογίας και Τελωνείων του ΥΠ.Ο.Ο., προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη 

πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα Δασμοφορολογίας'16'.

Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, στοχεύει στην δημιουργία υποδομών 

πληροφορικής και την παραγωγή επεξεργασμένων πληροφοριών σε μορφή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν τόσο από τα στελέχη των Κεντρικών Υπηρεσιών Φορολογίας και Τελωνείων 

όσο και από τρίτους φορείς και πολίτες μέσα από το Διαδίκτυο. Το έργο αποβλέπει στο να 

αξιοποιηθεί όλος ο πλούτος των πρωτογενών πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα που 

συλλέγει το σύστημα «TAXIS» και τελωνειακού χαρακτήρα που συλλέγει το σύστημα «ICIS».

Με το Πληροφοριακό Σύστημα οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠ.Ο.Ο. θα διαθέτουν : 

πληροφοριακή υποδομή (εφαρμογές, εξοπλισμό και δικτύωση), πληροφοριακό σύστημα 

Διοικητικής Πληροφόρησης και Λήψης Αποφάσεων και Διαδικτυακάς υπηρεσίες ενημέρωσης και 

συναλλαγής των πολιτών με αντίστοιχη ενίσχυση των κεντρικών υποδομών διαχείρισης των 

πληροφοριών.

1. Πληροφοριακή υποδοιιύ Κεντρικών Υπηρεσιών.

Σκοπός του εν λόγω έργου, είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των Κεντρικών 

Υπηρεσιών Φορολογίας και Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και η 

αντικατάσταση του χειρόγραφου μη-αυτοματοποιημένου τρόπου διαχείρισης πληροφορίας, με την 

εισαγωγή πληροφορικών συστημάτων υποστήριξης. Η δράση αφορά τις Γενικές Διευθύνσεις 

Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Επίσης 

βασικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση του επιτελικού ρόλου, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας, η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του παραγόμενου έργου των Κεντρικών 

Υπηρεσιών.

Η δράση αυτή θα ενισχύσει το λειτουργικό μοντέλο των Κεντρικών Υπηρεσιών με 

σύγχρονα εργαλεία. Ειδικότερα :

■ Θα αναβαθμιστεί ποιοτικά το έργο των Κεντρικών Υπηρεσιών.

■ Θα βελτιωθεί η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των περιφερειακών

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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Μονάδων του Υπουργείου.
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■ Θα βελτιωθεί σημαντικά η επικοινωνία των Κεντρικών Υπηρεσιών με τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες του ΥΠ.Ο.Ο., με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει την 

ταχύτερη ανταλλαγή πληροφορίας και τον περιορισμό του κόστους συμβατικής 

αλληλογραφίας.

■ Θα δημιουργηθούν υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω Internet για κάθε Φορολογικό ή 

Τελωνειακό θέμα.

2. Σύστηιια Διοικητικτκ Πληροφόρησης (MIS).

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η υποβοήθηση και συνεχής βελτίωση της διαδικασίας 

διοικητικής πληροφόρησης των Κεντρικών Υπηρεσιών. Η συστηματική παροχή σημαντικής 

επιχειρησιακής πληροφορίας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας στους ρόλους που την αξιοποιούν 

για τον στρατηγικό και τακτικό σχεδίασμά της Πολιτικής για τη φορολογία. Η δράση αυτή 

ολοκληρώνει το έργο υποδομής με την εισαγωγή του συστήματος MIS[I) που καλύπτει τις 

εξειδικευμένες ανάγκες διοικητικής πληροφόρησης των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών.

Η δράση αυτή θα ενισχύσει με σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες, το ρόλο των 

Κεντρικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα:

■ Θα διευκολυνθεί και βελτιωθεί σημαντικά η μέθοδος παρακολούθησης αποτελεσμάτων 

σχετικά με φορολογικά και τελωνειακό έσοδα και εισπράξεις.

■ Θα υποβοηθηθεί η ανάλυση και παραγωγή πολιτικής σε φορολογικά και τελωνειακό 

θέματα.

■ Θα διευκολυνθεί η ανάλυση πιθανών μέτρων και διορθωτικών ενεργειών σε θέματα 

σχετικά με την φορολογία και η αξιολόγηση της απόδοσής τους.

3. Κεντρική υποδοιιή διαγείρκπκ δεδοιιένων ΦopoλoΎίαc και Τελωνείων.

Η δράση αφορά την ανάπτυξη υποδομής αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων στον χώρο της 

ΓΓΠΣ, που θα υποστηρίξει σε πρώτη φάση την άντληση και επεξεργασία στοιχείων και θα 

μετεξελιχθεί σε υποδομή ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ όλων των Π.Σ. της ΓΓΠΣ. και αναμένεται 

ότι θα εξασφαλίσει:

■ Την συστηματική παροχή στοιχείων, μέσω της υποδομής αποθήκευσης, σε όλα τα νέα 

Π.Σ., καθώς και σε τρίτους φορείς.

■ Την συστηματική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των Π.Σ. του ΥΠ.Ο.Ο.

■ Την αξιοποίηση της υπάρχουσας κεντρικής πληροφορικής υποδομής TAXIS - ICIS

«ΗΕξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

αποκλειστικά για τις ανάγκες των έργων TAXIS και ICIS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Από την συνοπτική παράθεση των βασικών χαρακτηριστικών του Ελληνικού Φορολογικού 

Συστήματος, στην αρχή του προηγούμενο κεφαλαίου της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

διαπιστώθηκαν μια σειρά αδυναμιών και προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει, 

τουλάχιστον εν μέρει, μια ουσιαστική αναμόρφωση. Οι προτάσεις αναφορικά με τα βασικά 

προβλήματα που θα πρέπει άμεσα να επιλυθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και 

η ορθολογική μετάβαση και ένταξη του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, στη νέα φιλοσοφία 

και το ευρύτερο πλαίσιο της Ελληνικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφορούν στα κάτωθι128':

■ Στο ζήτημα του Θεσιιικό Πλαισίου'28' της φορολογίας απαιτούνται αλλαγές, όπως 

κατάργηση υφιστάμενων φόρων, εισαγωγή νέων, καθώς επίσης και δομική αλλαγή πολλών 

από αυτούς που θα παραμείνουν, ώστε να γίνουν απλούστεροι και κατανοητοί τόσο από τα 

φοροτεχνικά όργανα, όσο και από τους φορολογουμένους, ενώ ταυτόχρονα να 

εξυπηρετούν τις σύγχρονες επιδιώξεις της δημοσιονομικής πολιτικής. Απαιτείται 

ειδικότερα, η απλοποίηση τόσο του θεσμικού πλαισίου, όσο και των διαδικασιών 

εφαρμογής στην πράξη, των φορολογιών που θα παραμείνουν. Ο αριθμός των υπόχρεων 

που καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των εντύπων 

που θα πρέπει να συμπληρώνονται κάθε φορά από τους φορολογούμενους, αλλά και 

γενικότερα η συχνότητα και ο τρόπος επαφής της Φορολογικής Διοίκησης με τους 

φορολογούμενους, αποτελούν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απλοποιηθούν, μέσω της 

ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, ενταγμένων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

■ Στον τομέα των Φορολογικών Διαδικασιών'28' και της εν γένει Φορολογικής Πρακτικής, 

απαιτείται ριζική αλλαγή νοοτροπίας των φορολογικών οργάνων και των 

φορολογουμένων. Απαιτείται η απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής των φόρων και η 

απαλλαγή των φορολογουμένων και των τρίτων από το τεράστιο κόστος συμμόρφωσης. 

Έμφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί στην απλοποίηση των διαδικασιών, όσον αφορά τα 

διάφορα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίζονται, κάθε
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φορά, από τους φορολογούμενους προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του 

Δημοσίου. Η τυποποίηση (αντικειμενικοποίηση) των διαδικασιών έχει ως άμεση συνέπεια 

την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των φορολογουμένων αλλά ταυτόχρονα και 

μείωση ως ελαχιστοποίηση των περιοχών κινδύνου για διενέργεια πράξεων διαφθοράς. Ως 

εκ τούτου είναι απαραίτητη η τυποποίηση και άλλων διαδικασιών που ενέχουν κινδύνους 

διαφορετικών ερμηνειών. Μέτρα επίλυσης τέτοιων προβλημάτων, αποτελούν η 

τυποποίηση ορισμένων φορολογικών διαδικασιών (π.χ. έκδοση ενιαίου κειμένου - κώδικα 

διαδικασιών φορολογικών ελέγχων και οδηγού διαδικασιών είσπραξης δημοσίων εσόδων) 

και ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν, καθώς και 

η απόδοση έμφασης στη διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα αυτών. Τα μέτρα αυτά, 

έχουν ως άμεσο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της φορολογικής 

διοίκησης, με ταυτόχρονη ικανοποίηση των φορολογουμένων από τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης, στα πλαίσια της υιοθέτησης της φιλοσοφίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

■ Στο ζήτημα της Φορολογικής Νοαοθεσίαε[28] είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα 

σταθερό πλαίσιο. Όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο να γίνονται τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις της φορολογικής νομοθεσίας με συνεργασία όλων των συναρμοδίων 

υπηρεσιών. Λόγω των συχνών μεταβολών που γίνονται μέχρι σήμερα στη φορολογική 

νομοθεσία καθίσταται απολύτως απαραίτητη η Κωδικοποίησή της (Ενιαίοι Κώδικες για 

Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λ.π.). Στην Κωδικοποίηση αυτή θα 

περιλαμβάνονται όλες οι προηγούμενες μεταβολές και τα χρονικά διαστήματα ισχύος τους, 

στοιχεία απαραίτητα κυρίως για το φορολογικό έλεγχο, αλλά και οι διοικητικές λύσεις, 

καθώς και η νομολογία για κάθε διάταξη. Σε ένα επόμενο εκσυγχρονιστικό στάδιο, 

προτείνεται στις υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet, να δημιουργηθεί 

μια ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών στην οποία θα είναι καταχωρημένη και 

κωδικοποιημένη όλη η φορολογική νομοθεσία (Νόμοι, Κώδικες, Εγκύκλιοι, Αποφάσεις 

κ.λ.π.) Σε αυτή την τράπεζα πληροφοριών, η οποία θα πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, θα μπορεί να ανατρέχει ο εκάστοτε εφοριακός υπάλληλος ή ακόμη 

και εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι (φοροτέχνης / λογιστής, συμβολαιογράφος, απλός πολίτης) 

για την ενημέρωση τους σε ζητήματα που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας. Μέσω 

της λειτουργίας μιας μηχανής αναζήτησης (search machine), στα πρότυπα των σύγχρονων 

μηχανών αναζήτησης του Internet, θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης, να ανατρέχει και να 

ανακτά την εκάστοτε νομοθετική διάταξη που τον ενδιαφέρει για να διεκπεραιώσει

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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οποιοδήποτε φορολογικό ζήτημα ή απορία που τον απασχολεί και τον εμποδίζει να πάρει 

μια έγκυρη και έγκαιρη απόφαση. Δείγματα ανάλογων αξιόλογων προσπαθειών, 

αναπτύχθηκαν ήδη επιτυχώς, με τη δημιουργία ιστοσελίδας από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.) του 

περιοδικού της «Φορολογική Επιθεώρηση» (www.lawdb.intrasoftnet.com)1341, καθώς και 

την ιδιωτική πρωτοβουλία της ιστοσελίδας του φορολογικού περιοδικού για 

οικονομολόγους και λογιστές «ΕΨΙΛΟΝ 7» (www.e-forologia.gr)1331, οι οποίες αποτελούν 

ολοκληρωμένες on-line τράπεζες φορολογικής ενημέρωσης σε θέματα που άπτονται της 

φορολογικής νομοθεσίας.

■ Στο ζήτημα της Έκτασης τηο Φοροδιαφυγή^281, η οργάνωση, η απλοποίηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, η μηχανοργάνωση και ο βαθμός επάρκειας και ακεραιότητας 

των φορολογικών οργάνων αποτελούν βασικούς προσδιοριστικούς της παράγοντες. 

Κρίνεται επιτακτική η εξέταση των παραγόντων αυτών, καθώς και η ανάγκη λήψεως 

μέτρων αντιμετώπισής τους. (π.χ. εκσυγχρονιστικά μέτρα μέσω της χρήσης της 

πληροφορικής και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας). Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επίσης να 

αποδοθεί στον προληπτικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται η έκδοση των σχετικών 

παραστατικών και ο ακριβής υπολογισμός και απόδοση των φόρων. Αντίθετα ο 

απολογιστικός - τακτικός έλεγχος, ο οποίος θα πρέπει να είναι δειγματοληπτικός, αλλά 

ενδελεχής και εξονυχιστικός, και θα λειτουργεί κυρίως ως αποτρεπτικός της 

φοροδιαφυγής. Το επίπεδο της φορολογικής ηθικής στην Ελλάδα πραγματώνεται κυρίως 

μέσα από την ιδιοσυγκρασία, τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις των φορολογουμένων. Όσο 

ορθολογικότερη και κοινωνικά δικαιότερη είναι η διάθεση των πόρων από το κράτος, όσο 

υψηλότερη είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο αποτελεσματικότερο είναι 

το φορολογικό σύστημα, τόσο και το επίπεδο της φορολογικής ηθικής είναι υψηλότερο119^. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η εξεύρεση μεθόδων μέτρησης του βαθμού συμμόρφωσης 

των φορολογουμένων κατά κλάδο η δραστηριότητα, καθώς και του βαθμού ακεραιότητας 

των φορολογικών οργάνων, με επανάληψη των μετρήσεων κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Αν εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα της φοροδιαφυγής, σε μια απλή βάση 

μέτρησης ο βαθμός συμμόρφωσης των φορολογουμένων για παράδειγμα, μπορεί να 

προκόψει από την ανισότητα : p*f > g, όπου :

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

■ ρ = η πιθανότητα ανακάλυψης της φοροδιαφυγής από τις φορολογικές αρχές

■ f = η επιβαλλόμενη ποινή (χρηματική, ποινική κ.λ.π.)

" g = το οικονομικό ή άλλο όφελος από την πραγματοποίηση της φοροδιαφυγής.
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Είναι φανερό από την ανισότητα ότι όσο μικρότερες είναι οι τιμές των ρ και f, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η τάση για φοροδιαφυγή181.

■ Τέλος, όσον αφορά στο ζήτημα των Ενέσεων αεταζύ Φορολογικής Apy0c και 

Φορολογουιιένων1281, η απλοποίηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών εφαρμογής των 

φόρων, θα περιορίσει το πραγματικά τεράστιο και πολύπλοκο έργο των φορολογικών 

οργάνων και θα τους επιτρέπει να εξυπηρετούν καλύτερα τον πολίτη, με συνέπεια τη 

βελτίωση των σχέσεων των δυο πλευρών. Ο περιορισμός των επισκέψεων των 

φορολογουμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, μέσω της αναβάθμισης και της 

παροχής πρόσθετων υπηρεσιών από το σύστημα «TAXISnet», της παροχής δυνατότητας 

εξυπηρέτησής τους με άλλα πιο πρόσφορα και σύγχρονα συστήματα στηριζόμενα στην 

πληροφορική τεχνολογία και γενικότερα της συμβολής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

θα μειώσει τις ουρές και τις εντάσεις που δημιουργούν αυτές και θα συμβάλει στην 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Η ποιοτική αναβάθμιση και εκπαίδευση των 

φορολογικών οργάνων σε θέματα επικοινωνίας και της σημασίας αυτών για την οικειοθελή 

συμμόρφωση των φορολογουμένων και τέλος η εξυγίανση των φορολογικών υπηρεσιών 

από φαινόμενα διαφθοράς, θα ανυψώσει το γόητρο των φορολογικών υπαλλήλων και θα 

βελτιώσει τις σχέσεις τους με τους φορολογουμένους. Από την άλλη πλευρά, αυτή των 

φορολογουμένων, θα πρέπει να γίνει σιγά-σιγά συνείδηση, ότι η οικειοθελής1'9' 

εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αποτελεί ύψιστο καθήκον και η μη 

εκπλήρωσή τους αποβαίνει τελικά σε βάρος τους, αφού υπονομεύει το μέλλον της 

ανάπτυξης του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Το ανωτέρω πλαίσιο προτάσεων για την αναμόρφωση του υφιστάμενου φορολογικού 

συστήματος, δίνει έμφαση στην πολυπλοκότητα και η πολυνομία του θεσμικού πλαισίου, που 

διέπει τον τρόπο επιβολής των φόρων σε συνδυασμό με τις οργανωτικές και διοικητικές αδυναμίες 

του υφιστάμενου μηχανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, στις προβληματικές δηλαδή 

καταστάσεις που, αφενός έχουν οδηγήσει σε αυξημένο διαχειριστικό και δημοσιονομικό κόστος 

το σύστημα και αφετέρου σε διακριτική μεταχείριση των φορολογουμένων1141. Κοινός παράγοντας 

όλων των παραπάνω εκσυγχρονιστικών προτάσεων, προκύπτει η εστίαση της οπτικής των 

προτάσεων αυτών, μέσα από το εξελικτικό πρίσμα της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας και 

της προσπάθειας ολοκλήρωσης του οράματος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
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II. ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ.

Από την εκτενή ανάλυση της έννοιας και της φιλοσοφίας της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διαφαίνεται η 

αναμφισβήτητη δυναμική της, στο να επιβάλλει και να επιτρέπει νέους τρόπους εξυπηρέτησης και 

άμεσης επικοινωνίας / συναλλαγής της φορολογικής αρχής με τους φορολογούμενους πολίτες.

Η ένταξη της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, στη δυναμική και την προοπτική που 

υπόσχεται η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελεί το όχημα στην πορεία προς το 

όραμα της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της νέας ψηφιακής φορολογικής διοίκησης. Το 

όραμα όμως αυτό για να πάρει σάρκα και οστά, απαιτεί τη συμμετοχή όλων, ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης και ελλήνων φορολογουμένων. Μέσα από αυτό το πλαίσιο αμοιβαίας 

συνεργασίας, θα υπάρξει η δυνατότητα βελτίωσης της εξυπηρέτησης των ελληνικών επιχειρήσεων 

και φορολογουμένων, θα εξοικονομηθούν δημόσιοι πόροι και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ορθολογικά αυτό το όραμα της μετάβασης της 

παραδοσιακής φορολογικής διοίκησης στην νέα ψηφιακή διοίκηση και οικονομία, απαιτείται να 

ακολουθηθούν τέσσερα (4) βασικά στάδια ανάπτυξης111:

1° Στάδιο : Μελέτη ττκ υφίστάαεντκ κατάστασης του ελληνικού φορολογικού συστηαατος και 

των υπηρεσιών του. Η ιιελέτη αυτή συνίσταται στα παρακάτω :

■ Λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση της οργανωτικής δομής της ελληνικής φορολογικής 

διοίκησης και των μεθόδων λειτουργίας των υπηρεσιών που την απαρτίζουν 

(Οργανογράμματα Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Τ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., ΕΘ.Ε.Κ., Οικ.Επιθεωρήσεων κ.λ.π.)

■ Αποτύπωση και ανάλυση των διαδικασιών ροής των διαφόρων εργασιών (Data workflow) 

και πληροφοριών τόσο στα εσωτερικά τμήματα, όσο και μεταξύ των ανωτέρω υπηρεσιών.

■ Μέτρηση του βαθμού της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών 

και των τμημάτων τους και καταγραφή πιθανών αναγκών σε ανθρωπίνους πόρους, καθώς 

και σε πληροφοριακό, τεχνολογικό, τηλεπικοινωνιακό ή λοιπό εξοπλισμό.

■ Έρευνα και εξέταση πιθανών τρόπων συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, στην διαδικασία 

παροχής υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα (πχ. φοροτέχνες/λογιστές, συμβολαιογράφοι κ.ά)
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2° Στάδιο : Επανακαθορισαός me αποστολήc (mission statement) και ττκ vevuciic στρατηγικής

(generic strategy) me ελληνικής ιι/ηΦίακτκ: φορολογικτκ διοίκηστκ. Πιο συγκεκριιιένα :

■ Δέσμευση στην φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και 

εξυπηρέτησης των φορολογουμένων με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες του.

■ Δέσμευση στο όραμα για την υλοποίηση μιας πλήρους ψηφιακής φορολογικής διοίκησης.

■ Λήψη των απαιτούμενων πολιτικών αποφάσεων και θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου 

που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής φορολογικής διοίκησης.

■ Ακριβής καθορισμός των στόχων και του επιπέδου ολοκλήρωσης (implementation) της 

νέας στρατηγικής και εκπλήρωσης της αποστολής της νέας ψηφιακής φορολογικής 

διοίκησης1161.

■ Αναδιοργάνωση των τρόπων λειτουργίας των υπηρεσιών και των τμημάτων τους 

(Business Process Reengineering - BPR), καθώς και επανακαθορισμός των διαδικασιών 

ροής εργασιών και πληροφοριών (workflow management)131.

3° Στάδιο : Σγεδιασιιός και ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστηιιάτων που θα υποστηρίζουν 

αποτελεσιιατικότερα το έργο της φορολογικές διοίκησης και θα βελτιώσουν την 

ποιότητα και τον γρόνο εξυπηρέτησης των οορολογουιιένων. Αφορά στα κατωτέρω :

■ Λεπτομερής σχεδιασμός και ανάπτυξη των νέων πληροφοριακών συστημάτων με την

απαραίτητη συμμετοχή των χρηστών των ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών, οι 

οποίοι μπορεί να είναι εφοριακοί υπάλληλοι, φοροτέχνες / λογιστές, στελέχη λογιστηρίων 

επιχειρήσεων διαφόρων νομικών μορφών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε. κ.λ.π.),

συμβολαιογράφοι, δικηγόροι ή απλοί φορολογούμενοι πολίτες (επαγγελματίες, μισθωτοί, 

συνταξιούχοι κ.λ.π.)

■ Παραμετροποίηση των διαφόρων εφαρμογών και δημιουργία υποσυστημάτων, ανάλογα με 

τις ανάγκες των διαφόρων φορολογικών αντικειμένων (Μητρώο, Κώδικας Βιβλίων & 

Στοιχείων, Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογία Κεφαλαίου, Φ.Π.Α, Τμήμα Εσόδων, 

Τμήμα Εξόδων κ.λ,π.) και τις ανάγκες των χρηστών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

■ Σταδιακή εγκατάσταση, εφαρμογή και δοκιμή των υποσυστημάτων των φορολογιών στην 

πράξη και έλεγχος λειτουργικότητάς τους.

■ Έλεγχος διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας των διαφόρων υποσυστημάτων 

μεταξύ τους και σε σχέση με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα άλλων δημοσίων 

φορέων ή οργανισμών1201.
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4° Στάδιο : Σγεδιασμός. ανάπτοΕη και λειτουργία mac κεντρικής ηλεκτρονικής φορολογικής

πύλτκ (portal), που θα λειτουργεί ως κεντρικό σηαείο επαφής φορολογουαένων καν 

Φορολογικής διοίκησης. Έικραση θα πρέπει να δοθεί:

■ Στον έλεγχο της ταχύτητας πρόσβασης και προσπέλασης στις ιστοσελίδες της 

συγκεκριμένης πύλης, καθώς και του εύρους ζώνης της (bandwidth) για την υποστήριξη 

πολύπλοκων συναλλαγών και επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση εφοριακών 

υπαλλήλων, διευκόλυνση φορολογικών ελέγχων που διεξάγονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές κ.λ.π./201.

■ Στη δημιουργία κεντρικού σημείου επαφής με την φορολογική διοίκηση, που θα 

λειτουργεί ως ψηφιακό κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο θα υποστηρίζεται από συστήματα 

πελατοκεντρικής διαχείρισης (Customer Relationship Management)141, μέσω του οποίου θα 

διενεργούνται όλες οι διαδικασίες επικοινωνιών και συναλλαγών131 (ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων ή φορολογικών δηλώσεων, λήψη πιστοποιητικών, ηλεκτρονικές πληρωμές ή 

επιστροφές φόρων, διασταύρωση στοιχείων σε φορολογικούς ελέγχους κ.λ.π.)

Για να ολοκληρωθούν επιτυχώς όμως τα στάδια προς την κατεύθυνση της 

αποτελεσματικής ηλεκτρονικής (ψηφιακής) διοίκησης, απαιτείται να ενεργοποιηθεί και να 

συμμετέχει και ο ανθρώπινος παράγοντας1241, είτε αυτός ονομάζεται «εσωτερικός πελάτης» 

(φορολογικοί υπάλληλοι) είτε «εξωτερικός πελάτης» (πολίτες, λογιστές / φοροτέχνες, 

συμβολαιογράφοι, επιχειρήσεις κ.λ.π.) του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Η επιμόρφωση 

του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Ελεγκτικά Κέντρα κ.λ.π.), αλλά 

και η υιοθέτηση και εκμάθηση από τον πολίτη της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι ζητήματα 

άρρηκτα συνδεδεμένα με την έννοια της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης, των εφαρμογών της 

και με την εν γένει επιτυχή υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την εγκατάσταση 

τεχνολογιών και λογισμικών Διαδικτύου (Internet) και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για 

την σταδιακή δημιουργία της συμμετοχικής φιλοσοφίας του on-line πολίτη / επιχείρησης. Τα 

κίνητρα αυτά μπορεί να αφορούν σε επιδοτήσεις για αγορά Η/Υ, εκπτώσεις φόρων, δωρεάν 

σεμινάρια εκπαίδευσης, δημιουργία δημοσίων σημείων εξυπηρέτησης μέσω της χρήσης του 

Διαδικτύου (info-kiosks / point of service/211.
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III. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν το 

σύνολο του οικονομικά και κατ’ επέκταση φορολογικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Η 

κρισιμότητα της αποστολής του Υπουργείου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός από τα πλέον 

σύνθετα λειτουργικά και τεχνικά περιβάλλοντα της Δημόσιας Διοίκησης, όσον αφορά την έννοια 

της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, της σπουδαιότητας των απαιτήσεων (ασφάλεια 

δεδομένων), της δυναμικότητας των βάσεων δεδομένων, αλλά και του ήδη εγκατεστημένου και 

αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου εφαρμογών (application portfolio) του φορολογικού 

πληροφοριακού συστήματος «TAXIS».

Η θεσμική υπόσταση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών καθιστά το Υπουργείο 

αναγκαίο πόλο και σημείο αναφοράς κάθε πλαισίου που σχετίζεται με οικονομικές σχέσεις και 

συναλλαγές στην χώρα. Κατά συνέπεια, η ολοκληρωμένη πληροφορική υποστήριξη εφαρμογών 

στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του ελληνικού φορολογικού συστήματος, επιβάλλει τη 

συμμετοχή και διαλειτουργικότητα τόσο των άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών της 

χώρας, όσο και των θεσμικών εταίρων του Υπουργείου1201 (πολίτες, επιχειρήσεις, φοροτέχνες / 

λογιστές, συμβολαιογράφοι, τραπεζικό σύστημα κ.λ.π.).

Όπως προαναφέρθηκε στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, για να είναι αποτελεσματική 

μια αλλαγή βασισμένη στην πληροφορική τεχνολογία (Information Technology), απαιτείται 

προσαρμογή της τεχνολογίας, των επιχειρησιακών διαδικασιών και της οργάνωσης μεταξύ των. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη, με δεδομένο ότι το πέρασμα των πληροφοριακών 

συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, στην Νέα Ψηφιακή Εποχή, δεν μπορεί 

να επιτευχθεί με τις αναχρονιστικές και ξεπερασμένες υποδομές σε εξοπλισμό (hardware) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών των Δ.Ο.Υ. με 16ΜΒ μνήμη και λογισμικό (software) ανεπτυγμένο σε 

περιβάλλον Windows 3.11,στις οποίες στηρίζεται το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα TAXIS.

Η εξέλιξη και το μέλλον της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα συμβάλλει στην εξέλιξη της 

ίδιας της ελληνικής φορολογικής διοίκησης και την αμφίδρομη σχέση της με τους άλλους 

δημοσίους φορείς και οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, μέσω της αξιοποίησης*21:

■ Της πληροφορικής τεχνολογίας

■ Της ψηφιακής τεχνολογίας

■ Της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών.
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Ο καινοτομικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας της μελλοντικής εξέλιξης των υφιστάμενων 

πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, στοιχειοθετείται από 

την έμφαση που αποδίδεται στην διατύπωση της στρατηγικής αποστολής του Ελληνικού 

Φορολογικού Συστήματος για τον παραγωγικά ενεργό πληθυσμό της χώρας, η οποία ευνοεί πλέον 

τη συμμετοχή και των θεσμικών του εταίρων (τράπεζες, φοροτέχνες / λογιστές, συμβολαιογράφοι 

κ.λ.π.), σε ολοκληρωμένα τεχνικο-οργανωτικά σχήματα συνεργασίας1211.

Η νέα εποχή που εξελίσσεται στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας για τον 

εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, απαιτεί την διασυνδεσιμότητα και 

διαλειτουργικότητα του υφιστάμενου και αναπτυσσόμενου τεχνικού περιβάλλοντος του 

φορολογικού συστήματος TAXIS, με πληροφοριακά συστήματα άλλων δημοσίων υπηρεσιών, 

φορέων και θεσμικών εταίρων, καθώς και τη συνεκτική του ολοκλήρωση, μέσω πολλαπλών 

τεχνολογιών αιχμής131 (EDI, Smart Cards, Info-kiosks, Data Warehousing, Data Mining, Data 

Visualization, συστήματα MIS/DSS, Web, Δίκτυα, Ασφάλεια).

Σήμερα, η λογική αρχιτεκτονική του συστήματος TAXIS είναι επικεντρωμένη στην 

κρίσιμη διασύνδεση κεντρικών υπηρεσιών πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομίας & 

Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ., ΚΕ.Π.Υ.Ο.), με τις περιφερειακές οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

(Δ.Ο.Υ.), με συνέπεια ο προσανατολισμός του συστήματος να μην καλύπτει καταρχήν, στον 

απαιτούμενο βαθμό, τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλες επιτελικές υπηρεσίες του Υπουργείου, 

καθώς και με τους εξω-υπηρεσιακούς θεσμικούς εταίρους τους ελληνικού φορολογικού 

συστήματος (πολίτες, φοροτέχνες / λογιστές, τραπεζικό σύστημα, τρίτοι φορείς κ.λ.π.).

Προτείνεται λοιπόν μια αρχιτεκτονική, που θα αποσκοπεί στη διασύνδεση του συνόλου 

των εσωτερικών και εξω-υπηρεσιακών πόλων συνεργασίας, μέσα από ένα συνεκτικό σχήμα νέων 

υποδομών Πληροφορικής Τεχνολογίας, που σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθούν στα 

πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Τ’ Κ.Π.Σ./2001- 

2006), παράλληλα με τις ήδη αναπτυσσόμενες υποδομές του συστήματος TAXIS.

Στο παρακάτω σχήμα, γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης μέσω ενός διαγράμματος 

ροής1121 της συνολικής προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, όπου κεντρικό ρόλο θα διαδραματίζει το 

σύστημα «TAXIS» και η οποία παρουσιάζει τους βασικούς θεσμικούς εταίρούς του ελληνικού 

φορολογικού συστήματος (πολίτες, φοροτέχνες / λογιστές, τραπεζικό σύστημα κ.ά.) και τις 

μείζονες υποδομές Πληροφορικής Τεχνολογίας που διευκολύνουν την διασυνδεσιμότητά και 

διαλειτουργικότητα αυτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών1301.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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Σύυιιμ 1 : Ολοκλήρωση Υποόοιιών Πληροφορικής Τεχνολογίας via τον Εκσυγχρονισμό του 
Ελληνικού Φορολονικού Συστήιιατος και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών13 Ί

(Πηγή : http://www.di.uoa.sr/GSIS/epet/exec.html)
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Για την επιτυχή λειτουργία της εν λόγω συνολικής αρχιτεκτονικής, απαιτείται παράλληλα 

η δημιουργία ενός πλαισίου διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων (data bases), που εντάσσονται 

σε ευρύτερα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (data warehouse) και φορολογικών 

πληροφοριών στους εξυπηρετητές (servers) του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου 

Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) και η δευτερογενής επεξεργασία εξόρυξης (data mining) των 

φορολογικών πληροφοριών131. Το πλαίσιο αυτό θα υποστηρίζει τη στατιστική επεξεργασία της 

φορολογικής πληροφορίας και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη φορολογική συμπεριφορά 

συγκεκριμένων ομάδων φορολογουμένων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνολικής αρχιτεκτονικής, συγκεκριμένα συστήματα θα 

παραλαμβάνουν τις επεξεργασμένες πλέον πληροφορίες και ανάλογα με την διαπίστωση της 

φορολογικής συμπεριφοράς συγκεκριμένων ομάδων φορολογουμένων, θα χαράσσεται η ανάλογη 

φορολογική πολιτική. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία και 

διερεύνηση σεναρίων μεταβολής φορολογικών συντελεστών και φορολογικής βάσης, εκπτώσεις 

φόρων ή μειώσεις στο φορολογητέο εισόδημα κ.λ.π.. Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος θα 

στηρίζεται σε τεχνολογίες μικροπροσομοίωσης και οπτικοποίησης δεδομένων (data visualization), 

καθώς και σε εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (MIS) και συστημάτων 

υποστήριξης λήψης αποφάσεων (DSS)131.

Προτείνεται λοιπόν, ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός συστήματος Πληροφόρησης της 

Φορολογικής Διοίκησης1281, ώστε να καταστεί δυνατός ο σωστός προγραμματισμός και η σωστή 

παρακολούθηση της διενέργειας των ελέγχων. Αναφερόμαστε σε ένα κεντρικό σύστημα 

Πληροφόρησης της Φορολογικής Διοίκησης, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στα διάφορα επίπεδα 

Διοίκησης και θα παρέχει επεξεργασμένη πληροφορία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, ιδίως στον 

τομέα του φορολογικού ελέγχου. Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει, εκτός των άλλων, και στο σωστό 

προγραμματισμό των ελέγχων, την αύξηση της ακεραιότητας των φορολογικών οργάνων και την 

αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων1191.

Το προτεινόμενο ενδο-υπηρεσιακό πλαίσιο διοικητικής πληροφόρησης, μέσω της 

δημιουργίας τεχνολογικών υποδομών αποθήκευσης δεδομένων (data warehouse), καθώς και 

εφαρμογής και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (MIS) και συστημάτων 

υποστήριξης λήψης αποφάσεων (DSS), θα ανταποκρίνεται σε σημαντικές ανάγκες χάραξης 

στρατηγικής των επιτελικών υπηρεσιών και της εν γένει φορολογικής πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών1'31.
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Πέραν όλων των ανωτέρω όμως, που αφορούν στην εσωτερική πληροφοριακή οργάνωση 

και υποδομή των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τον πραγματικό εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος και 

την ορθολογική του μετάβασή στη νέα ψηφιακή φορολογική διοίκηση αποτελεί η εκπλήρωση των 

παρακάτω απαιτήσεων1251:

■ Καθορισμός και εφαρμογή κοινών προτύπων του Διαδικτύου (Internet) και του 

Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web), για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, δηλαδή 

την ενιαία ροή της πληροφορίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της 

φορολογικής διοίκησης και για επίτευξη καλύτερης πρόσβασης και προσπέλασης των 

συστημάτων μέσω ενός κοινού φυλλομετρητή (browser), ώστε να υπάρξει βέλτιστη 

υλοποίηση αμφίδρομων συναλλαγών, ανταλλαγής δεδομένων και επικοινωνίας (μέσω της 

χρήσης γλώσσας προγρ/σμου XML) μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικής αρχής.

■ Δημιουργία δικτυακής αρχιτεκτονικής (διασυνδεσιμότητα πρωτοκόλλων επικοινωνίας) και 

αρχιτεκτονικής ασφαλείας, με έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία των 

συναλλαγών, μέσω του καθορισμού πολλαπλών επιπέδων ασφαλούς πρόσβασης, ώστε να 

επιτυγχάνεται η ακεραιότητα όλων των δεδομένων και πληροφοριών και κυρίως να 

προστατεύονται τα δεδομένα εκείνα που θεωρούνται ευαίσθητα.

Με την εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης ενός 

πλαισίου παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των ίδιων των φορολογουμένων π.χ. για την πορεία 

των φορολογικών τους υποθέσεων (εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης), για τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις ή οφειλές (έκδοση φορολογικής ενημερότητας) και για εξόφληση των υποχρεώσεων 

αυτών μέσω τραπεζικών συστημάτων ATMs ή e-banking. Η πρόσβαση των φορολογουμένων στο 

σύστημα αυτό θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής φορολογικής κάρτας1'81, η οποία θα πιστοποιεί 

κατά έγκυρο τρόπο τον Α.Φ.Μ. του κατόχου και θα εισάγεται σε ειδικά σημεία εξυπηρέτησης 

(points of service), προσπελάσιμα σε χώρους και ώρες που δεν περιορίζονται από το ωράριο 

λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Το εν λόγω σχήμα εξυπηρέτησης θα στηρίζεται σε τεχνολογίες έξυπνων 

καρτών (smart cards) και ηλεκτρονικών σημείων πληροφόρησης (info-kiosks).

Πέραν των ανωτέρω όμως, το μέλλον και η εξέλιξη της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης, 

εκτιμάται ότι θα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα που θα 

προκύπτουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς, όχι τόσο από την πρόοδο της τεχνολογίας, όσο από τη 

δημιουργία νέων αναγκών της κοινωνίας και θα συνίσταται[11:
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■ στην αξιοποίηση χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης ηλεκτρονικών συσκευών

■ πρόσβαση στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης μέσω της χρήσης δικτύων 

κινητών τηλεφώνων 3ης γενιάς (GSM / GPRS / 3G), μέσω υπολογιστών χειρός 

(palm-tops) ή μέσω της αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης, δηλαδή επίτευξη 

επικοινωνίας και συναλλαγής με τη φορολογική διοίκηση από οποιαδήποτε 

γεωγραφικό σημείο και σε οποιαδήποτε στιγμή.

■ στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων ασφάλειας και προστασίας, όπως π.χ. η 

αναγνώριση των χρηστών μέσω ειδικών προσωπικών χαρακτηριστικών (ίριδα 

ματιού, δακτυλικό αποτύπωμα, χροιά φωνής κ.λ.π.).

Η υιοθέτηση, μεθοδική ανάπτυξη και επιτυχής λειτουργία των ανωτέρω σύγχρονων 

τεχνολογικών υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων, θα σηματοδοτήσει σημαντικά οφέλη 

τα οποία θα απορρέουν, από τον πραγματικό εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού 

Συστήματος. Μέσω της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των φορολογικών 

πληροφοριακών συστημάτων, θα υπάρξει η δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις για την άσκηση των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

τους, που θα στηρίζονται στην φιλοσοφία One-Stop Service, μέσω της επίτευξης 

διαλειτουργικότητας & διασυνδεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων δημόσιων 

υπηρεσιών και οργανισμών, που συμμετέχουν στο ευρύτερο πλαίσιο της Ελληνικής Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Government On-line/|5^.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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IV. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΙΑΣΥΝΑΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι αναπτυσσόμενες πληροφοριακές υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών, και 

συγκεκριμένα τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογίας TAXIS, Τελωνείων και 

Θησαυροφυλακίου-Προϋπολογισμού πρέπει να συνεισφέρουν, στο πλαίσιο του ρόλου τους, στην 

ένταξη των πολιτών στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης. Προκειμένου να υπηρετηθεί ο στρατηγικός 

αυτός στόχος θα πρέπει τα αναπτυσσόμενα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, πέρα από 

την εσωτερική τους δυναμικότητα και διαλειτουργικόττιτα. να ενισχυθούν και ως προς τη 

διασυνδεσιαότητα αυτών με το εξωτερικό περιβάλλον του Υπουργείου Οικονομικών, και 

συγκεκριμένα με τους κύριους θεσμικούς εταίρους του Υπουργείου (πολίτες, επιχειρήσεις, 

Φορείς, Τραπεζικό Σύστημα, Δημόσια Διοίκηση κ.ά.).

Η σκοπιμότητα τέτοιων διασυνδέσεων, άλλωστε, τεκμαίρεται και από δύο αναδυόμενες 

σε διεθνές επίπεδο τάσεις για τον προσανατολισμό των τεχνολογικών υποδομών δημόσιας 

χρήσης: την Άμεση Πρόσβαση στη Διοίκηση (Government On-Line) και τη δημιουργία 

Ενοποιημένων Σημείων Εξυπηρέτησης (One-Stop Service)115].

Η προσάρτηση της υφιστάμενης ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο ψηφιακό άρμα, 

μπορεί να λειτουργήσει υιοθετώντας και εφαρμόζοντας μια ενιαία γραμμή διαδικασιών (integrated 

workflow) στις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, ώστε οι υπηρεσίες που παρέχονται π.χ. από ένα 

υποσύστημα του TAXIS, να τροφοδοτούν το επόμενο ή κάποιο τρίτο εξωτερικό υποσύστημα1201.

Για να αποτυπωθεί με πραγματικά δεδομένα η επιτακτική ανάγκη διαλειτουργικότητας 

και διασυνδεσιμότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο στο εσωτερικό του 

συστήματος TAXIS, όσο και εξωτερικά με άλλους φορείς ή οργανισμούς, παραθέτουμε το 

παρακάτω παράδειγμα, μιας παραδοσιακής - συνήθους διαδικασίας :

Στην καθημερινή φορολογική πρακτική μιας οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., η διαδικασία 

θεώρησης Βιβλίων & Στοιχείων στο Τμήμα Κ.Β.Σ. από οποιονδήποτε επιτηδευματία, προβλέπει 

αρχικά :

■ την επίσκεψη στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών 

(Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Α.Ε., Τ.ΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.), για λήψη βεβαίωσης ασφαλιστικής 

ενημερότητας

■ την επίσκεψη στο Ι.Κ.Α. για λήψη βεβαίωσης καταβολής των εργοδοτικών εισφορών

■ την επίσκεψη στο αρμόδιο επιμελητήριο για βεβαίωση μη οφειλής συνδρομών

■ την επίσκεψη σε κάποιο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο,

στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης του ιδίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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Όλα τα ανωτέρω απαιτούνται, γιατί οι Δ.Ο.Υ. εκτός από το θεσμικό τους ρόλο της 

είσπραξης δημοσίων εσόδων, καλούνται να παίζουν παράλληλα τον άχαρο ρόλο του «αστυνόμου» 

των συμφερόντων των οργανισμών και φορέων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Επιμελητήρια κ.λ.π.), επειδή οι ίδιοι 

αδυνατούν από μόνοι τους, ακόμη και σήμερα, να δημιουργήσουν εκείνους τους εισπρακτικούς 

μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν την καταβολή των αντίστοιχων προς αυτούς εισφορών ή 

συνδρομών.

Στη συνέχεια της διαδικασίας, αφού ο ενδιαφερόμενος (ή ο εξουσιοδοτούμενος) λάβει τις 

απαιτούμενες βεβαιώσεις από τους ανωτέρω οργανισμούς ή φορείς, θα επισκεφθεί την αρμόδια 

για την θεώρηση Δ.Ο.Υ.. Αυτό προτείνεται να το κάνει νωρίς το πρωί αν θέλει να εξυπηρετηθεί 

εντός της ίδιας ημέρας, διότι θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ουρά αναμονής η οποία έχει ήδη 

δημιουργηθεί πριν ακόμη το Τμήμα Κ.Β.Σ. ανοίξει για το κοινό. Μόλις λοιπόν έρθει η σειρά 

εξυπηρέτησής του, θα πρέπει:

■ να προμηθευθεί και να συμπληρώσει το Ειδικό Σημείωμα Θεώρησης Κ.Β.Σ. (έντυπο 

Β1 /TAXIS)

■ να μεταβεί στο Πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ. για να πρωτοκολλήσει το ανωτέρω σημείωμα 

(δεύτερη, αλλά μικρότερου μήκους ουρά αναμονής)

■ δυνητικά και σε περίπτωση ένταξής του σε ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, μπορεί να 

του ζητηθεί μεταβεί στο Τμήμα Εσόδων, για να σφραγισθεί επάνω στο εν λόγω σημείωμα, 

ότι ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είναι φορολογικά ενήμερος και τηρεί 

τους όρους της ρύθμισης (τρίτη, μέτριου μήκους ουρά αναμονής).

■ δυνητικά και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο να 

περιμένει σε δύο άλλες ουρές αναμονής των Τμημάτων Εισοδήματος και Φ.Π.Α., για να 

βεβαιωθεί πάνω στο σημείωμα ότι έχουν αποδοθεί δηλώσεις παρακρατούμενων και πάσης 

φύσεως φόρων, τελών ή εισφορών (Φ.Π.Α.,Φ.Μ.Υ., Ε.Λ.Γ.Α κ.ά.).

■ αφού εκπληρώσει όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις, μεταβαίνει στον αρμόδιο υπάλληλο του 

Τμήματος Κ.Β.Σ. που θα καταχωρήσει την πράξη θεώρησης στο υποσύστημα TAXIS, 

(διασφαλίζοντας βέβαια την παράκαμψη της ουράς αναμονής έξω από το Τμήμα, σε 

συνεννόηση με τους φορολογουμένους της ουράς)

■ τέλος αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση της πράξης θεώρησης στο υποσύστημα Κ.Β.Σ. 

του TAXIS, θα πρέπει να περιμένει την χρονοβόρα διαδικασία της διάτρησης των βιβλίων 

& στοιχείων.
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Η όλη περιγραφόμενη διαδικασία απαιτεί υψηλό λειτουργικό, διαχειριστικό και 

δημοσιονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις, τα λογιστήρια και το κράτος, ενώ παράλληλα 

συμβάλει στη δημιουργία μεγάλων ουρών αναμονής στα τμήματα Κ.Β.Σ. των εφοριών, που 

μεταφράζεται σε χαμένες εργατοώρες τόσο για τους φορολογούμενους, του λογιστές, όσο και για 

τους υπαλλήλους. Από την μια λοιπόν υψηλό κόστος και μείωση της παραγωγικότητας λόγω 

χαμένων εργατοωρών, αν δούμε το ζήτημα από το πρίσμα της μακροοικονομίας και από την άλλη 

μη ολοκληρωτική αποτροπή κυκλοφορίας εικονικών και πλαστών στοιχείων κ.λ.π.

Η εφαρμογή από 01/01/2003, του νέου Νόμου 3052/2002[29] που αφορά σε ζητήματα 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φιλοδοξεί να απλοποιήσει και να μετριάσει την ταλαιπωρία για 

πολλές από τις ανωτέρω ενδιάμεσες στάσεις - απαιτήσεις της όλης διαδικασίας . Στόχος είναι οι 

σχέσεις των επιχειρήσεων με την φορολογική αρχή να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες, πιο απλές 

σύντομες και διαφανείς. Αυτά κατορθώνονται με την κατάργηση της θεώρησης μιας σειράς 

μηχανογραφικών βιβλίων - στοιχείων και καταστάσεων με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των 

θεωρουμένων εντύπων κατά 80% και ανάλογο κέρδος σε χρόνο και ταλαιπωρία των 

φορολογουμένων ή επιχειρήσεων. Προς την κατεύθυνση λοιπόν της απλοποίησης των 

διαδικασιών, η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας καθίσταται για ακόμη μια φορά αναγκαία. 

Για παράδειγμα, με το νόμο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η προσαρμογή ασφαλούς 

ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού (μνήμης) στους Η/Υ, από τους οποίους εκδίδονται 

φορολογικά στοιχεία, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η πιστότητα των 

εκδιδομένων στοιχείων. Η αυθεντικότητα των εκδιδόμενων στοιχείων θα πιστοποιείται με ειδική 

σήμανση (κωδικό), που θα εκτυπώνεται πάνω στα στοιχεία και θα προσδιορίζει κατά τρόπο 

μοναδικό το σύνολο των αναγραφομένων δεδομένων.

Η χρήση όμως της πληροφορικής τεχνολογίας, αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο και 

καθίσταται απαραίτητη για την επίτευξη της διασυνδεσιμότητας και διασυνδεσιμότητας των 

επιμέρους γραφείων υπηρεσιών ή οργανισμών που περιγράφηκαν στην ανωτέρω περιγραφόμενη 

διαδικασία. Και αυτό γιατί τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα στη ανωτέρω διαδικασία 

γραφεία, τμήματα ή υπηρεσίες, ζητούν και καταγράφουν, αλλά δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους 

τις ίδιες πληροφορίες για τον ίδιο επιτηδευματία-φορολογούμενο. Ζητούν ονοματεπώνυμο, όνομα 

πατρός, Α.Φ.Μ., αριθμό δελτίου ταυτότητας, επάγγελμα, ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, 

διεύθυνση του επιτηδεύματος κ.λ.π Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας της ανωτέρω παραδοσιακής 

και συνήθους διαδικασίας, εξασφαλίζεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, ο οποίος παίζει το 

ρόλο του «δικτύου», μεταφέροντας χαρτιά από την μια υπηρεσία στην άλλη.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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Από το παραπάνω παράδειγμα, αποτυπώνεται παραστατικά και σε όλο της το μεγαλείο, η 

αδυναμία τόσο των εσωτερικών υποσυστημάτων του TAXIS να συνεργασθούν μεταξύ τους, όσο 

και η αδυναμία του «TAXIS» να συνεργασθεί εξωτερικά, με τα συστήματα πληροφορικής άλλων 

δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών ή φορέων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Επιμελητήρια κ.λ.π.)· Αποτέλεσμα της 

γενικότερης αδυναμίας συνεργασίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών υποσυστημάτων και 

συστημάτων, είναι η αύξηση της γραφειοκρατίας και του χαρτοβασιλείου, η σπατάλη χρόνου και 

χρήματος, ο εκνευρισμός και η ταλαιπωρία όλων, υπαλλήλων και φορολογουμένων.

Με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λόγω της ύπαρξης ηλεκτρονικού 

δικτύου διαλειτουργικότητας, οι ενδιάμεσες απαιτήσεις διαφόρων φορολογικών διαδικασιών, 

ενοποιούνται μεταξύ τους και ο φορολογούμενος (ο οποίος ούτως ή άλλως δεν ενδιαφέρεται για 

την εσωτερική οργάνωση των εφοριών ή του δημοσίου γενικότερα), διεκπεραιώνει τις υποθέσεις 

του χωρίς να γίνεται «ταχυδρόμος» των δημοσίων υπηρεσιών.

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και η διαλειτουργικότητα των διαφόρων 

συστημάτων ή υποσυστημάτων στο πλαίσιο μιας επιτυχημένης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την εσωτερική δομή των Δ.Ο.Υ. ή των άλλων 

φορέων και οργανισμών. Ο φορολογούμενος, σε αυτήν την περίπτωση, έχει την αίσθηση ότι 

συναλλάσσεται με ένα μόνο γραφείο ή υπηρεσία (On-Stop Service), η οποία αντικαθιστά στα 

μάτια του όλα τα συναρμόδια γραφεία ή υπηρεσίες1151.

Βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση εμπλουτισμού των υφιστάμενων και 

αναπτυσσόμενων πληροφοριακών υποδομών του συστήματος TAXIS με "εξωστρεφή" κατά την 

παραπάνω έννοια χαρακτηριστικά, είναι η ολοκλήρωση αυτών με Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου και η ένταξή τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης120'. Η 

εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών, ωστόσο, πρέπει να γίνει με προσεκτική εκτίμηση και μεθοδική 

προδιαγραφή συγκεκριμένων επί μέρους δράσεων προκειμένου να υπηρετηθεί κατά τον βέλτιστο 

χρονικά και ποιοτικά τρόπο ο πρωταρχικός στόχος του όλου εγχειρήματος, δηλαδή η ένταξη των 

πολιτών στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.
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V. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Οι φορολογικές διοικήσεις των περισσοτέρων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχουν καταρτίσει φιλόδοξα σχέδια δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (Internet), τη βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών και 

την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις φορολογικές διαδικασίες προς όφελος των φορολογουμένων 

πολιτών, της φορολογικής αρχής και των φορολογικών οργάνων (εφοριακών υπαλλήλων).

Στην χώρα μας, η ανάπτυξη του σημαντικού και πρωτοπόρου, αλλά συνάμα περίπλοκου 

και γιγαντιαίου, για την ελληνική πραγματικότητα, συστήματος πληροφορικής «TAXIS» και η 

προσπάθεια ένταξης του σε ένα ευρύτερο περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσω της 

δημιουργίας του συστήματος «TAXISnet», εμφάνισε αρχικά σοβαρούς κινδύνους αποτυχίας. 

Ειδικότερα, το σύστημα που υποστηρίζει λειτουργικά και αρχιτεκτονικά το «TAXISnet» 

αποδείχθηκε αρκετά ευάλωτο, με αποτέλεσμα οι όποιες αδυναμίες να μετουσιωθούν σε 

προβλήματα. Η ανάπτυξή του εν λόγω διαδικτυακού συστήματος, ενθαρρύνθηκε λόγω της υψηλής 

προσδοκίας για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του ελληνικού φορολογικού συστήματος και 

έτυχε παράλληλα μεγάλης δημοσιότητας και προβολής. Όμως μεγάλης δημοσιότητας και 

προβολής έτυχαν και κάποιες, μη αναμενόμενες αρνητικές παράμετροι από πλευράς 

επικινδυνότητας και αποτυχίας, που αποδόθηκαν τελικά, από τους αξιέπαινους κατά τα άλλα 

διευθυντές (project managers) του πραγματικά δύσκολου αυτού εγχειρήματος, στην μη 

προβλέψιμη τεχνολογική υστέρηση του συστήματος, από άποψη χωρητικότητας.

Για την αποφυγή κινδύνων αποτυχίας απαιτούνται1221,σύνεση και προσεκτικός σχεδιασμός, 

ρεαλισμός στις προβλέψεις, αξιολόγηση του εφικτού και του άμεσου με επίγνωση των δυσκολιών 

και με σωστές επιχειρησιακές προτεραιότητες Οι ευθύνες όμως για την εμφάνιση πιθανών 

αποτυχίας ενός τέτοιου μεγάλου εγχειρήματος, δεν είναι δόκιμο και δίκαιο να αποδίδονται μόνο 

στα στελέχη ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων. Οι κίνδυνοι δεν μπορεί να εστιάζονται μόνο σε 

ζητήματα που σχετίζονται με υστερήσεις τεχνολογικές, όσον αφορά πληροφορικές ή 

τηλεπικοινωνιακές υποδομές, που σε τελική ανάλυση μπορούν σε μεγάλο βαθμό αφού 

εντοπισθούν να αντιμετωπισθούν αντικειμενικά^71. Τα νομοθετικά κενά στο θεσμικό πλαίσιο, η 

έλλειψη ξεκαθαρισμένης πολιτικής βούλησης, οι διάφορες πολιτικές και οικονομικές 

σκοπιμότητες, η έλλειψη διοικητικής ωριμότητας όσον αφορά την υποκειμενικότητα των στόχων 

και των φιλοδοξιών της ανώτατης διοίκησης, η ελλιπής διαχείριση της γνώσης και των 

ανθρώπινων πόρων, είναι μερικοί από τους παράγοντες που αυξάνουν τους κινδύνους αποτυχίας 

και υπονομεύουν την όλη προσπάθεια^171.
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Οι περισσότερες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την υλοποίηση μεγάλων 

έργων πληροφορικής για πολλούς και διαφόρους λόγους. Διότι τα οικονομικά κόστη υπερβαίνουν 

του προϋπολογισμούς, οι χρονικές προθεσμίες ολοκλήρωσης δεν τηρούνται και συχνά η ποιότητα 

ενός νέου συστήματος είναι κατά πολύ υποδεέστερη των προδιαγραφών που τέθηκαν κατά την 

έναρξη του έργου'22'.

Τα μεγάλα δημόσια έργα πληροφορικής συχνά εμπεριέχουν και υψηλό πολιτικό 

κίνδυνο135', καθώς υπουργοί και κυβερνήσεις θεωρούνται υπεύθυνοι για τις αποτυχίας και τη 

συνακόλουθη σπατάλη οικονομικών πόρων που προέρχονται από τους φορολογούμενους πολίτες. 

Αυτές οι σημαντικές οικονομικές απώλειες δεν προκαλούν μόνο σπατάλες από την υπέρβαση του 

προϋπολογισμού και την εγκατάλειψη των έργων, αλλά καταλήγουν ουσιαστικά σε απώλεια 

ευκαιριών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διοίκησης.

Ο εντοπισμός και η διαγείριση κινδύνων (risk management)16' έχουν ύψιστη σπουδαιότητα 

για την επιτυχή διοίκηση έργων (project management)'11' και πολύ περισσότερο έργων 

πληροφορικής, η βιωσιμότητα των οποίων στηρίζεται στη συνεχή παρακολούθηση των 

ταχύρυθμων εξελίξεων της τεχνολογίας και των επικοινωνιών.

Τα έργα πληροφοριακής παρουσιάζουν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι 

σύνθετα και δεν μπορούν να υλοποιηθούν αλλά και να χρησιμοποιηθούν από ένα μόνο άτομο. 

Πολλοί άνθρωποι πρέπει να συνεισφέρουν στην διαδικασία ανάπτυξης, να συντονίσουν τις 

προσπάθειες τους, ώστε να διοικηθούν σωστά οι διαδικασίες ανάπτυξης και διοίκησης κάθε έργου 

πληροφορικής'7'. Τα συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων σχεδιάζονται, 

αναπτύσσονται και ελέγχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι δαπανηρά. Όταν οι 

απαιτήσεις αλλάζουν, ανακαλύπτονται λάθη ή παραλείψεις τα πληροφοριακά συστήματα αυτά δεν 

εγκαταλείπονται ούτε αντικαθίστανται, συχνά αντιπροσωπεύουν μια επένδυση τόσο σημαντική 

που δεν μπορεί να απορριφθεί.

Η πολυπλοκότητα (complexity)'5' είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων 

πληροφοριακών συστημάτων. Η πολυπλοκότητα στη διοίκηση της διαδικασίας ανάπτυξης 

εμποδίζεται από την ανάγκη συντονισμού δραστηριοτήτων ενός πλήθους επαγγελματιών, ειδικά 

όταν οι ομάδες ανάπτυξης που εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα του συστήματος είναι 

διεσπαρμένες γεωγραφικά και ανταλλάσσουν πληροφορίες ή εργάζονται στα ίδια δεδομένα. 

Κυρίως όμως, η πολυπλοκότητα αυτή, εστιάζεται στη φύση της διαδικασίας ανάπτυξης κάθε 

έργου (project) πληροφορικής, η επιτυχία της οποίας προϋποθέτει τον ορθολογικό συνδυασμό 

τριών βασικών παραμέτρων : της Λειτουργικότητας, της τήρησης του Χρονοδιαγράμματος 

ανάπτυξης και του Προϋπολογισμού του έργου'5'.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

To Project είναι εντός 
Χρονοδιαγράμματος 
και περιέχει όλες τις 

προβλεπόμενες 
λειτουργίες. 

ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

To Project
ολοκληρώθηκε, είναι 

εντός Προϋπολογισμού. 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

To Project είναι εντός Προϋπολογισμού 
και Χρονοδιαγράμματος.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Συ ή μα 2 : Η φύση της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 
<Πηγή : Shtern V., «Core C++, a software engineering approach», Prentice Hall 2000).

Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι πολλές αποτυχίες οφείλονται στην ελλιπή συμμόρφωση 

προς πολύ καλές μεθοδολογικές κατευθύνσεις και επιτυχώς δοκιμασμένες πρακτικές. Είναι 

αναγκαίο να εφαρμόζονται συστύαατα διαγείρισης της γνώσης (knowledge management) και 

συστιίιιατα ελέγγου των αντικειιιενικών αποτελεσαάτων (management by objectives - ΜΒΟ), 

προσαρμοσμένα στις κατά περίπτωση ανάγκες1221.

Για να είναι αποτελεσματική μια αλλαγή βασισμένη στην πληροφορική τεχνολογία 

(Information Technology), απαιτείται προσαρμογή της τεχνολογίας, των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και της οργάνωσης μεταξύ των^21. Από τα ανωτέρω προκύπτουν ζητήματα 

διαχείρισης της αλλαγής (Change Management). Έργα ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών 

διαδικασιών131 (Business Process Reengineering) πρέπει να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν για 

να αλλάξει η λειτουργία του δημόσιου τομέα και να προσαρμοσθεί στα ηλεκτρονικά μέσα 

αλληλεπίδρασης με τους εταίρους του, πολίτες και επιχειρήσεις.

Για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης από την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν οι επόμενες 

δοκιμασμένες μεθοδολογίες και πρακτικές της σύγχρονης επιστήμης της διοίκησης1221:

■ Αναδιοργάνωση-δημιουργία κατάλληλων οργανωτικών δομών διοίκησης (Reengineering)

■ Σταθερή πορεία με μικρά και αποτελεσματικά βήματα (Management By Objectives)

■ Αξιοποίηση δοκιμασμένων - ώριμων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με συνεπή διαχείριση 

της γνώσης με προστιθέμενη αξία (Knowledge Management & Value Added)

ΜιχόληςΣ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 128
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.

■ Εντοπισμός και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων (Risk Management)

■ Διαχείριση των έργων, βάσει συγκριτικών αξιολογήσεων με τις βέλτιστες πρακτικές 

(Benchmarking - Follow Best Practices)

■ Προσέλκυση, στρατολόγηση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλαντούχων στελεχών (Human 

Resources)

■ Συμμετοχή των επιχειρησιακών στελεχών της διοίκησης και των τελικών χρηστών με 

πνεύμα συνυπευθυνότητας (Participial Management)

■ Αξιοποίηση εξωτερικών πόρων και δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ιδιώτες 

προμηθευτές (Outsourcing)

■ Προσαρμογή του διαγράμματος ροής των φορολογικών διαδικασιών στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του φορολογούμενου πολίτη (πελάτη), με παράλληλη αφοσίωση και δέσμευση 

από πλευράς φορολογικής αρχής στην θεσμική αποστολή (mission) της, για συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (Total Quality Management).

Τέλος, μια κατάλληλη επιστημονική προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί για 

την ομαλή εισαγωγή συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα πλαίσια της προσπάθειας 

εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος, αποτελεί η προσέγγιση της Διοίκησης 

Αλυσίδας Αξίας191 (Value Chain Management-VCM). Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης 

προσέγγισης, δεν θα απαιτούσε ρηξικέλευθες, αλλά σταδιακές αλλαγές στη δομή και στα όρια της 

Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της να θεωρείται περισσότερο 

εφικτή. Η εφαρμογή της εν λόγω προσέγγισης θα μπορούσε να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της 

καθαρής προστιθέμενης αξίας και στην ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους των φορολογικών 

διαδικασιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες του φορολογούμενου πολίτη, 

χρησιμοποιώντας διοικητικά εργαλεία ανάλυσης των διαδικασιών και μέτρησης των επιδόσεων.

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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VI. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στην Ευρώπη επιχειρείται σήμερα, να οικοδομηθεί μια νέα φιλοσοφία φορολογικής 

διοίκησης. Μιας φορολογικής διοίκησης στην υπηρεσία του φορολογούμενου πολίτη και 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις προσδοκίες του. Στο μείζον αυτό ζητούμενο της 

διοικητικής σύγκλισης (administrative convergence) και ττκ εναοιιόνιστκ των Φορολογικών 

διαδικασιών1141 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κριτήρια που συγκεντρώνουν την μέγιστη 

συναίνεση είναι η αποδοτικότητα και η ποιότητα των φορολογικών υπηρεσιών. Οι επιμέρους 

αρχές και οι στόχοι αυτής της προσπάθειας, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο φιλοσοφίας της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) και προσβλέπουν1211:

■ στην αποτελεσματικότερη φορολογική διοίκηση με μικρότερο κόστος λειτουργίας,

■ στον ανασχεδιασμό των οργανωτικών και λειτουργικών δράσεων των φορολογικών

υπηρεσιών, από την οπτική του φορολογούμενου πολίτη,

■ στη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας στο σύνολο των δράσεων της φορολογικής διοίκησης,

■ καθορισμός συγκεκριμένων, μετρήσιμων αποτελεσμάτων σε κάθε δράση της διοίκησης,

■ ανταπόκριση στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του φορολογούμενου πολίτη

Η υιοθέτηση από τις ευρωπαϊκές φορολογικές διοικήσεις, της σύγχρονης φιλοσοφίας1101 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), αποτελεί την πλέον κατάλληλη 

προσέγγιση για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, αφού δίνει έμφαση στην απόλυτη 

δέσμευση της φορολογικής αρχής προς τον φορολογούμενο.

Είναι σημαντικό οι φορολογούμενοι να χαρακτηρίζονται ως πελάτες από την φορολογική 

διοίκηση και να επικρατεί η αντίληψη της εξυπηρέτησης τους ως πελατών και όχι απλά ως 

φορολογουμένων πολιτών - υπηκόων1271.

Το πλέον κρίσιμο ζητούμενο για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, λοιπόν, είναι η 

εγκαθίδρυση ενός διαρκούς σχήματος διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει 

προς τους έλληνες φορολογουμένους. Καθήκον της, πρέπει να αποτελεί ο προσδιορισμός των 

αναγκών του φορολογούμενου πολίτη - πελάτη και η ικανοποίησή του μέσω διαδικασιών 

συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ φορολογικών υπαλλήλων «εσωτερικών πελατών» και 

φορολογουμένων «εξωτερικών πελατών» τους Φορολογικής Διοίκησης. Βασικό συστατικό για 

την επιτυχημένη υιοθέτηση και εφαρμογή της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από 

την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, θα αποτελέσει η εκπαίδευση των φορολογικών υπαλλήλων, 

ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ποιότητας, στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και στην 

εν γένει αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας και νοοτροπίας1241.
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Πέραν των παραπάνω, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η ωφελιμότητα που μπορεί να έχει για 

την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, η δημιουργία ενός είδους «εσωτερικού ανταγωνισμού» 

μεταξύ των υπηρεσιών της. Ενός ανταγωνισμού που θα προκύπτει από την εγκαθίδρυση όπου 

είναι εφικτό παράλληλων με τις υφιστάμενες δομές, εναλλακτικών διαδικασιών εξυπηρέτησης 

των φορολογουμένων πολιτών - πελατών, ώστε να αναπτυχθεί η άμιλλα και η δυνατότητα 

συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) των επιμέρους φορολογικών υπηρεσιών ή τμημάτων191.

Ενός ανταγωνισμού που σαφώς δεν θα στηρίζεται σε στόχους μεγιστοποίησης του 

οικονομικού, αλλά αντίθετα του «επιχειρηματικού κέρδους» της φορολογικής διοίκησης από την 

βέλτιστη εκπλήρωση της αποστολής της. Ενός ανταγωνισμού που τελικά θα έχει περισσότερο τον 

χαρακτήρα του συν-ανταγωνισμού (co-opetition)[10], με στόχο την προσφορά περισσότερων και 

καλύτερων υπηρεσιών, ώστε η σχέση Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης και φορολογούμενων 

πολιτών - πελατών να μετεξελιχθεί από μια «πολεμική» μεταξύ κερδισμένων και χαμένων, σε μια 

συνεργασία από την οποία και οι δύο πλευρές θα βγαίνουν κερδισμένες.

Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, θα πρέπει λοιπόν, να επικεντρωθεί πιο κοντά στον 

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της και πιο συγκεκριμένα στην μετατροπή φορολογικών αρχών 

και εξουσιών, σε παροχή υπηρεσιών με προσανατολισμό τον φορολογούμενο πολίτη / πελάτη. 

Γιατί, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη μιας σύγχρονης Φορολογικής Διοίκησης, θα οδηγήσει 

στην μετακίνησή της από το πρότυπο του διοικούμενου φορολογούμενου πολίτη προς το πρότυπο 

του πολίτη - πελάτη, χρήστη των ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών, υιοθετώντας ένα νέο 

θεμελιώδες αξίωμα[23]:

«Οι φορολογικές υπηρεσίες πρέπει να υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους φορολογουμένους 

και όχι οι πολίτες να εξυπηρετούν τις φορολογικές υπηρεσίες»

Η υιοθέτηση και αποδοχή του παραπάνω αξιώματος θα προκαλέσει σημαντικές δονήσεις 

και ανακατατάξεις στο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια νέα, 

μορφή Φορολογικής Διοίκησης στα πλαίσια της νέας προσέγγισης της Ανταποκριτικτκ Διοίκησης 

(Responsive Government), δηλαδή, μια διοίκησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

πολιτών, όπως οι σύγχρονες επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους'231.

Ωστόσο, το να καλούνται οι πολίτες με τον όρο πελάτες, καταδεικνύει τη στάση που 

οφείλει να τηρεί η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση όταν συναλλάσσεται με τους 

φορολογουμένους της. Σκοπός είναι να αναγνωρίσει ότι ζητήματα που εντάσσονται στο φάσμα 

της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως ποιότητα υπηρεσιών, κάλυψη αναγκών, 

ικανοποίηση του πελάτη - πολίτη (customer - citizen satisfaction), ανταπόκριση στις προσδοκίες 

του πελάτη - πολίτη κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν μέρος της νοοτροπίας της[4].

«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»
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Με την αναγνώριση των ζητημάτων αυτών, θα μπορέσει η Ελληνική Φορολογική 

Διοίκηση να θέσει τις υγιείς βάσεις για την επιτυχή ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικασιών και 

πρακτικών, στην μετάβαση της στην νέα ψηφιακή εποχή και στην ολοκληρωμένη ένταξή της στο 

ευρύτερο πλαίσιο της Ελληνικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που επιχειρείται στις μέρες μας. Η 

ένταξη της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης στο ευρύτερο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, θα συμβάλει στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων - πελατών, 

μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, για τη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, 

με το μικρότερο δυνατό, γι’ αυτούς κόστος και θα επιτευχθεί με[27]:

■ Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και των φορολογικών εντύπων.

■ Ενημέρωση των φορολογούμένων (π.χ. σύσταση γραφείου, παροχής πληροφοριών, 

δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων πληροφορικής- 

τεχνολογίας, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π.).

■ Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας, με τη χρήση της πληροφορικής 

και του διαδικτύου (π.χ ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και 

Φ.Π.Α. - ηλεκτρονική πληρωμή χρεωστικών ποσών κ.λπ)

Καταλήγουμε, λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι με την υιοθέτηση μεθοδολογιών Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (TQM) από την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση, θα επιτευχθεί η βελτίωση της 

αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της ευελιξίας των φορολογικών υπηρεσιών, καθώς και η 

ενδυνάμωση των φορολογικών οργάνων - υπαλλήλων. Από την άλλη μεριά η συστηματική 

αποδοχή της ανάδρασης της κοινής γνώμης των φορολογουμένων μπορεί να συνεισφέρει τα 

μέγιστα όχι μόνον στην βελτίωση των παρεχόμενων φορολογικών υπηρεσιών, αλλά και στην 

καθοδήγηση του μεσοπρόθεσμου επιτελικού σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας & 

Οικονομικών1211. Σχεδιασμού, που εστιάζεται σήμερα κυρίως στην ανάπτυξη επενδύσεων νέας 

πληροφορικής τεχνολογίας, εξοπλισμού και δικτύων, για την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπεται να ενταχθούν στα πλαίσια της ευρύτερης πρωτοβουλίας 

ολοκλήρωσης της Ελληνικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική 

μετάβαση του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος στη Νέα Ψηφιακή Εποχή.
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VII. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Η ανάπτυξη ειλικρινών σχέσεων μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και φορολογούμενων 

έχει εξαιρετική σημασία και αποτελεί ένα βασικό παράγοντα προσδιορισμού του βαθμού 

οικειοθελούς εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών^19'. Οι περισσότερο 

αναπτυγμένες χώρες, αποδίδουν εξαιρετική σημασία στον εν λόγω παράγοντα, στα πλαίσια 

υιοθέτησης μιας γενικότερης φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ορισμένες εκ των 

οποίων, λ.χ. η Μεγάλη Βρετανία, στον καθορισμό της αποστολής τους (mission), αποκαλούν τους 

φορολογουμένους ως πελάτες, ακριβώς για να καταδείξουν την ευαισθησία που πρέπει να 

επιδεικνύουν τα φορολογικά όργανα στο πρόσωπό αυτών.

Οι φορολογούμενοι πολίτες αξίζουν να τους συμπεριφέρονται σαν πελάτες και να 

αποτελούν το κεντρικό ενδιαφέρον της πρόνοιας των φορολογικών υπηρεσιών, που αποτελούν 

την επίσημη Ελληνική Φορολογική Διοίκηση. Αλλωστε η πραγματική και υγιής έννοια της 

Πολιτείας και Πολιτικής, αποτελεί το «Ευ ζην» των πολιτών, δηλαδή η μέριμνα για βελτίωση της 

ποιότητα ζωής των πολιτών ενός κράτους.

Η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των φορολογουμένων κατά την εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας, με αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις, επιτυγχάνεται με[2?ι:

■ Τυποποίηση των διαδικασιών φορολογικών ελέγχων και είσπραξης δημοσίων εσόδων

■ Αναβάθμιση του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών της

■ Σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της

■ Εκπαίδευση και ενημέρωση των φορολογουμένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους κ.λπ

Η οικειοθελής συμμόρφωση των φορολογουμένων στις θεσμικές τους υποχρεώσεις, 

επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών με κάθε τρόπο, για 

τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων - πελατών, για την ακεραιότητα και τη 

δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος, με ιδιαίτερη επισήμανση των πλεονεκτημάτων της 

οικειοθελούς συμμόρφωσης, όπως1271:

■ Γνωστοποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, 

επισήμανση των συνεπειών από τη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, με την 

καθιέρωση κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής κ.λπ

■ Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, μέσω ενός δίκαιου και αποτελεσματικού 

φορολογικού συστήματος

■ Γνωστοποίηση των εσωτερικών ελέγχων των φορολογικών υπηρεσιών.
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Η αναγκαστική συμμόρφωση των φορολογούμενων, εκτός του ότι οξύνει τις σχέσεις 

μεταξύ φορολογικής διοίκησης και φορολογουμένων, απαιτεί και τεράστιο κόστος σε ανθρώπινο 

δυναμικό και υλικούς πόρους1'91. Αντίθετα, όταν επιτυγχάνεται υψηλό ποσοστό εκούσιας 

συμμόρφωσης των φορολογουμένων, διαμορφώνεται υψηλή φορολογική συνείδηση και 

αυξάνεται η εμπιστοσύνη των φορολογουμένων προς τη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό 

σύστημα γενικότερα, με μείωση στο ελάχιστο του κόστους ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης 

φόρων.

Ο πρωταρχικός στόχος που πρέπει να τεθεί είναι, οι σχέσεις των φορολογουμένων και των 

επιχειρήσεων με τις φορολογικές αρχές να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες, πιο απλές σύντομες και 

διαφανείς. Τελικός στόχος, θα πρέπει να είναι, μετά από κάποια χρόνια, ο φορολογούμενος να μην 

επισκέπτεται καθόλου τις Δ.Ο.Υ. Ο έλληνας φορολογούμενος θα πρέπει να μπορεί να 

διεκπεραιώνει τις φορολογικές του υποθέσεις και να κάνει τα πάντα, χωρίς να μετακινείται από το 

γραφείο ή το σπίτι του. Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, 

αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή όμως, θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη μέριμνα από την 

Ελληνική Φορολογική Διοίκηση για τη νομική κατοχύρωση της προστασίας των προσωπικών 

φορολογικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση126' (υποκλοπή, διασταύρωση ή 

αλλοίωση) στα πλαίσια των διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρου, 

έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, προσωπικής πληροφόρησης και δευτερογενούς 

επεξεργασίας. Απαιτείται λοιπόν, η εισαγωγή μεταξύ άλλων, ενός συνόλου νέων δικαιωμάτων του 

πολίτη όπως :

■ Δικαίωμα γνώσης των αυτοματοποιημένων επεξεργασιών που αφορούν τον πολίτη, μέσω 

της υποχρέωσης των φορέων επεξεργασίας να δημοσιοποιούν το είδος και το περιεχόμενο 

των αρχείων δεδομένων που τηρούν και επεξεργάζονται,

■ Δικαίωμα άρνησης του ατόμου να συναινέσει στην επεξεργασία προσωπικών 

πληροφοριών,

■ Δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα χειρογραφικά ή αυτοματοποιημένα αρχεία 

δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που τους αφορούν,

■ Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβειών ή σφαλμάτων.

Η ψήφιση του Ν.2472/1997, ο οποίος αποτελεί την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

95/46 στο ελληνικό δίκαιο, κατέστησε την Ελλάδα από της πρώτες χώρες που συμμορφώθηκαν 

με την εν λόγω οδηγία, η οποία από το πρώτο άρθρο της ανάγει ξεκάθαρα την προστασία των 

πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα126'.
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Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

εκλαμβάνεται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών από το Δημόσιο, από φυσικά ή από νομικά 

πρόσωπα, με ή χωρίς βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων. Κάθε τέτοια επεξεργασία που 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, γνωστοποιείται, ενώ προβλέπεται ένα σύστημα άδειας 

για μια σειρά επεξεργασίες ή αρχεία με ευαίσθητα δεδομένα. Καθιερώνεται πλέγμα εγγυήσεων για 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την περίπτωση παράνομης ή απλώς 

αθέμιτης επεξεργασίας πληροφοριών και προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες. 

Στο σύστημα προστασίας που καθιερώθηκε με τον Ν.2472/1997, καθοριστική θέση καταλαμβάνει 

η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα1321.

Παράλληλα, η σχετική πρόβλεψη για το ζήτημα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών, εντάσσεται στα πλαίσια του 

Ν.2672/1999, που αφορά τη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των 

υπηρεσιών του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταξύ 

αυτών και των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Στο πλαίσιο της προσέγγισης της ποιοτικής εξυπηρέτησης και της προστασίας των 

δικαιωμάτων των ελλήνων φορολογουμένων, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών τους με το Δημόσιο, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση και αξιοποίηση 

θεσμών που εκφράζουν γενικότερα τους έλληνες πολίτες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

θεσμών στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα1321 και ο Συνήγορος του Πολίτη1361, οι οποίοι έχουν έδαφος ουσιαστικής 

συμβολής όχι μόνο στην πάταξη της κακοδιοίκησης, αλλά και στην βελτίωση των ίδιων των 

λειτουργικών διαδικασιών και των κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν της ποιοτική 

εξυπηρέτηση των ελλήνων πολιτών.
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VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΜΦΙΑΡΟΜΑ ΟΦΕΛΗ

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και προτάσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου της ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης, για την είσπραξη των αναγκαίων για τη λειτουργία του Κράτους εσόδων, 

με το μικρότερο δυνατό κόστος για το δημόσιο και τον πολίτη, επιτυγχάνεται με :

■ Αναδιοργάνωση των φορολογικών δομών και απλοποίηση - τυποποίηση των φορολογικών 

διαδικασιών και ένταξή τους στο περιβάλλον της σύγχρονης πληροφορικής και ψηφιακής 

τεχνολογίας.

■ Ορθολογική κατανομή, αξιοποίηση, συνδυασμό και ποιοτική αναβάθμιση των διαθεσίμων 

πόρων και μέσων (ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογικού εξοπλισμού, εφαρμογών 

πληροφορικής)

■ Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα των ολοκληρωμένων συστημάτων 

πληροφορικής της φορολογικής διοίκησης, μεταξύ τους και με πληροφοριακά συστήματα 

άλλων δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, για την επίτευξη αποτελεσματικής 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

■ Εφαρμογή κοινών προτύπων του Διαδικτύου (Internet) και του Παγκόσμιου Ιστού (World 

Wide Web), για ενιαία ροή της πληροφορίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της 

φορολογικής διοίκησης και για παροχή καλύτερης πρόσβασης σ’ αυτά για την υλοποίηση 

αμφίδρομων συναλλαγών από φορολογούμενους πολίτες και επιχειρήσεις.

Η ριζική αναδιάρθρωση των διαδικασιών επικοινωνίας και συναλλαγής, μεταξύ ελλήνων 

φορολογουμένων και ελληνικής φορολογικής αρχής, είναι επιβεβλημένη ανάγκη και κατά 

συνέπεια, πρέπει να αποτελεί μια από τις κυριότερες προτεραιότητες στην προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Μόνο έτσι καθίσταται δυνατόν να 

δημιουργηθεί ένα πλαίσιο :

■ Ενηιιερωιιένων ωορολογουαένων. ικανών να διαμορφώνουν ολοκληρωμένη και σωστή 

άποψη για το επίπεδο των υπηρεσιών που τους προσφέρει το ελληνικό φορολογικό 

σύστημα.

■ Ενεργών φορολογουιιένων. που να μπορούν να συμμετέχουν στις φορολογικές 

διαδικασίες, μέσα από εύκολες, ασφαλείς και εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

■ Συνεργα£οαένων Φορολογουιιένων. που να μπορούν να κινηθούν στην βάση του κοινού 

οφέλους για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, μέσω οικειοθελούς συμμόρφωσής τους 

στις επιταγές του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Μιχάλης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 136
(Thesis)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Executive Μ.Β.Α.«Η Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Συμβολή της
στον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος»

Ολοκληρώνοντας του ανωτέρω συλλογισμούς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, όταν το 

Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα θα έχει δημιουργήσει το νέο του εκσυγχρονισμένο πλέον 

πρόσωπο, μέσω της επιτυχούς ένταξής του στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τότε η 

ελληνική κοινωνία και οικονομία σαν σύνολο θα μπορέσει να απολαύσει σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Τα εύχρηστα και οικονομικότερα, από άποψη συνολικού κόστους, κανάλια 

επικοινωνίας (Internet), η λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών φορολογικών διαδικασιών 

(«TAXISnet»), και η αυξημένη συμμετοχή των ελλήνων φορολογουμένων σ’ αυτές, θα 

δημιουργήσουν ένα κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα ικανοποιεί με αμφίδρομα 

οφέλη τόσο την ελληνική φορολογική διοίκηση, όσο και τους έλληνες φορολογουμένους πολίτες 

ή επιχειρήσεις :

ΑΜΦΙΔΡΟΜΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

^Περιορισμός της φορολογικής 
γραφειοκρατίας και του «χαρτοβασιλείου»

Δ Αμεση διεκπεραίωση υποθέσεων, ποιοτική 
εξυπηρέτηση και αξιοπιστία υπηρεσιών

Δ Ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των φορολογικών υπηρεσιών

Δ Απλοποίηση διαδικασιών επικοινωνίας και 
συναλλαγής, οποτεδήποτε & από οπουδήποτε

^Βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας 
των παρεχομένων φορολογικών υπηρεσιών

Δ Περιορισμός μετακινήσεων, χρόνου 
αναμονής και κόστους αυτών

^Μικρότερος χρόνος ανταπόκρισης, μείωση ή 
και εξάλειψη των ουρών αναμονής

Δ Δυνατότητα εξατομίκευσης-προσωποποίησης 
του τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής

^Μείωση κόστους επικοινωνίας / συναλλαγής 
μεταξύ φορολογουμένων-φορολογικής αρχής

^Μεγαλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση 
για τις αποφάσεις της φορολογικής αρχής

'ΔΕξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων ^Μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής στα 
κοινά και προστασία δημοσίου συμφέροντος

^Βελτίωση κύρους & συνολικής εικόνας των 
υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης

Δ Αίσθηση περιβάλλοντος ισονομίας και 
ισοπολιτείας

^Εξάλειψη άγχους & εκνευρισμού υπαλλήλων Δ Αποφυγή άγχους, εκνευρισμών και διενέξεων

Δ Αίσθηση ικανοποίησης υπαλλήλων και 
άντληση ενδιαφέροντος για ποιοτική εργασία

Δ Μείωση κυκλοφοριακού, περιβαλλοντικού 
και ψυχολογικού κόστους

Δ Περιορισμός της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής

Δ Επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και 
δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών

Δ Λήψη στατιστικών στοιχείων και αναφορών 
για την υποστήριξη επιτελικών αποφάσεων

Δ Αίσθηση περιβάλλοντος αντικειμενικότητας 
και διαφάνειας
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(Xpiiomsc Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Αλληλε
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Αλλ/δραση

Διεξαγωγή
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πίδραση

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Γενική Γραμματ. Απόδημου Ελληνισμού 
(www. mfa. er/eeae) V
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
(www.ydt.gr) V
Πυροσβεστικό Σώμα 
(www. fi reservice. er) V
Τροχαία
(www.vdt.er/intexl4.htm) V
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(www.culture.gr) V
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
(www.mod.gr) V
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
(www. stratoloeia. er) V
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Γενική Γραμματεία Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Οικονομικού Δικαίου (www.cieel.er) S
Κέντρο Προγραμματισμού & Ερευνών 
(www.kepe.er) V
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
(www.ked.er) V

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
(www.hepo.er) V

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(www.ase.er) V

ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ Ε. 
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(www.bep.er) S S
Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
(www.gge.gr) V
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας 
(www.forth.er) V
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυ&κ (www.certh.er) V V
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(www.ekt.er) V V
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
(www.eea.er) V
Ερευν. Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών 
“Αλέξ. Φλέμινγκ” (www.flemine.er) V
Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου 
(www.atp.er) V
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(www.cres.er) V
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(www.obi.er) V /
Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» 
(www.eo-online.er) V
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
(www.voepth.erI V
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
(www.sch.er) V
Δια Βίου Μάθηση 
(www. lifelonelearnine. er) V
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (www.minerv.er) V V
Κτηματολόγιο Α.Ε. 
(www.ktimatoloeio.er) ν' V
Οργανισμός Κτηματολογίου & 
Χαρτογράφησης Eλλάδαc (www.okxe.erI V
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(www.minaeric.er) V
Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών & 
Κατασκευών (www.naeref.er/iamcl V ν'
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ/κης 
(www.fri.er) V
Ινστιτ. Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσ/κης 
(www.vri.er) V
Οργαν. Ελλην. Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(www. minaeri c. er/ereek/el ea) V
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
(www.ministrvofiustice.gr) ν'
Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 
(www.themis.com.er/vooth ath) V
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(www.labor-ministrv.er) S
Γεν. Γραμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(www.eeka.er) V
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 
(www.eie.ore.er) V
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(www.ika.er) S ν' V ν'
Ο.Α.Ε.Δ.
(www.oaed.er) ν' ν'
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
(www.oee.er) ν'
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
(www.oek.er) V
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(www.vpvp.gr) S
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 
(www.eof.er) ν' V
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(www.ven.er) ν'
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
('www.mathra.gr') ν'
HELEXPO - Ελληνικές Εκθέσεις 
('www.helexpro.gr) V
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
fwww.tif.gr) V
Εθνικό Κέντρο Χαρτών - Χαρτογραφικής 
Κληρονοιακώ fwww.maolibrarv.gr) ν'
Εταιρεία Υδρευσης-Αποχ/σης Θεσ/νίκης 
fwww.evath.gr) V
Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκικ fwww.mathra.gr) ν'
ΑΙΓΑΙΟΥ
fwww.vpai.gr) V
Πρόγραμμα “Αστερίας”
(WWW. ypai. gr/asterias/default. htm) V V V
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
fwww.vme gr) V V
Αλλαγή Καταλυτών 
fwww.vme.gr/trans/catalvst.htm) ν' V
Αττικό Μετρό 
fwww.ametro.gr) ν'
ΚΤΕΛ
fwww.ktel.org) V
Κώδικας Δεοντολογίας 
fwww.vme.gr/info/emoloveeguide.html) ν' ν'
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
fwww.vme. gr/trans/kok) ν' V

ΔΙΑΦΟΡΑ Πληρο
φόρηση

Αλληλε
πίδραση

Αμφίδρομη
Αλλ/δραση

Διεξαγωγή
Συναλλαγής

Ανώτ. Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
fwww.asep.gr) V
Συνήγορος του Πολίτη 
fwww. svnigoros. gr) V
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(WWW. euro, ecb. int/el) ν'
Εθνική Συνομ/νδία Ελληνικού Εμπορίου
fwww.esee.gr) V ν'
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων 
fwww.elke.gr) ν'
Κοινωνία της Πληροφορίας 
fwww.infosocietv. gr) V
Πανελ.Ομοσπ. Ιδιοκτητών Ακινήτων 
fwww.Domida.gr) ν'
«Τειρεσίας»
fwww.tiresias.gr) V

(Πηγή : Ντάσιος Γ.-Παπαθανασίου Π.. Καναρέλη Α.. «e-ΕΛΛΑΔΑ : Η σημασία της ηλεκτρονικής 
_______________  διοίκησης». PCMaeazme-www.Dcmae.gr. 04/2002)___________________
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ΑΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Πηγή: e-oikonomia.er/allframes)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ABN AMRO 
(www. abnamro. com)

Γραπτή Επικοινωνία

ALFA BANK 
(www.alpha.er')

Internet Banking

EF G-EUROB ANK ERGASLAS 
('www.eurobank.gr)

Internet Banking

PROBANK S.A. 
fwww.probank. gr)

Καταστήματα 
Internet Banking 
e-mail

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(www.ate.gr)

Καταστήματα
Ταμεία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
fwww.bankofattica.gr)

Καταστήματα
Ταμεία

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(www.egnatiabank.gr)

Internet Banking

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
fwww.nbe.gr)

Internet Banking 
ATMs

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
fwww.combank.gr)

Καταστήματα
Ταμεία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
fwww.bankofcvDrus.gr)

Καταστήματα
Ταμεία
Phone Banking

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
fwww.Diraeus.gr)

Καταστήματα
Ταμεία
Internet Banking

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Καταστήματα
Ταμεία

(Ππνή : www.2sis.sov.sr/vat/taxisnet.html)

Ο Μιχάλης Σ. Ρίγγας 
Οικονομολόγος - Εφοριακός 

Θεσσαλονίκη 2003

Μιχάλης Σ. Ρίγγας ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 146
(Thesis)

http://www.eurobank.gr
http://www.probank
http://www.ate.gr
http://www.bankofattica.gr
http://www.egnatiabank.gr
http://www.nbe.gr
http://www.combank.gr
http://www.bankofcvDrus.gr
http://www.Diraeus.gr
http://www.2sis.sov.sr/vat/taxisnet.html

