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Περίληψη 

 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία 

συστάθηκε µέσα στο πλαίσιο των µνηµονιακών δεσµεύσεων της Ελλάδας κατά την 

εποχή της οικονοµικής κρίσης και αποτελεί την πλέον πρόσφατη Ανεξάρτητη Αρχή της 

χώρας.  

Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση του θεσµού των ανεξάρτητων αρχών και τα 

χαρακτηριστικά τους στην ελληνική έννοµη τάξη µε ιδιαίτερη αναφορά στις 

συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές. 

Στη συνέχεια, η εργασία εστιάζει στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, 

αναλύοντας τις αιτίες δηµιουργίας της, τα βασικά νοµικά και οργανωτικά 

χαρακτηριστικά της, οι βασικές αξίες και οι στρατηγικοί στόχοι που προβλέπονται στον 

ιδρυτικό της νόµο, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες και την 

αποδοτικότητά της µε βάση τον ετήσιο απολογισµό του 2019. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η λειτουργική ανεξαρτησία των διοικητικών οργάνων της 

Α.Α.∆.Ε. και οι βασικότερες κριτικές που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε αυτή ενώ 

αναλύονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι από τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Τέλος, επιχειρείται η εξαγωγή ορισµένων συµπερασµάτων σχετικά µε την ανεξαρτησία 

και τη λειτουργικότητα της Α.Α.∆.Ε. 

 

Λέξεις- κλειδιά: Α.Α.∆.Ε., ανεξάρτητες αρχές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, λειτουργική 

ανεξαρτησία 
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Abstract 
 

 

This paper examines the Independent Public Revenue Authority, which was set up in the 

context of Greece's memorandum commitments during the economic crisis and 

constitutes the country's most recent Independent Authority. 

Initially, the institution of independent authorities and their characteristics are reviewed 

within the Greek legal system with special reference to the constitutionally guaranteed 

independent authorities. 

Consequently, the paper focuses on the Independent Public Revenue Authority, analyzing 

the reasons for its creation, its basic legal and organizational characteristics, the core 

values and strategic objectives set out in its founding law, the electronic services it 

provides to citizens and its efficiency, based on its 2019 annual report. 

The third chapter examines the operational independence of the administrative bodies of 

I.A.P.R. and the main criticism leveled at it while analyzing the benefits and risks of 

using e-government. Finally, some conclusions are attempted regarding the independence 

and functionality of I.A.P.R. 

 

Keywords: I.A.P.R., independent authorities, e-government, operational independence 
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Κεφάλαιο 1 

Ο θεσμόςτωνανεξάρτητωναρχώνστηνΕλλάδα 

 

 

 

1.1 Ορισμόςκαιλόγοιίδρυσηςτωνανεξάρτητωναρχών 

 

Ο Κουλούρης (1993) έχει ορίσει τις Ανεξάρτητες (∆ιοικητικές) Αρχές ως «εθνικά 

συλλογικά κρατικά όργανα µε αυτοτελή διοικητική υποδοµή και προϋπολογισµό, των 

οποίων τα µέλη απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, κι έχουν ως 

ρόλο την κυρίαρχη εποπτεία ευαίσθητων τοµέων της πολιτικής, οικονοµικής και 

κοινωνικής ζωής διαµέσου της άσκησης κανονιστικών, γνωµοδοτικών, διαιτητικών κι 

εξελεγκτικών αρµοδιοτήτων, των οποίων η άσκηση δεν υπόκειται στον ιεραρχικό έλεγχο 

της διοίκησης, υποτασσόµενη απλώς στον κλασικό έλεγχο νοµιµότητας». Επιπλέον, 

σύµφωνα µε τη Ζύγουρα (1992), σκοπό των εν λόγω αρχών αποτελεί η προάσπιση της 

αµεροληψίας και αντικειµενικότητας των λειτουργών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καθώς 

και των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών απέναντι στους κινδύνους που 

εγκυµονούν ο κρατικός παρεµβατισµός, η αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα και η 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας.  

Η ίδρυση του θεσµού των ανεξάρτητων αρχών σε διεθνές επίπεδο συνιστά µία 

προσπάθεια των πολιτικών ηγεσιών να γεφυρώσουν το χάσµα που διαφάνηκε µεταξύ 

κρατικής εξουσίας και πολιτών, και το οποίο φάνηκε να λαµβάνει σταδιακά µεγαλύτερες 

διαστάσεις ενώ, παράλληλα, λειτούργησε και ως απάντηση στη θεσµική κρίση της 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας (Μπεσίλα- Μακρίδη, 2005). Οι ραγδαίες αλλαγές που 

έλαβαν χώρα κατά τον τελευταίο αιώνα διαµορφώνοντας το σύγχρονο πολιτικό και 

οικονοµικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 

ανέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας πολυάριθµων νέων κρατικών µηχανισµών διοίκησης 

µε αποτέλεσµα οι έννοµες σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ κράτους και πολιτών να 
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πολλαπλασιαστούν και η γραφειοκρατία να αναδειχθεί σε µείζον πρόβληµα της δηµόσιας 

διοίκησης (Αρώνη, 1975). 

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όπως αυτά περιγράφηκαν 

στην προηγούµενη παράγραφο, κατέστησαν σαφές ότι οι κυβερνήσεις των κρατών δεν 

ήταν σε θέση να διασφαλίσουν τον  ακέραιο και αµερόληπτο χαρακτήρα της δηµόσιας 

ζωής, ενώ το πρόβληµα γινόταν ιδιαιτέρως έντονο σε τοµείς που σχετίζονταν µε τα 

θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα(Έκθεση Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής για 

τον Ν. 2225/1994) . Συνεπώς, η δηµιουργία µίας ρυθµιστικής αρχής µεταξύ Κράτους και 

πολιτών, η οποία δε θα έθετε σε κίνδυνο τις σύγχρονες δηµοκρατικές αρχές κατέστη 

µονόδροµος. Οι εν λόγω αρχές έλαβαν τη µορφή µονοπρόσωπων ή συλλογικών 

θεσµικών οργάνων, επανδρωµένων µε προσωπικό εγνωσµένου κύρους που λειτουργούν 

ανεπηρέαστα από τους αξιωµατούχους της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας (Μπεσίλα- 

Μακρίδη, 2005). 

Με στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών προκρίθηκε η δηµιουργία ανεξάρτητων αρχών 

επιφορτισµένων µε την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Η ίδρυση 

των εν λόγω αρχών οδήγησε στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών στον κρατικό 

µηχανισµό µέσω της αύξησης του επιπέδου διαφάνειας στη δηµόσια διοίκηση και τον 

περιορισµό των υποθέσεων διαπλοκής δηµόσιων λειτουργών (DikeInternational, 1994). 

Επιπλέον, η ίδρυση των ανεξάρτητων αρχών θεωρείται ως απότοκο της διατύπωσης νέων 

θεωριών σχετικά µε το ρόλο του κράτους, ο οποίος µεταβλήθηκε από έναν αρκετά 

επεµβατικό ρόλο αναφορικά µε τις οικονοµικές δραστηριότητες σε έναν κατεξοχήν 

ρυθµιστικό. Τέλος, ο εν λόγω θεσµός πρόσφερε τη δυνατότητα στην πολιτική ηγεσία των 

κρατών που τον υιοθέτησαν να µετακυλήσουν την ευθύνη αποφάσεων που συνδέονταν 

µε σηµαντικό πολιτικό κόστος σε µη πολιτικά πρόσωπα (Ηλιάδου, 2010). 
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1.2 ΟιανεξάρτητεςαρχέςστηνΕλλάδακαισεδιεθνέςεπίπεδο 

 

Ο θεσµός των ανεξάρτητων αρχών ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. κατά τα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

µε την ίδρυση της InterstateCommerce Commission ενώ µετά τη λήξη του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου, έλαβε χώρα η συστηµατική οργάνωσή τους που οδήγησε στην 

ίδρυση των «Independent (Administrative) Agencies», οι οποίες προέκυψαν από την 

ανάγκη να υπάρξει µία άµβλυνση του χάσµατος που προέκυπτε από τον ισχύων 

παρεµβατικό ρόλο του κράτους και το σύστηµα της ελεύθερης αγορά που απολάµβανε 

ολοένα και µεγαλύτερη απήχηση στα πλαίσια του NewDeal (Αντωνόπουλος, 1995; 

Μακρυδηµήτρης&Πραβίτα, 2012), µε σταθερή προσήλωση στην προστασία των 

συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των πολιτών (Σηµίτης, 2008). Από την άλλη 

πλευρά, η εµφάνιση του θεσµού στην ευρωπαϊκή ήπειρο δεν υπήρξε ένα ταυτόχρονο και 

οµοιογενές φαινόµενο (Γιαννάκος, 2018). Σηµείο αναφοράς του εν λόγω θεσµού υπήρξε 

το γαλλικό κράτος, µέσω της ίδρυσης των λεγόµενων 

AuthoritèsAdministrativesIndépendantes κατά τη δεκαετία του 1950 και τη συνεχή τους 

εξέλιξη κατά τις επόµενες δύο δεκαετίες (∆ρόσος, 2003). Λίγα χρόνια αργότερα, το 

γαλλικό παράδειγµα ακολούθησαν οι χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου, όπου 

αναπτύχθηκαν αντίστοιχοι θεσµού υπό την ονοµασία Ombudsman, καθώς και η 

Βρετανία µε την ίδρυση των QUANGOS (quasi – autonomous non – governmental 

organisations (Αντωνόπουλος 1995). 

Στην Ελλάδα, ο θεσµός των ανεξάρτητων αρχών οργανώθηκε στα πρότυπα του γαλλικού 

συστήµατος και συνιστά ένα σχετικά νέο φαινόµενο στα πλαίσια του ελληνικού νοµικού 

συστήµατος (∆ρόσος, 2003). Έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις σχετικά µε το ποια υπήρξε 

η πρώτη ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε οι οποίες αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισµού 

που ιδρύθηκε µε βάση τις προβλέψεις του άρθρου 8 του Ν.703/1977 1977 (όπως 

ανασχηµατίσθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 1934/1991) και το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο 

που ιδρύθηκε δέκα χρόνια αργότερα, το 1987 (µε το άρθρο 9 του Ν. 1730/87) και 

µετεξελίχθηκε σε Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ν. 1866/1989 όπως αυτό 

αναθεωρήθηκε µε το Ν. 2173/1993). ∆εδοµένης της σαφούς χρονικής απόστασης των 

δύο προαναφερθέντων οργάνων, η διχογνωµία έγκειται στο ερώτηµα εάν το πρώτο 

πληρούσε όλα τα κριτήρια και τους σκοπούς µίας ανεξάρτητης αρχής (Νικολάκη, 2018). 
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1.3 Κατηγορίεςτων ελληνικών ανεξάρτητωναρχών 

 

Στα πλαίσια του ελληνικού νοµικού συστήµατος προβλέπονται τέσσερις κατηγορίες 

Ανεξάρτητων Αρχών (Βενιζέλος, 2008): 

Στην πρώτη κατηγορία ανεξάρτητων αρχών υπάγονται εκείνα τα όργανα που φέρουν την 

ευθύνη για τη θεσµική εγγύηση και την απρόσκοπτη άσκηση των συνταγµατικά 

κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των πολιτών. Οι αρχές αυτής περιλαµβάνουν, µεταξύ 

άλλων, την Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου της Επικοινωνίας και την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις αρχές εκείνες που φέρουν την ευθύνη για την 

εποπτεία της λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διασφαλίζοντας ότι αυτή εκτελείται 

µε τέτοιο τρόπο που να καθίσταται αξιόπιστη, διαφανής και αξιοκρατική. Οι αρχές αυτές 

περιλαµβάνουν τον ΑΣΕΠ και το Συνήγορο του Πολίτη. 

Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται εκείνα τα θεσµικά όργανα που είναι επιφορτισµένα 

µε την ρύθµιση της λειτουργίας των αγορών διασφαλίζοντας ότι δε θίγεται ο υγιής 

οικονοµικός ανταγωνισµός. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Η απουσία συνταγµατικής κατοχύρωσης των 

αρχών που εντάσσονται στη συγκεκριµένη κατηγορία εξηγείται από το γεγονός ότι αυτές 

συνδέονται άρρηκτα µε την εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική που αποφασίζει το 

εκάστοτε κυβερνητικό σχήµα µε αποτέλεσµα να υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές, εν 

µέρει, ως αποτέλεσµα του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το οποίο 

συµµορφώνεται η Ελλάδα. Συνεπώς, για πρακτικούς λόγους, δε συνιστάται η 

συµπερίληψή τους στο συνταγµατικό κείµενο αφού κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε τη συχνή 

αναθεώρηση του Συντάγµατος (Βενιζέλος, 2007). 

Η τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει τις µικτές αρχές, οι οποίες φέρουν αρµοδιότητες που 

αποτελούν συνδυασµό των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων των τριών προηγούµενων 
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κατηγοριών. Πιο αναλυτικά, οι µικτές ανεξάρτητες αρχές εγγυόνται την προάσπιση των 

ατοµικών δικαιωµάτων, ασκούν εποπτεία στην άσκηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

διατηρούν ρυθµιστικό ρόλο όσον αφορά τη λειτουργία των αγορών.  

 

 

1.4 ΟνομικόςχαρακτήραςτωνΑνεξάρτητωνΑρχών 

 

Οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν οργανωτικά µορφώµατα τα οποία διαθέτουν διακριτή 

νοµική οντότητα αλλά υπάγονται στο νοµικό πρόσωπο του Κράτους. Είναι αρµόδιες για 

την έκδοση διοικητικών πράξεων, η εκτέλεση των οποίων δεν προϋποθέτει κάποια 

επιπλέον διοικητική διαδικασία ενώ οι πράξεις τους αυτές υπόκεινται σε δικαστικό 

έλεγχο της συνταγµατικότητάς τους. Επιπλέον, σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα άρθρα 104, 

105 ΕισΝΑΚ21, η δραστηριότητά τους είναι δυνατό να επισύρει την αστική ευθύνη του 

κράτους. Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας τους αποτελεί η διοικητική και 

οικονοµική τους αυτοτέλεια ενώ η ανεξαρτησία τους από πολιτικές σκοπιµότητες 

επισφραγίζεται µέσω της ανεξαρτησίας που απολαµβάνουν τα µέλη τους σε προσωπικό 

και λειτουργικό επίπεδο.  

Το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία και τη στελέχωσή των ανεξάρτητων 

αρχών παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις πέντε συνταγµατικά 

κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες παρουσιάζονται στην παρακάτω 

παράγραφο, και στις ανεξάρτητες αρχές που συστήνονται ή πρόκειται να συσταθούν µε 

κοινό νόµο (Μπεσίλα- Μακρίδη, 2005). 

 

1.4.1 Οικονομικήκαιδιοικητικήαυτοτέλεια 

Η διοικητική αυτοτέλεια των ανεξάρτητων αρχών προκύπτει από το γεγονός ότι η 

εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας καθώς και οι κυβερνητικοί διοικητικοί οργανισµού, 

όπως ορίζεται µε σαφήνεια στο νοµικό πλαίσιο της λειτουργίας των πρώτων,στερούνται 

του δικαιώµατος να απευθύνουν υπηρεσιακή εντολή προς αυτές σχετικά µε τη δράση 

τους. Πιο αναλυτικά, οι ανεξάρτητες αρχές βρίσκονται εκτός του υφιστάµενου πλαισίου 
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της κρατικής διοικητικής ιεραρχίας ενώ απαγορεύεται ρητά η άσκηση οποιουδήποτε 

είδους ιεραρχικού ελέγχου ή διοικητικής εποπτείας, είτε σκοπιµότητας είτε νοµιµότητας, 

επί των εκδιδόµενων διοικητικών πράξεων. Αντιθέτως, οι διοικητικές πράξεις που 

εκδίδονται από τις ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας 

εκ µέρους τω αρµόδιων δικαστικών αρχών. 

Από την άλλη πλευρά, η αυτοτέλεια των ανεξάρτητων αρχών σε οικονοµικό επίπεδο 

προκύπτει από τον τρόπο χρηµατοδότησής τους και το βαθµό του οικονοµικού ελέγχου 

στον οποίο υπόκεινται. Οι ανεξάρτητες αρχές χρηµατοδοτούνται µέσω ενός ειδικού 

προϋπολογισµού πιστώσεων που καταρτίζεται από τα µέλη τους και επικυρώνεται από 

την Ελληνική Βουλή κατά την ψήφιση του Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους. 

 

 

1.4.2 Προσωπικήανεξαρτησίατωνμελών 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 101
Α
 του Ελληνικού Συντάγµατος, τα µέλη 

των ανεξάρτητων αρχών απολαµβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, µε 

στόχο να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του θεσµού από οποιουδήποτε είδους πολιτικές 

σκοπιµότητες. Η αντιστοιχία που παρατηρείται µεταξύ των µελών των ανεξάρτητων 

αρχών και των τακτικών δικαστών όσον αφορά την ανεξαρτησία τους είναι ενδεικτική 

του υψηλού κύρους που το Σύνταγµα προσδίδει στα πρώτα (Μπεσίλα- Μακρίδη, 2005). 

Αρχικά, η διασφάλιση της προσωπικής ανεξαρτησίας των στελεχών των ανεξάρτητων 

αρχών, γίνεται µέσω της θεσµοθέτησης µίας συγκεκριµένης και µακράς θητείας και η 

απαγόρευση της παύσης, µετάθεσης ή αντικατάστασης αυτών πριν από το τέλος της 

θητείας αυτής. Η θητεία αυτή ανέρχεται, ανάλογα µε τη φύση και το ρόλο της κάθε 

αρχής, σε τρία έως έξι έτη ενώ το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.3051/ 2002, προβλέπεται το 

ενδεχόµενο αυτοδίκαιης παράτασης του χρονικού αυτού διαστήµατος µέχρι το διορισµό 

νέων µελών. Οι µόνες περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η έκπτωση ενός ατόµου από την 

ιδιότητα του µέλους µιας ανεξάρτητης αρχής είναι η ύπαρξη ασυµβίβαστου στο πρόσωπό 

του ή η περίπτωση έκδοσης σε βάρος του κάποιας αµετάκλητης δικαστικής απόφασης 

που να σχετίζεται µε αδίκηµα που αφορά το κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου ή 

µε τα καθήκοντά του ως µέλος της ανεξάρτητης αρχής. Σηµειώνεται πως η δυνατότητα 
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παύσης ενός µέλους προβλέπεται µόνο για ορισµένες από αυτές, όπως η Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και η 

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κουλούρης, 2001). 

Κατά τις σχετικές συζητήσεις της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, τέθηκε το ζήτηµα της 

αντισυνταγµατικότητας της επιλογής των µελών των ανεξάρτητων αρχών από τη Βουλή 

αφού θεωρήθηκε ότι αντιβαίνει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών (Καµτσίδου, 

1999). Έτσι, το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 2001 προέβλεπε ότι αρµόδια για τη 

στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, σύµφωνα µε την παράγραφος 2 του άρθρου 101
Α
 

του Συντάγµατος, είναι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ενώ για τη λήψη 

σχετικής απόφασης απαιτείται οµοφωνία ή αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων 

πέµπτων των µελών της. Ως εκ τούτου, για την επιλογή των µελών των ανεξάρτητων 

αρχών απαιτείται η επίτευξη ευρείας συναίνεσης µεταξύ των κοινοβουλευτικών 

κοµµάτων. Επιπλέον, η διαδικασία επιλογής των µελών περιγράφεται διεξοδικά στο 

άρθρο 14, περ. δ΄ και ε΄ του Κανονισµού της Βουλής.  

Άλλο στοιχεία που διασφαλίζει την προσωπική ανεξαρτησία των µελών των 

ανεξάρτητων αρχών αποτελεί η πρόβλεψη για ύπαρξη ασυµβίβαστου της ιδιότητάς τους 

αφού όλα τα εν ενεργεία µέλη των ανεξάρτητων αρχών δεν επιτρέπεται να ασκούν 

οποιοδήποτε δηµόσιο λειτούργηµα ή να κατέχουν µία θέση σε οποιαδήποτε υπηρεσία 

του ∆ηµοσίου, σε ΝΠ∆∆ και σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση ορισµένων ανεξάρτητων αρχών, όπως το Εθνικό 

Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), τα µέλη 

τους φέρουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

περί  «πόθεν έσχες» 

Τέλος, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των µελών των ανεξάρτητων αρχών σε 

προσωπικό επίπεδο επιτυγχάνεται και µέσω της εξασφάλισης δικονοµικής ασυλίας, η 

οποία έγκειται σε απαγόρευση καταδίωξης, σύλληψης, κράτησης ή δίκης τους για 

υποθέσεις που δοµούνται πάνω στις γνώµες που διατυπώνουν, τις πράξεις που εκδίδουν 

ή τις προτάσεις που κάνουν σχετικά µε την έκδοση νοµοθετηµάτων που εντάσσονται 

σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους. Σηµειώνεται πως η συγκεκριµένη πρόβλεψη, κατά 

κανόνα, βρίσκει εφαρµογή στο θεσµό του Συνηγόρου του Πολίτη. 
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1.4.3 Λειτουργικήανεξαρτησίατωνμελών 

Η ανεξαρτησία των µελών των ανεξάρτητων αρχών σε λειτουργικό επίπεδο απορρέει 

από το γεγονός ότι η δραστηριότητές τους µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους 

κρίνονται αποκλειστικά µε βάση την συνταγµατικότητά και τη νοµιµότητά τους ενώ 

αυτές µπορούν να έρχονται σε αντίθεση µε διατάξεις που κρίνονται ως 

αντισυνταγµατικές. Η πολιτική ηγεσία και τα κρατικά όργανα στερούνται του 

δικαιώµατος να ασκήσουν στη δράση τους οποιουδήποτε είδους έλεγχο, ανεξάρτητα από 

το εάν αυτός έχει χαρακτήρα προληπτικό ή κατασταλτικό καθώς και από το εάν συνιστά 

έλεγχο νοµιµότητας ή σκοπιµότητας.  

 

1.4.4. Κοινοβουλευτικόςέλεγχος 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3051/2002, η δράση των ανεξάρτητων αρχών 

υπόκειται µόνο σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο. Επιπλέον, όσον αφορά τον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο, η παρ.3 του άρθρου 101
Α
 του Συντάγµατος ορίζει πως ««µε τον 

Κανονισµό της Βουλής ρυθµίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε 

τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου».  

Το όργανο της Βουλής, το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την άσκηση του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου του έργου των ανεξάρτητων αρχών είναι η Επιτροπή Θεσµών 

και ∆ιαφάνειας. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται µέσω µίας έκθεσης ετήσιου απολογισµού 

του έργου της εκάστοτε αρχής, την οποία τα µέλη της υποχρεούνται να υποβάλλουν τον 

Οκτώβριο κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος, εν συνεχεία, τη διαβιβάζει 

στη µόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας ή στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή ή και σε 

συνιστώµενη κατά περίπτωση από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων Επιτροπή. Μετά την 

αξιολόγηση της έκθεσης απολογισµού, οι προαναφερθείσες κοινοβουλευτικές επιτροπές 

προβαίνουν στη σύνταξη σχετικών πορισµάτων τα οποία καταθέτουν στον Πρόεδρο της 

Βουλής για να τα διαβιβάσει στον αρµόδιο Υπουργό και τη υπό εξέταση αρχή. Το άρθρο 

138
Α
, παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής προβλέπει ότι το πόρισµα που κατατίθεται 

πρέπει να περιλαµβάνει και την άποψη της µειοψηφίας ενώ η περ΄ ε του άρθρου 14 του 

Κανονισµού της Βουλής προβλέπει ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων δικαιούται να 
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καλέσει, εφόσον κάτι τέτοια κριθεί απαραίτητο, τα µέλη οποιασδήποτε ανεξάρτητης 

αρχής για την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων σχετικά µε την άσκηση των 

συνταγµατικά προβλεπόµενων καθηκόντων της.  

Σηµειώνεται πως η άσκηση ελέγχου επί της δράσης των ανεξάρτητων αρχών εκ µέρους 

των κοινοβουλευτικών οργάνων δεν σηµαίνει, επ’ ουδενί, ότι τα µέλη αυτών των 

οργάνων µπορούν να ασκήσουν έλεγχο νοµιµότητας ή σκοπιµότητας στη δράση των 

ανεξάρτητων αρχών ή ότι νοµιµοποιούνται να καθοδηγήσουν τα µέλη τους (Βενιζέλος, 

2002). 

Ο τρόπος άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου στο έργο των ανεξάρτητων αρχών, όπως 

αυτός περιγράφηκε παραπάνω, θεωρείται ότι αποτελεί µία συµβιβαστική λύση που 

συνδυάζει την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας των εν λόγω οργάνων και την 

αδυναµία καταλογισµού πολιτικής ευθύνης για τις αποφάσεις τους (Μαυροµούστακου, 

2012). 

 

 

1.5ΟσυνταγματικόςχαρακτήραςτωνΑνεξάρτητωνΑρχών 

 

Η συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού των ανεξάρτητων αρχών αποτέλεσε, µεταξύ 

άλλων, αντικείµενο διαβούλευσης στα πλαίσια της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των 

Ελλήνων. Η σχετική συζήτηση οδήγησε στην υπερψήφιση, και µάλιστα µε εκτεταµένη 

πλειοψηφία., της συµπερίληψης του θεσµού στο Σύνταγµα της Ελλάδας ενώ ενστάσεις 

διατυπώθηκαν κυρίως επί διαδικαστικών ζητηµάτων και λεπτοµερειών (Βενιζέλος, 

2002). Από τις εργασίες της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων προέκυψε η 

Συνταγµατική Αναθεώρηση του 2001, η οποία περιελάµβανε και µία σειρά από άρθρα 

που όριζαν τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών. Το γεγονός αυτό κατέταξε την 

Ελλάδα στην ολιγοµελή οµάδα των κρατών που χαρακτηρίζονται από συνταγµατικά 

κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, παρά το γεγονός ότι ο θεσµός εµφανίστηκε σχετικά 

πρόσφατα στην ελληνική έννοµη τάξη (Βενιζέλος, 2002). 
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Στα πλαίσια της προαναφερθείσας συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, οι 

Έλληνες βουλευτές συµφώνησαν στον καθορισµό πέντε αρχών που θα υπάγονταν στο 

καθεστώς της συνταγµατικής κατοχύρωσης: το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο 

(άρθρο 15 παρ. 2 Συντ.), το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (άρθρο 103 παρ. 

7 Συντ.), η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 9
Α
 Συντ.), ο 

Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103 παρ. 9 Συντ.), και η Αρχή ∆ιασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (άρθρο 19 παρ. 2 Συντ.). Η συνταγµατική κατοχύρωση 

του θεσµού επισφραγίστηκε µε το άρθρο 101Α  του αναθεωρηµένου Συντάγµατος ενώ το 

νοµικό πλαίσιο λειτουργείας τους προβλέφθηκε στον εκτελεστικό Νόµο 3051/2002, 

«Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του 

συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις»., όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.4055/2012, καθώς και το άρθρο 138Α του 

Κανονισµού της Βουλής 

Ωστόσο, δεν αποφασίστηκε κάποια αλλαγή όσον αφορά τη δυνατότητα του κοινού 

νοµοθέτη να αποφασίσει την ίδρυση επιπλέον οργάνων που θα λειτουργούν υπό το 

καθεστώς των ανεξάρτητων αρχών. Έτσι, σήµερα, στην ελληνική έννοµη τάξη 

προβλέπεται η λειτουργία µίας σειράς ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες δεν 

προστατεύονται από το καθεστώς της συνταγµατικής κατοχύρωσης και οι οποίες 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η 

Επιτροπή Ανταγωνισµού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων η 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

 

1.6ΣυνταγματικάκατοχυρωμένεςΑνεξάρτητεςΑρχές  

 

1.6.1 ΑρχήΔιασφάλισηςτουΑπορρήτουτωνΕπικοινωνιών 

Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) συστάθηκε µε το 

άρθρο 1 του Ν. 3115/2003 και στοχεύει στην αποτροπή της παραβίασης του απόρρητου 
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χαρακτήρα της αλληλογραφίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης µορφής επικοινωνίας/ 

ανταπόκρισης που αφορά οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποτελεί φορέα 

των συνταγµατικά προβλεπόµενων δικαιωµάτων. Επιπροσθέτως, φέρει την ευθύνη της 

προάσπισης της ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών.  

Η σύνθεση της Α∆ΑΕ είναι επταµελής, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος 

και ο Αντιπρόεδρο ενώ προβλέπεται και ο διορισµός αναπληρωτών αυτών, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από τα ίδια προσόντα και φέρουν τις ίδιες αρµοδιότητες. Πρόκειται για 

άτοµα εγνωσµένου κύρους που συγκεντρώνουν ευρεία αποδοχή των πολιτών και 

χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο κατάρτισης στους τοµείς των επικοινωνιών και της 

Νοµικής. 

 

1.6.2 ΑρχήΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ) ιδρύθηκε µε το Ν. 

2472/1997, ο οποίος θεσπίστηκε στα πλαίσια της συµµόρφωσης του ελληνικού δικαίου 

µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ σχετικά µε την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η λειτουργία της άρχισε στις 10 

Νοεµβρίου 1997. Η εν λόγω ανεξάρτητη αρχή στοχεύει στην προστασία των 

δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών, τα οποία άπτονται της προσωπικότητας και της 

ιδιωτικής τους ζωής. Η λειτουργία της ΑΠ∆ΠΧ αποκτά ιδιαίτερη σηµασία µέσα στο 

σύγχρονο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη των της τεχνολογίας 

των ψηφιακών επικοινωνιών και δικτύων. Οι αρµοδιότητες της εν λόγω αρχής 

διακρίνονται σε: διοικητικές-ελεγκτικές, κανονιστικές-συµβουλευτικές και απολογισµού- 

δηµοσιοποίησης-συνεργασιών 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελείται από τον Πρόεδρο 

και έξι µέλη. Πρόεδρος διορίζεται ένας δικαστικός λειτουργός σε βαθµό Συµβούλου της 

Επικρατείας, αντίστοιχου ή ανώτερου οργάνου ενώ η θητεία όλων των µελών είναι 

τετραετής. Κάθε µέλος µπορεί να ανανεώσει τη θητεία του µία µόνο φορά.  
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1.6.3 ΑνώτατοΣυμβούλιοΕπιλογήςΠροσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

Η ίδρυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού έγινε µε το νόµο 2190/1994 

ενώ κατά τη Συνταγµατική Αναθεώρηση του 2001, οι διατάξεις που αφορούν την εν 

λόγω Ανεξάρτητη Αρχή συµπεριλήφθηκαν στην παρ.7 του άρθρου 103. Η εν λόγω 

ανεξάρτητη αρχή έχει την ευθύνη της στελέχωσης του δηµόσιου τοµέα µέσα από 

διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης. Συνιστά τη θεσµική εγγύηση της 

αµερόληπτης, αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής των δηµόσιων υπαλλήλων και οι 

αρµοδιότητές του διακρίνονται σε: κανονιστικές, ελεγκτικές και κυρωτικές.  

Το ΑΣΕΠ στελεχώνεται από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους τα οποία έχουν διατελέσει, ή 

εξακολουθούν να διατελούν εάν δεν τίθεται ζήτηµα ασυµβίβαστου, σε θέσεις ανώτερων΄/ 

ανώτατων λειτουργών, τακτικών/ αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. και ανώτατων 

στελεχών δηµόσιων οργανισµών, επιχειρήσεων και ΝΠ∆∆. Η σύσταση του συµβουλίου 

γίνεται σε διάφορα επίπεδα και αποτελείται από την Ολοµέλεια, τις Ελάσσονες 

Συνθέσεις, τα Τµήµατα και τις Μονοµελείς Συνθέσεις.  

 

1.6.4 ΕθνικόΣυμβούλιοΡαδιοτηλεόρασης 

Η ίδρυση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προβλεπόταν στο νόµο Ν. 

1866/1989, ο οποίος αφορούσε το νοµοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιδιωτικών 

τηλεοπτικών σταθµών. Η λειτουργία του συγκεκριµένου οργάνου ξεκίνησε το Νοέµβριο 

του 1989 ενώ αποτελεί µία από τις παλαιότερες ανεξάρτητες αρχές της Ελλάδας. Το 

νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία του υπέστη πολυάριθµες µεταβολές. 

Αποστολή του ΕΣΡ αποτελεί η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της 

πολυφωνίας, η τήρηση της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, η βελτίωση της ποιότητας 

των προγραµµάτων που µεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί, όπως 

επιτάσσει το Σύνταγµα. Οι αρµοδιότητες της εν λόγω ανεξάρτητης αρχής διακρίνονται 

σε: κανονιστικές, αποφασιστικές, ελεγκτικές και κυρωτικές.  

Το ΕΣΡ στελεχώνεται από επτά µέλη µε τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί 

µόνο µία φορά. Πρόκειται για άτοµα εγνωσµένου κύρους, προερχόµενα από τους χώρους 

των γραµµάτων, της επιστήµης, της τεχνολογίας, των τεχνών, και της πολιτικής. 
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Σηµειώνεται πως το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του ΕΣΡ καθορίζει µία 

σειρά από επαγγελµατικές ιδιότητες που συνιστούν ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του 

µέλους του συγκεκριµένου συµβουλίου. 

 

1.6.5 ΣυνήγοροςτουΠολίτη (ΣτΠ) 

Ο θεσµός του Συνηγόρου του Πολίτη ιδρύθηκε µε βάση τις διατάξεις του νόµου 2477/97 

και η λειτουργία του ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 1998. Σήµερα, η λειτουργία του 

καθορίζεται µε βάση το Ν.3094/2003, ο οποίος προβλέπει πως, σε αντίθεση µε τις 

υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές που κατοχυρώνονται από το Σύνταγµα, έχει µονοπρόσωπο 

χαρακτήρα και οι αρµοδιότητές του είναι διαµεσολαβητικές και ελεγκτικές τις οποίες 

επιτυγχάνει µέσω της έκδοσης µη εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Αποστολή του εν 

λόγω θεσµού αποτελεί η διερεύνηση ατοµικών διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων, ή 

υλικών ενεργειών οργάνων των δηµόσιων υπηρεσιών προκειµένου να εξακριβώσει εάν 

καταπατώνται δικαιώµατα ή νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

Επιπροσθέτως, φέρει την ευθύνη της διερεύνησης της παρουσίας ενεργειών ή 

παραλείψεων εκ µέρους των λειτουργών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή ιδιωτών που 

στρέφονται κατά ανηλίκων. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ο εν λόγω θεσµός είναι ο µοναδικός που διαθέτει ένα 

µόνο µέλος, ωστόσο προβλέπεται η ύπαρξη Βοηθών Συνηγόρων που δρουν επικουρικά 

αναλαµβάνοντας την επίλυση υποθέσεων που σχετίζονται µε τους εξής θεµατικούς 

κύκλους των αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη: 

• Κύκλος Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων 

• Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας 

• Κύκλος Ποιότητας Ζωής 

• Κύκλος Σχέσεων Κράτους- Πολίτη 

• Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού 

• Κύκλος Ισότητας των Φύλων 
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Κεφάλαιο 2 

ΗΑνεξάρτητηΑρχήΔημοσίωνΕσόδων 

 

 

2.1 Ηίδρυσητουθεσμούκαιοιβασικέςτουλειτουργίες 

 

Μία από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το ελληνικό κράτος στα πλαίσια της αναζήτησης 

οικονοµικής στήριξης από τους τρεις θεσµούς, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕπ) και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), αφορούσε την 

ανεξαρτητοποίηση των οργάνων που ήταν επιφορτισµένα µε τον έλεγχο της είσπραξης 

των δηµοσίων εσόδων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους. Με στόχο 

να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος στόχος, το µνηµόνιο που υπέγραψε η Ελλάδα µε τους 

δανειστές προέβλεπε, αρχικά, την κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών 

και Τελωνειακών Θεµάτων και την αντικατάστασή της από τη Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Εσόδων, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του νόµου 4093/2012 (ΦΕΚ 

222, Α’, 12/11/2012). Εν συνεχεία, στα πλαίσια του τρίτου Μνηµονίου, αποφασίστηκε η 

θεσµοθέτηση της προαναφερθείσας επιτροπής ως ανεξάρτητης αρχής και η 

συνεπαγόµενη ανεξαρτητοποίηση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών από το Υπουργείο 

Οικονοµικών µε στόχο να αποκλειστεί η υπαγωγή της στη σφαίρα επιρροής της 

οποιασδήποτε πολιτικής εξουσίας, στα πρότυπα του InternalRevenueService, των Η.Π.Α. 

(Γεµελιάρης, 2017). 

Η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία αντικατέστησε τη Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων και αποτέλεσε την πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αρχή 

στην ελληνική έννοµη τάξη, προβλέφθηκε από το νόµο 4389/2016«Επείγουσες διατάξεις 

για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». Η επιλογή του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Α.Α.∆.Ε. έλαβε χώρα το Σεπτέµβριο του 2016 και η επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά 

της την 1
η
 Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 
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Σκοπό της Α.Α.∆.Ε. αποτελεί η διασφάλιση της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, ο 

σχεδιασµός και η εποπτεία των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, η αποτροπή της 

φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου και η ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη 

νεοσυσταθείσα επιτροπή µεταβιβάζεται και το σύνολο της σχετικής υλικής βάσης 

(∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Τελωνεία, Χηµικές Υπηρεσίες) που µέχρι τότε υπαγόταν στο 

Υπουργείο Οικονοµικών. Η Α.Α.∆.Ε. συγκεντρώνει τις αρµοδιότητες της κατηργηµένης 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, των ∆ηµόσιων Οικονοµικών υπηρεσιών 

(∆.Ο.Υ.) καθώς και ένα τµήµα των αρµοδιοτήτων του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.). Κατόπιν απαίτησης των δανειστών, η διοικητική οργάνωση της 

υπηρεσίας έγινε µε τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει το δικαίωµά τους να έχουν λόγο 

στην επιλογή των στελεχών της Α.Α.∆.Ε. και να εποπτεύουν τη λειτουργία της 

(Γιαννάκος, 2018). 

∆εδοµένου ότι συγκαταλέγεται στις νοµικά κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές, η 

Α.Α.∆.Ε. δεν υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο ενώ χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία σε 

διοικητικό, οικονοµικό και λειτουργικό επίπεδο. Το έργο της εν λόγω επιτροπής 

υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο µέσω της υποχρέωσης έγγραφης ενηµέρωσης των 

µελών της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, η οποία λαµβάνει χώρα δύο 

φορές ετησίως. Η υπηρεσία βρίσκεται εκτός της ιεραρχικής πυραµίδας µε επικεφαλής 

τον Υπουργό Οικονοµικών αλλά ο τελευταίος έχει το δικαίωµα να καταθέτει προτάσεις 

σχετικά µε την ερµηνεία και τη στρατηγική εφαρµογή της κυβερνητικής φορολογικής 

πολιτικής σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες της Α.Α.∆.Ε. καθώς και σε 

περιπτώσεις όπου συντρέχουν ορισµένες εξαιρετικές συνθήκες. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του νόµου 4389/16, µεταξύ της Α.Α.∆.Ε. και του Υπουργού Οικονοµικών 

πρέπει να υπάρχει αµφίδροµη ενηµέρωση (Σωµαράκη, 2018). Ωστόσο, σε περίπτωση 

που υπάρξει διάσταση απόψεων µεταξύ του ∆ιοικητή της επιτροπής και του αρµόδιου 

Υπουργού σχετικά µε την εφαρµογή της φορολογικής πολιτικής, ο τελευταίος αναθέτει 

την ευθύνη της σχετικής απόφασης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής (Χανιώτου, 

2019). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ιδρυτικού νόµου της Α.Α.∆.Ε., τα µέλη της Αρχής 

επιφορτίζονται µε την ευθύνη κατάρτισης του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου 
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καθώς και επιµέρους σχέδια και δραστηριότητες στα πλαίσια της εφαρµογής της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής που αποφασίζεται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. 

Επιπλέον, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, οι επιµέρους υπηρεσίες που υπάγονται στην εν 

λόγω αρχή ενηµερώνονται για το στρατηγικό σχέδιο και προσδιορίζονται οι ποιοτικοί 

και ποσοτικοί στόχοι που αυτές καλούνται να επιτύχουν ενώ, παράλληλα, σχεδιάζονται 

οι µέθοδοι υλοποίησής τους και οι τρόποι αξιολόγησης της δράσης τους. Τέλος, το άρθρο 

28 του προαναφερθέντος νόµου ορίζει ότι η Α.Α.∆.Ε. σχεδιάζει και εφαρµόζει, ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα, προγράµµατα αξιολόγησης του προσωπικού της, τόσο 

ποιοτικής όσο και ποσοτικής, µε βάση τους στόχους που έχουν καθοριστεί και των 

περιγραµµάτων των θέσεων εργασίας (Π.Θ.Ε.) 

 

 

2.2 Νομικόςχαρακτήραςκαιοργανωτικήδομή 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόµου, η Α.Α.∆.Ε. στερείται νοµικής 

προσωπικότητας και υπάγεται, όπως το σύνολο των Ανεξάρτητων Αρχών, στα όργανα 

του νοµικού προσώπου του κράτους ενώ θεωρείται φορέας της εκτελεστικής εξουσίας. 

Τα διοικητικά όργανα της εν λόγω αρχής έχουν το νοµικό δικαίωµα να εκδίδουν 

οριστικές εκτελεστικές διοικητικές πράξεις ενώ επιφορτίζονται µε την οργάνωση, 

άσκηση και λειτουργία της φορολογικής πολιτικής, καθώς και µε τον υπολογισµό, τη 

βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών και των 

τελωνειακών εσόδων. Επιπροσθέτως, έχει την ευθύνη για την εφαρµογή της ισχύουσας 

νοµοθεσίας που άπτεται των αρµοδιοτήτων της καθώς και επιπλέον µέτρων για τη 

διασφάλιση της φορολογικής και τελωνειακής συµµόρφωσης των πολιτών. Τέλος, 

σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο, τα µέλη της Α.Α.∆.Ε έχουν το δικαίωµα να 

καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των φοροεισπρακτικών 

µηχανισµών του κράτους. 

Ο διοικητικός χαρακτήρας της Α.Α.∆.Ε., όπως αυτός προκύπτει από τον ιδρυτικό της 

νόµο, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο ∆ιοικητικής της εν λόγω ανεξάρτητης 
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αρχής επιφορτίζεται µε την ευθύνη της ενηµέρωσης και της προετοιµασίας του αρµόδιου 

Υπουργού, αυτού των Οικονοµικών, ώστε να απαντήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις στα 

πλαίσια της διενέργειας του προβλεπόµενου κοινοβουλευτικού ελέγχου από την 

Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής. Οι ενηµερωτικές εκθέσεις που 

καταρτίζονται από τα µέλη της Α.Α.∆.Ε. και υποβάλλονται στην εν λόγω επιτροπή, 

συζητούνται από την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής. 

Τέλος,  ο ιδρυτικός νόµος της Α.Α.∆.Ε. κατοχυρώνει την προσωπική και λειτουργική 

ανεξαρτησία των µελών της  Α.Α.∆.Ε., δεδοµένου ότι αυτή συγκαταλέγεται στις 

ανεξάρτητες αρχές. 

Σηµειώνεται πως το νοµικό καθεστώς που καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία της 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων βρίσκεται σε πλήρη συµµόρφωση µε το 

Σύνταγµα και την ελληνική έννοµη τάξη, αφού ακολουθεί τις επιταγές του άρθρου 101
Α
 

του Συντάγµατος και του νόµου 3051/2002 που αφορούν τη λειτουργία των 

συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών και τις πιο πρόσφατες νοµικές 

διατάξεις που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των υπόλοιπων ανεξάρτητων αρχών 

(Σωµαράκη, 2018). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του νόµου 4389/2016 µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε η Α.Α.∆.Ε., 

τα διοικητικά όργανα της εν λόγω αρχής περιλαµβάνουν το ∆ιοικητή και το Συµβούλιο 

∆ιοίκησης. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του 

προαναφερθέντος νόµου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Α.∆.Ε περιλαµβάνει πέντε (5) 

µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου,των οποίων η θητεία ανέρχεται σε πέντε (5) 

έτη. Η συµµετοχή στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης της Α.Α.∆.Ε., δεν συνιστά πλήρη και 

αποκλειστική απασχόληση για τα τέσσερα τακτικά µέλη. Ο ∆ιοικητής έχει το δικαίωµα 

συµµετοχής στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, χωρίς ωστόσο να έχει δικαίωµα 

συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων µέσω ψηφοφορίας.  

Τα καθήκοντα, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε. 

περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, και 15 του ιδρυτικού της νόµου. Η 

πρώτη παράγραφος του άρθρου 14 ορίζει ότι ο ∆ιοικητής της Αρχής επιφορτίζεται µε το 

σύνολο των αρµοδιοτήτων της Αρχής, οι οποίες καθορίζονται µε το συγκεκριµένο νόµο 
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ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η σχετική 

νοµοθεσία προβλέπει ότι αυτές επιβαρύνουν το Συµβούλιο ∆ιοίκησης της Αρχής. Κατά 

την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ∆ιοικητής συνάπτει συµβόλαιο αποδοτικότητας µε 

τον Υπουργό Οικονοµικών, στο οποίο καθορίζονται ρητώς οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη θέση του και οι ετήσιοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να 

επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων του, οι 

οποίες περιλαµβάνουν το σχεδιασµό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

καθώς και προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και εξειδικευµένης κατάρτισης των ατόµων 

που στελεχώνουν τις οργανικές µονάδες της Α.Α.∆.Ε., ο ∆ιοικητής είναι υπεύθυνος για 

την εποπτεία του συνόλου των δραστηριοτήτων της Αρχής.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4389/2016, η επιλογή των µελών του 

Συµβουλίου ∆ιοίκησης της Α.Α.∆.Ε. γίνεται µετά από σχετική δηµοσίευση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους του Υπουργού Οικονοµικών, ενώ ο τελευταίος 

φέρει την ευθύνη για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής του 

Συµβουλίου ∆ιοίκησης. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., 

το  Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή, το Γενικό 

Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, τον Πρόεδρο του ∆ηµοσιονοµικούΣυµβουλίου, 

ένα µέλος του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της χώρας καθ’ υπόδειξιν του 

Υπουργού Οικονοµικών και δύο εκπροσώπουςτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ιδρυτικού νόµου της Α.Α.∆.Ε., τα µέλη του Συµβουλίου 

∆ιοίκησης φέρουν ορισµένες αρµοδιότητες, τις οποίες καλούνται να ασκήσουν µε βασικό 

στόχο την εκπλήρωση των προκαθορισµένων στόχων της Αρχής µε τρόπο αποδοτικό και 

αποτελεσµατικό. Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Α.∆.Ε. φέρει την ευθύνη της 

παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά µε την κατάρτιση του στρατηγικού 

σχεδίου της Αρχής και την επικύρωση του καταρτισµένου στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδίου της, των ετήσιων αναφορών απολογισµού της δράσης της και 

του προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της. 

Αρχικά, το Συµβούλιο ∆ιοίκησης επιφορτίζεται µε την επιλογή των δύο (2) 

καταλληλότερων υποψηφίων για τη θέση του ∆ιοικητή της Αρχής και συντάσσει µία 

σχετική πρόταση προς τον Υπουργό Οικονοµικών. Στη συνέχεια, έχει την ευθύνη της 
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εποπτείας της εκτέλεσης του συµβολαίου απόδοσης του ∆ιοικητή, επικυρώνοντας τη 

συµβατότητα του εν λόγω συµβολαίου µε τους καθορισµένους στόχους της Αρχής 

(Χανιώτου, 2019). 

Σηµαντικός είναι ο ρόλος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης στη στελέχωση της Αρχής αφού  

απαιτείται η επικύρωσή, εκ µέρους των µελών του, του σχεδιασµού και της εφαρµογής 

της αντίστοιχης πολιτικής, ενώ, επιπλέον, φέρει και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες 

αναφορικά µε τις υιοθετούµενες µεθόδους προαγωγών, βαθµολογικής και υπηρεσιακής 

εξέλιξης των στελεχών της Αρχής, ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης της 

αποδοτικότητάς τους, το ύψος των µισθολογικών τους απολαβών, τις διαδικασίες και τα 

κριτήρια πρόσληψης νέων στελεχών καθώς και τις οργανικές θέσεις της Αρχής. 

Τέλος, όσον αφορά τα ζητήµατα που άπτονται της οργάνωσης της Α.Α.∆.Ε., απαραίτητη 

κρίνεται η επικύρωση, εκ µέρους του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, της εφαρµοζόµενης 

πολιτικής που σχετίζεται µε διοικητικές διαδικασίες, του Εσωτερικού Κανονισµού και 

οποιασδήποτε αλλαγής επιχειρείται σε αυτόν. Από την άλλη πλευρά, κατά την κατάρτιση 

του προϋπολογισµού της Αρχής, τα µέλη του Συµβουλίου ∆ιοίκησης γνωµοδοτούν στο 

∆ιοικητή της Αρχής σχετικά µε τον προτεινόµενο προϋπολογισµό, πριν αυτός υποβληθεί 

στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) για την επικύρωσή του από το Κοινοβούλιο, 

εποπτεύουν την εκτέλεσή του, ασκούν έλεγχο για τη σκοπιµότητα δαπανών που 

υπερβαίνουν τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 

(Χανιώτου, 2019). 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του συστατικού νόµου της Α.Α.∆.Ε., προβλέπει τη 

συµµετοχή στο δυναµικό της Αρχής, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε (5) ετών 

λειτουργία της και µε δυνατότητα πενταετούς παράτασης, ενός εµπειρογνώµονα, 

επιφορτισµένου µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των 

φορολογικών πρακτικών µε βάση τις διεθνείς εµπειρίες. Ο εν λόγω ειδικός επί των 

διεθνών φορολογικών πρακτικών, έχει το δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που 

έχει στη διάθεσή της η Αρχή καθώς και δικαίωµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις του 

Συµβουλίου ∆ιοίκησης χωρίς ωστόσο να διαθέτει, όπως και ο ∆ιοικητής, δικαίωµα 

ψήφου. 



 

20 
 

 

2.3 Αρμοδιότητες 

 

Η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, εξαιτίας των αρµοδιοτήτων 

που αυτή φέρει, είναι κοµβικής σηµασίας για την εφαρµογή της φορολογικής πολιτικής 

που καταρτίζεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας µε σηµαντικό αντίκτυπο 

στη συνολική δηµοσιονοµική πολιτική (Γιαννάκος, 2018). 

Η Α.Α.∆.Ε. επιφορτίζεται µε το σύνολο των αρµοδιοτήτων που έφερε η κατηργηµένη 

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) που υπαγόταν στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, όπως αυτές είχαν καθοριστεί κατά την ηµεροµηνία έναρξης της 

λειτουργίας της βάσει των σχετικών νοµικών διατάξεων, συµπεριλαµβανοµένων των 

κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονοµικών, του αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονοµικών. Επιπροσθέτως, η νεοσυσταθείσα Αρχή επιφορτίζεται µε τις 

αρµοδιότητες που ορίζονται από τον ιδρυτικό της νόµο και οποιαδήποτε άλλη σχετική 

γενική ή ειδική διάταξη (Χανιώτου, 2019). 

Οι κυριότερες αρµοδιότητες µε τις οποίες είναι επιφορτισµένη η Α.Α.∆.Ε. είναι (Φίλιου, 

2019): 

• Εποπτεία και έλεγχος της διαδικασίας επαλήθευσης και είσπραξης των δηµοσίων 

εσόδων και η εφαρµογή των κείµενων νοµοθετικών διατάξεων. 

• Ο καθορισµός και η εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων για την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας και των δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών που υπάγονται 

σε αυτή και είναι επιφορτισµένες µε τη συλλογή των φορολογικών και 

τελωνειακών εσόδων και η ενίσχυση της προσπάθειας αποτροπής της 

φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, του λαθρεµπορίου και άλλων τοµέων 

της παραοικονοµίας. 

• Κατάρτιση του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου των δράσεων του 

συνόλου των υπηρεσιών της, καθορισµός των στόχων και των επιθυµητών 

δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών αυτών και η κατάρτιση επιµέρους 

επιχειρησιακών σχεδίων. 
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• Έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και άλλων διοικητικών εγγράφων 

κανονιστικού χαρακτήρα, που αφορούν θέµατα ερµηνείας της ισχύουσας 

νοµοθεσίας και οργάνωσης και διαχείρισης υπηρεσιών 

• Εντοπισµός και αποτροπή εκδήλωσης φαινοµένων διαφθοράς, αδιαφανών 

διαδικασιών, χαµηλής αποτελεσµατικότητας και ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και παραβίασης της νοµιµότητας στα πλαίσια της δράσης των 

υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή (φορολογικών, τελωνειακών, κλπ). 

• Καθορισµός και εφαρµογή των µέτρων που κρίνονται αναγκαία για την 

προάσπιση της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των δικαιωµάτων των 

καταναλωτών 

• Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού λειτουργίας της Αρχής 

• Παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε στόχο τον 

περιορισµό της γραφειοκρατίας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την απλοποίηση των 

διαδικασιών και την επίτευξη εφαρµογής µίας δίκαιης και διαφανούς 

φορολογικής πολιτικής.  

• Έλεγχος και συντονισµός των διαφόρων υπηρεσιών που υπάγονται στον τοµέα 

δράσης της, όπως φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, αξιολόγηση της 

αποδοτικότητάς τους και σύγκρισή της µε τους στόχους που έχουν τεθεί στα 

πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχου και τα καταρτισµένα επιχειρησιακά 

προγράµµατα. 

• Κατάθεση προτάσεων για θέσπιση διατάξεων και µέτρων που θα περιορίσουν τη 

φορολογική και τελωνειακή παραβατικότητα καθώς και µεθόδων αύξησης και 

επιτάχυνσης της εισπραξιµότητας των δηµοσίων εσόδων.  

• Γνωµοδότηση σχετικά µε τα νοµοσχέδια που άπτονται των αρµοδιοτήτων της. 

 

 

2.4 Όραμα, αποστολήκαιστρατηγικοίστόχοι 
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Το όραµα της Α.Α.∆.Ε. συνίσταται στην αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης 

µεταξύ πολιτών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η ανάδειξή του σε έναν πρότυπο οργανισµό 

διασφάλισης της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων. Οι βασικές αξίες που διέπουν τη 

λειτουργία της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής είναι: 

• ∆ικαιοσύνη 

• ∆ιαφάνεια 

• Αξιοκρατία 

• Λογοδοσία 

• Εξωστρέφεια 

• ∆ιαρκής βελτίωση 

Επιπλέον, οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί ως αποστολή της πλέον πρόσφατης 

Ανεξάρτητης Αρχής στα πλαίσια της ελληνικής έννοµης τάξης περιλαµβάνουν: 

• Φορολογική συµµόρφωση 

• Πάταξη της φοροδιαφυγής 

• Πάταξη λαθρεµπορίου 

• ∆ιευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη 

• Προάσπιση δηµόσιας υγείας  

• Οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της Αρχής. 

Το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων σχεδιάστηκε µε σκοπό να 

αντικατοπτρίσει τις προαναφερθείσες αξίες και τους στρατηγικούς στόχους της.Όπως 

πληροφορούµαστε από τον επίσηµο ιστότοπο  της Α.Α.∆.Ε. (aade,gr ), ο σχεδιαστής του 

λογότυπου επέλεξε να δηµιουργήσει ένα σχήµα το οποίο περιλαµβάνει ένα κοινό σηµείο 

επαφής όλων των επιµέρους αξιών της Αρχής µε στόχο να δώσει έµφαση στη δύναµη 

που απορρέει από τη δύναµη αυτή και την ανεξαρτησία της. Το κοινό σηµείο σύγκλισης 

όλων των αξιών και στόχων της Αρχής παραπέµπει στην κοινή προσπάθεια της 

Φορολογικής ∆ιοίκησης και των πολιτών µέσω της καθοριστικής συνεισφοράς των 

τελευταίων από το υστέρηµά τους. 
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 Το λογότυπο αυτό είναι εµπνευσµένο από τον αρχαίο οβολό, ο οποίος είχε τη µορφή 

µακρόστενης µεταλλικής βέργας και αποτελούσε το πρώτο νόµισµα της αρχαίας 

Ελλάδας. 

 

 

 

 

 

2.5 Πληροφοριακάσυστήματα 

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων αποτελεί ένα σηµαντικό φορέα της εφαρµογής 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  της χώρας µέσω της ιστοσελίδας της 
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https://www.aade.gr/ , η οποία προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις 

καθώς και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων, η Α.Α.∆.Ε. φέρει την ευθύνη για το σχεδιασµό, την 

υλοποίηση και την εποπτεία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενώ φροντίζει και για τη 

συστηµατική συντήρηση των παλαιότερων. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η 

σελίδα της Α.Α.∆.Ε. έχουν ως σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες 

παρακάµπτοντας τη γραφειοκρατία και περιορίζοντας το χρόνο αναµονής για τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων τους µε το κράτος. Προκειµένου οι πολίτες να µπορούν να 

κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet, είναι απαραίτητο να διαθέτουν 

κλειδάριθµο και να δηµιουργήσουν ένα λογαριασµό στον οποίο θα έχουν πρόσβαση 

µέσω προσωπικών κωδικών ασφαλείας. 

Τα κυριότερα επιχειρησιακά συστήµατα που διαθέτει η Α.Α.∆.Ε. είναι: 

• Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας TΑΧΙS 

•  Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα TAXISNET 

•  Ολοκληρωµένο Π.Σ. Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS)  

• Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό σύστηµα Τελωνίων (ICISnet)  

• Ολοκληρωµένο Π.Σ. Γενικού Χηµείου του Κράτους (Ο.Π.Σ. Γ.Χ.Κ.)  

• Σύστηµα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασµών 

 

Επιπροσθέτως, η Α.Α.∆.Ε. διαθέτει και τα παρακάτω υποστηρικτικά πληροφοριακά 

συστήµατα: 

• Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης MIS 

• Πληροφοριακό Σύστηµα Ακίνητης Περιουσίας  

• Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων ΚΕΦ  

• Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού  

• Σύστηµα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλο 
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2.5.1 ΗλεκτρονικέςυπηρεσίεςΑ.Α.Δ.Ε. 

Taxis: TaxInformationSystem: Αποτελείτοπλέον ολοκληρωµένο φορολογικό σύστηµα 

της χώρας και σχετίζεται µε την εφαρµογή της κρατικής φορολογικής πολιτικής ενώ η 

χρήση του γίνεται από τους εφοριακούς και τα µέλη της Α.Α.∆.Ε.  

 

TAXISnet: Αποτελεί το κύριο πληροφοριακό σύστηµα που λειτουργεί στα πλαίσια της 

Α.Α.∆.Ε. και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις εκκρεµείς 

υποθέσεις τους µε το κράτος ηλεκτρονικά, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της µεγάλης 

αναµονής στις εφορίες. Συνιστά τµήµα του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Κλεισθένης» που υλοποιήθηκε µε πόρους του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

υλοποίηση του συγκεκριµένου συστήµατος αποτέλεσε ένα πολύ σηµαντικό βήµα στην 

κατεύθυνση της ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και την αντιµετώπιση της 

γραφειοκρατίας στις συναλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο καθώς η υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της σχετικής πλατφόρµας που 

λειτουργεί όλο το 24ωρο. Επιπροσθέτως, µέσω του εν λόγω συστήµατος, οι πολίτες 

έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και να λαµβάνουν 

προσωποποιηµένη πληροφόρηση για τις υποθέσεις τους µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. 

Οι σηµαντικότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του ιστοτόπου της 

Α.Α.∆.Ε. είναι: 

Υπηρεσίες που απευθύνονται στους πολίτες: 

• Υποβολή φορολογικών δηλώσεων έντυπα Ε1, Ε2, Ε3  

• Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης E9  

• Φορολογική Ενηµερότητα Εκκαθάριση δηλώσεων  

• e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

• e-Οχήµατα  

• Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης –Κοινωνικό Μέρισµα (επιδόµατα)  

• e-ΑΠΑΑ, Προσδιορισµός Αντικειµενικής Αξίας Ακινήτων  

• TAXISphone 
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•  Ηλεκτρονική έκδοση τελών κυκλοφορίας  

• Αίτηση ρύθµισης οφειλών 

•  Ακατάσχετος λογαριασµός 

• Υποβολή ηλεκτρονικών µισθωτηρίων  

• Υποβολή αιτήσεων πετρελαίου θέρµανσης  

• Τελωνειακές υπηρεσίες  

• Υπηρεσίες Χηµείου 

 

Υπηρεσίες που απευθύνονται στις επιχειρήσεις: 

• Υποβολή περιοδικών ∆ηλώσεων ΦΠΑ &V.I.E.S 

• E-K.B.Σ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων  

• Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Ε9  

• Υποβολή Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών  

• Μηνιαία Υποβολή Βεβαιώσεων Αποδοχών  

• Μηνιαία Υποβολή Παρακρατούµενων& Προκαταβλητέων φόρων  

• Έκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας  

• e-Οχήµατα Ηλεκτρονική µεταβολή στοιχείων οχηµάτων 

• TAXISphone 

• ICIS - Ηλεκτρονική ∆ιαµετακόµιση, Φορολογικές Επιβαρύνσεις Εισαγοµένων 

• I.C.I.S.NET Ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης εξαγωγών - EMCS, 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξουσιοδοτήσεων)  

• e-Έντυπα  

• Επαγγελµατικός Λογαριασµός  

• ∆ηλώσεις φόρου πλοίων α κατηγ.  

• Αιτήσεις ρύθµισης οφειλών  

• Τέλη και ειδικοί φόροι  

• Υποβολή αιτήσεων επιδότησης πετρελαίου θέρµανσης  

• Υποβολή ηλεκτρονικών µισθωτηρίων  

• e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ  
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• Πληρωµή φόρων και τελών από χώρες της Ζώνης SEPA 

• Ανάγνωση Κλειδαρίθµου Επιχείρησης (e-Υ.Μ.Σ.) 

 

Υπηρεσίες που απευθύνονται στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

• Ε-Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων  

•  Υποβολή Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών  

• e-Α.Π.Α.Α. Προσδιορισµός Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων 

• ICISnet (Εθνικές Φορολογικές Επιβαρύνσεις Εισαγοµένων)  

• Εγκυρότητα Φορολογικών στοιχείων. 

 

2.5.2 Ταυτοποίησηστοιχείωντωνπολιτών 

Η ταυτοποίηση των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.∆.Ε. στηρίζεται 

στην πιστοποίηση των χρηστών µέσω των κωδικών taxisπου αντιστοιχούν σε κάθε 

πολίτη. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης των χρηστών, ζητείται 

η συγκατάθεση των πολιτών για να γίνει χρήση των στοιχείων µητρώου τους στα πλαίσια 

της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών. 

 

2.5.2. ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δηµιουργήθηκε από το Υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής των δηµόσιων 

οργανισµών. Περιλαµβάνει ένα δίκτυο πρόσβασης, το οποίο αποτελεί το βασικό 

εργαλείο των δηµόσιων οργανισµών για τη διεκπεραίωση της µεταξύ τους επικοινωνίας 

(τηλέφωνο), µεταφοράς δεδοµένων (ίντερνετ) και τηλεδιασκέψεων µέσω βίντεο. 

(http://www.syzefxis.gov.gr/ ). 

Η πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας ξεκίνησε το 2001 ενώ τέσσερα (4) χρόνια αργότερα 

ξεκίνησε η πλήρης παραγωγική της λειτουργία (Αποστολάκης και συν., 2008). Το 

συγκεκριµένο έργο φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα της λειτουργίας των δηµόσιων 
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υπηρεσιών, η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε τη χρήση τηλεµατικών υπηρεσιών 

περιορισµένου κόστους και η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω 

αυτοµατοποιηµένων και φιλικών προς το χρήστη συστηµάτων πληροφόρησης. 

 

2.5.2 ΔιαδικτυακήπύληΕΡΜΗΣ 

Το έργο «Κεντρική κυβερνητική πύλη ERMIS» υλοποιήθηκε στα πλαίσια µίας σειράς 

δράσεων που στόχευαν στον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η συγκεκριµένη υπηρεσία κάνει χρήση µίας 

κεντρικής βάσης δεδοµένων προκειµένου να παρέχει ολοκληρωµένη πληροφόρηση προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αναφορικά µε το σύνολο των συναλλαγών τους µε το 

∆ηµόσιο καθώς και επιλεγµένες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η λειτουργία της υπηρεσίας 

αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/  : 

• Παροχή ολοκληρωµένης πληροφόρησης από το σύνολο των υπηρεσιών που 

υπάγονται στη δηµόσια διοίκηση και τη διάθεσή της σε ηλεκτρονικούς φορείς για 

την αξιόπιστη ενηµέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

• ∆ιαλειτουργικότητα: η διαδικτυακή πύλη ERMISδιαθέτει τις απαραίτητες 

υποδοµές για την συνολική υποστήριξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

πληροφοριακών συστηµάτων της δηµόσιας διοίκησης. 

• Ασφάλεια συναλλαγών: η διαδικτυακή πύλη ERMIS διαθέτει ασφαλείς υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των επιπέδων αφού αξιοποιεί κλιµακούµενες 

µεθόδους ψηφιακής αυθεντικοποίησης. 

 

 

2.5.3 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Με στόχο την ενίσχυση και τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών που 

εκτελούνται από τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το 2010 υλοποιήθηκε το 

Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, το οποίο αποσκοπεί στη µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα της 

πολιτικής που εφαρµόζει η κυβέρνηση.  
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Στο εν λόγω πρόγραµµα εντάσσονται 3.660 φορείς, οι οποίοι αναρτούν πράξεις και 

αποφάσεις µέσω της δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβάνοντας 

έναν αποκλειστικό αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης Α.∆.Α. παρέχοντας, µε τον τρόπο 

αυτό, στους πολίτες τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την εγκυρότητα των διαδικασιών 

που αφορούν τη χρηµατοδότηση και άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία 

τους (https://diavgeia.gov.gr/ ) . 

 

 

2.5.4 OpenGov 

Πρόκειται για την ηλεκτρονική υπηρεσία της Α.Α.∆.Ε. που προωθεί την ανοιχτή 

διακυβέρνηση και διαβούλευση µεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών. Οι βασικές 

αρχές από τις οποίες εµφορείται η συγκεκριµένη υπηρεσία περιλαµβάνουν τη διαφάνεια, 

τη διαβούλευση, τη λογοδοσία και την αποκέντρωση 

(http://www.opengov.gr/home/services ) 

Η συγκεκριµένη υπηρεσία κάνει χρήση εφαρµογών και εργαλείων ανοιχτού κώδικα µε 

στόχο το σχεδιασµό και την εφαρµογή καλών πρακτικών που θα ευνοήσουν έναν 

καλύτερο τρόπο διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο της συγκεκριµένης υπηρεσίας βρίσκεται 

η κάλυψη των αιτηµάτων των πολιτών της χώρας για πληροφόρηση, αξιοκρατία και 

συµπερίληψή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

 

2.6 Τοεπιχειρησιακόσχέδιο 2019 

 

Η ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων έχει 

εκπονήσει και θέσει σε εφαρµογής το πρώτο στρατηγικό σχέδιο της Αρχής. Το εν λόγω 

σχέδιο περιλαµβάνει τους στρατηγικούς στόχους των φορολογικών, τελωνειακών και 

λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται στην Α.Α.∆.Ε,. καθώς και τους άξονες δράσης και τις 

προτεραιότητες της Αρχής για την τετραετία 2017-2020. Βασική ιδέα από την οποία 
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εµφορείται το εν λόγω σχέδιο είναι η επίτευξη των τεθέντων στόχων µε ταυτόχρονο 

σεβασµό των βασικών αξιών που διέπουν τη λειτουργία της.  

Στόχο του επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί η συγκεκριµενοποίηση των πέντε (5) 

στρατηγικών στόχων του στρατηγικού σχεδίου αποδίδοντας τους συγκεκριµένα 

αριθµητικά και ποσοτικά στοιχεία. Επιπλέον, υποδεικνύει τις αρµόδιες υπηρεσίες, τον 

επιθυµητό αριθµό των ελέγχων και το ύψος των εσόδων.  

Το επιχειρησιακό σχέδιο για το έτος 2019 περιλαµβάνει 497 στόχους, 51 δράσεις που 

αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του έτους, 12 δράσεις που αναµένεται να 

ολοκληρωθούν µέσα στο επόµενο έτος και 14 µεσοπρόθεσµα έργα. Θέτει ως στόχο του 

την υλοποίηση των πέντε στρατηγικών στόχων και την εφαρµογή του σχεδίου 

µεταρρύθµισης της Αρχής. Η προτεραιότητα που τίθεται αφορά τον εκσυγχρονισµό των 

διαδικασιών µέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τον περιορισµό των 

χειρόγραφων δηλώσεων ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 

πολιτών και επιχειρήσεων. Επιπλέον, περιλαµβάνει κατάταξη των στόχων και των έργων 

βάσει του βαθµού προτεραιότητας και της συµβολής τους στην υλοποίηση του 

στρατηγικού σχεδίου της Α.Α.∆.Ε. 

 

Στρατηγικός στόχος 1 : Ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης 

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος της Α.Α.∆.Ε. αφορά την αύξηση της φορολογικής 

συµµόρφωσης των πολιτών µε στόχο να διασφαλιστούν τα έσοδα του κράτους. Ο στόχος 

αυτός έχει ιδιαίτερη επίπτωση τόσο στην ενίσχυση της λειτουργίας του κοινωνικού 

κράτους όσο και στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µέσω της δηµιουργίας ενός 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της υγιούς 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας των πολιτών και θα καταστήσει τη χώρα πόλο έλξης 

ξένων επενδυτών. 

Η προτεραιότητα που τίθεται για το έτος 2019 αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

των φοροεισπρακτικών µηχανισµών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών 

ελέγχων καθώς και της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων των πολιτών και της 
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καταβολής των επιστροφών. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον εντοπισµό 

φαινοµένων φοροδιαφυγής µε στόχο την ελαχιστοποίηση των διαφυγόντων δηµοσίων 

εσόδων. 

 

Στρατηγικός στόχος 2: Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου 

Στα πλαίσια της επίτευξης του δεύτερου στρατηγικού στόχου της Α.Α.∆.Ε. δίνεται 

έµφαση στη διενέργεια στοχευµένων ελέγχων από τις ∆.Ο.Υ. και άλλα ελεγκτικά κέντρα, 

οι οποίοι θα εστιάζουν σε κλάδους που καταγράφουν απώλειες στο Φ.Π.Α. και στο φόρο 

εισοδήµατος  ή καταγράφουν ιδιαιτέρως αυξηµένες δαπάνες. Προβλέπεται 

δειγµατοληπτικός έλεγχος των επιχειρήσεων που αιτούνται επιστροφής και άµεση 

επιστροφή φόρου για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

Στον τοµέα της πάταξης του λαθρεµπορίου και του παραεµπορίου, προβλέπεται 

εντατικοποίηση των τελωνειακών ελέγχων µε στόχο όχι µόνο τη συλλογή των δηµοσίων 

εσόδων αλλά και την προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. Προβλέπεται η διενέργεια πάνω από 20.000 ελέγχων από 

κινητές ελεγκτικές οµάδες ενώ εντατικοί θα είναι οι έλεγχοι σε αλκοολούχα προϊόντα και 

προϊόντα καπνού. Επιπλέον, προβλέπεται η διενέργεια 8.000 ελέγχων για την 

καταπολέµηση και το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. Τέλος, προβλέπονται περί τους 15.850 

ελέγχους που θα διεξαχθούν εκ των υστέρων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες των 

τελωνείων (ΕΛΥΤ). 

 

Στρατηγικός στόχος 3: ∆ιευκόλυνση του επιχειρείν και του εµπορίου 

Η Α.Α.∆.Ε. έχει θέσει τους εξής στόχους για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής και 

εµπορικής δραστηριότητας των πολιτών: 

• Απλούστευση διαδικασιών 

• Κωδικοποίηση νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου 
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• Σύνταξη εγχειριδίου και οδηγιών για τη διευκόλυνση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων 

 

Στρατηγικός στόχος 4: Εξωστρεφής, αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση µε 

σεβασµό στον πολίτη 

Τέταρτο στρατηγικό στόχο της Α.Α.∆.Ε. αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και η οικοδόµηση µίας σχέσης 

εµπιστοσύνης µε τους φορολογούµενους. Για να το επιτύχει αυτό εστιάζει στην 

ανάπτυξη νέων τεχνολογικών υπηρεσιών και την αναβάθµιση των διαδικασιών 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών µέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρµας, οι 

οποίες βρίσκονται σήµερα σε στάδιο πιλοτικής εφαρµογής. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος που αφορά την ορθή και οµοιόµορφη 

εφαρµογή των διαδικασιών από το προσωπικό της, εκδόθηκε «Εγχειρίδιο επιλεγµένων 

λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, 

(Α.Α.∆.Ε.),», το οποίο προορίζεται για εσωτερική χρήση από τους υπαλλήλους της 

Αρχής.  

 

Στρατηγικός στόχος 5: Προστασία του κοινωνικού συνόλου 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενη παράγραφο της παρούσας εργασίας, η 

προστασία του κοινωνικού συνόλου, του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Α.Α.∆.Ε. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος στόχος προβλέπεται η διενέργεια 

στοχευµένων δειγµατοληπτικών ελέγχων σε τρόφιµα, ποτά, χηµικά προϊόντα και 

αλκοολούχα ποτά.  Επιπλέον, πέραν των προαναφερθέντων ελέγχων προβλέπεται η 

διενέργεια δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 
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2.7Αποδοτικότητατουθεσμού 

 

ΟιΚαίριοι∆είκτεςΑπόδοσης(KeyPerformanceIndicators -KPIs) αποτελούν το εργαλείο 

αξιολόγησης συγκεκριµένων τοµέων δραστηριότητας ενός οργανισµού µε στόχο την 

αναφορά τους κατά το σχεδιασµό των δράσεων για την επίτευξη των τεθέντωνποσοτικών 

και στρατηγικών στόχων. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων αξιολογεί τη φορολογική και τελωνειακή 

δραστηριότητα σε µηνιαία και ετήσια βάση χρησιµοποιώντας τους προαναφερθέντες 

KPIs και αναρτά την έκθεση αποδοτικότητάς της ανά στόχο στο δηµόσιο ιστότοπο της 

Α.Α.∆.Ε. 

Με βάση το δείκτη απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 

τελευταία βαθµίδα, γεγονός που οφείλεται τόσο στις χαµηλές αποδόσεις της όσο και στη 

βραδεία βελτίωση αυτών. Σηµειώνεται ότι η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται σε 

συνάρτηση µε άλλα ευρωπαϊκά κράτη που διαθέτουν παρόµοια χαρακτηριστικά 

περιβάλλοντος (Μήλιου, 2019).  

Η αξιολόγηση των κρατών γίνεται µε βάση δύο δείκτες οι οποίοι αφορούν τη διείσδυση 

που σχετίζεται µε το βαθµό χρήσης ηλεκτρονικών καναλιών από τους χρήστες των 

δηµόσιων υπηρεσιών και η οποία στηρίζεται στην ανάλυση των στοιχείων που 

δηµοσιεύονται από τη Eurostat και το βαθµό ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, η οποία 

υπολογίζεται µέσω mysteryshoppingπου εστιάζει σε τέσσερις (4) δείκτες διακυβέρνησης 

που αφορούν την έµφαση στο χρήστη, τη διαφάνεια της διακυβέρνησης, την 

κινητικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων (Μήλιου, 2019). 

Η έκθεση απολογισµού που δηµοσιεύεται κάθε χρόνο από την Α.Α.∆.Ε. συντάσσεται 

από τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού. Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία της 

έκθεσης αποδοτικότητας της Αρχής για το έτος 2019, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία 

της αποδοτικότητας για το συγκεκριµένο έτος για κάθε στόχο που είχε τεθεί σε σχέση µε 

τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούµενου έτους, καθώς και τις δράσεις που 

προγραµµατίζονται για το 2020 (https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-

04/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95
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%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%

9D%20%CE%91%CE%91%CE%94%CE%95%202019.pdf)  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στην απολογιστική έκθεση, η Α.Α.∆.Ε. 

προκύπτει ότι η Α.Α.∆.Ε. για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά υπερκάλυψε τους στόχους που 

είχε θέσει σχετικά µε τα έσοδα αφού τα έσοδά της υπερέβησαν τον τεθέντα στόχο κατά 

483 εκατοµµύρια ευρώ ενώ κάλυψε και τους στόχους που είχε θέσει αναφορικά µε την 

είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

Με στόχο την πάταξη του λαθρεµπορίου διενεργήθηκαν 94.309 έλεγχοι από τις 

υπηρεσίες του Τελωνείου και τις ΚΟΕ ενώ, παράλληλα, αναλήφθηκε δράση προς την 

κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των  σχετικών διαδικασιών. 

Επιπλέον, η Α.Α.∆.Ε. διενήργησε επιθεωρήσεις, χηµικές αναλύσεις και εργαστηριακούς 

ελέγχους στα πλαίσια της αρµοδιότητάς της για προστασία της δηµόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος. 

Τέλος, οι αξίες της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της ακεραιότητας διαφυλάχθηκαν 

µέσω της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων σε υπηρεσίες της Α.Α.∆.Ε. και ελέγχους της 

περιουσιακής κατάστασης των στελεχών της. 
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Κεφάλαιο 3 

ΗανεξαρτησίακαιηλειτουργικότητατηςΑΑΔΕ 

 

 

3.1 Λειτουργική ανεξαρτησία των διοικητικών οργάνων 

 

Η λειτουργική ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων αφορά τις 

σχέσεις της συγκεκριµένης Αρχής µε τη Βουλή, τις ∆ιοικητικές Αρχές και τον 

επικεφαλής του Υπουργείου Οικονοµικών. Όσον αφορά τις σχέσεις της Αρχής µε τον 

Υπουργό Οικονοµικών, ο συστατικός της νόµος προβλέπει ότι: 

• Ο Υπουργός Οικονοµικών δεν έχει τη δικαιοδοσία να ασκήσει ιεραρχικό έλεγχο 

ή εποπτεία στη δράση της Αρχής 

• Ο Υπουργός Οικονοµικών διατηρεί το δικαίωµα να λειτουργήσει συµβουλευτικά 

παρέχοντας οδηγίες στα µέλη της Αρχής σχετικά µε το περιεχόµενο και την 

υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήµατα που άπτονται των 

αρµοδιοτήτων της καθώς και σε ορισµένες εξαιρετικές περιστάσεις. Ωστόσο, το 

συγκεκριµένο δικαίωµα δεν επεκτείνεται σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση, 

τη λειτουργία και τη στελέχωση της Αρχής.  

• Η Αρχή παρέχει ενηµέρωση στον Υπουργό ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθώς 

και συγκεντρωτικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση των 

καθηκόντωνα του. Από την άλλη, σε ορισµένες περιπτώσεις, ο Υπουργός δεν έχει 

το δικαίωµα να ζητήσει ενηµέρωση από την Αρχή ενώ έχει το δικαίωµα να 

παράσχει οδηγίες χωρίς, ωστόσο, αυτές να έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα.  

• Σε περίπτωση όπου υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ του Υπουργού και του 

∆ιοικητή της Αρχής αναφορικά µε την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής, ο 

πρώτος ζητά τη σχετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης της Αρχής. 

• Η Αρχή, δια του ∆ιοικητή της, έχει το δικαίωµα να καταθέτει προτάσεις σχετικά 

µε νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν ζητήµατα που άπτονται των 

αρµοδιοτήτων της. 
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• Πριν από την κατάθεση προς ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής 

νοµοθετηµάτων που  ρυθµίζουν φορολογικά ή τελωνειακά ζητήµατα, όπως και 

πριν από την εφαρµογή τους, ο Υπουργός Οικονοµικών υποχρεούται να τις 

γνωστοποιήσει στην Α.Α.∆.Ε., η οποία πρέπει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 

ηµερών να εκδώσει σχετική γνωµοδότηση. Σε περίπτωση που η Αρχή δε 

διατυπώσει γνώµη επί των νοµοθετικών διατάξεων µέσα στην προαναφερθείσα 

προθεσµία, η γνώµη της Αρχής εκλαµβάνεται ως θετική. Προβλέπεται 

δυνατότητα σύντµησης της προθεσµίας αυτής σε δέκα (10) µέρες, εάν κρίνεται 

ότι συντρέχει περίπτωση επείγοντος και σε τρεις (3) εάν κρίνεται ότι συντρέχει 

περίπτωση κατεπείγοντος. Σηµειώνεται πως η γνωµοδότηση της Α.Α.∆.Ε. δεν 

έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για τον Υπουργό Οικονοµικών. 

• Η προηγούµενη πρόβλεψη αφορά και τη νοµοθετική δραστηριότητα άλλων 

Υπουργείων, όταν αυτή σχετίζεται µε ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων 

της Αρχής. Και σε αυτή την περίπτωση η ενηµέρωση της Αρχής γίνεται µέσω του 

Υπουργού Οικονοµικών και τηρείται η διαδικασία που περιεγράφηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

• Πριν από την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων που σχετίζονται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την ερµηνεία και την εφαρµογή της φορολογικής 

νοµοθεσίας καθώς και της νοµοθεσίας που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ), η Αρχή οφείλει να τις γνωστοποιήσει στον 

Υπουργό Οικονοµικών ο οποίος διατυπώνει γνώµη επ’ αυτών. Σηµειώνεται πως η 

γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για την Αρχή. 

 

Η λειτουργική ανεξαρτησία της Α.Α.∆.Ε. θεωρείται κοµβικός παράγοντας για την 

επίτευξη της µέγιστης δυνατής αποδοτικότητας της καθώς και της πρόληψης φαινοµένων 

διαφθοράς στα πλαίσια της συλλογής των δηµοσίων εσόδων. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί 

και κάποιες κριτικές σχετικέ µε αυτή, αρχής γενοµένης από την υπαγωγή της νέας Αρχής 

στην κατηγορία των Ανεξάρτητων Αρχών. Το βασικό επιχείρηµα της εν λόγω κριτικής 

απορρέει από το γεγονός ότι η θεσµοθέτησης της Α.Α.∆.Ε. ως Ανεξάρτητης Αρχής 

συνεπάγεται τον αποκλεισµό της κρατικής εξουσίας από την εποπτεία των δηµοσίων 
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εσόδων (Βαλαβάνη). Επιπλέον, η ανεξαρτησία της Αρχής αναφορικά µε την κατάρτιση 

και την υλοποίηση του προϋπολογισµού της καθώς και τη διαδικασία επιλογής των 

στελεχών της έχει συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις εκ µέρους των συνδικαλιστικών 

φορέων του Υπουργείου Οικονοµικών, στη βάση των παρακάτω επιχειρηµάτων 

(eforiakoi.org )  

• ∆ιάσπαση του εργασιακού τους κλάδου µέσω της διαίρεσης των υπαλλήλων 

ανάµεσα στο Υπουργείο Οικονοµικών και την Α.Α.∆.Ε. 

• Η µη υπαγωγή της Α.Α.∆.Ε. στο Υπουργείο Οικονοµικών συνεπάγεται την 

απώλεια της ιδιότητας του δηµοσίου υπαλλήλου για το προσωπικό που θα 

µεταφερθεί στην Αρχή. 

• ∆υνατότητα πλήρους ευελιξίας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και τις 

υπηρεσιακές µεταβολές σε αντίθεση µε ό,τι ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία 

• Εφαρµογή νέου συστήµατος αξιολόγησης 

• Αποµάκρυνση ενός µέρους των υπαλλήλων οι οποίοι προεξοφλείται ότι θα 

χαρακτηρισθούν ως ακατάλληλοι κατά την πρώτη αξιολόγηση και οι οποίοι θα 

έχουν αβέβαιο εργασιακό µέλλον αφού θα συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα της 

κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Επιπροσθέτως, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η υπαγωγή όλων των επιτελικών 

διοικητικών υπηρεσιών που µέχρι την ίδρυση της Α.Α.∆.Ε. υπάγονταν στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, υπονοµεύει τη νοµοπαρασκευαστική δραστηριότητα του εκάστοτε 

Υπουργού αφού αυτός στερείται της νοµοτεχνικής τεχνογνωσίας  του προσωπικού των 

προαναφερθέντων υπηρεσιών µε παράλληλη αποδυνάµωση του διοικητικού προσωπικού 

που παραµένει στην υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών (Γεµελιάρης, 2017). 

Μία επιπλέον κριτική που έχει διατυπωθεί σχετικά µε τη λειτουργική ανεξαρτησία της 

Α.Α.∆.Ε. σχετίζεται µε το γεγονός ότι αυτή φαίνεται να προωθεί τα συµφέροντα των 

ιδιωτικών ελεγκτικών µηχανισµών έναντι των κρατικών στο κοµβικό ζήτηµα της 

διαχείριση της φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής µέσω του µη δεσµευτικού 

χαρακτήρα της γνωµοδότησης του Υπουργού Οικονοµικών επί των κανονιστικών 
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αποφάσεων της Αρχής και της δυνατότητας που δίνεται στο ∆ιοικητή να αποταθεί σε 

κάποιον ιδιωτικό φορέα για την εποπτεία των σχετικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για 

ένα µοντέλο που έχει ήδη εφαρµοστεί στην αγγλική έννοµη τάξη χωρίς, ωστόσο να 

αποφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µε συνέπεια να εγκαταλειφθεί (Γεµελιάρης, 

2017).  

Επιπλέον, σηµαντικές επιφυλάξεις διατυπώνονται και αναφορικά µε τη µη υπαγωγή της 

Α.Α.∆.Ε. σε οποιουδήποτε είδους έλεγχο εκ µέρους κυβερνητικών θεσµών, φορέων ή 

λοιπών διοικητικών αρχών. Πιο αναλυτικά, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του 

ιδρυτικού νόµου της Α.Α.∆.Ε., τα µέλη των διοικητικών οργάνων της Αρχής 

απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας σε οργανωτικό, λειτουργικό και προσωπικό 

επίπεδο µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο έλεγχος σκοπιµότητας από οποιαδήποτε 

κρατική αρχή. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ανάδειξη της Αρχής ως µοναδικό φορέα 

επιφορτισµένο µε την ερµηνεία της νοµοθεσίας που ρυθµίζει φορολογικά ζητήµατα η 

οποία εκτείνεται από την έκδοση σχετικών εγκυκλίων έως την γνωµοδότησα για 

υποθέσεις πολιτών και επιχειρήσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κάθε 

υπαλλήλου της Αρχής (Γεµελιάρης, 2017). 

Επιπροσθέτως,  προβληµατική θεωρείται και η συµπερίληψη ενός εµπειρογνώµονα στις 

συνεδριάσεις του Συµβουλίου ∆ιοίκησης της Α.Α.∆.Ε.. Η σχετική κριτική απορρέει από 

το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος εµπειρογνώµονας δεν επιλέγεται από τον αρµόδιο 

Υπουργό Οικονοµικών ή οποιοδήποτε άλλο θεσµικό πρόσωπο του ελληνικού κράτους 

αλλά, αντιθέτως, ο Υπουργός έχει το δικαίωµα να επιλέξει ανάµεσα σε τρεις (3) 

υποψηφίους που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆εδοµένου ότι ο εν λόγω 

εµπειρογνώµονας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει δικαίωµα ψήφου κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων, διαθέτει το ίδιο δικαίωµα πρόσβασης µε όλα τα µέλη της Αρχής στα 

κρατικά αρχεία εσόδων, γίνεται φανερό πως ο ρόλος του αποτελεί µία άνευ 

προηγουµένου παρέµβαση στον ευαίσθητο τοµέα των δηµοσίων εσόδων του ελληνικού 

κράτους (Γεµελιάρης, 2017). 

Τέλος, ταµέλητηςUFE (UniondesFinanzpersonalsinEuropa) έχουνδιατυπώσει τη ρητή 

αντίθεσή τους στην απόπειρα ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού της χώρας. Πιο αναλυτικά, µέσω της επίσηµης ανακοίνωσης που εξέδωσε, η 
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προαναφερθείσα ένωση τονίζει την τεράστια σηµασία της υπαγωγής των ευαίσθητων 

τοµέων, όπως της συλλογής των δηµοσίων εσόδων, στη δικαιοδοσία του κράτους και, 

συγκεκριµένα, του Υπουργείου Οικονοµικών, αφού το αντίθετο αποτελεί πρωτοφανή 

ρύθµιση για ένα κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, τα µέλη της ένωσης 

εκφράζουν την πεποίθησή τους αναφορικά µε την πρωταρχική σηµασία που λαµβάνει 

στα πλαίσια µίας δηµοκρατικής χώρας, η ανάθεση των κρατικών οικονοµικών 

δραστηριοτήτων σε δηµόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα υπόκεινται στον έλεγχο των 

δηµοκρατικά εκλεγµένων αντιπροσώπων των πολιτών. Τέλος, η ανακοίνωση της 

UFEπεριέχει καταδίκη της απόπειρας διάλυσης του δηµόσιου φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού δεδοµένου ότι αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ουσιαστική 

ανεξαρτησία των ατόµων που στελεχώνουν τον τοµέα διαχείρισης των δηµοσίων εσόδων 

(eforiakoi.org). 

 

 

3.2Ταοφέλητηςηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

περιγράφει την «αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις 

δηµόσιες διοικήσεις, σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε 

να βελτιωθούν η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών και οι δηµοκρατικές διαδικασίες καθώς 

και να ενισχυθεί η υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί το δηµόσιο».  

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκησης θεωρείται πως 

συντελεί καθοριστικά στην αύξηση της διαφάνειας των διαφόρων διαδικασιών που 

εµπίπτουν στο συγκεκριµένο τοµέα καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. 

Πιο αναλυτικά, παρακάτω αναλύονται τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Σπυράκης & Σπυράκη, 2008). 

 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
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Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προσφέρει τη 

δυνατότητα της απλοποίησης των δηµόσιων διαδικασιών και το σηµαντικό περιορισµό 

της γραφειοκρατίας µε αποτέλεσµα να αυξάνεται σηµαντικά η αποτελεσµατικότητα των 

υπηρεσιών. Ειδικότερα οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου που απαιτείται για τις διαδικασίες 

συλλογής, µετάδοσης και προβολής δεδοµένων και πληροφοριών ενώ ενισχύει την 

άµεση επικοινωνία των πολιτών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την ταχύτερη 

διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.  Μεγάλη σηµασία στην εξοικονόµηση χρόνου κατά 

τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών έχει και η διαλειτουργία των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Κατά συνέπεια, επέρχεται σηµαντική σύµπτυξη των 

ενδιάµεσων σταδίων και µείωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

∆ιαφάνεια και εµπιστοσύνη 

Η αυτοµατοποίηση σηµαντικού τµήµατος των διαδικασιών που εκτελούνται από τις 

δηµόσιες υπηρεσίες είχε ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του ανθρώπινου παράγοντα από 

αυτές και, κατ’ επέκταση, τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και της ενίσχυσης της 

διαφάνειας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µέσω της αποτροπής φαινοµένων διαφθοράς των 

δηµόσιων λειτουργών. 

 

Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

Στοιχείο- κλειδί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί η υιοθέτηση στρατηγικών 

που θέτουν στο επίκεντρό τους τον πολίτη και για το λόγο αυτό κύριο µέληµα κατά το 

σχεδιασµό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί η κατανόηση των απαιτήσεων των 

χρηστών. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι πολίτες έχουν καλύτερη και ταχύτερη 

πρόσβαση στις δηµόσιες πληροφορίες µε αποτέλεσµα τη διευκόλυνση των συναλλαγών 

µεταξύ κράτους και πολιτών. Η διευκόλυνση αυτή συνεπάγεται την αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών στο σηµείο που αυτοί εξοικονοµούν χρόνο και χρήµα κατά 
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τις συναλλαγές τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες ενώ, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, 

συνεπάγεται περιορισµού του κόστους υπηρεσιών τους και αύξηση της παραγωγικότητας 

και της ανταγωνίστικότητάς τους, συµβάλλοντας, παράλληλα, και στη συνολική 

ανάπτυξη του κράτους (Καλογήρου και συν., 2015). 

 

Περιορισµός του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών 

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λαµβάνει χώρα µέσω της 

αυτοµατοποίησης των διαδικασιών µε συνέπεια την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων 

ανθρώπινου λάθους και τον περιορισµό του κόστους λειτουργίας της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Επιπλέον, εξοικονόµηση πόρων προκύπτει και από τον περιορισµό των 

διοικητικών εξόδων, συµπεριλαµβανοµένου το κόστους επικοινωνίας µεταξύ των 

διαφορετικών φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

Ικανοποίηση των χρηστών 

Ένα από τα πλέον σηµαντικά οφέλη που προκύπτει από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι η αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών αναφορικά µε τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους µε το κράτος. Αυτό 

οφείλεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εξυπηρέτησης, στην ενίσχυση της 

αξιοπιστίας και της διαφάνειας των διαδικασιών ενώ σηµαντικό ρόλο παίζει και το 

γεγονός ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων µπορεί να γίνει σε 24ωρη 

βάση.  

 

Βελτίωση του επιχειρείν 

Η αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

αποτελεί σηµαντικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας. 

Ως εκ τούτου, η δηµιουργία µίας υποδοµής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τοµέα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δηµιουργεί ένα περιβάλλον που είναι φιλικό και εύχρηστο από τις 
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επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους µε το 

κράτος. Επιπλέον, η αναβάθµιση της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση είναι δυνατό να λειτουργήσει ως πόλος έλξης νέων επενδύσεων στη χώρα. 

 

Οφέλη για τις επιχειρήσεις 

Σε γενικές γραµµές, οι επιχειρήσεις έχουν περισσότερες συναλλαγές µε το κράτος από το 

µέσο πολίτη. Συνεπώς, ο περιορισµός του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων µε το 

κράτος έχει κοµβική σηµασία για τις επιχειρήσεις αφού συνεπάγεται τη µείωση του 

λειτουργικού κόστους και άρα την ενίσχυση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων.  

 

Οφέλη για το δηµόσιο τοµέα 

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στοχεύει στην 

αύξηση των δεικτών αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων 

οργανισµών και η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας τους ως αποτέλεσµα της 

µείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών ανά υπάλληλο. ∆εδοµένου ότι τα 

λειτουργικά έξοδα των δηµόσιων οργανισµών επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, 

γίνεται φανερό το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει.  

 

 

3.3 Κίνδυνοικαι προκλήσεις πουσχετίζονταιμετηνηλεκτρονικήδιακυβέρνηση 
 

Από την άλλη πλευρά, η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι µία απλή 

διαδικασία αφού αυτή συνεπάγεται µία σειρά από δυσκολίες που πρέπει να 

υπερπηδηθούν. 

 

Ψηφιακή γραφειοκρατία 
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Η γραφειοκρατία παραµένει η βασικότερη µέθοδος οργάνωσης των δηµόσιων υπηρεσιών 

λειτουργώντας ανασταλτικά στην ευρύτερη εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Παρά το γεγονός ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εφαρµόζεται σήµερα σε ένα 

σηµαντικό αριθµό δηµόσιων υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ψηφιοποιηθεί, ωστόσο ένας 

επίσης σηµαντικός αριθµός διαδικασιών που σχετίζονται µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των πολιτών στις δηµόσιες υπηρεσίες.  

Σήµερα έχει πλέον αποδειχθεί ότι ο γραφειοκρατικός τρόπος οργάνωσης της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης συνδέεται µε χαµηλούς δείκτες απόδοσης και αποτελεσµατικότητας και, 

συνεπώς, έχει αναδυθεί η ανάγκη για την καθολική εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί αρκετά περίπλοκη αφού το 

οποιοδήποτε λάθος έχει ως συνέπεια την πρόκληση γενικής σύγχυσης. Επιπλέον, 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ενσωµάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µε τρόπο που να προσφέρει ισότιµες υπηρεσίες σε όλους τους 

πολίτες ενέχει πολλαπλούς κινδύνους που σχετίζονται µε (Σπυράκης & Σπυράκη, 2008): 

• Την ενίσχυση της δυνατότητας του κράτους να ασκεί κοινωνικό έλεγχο  

• Τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφοριακές βάσεις δεδοµένων και την 

επιδείνωση των φαινοµένων κοινωνικών διακρίσεων µεταξύ των πολιτών 

• Τον κίνδυνο αποκλεισµού διάφορων κοινωνικών οµάδων από τις πολιτικές 

διαδικασίες 

Όσον αφορά τις προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, αυτές περιλαµβάνουν 

(Μηλιού, 2019): 

 

Ανάπτυξη τεχνολογικών υποδοµών 

Κοµβικό ρόλο στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαδραµατίζει η 

αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Βασικό 

µειονέκτηµα της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί η µη συνδεσιµότητα των 

κρατικών δοµών µε τα ηλεκτρονικά µητρώα. Η απουσία ανάπτυξης και συστηµατικής 
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συντήρησης των τεχνολογικών υποδοµών των δηµόσιων οργανισµών σε συνδυασµό µε 

την υποχρηµατοδότησή τους αποτελούν τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να 

επικεντρωθούν οι προσπάθειες των φορέων που είναι επιφορτισµένοι µε την εφαρµογή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

Ψηφιακό χάσµα 

Η έννοια του ψηφιακού χάσµατος αναφέρεται στις κοινωνικές διακρίσεις που λαµβάνουν 

χώρα µεταξύ των πολιτών σε παγκόσµιο επίπεδο µε βάση της δυνατότητας πρόσβασής 

τους σε πληροφορίες. 

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο ∆ηµόσιο πρέπει να γίνει µε οδηγό την 

εναρµόνιση της χώρας µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βάση ενός 

ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος καθώς σε αντίθετη περίπτωση ενέχει ο κίνδυνος 

δηµιουργίας και ενίσχυσης του ψηφιακού χάσµατος και δηµιουργίας υπηρεσιών οι 

οποίες δεν είναι εύχρηστες και φιλικές προς το χρήστη µε βάση τις δεξιότητές του. Για το 

λόγο αυτό, η διαδικασία ψηφιοποίηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης πρέπει να γίνει 

παράλληλα µε την κατάρτιση του συνόλου των πολιτών στη χρήση των ηλεκτρονικών 

τεχνολογιών. 

 

∆ιαφάνεια 

Μεγάλη σηµασία, στα πλαίσια της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 

δηµόσιο τοµέα, λαµβάνει η διαφάνεια στη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η οποία ιστορικά χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 

διαφθοράς, η επίτευξη της διαφάνειας στην κυβερνητική δράση λαµβάνει ακόµα 

µεγαλύτερη σηµασία προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συµµετέχουν ενεργά 

στις διαδικασίες που σχετίζονται µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 

Ασφάλεια και εµπιστοσύνη 
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Προκειµένου να εφαρµοστεί επιτυχώς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ελληνική 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι σηµαντικό το κράτος να διασφαλίσει την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών ενώ το ίδιο 

ισχύει και µε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων.  

 

Τα προσωπικά δεδοµένα 

Με στόχο τον περιορισµό της χρήσης προσωπικών δεδοµένων από µεγάλο αριθµό 

δηµόσιων φορέων και οργανισµών, κρίνεται απαραίτητο το κράτος να έχει τη 

δυνατότητα να λαµβάνει τις πληροφορίες αυτές από µία ενιαία βάση δεδοµένων, µετά 

από τη συγκατάθεση του πολίτη. Ωστόσο, το κράτος δεν απολαµβάνει την εµπιστοσύνη 

των πολιτών µε αποτέλεσµα αυτοί να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην ασφαλή χρήση 

τω εφαρµογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 

Ανθρώπινο δυναµικό και εκπαίδευση 

Στοιχείο- κλειδί στην ευρεία εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση διαδραµατίζει η εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση της τεχνολογίας ώστε 

αυτοί να είναι πρόθυµοι να εγκαταλείψουν τις παλαιές παραδοσιακές µεθόδους. Ωστόσο, 

στην Ελλάδα, παρατηρείται µία έλλειψη επαρκώς καταρτισµένου προσωπικού των 

δηµόσιων οργανισµών. 

 

Προσβασιµότητα 

Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρµογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σχετίζεται µε την ανάπτυξη 

κατάλληλων εργαλείων που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προκειµένου να αποτραπεί η περιθωριοποίησή 

τους. 
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Οικονοµικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Το υψηλό κόστος της ανάπτυξης και συντήρησης των εφαρµογών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης λειτουργεί ανασταλτικά στην ευρεία διάδοσή της σε όλους τους τοµείς 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεδοµένου ότι υπάρχει σηµαντική έλλειψη χρηµατοδότησης 

από το κράτος λόγω της µακρόχρονης ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας. 

 

Πληροφόρηση των πολιτών 

Μία από τις δυσκολίες που προκύπτει από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση προκύπτει από το γεγονός ότι δεν 

έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στο διαδίκτυο και την κατάλληλη τεχνογνωσία για την 

επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 
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Ο θεσµός των Ανεξάρτητων Αρχών συνιστά µία σηµαντική πτυχή της ελληνικής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αφού στοχεύει στην απλοποίηση των περίπλοκων έννοµων σχέσεων 

που προκύπτουν µεταξύ Κράτους και πολιτών στη σύγχρονη εποχήκαθώς και στην 

αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ αυτών. Παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω 

θεσµός αποτελεί µία σχετικά νέα προσθήκη στην ελληνική έννοµη τάξη, κατοχυρώνεται 

µέσω ειδικής πρόβλεψης του Συντάγµατος. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων αντικατέστησε τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και προέκυψε ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων 

που ανέλαβε η χώρα απέναντι στους δανειστές της στα πλαίσια του τρίτου Μνηµονίου. 

Απαίτηση των δανειστών υπήρξε η ίδρυση ενός ανεξάρτητου οργανισµού που θα είναι 

επιφορτισµένος µε τη βεβαίωση και τη συλλογή των δηµοσίων εσόδων και ο οποίος δε 

θα υπάγεται στη σφαίρα επιρροής της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας µε στόχο να 

ελαχιστοποιηθούν τα φαινόµενα διαφθοράς. 

Η λειτουργία της εν λόγω Αρχής ξεκίνησε το 2017 και έθεσε ως στόχο της τη 

διασφάλιση της συλλογής των δηµοσίων εσόδων, την εποπτεία των φορολογικών και 

τελωνειακών υπηρεσιών, την πάταξη της παραβατικότητας που σχετίζεται µε τους 

συγκεκριµένους τοµείς (φοροδιαφυγή, λαθρεµπόριο, παραεµπόριο) και την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες. 

Η αποδοτικότητα ου θεσµού αποδείχθηκε ικανοποιητική αφού, όπως προκύπτει από τις 

ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις που δηµοσιεύονται στον επίσηµο ιστότοπο της Αρχής, 

αυτή επιτυγχάνει τους τεθέντες στόχους που αφορούν τα δηµόσια έσοδα ενώ, 

παράλληλα, διενεργεί πολυάριθµους ελέγχους για την προστασία του κοινωνικού 

συνόλου, του περιβάλλοντος και της υγιούς επιχειρηµατικότητας, συµβάλλοντας θετικά 

στην αύξηση της αξιοπιστίας του κρατικού µηχανισµού απέναντι στους πολίτες. 

Η λειτουργική ανεξαρτησία της Α.Α.∆.Ε. από τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας 

χαρακτηρίσθηκε από τους δανειστές ως ένα ζήτηµα θεµελιώδους σηµασίας για την 

επίτευξη της µέγιστης δυνατής αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας στον τοµέα της 

συλλογής των δηµοσίων εσόδων. Ωστόσο, ο µεγάλος βαθµός ανεξαρτησίας που 



 

48 
 

απολαµβάνει η εν λόγω Αρχή γεννά ορισµένα ερωτήµατα που αφορούν το κατά πόσο 

αυτή συµβαδίζει µε τις αρχές λειτουργίας ενός σύγχρονου δηµοκρατικού κράτους 

δεδοµένου ότι η πολιτική αρχή της χώρας στερείται του ελέγχου της ερµηνείας της 

φορολογικής πολιτικής και του ευαίσθητου τοµέα των δηµοσίων εσόδων, ο οποίος 

µπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς φορείς. Μάλιστα, η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι µία 

τέτοια πολιτική δεν αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα και, για το λόγο αυτό, δεν πρέπει 

να προτιµάται ενώ δε θεωρείται ότι συµβάλλει θετικά στην αποφυγή φαινοµένων 

διαφθοράς. 

Επιπλέον, η συµπερίληψη στο ανθρώπινο δυναµικό της Αρχής ενός εµπειρογνώµονα, ο 

οποίος, ουσιαστικά, επιλέγεται από τους «θεσµούς» και λογοδοτεί σε αυτούς και ο 

οποίος έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα που έχει στη διάθεσή της η Αρχή και 

σχετίζονται µε τα δηµόσια έσοδα του ελληνικού κράτους, δηµιουργεί ερωτηµατικά 

σχετικά µε το εάν συνιστά παρέµβαση στην εσωτερική πολιτική ενός ανεξάρτητου 

κράτους. 
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