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Πρόλογος 
 

Το έτος 2000 αποτελεί σταθµό για τα ελληνικά φορολογικά δεδοµένα, καθώς στις 22 

Μαΐου η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων και το υπουργείο Οικονοµικών 

έθεσαν επισήµως σε λειτουργία το Taxisnet, που αποτελεί το πρώτο ελληνικό πρόγραµµα 

ηλεκτρονικών φορολογικών συναλλαγών, το οποίο επιτρέπει την υποβολή δηλώσεων Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και δηλώσεων εισοδήµατος και δίνει την ευκαιρία στο 

υπουργείο Οικονοµικών να ελέγχει ηλεκτρονικά τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων 

φορολογουµένων και τις δηµόσιες δαπάνες. 

Στην παρούσα εργασία πρόκειται να γίνει µια εκτενής ανάλυση της παρούσας 

εφαρµογής και σύγκριση µε άλλες εφαρµογές σε άλλες χώρες. 

 

Λέξεις κλειδιά: taxisnet, φορολογικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, πληροφοριακά συστήµατα, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία: TaxisNET 

 Σελίδα - 3 

Πίνακας Περιεχοµένων 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ……………………………….….7 

1.1.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ……………………..8 

1.1.1.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ…….9 

1.1.1.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ…………...10 

1.1.1.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ………...10 

1.1.1.4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ…….12 

1.1.1.5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ...12 

1.2  ΕΙ∆Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ…………………………………….....15 

1.3       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ……16 

1.4  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ………………………………………………………………………...18  

1.4.1  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ……………………………………………………..18 

1.4.2  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ…………………………………………………………..19  

1.4.3  ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ERMIS……………………………….21 

1.4.4  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ……………………………………….23 

1.4.5  ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ……………………………………………………………...24 

1.4.6  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ………………………………………………………….25 

1.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ……………………………………...26 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία: TaxisNET 

 Σελίδα - 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

TAXIS NET 

2.1   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ………………………………………………………………………...28 

2.2  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TAXIS NET………………………………………………………...29 

2.3  ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TAXIS NET……………………………………………………29 

2.4  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ………………………………………………………………………….44 

2.4.1  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΝΕΕΣ………………………………………44 

2.4.2  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ…………………………………………...46 

2.5  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ………………………………………….49 

2.6  ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TAXISNET…………………………………..50 

2.7 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TAXISNET ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ………………….....51 

2.8   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – TAXIS……………………………51 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 

ΕΕ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ………………………………………………………………………...55 

3.2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ FED-E-VIEW – ΒΕΛΓΙΟ…………………………………………..55 

3.3   E-PROCUREMENT – ΙΤΑΛΙΑ……………………………………………………...56 

3.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ……………………….56 

3.5  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (MINEFI) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΓΑΛΛΙΑ………………………………………………………..58 

3.6  ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (AEAT) – ΙΣΠΑΝΙΑ …………………...59 

3.7   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΑΝΙΑ  …………………………………..60 

3.8   ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ …………………………………………………………...61 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………………………..66 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή Εργασία: TaxisNET 

 Σελίδα - 5 

Εισαγωγή  
 

∆ιανύουµε µια εποχή όπου η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας  έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην καθηµερινότητα των πολιτών, 

γεγονός που δεν θα πρέπει να αφήσει ανεπηρέαστες τις κυβερνήσεις, µετασχηµατίζοντας έτσι 

το παραδοσιακό µοντέλο των κυβερνήσεων. Το νέο αυτό µοντέλο συνηθίζεται να 

αποκαλείται πλέον Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (Akman et al, 2005).  

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Caldow, 2001, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως η 

χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας από τις κυβερνήσεις. Είναι µε 

άλλα λόγια, ο µετασχηµατισµός της διακυβέρνησης σε ένα µηχανισµό πολιτο – κεντρικό, 

εξαλείφοντας έτσι την γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις, τις παρερµηνείες και άλλα 

παρεµφερή προβλήµατα τα οποία χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές των πολιτών µε το δηµόσιο 

τοµέα.  Οι κυβερνήσεις πλέον έχουν τη δυνατότητα να  παρέχουν καλύτερες και 

γρηγορότερες υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου. Οι τεχνολογίες που βασίζονται και 

αναπτύσσονται στο διαδίκτυο µπορούν όχι µόνο να µεταβάλλουν τις λειτουργίες των 

δηµόσιων υπηρεσιών, αλλά και να αλλάξουν ριζικά τη σχέση των πολιτών µε τους δηµόσιους 

φορείς (Golubeva et al, 2005). 

Οι πολίτες πλέον έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν µε τους δηµόσιους φορείς, 

µε τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρούν µε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Ένας µεγάλος αριθµός 

πληροφοριών και υπηρεσιών είναι διαθέσιµες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως 

πλαίσια νόµων και περιορισµοί, βοηθητικά εργαλεία, έκδοση πιστοποιητικών και πάνω από 

όλα φορολογικές υπηρεσίες. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

Εισαγωγή στις έννοιες των πληροφοριακών συστηµάτων  

 

1.1   Ορισµός Πληροφοριακών Συστηµάτων  

το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει κάποιες βασικές έννοιες των πληροφοριακών 

συστηµάτων δίνοντας µία σύντοµη περιγραφή των χαρακτηριστικών τους και 

κάνοντας µία ταξινόµηση αυτών µε διάφορα κριτήρια ενώ παράλληλα επιχειρεί να 

αποτυπώσει τη χρησιµότητα τους µέσα στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (information 

systems). Για παράδειγµα, οι Aktas (1987), Ahitur & Newman (1990) ορίζουν το 

Πληροφοριακό Σύστηµα ως:  

Ένα σύστηµα το οποίο δέχεται πληροφορίες που αποθηκεύει, ανακτά, µετασχηµατίζει, 

επεξεργάζεται και διανέµει στους διάφορους χρήστες του οργανισµού, χρησιµοποιώντας 

υπολογιστές ή άλλα µέσα. 

Με βάση τον ορισµό αυτό προκύπτει ότι το Πληροφοριακό Σύστηµα είναι ένα σύνολο 

πέντε αλληλεπιδρώντων στοιχείων. Οι πέντε συνιστώσες του πληροφοριακού συστήµατος 

είναι: 

•  άνθρωποι (people): χρήστες, χειριστές και δηµιουργοί του συστήµατος 

• διαδικασίας (procedures): σύνολο οδηγιών για το συντονισµό των συνιστωσών του 

πληροφοριακού συστήµατος προκειµένου να επιτευχθεί η επεξεργασία της 

πληροφορίας και να παραχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα 

• υλικός εξοπλισµός (hardware): σύνολο τεχνικού εξοπλισµού που αποθηκεύει, 

επεξεργάζεται, παρουσιάζει και επικοινωνεί τα δεδοµένα 

• λογισµικό (software): προγράµµατα και εφαρµογές που επιτρέπουν την επεξεργασία 

των δεδοµένων 

• δεδοµένα (data): σύνολο συµβόλων που χρησιµοποιούνται για να παριστάνουν 

αντικείµενα, γεγονότα ή δραστηριότητες στον πραγµατικό κόσµο και τα οποία 

υφίστανται επεξεργασία για να παράγουν πληροφορίες 

Σ
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Όπως οποιοδήποτε άλλο σύστηµα, τα Πληροφοριακά Συστήµατα λειτουργούν µέσα 

σε ένα περιβάλλον και έχουν ένα σκοπό. Το περιβάλλον περιλαµβάνει συνήθως την 

επιχείρηση ή τον οργανισµό, τις λειτουργίες των οποίων στηρίζει καθώς και τις αξίες, την 

κουλτούρα και τα οράµατα αυτών. Ο σκοπός των Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι να 

παρέχουν λύση σε προβλήµατα της επιχείρησης ή του οργανισµού όπου λειτουργούν. 

Η ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Πληροφορικής (information technology) και των 

τηλεπικοινωνιών δίνει στα συστήµατα µία νέα δυναµική και τους ανοίγει νέες προοπτικές στα 

πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης - οργανισµού. Είναι πλέον αδιανόητο να θεωρούνται τα 

συστήµατα ερήµην αυτών των τεχνολογιών. Τα πληροφοριακά συστήµατα βασίζονται πλέον 

στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer – Based Information Systems  - 

CBIS) και θεωρούµε ότι στις µέρες µας τα πληροφοριακά συστήµατα των επιχειρήσεων – 

οργανισµών. 

Στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον η πληροφορία αποτελεί πολυτιµότατο µέρος του 

ενεργητικού ενός οργανισµού. Αποτελεί βασικότατο στοιχείο για την επιβίωσή του, την 

οµαλή λειτουργία του, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του. Η νέα σηµασία της 

πληροφορίας δίνει νέα διάσταση στη σχέση της οργάνωσης και των συστηµάτων διότι: 

• Πολλές χειρωνακτικές εργασίες αυτοµατοποιούνται. 

• Οι διοικητικές δραστηριότητες αφενός και το πληροφοριακό σύστηµα του οργανισµού 

αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. 

• Η επιχείρηση αποκτά πληροφοριακή αρχιτεκτονική. Γίνεται διαχωρισµός των βασικών 

διεργασιών του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) από την παροχή πληροφόρησης στα 

διάφορα επίπεδα της οργανωσιακής πυραµίδας 

 

1.1.1 Ταξινόµηση των πληροφοριακών συστηµάτων   

Τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν µε πολλούς τρόπους:  

• µε βάση τα επίπεδα της οργανωσιακής δοµής,  

• µε βάση τις λειτουργίες του οργανισµού,  

• µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν,  

• µε βάση την αρχιτεκτονική τους και τέλος  

• µε βάση τη δραστηριότητα που υποστηρίζουν 



Πτυχιακή Εργασία: TaxisNET 

 Σελίδα - 9 

αναλυτικά: 

 

1.1.1.1 Ταξινόµηση µε βάση τα επίπεδα της οργανωσιακής δοµής 

Οι οργανισµοί αποτελούνται από τµήµατα, οµάδες και εργασιακές µονάδες. Για 

παράδειγµα, πολλοί οργανισµοί – υπηρεσίες έχουν ένα τµήµα προσωπικού, ένα οικονοµικό 

και ένα λογιστικό τµήµα και πιθανόν ένα τµήµα δηµοσίων σχέσεων. Ένας τρόπος 

ταξινόµησης των πληροφοριακών συστηµάτων είναι µε βάση την ιεραρχική δοµή. Εποµένως, 

µπορούµε να βρούµε πληροφοριακά συστήµατα που ακολουθούν τη δοµή των οργανισµών 

και ανήκουν σε τµήµατα (departmental), επιχειρήσεις (enterprise wide) και σε περισσότερες 

από µία επιχειρήσεις (interorganizational). 

Συχνά ένας οργανισµός χρησιµοποιεί πολλές εφαρµογές για µία λειτουργία της 

επιχείρησης ή ένα τµήµα, οι οποίες µπορεί να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους ή να 

διασυνδέονται και να αποτελούν το πληροφοριακό σύστηµα ενός τµήµατος (departmental 

information system). Σε πολλούς οργανισµούς µπορεί να υπάρχουν πολλά τµήµατα που 

επιτελούν την ίδια λειτουργία σε διαφορετικά εταιρικά επίπεδα, εποµένως µπορεί οι 

σχεδιαστές του πληροφοριακού συστήµατος να σχεδιάσουν ένα πληροφοριακό σύστηµα για 

ένα τµήµα, που να περιλαµβάνει το αντίστοιχο υποσύστηµα που εκτελεί µία λειτουργία ή να 

σχεδιάσουν ένα κεντρικό υποσύστηµα για όλο τον οργανισµό. Ενώ το πληροφοριακό 

σύστηµα ενός τµήµατος σχετίζεται συνήθως µε µία λειτουργία, το σύνολο όλων των εφαρµο-

γών ενός τµήµατος όταν συνδυάζονται µε άλλες εφαρµογές που εξυπηρετούν διαφορετικές 

λειτουργίες αποτελούν ένα εταιρικό πληροφοριακό σύστηµα (enterprise wide information 

system). Μία από τις πιο δηµοφιλείς εταιρικές εφαρµογές είναι τα Πληροφοριακά συστήµατα 

∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, τα λεγόµενα Enterprise Resource Planning  (ERP). Τα 

συστήµατα ERP επιτρέπουν στους οργανισµούς να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα 

ανεξάρτητα συστήµατα µε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Μία τέτοια διαδικα-

σία περιλαµβάνει το σχεδιασµό και τη διαχείριση της χρήσης των πόρων ενός ολόκληρου 

οργανισµού – υπηρεσίας. 

Μερικά πληροφοριακά συστήµατα συνδέουν δύο ή περισσότερους οργανισµούς 

µεταξύ τους (interorganizational information system - IOS). Για παράδειγµα, το παγκόσµιο 

σύστηµα κράτησης αεροπορικών θέσεων αποτελείται από πολλά συστήµατα που ανήκουν σε 

διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες. Τα συστήµατα IOS είναι πολύ συνηθισµένα µεταξύ 

επιχειρηµατικών εταίρων και χρησιµοποιούνται ευρέως στο ηλεκτρονικό εµπόριο, συχνά 

µέσω ενός εξωτερικού δικτύου του οργανισµού. Μία ειδική κατηγορία συστηµάτων IOS 
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θεωρούνται αυτά που ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες, όπου η πληροφοριακή υποδοµή 

τους εκτείνεται σε περισσότερες από µία χώρες. 

 

1.1.1.2 Ταξινόµηση µε βάση τις λειτουργίες του οργανισµού 

Τα βασικά πληροφοριακά συστήµατα που εξυπηρετούν τις παραδοσιακές λειτουργίες 

ενός οργανισµού - υπηρεσίας είναι τα εξής: 

• Λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα 

• Οικονοµικό πληροφοριακό σύστηµα 

• Πληροφοριακό σύστηµα παραγωγής   

• Πληροφοριακό σύστηµα Μάρκετινγκ  

• Πληροφοριακό σύστηµα  ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Για κάθε τέτοια λειτουργία, υπάρχουν κάποιες καθιερωµένες και επαναληπτικές 

εργασίες που συνήθως υποστηρίζονται από τα συστήµατα επεξεργασίας δοσοληψιών. 

 

1.1.1.3 Ταξινόµηση µε βάση την υποστήριξη που προσφέρουν  

Ένας άλλος τρόπος ταξινόµησης των πληροφοριακών συστηµάτων είναι µε βάση την 

υποστήριξη που παρέχουν, ασχέτως της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πιο βασικοί τύποι 

πληροφοριακών συστηµάτων σε αυτή την κατηγοριοποίηση είναι οι εξής: 

• Πληροφοριακά συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών -  Πρόκειται για συστήµατα 

που εξυπηρετούν το λειτουργικό οργανωτικό επίπεδο της επιχείρησης. Υποστηρίζουν 

τις βασικές καθηµερινές τυποποιηµένες και προαποφασισµένες λειτουργίες της 

επιχείρησης και συλλέγουν - καταγράφουν τα δεδοµένα που προέρχονται από αυτές 

(π.χ. παραγωγή, λογιστήριο, προσωπικό). Η λήψη απόφασης περιορίζεται από στενά 

πλαίσια που έχουν προκαθοριστεί από υψηλότερο οργανωτικό επίπεδο Αποτελούν το 

µεγαλύτερο τµήµα του συστήµατος και η λειτουργία τους είναι κρίσιµη για την 

επιχείρηση. Αυτή η κατηγορία συστηµάτων εξυπηρετεί: πωλήσεις, προµήθειες, 

µισθοδοσία προσωπικού, πληρωµές, τιµολόγηση κλπ 

• Πληροφοριακά συστήµατα ∆ιοίκησης: Τα συστήµατα αυτού του είδους εξυπηρετούν 

το διοικητικό οργανωτικό επίπεδο εφοδιάζοντας τα µεσαία διοικητικά στελέχη µε 

πληροφορίες, υπό µορφή αναφορών, που προέρχονται συνήθως από τα συστήµατα 



Πτυχιακή Εργασία: TaxisNET 

 Σελίδα - 11 

επεξεργασίας συναλλαγών. Οι αναφορές αυτές αποτελούν απαντήσεις σε ερωτήµατα 

γενικού στατιστικού χαρακτήρα (π.χ. ποιες οι πωλήσεις του περασµένου µήνα;) και 

εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (εβδοµάδα, µήνα κλπ.). 

• Γνωστικά συστήµατα εργασίας: Τα συστήµατα αυτά απευθύνονται στο γνωστικό 

οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν εκείνη την κατηγορία του εξειδικευµένου 

προσωπικού της επιχείρησης (π.χ. µηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) η οποία είναι 

επιφορτισµένη µε την παραγωγή νέων πληροφοριών και νέας γνώσης καθώς και την 

ενσωµάτωσή τους στην επιχείρηση. 

• Συστήµατα αυτοµατισµού γραφείου: Τα συστήµατα αυτά απευθύνονται επίσης στο 

γνωστικό οργανωτικό επίπεδο και εξυπηρετούν τους χρήστες των δεδοµένων, οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ιδιαίτερες επιστηµονικές γνώσεις. Στην πράξη δεν παράγουν 

νέες πληροφορίες και νέα γνώση. Επικοινωνούν µε πελάτες και προµηθευτές ή µε 

άλλες επιχειρήσεις και χρησιµεύουν σαν εργαλεία ροής πληροφοριών (κειµενογράφοι, 

συστήµατα εκδόσεων εντύπων). 

• Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων: Τέτοιου είδους συστήµατα εξυπηρετούν το 

διοικητικό οργανωτικό επίπεδο της επιχείρησης. Στόχος της ύπαρξης και λειτουργίας 

τους είναι η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από µεσαία διοικητικά στελέχη. 

Αναφέρονται σε ηµι-δοµηµένες, µοναδικές ή ταχέως µεταβαλλόµενες αποφάσεις (π.χ. 

η εκτίµηση του κόστους ενός έργου ανατρέχοντας στις αναλυτικές τιµές κόστους των 

συνιστωσών του και µε πρόβλεψη της εξέλιξής τους στο άµεσο µέλλον). 

Τροφοδοτούνται κυρίως από τα συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών και τα 

συστήµατα διοίκησης αλλά και από εξωτερικά του οργανισµού δεδοµένα. 

• Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα: Τα συστήµατα αυτού του τύπου 

αναπτύχθηκαν κυρίως για την εξυπηρέτηση όλων των διοικητικών στελεχών ενός 

οργανισµού. Σαν είσοδο χρησιµοποιούν δεδοµένα από το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον του οργανισµού καθώς και τα δεδοµένα εξόδου των συστηµάτων 

επεξεργασίας συναλλαγών και των συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων. 

• Συστήµατα υποστήριξης οµάδων: Τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας 

αναπτύχθηκαν µε στόχο να υποστηρίξουν οµάδες ατόµων που εργάζονται από κοινού 

σε κάποιο έργο  
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• Ευφυή Συστήµατα στήριξης: πρόκειται για συστήµατα που παρέχουν την 

αποθηκευµένη γνώση των ειδικών σε µη ειδικούς ώστε οι τελευταίοι να µπορούν 

λύσουν δύσκολα προβλήµατα. Η διαφορά µε τα συστήµατα στήριξης αποφάσεων 

είναι ότι µε αυτά οι χρήστες παίρνουν αποφάσεις σύµφωνα µε την πληροφορία που 

παράγεται από τα συστήµατα ενώ µε τα ευφυή συστήµατα οι αποφάσεις λαµβάνονται 

από το σύστηµα µε βάση την εγκατεστηµένη σε αυτό γνώση. 

 

1.1.1.4 Ταξινόµηση µε βάση την αρχιτεκτονική των συστηµάτων 

 Μία βασική διεργασία στη σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι η 

απεικόνιση των απαιτήσεων του οργανισµού σε πληροφορία συµπεριλαµβανοµένου και του 

τρόπου µε τον οποίο ικανοποιούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η απεικόνιση αυτή ονοµάζεται 

αρχιτεκτονική της πληροφορίας. Μία ακόµη σχετική έννοια είναι η πληροφοριακή υποδοµή 

που αναφέρεται στη διασύνδεση, τη λειτουργία και τη διαχείριση υπολογιστών, δικτύων και 

βάσεων δεδοµένων. Οι τρείς (3) βασικοί τύποι αρχιτεκτονικής σύµφωνα µε τους οποίους 

µπορούν να ταξινοµηθούν τα πληροφοριακά συστήµατα είναι: 

• ένα σύστηµα που βασίζεται σε mainframe 

• ένα σύστηµα που βασίζεται σε προσωπικό υπολογιστή 

• ένα κατανεµηµένο ή δικτυωµένο υπολογιστικό σύστηµα 

 

1.1.1.5 Ταξινόµηση µε βάση την δραστηριότητα που υποστηρίζεται  

Άλλος ένας τρόπος ταξινόµησης των πληροφοριακών συστηµάτων είναι µε βάση την 

φύση της δραστηριότητας που υποστηρίζουν. Τέτοιου είδους υποστήριξη µπορεί να είναι 

λειτουργική, διοικητική ή στρατηγική. 

• Λειτουργικά συστήµατα: Τα λειτουργικά συστήµατα εξυπηρετούν τις καθηµερινές 

λειτουργίες ενός οργανισµού όπως η κατανοµή υπαλλήλων στις διάφορες 

δραστηριότητες, η καταγραφή των ωρών που εργάζονται, η καταχώρηση µίας 

παραγγελίας, η έκδοση ενός τιµολογίου κλπ και παρέχουν πληροφόρηση ικανή να 
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απαντηθούν ερωτήµατα που προκύπτουν από τις καθηµερινές δοσοληψίες της 

επιχείρησης (π.χ. καθηµερινός τζίρος, χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο συναλλαγών 

κ.α.). Οι λειτουργικές δραστηριότητες είναι από τη φύση τους βραχυπρόθεσµες. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα που τις υποστηρίζουν είναι κυρίως συστήµατα 

επεξεργασίας συναλλαγών (TPS), συστήµατα διοίκησης (MIS) και απλά συστήµατα 

υποστήριξης αποφάσεων (DSS). Τα λειτουργικά συστήµατα χρησιµοποιούνται από 

διεκπεραιωτικά διοικητικά στελέχη, στελέχη που βρίσκονται στην πρώτη βαθµίδα της 

διοικητικής πυραµίδας και απλούς υπαλλήλους γραφείου. 

• ∆ιοικητικά συστήµατα: Τα διοικητικά συστήµατα, που ονοµάζονται επίσης και 

τακτικά συστήµατα, εξυπηρετούν δραστηριότητες διοίκησης που έχουν να κάνουν µε 

βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό, οργάνωση, έλεγχο, διαχείριση και λήψη αποφάσεων. Η 

υποστήριξη από τέτοια συστήµατα (που είναι κατά βάση τα MIS) παρέχεται µε την 

προετοιµασία αναφορών, πινάκων ή/και διαγραµµάτων και την οµαδοποίηση 

δεδοµένων ώστε τα µεσαία διοικητικά στελέχη να λαµβάνουν γρήγορες απαντήσεις 

στα ερωτήµατα που αφορούν τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Τα διοικητικά 

συστήµατα είναι ευρύτερα από άποψης λειτουργικότητας σε σχέση µε τα λειτουργικά 

συστήµατα αλλά χρησιµοποιούν όπως και αυτά, κυρίως εσωτερικές πηγές δεδοµένων 

και παρέχουν τους ακόλουθους τύπους υποστήριξης: 

o Στατιστικές αναφορές: που περιλαµβάνουν οµαδοποιήσεις των δεδοµένων 

όπως καθηµερινή παραγωγή, σύνολο πωλήσεων ανά µήνα, σύνολο 

παραγγελιών ανά εβδοµάδα κλπ. 

o Περιοδικές και ειδικές αναφορές µε τις οποίες τα διοικητικά στελέχη µπορούν 

να παρακολουθούν τις τρέχουσες πληροφορίες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

ή ακόµα πληροφορίες πραγµατικού χρόνου οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµούν. 

Επίσης ζητούν ειδικές αναφορές επειδή χρειάζονται πληροφορίες που δεν 

είναι διαθέσιµες στις περιοδικές αναφορές ή γιατί δεν µπορούν να περιµένουν 

για τις προγραµµατισµένες περιοδικές αναφορές. 

o Αναφορές εξαιρέσεων που διευκολύνουν τα διοικητικά στελέχη από το 

σύνδροµο της υπερφόρτωσης πληροφοριών και παρουσιάζουν τις διάφορες 

εξαιρέσεις στα δεδοµένα. 
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o Συγκριτική ανάλυση όπου παρουσιάζονται διάφορες τιµές απόδοσης και άλλες 

πληροφορίες σε σύγκριση µε προηγούµενες αποδόσεις, µε ανταγωνιστές ή 

βιοµηχανικά πρότυπα. 

o Προβλέψεις, που παρέχουν προβλέψεις για διάφορα µεγέθη του οργανισµού 

όπως προβλέψεις των µελλοντικών πωλήσεων, των ταµειακών εισροών, του 

µεριδίου της αγοράς ή µία ανάλυση τάσεων. Τα διοικητικά συστήµατα 

διαθέτουν τη λειτουργία των προβλέψεων σε αντίθεση µε τα λειτουργικά 

συστήµατα που προσανατολίζονται µόνο σε ιστορικά δεδοµένα. 

o Έγκαιρη ανίχνευση των προβληµάτων µέσω της σύγκρισης και της ανάλυσης 

των δεδοµένων. 

o Αποφάσεις ρουτίνας των µεσαίων διοικητικών στελεχών, όπως ο 

προγραµµατισµός της παραγωγής, η κατανοµή των ανθρώπινων πόρων, οι 

παραγγελίες υλικών και ανταλλακτικών, υποβοηθούνται από στατιστικά, 

µαθηµατικά και οικονοµικά µοντέλα που είναι διαθέσιµα στα διοικητικά 

συστήµατα ∆υνατότητα επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 

συστηµάτων µε µηνύµατα) µιας και τα διοικητικά στελέχη χρειάζεται να 

επικοινωνούν τακτικά µεταξύ τους και µε εµπειρογνώµονες. Το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο µπορεί να επεκταθεί και έξω από τα όρια του οργανισµού για 

επικοινωνία µε τους επιχειρηµατικούς εταίρους. 

Στρατηγικά συστήµατα: Τα στρατηγικά συστήµατα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που 

αλλάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Παραδοσιακά, τα 

στρατηγικά συστήµατα περιελάµβαναν µόνο το µακροπρόθεσµο  σχεδιασµό όπως για 

παράδειγµα την δηµιουργία µίας νέας σειράς προϊόντων, την επέκταση της επιχείρησης ή τη 

µεταφορά των δραστηριοτήτων της σε µία ξένη χώρα. Ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 

περιλαµβάνει παραδοσιακά στρατηγικές που αφορούν 5 ή 10 χρόνια, ωστόσο στο σύγχρονο 

περιβάλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου, η περίοδος προγραµµατισµού έχει µειωθεί δραστικά 

στα 1 µε 2 χρόνια ή ακόµη και σε µερικούς µήνες. Από το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, η 

επιχείρηση αντλεί το βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό, τον προϋπολογισµό και τον 

καταµερισµό πόρων. Στις µέρες µας τα στρατηγικά συστήµατα βοηθούν τους οργανισµούς µε 

δύο ακόµα τρόπους: 
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• Πρώτον, τα στρατηγικά συστήµατα µπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος και τις σηµαντικές δράσεις των ανταγωνιστών µε τη χρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορικής  

• ∆εύτερον, ένας οργανισµός µπορεί να έχει την πρωτοβουλία µίας αλλαγής αντί να 

περιµένει από ένα ανταγωνιστή να εισάγει µία καινοτοµία. Τέτοια καινοτοµικά 

στρατηγικά συστήµατα υποστηρίζονται επίσης από τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής. 

Νέα στρατηγικά συστήµατα: Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει γίνει ένας νέος τρόπος άσκησης 

της επιχειρηµατικής δράσης την τελευταία δεκαετία. Οι επιχειρησιακές συναλλαγές 

λαµβάνουν χώρα µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, πρωταρχικά µέσω του Internet. Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο δεν αναφέρεται µόνο στην αγορά και την πώληση αλλά επίσης έχει να 

κάνει µε την ενισχυµένη παραγωγικότητα, την πρόσβαση σε νέους πελάτες και τη 

διαµοίραση γνώσης µεταξύ οργανισµών προκειµένου να επιταχύνεται ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Μια σειρά από στρατηγικά συστήµατα που στηρίζουν το ηλεκτρονικό εµπόριο 

έχουν αναπτυχθεί. Τα συστήµατα αυτά αλλάζουν τον τρόπο εργασίας των επιχειρήσεων µιας 

και το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει στους οργανισµούς στρατηγικά πλεονεκτήµατα 

προκειµένου να αυξήσουν το µερίδιο της αγοράς, να διαπραγµατεύονται καλύτερα µε τους 

προµηθευτές ή να εµποδίζουν τους ανταγωνιστές να εισβάλλουν στο δικό τους χώρο 

επιχειρηµατικής δράσης.   

1.2 Είδη Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Υπάρχουν πολλά είδη πληροφοριακών συστηµάτων εκ των οποίων τα σηµαντικότερα 

είναι τα εξής: 

• SCMS (Supplier and Contract Management System 

/ Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασµού) 

• KMS (Knowledge Management Systems / Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης) 

• OAS (Office Automation Systems / Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Γραφείου) 

• TPS (Transaction Processing Systems / Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών) 

• ERP (Enterprise resource planning / Συστήµατα Eνδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού) 

• ESS (Executive Support Systems / Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης) 

• DSS (Decision Support Systems / Συστήµατα Υποστήριξης Απόφασης) 
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• MIS (Management Information Systems / ∆ιοικητικά Συστήµατα Πληροφόρησης) 

 

 

Εικόνα 1: Τύποι Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

Πηγή Πληροφόρησης: 

http://3.bp.blogspot.com/_lFKKLvohPuw/S7dL3ytyNkI/AAAAAAAAAc8/08dB45_9bjg/s1600/Pictu

re1.png 

 

1.3 Πληροφοριακά Συστήµατα και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

Η διάδοση της πληροφορίας στους πολίτες αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

ζητήµατα  που έχουν να αντιµετωπίσουν οι Κυβερνήσεις όλων των χωρών (Angeletou et., 

2007). Στην Ελλάδα, η παρουσία των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο ∆ιαδίκτυο 

περιορίζεται, εκτός µερικών εξαιρέσεων, στην παροχή πληροφοριακού υλικού για τις 

υπηρεσίες που παρέχει κάθε φορέας. Επίσης, αρκετοί φορείς διαθέτουν, µέσω του 

διαδικτυακού τους τόπου, σε ηλεκτρονική µορφή τα έντυπα των αιτήσεων και άλλα έγγραφα 

που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών και επιχειρήσεων µε το 

φορέα (Κεραµάρη, 2013). 

Στις περισσότερες χώρες η επιτυχία των δηµόσιων επενδύσεων συνδέεται άµεσα µε 

τις πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση όλων των πτυχών των συστηµάτων ΤΠΕ και των υποδοµών. Οι 
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σχετικές στόχοι είναι δύσκολα προσβάσιµοι  χωρίς µεθοδολογικά πλαίσια που παρέχουν µια 

ολιστική προσέγγιση και γνώση για τα πλαίσια των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Ωστόσο, οι δηµόσιες υπηρεσίες έχουν συνήθως ένα µίγµα των νοµικών και 

διοικητικών γνώσεων, ενώ λείπει ένα υπόβαθρο των τεχνολογικών συστηµάτων (Viscusi, 

Batini & Mecalla, 2010). 

Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κρίθηκε 

σκόπιµο στο σηµείο αυτό να αναφερθούν διάφοροι ορισµοί που σχετίζονται µε την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν λέγοντας «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» εννοούµαι  

τη χρησιµοποίηση  Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση µε  στόχο   την  ψηφιακή  παροχή  υπηρεσιών  προς  

πολίτες  και επιχειρήσεις (Πλούµη, 2009). 

Για την χώρα µας φαίνεται ότι οι εκάστοτε Κυβερνήσεις έχουν σε υψηλή 

προτεραιότητα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό στις 24 

Μαΐου ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο νόµος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο 

νόµος αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα οργανωθεί και θα απλοποιηθεί η 

σχέση της δηµόσιας διοίκησης µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις χρησιµοποιώντας τις Νέες 

Τεχνολογίες και την Πληροφορική (opengov, 2012).   

Ο νόµος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε εµπλεκόµενους τους 

φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις. ∆ηλαδή προδιαγράφει 

την αλληλεπίδραση µε ηλεκτρονικά µέσα της Κυβέρνησης (government , g), των 

επιχειρήσεων (business, b) και των πολιτών (citizens, c). Συνοπτικά οι σχέσεις αυτές 

περιγράφονται και ως g2g, g2b, g2c (opengov, 2012).  

 

Οι βασικοί στόχοι της εφαρµογής του Νόµου: 

• Η εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης µέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και µε την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σε κάθε δηµόσιο 

φορέα. 

• Η πλήρης αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

προκειµένου να περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία. 

• Η απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική µείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις 

συναλλαγές τους µε φορείς του δηµόσιου τοµέα. 
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• Η µείωση εµφάνισης φαινοµένων διαφθοράς και η εδραίωση σχέσης 

εµπιστοσύνης ανάµεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δηµόσιου τοµέα. 

• Η ∆ηµιουργία προϋποθέσεων Ανάπτυξης. 

• Η Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων µε ταυτόχρονη αύξηση 

της αποδοτικότητάς τους και η επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία, ταχύτητα, 

ποιότητα µε ασφάλεια στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία των φορέων. 

 

1.4 Εφαρµογές  

Στο σηµείο αυτό πρόκειται να παρουσιαστούν οι βασικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα. Για κάθε υπηρεσία δίνεται σύντοµη περιγραφή, πληροφορίες 

για το δικτυακό τόπο µέσω του οποίου προσφέρεται, η εξέλιξη της υπηρεσίας διαχρονικά και 

συγκριτικά στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1.4.1 Φορολογία Εισοδήµατος 

Πρόκειται για την υπηρεσία TAXISnet, που αφορά στην υποβολή της φορολογικής 

δήλωσης Φυσικών Προσώπων. Στην Ελλάδα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη υπηρεσία 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ενώ έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποσπώντας δύο 

φορές βραβείο Βέλτιστης Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά η 

υπηρεσία διατέθηκε το 2001, ενώ από τότε έχει βελτιωθεί σηµαντικά, παρέχοντας ολοένα και 

περισσότερες δυνατότητες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης στους χρήστες. Για να εισέλθει 

κάποιος στην υπηρεσία, αρκεί από την ιστοσελίδα www.e-oikonomia.gr της ΓΓΠΣ να 

επιλέξει Online Υπηρεσίες: Υπηρεσίες προς πολίτες: Υποβολή ∆ηλώσεων Φορολογίας 

Εισοδήµατος. 

Εκτός από τη δυνατότητα υποβολής φορολογίας εισοδήµατος, η ΓΓΠΣ προσφέρει 

πλήθος πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες (Π), επιχειρήσεις (Ε) και 

δηµόσιους φορείς (∆). Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 

• Υποβολή ∆ηλώσεων ΦΠΑ (Π, Ε) 

• Έκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας (Π, Ε) 

• Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων (Ε, ∆) 

• ∆ήλωση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προµηθευτών (Ε, ∆) 

• Ηλεκτρονική ∆ιαµετακόµιση (ICISnet) (Ε, ∆) 
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• Ηλεκτρονική µεταβολή στοιχείων οχηµάτων (Π, Ε) 

• Ηλεκτρονικός υπολογισµός αντικειµενικής αξίας ακινήτων (Π, Ε, ∆) 

• Ηλεκτρονικά Έντυπα, 

• …κλπ 

Στην παρούσα εργασία πρόκειται να γίνει εκτενής αναφορά στις υπηρεσίες που 

προσφέρει το TAXISnet. 

 

Εικόνα 2: Αρχική σελίδα gsis 

 

 

Πηγή Πληροφόρησης:  

 http://www.gsis.gr 

 

1.4.2 Κοινωνική Ασφάλιση  

Πρόκειται για την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες 

µέσω διαδικτύου και ειδικότερα τους Ασφαλισµένους, Εργοδότες και λοιπούς 

πιστοποιηµένους φορείς, οι οποίοι συναλλάσσονται µε το Ίδρυµα. Οι υπηρεσίες παρέχονται 

επί καθηµερινής 24ώρου βάσεως. 
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Υπηρεσίες Πληροφόρησης Εµπεριέχουν: 

• Γενικές Πληροφορίες, Εγκύκλιοι/Γενικά έγγραφα, ∆ελτία Τύπου, Πληροφορίες για 

Οργανωτικά και Λειτουργικά θέµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πληροφορίες για παρεχόµενες 

υπηρεσίες σε Ασφαλισµένους (π.χ. Θέµατα Συντάξεων, Θέµατα Ασφάλισης), για 

θέµατα προµηθειών (∆ιαγωνισµοί), για υποχρεώσεις Εργοδοτών, για έντυπα και 

δυνατότητα άντλησης εντύπων, πληροφοριακό υλικό για θέµατα Υγείας, δυνατότητα 

για υποβολή ερωτήσεων µέσω e-mail, πληροφορίες για τον ΕΟΠΥΥ, για ∆ιαύγεια, 

για ΑΜΚΑ, για προστασία προσωπικών δεδοµένων, για διεκπεραίωση µέσω ΚΕΠ 

διοικητικών διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πληροφορίες για τον Πρόγραµµα 

Εκσυγχρονισµού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το Τηλεφωνικό Ραντεβού 184, για το ISO 

9001:2005, για τα 'Εργα ενταγµένα στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κλπ. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους πολίτες και Πιστοποιηµένους Φορείς 

• Οι παρεχόµενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες απευθύνονται στους πολίτες(Εργοδότες, 

Ασφαλισµένους, Συνταξιούχους, Προµηθευτές Υγείας), καθώς και σε 

πιστοποιηµένους φορείς (π.χ. Συµβολαιογράφοι, Τράπεζες, λοιποί οργανισµοί του 

∆ηµοσίου: ΟΑΕ∆, ΟΕΚ, ΟΕΕ, ΥΠΕΣ κλπ), είτε µέσω της σελίδας Web, είτε µέσω 

Web Services. 

 

Εικόνα 3: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ 

 
Πηγή Πληροφόρησης:  

http://www.ika.gr/gr/infopages/ehome.cfm 
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1.4.3 Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ermis 

Η Εθνική Πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική 

∆ιαδικτυακή Πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων 

και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ermis αποσκοπεί, 

µέσα από ένα σύνολο δράσεων, στο γενικότερο εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

στην παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τον πολίτη. Η Κυβερνητική Πύλη παρέχει 

από ένα κεντρικό σηµείο ολοκληρωµένη ενηµέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

σχετικά µε όλες τις συναλλαγές τους µε την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές), 

καθώς και επιλεγµένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών µέσω των οποίων οι πολίτες 

µπορούν ηλεκτρονικά πλέον να εξυπηρετηθούν από την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Από 

επιχειρησιακής πλευράς, η πύλη ermis αποτελεί το «ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα» της 

∆ηµόσιας διοίκησης και κινείται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν: 

 

Παροχή πληροφοριών 

Η παροχή πληροφοριών αφορά την ολοκληρωµένη συλλογή και οργάνωση της 

απαιτούµενης πληροφορίας από το σύνολο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την διάθεσή της στο 

∆ιαδίκτυο για την αξιόπιστη ενηµέρωση πολιτών και επιχειρήσεων όσον αφορά στις 

συναλλαγές τους και στην αλληλεπίδρασή τους µε τον κρατικό µηχανισµό. 

 

Η πληροφορία είναι διαθέσιµη προς το κοινό µε 5 διαφορετικούς τρόπους 

αναζήτησης: 

• Από την ενότητα «Οι Ανάγκες µου» µέσω της οποίας είναι διαθέσιµες όλες οι 

υπηρεσίες/πληροφορίες που σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη ανάγκη ή γεγονός 

(π.χ. «Ασφαλίζοµαι» , «Ταξιδεύω», «Έχασα το πορτοφόλι µου»). 

• Από την ενότητα «Ανάλογα µε το Θεµατικό Αντικείµενο» µέσω του Θεµατικού 

Ευρετηρίου, στην οποία το σύνολο της πληροφορίας είναι οργανωµένο σύµφωνα µε 

το Θεµατικό Αντικείµενο στο οποίο ανήκει το κάθε Θεµατικό Αντικείµενο (π.χ. 

«Άνθρωποι, Κοινότητες και ∆ιαβίωση») , διαιρείται σε αντίστοιχες υποκατηγορίες , 

για την καλύτερη οργάνωση και προβολή των πληροφοριών  (π.χ. Οικογένεια, 

Κατοικία, Μητρώα και ∆ηµοτολόγιο). 

• Από την ενότητα «ανάλογα µε την ιδιότητά σας» µέσω του Θεµατικού Ευρετηρίου 

όπου είναι διαθέσιµες όλες οι υπηρεσίες/πληροφορίες που αφορούν σε µια 

συγκεκριµένη ιδιότητα πολίτη (π.χ. «∆ηµόσιοι Υπάλληλοι», «Ιδιωτικοί 
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Υπάλληλοι») ή επιχείρησης / οργανισµού (π.χ. «Βιοτεχνία», «Ελεύθεροι 

Επαγγελµατίες»). 

• Από την ενότητα «Φορείς ∆ηµοσίου», µέσω της οποίας ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να εµφανίσει όλες τις διαθέσιµες υπηρεσίες/πληροφορίες και στοιχεία 

επικοινωνίας που σχετίζονται µε τον Φορέα που έχει επιλέξει. 

• Από την κεντρική «Αναζήτηση» της πύλης µέσω της οποίας ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να αναζητήσει µε λέξεις κλειδιά υπηρεσίες/πληροφορίες που υπάρχουν 

στην πύλη. 

∆ιαλειτουργικότητα 

Ο ermis παρέχει τις απαραίτητες υποδοµές για την πλήρη υποστήριξη της 

∆ιαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Επίσης η διαλειτουργικότητα συνδέεται και µε την ανάπτυξη εφαρµογών για την παροχή 

υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από ένα κεντρικό σηµείο. Οι εγγεγραµµένοι χρήστες 

του ermis µπορούν να αξιοποιήσουν ένα µεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είτε 

µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά προς οποιοδήποτε ΚΕΠ είτε διεκπεραιώνονται πλήρως 

ηλεκτρονικά από τον χρήστη. 

 

Εικόνα 4: Αρχική σελίδα δικτυακής πύλης Ermis 

 
Πηγή Πληροφόρησης:  

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/sd 
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1.4.4 Φόρος Εισοδήµατος Επιχειρήσεων 

Ο φόρος εισοδήµατος για τις επιχειρήσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της 

εφαρµογής TAXISnet του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για ορισµένους τύπους 

επιχειρήσεων, ωστόσο, ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται και υποβάλλεται στις ∆ΟΥ 

µέσωτου εντύπου Ε5 «∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος Ε.Π.Ε.,Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, 

Αφανών ή Συµµετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού ∆ικαίου και Κοινοπραξιών». Το Ε5 

υποβάλλεται έντυπα από τον υπόχρεο στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), 

ωστόσο το έντυπο µπορεί κανείς να το παραλάβει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 

ΓΓΠΣ, επιλέγοντας Online Υπηρεσίες: Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις: e-Έντυπα: Κατάλογος 

εντύπων σε µορφή PDF και να το χρησιµοποιήσει για τις συναλλαγές του µε το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

Η ΓΓΠΣ αναπτύσσει συνεχώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει, έχοντας 

φτάσει σήµερα στην αυτοµατοποίηση της πλειοψηφίας των διαδικασιών µε τις οποίες 

οφείλουν να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις. Παρακάτω δίνεται µια συνοπτική αναφορά 

των προσφερόµενων υπηρεσιών:  

• Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και ηλεκτρονικές πληρωµές εισφορών σχετικά µε 

δηλώσεις Φ.Π.Α. και υποβολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (V.I.E.S.). 

• Ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων πελατών – 

προµηθευτών, όπου υποβάλλεται ο σχετικός κατάλογος, καθώς επίσης και οι 

συνολικές δηλώσεις πιστωτικών υπολοίπων εκ µέρους επιχειρήσεων και ελευθέρων 

επαγγελµατιών. 

• Ηλεκτρονική υποβολή των τελικών (ετησίων) δηλώσεων φόρου µισθωτών υπηρεσιών 

και υποβολή Β’ αντιτύπου βεβαιώσεων αποδοχών. 

• Αναζήτηση δεδοµένων αναφορικά µε υποβολή δηλώσεων εντύπου Ε9 προηγουµένων 

ετών. 

• Έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας. 

• Υποβολή καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρµανσης. 

• Υπολογισµός φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

• Έλεγχο φορολογικών στοιχείων ως προς την εγκυρότητά τους για αποφυγή 

ενδεχόµενων λαθών, όπου παρέχονται υπηρεσίες που ελέγχουν την εγκυρότητα του 
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Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων και των 

οφειλόµενων εισφορών κατά την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. 

• TAXISphone 

• ICISnet, όπου παρέχονται υπηρεσίες σχετικά µε ηλεκτρονική διαµετακόµιση και 

αναζήτηση Εθνικών φορολογικών επιβαρύνσεων για εισαγόµενα προϊόντα µε βάση 

την κωδικοποίηση TARIC. 

• Παροχή κάθε τύπου φορολογικού εντύπου σε προεκτυπωµένη µορφή 

• Επίσης, ορισµένα φορολογικά έντυπα υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω των 

υπηρεσιών TAXISnet, και αφορούν: 

o Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις που τηρούν 

λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

o συγκεντρωτικές καταστάσεις τιµολογίων πελατών – προµηθευτών και τα 

σχετικά 

o ισοζύγια που υποβάλλονται από ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις µε 

λογιστικά βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας. 

o Υποβολή περιοδικών και τελικών (ετησίων) δηλώσεων φόρου µισθωτών 

υπηρεσιών, από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο απασχολεί ανθρώπινο 

δυναµικό. 

o  Καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου θέρµανσης 

 

1.4.5 Σύσταση Εταιρείας 

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά µε τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν προκειµένου για 

τη σύσταση νέας εταιρείας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής. Στόχος της ιστοσελίδας είναι να 

προσφέρει µία πλήρη και δοµηµένη ενηµέρωση, η οποία ξεκινά από τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να καλύπτει ο ενδιαφερόµενος επενδυτής για να ιδρύσει επιχείρηση συγκεκριµένου 

τύπου και φτάνει µέχρι την πλήρη νοµιµοποίηση της νέας εταιρείας. Περιλαµβάνονται επίσης 

άλλες συµπληρωµατικές πληροφορίες, ιδιαίτερα χρήσιµες στον ενδιαφερόµενο επενδυτή, 
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όπως διευθύνσεις και τηλέφωνα των αρµοδίων υπηρεσιών, µε στόχο την πληρέστερη 

προετοιµασία του πριν ακόµα αρχίσει τις συναλλαγές του µε τη δηµόσια διοίκηση.  

Πληροφορίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος, 

καθώς και οι σχετικοί νόµοι και αιτήσεις, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ 

http://gge.gov.gr/.  

 

1.4.6 Πρόγραµµα ∆ιαύγεια  

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, 

υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, µέσω του 

προγράµµατος «∆ι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗ∆) .Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων 

δεν είναι εκτελέσιµες αν δεν αναρτηθούν στη ∆ιαύγεια. 

Στην πλήρη ανάπτυξή της ∆ιαύγειας σταδιακά θα συµµετέχουν τα  Ν.Π.∆.∆., ΝΠΙ∆ – 

φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών αρχών και του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δεύτερου βαθµού. Το πρόγραµµα ∆ιαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την 

υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο 

∆ιαδίκτυο, λαµβάνοντας ειδική µέριµνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άµυνα και τα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Είναι ένα πρόγραµµα αρκετά προωθηµένο και καινοτόµο, 

ακόµα και για τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα, µε κύριο στόχο να αποφέρει τη µέγιστη δηµοσιότητα 

της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Η χρήση των νέων µέσων 

διαδικτυακής επικοινωνίας εξασφαλίζει ευρεία δηµοσιότητα και πρόσβαση στη πληροφορία 

που προοδευτικά θα συντελέσει σε αλλαγή κουλτούρας σε όλη τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Η εφαρµογή του προγράµµατος ∆ιαύγεια θα συµβάλει καθοριστικά στη δηµιουργία 

ενός νέου µοντέλου στη σχέση του Πολίτη µε το Κράτος. Ο πολίτης πλέον έχει ενισχυµένες 

δυνατότητες να απολαύσει συνταγµατικά του δικαιώµατα, όπως είναι η πληροφόρηση και η 

συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα, µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

των πράξεων στο διαδίκτυο εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα, η ευθύνη και η λογοδοσία από 

την πλευρά των φορέων άσκησης της δηµόσιας εξουσίας. 
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1.5 Συµπεράσµατα πρώτου κεφαλαίου 

Η ανάγκη του ηλεκτρονικού εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν πρέπει να 

αποκτήσει την ιδιότητα µιας ακόµα τεχνολογίας που απότυχε να εφαρµοστεί στην πράξη,  

αλλά να αποκτήσει σάρκα και οστά στο σώµα της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

Θα ήταν καλύτερα αρχικά να κινηθούµε προς εφαρµόσιµα σχέδια και στρατηγικές,  

και στην συνέχεια να επικεντρωθούµε στην επεξεργασία  τελειοποίησης των σχεδίων αυτών 

Η πρόκληση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο επίπεδο της εξυπηρέτησης του 

πολίτη ανήκει στα βασικά ζητούµενα της σηµερινής εποχής.  Οι εφαρµογές που 

αποτυπώνονται στην παρούσα εργασία  (ΚΕΠ, TAXISNET, ERMIS κλπ) δείχνουν µια 

ανώριµη ακόµα προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η επιτυχία τέτοιων ενεργειών έχει 

ως προϋποθέσεις:   

• την επίµονη στήριξή τους από την πολιτική ηγεσία   

• την κατανόηση και υποστήριξή τους από τη διοίκηση ως οργανισµός   

• τη διαµόρφωση µιας σαφούς διοικητικής δοµής υπεύθυνης για το συντονισµό 

και την παραγωγή των νέων διαδικασιών (ποιος δηλαδή συντονίζει και 

εφαρµόζει το σχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση)   

•  η χρησιµοποίηση κατάλληλου προσωπικού για την υλοποίησή τους   

• την πολιτοκεντρική θεώρηση ως βάση του change management   

•  τη διαµόρφωση επικοινωνιακά νέας σχέσης ανάµεσα στον πολίτη και τη 

δηµόσια διοίκηση   
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Κεφάλαιο ∆εύτερο 

Taxis Net 
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Κεφάλαιο ∆εύτερο 

Taxis Net 

 

2.1 Εισαγωγικά 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πρόκειται να γίνει µια εκτενής αναφορά της εφαρµογής που 

χρησιµοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων και το υπουργείο 

Οικονοµικών, το Taxis Net.  

Το Taxis Net, είναι το πρώτο ηλεκτρονικό φορολογικό σύστηµα που συνδέει τα 4 

εκατοµµύρια Έλληνες φορολογούµενους µε τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφορικών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, παρακάµπτοντας τα 

υποκαταστήµατα των ∆ΟΥ. Από το 2001 οι Έλληνες φορολογούµενοι µπορούν να 

χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές σελίδες του συστήµατος προκειµένου να υποβάλουν τη 

φορολογική δήλωση εισοδήµατος για τη χρήση του 2000, αλλά και τις δηλώσεις ΦΠΑ 

(διµηνιαίες ή ετήσιες). Με τη σειρά της η Γραµµατεία, αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία του 

φορολογουµένου, του αποστέλλει πάντα µέσω e-mail απάντηση και ειδικούς κωδικούς 

πρόσβασης στην υπηρεσία, οι οποίοι είναι απροσπέλαστοι και θα χρησιµοποιούνται µόνο από 

τον ίδιο και την υπηρεσία, η οποία θα διενεργήσει και την εκκαθάριση της δήλωσης.  

Εκτός από µεµονωµένους πολίτες, όµως, το σύστηµα Taxisnet µπορούν να χρησιµοποιούν 

και λογιστές - φοροτεχνικοί προκειµένου να υποβάλλουν δηλώσεις πελατών τους, ζητώντας 

και λαµβάνοντας από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων ξεχωριστούς 

κωδικούς για κάθε πελάτη τους (Λούρδας, 2012). 

 

Εικόνα 5: Είσοδος Χρήστη 

 

Πηγή πληροφόρησης: 

http://www.nooz.gr/image.ashx?fid=586821&v=0&q=80&w=300&h=225 
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2.2  Η Εφαρµογή Taxis Net 

Το TAXISnet είναι η υπηρεσία που παρέχει στους φορολογούµενους τη δυνατότητα 

να διευθετούν τις εκκρεµότητές τους µε τις ∆ΟΥ µέσω Internet, χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και 

σπατάλη πολύτιµου χρόνου. 

Το έργο TAXIS συµπεριλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κλεισθένης" (Β' 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η υπηρεσία TAXISnet συγχρηµατοδοτείται και αυτή από το πρόγραµµα 

"Κλεισθένης" και αποτελεί µία ακόµη δράση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 

Συστηµάτων προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). 

Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίας TAXISnet µπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι 

φορολογούµενοι επιθυµούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των εντύπων Ε1, 

Ε2, Ε3, Ε9, Ε14 και ειδικό ενηµερωτικό σηµείωµα. Επίσης από το TAXISnet µπορούν να 

εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες αλλά και επιχειρήσεις επιθυµούν να υποβάλουν περιοδικές 

δηλώσεις ΦΠΑ. 

Ουσιαστικά το TaxisNet είναι ένα εκτεταµένο, πολύπλοκο και ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος έργο από την άποψη της αρχιτεκτονικής του σχεδίασης. Συνεπώς, παγκόσµια 

γνώση και εµπειρία σε φορολογικά περιβάλλοντα, βαθιά γνώση και εµπειρία σε µεγάλα 

πληροφοριακά συστήµατα, καθώς επίσης αποδοτικές αρχιτεκτονικές συστήµατος ήταν 

απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του TAXIS (∆ουλγέρη, 2009). 

 

2.3 Υποσυστήµατα Taxis Net 

Το TAXIS αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήµατα: 

ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  

Το υποσύστηµα ΜΗΤΡΩΟ ήταν το πρώτο που υλοποιήθηκε και είναι αυτό που 

χειρίζεται τη δηµιουργία του µοναδικού φορολογικού αριθµού για κάθε 

φορολογούµενο (Αριθµός Φορολογικού Μητρώου- ΑΦΜ) καθώς και επιχειρηµατικά 

πληροφοριακά στοιχεία. 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)  

Το υποσύστηµα Φ.Π.Α. υποστηρίζει τις αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες εγγραφής, τη 

διαχείριση και επιβεβαίωση όλων των δηλώσεων και αιτήσεων, καθώς επίσης την 

τιµολόγηση και παρακολούθηση όλων των σχετικών προστίµων. 



Πτυχιακή Εργασία: TaxisNET 

 Σελίδα - 30 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ/ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Το υποσύστηµα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ υποστηρίζει το σύνολο των 

κεντρικών και τοπικών διαδικασιών που σχετίζονται µε τη φορολογία εισοδήµατος. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο, όλες οι ετήσιες δηλώσεις φόρου των φυσικών και νοµικών 

προσώπων εγγράφονται και αξιολογούνται. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Το υποσύστηµα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ διαχειρίζεται όλες τις δηλώσεις 

µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, καθώς και τις δωρεές και κληρονοµιές ακίνητης 

και κινητής περιουσίας, και εκδίδει όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. 

ΕΣΟ∆Α/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  

Το υποσύστηµα ΕΣΟ∆Α διαχειρίζεται λεπτοµερείς οικονοµικές πληροφορίες που 

σχετίζονται µε πιστώσεις, πληρωµές, επιστροφές και διαγραφές. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  

Το υποσύστηµα ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ καθορίζει τα 

κριτήρια ελέγχου για κάθε υπόθεση ή για παρόµοιες υποθέσεις, ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες τους. 

ΕΙΚΟΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ  

Το υποσύστηµα ΕΙΚΟΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ περιλαµβάνει το σύνολο των 

πληροφοριών που αφορούν τον φορολογούµενο, συλλεγόµενων από κάθε 

φορολογικές περιοχές, και που καθιστούν δυνατή τη δηµιουργία συνολικής εικόνας/ 

προφίλ για αυτόν τον φορολογούµενο . 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ  

Το υποσύστηµα ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ είναι µια διαδικασία επιλεκτικού διαχωρισµού/ 

οµαδοποίησης των φορολογουµένων, µέσα από την οποία οι πιθανοί φοροφυγάδες 

είναι δυνατό να αναγνωριστούν. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Το υποσύστηµα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ διαχειρίζεται το µητρώο των 

οχηµάτων. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποίησης, και 

διαγραφής των τελών κυκλοφορίας, καθώς επίσης και την έκδοση ειδοποιητηρίων 

πληρωµής. 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)  

Το υποσύστηµα Κ.Β.Σ. διαχειρίζεται δεδοµένα σχετικά µε την θεώρηση, πιστοποίηση 

και απώλεια του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, καθώς επίσης και µε δεδοµένα 

σχετικά µε τις ταµειακές µηχανές των εµπόρων (ΦΤΜ). 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Το υποσύστηµα ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ παρακολουθεί το σύνολο των νοµικών 

υποθέσεων και ενεργειών της ∆ΟΥ, καθώς επίσης και τη διαχείριση των 

αναγκαστικών και ασφαλιστικών µέτρων διοικητικής εκτέλεσης. Επιπρόσθετα, 

υποστηρίζει τη διευθέτηση χρεών και εκδίδει αυτόµατα όλα τα σχετικά έγγραφα. 

ΕΞΟ∆Α/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟ∆ΩΝ  

Το υποσύστηµα ΕΞΟ∆Α χειρίζεται τα Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής και Τίτλων 

Αξιών και διατηρεί αρχείο της µισθοδοσίας των δηµοσίων υπαλλήλων που 

εξυπηρετούνται από την κάθε ∆ΟΥ. Επίσης, παρακολουθεί και ενηµερώνει σε 

καθηµερινή βάση το λογιστικό κύκλωµα του τµήµατος και το αρχείο των εγγράφων 

πληρωµών. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ  

Το υποσύστηµα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες 

προσδιορισµού, πληρωµής και παρακολούθησης των λοιπών φόρων, εκτός αυτών που 

έχουν περιγραφεί παραπάνω. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  

Το υποσύστηµα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ διαχειρίζεται τα εισερχόµενα και εξερχόµενα 

έγγραφα των ∆ΟΥ, καθώς επίσης τις αποδείξεις και την αλληλογραφία. Επιπρόσθετα, 

καθιστά δυνατή την εγγραφή, µε τη χρήση σαρωτών, αλλά και την ταξινόµηση, 

αρχειοθέτηση, και την αναζήτηση εγγράφων. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΟΥ  

Το υποσύστηµα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΟΥ παρακολουθεί τη λειτουργία 

των ∆ΟΥ και παράγει στατιστικά δεδοµένα για τον επιχειρηµατικό κύκλο τους. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΑΑ)  

Το υποσύστηµα ΑΠΑΑ περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε τις οικιστικές ζώνες 

και το κόστος τους για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, καθώς 

επίσης και την αξία ενοικίασης για τον υπολογισµό του ελάχιστου εισοδήµατος. 

Στο σηµείο αυτό πρόκειται να παρουσιαστούν τα υποσυστηµάτων που αφορούν σε 

επικαιροποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν των ήδη υλοποιηµένων από το έργο TAXISnet – 

Εφαρµογές δηλώσεων (υποβολή των σχετικών εντύπων και τρόπου υπολογισµού του φόρου) 

όσο και σε νέα υλοποίηση δηλώσεων και προσθήκη νέων εντύπων φορολογίας µε την 

αντίστοιχη λογική υπολογισµού του φόρου. 

 

Άλλα Υποσυστήµατα 

Υποσύστηµα Φόρου Εισοδήµατος Μη Φυσικών Προσώπων 

Επικαιροποίηση 6 δηλώσεων 

1. Υποβολή και ∆ιαχείριση Ε5 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης  χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  
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• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής. 

 

2. Υποβολή και ∆ιαχείριση Φ01.010 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής. 

 

3. Υποβολή και ∆ιαχείριση Φ01.011 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης  χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 
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• Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής. 

 

4. Υποβολή και ∆ιαχείριση Φ01.012 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης  χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής. 

 

5. Υποβολή και ∆ιαχείριση Φ01.013 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης  χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής. 
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6. Υποβολή και ∆ιαχείριση Φ01.014 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης  χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• Τροποποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής. 

Υλοποίηση 2 νέων δηλώσεων 

1. Υποβολή και ∆ιαχείριση ∆ήλωσης προσδιορισµού φορολογητέας αξίας Άρθρ. 13 

Ν2238/94 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

 

2. Υποβολή και ∆ιαχείριση ∆ήλωσης απόδοσης φόρου µεταβίβασης µετοχών µη 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  
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• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης  χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης.  

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης.  

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

 

Υποσύστηµα Φ.Π.Α. 

Επικαιροποίηση 4 δηλώσεων  

1. Φ2 (Περιοδική) 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση των νέων εκδόσεων του 

εντύπου της δήλωσης. (Έκδοση 2010_2, 2011) 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση των νέων εκδόσεων του 

εντύπου της δήλωσης. (Έκδοση 2010_2, 2011) 

• Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης µε τη χρήση των νέων εκδόσεων του εντύπου της 

δήλωσης. (Έκδοση 2010_2,Έκδοση 2011) 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. (Εκδόσεις 2010_1, 2010_2, 2011) 

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των υποχρεώσεων. 

• ∆ιαχείρισης αυτοτελούς προστίµου. 

• Υποβολή δηλώσεων µε αρχείο. 

2. Φ2 (Περιοδική) µε δόσεις 

• Τροποποίηση της διαδικασίας πληρωµής 

• Τροποποίηση της διαδικασίας αποστολής δηλώσεων στις ∆.Ο.Υ. (βεβαίωση και 

είσπραξη) 

 

3. Φ3 (Περιοδική) 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. (Εκδόσεις 2010_1, 2010_2) 
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• Απενεργοποίηση υποβολών. 

 

4. Φ1 (Εκκαθαριστική) 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. (Εκδόσεις 2007, 2011) 

• Τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισµού των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• ∆ιαχείρισης αυτοτελούς προστίµου. 

 

Υποσύστηµα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES) 

Επικαιροποίηση 2 δηλώσεων 

1. Φ4 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. (Έκδοση 2009) 

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης. (Έκδοση 2009) 

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης. (Έκδοση 2009) 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. (Έκδοση 2009) 

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• ∆ιαχείριση αυτοτελούς προστίµου. 
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2. Φ5 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. (Έκδοση 2009) 

• Υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας έκδοσης του 

εντύπου της δήλωσης. (Έκδοση 2009) 

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης. (Έκδοση 2009) 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. (Έκδοση 2009) 

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• ∆ιαχείριση αυτοτελούς προστίµου. 

 

Υποσύστηµα ΚΒΣ 

Υλοποίηση 2 Νέων ∆ηλώσεων 

1. Γνωστοποιήσεις Επιτηδευµατιών 

• Υποβολή νέου είδους γνωστοποίησης 

 

2. ∆ήλωση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών (ΦΗΜ) 

• Υποβολή Αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης 

 

Υποσύστηµα Άλλων Φόρων 

Υλοποίηση 1 νέας δήλωσης  

1. Υποβολή και ∆ιαχείριση ∆ήλωσης Απόδοσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. 

 

Υποσύστηµα Παρακρατούµενων Φόρων 

Επικαιροποίηση 8 δηλώσεων 
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1. Προσωρινή Φ.Μ.Υ. 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 

• Υποβολή τροποποιητικής  δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης. 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

2. Υποβολή και ∆ιαχείριση Οριστικής ∆ήλωσης Φ.Μ.Υ. Ε7 (Φ-01 015) 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης.  

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 

• Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου της 

δήλωσης. 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.  

• Τροποποιήσεις στον υπολογισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

• ∆ιαχείρισης αυτοτελούς προστίµου. 

 

3. ∆ήλωση Προκ/τέου Φόρου για Αµοιβές Μηχανικών 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. 
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• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. 

 

4. ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου από Προµήθειες από ∆ηµ. Υπηρεσίες 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. 

 

5. ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου για Εισόδηµα Εργοληπτών 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. 

6. ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου από Κινητές Αξίες 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. 

7. ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου Εισοδήµατος στις Αποζηµιώσεις Μισθωτών 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 
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• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. 

 

8. ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου από Τόκους 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων. 

 

Υλοποίηση 3 Νέων ∆ηλώσεων 

1. Υποβολή και ∆ιαχείριση Οριστικής ∆ήλωσης παρακρατηθέντος φόρου ελεύθερων 

επαγγελµατιών 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

 

2. Υποβολή και ∆ιαχείριση Οριστικής ∆ήλωσης παρακρατηθέντος φόρου εµπόρων 

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

3. ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου από ∆ωρεές  

• Υποβολή αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης µε τη χρήση της νέας έκδοσης του εντύπου 

της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 
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• Υποβολή αρχικής εκπρόθεσµης δήλωσης χωρίς πρόστιµο µε τη χρήση της νέας 

έκδοσης του εντύπου της δήλωσης. (Έκδοση 2011) 

• Ανάκτηση των δηλώσεων για τα τελευταία 5 έτη µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντύπων.   

 

Πιστοποίηση & ∆ιαχείριση Χρηστών (Oracle LDAP, SSO)  

• Τροποποίηση στη διαδικασία πιστοποίησης χρηστών προκειµένου να διασφαλισθεί 

περαιτέρω η εµπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων του χρήστη: 

• Απόδοση του κλειδάριθµου στο χρήστη όχι κατά την υποβολή της αίτησης αλλά στη 

∆ΟΥ. 

• Η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης στη ∆ΟΥ θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση του 

ΑΦΜ και όχι µε κλειδάριθµο. 

• Εισαγωγή ενός νέου βήµατος στη διαδικασία, κατά το οποίο ο χρήστης θα χρησιµοποιεί 

τα στοιχεία username, password, κλειδάριθµο για να ενεργοποιήσει το λογαριασµό του. Η 

αλλαγή password σε αυτό το στάδιο θα είναι υποχρεωτική. 

• Πραγµατοποίηση τροποποιήσεων έτσι ώστε οι υφιστάµενοι χρήστες να µπορούν να 

χρησιµοποιούν το νέο σύστηµα για ορισµένο διάστηµα χωρίς να πιστοποιηθούν 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση από το υφιστάµενο σύστηµα. Οι 

µεταπτωθέντες χρήστες θα διαφοροποιούνται από τους πιστοποιηµένους και θα 

εφαρµόζονται συγκεκριµένοι περιορισµοί στις λειτουργίες τους. 

• Εισαγωγή νέας διαδικασίας πιστοποίησης συναλλασσοµένων χωρίς ΑΦΜ µε κωδικό 

EORI. Η διαδικασία αυτή θα περιλαµβάνει υποβολή της αίτησης του χρήστη, δηµιουργία 

και  ενεργοποίηση του αντίστοιχου λογαριασµού, καθώς και ενηµέρωση του χρήστη για 

την έκβαση της αίτησης του µέσω email.  

• Προσαρµογή της διαδικασίας πιστοποίησης των µη εγκατεστηµένων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα σε συνδυασµό µε την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και την πληρωµή του φόρου.  

 

∆ιαδικτυακή Πύλη (Oracle Portal) 

Προβλέπεται η επικαιροποίηση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης. 

Εφαρµογή Στατιστικών 

Προσαρµογή στα επικαιροποιηµένα δεδοµένα 
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Μεταφορά των εφαρµογών που δεν επικαιροποιούνται στη νέα πλατφόρµα του   eblogic   

• Αυτόµατοι Υπολογισµοί/ Φορολ.Παράµετροι  

• Λοιπές Ηλεκτρονικές Πληρωµές   

• Προσωποποιηµένη Φορολογική Πληροφόρηση / Φορολογικό Ηµερολόγιο 

• Εφαρµογές Επαλήθευσης Εγκυρότητας 

• ∆ιαχείριση Στοιχείων Οχηµάτων 

• Έκδοση Πιστοποιητικού Τελών Κυκλοφορίας 

• Απόδοση ΑΦΜ εξωτερικού 

• Αίτηση Αλλαγής στοιχείων µητρώου 

• Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

• Υποσύστηµα Μεταβίβασης Ακινήτων 

• Έντυπα ΑΠΑΑ 

• Υποσύστηµα Αιτήσεων για Πιστοποιητικά 

• Υποσύστηµα Ακίνητης Περιουσίας   

• Υποσύστηµα ΚΒΣ 

• Υποσύστηµα Αλλων Φόρων  

• ΦΠΑ - Προϋπολογιστικό/Απολογιστικό Κόστος (Ακίνητα) 

• Μαζική υποβολή δηλώσεων 

 

Ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των νέων δηλώσεων  

• Υποβολή και ∆ιαχείριση ∆ήλωσης προσδιορισµού φορολογητέας αξίας Άρθρ. 13 

Ν2238/94 

• Υποβολή και ∆ιαχείριση ∆ήλωσης απόδοσης φόρου µεταβίβασης µετοχών µη 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. 

• Γνωστοποιήσεις Επιτηδευµατιών 

• ∆ήλωση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών (ΦΗΜ) 

• ∆ήλωσης Απόδοσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 
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• Υποβολή και ∆ιαχείριση Οριστικής ∆ήλωσης παρακρατηθέντος φόρου ελεύθερων 

επαγγελµατιών 

• Υποβολή και ∆ιαχείριση Οριστικής ∆ήλωσης παρακρατηθέντος φόρου Εµπόρων 

• ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου από ∆ωρεές  

 

2.4  Υπηρεσίες 

2.4.1 Υπηρεσίες προς του πολίτες – Νέες 

Μέσω του TAXISnet, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, 

προχώρησε ακόµα ένα βήµα προκειµένου οι πολίτες να µπορούν να διεκπεραιώνουν τις 

συναλλαγές τους µε το Υπουργείο Οικονοµικών µε εναλλακτικούς τρόπους χωρίς να 

απαιτείται να επισκέπτονται τις ∆.Ο.Υ. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθούν στο σύστηµα οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

1. Πληρωµή οποιασδήποτε βεβαιωµένης µη ρυθµισµένης οφειλής στο σύνολο της ή 

µέρος αυτής µε όλα τα τραπεζικά προϊόντα [Νοέµβριος 2012]. 

 

Ο πολίτης θα µπορεί στον υπολογιστή του, από την εικόνα των βεβαιωµένων µη 

ρυθµισµένων οφειλών που θα βλέπει, να τυπώνει για όποια οφειλή θέλει “Ταυτότητα 

Οφειλής (ΤΟ)”, µε την οποία θα µπορεί να πληρώνει όποτε θέλει όποιο ποσό θέλει, 

χρησιµοποιώντας την ίδια ΤΟ µέσα από τα προϊόντα πληρωµής που υποστηρίζει η τράπεζα 

του, όπως στο γκισέ, σε ΑΤΜ, µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής( Web Banking, Phone 

Banking).  

 

2. Πληρωµή οποιασδήποτε δόσης ρυθµισµένης οφειλής µε όλα τα τραπεζικά προϊόντα 

[∆εκέµβριος 2012 ]. 

 

Ο πολίτης θα µπορεί στον υπολογιστή του, από την εικόνα των ρυθµίσεων που θα βλέπει να 

τυπώνει για όποια ρύθµιση θέλει “Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής (ΤΡΟ)" µε την οποία θα 

µπορεί να πληρώνει κάθε δόση χρησιµοποιώντας την ίδια ΤΡΟ µέσα από τα προϊόντα 

πληρωµής που υποστηρίζει η τράπεζα του, όπως στο γκισέ, σε ΑΤΜ, µέσω ηλεκτρονικής 

τραπεζικής( Web Banking, Phone Banking). 
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3. Ηλεκτρονική Υποβολή Μισθωτηρίων Ενοικίασης [∆εκέµβριος 2012]. 

 

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα µπορεί από τον υπολογιστή του να υποβάλει ηλεκτρονικά το 

µισθωτήριο και αυτόµατα θα ενηµερώνεται και ο Ενοικιαστής µε το περιεχόµενο του 

µισθωτηρίου.  

 

4. Αγορά Παραβόλου για κάθε χρήση µε όλα τα τραπεζικά προϊόντα [Ιανουάριος 2013]. 

 

Ο πολίτης θα µπορεί στον υπολογιστή του να επιλέγει το Παράβολο που χρειάζεται σε 

κάποια υπηρεσία, να τυπώνει έναν Κωδικό µε το αντίστοιχο ποσό και να αγοράζει το 

παράβολο του µέσα από τα προϊόντα πληρωµής που υποστηρίζει η τράπεζα του, στο γκισέ, 

σε ΑΤΜ, στο Web Banking. Με τον Κωδικό και µόνο θα πηγαίνει στην υπηρεσία που θέλει 

να χρησιµοποιήσει το Παράβολο, η οποία στη συνέχεια µέσα από τον υπολογιστή της θα 

διαπιστώνει την εξόφληση του Παραβόλου.  

 

5. Πληρωµή οποιασδήποτε οίκοθεν πληρωµής µε όλα τα τραπεζικά προϊόντα 

[Ιανουάριος 2013]. 

 

Ο πολίτης θα µπορεί στον υπολογιστή του να τυπώνει έναν Κωδικό µε το αντίστοιχο ποσό 

που πρέπει να πληρωθεί οίκοθεν και να το εξοφλεί µέσα από τα προϊόντα πληρωµής που 

υποστηρίζει η τράπεζα του, στο γκισέ, σε ΑΤΜ, στο Web Banking. Με τον Κωδικό και µόνο 

θα πηγαίνει στην υπηρεσία που θέλει να χρησιµοποιήσει την Οίκοθεν πληρωµή, η οποία στη 

συνέχεια µέσα από τον υπολογιστή της θα διαπιστώνει την εξόφληση.  

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διευκολύνουν τις συναλλαγές των πολιτών µε το Υπουργείο 

Οικονοµικών και θα µειώσουν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από την συγχώνευση των ∆.Ο.Υ. 

αφού πλέον για όλες τις συχνά χρησιµοποιούµενες συναλλαγές δεν θα υπάρχει ανάγκη 

επίσκεψης στις ∆.Ο.Υ., δεδοµένου ότι ήδη το TAXISnet παραλαµβάνει ηλεκτρονικά και 

πλειάδα ∆ηλώσεων. 
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Εικόνα 6: Αρχική Σελίδα ‘Υπηρεσίες προς πολίτες’ 

 

Πηγή Πληροφόρησης: 

 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/polites.html  

 

2.4.2 Υπηρεσίες Προς τις Επιχειρήσεις 

Η αρχική σελίδα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς φορολογίας 

των επιχειρήσεων, ανά τύπο επιχείρησης. Πιο αναλυτικά περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες. 

• ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. - V.I.E.S 

• Yπηρεσία Yποβολής Στοιχείων και Πληροφοριών (ΠΟΛ 1077/26.3.12). 

• Yπηρεσία Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων 

• Ειδοποιήσεις πληρωµής ή επιστροφής φόρου 

• Εισόδηµα Νοµικών Προσώπων 

• Λοιπές ∆ηλώσεις Εισοδήµατος 

• Υποβολή ∆ηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

• Προβολή ∆ηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

• Ενηµέρωση Εκκαθάρισης 

• e - Α.Π.Α.Α. (Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξίας Ακινήτων) 
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• Προσωρινή ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήµου 

• Υποβολή Οριστικής ∆ήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7) 

• Εκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας 

• Υποβολή Γνωστοποιήσεων (∆12), Παραστατικών Μεταβίβασης Φ.Η.Μ. πωλητών-

dealer (∆11), Καταστάσεων Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων βάσει των ΠΟΛ. 

1082, 1083/2003 (∆10) και Εντύπου ∆ήλωσης Έναρξης - Μεταβολής - Παύσης 

Λειτουργίας Φ.Η.Μ. (∆13). 

• Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προµηθευτών (∆1, ∆2) 

• Προβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προµηθευτών παρελθόντων 

ετών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά (e- K.Β.Σ.) 

• Υποβολή δηλώσεων Τελών και Ειδικών φόρων 

• ∆ήλωση αλλαγής ΚΑ∆ 

• Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/VAT REFUND 

• Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων 

• Αναζήτηση Στοιχείων Λογιστή 

• e- Εντυπα 

• e- Οχήµατα 

• TAXISphone 

• Υποβολή Οικονοµικών Στοιχείων των ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας 

• Ελεύθερα Προγράµµατα και Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ 
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Εικόνα 7: Αρχική Σελίδα για ‘Υπηρεσίες προς τους πολίτες’ 

 

Πηγή: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html  

 

Πίνακας 1: Υπηρεσίες κοινές προς πολίτες, επιχειρήσεις και ∆Φ 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο ΚτΠ (2007) 
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2.5  Λειτουργικό Επίπεδο Υπηρεσιών  

Με βάση τα δεδοµένα που περιγράφηκαν ανωτέρω, οι παρεχόµενες υπηρεσίες TAXISnet 

αξιολογούνται ως προς το λειτουργικό τους επίπεδο σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Επίπεδο 1: Πληροφοριακές υπηρεσίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης κάθε υπηρεσίας 

(δικαιολογητικά, εµπλεκόµενοι φορείς ολοκλήρωσης, σειρά εκτέλεσης σχετικών 

συναλλαγών)  

• Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές υπηρεσίες όπου εκτός από τις πληροφοριακές υπηρεσίες 

περιλαµβάνεται και επίσηµο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κ.ά.) προσβάσιµο 

στους χρήστες 

• Επίπεδο 3: ∆ιαδραστικές υπηρεσίες όπου περιλαµβάνουν µηχανισµούς αναγνώρισης,  

ταυτοποίησης προστασίας δεδοµένων και παρέχουν στο χρήστη φόρµες για 

συµπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή 

• Επίπεδο 4: Συναλλακτικές υπηρεσίες όπου περιλαµβάνονται λειτουργίες 

ολοκλήρωσης συναλλαγών (π.χ. on-line πληρωµή φόρων) µε ταυτόχρονη 

αναγνώριση, ταυτοποίηση και προστασίας δεδοµένων σχετικά µε το χρήστη 

• Επίπεδο 5: Προσωποποιηµένες υπηρεσίες όπου αφορούν, αφενός, παροχή 

πληροφοριών ή διεκπεραίωση διαδικασιών για λογαριασµό κάθε χρήστη προσωπικά,  

αφετέρου, δυνατότητα διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων µέσω 

πολλαπλών διαύλων (τηλεοποιότυπο, κινητό τηλέφωνο (M - TAXIS), ΚΕΠ, κ.ά.)   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε και µετρά το 5
ο
  επίπεδο µόνο για την ηλεκτρονική 

υποβολή φορολογίας εισοδήµατος, από το σύνολο των υπηρεσιών που αφορούν τη ΓΓΠΣ. Η 

εν λόγω υπηρεσία καλύπτει τις απαιτήσεις, εποµένως βαθµολογήθηκε µε 5/5 στην τελευταία 

έκθεση αξιολόγησης των 20 βασικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007).  

Σύµφωνα µε τεχνικές µέτρησης που έχουν εφαρµοστεί, έχει καταγραφεί η 

επισκεψιµότητα των χρηστών ανά παρεχόµενη υπηρεσία. Ανάλογη καταγραφή γίνεται και για 

τα εισερχόµενα ηλεκτρονικά µηνύµατα, τα οποία επιµερίζονται ανάλογα µε το περιεχόµενό 

τους (επαινετικά ή επικριτικά). Στο ακόλουθο διάγραµµα περιγράφονται όλα εκείνα τα 

στοιχεία που µπορούν να χαρακτηριστούν ως ορόσηµα για το σύνολο των υπηρεσιών που 

παρέχονται µέσω των εφαρµογών TAXISnet. Οι σχετικές αναφορές οµαδοποιούνται ανά 

µήνα και έτος. 



Πτυχιακή Εργασία: TaxisNET 

 Σελίδα - 50 

Σχεδιάγραµµα 1: Ορόσηµα Υπηρεσιών TAXISnet 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο ΚτΠ 

 

2.6  Οφέλη και Προβλήµατα του Taxisnet 
Τα προκύπτοντα οφέλη για το Υπουργείο Οικονοµικών από την υιοθέτηση ενός 

συστήµατος όπως το TAXIS ( Taxation Information System ) συνοψίζονται ως εξής: 

• Αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας: Αύξηση των φορολογικών 

εσόδων , µείωση της φορολογικής διαφυγής , καλύτερος προγραµµατισµός και 

έλεγχος , βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων πόρων. 

• Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας του Υπουργείου. 

• Συµβολή στην προώθηση της ψηφιακής οικονοµίας. 

• Προσαρµογή σε µεµονωµένες απαιτήσεις : Εισαγωγή νέων φόρων , προσαρµογή των 

εξελίξεων της νοµοθεσία για τη φορολογία. Παροχή βέλτιστων και 

αποτελεσµατικών υπηρεσιών στους φορολογούµενους. 

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η κύρια επιδίωξη µέσα από την ανάπτυξη των εν 

λόγω εφαρµογών, περιλάµβανε την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα, την 

παροχή ποιοτικότερων και ταχύτερων υπηρεσιών προς κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
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2.7 Η Εφαρµογή Taxisnet από πλευράς λογισµικού 

Κατά τη φάση ανάπτυξης των εφαρµογών TAXISnet, τα χαρακτηριστικά του 

λογισµικού περιλάµβαναν λειτουργικό σύστηµα Windows, κεντρικούς υπολογιστές (servers) 

της εταιρείας Microsoft (Microsoft Web Server για υποστήριξη του διαδικτύου, Microsoft 

exchange server για υποστήριξη των εισερχόµενων µηνυµάτων, Microsoft SQL server για την 

υποστήριξη σχεσιακής βάσης δεδοµένων, Cold Fusion server για την υποστήριξη των 

εφαρµογών). 

Αργότερα, οι εν λόγω εφαρµογές αναπτύχθηκαν εσωτερικά της ΓΓΠΣ από το αρµόδιο 

προσωπικό και ως εκ τούτου, υιοθετήθηκαν νέες αρχές λογισµικού προς την κατεύθυνση της 

τεχνολογικής ανεξαρτησίας των επιµέρους λειτουργιών από εξωτερικούς προµηθευτές. 

Σχετικά µε την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής που αναµένεται να αναπτυχθούν 

σχετικά µε τις υπηρεσίες TAXISnet, υπάρχουν σκέψεις για υιοθέτηση νέων πρακτικών που 

περιλαµβάνουν χρήση κωδικών PIN, ή ‘έξυπνες’ κάρτες τις οποίες οι χρήστες θα µπορούν να 

τους παραλαµβάνουν από τις κατά τόπους ∆ΟΥ, σε αντιπαραβολή µε την υφιστάµενη 

κατάσταση εγγραφής ενός χρήστη που απαιτεί όνοµα και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, 

αναφορικά µε την πληρωµή φορολογικών εισφορών και ειδικότερα, αυτών που σχετίζονται 

µε ΦΠΑ, επιδιώκεται η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας όπου ο χρήστης θα µπορεί να 

πραγµατοποιεί τις πληρωµές δικτυακά µέσω ιστοσελίδων τραπεζών ή µέσω ΑΤΜ. Μόλις 

πραγµατοποιηθεί η πληρωµή, η ΓΓΠΣ ενηµερώνεται από το δίκτυο τραπεζικών συναλλαγών 

για το εύρος της πληρωµής και ελέγχει το ποσό ως προς την ορθότητά του. Σε περίπτωση 

διαφοράς µεταξύ οφειλόµενου και καταχωρηθέντος ποσού, ο χρήστης ενηµερώνεται σχετικά 

µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος. 

 

2.8  Περιγραφή Κεντρικών συστηµάτων - TAXIS 

Το ΟΠΣ ΤΑΧΙS υποστηρίζεται από τον παρακάτω εξοπλισµό: 

1. Το σύστηµα που εξυπηρετεί τη κεντρική βάση παραγωγής αποτελείται από ένα 2-node 

Cluster (2 x SunFire-880 µε 8 CPUs και 16GB µνήµης έκαστο µε OS Solaris v9 και 

RDBMS Oracle 10g RAC) 

2. Ένα σύστηµα SunFire-880 µε 6 CPUs και 12GB µνήµης που εξυπηρετεί την stand-by 

βάση της κεντρικής βάσης παραγωγής. (µε OS. Solaris v9 και RDBMS Oracle 10g) Ο 

συγχρονισµός των δύο βάσεων επιτυγχάνεται µε τη χρήση του λογισµικού Data-Guard. 

3. Ένα σύστηµα SunFire-880 µε 6 CPUs και 12GB µνήµης που χρησιµοποιείται για 

εξαγωγή στατιστικών και αναφορών και υποστηρίζει ένα αντίγραφο της Βάσης 
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Παραγωγής (reporting βάση). Το αντίγραφο αυτό ανανεώνεται κάθε 2 εβδοµάδες (µε OS 

Solaris v9 και RDBMS Oracle 10g) 

4. Και οι 3 κεντρικές βάσεις δεδοµένων συνδέονται σε 2 διακριτά SANs και τα δεδοµένα 

είναι αποθηκευµένα σε 3 υποσυστήµατα δίσκων Sun StorEdge-3960 µε συνολικά 216 

δίσκους των 36GB 

5. Ένα 2-node Sun Cluster αφιερωµένο στην λειτουργία του κεντρικού tp monitor TUXEDO 

v8.1 (µε OS Solaris v9). Μέσο αυτού του συστήµατος επικοινωνούν µε την κεντρική 

Βάση οι ∆ΟΥ της επικράτειας. 

6. Μια συστοιχία από Linux servers, στους οποίους υπάρχουν τα accounts των χρηστών της 

ΓΓΠΣ, από τα οποία εκτελούνται τα batch προγράµµατα, και χρησιµοποιούνται για 

ανάπτυξη προγραµµάτων ή για διαχειριστικές εργασίες  

7. Μια συστοιχία από Linux Application servers για την διάχυση των Intranet web 

εφαρµογών (OS RedHat Linux και Oracle IAS 10g)  

8. Μια συστοιχία από Linux servers που χρησιµοποιούνται σαν οδηγοί των συσκευών 

backup (Veritas Net-Backup), mail servers, dns servers κλπ 

9. Ένα σύνολο από Linux servers που χρησιµοποιούνται για διάφορες βοηθητικές εργασίες 

(mail, dns, management, monitoring, grid-control κλπ)  

10. Όλα τα συστήµατα είναι συνδεδεµένα σε Gbit Ethernet και σε δεύτερο αποµονωµένο Gbit 

lan αποκλειστικά για την λήψη backup. 

11. Υποσυστήµατα Backup αποτελούµενο από 2 tape libraries µε συνολικά 40 tape-slots και 

4 drives SDLT 160/320GB. 

12. Στα κεντρικά συστήµατα του TAXIS είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν, εκτός της 

κεντρικής βάσης του TAXIS και τα πληροφορικά συστήµατα των Συντάξεων, 

Μισθοδοσίας, ∆ιαχ. Αποθηκών, Ε9, web-ΦΕΦΠ, Περαίωσης καθώς και µία σειρά από 

batch εφαρµογές µε σηµαντικότερη το κύκλωµα εκκαθάρισης των ∆ηλώσεων ΦΕΦΠ. 

 

Όλες οι εφαρµογές που λειτουργούν έχουν αναπτυχθεί µε Java τεχνολογίες. Ο εξοπλισµός 

λειτουργίας του taxisnet.gr περιλαµβάνει : 

� Ένα σύνολο από δικτυακές συσκευές που δηµιουργούν ένα φυσικά αποµονωµένο, 

από τα λοιπά δίκτυα της ΓΓΠΣ, δίκτυο 

� Ένα σύνολο από συστήµατα δικτυακής ασφάλειας (Firewalls, IDSs κλπ) 

� Μία συστοιχία από Xeon machines ως web, application και db servers, µε λογισµικό 

περιβάλλον MS-Win, MS-SQLServer και Cold-Fusion. 
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Όλος ο εξοπλισµός, υποστηρίζεται από UPSs και γεννήτρια παραγωγής ρεύµατος ώστε να 

εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η 

Υφιστάµενη Αρχιτεκτονική των Κεντρικών Συστηµάτων της ΓΓΠΣ 

 

Σχήµα 1: Υφιστάµενη Αρχιτεκτονική Κεντρικών Συστηµάτων TaxisNet 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε Χώρες της ΕΕ 

 

3.1 Εισαγωγικά 

Στο παρόν κεφάλαιο πρόκειται να γίνει µια παρουσίαση διαφόρων εφαρµογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διάφορες χώρες τις ΕΕ.  Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

σηµατοδοτεί µια νέα αντίληψη στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων από τις 

δηµόσιες υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 15 χρόνια προσπαθεί να εφαρµόσει 

την πρωτοβουλία οργάνωσης κοινού µοντέλου διακυβέρνησης των κρατών – µελών της.  Σε 

εθνικό επίπεδο, τα κράτη – µέλη της έχουν ξεκινήσει ενέργειες ως προς την µεταγωγή των 

κυβερνητικών δράσεων στο ∆ιαδίκτυο, στοχεύοντας προς την πλήρη παροχή των 

κυβερνητικών υπηρεσιών µέσω διαδικτύου, αλλά και τη διεύρυνση της διαφάνειας και του 

ελέγχου του κυβερνητικού έργου από τους διαδικτυωµένους πολίτες, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες του ∆ιαδικτύου και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε 

στην πορεία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί, ώστε να οδηγήσει στην πλήρη υλοποίηση του 

στόχου αυτού. 

  

3.2 Η εφαρµογή Fed-e-View – Βέλγιο 

Η εφαρµογή Fed-e-View έχει αναπτυχθεί από την Οµοσπονδιακή ∆ηµόσια Υπηρεσία 

για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Federal Public Service for ICT - 

FEDICT), η οποία υπάγεται στην Γενική Γραµµατεία Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του 

Βελγίου. Η ανάπτυξη της εφαρµογής έγινε κατόπιν διαβουλεύσεων µε ∆ιευθυντικά Στελέχη 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχεδόν 50 οµοσπονδιακών Υπουργείων και 

Υπηρεσιών. Στόχος του προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός εργαλείου το 

οποίο θα αποτυπώσει τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

καθώς και των υποδοµών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (όπως δίκτυα, εφαρµογές 

λογισµικού, διαδικτυακές εφαρµογές ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ Υπουργείων, 

εφαρµογές ταυτοποίησης µε τη χρήση ηλεκτρονικών καρτών και διαχείρισης χρηστών, 

εφαρµογές ηλεκτρονικών πληρωµών, πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών, υπηρεσίες 

διαδικτύου) σε όλο το φάσµα της Βελγικής Οµοσπονδιακής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αυτό 

βοηθά τη Γενική Γραµµατεία Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

των ΤΠΕ και της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε περίπου 50 Υπουργεία και Υπηρεσίες, 

σύµφωνα µε την ακολουθούµενη Γενική Στρατηγική Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Τόσο η 
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εφαρµογή, όσο και η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία έχουν τη δυνατότητα να 

επαναχρησιµοποιούνται από όλους τους ∆ιευθυντές ΤΠΕ όλων των Υπουργείων και 

Υπηρεσιών µε στόχο τη διαχείριση των αντίστοιχων τµηµάτων. 1. Η εφαρµογή Fed-e-View 

αποτελεί ένα από τα πρώτα εργαλείο µέτρησης της ανάπτυξης εφαρµογών οργανωτικής και 

λειτουργικής υποστήριξης (back-office). Η εφαρµογή και η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία 

µπορούν να αξιοποιηθούν: o Από τις τοπικές και περιφερειακές κρατικές υπηρεσίες του 

Βελγίου, o Από άλλες κεντρικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες (όπως η ADAE στη Γαλλία ή το 

Υπουργικό Συµβούλιο στη Μ. Βρετανία) µε στόχο τη διαχείριση της στρατηγικής τους για 

την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. o Για τη συγκριτική αξιολόγηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εφαρµογών οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης (back-office). 

 

3.3   E-procurement – Ιταλία 

Το έργο e-procurement έχει τους εξής στόχους,  µείωση κόστους χρησιµοποιώντας 

απλούστερες, ταχύτερες και πιο διαφανείς λειτουργίες   βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και του επιχειρηµατικού κόσµου   δηµιουργία µιας αγοράς για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην οποία µπορούν να ανταγωνιστούν σε δίκαιη βάση  επέκταση 

της αγοράς προµηθευτών και µετατροπή της σε πιο αποδοτική, ενισχύοντας την αξία της 

βιοµηχανικής δοµής και την υποστήριξη των τεχνολογικών καινοτοµιών. Το έργο E-

procurement θα ενισχύσει µε αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες µιας συνεχώς εξελισσόµενης 

αγοράς, και τη χρήση του διαδικτύου, το οποίο κάνει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και 

εφαρµογές διαθέσιµες για την υποστήριξη της προµηθευτικής διαδικασίας. Η ∆ιαδικτυακή 

Πύλη προσφέρει δικτυακές εφαρµογές µε συγκεκριµένες λειτουργίες, επιτρέποντας στους 

υπαλλήλους να αγοράζουν µε εργαλεία την ηλεκτρονική δηµοπρασία, την ηλεκτρονική 

αγορά και συµφωνία, δηλαδή, συµβόλαια µεταξύ φορέων. Επίσης, η υπηρεσία προσφέρει τα 

εξής:   Συµβουλευτικές υπηρεσίες   Πληροφορίες και διαδραστικές υπηρεσίες προσβάσιµες 

µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης   Υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες   Υπηρεσίες 

κατάρτισης και εργαλεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 

 

3.4 Ηλεκτρονικοί Φόροι στη Σλοβενία - Σλοβενία 

Η ∆ιαδικτυακή Πύλη eDavki (ηλεκτρονικοί Φόροι) επιτρέπει σε όλους τους 

φορολογούµενους να πραγµατοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά µε τις φορολογικές 

υπηρεσίες. Το σύστηµα ηλεκτρονικών Φόρων χαρακτηρίζεται ως «πλήρης επιχειρησιακή 

λύση, που συνδυάζει µια ∆ιαδικτυακή Πύλη µε την ολοκλήρωση των εσωτερικών 
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διαδικασιών διεκπεραίωσης». Επιτρέπει στα άτοµα και τις επιχειρήσεις να καταθέσουν 

ηλεκτρονική φορολογική δήλωση µε τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού που εκδίδεται από 

οποιαδήποτε αναγνωρισµένη αρχή πιστοποίησης στη χώρα. Το σύστηµα συνδέεται µε άλλα 

κυβερνητικά όργανα µέσω ανταλλαγής πληροφοριών. Το σύστηµα ηλεκτρονικών Φόρων 

επιτρέπει στη διοίκηση να αυξήσει την αποδοτικότητά της µε την επιτάχυνση της 

επεξεργασίας των φορολογικών δηλώσεων, τον περιορισµό των συναλλαγών µέσω φυσικών 

εγγράφων και τη µείωση των λαθών που προκαλούνται από την επανεισαγωγή στοιχείων. 

Αποδοτικότητα / οικονοµία: Με τις φορολογικές πληροφορίες να υποβέλλονται ηλεκτρονικά, 

τα στοιχεία βρίσκονται σε ψηφιακή µορφή εξαρχής, και η Φορολογική Υπηρεσία δεν 

χρειάζεται να τα επανεισάγει στα υποστηρικτικά της πληροφορικά συστήµατα. Αυτό 

επιταχύνει τη µαζική επεξεργασία µεγάλων όγκων φορολογικών στοιχείων, και περιορίζει 

ουσιαστικά τη χρήση φυσικών εγγράφων. Η DURS έχει υπολογίσει ότι εάν λάβει, για ένα 

µόνο έτος, σε ηλεκτρονική µορφή, ακριβώς το 10% των φυσικών εγγράφων που 

αποστέλλουν οι φορολογούµενοι, θα έχει ανακτήσει πλήρως την αξία της επένδυσής της στο 

σύστηµα ηλεκτρονικών Φόρων. Συνεργίες: Το σύστηµα ηλεκτρονικών Φόρων προάγει τη 

λήψη και χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνο για 

την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και για άλλες δηµόσιες και ιδιωτικές 

συναλλαγές. Κατά αυτόν τον τρόπο, εκτός από την εξασφάλιση της αποδοτικής συλλογής 

των φόρων, το σύστηµα υποβοηθά την καθοδήγηση των πολιτών στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και την ενδυνάµωση της τοπικής ψηφιακής οικονοµίας. 

 

 

Εικόνα 8: ∆ιαδικτυακή Πύλη eDavki 

 
Πηγή Πληροφόρησης:  

http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/FAQ/g20/q125/slike/1_edavki_po_obnovi.jpg 
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3.5  Το Υπουργείο Οικονοµικών (MINEFI) στην υπηρεσία των 

επιχειρήσεων – Γαλλία 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γαλλικό Υπουργείο Οικονοµίας, Οικονοµικών 

και Βιοµηχανίας (Ministere de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - MINEFI) δίνουν τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λαµβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται µέσω 

µοναδικού σηµείου πρόσβασης, και σε διάστηµα 48 µόλις ωρών. Η παροχή των υπηρεσιών 

αυτών βασίζεται σε τρία κύρια εργαλεία ΤΠΕ:  

• Μία ∆ικτυακή Πύλη µε ευκολία στην πλοήγηση και ελκυστική όψη και χρήση, η 

οποία παρέχει πρόσβαση o στο δίκτυο ειδικών σε επιχειρηµατικά ζητήµατα του 

MINEFI o σε πληροφόρηση για σχετικούς δικτυακούς τόπους τόσο σε εθνικό, όσο 

και σε περιφερειακό επίπεδο.  

• Ένα διαχειριστικό εργαλείο, το οποίο αυτόµατα και τακτικά ενηµερώνει βάσεις 

δεδοµένων που βρίσκονται σε 90 διαφορετικές υπηρεσίες της χώρας, καθώς και 

στο εξωτερικό, µε πληροφορίες από τους περιφερειακούς φορείς.  

• Ένα εσωτερικό δίκτυο (intranet) για τους ειδικούς επί επιχειρηµατικών θεµάτων 

του MINEFI, οι οποίοι είναι διαθέσιµοι για την επίλυση προβληµάτων και 

αποριών. Το εσωτερικό αυτό δίκτυο διαθέτει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο 

διαχείρισης ερωτήσεων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ταξινοµεί τις ερωτήσεις 

και να τις συνθέτει σε ενιαίο κατάλογο τον οποίο µπορούν να χειριστούν οι 

ειδικοί. Οι απαντήσεις και οι οδηγίες των ειδικών µπορούν στη συνέχεια να 

προσφερθούν σε οποιονδήποτε αντιµετωπίζει παρόµοιο πρόβληµα. Η διασύνδεση 

του δικτύου των ειδικών µέσω του intranet διευκολύνει, επίσης, την επίλυση 

πολύπλοκων προβληµάτων µέσω συζητήσεων και συλλογικής προσπάθειας. Το 

σύστηµα έχει υλοποιηθεί ως τµήµα ενός δικτυου υπηρεσιών που παρέχονται σε 

ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια από το Υπουργείο Οικονοµίας, Οικονοµικών και 

Βιοµηχανίας. Η υπηρεσία είναι ανοικτή σε όλους και διατίθεται σε οποιονδήποτε 

έχει ανάγκη τη βοήθειά της.  

1. Καινοτόµος υπηρεσία, η οποία παρέχει ενηµερωµένη γνωστική βάση µε 

βελτιστοποιηµένη αποδοτικότητα, χρησιµοποιώντας συνδυασµό προηγµένων εφαρµογών 

ΤΠΕ και δικτύου ειδικών.  

2. Πολυγλωσσικό: Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά 
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3.6  Ισπανική Φορολογική Υπηρεσία (AEAT) – Ισπανία  

Η Ισπανική Φορολογική Υπηρεσία (AEAT) έχει αναπτύξει διάφορες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, τόσο για τις επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων, τη µηνιαία υποβολή Φ.Π.Α), όσο και για 

τους πολίτες (υποβολή φόρου εισοδήµατος). Στόχος της AEAT ήταν η ανάπτυξη και 

υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και η εισήγηση νοµοθετικών αλλαγών ώστε να 

βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες, η ευχρηστία και η αποδοτικότητα για όλα τα 

συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των τελικών χρηστών. Με τη χρήση των ΤΠΕ, η 

AEAT έχει απλοποιήσει τις συνδιαλλαγές µε τους χρήστες, παρέχοντας, παραδείγµατος 

χάριν, ηλεκτρονικά έντυπα, προ-συµπληρωµένα έντυπα και εκτεταµένες αυτοµατοποιηµένες 

διαδικασίες. Η χρήση ψηφιακής υπογραφής απαιτείται για την ηλεκτρονική ολοκλήρωση 

ορισµένων διαδικασιών, αν και το κύριο µέρος των διαδικασιών διεκπεραιώνεται και χωρίς 

την υπογραφή. Η AEAT διασυνδέεται µε µεγάλο αριθµό φορέων που παρέχουν µεµονωµένες 

φορολογικές πληροφορίες (π.χ. τοπικές εφορίες, κοινωνική ασφάλιση), και χρησιµοποιεί τις 

πληροφορίες αυτές για να καταρτίσει τις προ-συµπληρωµένες φορολογικές δηλώσεις των 

πολιτών. 1. Όλες οι διαδικασίες είναι αυτοµατοποιηµένες, συµπεριλαµβανοµένου 

µηχανισµού ηλεκτρονικών πληρωµών. Η ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και η 

ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπουν την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη 

χρήση της πληροφορίας και διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων. Επιταχύνει τη ροή 

εργασιών, µειώνοντας, για παράδειγµα, το µέσο χρόνο εκκαθάρισης των δηλώσεων από 90 σε 

25 ηµέρες. 2. Χρήση ψηφιακών υπογραφών για την ταυτοποίηση των χρηστών 

Εικόνα 9: Ισπανική Φορολογική Υπηρεσία (AEAT) 

 
Πηγή: 

 http://themecraft.net/wwwdata/thumbs/a/aeat.es.jpg 
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3.7   Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στη ∆ανία   

Από το Φεβρουάριο του 2005 όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου στην ∆ανία υποχρεούνται 

να δέχονται τιµολόγια προµηθευτών µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Έτσι, όλοι οι δηµόσιοι 

οργανισµοί χρειάστηκε να τροποποιήσουν τα συστήµατα και τις διοικητικές τους διαδικασίες 

ώστε να µεταβούν από τη χειρόγραφη στην ψηφιακή διαχείριση των τιµολογίων, των 

πιστώσεων και άλλων συναφών συναλλαγών µε τους εκάστοτε προµηθευτές του δηµοσίου. Η 

συγκεκριµένη µεταρρύθµιση αφορά συνολικά περίπου 15 εκατοµµύρια τιµολόγια το χρόνο, 

και βρίσκει εφαρµογή σε ολόκληρο το φάσµα του δηµόσιου τοµέα, από κυβερνητικά 

υπουργεία µέχρι παιδικούς σταθµούς. Το εν λόγω πρόγραµµα αναµένεται να εξοικονοµήσει 

στα δηµόσια ταµεία περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, πέρα από την ελαχιστοποίηση 

του χρόνου και την απλούστευση των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών που θα επέλθει 

στα δηµόσια ιδρύµατα και φορείς της ∆ανίας. Η υποχρεωτική αυτή µετάβαση στην 

ηλεκτρονική τιµολόγηση εγγυάται τον εκσυγχρονισµό ολόκληρου του µηχανισµού 

πληρωµών του δηµοσίου, κατά τρόπον ώστε η αναχρονιστική «διαδικασία διεκπεραίωσης 

εγγράφων» να αποτελέσει οριστικά παρελθόν για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, 

προσφέρει ασφάλεια και άνεση στους προµηθευτές, µέσα από την χρήση µιας ενιαίας και 

τυποποιηµένης φόρµας τιµολογιών που θα χρησιµοποιείται από όλους τους φορείς του 

δηµοσίου, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις ιδιωτικές εταιρίες την άµεση έναρξη της 

ψηφιοποίησης όλων των εσωτερικών τους συστηµάτων και διαδικασιών στη βάση αυτής της 

κοινής και ενιαίας φόρµας τιµολόγησης. Η πρωτοβουλία για την Ηλεκτρονική Τιµολόγηση 

στην ∆ανία (Electronic Invoicing in Denmark - EID) προήλθε από πρόταση του Υπουργείο 

Οικονοµικών της ∆ανίας σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες και τις τοπικές κυβερνήσεις, και 

υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, µέσω της ψήφισης κατάλληλης 

νοµοθετικής παρέµβασης που ρύθµιζε τη νέα διαδικασία. 1. Η ετήσια ωφέλεια για τα δηµόσια 

ταµεία από την µετατροπή της διαδικασίας τιµολόγησης ανέρχεται σε 120 - 150 εκατοµµύρια 

ευρώ, από το οποίο το 25% περίπου αφορά την κεντρική διοίκηση και το υπόλοιπο 75% τις 

τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις. 2. Ένα σηµαντικό στοιχείο για το πρόγραµµα EID ήταν 

η αποφυγή άσκησης πίεσης προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να ψηφιοποιήσουν τις 

διαδικασίες και τη λειτουργία τους. Το EID αποτελεί λύση που είναι ανεξάρτητη από το 

επίπεδο εξειδίκευσης των επιχειρήσεων σε ΤΠΕ, ενώ διακρίνεται για την υψηλή ευελιξία του, 

ανάλογα µε τις εκάστοτε δυνατότητες των ιδιωτικών φορέων. 3. Το EID αποτελεί ένα καλό 

παράδειγµα για το πώς ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να υλοποιήσει µια αλλαγή στο τοµέα της 

τεχνολογικής αναβάθµισης των διαδικασιών του µε αποτέλεσµα την σηµαντική βελτίωση της 
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αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς του, όταν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση 

και κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο για να υποστηρίξει την αλλαγή αυτή. 

 

3.8   Μελέτη Περίπτωσης  

Στο σηµείο αυτό πρόκειται να παρουσιαστεί µια µελέτη περίπτωσης για τις ελληνικές 

online φορολογικές υπηρεσίες και σύγκριση µε αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών της ΕΕ. Η 

έρευνα διενεργήθηκε από το  Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ µε τίτλο «Μελέτη περίπτωσης 

για τις ελληνικές online φορολογικές υπηρεσίες και άσκηση µάθησης µέσω σύγκρισης 

(benchlearning exercise) µε αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών της ΕΕ» έχει ως κύριο αντικείµενό 

της τη µελέτη των Φορολογικών Υπηρεσιών 3ων κρατών-µελών της ΕΕ, ως προς το ιστορικό 

ανάπτυξης ηλεκτρονικών οικονοµικών υπηρεσιών, το βάθους της αναδιοργάνωσης στην 

οποία προχώρησαν και των επιτευχθεισών επιπτώσεων. 

Πιο αναλυτικά οι κυριότεροι στόχοι που επιδιώκονται µε τη διεξαγωγή του εν λόγω 

έργου, περιλαµβάνουν:   

• Εκπόνηση µελέτης περίπτωσης (case study) που περιλαµβάνει, αφενός τις 

ηλεκτρονικές φορολογικές υπηρεσίες (TAXISnet) που παρέχονται στην Ελλάδα και 

αφετέρου, τις αντίστοιχες υπηρεσίες δύο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατόπιν, οι κοινές παράµετροι των περιπτώσεων αυτών θα συγκριθούν µε 

ποσοτικοποίηση κατάλληλα επιλεγµένων σχετικών δεικτών βάσει του προτύπου 

Μέτρησης και Αξιολόγησης ‘eGEP’ (electronic Government Economics Project).  

• Αποτίµηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή και πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών 

TAXISnet µέσω σχεδιασµού µαθησιακών ασκήσεων. Τα συµπεράσµατα που θα 

ανακύψουν από την εφαρµογή των ασκήσεων αυτών, αναµένεται να αποτελέσουν  

σηµαντικό πυλώνα διατύπωσης µετρητικών τεχνικών. Η µελλοντική εφαρµογή των εν 

λόγω τεχνικών θα αποτελέσει ένα σηµαντικό ‘εργαλείο’ προς την κατεύθυνση 

βελτιστοποίησης των ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο σε οργανωσιακό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ελέγχου.  

• Εφαρµογή πρότυπης µεθοδολογίας (Mystery User Methodology) µέσω της οποίας, οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες TAXISnet, αξιολογούνται µε βάση την ‘οπτική’ των τελικών 

χρηστών. Τα συµπεράσµατα που ανακύπτουν περιλαµβάνουν καταγραφή των 

αποτελεσµάτων και παράλληλα, ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των περιθωρίων 

βελτίωσης ορισµένων διαδικασιών.  
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• ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων σε ευρύτερη κλίµακα και αναζήτηση συνεργατικών 

εταίρων για την καταγραφή και αποτίµηση των επιπτώσεων της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Παρατηρητήριο, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (ΓΓΠΣ), προχώρησε στη µελέτη των online φορολογικών υπηρεσιών. Στην 

Ελλάδα οι υπηρεσίες που επιλέχθηκαν για τη µέτρηση των επιλεγµένων δεικτών είναι  η 

υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε1 (πολίτες), η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (επιχειρήσεις), η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της 

εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (επιχειρήσεις).  

Πιο αναλυτικά η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε1/ ΦΠΑ, εξοικονόµησαν το 26% 

του χρόνου των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµίας, που αντιστοιχεί σε ~250.000 

παραγωγικές ώρες ή εργασία 120 εργαζοµένων. 

Πίνακας 2: ∆είκτης Αποδοτικότητας του Οργανισµού: Χρόνος που εξοικονοµήθηκε 

εσωτερικά, λόγω της online υποβολής Ε1/ ΦΠΑ 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη µέτρηση του χρόνου που εξοικονοµήθηκε είναι:  

Α. Υπολογισµός απαιτούµενου χρόνου για επεξεργασία όλων των δηλώσεων του έτους  

(ηλεκτρονική + συµβατική υποβολή) 

 

Β. Υπολογισµός απαιτούµενου χρόνου για επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν 
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Ηλεκτρονικά 

 

Γ. Υπολογισµός του δείκτη εξοικονόµησης χρόνου ως (Β/Α)*100%. 

 

Αναφορικά µε τον υπολογισµό των απαιτούµενων χρόνων επεξεργασίας, προέκυψε ότι:  

1. Μια δήλωση Ε1 απαιτεί επεξεργασία: 

α. Από τον υπάλληλο της ∆ΟΥ που καταχωρεί τα στοιχεία της έντυπης φόρµας: 4 

λεπτά 

β. Από τον υπάλληλο της ΓΓΠΣ που κάνει τη διάτρηση: 2 λεπτά 

γ. Εξοικονόµηση χρόνου για το Υπουργείο Οικονοµικών: 4+2= 6 λεπτά 

 

2. Αντίστοιχα, για µια εκκαθαριστική ΦΠΑ, οι χρόνοι εκτιµώνται στα 4+3=7 λεπτά 

3. Για µια περιοδική δήλωση ΦΠΑ, απαιτείται επεξεργασία µόνο από τον υπάλληλο της 

ΓΓΠΣ: 4 λεπτά 

 

Στην  Φινλανδία και Ιταλία  Από τη µελέτη των φορολογικών υπηρεσιών της Ιταλίας και της 

Φινλανδίας, προέκυψαν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Στην Ιταλία, ενδεικτικά:  

• Καθοριστικής σηµασίας για τη µείωση του διοικητικού φόρτου αποτέλεσε η 

δηµιουργία ενός ενιαίου εκκαθαριστικού εντύπου για τις φορολογικές και 

ασφαλιστικές εισφορές του φορολογούµενου, καθώς και η ενοποίηση των 

αντίστοιχων πληρωµών σε µία.  

• Αντίστοιχα, προς τον άξονα της απλοποίησης, όλες οι φορολογικές φόρµες 

ενσωµατώθηκαν σε µια ενιαία ηλεκτρονική, µε τον υπόχρεο να καλείται να 

συµπληρώσει, κατά περίσταση, τα πεδία που τον αφορούν.  

• Μεγάλη ώθηση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έδωσε το µέτρο 

υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής για κάθε ενδιάµεσο φορέα που υποβάλλει 

φορολογικά έντυπα εκ µέρους πολιτών/ επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων των:  

o Κατ’ επάγγελµα λογιστών (‘Commercialisti’) που απασχολούνται στη 

διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων για λογαριασµό πολιτών ή/και 

επιχειρήσεων  

o  Όσων παραλαµβάνουν επιστροφή φόρου από τράπεζες για λογαριασµό των 

ιδίων ή/και των πελατών τους  
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o Παραρτηµάτων ταχυδροµείου που παραλαµβάνουν τα επιστρεφόµενα ποσά 

ή/και τις συντάξεις, για λογαριασµό των πολιτών µέσω των αντίστοιχων 

εντύπων.  

o Τµηµάτων που παρέχουν πληροφοριακό υλικό ως προς φορολογικά ζητήµατα 

σε µέλη του Εµπορικού Επιµελητηρίου.  

o Επιχειρήσεων που εµπίπτουν στην υποβολή του εντύπου µε αριθµο ‘770  

 

Το Φορολογικό Σύστηµα της Φινλανδίας:  

• Αναδιοργανώθηκε ριζικά από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 επιχειρώντας, µεταξύ 

άλλων, ανακατανοµή του διαχειριστικού φόρτου σε περιφερειακά κέντρα  

•  Είναι από τα πιο ανεπτυγµένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας σχεδόν εξαλείψει 

το διαχειριστικό φόρτο εκ µέρους των πολιτών, µέσω της παροχής προ-

συµπληρωµένων εντύπων τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν την 

τελική έγκριση του φορολογούµενου.  

 

Επίσης, και στις δύο χώρες:  

• Επωφελής κρίνεται η αναδιοργάνωση των Φορολογικών Υπηρεσιών σε αυτόνοµους 

οργανισµούς του ∆ηµοσίου (υπαγόµενους διοικητικά στο Υπουργείο Οικονοµικών) 

προς την κατεύθυνση ενδυνάµωσης της ευελιξίας και της αποδοτικότητάς τους  

• Εφαρµόζεται στοχοθεσία σε επίπεδο αποδοτικότητας του οργανισµού και 

αποτελεσµατικότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών.  

Αποτελέσµατα µελέτης περίπτωσης 

Η διαφορετικότητα ως προς το εύρος των επιπτώσεων που ανέκυψαν, για τις τρεις 

µελέτες περίπτωσης, αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε 

νοµοθετικό, κανονιστικό και οργανωσιακό επίπεδο κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης των 

φορολογικών υπηρεσιών. Έχει αναφερθεί σαφώς ότι η εφαρµογή του µοντέλου παροχής προ-

συµπληρωµένων εντύπων στη Φινλανδία και το µοντέλο εµπλοκής ενδιάµεσων φορέων στην 

Ιταλία, πραγµατοποιήθηκε κατόπιν υιοθέτησης καίριων και ριζικών αλλαγών στις ισχύουσες 

νοµοθετικές, κανονιστικές και οργανωσιακές δοµές. Αντίστοιχα, για την περίπτωση της 
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Ελλάδας, υπήρξαν κάποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο ήταν εξαιρετικά 

περιορισµένες.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, εντοπίστηκαν σηµαντικές επιπτώσεις που οδήγησαν 

στο συµπέρασµα ότι, τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν σχετικά µε την ηλεκτρονική 

υποβολή είναι αξιοσηµείωτα και ελπιδοφόρα παρά το γεγονός ότι, η ανάπτυξη και λειτουργία 

του TAXISnet δε συνοδεύτηκε από ιδιαίτερες αλλαγές σε κανονιστικό ή οργανωσιακό 

επίπεδο αλλά και οι σχετικές δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού υπήρξαν 

περιστασιακές. 
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Συµπεράσµατα 

Το TAXIS (Φορολογία Information System) είναι ένα IT έργο που ξεκίνησε από 

GMoEF µετά από ένα IT σχέδιο το 1995. TAXIS, το οποίο αποτελεί έναν από τους 

στρατηγικούς IT GMoEF για επενδύσεις µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου. 60 εκατ. ευρώ 

συνέβαλε από εθνικούς και κοινοτικούς (ΕΤΠΑ / ΕΚΤ) κεφάλαια, παρείχε µηχανογραφική 

υποστήριξη στις κεντρικές φορολογικές αρχές, που βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς και στους 

οργανισµούς τοπικής φορολογίας, που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, για τη διενέργεια 

φορολογικών αρχειοθέτησης, τον υπολογισµό και πράξεων πληρωµής µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Το πληροφοριακό σύστηµα TAXIS στηρίζεται σε 3-tier αρχιτεκτονική 

δεδοµένων και εφαρµογών µέσα από ένα εικονικό ιδιωτικό WAN και εξυπηρετεί όλους τους 

φορολογούµενους και φορολόγηση των συναλλαγών στην Ελλάδα. 

Τα TAXIS σχέδια εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν την ανάπτυξη ενός ΟΠΣ κέλυφος 

για την υποστήριξη GMoEF της πολιτικής παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων τις 

απαιτήσεις και την ενίσχυση του TAXIS WAN µε ολοκληρωµένων υπηρεσιών δεδοµένων / 

φωνής / εικόνας υπηρεσίες, προκειµένου να υποστηρίξει όλες τις απαιτήσεις της εσωτερικής 

επικοινωνίας GMoEF του, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες δικτύου κορµού σε όλα αυτά τα 

έργα GMoEF (π.χ. Τελωνειακό Σύστηµα Πληροφοριών). Πέρα από αυτό, TAXIS WAN 

υποδοµή και βάση δεδοµένων TAXIS πληροφοριακό περιεχόµενο µπορούν να αξιοποιηθούν 

για την παροχή υπηρεσιών δικτύου σε άλλη δηµόσια διοίκηση (PA) φορείς, καθώς και την 

ανάπτυξη cross-PA οριζόντιας συνεργασίας συστήµατα. 

Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη του TAXIS έχει συµπληρωθεί από µια σειρά 

εσωτερικών επιχειρηµατικών διαδικασιών ρεύµα-επένδυση και ανασχεδιασµός πρωτοβουλίες 

µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 

έχει καταστεί προφανές ότι η αρχική σύλληψη του έργου αυτού, που χρονολογείται από το 

1995 όταν µηχανογραφική υποστήριξη για τις εσωτερικές λειτουργίες των επιχειρήσεων 

GMoEF ήταν επιτακτική ανάγκη, υποφέρει από µια ισχυρή «εσωστρεφής» προσανατολισµό, 

παραλείποντας να δώσει έµφαση στην άµεση κυβέρνηση-να-πολίτη και την κυβέρνηση σε 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την επέκταση του 

Internet και WWW ως παγκόσµια υποδοµών επικοινωνίας και συναλλαγής για µια 

αναδυόµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, η ψηφιακή οικονοµία, έχει οδηγήσει ΓΓΠΣ για τη 

στρατηγική αντίληψη του κάνοντας κάποιες "δηµοφιλείς" εσωτερικές υπηρεσίες TAXIS 

άµεσα στη διάθεση του πολίτη και επιχειρήσεων φορολογούµενος κοινότητες, παρέχοντας 

έτσι την «λείπει διεπαφή" για την επέκταση µιας εσωτερικής πληροφοριακής υποδοµής για 
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εσωστρεφής λειτουργίες για την υποστήριξη του για εξωστρεφείς υπηρεσίες.Αυτή η 

αντίληψη έχει οδηγήσει στο έργο TAXISnet, των οποίων οι υπηρεσίες είναι άµεσα 

προσβάσιµα στο κοινό, µε τη µορφή ενός δικτυακού τόπου (www.taxisnet.gr). TAXISnet 

προσφέρει µια web-based interface από το οποίο είναι server-side εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται για την κίνηση των συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών στους 

χρήστες. Για λόγους ασφαλείας, τα δεδοµένα ανάκτησης για TAXISnet τις συναλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν από µια off-line-διατηρείται αντίγραφο των εµπλεκόµενων πίνακες της 

βάσης δεδοµένων TAXIS, ενώ οι ενηµερώσεις δεδοµένων αναπαραχθεί off-line µε τη βάση 

δεδοµένων TAXIS. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι TAXISnet εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί από 

επαναχρησιµοποιήσιµα στοιχεία της εφαρµογής TAXIS, ενώ η προαναφερθείσα τεχνική 

αρχιτεκτονική απαιτεί ένα ελάχιστο ποσό της αναδιοργάνωσης στις αρχικές εφαρµογές 

TAXIS και σχήµα βάσης δεδοµένων. Εποµένως, η ανάγκη για τροποποιήσεις λογισµικού 

εφαρµογών ή οποιαδήποτε άλλα αρχιτεκτονικά προσαρµογές έχει ελαχιστοποιηθεί, 

ελαχιστοποιώντας έτσι επίσης χρόνο εφαρµογής και το κόστος. 

Σε γενικές γραµµές, η ανάπτυξη των υπηρεσιών TAXISnet δεν αντιµετώπισε 

σηµαντικά προβλήµατα εφαρµογής, κυρίως λόγω της προσεκτικής σχεδιαστικές αποφάσεις. 

Η εµπειρία από την επιχειρησιακή εκµετάλλευση της υπηρεσίας µε την αύξηση του αριθµού 

των χρηστών έχει δείξει ότι ορισµένες τεχνικές βελτιώσεις ικανότητα µπορεί να είναι 

αναγκαία προκειµένου να διατηρηθεί η υπάρχουσα ποιότητα των υπηρεσιών στο πλαίσιο 

λειτουργίας-in-the-µεγάλο συνθήκες, ενώ σε περιορισµένο αριθµό τεχνικά ορθή και πρακτικά 

Οι επεκτάσεις είναι εφικτό για τη λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική αναµένεται για τη 

δηµιουργία σύνδεσης (off-ή on-line) µεταξύ της υπηρεσίας TAXISnet τραπεζικό σύστηµα και 

συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών. 

Μετά από µια σύντοµη αρχική, πλήρως ηλεκτρονικά, διαδικασία εγγραφής, το 

TAXISnet χρήστες λαµβάνουν ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια που τους επιτρέπουν να έχουν 

πρόσβαση στο πλήρες φάσµα των υπηρεσιών TAXISnet. TAXISnet προσφέρει ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση των υπηρεσιών για τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήµατος που συνοδεύεται από 

τις πληρωµές µέσω τραπεζικών λογαριασµών, µε στόχο να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική 

πληρωµές µέσω καθιερωµένες υποδοµές τραπεζικό σύστηµα ως το επόµενο βήµα. Περαιτέρω 

σχέδια ανάπτυξης για TAXISnet περιλαµβάνει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των υπηρεσιών για 

όλα τα σηµαντικά φορολογικά έντυπα, παροχή υπηρεσιών TAXISnet µέσω πρόσθετων 

δηµόσιων σηµείων πρόσβασης και ένταξης στην µακροπρόθεσµα µε άλλες εθνικές και 

ευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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Στην τρέχουσα κατάσταση του, TAXISnet προσφέρει 24x7 διαθεσιµότητα της 

υπηρεσίας και σε πραγµατικό χρόνο απόκρισης για όλες τις συναλλαγές, καθώς και on-line 

ερωτήσεις και e-mail-based υπηρεσίες γραφείου υποστήριξης για τους εγγεγραµµένους και 

των δυνητικών χρηστών. Οι κύριες κατηγορίες πελατών που απευθύνονται από TAXISnet 

είναι: (α) τους µεµονωµένους πολίτες, µε έµφαση στις αποµακρυσµένες περιοχές, (β) 

λογιστές και επαγγελµατίες (γ) ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε έµφαση στις ΜΜΕ. Σύµφωνα µε 

πρόσφατες εκτιµήσεις, οι TAXISnet υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται περισσότερο από το 

ήµισυ των Internet-enabled ΦΠΑ και ευθύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Επιχειρησιακή εκµετάλλευση περιελάµβανε ένα µικρό αριθµό νοµικών θεµάτων, που 

αφορούν κυρίως την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ερωτηθέντων και νοµική 

εγκυρότητα του e-ΦΠΑ και e-εισόδηµα φορολογικά έντυπα? Αυτά έχουν ήδη επιλυθεί από 

τις αρµόδιες ρυθµιστικές πράξεις και ελαφρύ τεχνικά µέτρα. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά 

πολιτιστικά εµπόδια, από την άλλη πλευρά, έχουν αποθαρρύνει τους τελικούς χρήστες. 

∆εδοµένου ότι οι τρέχουσες τελικού χρήστη επίπεδα διείσδυσης και ο ρυθµός µαρτυρούν, e-

εργασιακές συνήθειες, καθώς και την εµπιστοσύνη και την εµπιστοσύνη του πολιτισµού 

έχουν ήδη καθιερωθεί από επαρκή αριθµό των πολιτών και των επιχειρήσεων, που σήµερα 

λειτουργεί ως µια κρίσιµη µάζα για τη διατήρηση της " ορµή επιτυχία »και την προσέλκυση 

νέων χρηστών στην υπηρεσία. 

Τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα του TAXISnet, όσον αφορά την εσωτερική 

µηχανογραφική υποστήριξη για το χαρτί µε βάση τις συναλλαγές, περιλαµβάνουν (α) την 

εξάλειψη των εργασιών χαρτί και φυσικής µεταφοράς, (β) τη συνεχή διαθεσιµότητα των 

υπηρεσιών, µείωση του χρόνου απόκρισης και µια σηµαντική µείωση των σφαλµάτων, και ( 

γ) ανοιχτές προδιαγραφές API για την ενσωµάτωση της υπηρεσίας TAXISnet καλεί σε 

τρίτους εµπορικά προϊόντα λογισµικού (πακέτα αυτοµατισµού γραφείου, συστήµατα ERP, 

κλπ.) Ένα βασικό θέµα στην ανάπτυξη του TAXISnet υπηρεσιών υπήρξε η ελαχιστοποίηση 

των πρόσθετων τεχνογνωσίας και οικονοµικές επενδύσεις απαιτείται εκ µέρους των τελικών 

χρηστών  δεδοµένου ότι όλες οι εφαρµογές τρέχουν TAXISnet server-side, µόνο ένα low-end 

υπολογιστή µε σύνδεση Internet και ένα πρόγραµµα περιήγησης (πιθανότατα ήδη διαθέσιµες 

στους τελικούς χρήστες) χρειάζονται να έχουν πρόσβαση στο πλήρες φάσµα των υπηρεσιών 

TAXISnet. 

Επιπλέον, η άµεση διαθεσιµότητα των υπηρεσιών TAXISnet για όλους τους χρήστες 

του Internet εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον κανάλια διανοµής. Η ευαισθητοποίηση 

σχετικά µε την υπηρεσία προωθείται µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µέσω των 

περιφερειακών και τοµεακών εκδηλώσεις, καθώς και σε συνεργασία µε τις τοπικές οµάδες 
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σύνδεσης στο Internet (π.χ. τις πανεπιστηµιακές σχολές). Ακριβώς όπως στην περίπτωση µε 

TAXIS, ΓΓΠΣ έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες την εφαρµογή του TAXISnet 

υπηρεσίες σε βιοµηχανικούς προµηθευτές λύσεων, λαµβάνοντας υπόψη ότι η συντήρηση 

υπηρεσία έχει ξεκινήσει σε συνεργασία προµήθεια βάση. 
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