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Περίληψη εργασίας 

 

Σε εκατοµµύρια ανέρχεται πλέον ο αριθµός των ανθρώπων στην Ελλάδα και στον 

υπόλοιπο κόσµο που είναι µέλη στην κοινωνία του internet. Άνθρωποι από κάθε ηλικία, 

µορφωτικό επίπεδο και κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση, µπαίνουν στο χώρο του 

∆ιαδικτύου για να ενηµερωθούν, ψυχαγωγηθούν, να επικοινωνήσουν µε άλλους 

ανθρώπους να συνδιαλεχθούν ή ακόµα να δράσουν επιχειρηµατικά. Η πληροφορική δεν 

έχει να κάνει πλέον µε τους υπολογιστές και τις δυνατότητες τους από άποψη 

υπολογιστικής ταχύτητας, αλλά και µε τον τρόπο ζωής µας. ο γιγαντιαίος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής που κυριαρχούσε παλιότερα έχει παγκόσµια αντικατασταθεί από 

προσωπικούς υπολογιστές. Η ραγδαία ανάπτυξη του internet έχει επιτρέψει την 

εµφάνιση νέων εφαρµογών και υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει 

η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government).         

Οι ραγδαίες εξελίξεις που µας έχουν οδηγήσει στη Κοινωνία της Πληροφορίας και της 

γνώσης έχουν φέρει την Ελλάδα να έχει δηµιουργήσει το δικό της «παγκόσµιο χωριό». 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η αρχή του internet και η εξέλιξή του. Το διαδίκτυο 

κάνει την εµφάνιση του στην Ελλάδα το 1984. Ο τρόπος λειτουργίας και σύνδεσης 

αποβλέπουν στην εξερεύνηση ενός χώρου που την ίδια στιγµή προσελκύει χρήστες. Η 

αρχή γίνεται µε τη δηµιουργία ενός ξεχωριστού λογαριασµού e-mail. Από κει και πέρα 

µπορεί να συµµετέχει σε συζητήσεις, chat rooms, να µεταφέρουν αρχεία χωρίς να τους 

απασχολεί ο χρόνος και η απόσταση. Οι πληροφορίες σε αρχεία, εικόνες, κατακλύζουν 

τις ιστοσελίδες ενώ τρία γράµµατα χρησιµοποιεί ο χρήστης  για να ολοκληρώσει τις 

γνώσεις του. Το World Wide Web (www). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι  δυνατότητες του διαδικτύου. Θα περάσουν 

στην εκµετάλλευση φορέων όπως του Υπουργείου Οικονοµικών και η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση κάνει και τους πιο δύσπιστους µε τη γραφειοκρατία να αλλάζουν γνώµη. 

Με σηµαντικές πρωτοβουλίες αναλαµβάνει τη δηµιουργία προγραµµάτων όπως το 

Αριάδνη και Σύζευξις, για να υλοποιήσει έργα που θα βοηθήσουν σε online 

συναλλαγές. Έργα όπως τα ΚΕΠ, taxis, Επιτροπή της Πληροφορικής, ΓΓΠΣ και 

Κοινωνία της Πληροφορίας, συµβάλλουν στην ανάπτυξη της  e-Ελλάδας.      
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 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής παρουσίαση για τα επιµέρους πληροφοριακά 

συστήµατα της ΓΓΠΣ και οι εφαρµογές που παρέχουν µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

αποβλέπουν στην ένταξη των πολιτών στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης στο νέο 

TAXISnet.  Οι σηµαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται σήµερα είναι η 

ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Ε1, 

Ε2, Ε3 και Ε9), των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, των καταστάσεων Προµηθευτών-

Πελατών του ΚΒΣ και των δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Vies). Κοντά σ’ 

αυτές υπάρχει και ένας αριθµός πρόσθετων, πληροφοριακού χαρακτήρα, οι οποίες 

διαρκώς αναβαθµίζονται και εµπλουτίζονται. Η ανάπτυξη όλων των λειτουργιών της 

ιστοσελίδας ΓΓΠΣ, δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει ο φορολογούµενος το 

δηµοσιονοµικό φορολογικό σύστηµα χωρίς να σπαταλά χρόνο σε ουρές. 

 Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται µια ακόµη συνέπεια της ανάπτυξης των 

ηλεκτρονικών µέσων και της τεχνολογίας είναι η εισαγωγή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στο 

internet. Το ολοκληρωµένο Πληροφοριακό σύστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ – ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ) αποτελεί τον κύριο άξονα της υλοποίησης του εκσυγχρονιστικού 

προγράµµατος και καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών του 

Ιδρύµατος. Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ είναι δυνατόν να υποβάλλετε η 

αναλυτική περιοδική και συµπληρωµατική δήλωση καθώς και να εκδίδεται 

ασφαλιστική ενηµερότητα.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει ως στόχο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 

Λουξεµβούργου το 1997, τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. Κύριος στόχος η 

αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών. Η 

οικονοµική υποχρέωση κάθε φορολογούµενου πολίτη και επιχειρηµατία είναι η 

τακτοποίηση των φορολογικών του υποθέσεων. Καταναλώνει ώρες περιµένοντας σε 

ουρές δηµόσιων υπηρεσιών χωρίς να φτάνει πολλές φορές στην ολοκλήρωση τους. 

Ακολουθώντας την εξέλιξη δηµιουργούν αρχικά ηλεκτρονικά συστήµατα εσωτερικής 

οργάνωσης στις δηµόσιες υπηρεσίες. Όµως βλέποντας ότι η πληροφορική 

ανακαλύφθηκε για να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, ξεπερνούν τις 

δραστηριότητες του υπολογιστή, φτιάχνοντας ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για την 

διετέλεση των φορολογικών εργασιών. Η δηµιουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

όπως θα ονοµαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποτελεί λύτρωση για όλες τις 

υπηρεσίες φορολογικού και όχι µόνο άξονα. 

Περίπου τα δύο τρίτα των ιδιόκτητων επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι διοικητικές και 

άλλες οργανωτικές λειτουργίες στηρίζονται στο προσωπικό που χρειάζεται για κάθε 

τµήµα ξεχωριστά. Με αποτέλεσµα να έχει αναπτυχθεί η πρόσληψη προσωπικού µε 

όποιο εµπόδιο έχει αυτό για τις επιχειρήσεις. Έτσι σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις 

αποφασίζουν να ενισχύουν το ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηµιουργώντας 

διαδικτυακά επιτεύγµατα. 

 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν αφορά µόνο τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις ή το 

δηµόσιο τοµέα. Αφορά στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της χώρας 

παράλληλα µε την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες. Με την 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών µέσων και γενικότερα της τεχνολογίας το υπουργείο 

οικονοµικών προβαίνει στην δηµιουργία του www.taxisnet.gr  και του www.ika.gr για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούµενου πολίτη. Η γενική γραµµατεία 

πληροφοριακών συστηµάτων έχει υλοποιήσει και λειτουργεί παραγωγικά 

πληροφοριακά συστήµατα που επιτρέπουν την διεκπεραίωση συναλλαγών, τη 

χορήγηση εγγράφων και τη παροχή πληροφοριών µέσω internet. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

                        
Τι είναι το  INTERNET 

Internet (∆ιαδίκτυο) ονοµάζεται µια οµάδα παγκόσµιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι 

πόροι (resources)  έχουν τόσο µεγάλο εύρος ώστε να είναι δύσκολο να τους κατανοήσει 

ένα ανθρώπινο ον. Γι’ αυτό το λόγο, όχι µόνο δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να 

κατανοεί όλες τις πλευρές του internet, αλλά δεν υπάρχει και κανένας που να γνωρίζει 

το µεγαλύτερο µέρος του. 

Το Internet (∆ιαδίκτυο) είναι το µεγαλύτερο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών πάνω 

στον πλανήτη. Με τον όρο δίκτυο εννοούµε µια οµάδα υπολογιστών συνδεδεµένων 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριµένα, το internet δεν διοικείται και δεν αποτελεί κτήµα κάποιου 

οργανισµού αλλά είναι το σύνολο των επιµέρους δικτύων τα οποία επικοινωνούν 

και ανταλλάσσουν µεταξύ τους ελεύθερα πληροφορίες. Τα δίκτυα αυτά µπορεί να 

ποικίλλουν, από µεγάλα όπως αυτά των πανεπιστηµίων ή πολυεθνικών εταιριών, µέχρι 

µικρά, όπως αυτό ενός εργαστηρίου ή ακόµα και ενός σπιτιού µε δυο, ίσως, 

υπολογιστές. 

 

Ιστορικό  

Τo Internet ξεκίνησε σαν ιδέα  και πρόταση το 1969 από το Τµήµα Εθνικής Άµυνας 

των Η.Π.Α. µε θέµα ψηφιακές τηλεπικοινωνίες σε περίπτωση πολέµου. Σκοπός του 

δικτύου αυτού ήταν χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας οι στρατιωτικές 

υπηρεσίες να µπορούν να ανταλλάσσουν δεδοµένα σε ότι αφορούσε τη στρατιωτική 

έρευνα. 
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Έχοντας σαν µοναδικό τηλεπικοινωνιακό µέσο το τότε τηλεφωνικό σύστηµα 

αντιµετώπιζαν το πρόβληµα της εξάρτησης του δικτύου από τους κατά τόπους 

σταθµούς και βάσεις. ∆ηλαδή σε περίπτωση επίθεσης αν καταστρεφόταν ένας σταθµός 

όλο το υπόλοιπο σύστηµα θα βρισκόταν εκτός λειτουργίας. Έτσι σχεδιάστηκε η θεωρία 

του «ιστού» που αρχικά ονοµάστηκε «catenet» και η χρήση δυναµικών πρωτοκόλλων 

δροµολόγησης τα TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol), που θα 

επανέφεραν την ροή της κίνησης µέσα στο υποτιθέµενο δίκτυο και θα συνέδεαν µεταξύ 

τους διαφορετικού είδους µηχανήµατα και λογισµικό. Η DARPA ( The Defense 

Advanced Research Projects Agency) ξεκίνησε αµέσως το πρόγραµµα. 

Το σχέδιο γνώρισε µεγάλη επιτυχία. Έτσι όλα τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα δήλωσαν 

ενδιαφέρον για τη σύνδεσή τους σε αυτό, τα οποία χρησιµοποιούσαν το δίκτυο για 

ανταλλαγές πληροφοριών και µελετών, όταν οι ερευνητές και οι επιστήµονες που 

δούλευαν πάνω σε ένα θέµα βρίσκονταν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Λόγω 

της αυξηµένης ζήτησης το ARPANET (Advance Research Projects Agency Network) 

διαχωρίστηκε σε δυο επιµέρους δίκτυα: το MILNET για την εξυπηρέτηση των 

στρατιωτικών σκοπών και το ARPANET (∆ίκτυο Προηγµένων Ερευνητικών 

Εργασιών) για την εξυπηρέτηση των πολιτικών σκοπών. 

Για λόγους τεχνικούς, το ARPANET δεν αποδείχθηκε αρκετά χρήσιµο και 

αντικαταστάθηκε από το NSFNET το 1986 το οποίο συνέδεσε υπερυπολογιστικά 

κέντρα από όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες και αργότερα επεκτάθηκε διασυνδέοντας και 

µεσαίου µεγέθους εθνικά ακαδηµαϊκά δίκτυα, πανεπιστήµια και ερευνητικές οµάδες. 

Το NSFNet το 1990 µε τη σειρά του έδωσε τη θέση του σε µεγάλα εµπορικά δίκτυα τα 

οποία λειτουργούν πλέον σε παγκόσµιο επίπεδο και αποτελούν το γνωστό σε όλους 

µας, internet στη σηµερινή του µορφή. 

Η ιστορία του internet στην Ελλάδα ξεκινά το 1984 από το Ι.Τ.Ε. (Ίδρυµα Τεχνολογίας 

και Έρευνας) της Κρήτης και η εξάπλωση του αναπτύσσεται µε ιδιαίτερα γοργούς 

ρυθµούς. 
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     τηλεφωνική   µισθωµένη  

Χρήστης                         γραµµή                                  γραµµή 

Παροχέας Υπηρεσιών INTERNET 

 

Χρήση του INTERNET 

Χρήση του internet σηµαίνει κάποιος να κάθεται µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή 

του και να έχει πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες. Αυτό µπορεί να το κάνει στη 

δουλειά, στο σχολείο ή στο σπίτι χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε τύπο υπολογιστή (PC 

ή Macintosh ). 

Μια συνηθισµένη σύνδεση µε το internet θα µπορούσε να σηµαίνει  µια απλή 

περιήγηση στις σελίδες (net surfing – web browsing)  ή τον έλεγχο του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Κάποιος  θα µπορούσε να διαβάσει τα µηνύµατα του, να απαντήσει σε 

αυτά που χρειάζονται απάντηση και ίσως να στείλει κάποιο δικό του µήνυµα. 

Πολλοί χρησιµοποιούν το internet για να διαβάσουν άρθρα σε παγκόσµιες οµάδες 

συζήτησης (UseNet) ή για να διαβάσουν ανέκδοτα ή ακόµα και συνταγές. Επίσης 

πολλοί, κυρίως νέοι, χρησιµοποιούν το internet για να παίξουν ένα παιχνίδι ή για να 

διαβάσουν ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ή για να αναζητήσουν πληροφορίες ή αρχεία για 

κάτι που τους ενδιαφέρει. Ακόµα το internet µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεταφορά 

αρχείων, για πρόσβαση σε αποµακρυσµένους υπολογιστές (telnet), για ζωντανή 

συνοµιλία (chat) ή για συνοµιλία µε ήχο και εικόνα (voice chat/ teleconference). 

Ο αριθµός των συνδεδεµένων µε το internet υπολογιστών αυξάνεται ραγδαία. Αυτό, 

οφείλεται, στην  πολλαπλάσια αύξηση του αριθµού των χρηστών του. Με τον τρόπο 

αυτό ενισχύεται και η ικανότητα του internet να αποτελέσει µέσο προώθησης, 

επικοινωνίας και ενηµέρωσης. Συστηµατικές επιστηµονικές έρευνες επικροτούν την 

επιλογή του ως µέσο προώθησης και διαφήµισης και πώλησης προϊόντων και 

υπηρεσιών σε συγκεκριµένα κοινά-στόχους (target groups). Τελικά το internet 

INTERNET 
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προσφέρει τεράστιες δυνατότητες πραγµατοποίησης εµπορικών συναλλαγών για τους 

χρήστες του. 

 

Σύνδεση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει κάποιος να συνδεθεί στο internet θα πρέπει ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής που έχει στην κατοχή του να διαθέτει µια κάρτα modem. Το 

modem είναι µια µικρή συσκευή που επιτρέπει στα δεδοµένα ενός υπολογιστή να 

µεταφερθούν σε κάποιον άλλο υπολογιστή µέσω των κοινών τηλεφωνικών γραµµών.  

Επίσης για να εξασφαλίσει κάποιος τη σύνδεσή του στο internet, θα πρέπει να διαθέτει 

ένα παροχέα (provider), µια εταιρεία στην οποία θα πληρώνει ένα χρηµατικό ποσό ως 

συνδροµή και θα του επιτρέπει να συνδεθεί στο κεντρικό υπολογιστή της. Με τη σειρά 

του αυτός συνδέεται µε κάποιους µόνιµους τηλεπικοινωνιακούς κόµβους µέσω 

καναλιών υψηλών ταχυτήτων διακίνησης πληροφοριών (οπτικές ίνες). Οι κόµβοι αυτοί 

καθιστούν δυνατή την επικοινωνία ανάµεσα σε δυο αποµακρυσµένους υπολογιστές 

οπουδήποτε στον κόσµο. 

 

Τρόπος λειτουργίας του INTERNET 

Η δοµή του internet χαρακτηρίζεται από µια ιεραρχία τριών επιπέδων. Στο πρώτο 

επίπεδο τοποθετούνται τα τοπικά δίκτυα (Local Area Network), τα οποία  αποτελούνται 

από ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ένα ειδικό 

καλώδιο το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το µήκος µερικών δεκάδων µέτρων. Στο 

δεύτερο επίπεδο υπάγονται τα δίκτυα που συνδέουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι 

οποίοι βρίσκονται σε µακρινές αποστάσεις µεταξύ τους και ονοµάζονται δίκτυα 

Ευρείας περιοχής (Wide Area Network). Η σύνδεση τοπικών δικτύων οδηγεί στη 

δηµιουργία περιφερειακών κόµβων που καλύπτουν µεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες. 

Πολλοί κόµβοι µαζί συνδέονται σε ένα ή περισσότερα Εθνικά ∆ίκτυα που αποτελούν 

και το τρίτο επίπεδο. Τα τοπικά δίκτυα αυτά συνδέουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

µε καλώδια των υπηρεσιών και εταιριών τηλεπικοινωνίας. Το internet είναι ένα δίκτυο 

ευρείας περιοχής. 
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Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που είναι σήµερα συνδεδεµένοι στο internet είναι αρκετά 

εκατοµµύρια και αυξάνουν αλµατωδώς. Όταν όµως αναφερόµαστε σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές του internet πρέπει να κάνουµε ένα διαχωρισµό. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές των Παροχέων internet και διαφόρων φορέων, εταιριών οι οποίοι είναι 

µόνιµα συνδεδεµένοι στο υπερδίκτυο επειδή παρέχουν συνεχώς δεδοµένα και 

πληροφορίες. Πέρα από αυτούς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχουν και αυτοί 

των χρηστών συνδροµητών του internet οι οποίοι συνδέονται και διακόπτουν την 

επικοινωνία τους µε αυτό ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Συνολικά, υπολογίζεται ότι 

σήµερα επισκέπτονται το internet περίπου 100 εκατοµµύρια χρήστες ηµερησίως. 

 

Οι Προσφερόµενες Υπηρεσίες του INTERNET 

Τα εργαλεία ή οι εφαρµογές που απαρτίζουν το internet ( διαδίκτυο) είναι: 

1. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (electronic mail ή απλά e- mail). 

2. Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web). 

3. Λίστες συζήτησης µέσω e-mail (Κοινότητες - Mailing lists).  

4. Συνοµιλίες Πραγµατικού Χρόνου IRC. (Τόποι συζητήσεων – chat rooms) 

5. Μεταφορά Αρχείων (File Transfer Information, FTP). 

6. ∆ικτυακά Νέα (Net News, Usenet News). 

7. Εικονική σύνδεση (Remote login, TELNET). 

Όλα τα εργαλεία και γενικότερα το περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου βρίσκονται µέσα σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές που απαρτίζουν το δίκτυο. 

 

1. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( e-mail ) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι η πιο πολυχρησιµοποιηµένη υπηρεσία στο internet. 

Αποτελεί ένα γρήγορο, οικονοµικό και αποδοτικό τρόπο επικοινωνίας µεταξύ χρηστών 

στο δίκτυο σε ολόκληρο τον κόσµο αφού συνδυάζει άµεση διαπροσωπική επικοινωνία, 

αλλά και ευελιξία στη µεταφορά µηνυµάτων και αρχείων. Το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο είναι παραδοσιακό ταχυδροµείο σε ηλεκτρονική µορφή επιτρέποντας την 

επικοινωνία µεταξύ χρηστών. Κάθε χρήστης στο δίκτυο έχει µια ηλεκτρονική 

διεύθυνση  (e-mail address ) και µπορεί να ανταλλάσει µηνύµατα µε άλλους χρήστες. 
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Αποτελεί την πλέον ευρέως χρησιµοποιούµενη εφαρµογή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

όχι µόνο µεταξύ µεµονωµένων χρηστών αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων. 

Η µεγάλη του διάδοση είναι πλήρως δικαιολογηµένη αν αναλογιστεί κανείς τα πολλά 

πλεονεκτήµατα που παρέχει η χρήση του σε σχέση µε άλλες µορφές επικοινωνίας: 

●  O χρήστης µπορεί να στείλει, να λάβει και να διαβάσει τα µηνύµατά του 

όποια χρονική στιγµή θελήσει, αρκεί να έχει πρόσβαση σε υπολογιστή που είναι 

συνδεδεµένος στο δίκτυο. 

● Τα µηνύµατα φθάνουν σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου σε δευτερόλεπτα. 

● Ακόµα παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής του µηνύµατος σε 

περισσότερους από έναν παραλήπτες, γεγονός που καθιστά το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο µέσο συζήτησης µε τη συµµετοχή πολλών χρηστών, 

δηµιουργώντας έτσι τις γνωστές mailing lists όπου τα µηνύµατα που 

ανταλλάσσονται µεταξύ διαφόρων χρηστών µπορούν να είναι ορατά και από 

όλους όσους ενδιαφέρονται για τα θέµατα που συζητούνται. 

Μια ειδική µορφή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι το Voice Messaging, το οποίο 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των τεχνολογιών της πληροφορικής και της 

κλασικής φωνητικής τηλεφωνίας επιτρέποντας την επικοινωνία µε φυσικό τρόπο 

(φωνή) µεταξύ ανθρώπων σε µη πραγµατικό χρόνο. Έτσι µπορεί να θεωρηθεί σαν η 

εξελικτική διαδικασία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπου τα ηλεκτρονικά µηνύµατα 

κειµένου αντικαθίστανται από φωνητικά. 

Μειονέκτηµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ότι δεν στέλνει…. ∆έµατα.  

 
» ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Η πλέον γνωστή και ταυτόχρονα η πιο χρησιµοποιηµένη υπηρεσία στο διαδίκτυο είναι 

αυτή του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (email) που αποτελεί ένα πραγµατικό 

ηλεκτρονικό επίτευγµα. 

Με το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ο χρήστης µπορεί να στείλει κάποιο µήνυµα η 

επιστολή σε µορφή κειµένου. Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται για την υπηρεσία 

αυτή έχουν τη δυνατότητα, µαζί µε το κείµενο της επιστολής, να περιέχουν ταυτόχρονα 
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και συνηµµένα αρχεία οποιασδήποτε µορφής όπως, κειµένου, προγραµµάτων, 

γραφικών, εικόνων κτλ. 

Για να εγκαταστήσουµε σωστά το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον υπολογιστή µας θα 

χρειαστεί να γνωρίζουµε τα εξής: 

●  την ηλεκτρονική διεύθυνση (email address): π.χ. test@ath.forthnet.gr 

Ο κάθε χρήστης µε την εγγραφή του στο Internet, αποκτά ένα όνοµα σύνδεσης (User 

ID) που είναι η ταυτότητα του χρήστη στο δίκτυο, και ένα κωδικό πρόσβασης 

(Password). Αυτόµατα, αποκτά ηλεκτρονική διεύθυνση που προσδιορίζεται από το 

User ID και ένα “γραµµατοκιβώτιο” στον εξυπηρετητή του παροχέα που είναι 

υπεύθυνος για το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Mail Server). 

H διεύθυνση αποτελείται από δύο συνθετικά τα οποία χωρίζονται µε τον ειδικό 

χαρακτήρα @. Το πρώτο συνθετικό δηλώνει το όνοµα του αποστολέα / παραλήπτη και 

το δεύτερο τον υπολογιστή του παροχέα του. 

● τον POP server και τον SMTP server στους οποίους συνδεόµαστε: π.χ. 

popper.ath.forthnet.gr και mailgate.forthnet.gr αντίστοιχα. 

Το Post Office Protocol (POP), επίσης γνωστό και ως POP3 είναι ένα πρωτόκολλο που 

χρησιµοποιείται για την παραλαβή των ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email) από έναν 

αποµακρυσµένο εξυπηρετητή (server) χρησιµοποιώντας σύνδεση TCP/IP. 

Το πρωτόκολλο Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) έχει καθιερωθεί για την 

µετάδοση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο ∆ιαδίκτυο. 

●  τον POP account που έχουµε:STERG.ATH.FORTHNET.GR@popper.ath.forthnet.gr  

 

2. Παγκόσµιος ιστός (World Wide Web) 

Ο παγκόσµιος ιστός ή βιβλιοθήκη του δικτύου. Όπως και κάθε βιβλιοθήκη, έτσι και το 

www χωρίζεται σε αίθουσες µε βιβλία διαφορετικών θεµάτων και κάθε αίθουσα έχει τις 

υποκατηγορίες της. 

Τα ευρετήρια της τεράστιας αυτής βιβλιοθήκης είναι πολλά, λέγονται µηχανές 

αναζήτησης και είναι ηλεκτρονικά ευρετήρια, κάτι σαν ηλεκτρονικοί «Χρυσοί Οδηγοί». 
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Για να βρείτε τα «βιβλία» που σας ενδιαφέρουν, βάζετε τη λέξη ή τις λέξεις κλειδιά για 

τις οποίες αναζητάτε πληροφορίες και ο ηλεκτρονικός µηχανισµός αναζήτησης σας 

παραπέµπει σε ένα κατάλογο µε «βιβλία» ( “sites” ή «δικτυακοί τόποι).  

Τα βιβλία της βιβλιοθήκης είναι παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική πάντα µορφή, 

ανθρώπων, εταιρειών, ιδρυµάτων, ακόµη και κυβερνήσεων και άλλων οργανισµών 

(υπουργείων, νοσοκοµείων, οργανισµών για την υγεία, το περιβάλλον κα). 

Το εξώφυλλο των «βιβλίων» (τόπων) λέγεται εισαγωγική σελίδα ή home page. Οι 

υπόλοιπες σελίδες λέγονται υποσελίδες ή απλά σελίδες (pages). Η αρχική σελίδα, όπως 

και κάθε βιβλίο, χαρακτηρίζεται από το όνοµά της.  

Η εµφάνιση των sites στην οθόνη του υπολογιστή σας γίνεται µέσω ειδικών 

προγραµµάτων, των λεγόµενων «φυλλοµετρητών» (browsers). Στην αγορά έχουν 

επικρατήσει δυο φυλλοµετρητές ο Netscape Communicator της εταιρείας Netscape και 

ο Microsoft Explorer της Microsoft. Το «ξεφύλλισµα» των τόπων γίνεται ηλεκτρονικά, 

είτε µε τη βοήθεια του φυλλοµετρητή, ο οποίος σας επιτρέπει να κινείστε µπρος- πίσω 

µια σελίδα τη φορά, είτε µέσω παραποµπών στο ίδιο το site, οι οποίες σας επιτρέπουν 

να κινηθείτε σε άλλες σελίδες του ίδιου site ή ακόµη και άλλων sites. 

 Το περιεχόµενο των βιβλίων µπορεί να είναι κείµενο, εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι, 

ακόµη και video. Ακόµη, τα περιεχόµενα των σελίδων µπορεί να είναι Ηλεκτρονικοί 

Κατάλογοι προϊόντων σε µορφή πολυµέσων και Ηλεκτρονικές Φόρµες Στοιχείων και 

Παραγγελιών, όπου ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του ηλεκτρονικά και παραγγέλνει 

τα προϊόντα που επιθυµεί. Επιτρέπουν δηλαδή στον χρήστη να διαβάσει ή και να 

ακούσει για το προϊόν και τις χρήσεις του, να αλλάξει την οπτική γωνία του προϊόντος, 

το χρώµα του και άλλα χαρακτηριστικά του.  

Τα τελευταία δύο χρόνια η χρήση του φυλλοµετρητή έχει επεκταθεί και στην αποστολή 

και λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με το ίδιο εργαλείο, δηλαδή τον 

φυλλοµετρητή, µπορεί κανείς και να ξεφυλλίσει τους τόπους και να διεκπεραιώσει το 

ταχυδροµείο του. Σε αυτήν την περίπτωση, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο λέγεται και 

«web e-mail», κάτι το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί .  
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3.  Λίστες συζήτησης µέσω e-mail (Κοινότητες - Mailing lists)  

Οι κοινότητες (communities ή newsgroups) του δικτύου είναι οµάδες συζητήσεων για 

οποιοδήποτε θέµα. Ξεκίνησαν, όπως και όλο το δίκτυο, ως οµάδες συζητήσεων σε 

ερασιτεχνικό επίπεδο µεταξύ ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα και χόµπι. 

Εξελίχθηκαν, όµως, από τις εταιρείες σε εργαλεία έρευνας αγοράς, 

προώθησης/προβολής, επίλυσης προβληµάτων και δηµιουργίας ιδεών.  

 

4. Συνοµιλίες Πραγµατικού Χρόνου IRC. (Τόποι συζητήσεων – chat rooms) 

Οι τόποι συζητήσεων (chat- rooms) είναι και αυτοί, όπως και οι κοινότητες, χώροι όπου 

µπορεί κανείς να «βρεθεί» και να συζητήσει µε ανθρώπους που έχουν τα ίδια 

ενδιαφέροντα. Τα δηµόσια chat-rooms δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

επιχειρήσεις. ∆ηµόσια chat rooms βρίσκονται σε πάρα πολλά sites, συνήθως κάτω από 

την παραποµπή “chat”. 

Από την άλλη, τα ιδιωτικά chat-rooms µπορούν να δηµιουργηθούν και να 

χρησιµοποιηθούν από εταιρείες, όπως άλλωστε και οι κοινότητες, ως ευκαιρίες για 

έρευνα αγοράς, για την προώθηση και προβολή των προϊόντων τους, για την επίλυση 

προβληµάτων των πελατών και τέλος, ως χώροι όπου η κουβέντα δηµιουργεί καλύτερες 

σχέσεις και φέρνει νέες ιδέες. 

Ένα τέτοιο chat-room βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της εταιρείας και έχει 

χρηµατιστηριακό περιεχόµενο. 

 

5. Μεταφορά Αρχείων (File Transfer Information, FTP) 

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο 

σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TCP/IP (δίκτυα όπως internet ή 

intranet). Ο υπολογιστής που χρησιµοποιεί εφαρµογή FTP client µόλις συνδεθεί µε τον 

server µπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος διεργασιών όπως ανέβασµα αρχείων στον 

server, κατέβασµα αρχείων από τον server, µετονοµασία ή διαγραφή αρχείων από τον 

server κ.ο.κ. Το πρωτόκολλο είναι ένα ανοιχτό πρότυπο. Είναι δυνατό κάθε 

υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος σε ένα δίκτυο, να διαχειρίζεται αρχεία σε ένα 
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άλλο υπολογιστή του δικτύου, ακόµη και εάν ο δεύτερος διαθέτει διαφορετικό 

λειτουργικό σύστηµα. 

 

6. ∆ικτυακά Νέα  (Net News, Usenet News) 

∆ικτυακά Νέα είναι οι ηλεκτρονικές διασκέψεις του Internet. Υπάρχουν χιλιάδες 

οµάδες για οποιαδήποτε θέµατα, στα οποία κάθε χρήστης µπορεί να διατυπώσει την 

άποψή του, µια ερώτηση ή ανακοίνωση, την οποία έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν 

όλοι οι χρήστες του Internet και να εκφέρουν την άποψή τους. Με τη διάσκεψη αυτή 

διεξάγονται συζητήσεις, λύνονται απορίες και γνωστοποιούνται ανακοινώσεις σε όλο 

το Internet. Υπάρχουν περισσότερες από 20.000 οµάδες που καλύπτουν θέµατα για 

υπολογιστές, επιστήµες, ψυχαγωγία, πολιτική και πολλά άλλα. Κάθε χρήστης θα βρει 

στο Usenet κάτι που τον ενδιαφέρει σίγουρα και µπορεί να συµµετάσχει ανεµπόδιστα 

στις συζητήσεις, αρκεί να σέβεται τους βασικούς κανόνες καλής συµπεριφοράς και 

διαλόγου. Υπάρχουν αρκετοί Usenet server σε όλο το δίκτυο. Η πιο πρόσφορη όµως και 

η ταχύτερη λύση είναι αυτή του Usenet server του ίδιου του Internet Provider που 

χρησιµοποιείται, αφού λογικά αυτός είναι ο πλησιέστερος Usenet server. 

 

7. Εικονική σύνδεση  (Remote login, TELNET) 

Η Εικονική σύνδεση  είναι µια από τις βασικότερες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου που 

επιτρέπει σε κάποιον χρήστη να έχει πρόσβαση τερµατικού σε ένα µακρινό server. Το 

Telnet λειτουργεί µεταφέροντας τις εντολές που πληκτρολογεί ο χρήστης στον 

υπολογιστή του στον αποµακρυσµένο υπολογιστή µε τον οποίο συνδέεται. Παρ' όλο 

που στην πραγµατικότητα ο χρήστης επικοινωνεί µε τον υπολογιστή του, το πρόγραµµα 

καταφέρνει και δίνει την ψευδαίσθηση στον χρήστη ότι επικοινωνεί µε τον 

αποµακρυσµένο υπολογιστή. 
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Intranet 

Το intranet είναι η εφαρµογή της τεχνολογίας του internet σε ένα «κλειστό» 

ενδοεπιχειρησιακό δίκτυο. Προσφέρει ένα σχετικά οικονοµικό τρόπο για την σύνδεση 

και διαχείριση εµπορικών δικτύων και διαµοιραζόµενων πληροφοριών στα όρια µιας 

επιχείρησης σε περιορισµένη συνήθως γεωγραφική περιοχή. Το intranet χρησιµοποιεί 

τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (TCP/IP), τα δίκτυα (IP) και τα προγράµµατα διεπαφής 

(Web browsers, e-mail) του internet. 

Η σηµαντική εξέλιξη των intranets στις εταιρίες τα τελευταία χρόνια δείχνει την 

δύναµη που διαθέτουν τα δίκτυα αυτά. Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη είναι η συµβατότητα των δικτύων αυτών µε το internet. Είναι δηλαδή 

σηµαντικό µια εταιρία να µπορεί άµεσα, βασιζόµενη στη υπάρχουσα δικτυακή της 

υποδοµή να προβάλει επιλεκτικά τα στοιχεία που θέλει στο internet. 

 

Extranet 

Η τεχνολογία των extranets βασίζεται και αυτή στα ίδια πρωτόκολλα µε το internet και 

τα intranets. Τα δίκτυα extranets χρησιµοποιούνται ως κλειστά και ασφαλή δίκτυα 

διεπιχειρησιακών συναλλαγών. Τα extranets συνδέουν δύο ή περισσότερους 

εµπορικούς εταίρους σε ένα κοινό κλειστό δίκτυο παρέχοντάς τους τη δυνατότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών και ολοκλήρωσης των συναλλαγών. 

 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η χρήση των δικτύων internet, intranets και 

extranets όπως αυτά χρησιµοποιούνται σήµερα στον επιχειρηµατικό κόσµο. 
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       Intranet επιχείρησης 

          

        

                                

                       

                                                                   

                                                                                                  

 

                                                                                                

                                                                                                     

          

 

 

Οφέλη από τη χρήση του internet 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του internet, που οδηγούν στην επιλογή του ως µέσο 

ενηµέρωσης και προώθησης, παρουσιάζονται παρακάτω: 

» ευρεία κάλυψη. Το internet είναι από τη φύση του ένα διεθνές δίκτυο και προσφέρει 

τη δυνατότητα παγκόσµιας παρουσίας. 

» εύκολη χρήση. Η χρήση του δικτύου, παρά το γεγονός ότι αποτελεί νέα τεχνολογία, 

δεν κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό διευκολύνεται από τις γραφικές διεπαφές που 

προσφέρει, συνδυάζοντας έτσι την άριστη απεικόνιση της πληροφορίας µε τις 

προηγµένες δυνατότητες φιλικής προς το χρήστη αλληλεπίδρασης. Αποτέλεσµα των 

παραπάνω χαρακτηριστικών είναι η γρήγορη εξοικείωση των νέων χρηστών µε το 

περιβάλλον του. 

» χαµηλό κόστος. Το κόστος χρήσης του internet είναι εξαιρετικά χαµηλό. Το ίδιο 

ισχύει και για το κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ενός κόµβου στο 

internet (web site). Μάλιστα η αύξηση του αριθµού των χρηστών ωθεί νέες 

Intranet 

Εσωτερικές Εφαρμογές 

Intranet 

Εσωτερικές Εφαρμογές 
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επιχειρήσεις να ασχοληθούν µε τον τοµέα της παροχής υπηρεσιών internet (Internet 

Service Providers), µε συνέπεια ο αυξανόµενος ανταγωνισµός να αποβαίνει σε όφελος 

του τελικού χρήστη ( µε τη µορφή χαµηλότερων συνδροµών και προσφορών). 

Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο αριθµό των χρηστών 

αποτελούν κίνητρο για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο internet. Το internet 

προσφέρει νέες επιχειρηµατικές δυνατότητες, παρέχει εύκολη πρόσβαση σε νέες αγορές 

και µπορεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις εταιρίες που θα το 

χρησιµοποιήσουν. 

 

Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατάταξη της Ελλάδας για τη χρήση του διαδικτύου 

σε σύνολο 27 Ευρωπαϊκών Χωρών. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πόσο οι Έλληνες χρησιµοποιούν Internet. 
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Μειονεκτήµατα από τη χρήση του internet 

Το internet είναι ένα σύνολο εκατοµµυρίων υπολογιστών και χρησιµοποιείται από 

εκατοµµύρια χρήστες. Το δεδοµένο αυτό προκαλεί δύο βασικά προβλήµατα. 

Το πρώτο πρόβληµα που προκύπτει είναι το θέµα της συνεννόησης µεταξύ των δικτύων 

και των υπολογιστών ειδικά όταν αυτοί είναι διαφορετικού τύπου. Η λύση από το 

πρόβληµα αυτό είναι ένα ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας το επονοµαζόµενο TCP/IP. 

Το πρώτο τµήµα του (TCP) αναλαµβάνει τον έλεγχο µετάδοσης δεδοµένων και το 

δεύτερο (IP) εξασφαλίζει τη µεταφορά δεδοµένων από το ένα σηµείο στο άλλο. 

Το δεύτερο πρόβληµα που προκύπτει είναι η ανάγκη στοιχείων που προσδιορίζουν 

κάθε υπολογιστή στο διαδίκτυο. Σε κάθε υπολογιστή αντιστοιχίζεται µια µοναδική 

διεύθυνση που ονοµάζεται διεύθυνση IP ή IP address και η οποία αποτελεί την 

«ταυτότητα» του στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθµός που αποτελείται 

από τέσσερα µέρη χωρισµένα µεταξύ τους µε τελείες, πχ 194.177.200.6 ή 196.144.61.3. 

Κάθε µέρος παίρνει τιµές από 1 έως 254. 

Το πρόβληµα µε τις IP διευθύνσεις είναι ότι δύσκολα µπορούµε να τις θυµόµαστε. Για 

αυτό το λόγο σε κάθε µια IP διεύθυνση αντιστοιχίζεται ένα όνοµα το οποίο είναι 

µοναδικό για κάθε υπολογιστή. Η µέθοδος αυτή της αντιστοίχισης ονοµάζεται DNS 

(Domain Name System). Το όνοµα το οποίο παίρνει ο υπολογιστής µε τη διαδικασία 

της αντιστοίχισης, αποτελείται από λέξεις που χωρίζονται µεταξύ τους µε τελείες. Ο 

αριθµός των λέξεων αυτών ποικίλει, παρόλα αυτά το σύνηθες είναι να συναντάµε 

ονόµατα µε τρεις έως πέντε λέξεις. Το τελευταίο συνθετικό του ονόµατος δηλώνει είτε 

το είδος του οργανισµού είτε τη γεωγραφική περιοχή όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

υπολογιστής. 

Στις ΗΠΑ χρησιµοποιούνται συνήθως σαν τελευταία συνθετικά κωδικοί 3 γραµµάτων 

που δηλώνουν το είδος του οργανισµού, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Όνοµα περιοχής 

3 γραµµάτων 
Είδος οργανισµού 

.com Εµπορική οργανισµοί 

.edu Εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
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.gov 
∆ηµόσιες υπηρεσίες και κρατικοί 

οργανισµοί 

.int ∆ιεθνείς οργανισµοί 

.mil Στρατιωτικοί Οργανισµοί 

.net Οργανισµοί διαχείρισης δικτύων 

.org 
∆ιάφοροι οργανισµοί που δεν εντάσσονται 

στις παραπάνω διαδικασίες 

 

Τέλος υπάρχουν και χαρακτηρισµοί δυο γραµµάτων τα οποία υποδηλώνουν τη χώρα 

στην οποία βρίσκεται ο υπολογιστής: 

Όνοµα περιοχής 2  

Γραµµάτων 

Χώρα 

Au Αυστραλία 

Ca Καναδάς 

De Γερµανία 

Es Ισπανία 

Fr Γαλλία 

gr Ελλάδα 

jp Ιαπωνία 

ru Ρωσία 

Uk Αγγλία 

 

Όταν ζητάµε να επικοινωνήσουµε µε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή δίνοντας το 

όνοµά του, ο υπολογιστής µας θα αναζητήσει να βρει την αντίστοιχη διεύθυνση IP. Αν 

πχ πληκτρολογήσουµε central.ntua.gr ο υπολογιστής µας θα αναζητήσει και θα βρει τη 

IP διεύθυνση που αντιστοιχεί σε αυτό το όνοµα που είναι 147.102.240.15. Η 

µετάφραση αυτή του ονόµατος σε IP διεύθυνση, είναι δουλειά ενός υπολογιστή που 

ονοµάζεται εξυπηρετητής DNS (DNS server). Σε κάθε δίκτυο υπάρχει τουλάχιστον 

ένας υπολογιστής που παρέχει αυτήν την υπηρεσία. Ανάλογα µε τη θέση του 

υπολογιστή-παραλήπτη, η αίτηση για µετάφραση του ονόµατος µπορεί να περάσει από 

έναν ή περισσότερους DNS servers µέχρις ότου εντοπιστεί η αντίστοιχη IP διεύθυνση. 
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Κατά τον ίδιο τρόπο έχει ο κάθε χρήστης τη µοναδική, δική του διεύθυνση η οποία 

ονοµάζεται διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail address). Μια κλασσική 

διεύθυνση είναι η test@hotmail.com. Το σύµβολο @ ονοµάζεται «παπάκι». Αριστερά 

του γράφεται το όνοµα του χρήστη (tatsterg) και δεξιά του ο υπολογιστής που του 

παρέχει τη σύνδεση. Χάρη σε αυτήν την διεύθυνση, ο χρήστης λαµβάνει µηνύµατα, 

αρχεία και πληροφορίες που τον αφορούν και που αποστέλλονται από άλλους χρήστες 

του δικτύου. Γνωρίζοντας πλέον τις βασικές έννοιες του διαδικτύου µπορούµε να 

προχωρήσουµε στην αξιοποίηση των υπηρεσιών του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις αρχές του νέου αιώνα, οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι το Internet 

(διαδίκτυο) που είχε ήδη επικρατήσει στον ιδιωτικό τοµέα, θα µπορούσε αν 

χρησιµοποιηθεί µε ανάλογο τρόπο και από το κράτος για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο µοντέλο 

δηµόσιας διοίκησης που ονοµάστηκε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ή e-

Government. Ο όρος αυτός δηµιουργήθηκε από το πρόθεµα e (electronic- 

ηλεκτρονικό), για να δώσει έµφαση στον ηλεκτρονικό τρόπο παραγωγής, πρόσβασης 

και διανοµής των υπηρεσιών και πληροφοριών. 
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Από τα σηµαντικότερα στοιχεία ενός συστήµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η 

δικτυακή πύλη διακυβέρνησης (e-Government portal). Σε αυτήν βασίζεται η 

επικοινωνία-επαφή των πολιτών µε τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

τεχνολογική οργάνωση µε την διοίκηση. Μια κυβερνητική διαδικτυακή πύλη αποτελεί 

βασικό στοιχείο στη δηµιουργία του πληροφοριακού συστήµατος της δηµόσιας 

διοίκησης. ∆ιαφέρει ωστόσο από ένα απλό δικτυακό τόπο (web site), ο οποίος το µόνο 

που προσφέρει είναι απλές πληροφορίες για διάφορες ιστοσελίδες.  

Τα επιχειρησιακά µοντέλα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν την ύπαρξη και 

ανάπτυξη ισχυρών προτύπων τεχνολογικής και ψηφιακής ανάλυσης (π.χ. ενδοδίκτυα- 

intranets) για να επιτευχθεί µια καλή λειτουργία. Το σύνολο των τεχνολογιών θα πρέπει 

να παρέχει: 

• Ταχύτητα (µε την πάροδο του χρόνου θα αναπτυχθεί περισσότερο µε 

αποτέλεσµα στην καλύτερη ποιότητα των επικοινωνιών) 

• Συνεχής σύνδεση( οι συνδέσεις dial up έχουν αντικατασταθεί από τις 

τεχνολογίες ISDN, DSL και τις µετεξελίξεις τους. Σύντοµα θα έχει µειωθεί το 

κόστος σύνδεσης διαδικτύου από υπολογιστή, κινητό και θα είναι πιο 

προσβάσιµο για κάθε χρήστη) 

• Ευχρηστία (η νέα γενιά εφαρµογών internet θα απαιτεί λιγότερες γνώσεις και θα 

χρησιµοποιείται πιο εύκολα) 

• Νοηµοσύνη (έννοιες όπως ακρίβεια στην ανάκτηση πληροφοριών, δόµηση θα 

είναι πιο κατανοητές µε χρήση έξυπνων τεχνολογιών) 

• Ασφάλεια (η προστασία των δεδοµένων αποτελεί σηµαντικός παράγοντας για 

την εµπιστοσύνη του χρήστη µε την δηµόσια διοίκηση). 

Η δυνατότητα διασύνδεσης µε πληροφοριακά συστήµατα άλλων φορέων, οργανισµών 

ή επιχειρήσεων(CRM1) ολοκληρώνει την ποιότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Έτσι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, συναλλαγές, επικοινωνία και 

εκφράζουν τις σκέψεις , απόψεις και προβληµατισµούς. 

 

 

                                                           
1
 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT(διαχείριση πελατειακών σχέσεων) 
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 Ορισµός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και 

νέες δεξιότητες του προσωπικού, µε σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, 

την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και την υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών». 

Σήµερα οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν περιορίζεται 

στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, αλλά αποτελεί το πιο σηµαντικό εργαλείο για 

µια ευρεία διοικητική µεταρρύθµιση όπου οι νέες τεχνολογίες διαδραµατίζουν ένα νέο 

ρόλο. Ωστόσο ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση περιέχει σε γενικές γραµµές µερικά 

κοινά στοιχεία: 

• Μια δικτυακή πύλη (portal) µε πολλαπλά κανάλια παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και όχι απλώς µια ιστοσελίδα ανά 

δηµόσιο φορέα.  

• Την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

της δηµόσιας διοίκησης µέσω της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων  

• Την αυτοεξυπηρέτηση των χρηστών όπου µέσα από ψηφιακές πρακτικές και 

ηλεκτρονικές διαδικασίες παρέχεται η δυνατότητα να ενεργούν µόνοι 

προσπερνώντας χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.   

Η προώθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε µε σχεδιασµό και υλοποίηση των  

προγραµµάτων ∆ράσης 2002 και 2005, τα οποία αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των 

εφαρµογών στα κράτη-µέλη. Τον Ιούνιο του 2005 εγκαινιάστηκε η i2010(η ευρωπαϊκή 

κοινωνία της πληροφορίας 2010) που αποτελεί το νέο στρατηγικό πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής για την κοινωνία της πληροφορίας και των µέσων επικοινωνίας. 

Βασικές προτεραιότητες είναι: 

• Η υλοποίηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας που θα 

ενθαρρύνει µια ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για την κοινωνία 

της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης 

• Την ενίσχυση της καινοτοµίας και των επενδύσεων στην έρευνα στις 

τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
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• Μια ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, η οποία δίνει 

προτεραιότητα στην αναβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας 

ζωής.  

Το e-Government στην Ελλάδα  

Στην χώρα µας δεν υπήρχε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι είµαστε η µοναδική χώρα που δεν διαθέτει εθνικό portal (διαδικτυακή 

πύλη). Τη συνολική ευθύνη της πορείας της δηµόσιας διοίκησης προς το e-Government 

έχει το ΥΠΕΣ∆∆Α (υπουργείο εσωτερικών δηµόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης) και 

ειδικότερα η γενική γραµµατεία δηµόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

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

της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της 

παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, 

τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.»Σύνταγµα της Ελλάδας 

άρθρο 5α,  παρ.2. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσδιορίζει µια νέα αντίληψη στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες, αφού 

καταργεί τις αποστάσεις και την ανάγκη µετάβασης και φυσικής παρουσίας του πολίτη 

στα κατά τόπους κέντρα εξουσίας. 

Ο κύκλος των υπηρεσιών µιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει µεταξύ των 

άλλων τα εξής: 

• Ηλεκτρονικά µητρώα µε δυνατότητα εγγραφής στα δηµόσια αρχεία 

προσωπικών δεδοµένων (π.χ. γεννήσεων, γάµων κ.τ.λ.), καθώς και στοιχείων 

που αφορούν τις επιχειρήσεις (σύνταξη ανάλογων µητρώων) 

• Ηλεκτρονικές αιτήσεις µε δυνατότητα συµπλήρωσης και ηλεκτρονικής 

αποστολής από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις και ηλεκτρονική διεκπεραίωση 

(π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, µηνιαίας δήλωσης ΦΠΑ)από το δηµόσιο 

• Ηλεκτρονικές συναλλαγές και οικονοµικές δοσοληψίες προς το δηµόσιο και 

τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. πληρωµή φόρων, υποβολή και 

εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων κ.τ.λ.) 

• Υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και πρόνοιας µέσα 

από τη δηµιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων (π.χ. αγορά ενσήµων 

Ι.Κ.Α., ιστορικό ασθενών) 
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• Ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί πωλήσεις και προµήθειες που πραγµατοποιούνται µε 

ηλεκτρονικό τρόπο όπου εξοικονοµείται χρόνος και διατηρείται η διαφάνεια και 

αξιοπιστία στη σχέση κράτους και επιχειρήσεων. 

Τα προγράµµατα και έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλλουν  από χώρα σε 

χώρα, αντανακλώντας διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες, διοικητικές δοµές, πόρους 

και τεχνικές δυνατότητες. Το µεγαλύτερο όµως µέρος των έργων e-Government που 

πρέπει να υλοποιηθούν, χρηµατοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ΚτΠ 

(Κοινωνία της Πληροφορίας) που βρίσκεται υπό την ευθύνη του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. Λαµβάνοντας υπόψη το δυναµικό και τους κινδύνους της 

κοινωνία της πληροφορίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση την τοποθέτησε στο κέντρο της 

στρατηγικής της για τον 21ο αιώνα.  

Στις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

συναντάµε την δηµιουργία των ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) µέσω του 

προγράµµατος Αριάδνη, τις προκηρύξεις των δύο µεγάλων έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης Σύζευξις2 και Police Online3, το Taxisnet4, τη δηµιουργία του 

επιχειρησιακού προγράµµατος Πολιτεία5, τη δηµιουργία της ΚτΠ ΑΕ6, τον σχεδιασµό 

των ΠεΣΥΠ7, τη δηµιουργία του πλαισίου διαλειτουργικότητας πληροφοριακών 

συστηµάτων του δηµόσιου τοµέα, κ.α. Ήδη η υλοποίηση του έργου Semanticgov8 

αποτελεί µια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην παροχή “έξυπνων” υπηρεσιών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μια συνολική εικόνα των 

βασικών υπηρεσιών  που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις δίδεται στον παρακάτω 

πίνακα όπως έχει παρουσιαστεί από την ΚτΠ. 

 

 

 

                                                           
2
 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή του δημόσιου τομέα (τηλεδιάσκεψη, 

τηλεεκπαίδευση) 
3
 Ενσωμάτωση πληροφορικής και τεχνολογίας για την προστασία του πολίτη 

4
  Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

5
 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά για τους πολίτες   

6
 Αναβάθμιση της τεχνογνωσίας των έργων του δημόσιου τομέα 

7
 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό  

8
 Δημιουργία λογισμικών, δικτύων, μοντέλων με χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού  
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Πίνακας: Βασικές δηµόσιες υπηρεσίες   

 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Φόρος εισοδήµατος: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 

Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Προσωπικά έγγραφα(διαβατήριο και άδεια οδήγησης) 

Καταχώρηση οχήµατος(καινούρια, µεταχειρισµένα και εισαγόµενα)  

Έκδοση οικοδοµικής άδειας 

∆ήλωση προς την αστυνοµία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 

∆ηµόσιες βιβλιοθήκες(διαθεσιµότητα καταλόγων-αναζήτηση)  

Πιστοποιητικά(γεννήσεως και γάµου) αίτηση-παραλαβή 

Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση 

Ανακοίνωση µετακόµισης (αλλαγή διεύθυνσης)  

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Υπηρεσίες υγείας(διαθεσιµότητα υπηρεσιών και κλείσιµο ραντεβού)   

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζοµένους 

Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 

ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης 

Έναρξη επιχείρησης 

Υποβολή στοιχείων σε στατιστικές υπηρεσίες 

Τελωνειακές διασαφήσεις 

Περιβαλλοντικές άδειες 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     

ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ηµόσιες προµήθειες 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Νοέµβριος 2007 
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Επιτροπή της πληροφορικής 

 Σήµερα  πολλά σηµεία της παρελθούσης στρατηγικής και του σχεδιασµού για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν αλλάξει. Την άνοιξη του 2004 λαµβάνοντας υπόψη 

την µέχρι τότε πρόοδο των παρεµβάσεων που αφορούν στην κοινωνία της πληροφορίας 

αλλά και τους υψηλούς στόχους των επόµενων περιόδων, εκφράστηκε η ανάγκη να 

υπάρξει µια ενιαία οµάδα για το κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα. Η επιτροπή 

πληροφορικής που δηµιουργήθηκε µε παρότρυνση του Υπουργικού συµβουλίου 

βρίσκεται στην ολοκλήρωση ενός σχεδίου εθνικής επιχειρησιακής στρατηγικής  µε την 

ονοµασία Ψηφιακή στρατηγική, ενώ µετά από κυβερνητική απόφαση θα δηµιουργηθεί 

εθνική δηµόσια πύλη στο διαδίκτυο. Βασικοί άξονες στις εφαρµογές τους είναι: 

 ● ∆ιαµόρφωση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων της κυβερνητικής πολιτικής 

για την πληροφορική σε επιµέρους τοµείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η 

τεχνολογία 

● Η διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους µε το 

κράτος. 

● Καθορισµός του τεχνικού και θεσµικού πλαισίου για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 

● Τη δηµιουργία ολοκληρωµένων συναλλαγών. 

 

Ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών και η Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Πρωταρχικός στόχος του ΥΠΕΣ∆∆Α είναι να θεµελιώσει θεσµικά και πρακτικά την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα µας και να δηµιουργήσει online συναλλαγές για 

την άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων. Για την πραγµατοποίηση αυτού 

του στόχου, έχει ως πρώτη προτεραιότητα την πραγµατοποίηση των εξής έργων: 

● ∆ηµιουργία εθνικού portal το οποίο θα αποτελεί το κύριο σηµείο για την 

πρόσβαση στις πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα της δηµόσιας διοίκησης. 

● Εθνικό σύστηµα αυθεντικοποίησης  και ασφάλειας των ψηφιακών συναλλαγών 
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● Ενιαίο σύστηµα διαλειτουργικότητας για την τυποποίηση της επικοινωνίας και 

συνεργασίας µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων. 

● Τα έργα αυτά συντελούν ενιαία στη δηµιουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

για νόµιµες και ασφαλείς online συναλλαγές. 

Το Γ΄ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και συγκεκριµένα το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία να δηµιουργήσει 

σύγχρονες υποδοµές στο δηµόσιο τοµέα και να προχωρήσει µε ταχείς ρυθµούς στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχουν προετοιµαστεί κάποια πληροφοριακά και 

συστήµατα και υπηρεσίες για τον πολίτη στην διετέλεση των συναλλαγών του µε το 

δηµόσιο. Συνολικά θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος ΚτΠ περισσότερα 

από 2,4 δις. ευρώ δηµόσιας χρηµατοδότησης για την προσεχή επταετία. Στόχος: α) η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσιµους τοµείς όπως 

υγεία, δηµόσια διοίκηση, περιβάλλον και β) δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την 

ενίσχυση της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναµικού.  

 ∆υστυχώς όµως η ολοκλήρωση του στη χώρα µας φθάνει σήµερα το µόλις στο 30%, τη 

στιγµή που άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής ξεπερνά το 70%. Από έρευνα του 

παρατηρητηρίου για την κοινωνία της πληροφορίας από τις βασικές υπηρεσίες που 

προσφέρει το δηµόσιο, το 40% είναι πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιµες. Παρόλα αυτά, 

µόλις το 8% των ελλήνων πολιτών συναλλάσσονται µε δηµόσιους φορείς µέσω 

διαδικτύου και οι σχετικές ενέργειες που αφορούν στη συλλογή πληροφοριών από 

ιστοσελίδες είναι 7%, το κατέβασµα επίσηµων εντύπων 4% και την αποστολή 

συµπληρωµένων φορµών 3%. Αντίθετα µε τους ιδιώτες , υψηλό παραµένει το 

αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων µε άνω των 10 εργαζόµενων που χρησιµοποιούν 

ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες και το οποίο εκτιµάται ίσο µε 71%. Σηµαντική 

αύξηση σε σχέση µε το 2005 σηµειώθηκε στα νοικοκυριά µε ποσοστό που ανέρχεται 

στο 27,4%( έναντι 24,2% 2005). 

Σε άλλη έρευνα που αφορούσε το ανθρώπινο δυναµικό, παρατηρήθηκε ότι σχεδόν το 

σύνολο (92%) των υπαλλήλων διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, όµως µόνο 1 στους 3 

υπαλλήλους κατέχει πιστοποιητικό γνώσης χειρισµού Η/Υ (37%) και διαθέτει 

λογαριασµό e-mail που του παρέχεται από την υπηρεσία του το 35%. Θετικό ωστόσο 

είναι το γεγονός  ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που συµµετείχαν στην έρευνα , τόσο σε 
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επίπεδο κεντρικής διοίκησης, όσο και οι ΟΤΑ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

των περιφερειών συµφώνησαν στην πλειονότητα τους  πως ο Η/Υ είναι απαραίτητος 

στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, βελτιώνει την απόδοσή τους στην εργασία, ενώ 

δεν προσδίδει πολυπλοκότητα. Σήµερα λοιπόν η συντριπτική πλειονότητα των 

αρµόδιων φορέων αναγνωρίζει ότι για πετύχει  ολοκληρωτικά το e-Government 

απαιτείται αλλαγή στις οργανωτικές δοµές του δηµόσιου τοµέα, εκπαίδευση των 

δηµόσιων υπαλλήλων, δηµιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής νοοτροπίας στον πολίτη 

και ενηµέρωση προς όλες τις πλευρές. 

 Θεωρητικά ένα µέρος των κονδυλίων της ΚτΠ αφορά το e-Government και φαίνεται 

από την πορεία του επιχειρησιακού προγράµµατος στη χώρα µας. Με εξαίρεση το 

taxisnet, το ika.gr και κάποιων µικρών έργων, η εξέλιξη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

µηδαµινή. Παράλληλα όµως και η γνώση των πολιτών δεν κινείται στο ίδιο επίπεδο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι επιδόσεις ευρωπαϊκών χωρών στη χρήση και 

αξιοποίηση υπηρεσιών ICT (Information and Communication Technologies), των 

ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστηµάτων. 

ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΕΙΚΤΕΣ E-GOVERNMENT ΕΛΛΑ

∆Α 

ΑΓΓΛ

ΙΑ 

ΙΣΠΑΝ

ΙΑ 

ΦΙΝΛΑΝ

∆ΙΑ 

ΚΥΠΡ

ΟΣ 

% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ON LINE ΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΕΣ  

18  

4 

9 6 18 

% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ON LINE ΓΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

17 5 5 21 17 

% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ E-

GOVERNMENT 

25 8 13 5 18 

% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ON LINE 

23 7 17 10 15 

%ΕΤΑΙΡΙΕΣ E-GOVERNMENT 8 22 19 1 23 

%ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ON 

LINE 

2 18 19 1 27 

Πηγή: Αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Ένωση 17/4/2008 
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Ανάπτυξη του e-Government 

Η πορεία προς την ανάπτυξη του e-Government και η ανάγκη για διοικητική 

αναδιάρθρωση γίνεται όλο και περισσότερο µέρος των πολιτικών σχεδίων των 

περισσότερων κρατών του ΟΟΣΑ (Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και 

Ανάπτυξη), ενώ η ταχύτατη διάδοση του διαδικτύου έχει ως αποτέλεσµα την ολοένα 

αύξηση στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει µεγάλη βαρύτητα στην άµεση υλοποίηση των 

οικονοµικών και κοινωνικών στόχων που σχετίζονται µε την Κοινωνία της 

Πληροφορίας. 

Οι αλλαγές µε στόχο την επίτευξη µιας πραγµατικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα 

πρέπει να ξεπεράσουν το αρχικό επίπεδο της απλής παροχής πληροφοριών µέσω 

διαδικτύου και να φτάσουν στο σηµείο της ολοκλήρωσης, προσφέροντας προηγµένες 

υπηρεσίες σε ένα πλήρως διαδραστικό περιβάλλον εργασίας για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Οι αρµόδιοι υπουργοί της Ευρώπης κάλεσαν την Επιτροπή να προβεί στις 

απαραίτητες επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε αν διασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα και η αξιοπιστία των υποδοµών επόµενης γενιάς. Το 2000 ξεκίνησε 

από την Ευρωπαϊκή επιτροπή η πρωτοβουλία eEurope, µε κύριους στόχους: 

● Κάθε πολίτης, σχολείο, επιχείρηση και διοικητικός φορέας να έχουν πρόσβαση 

στο internet. 

● Να µορφωθεί ηλεκτρονικά όλη η Ευρώπη και να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 

επιχειρηµατική νοοτροπία. 

● Να διασφαλιστεί ότι η όλη διαδικασία δε θα οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισµό 

συγκεκριµένων οµάδων και θα ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτικών. 

● Η αποτελεσµατική ηλεκτρονική διακυβέρνηση απαιτεί αλλαγές στις δοµές και την 

οργάνωση της εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και 

κατάλληλες συνθήκες δουλειάς. Τα κράτη-µέλη συµφώνησαν να ανταλλάσουν τις 

εµπειρίες τους στους τοµείς της εκπαίδευσης και της βελτίωσης των συνθηκών 

εργασίας στο δηµόσιο τοµέα, ενώ οι αρµόδιοι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να 

ορίσει σαφή µεθοδολογία προς την κατεύθυνση αυτή. 
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Είναι πάντως χαρακτηριστικό το ότι ο όρος e-Government δεν είναι γνωστός στο 

µεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που ούτως ή άλλως δε βλέπει και 

καµία ουσιαστική διαφορά στην επαφή του µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα κύρια εµπόδια στην υλοποίηση 

των προγραµµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνηση δεν είναι τεχνικά. Είναι κοινωνικά και 

πολιτισµικά. Το e-Government πρέπει να ακολουθείται από αλλαγές στην οργάνωση, 

τη φιλοσοφία και τη δοµή των δηµόσιων υπηρεσιών. Απαιτεί εκπαίδευση των 

δηµοσίων υπαλλήλων αλλά και των πολιτών. Όλα αυτά τα εµπόδια στην εξάπλωση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να λυθούν άµεσα και η αρχή να γίνει µε την 

αντιµετώπιση της άγνοιας των πολιτών, που ελάχιστη γνώση έχουν γύρω από το τι 

σηµαίνει Κοινωνία της Πληροφορίας, τι αλλαγές θα φέρει στη καθηµερινότητά τους το 

e-Government. Πρέπει να το εξερευνήσουν µόνοι τους για να θεωρηθεί πετυχηµένο.  

Βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ύπαρξη 

κεντρικής στρατηγικής µε καθορισµένους στόχους, χρονοδιαγράµµατα καθώς και 

τρόπο διάχυσης προς τις δηµόσιες υπηρεσίες, υπουργεία και επιµέρους φορείς. Στην 

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

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προϋποθέτει και απαιτεί, κυρίως, τα εξής: 

● Πολιτική βούληση για τον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση του δηµόσιου 

τοµέα. 

● Ανασχεδιασµό των διαδικασιών ώστε να συµπεριληφθούν οι απαιτήσεις των 

νέων τρόπων διεκπεραίωσης. 

● Αλλαγή τρόπου οργάνωσης των δηµοσίων υπηρεσιών µε έµφαση στα 

ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας και στην εσωτερική αυτοµατοποίηση. 

● Αλλαγή νοµικού καθεστώς ώστε να νοµιµοποιηθούν οι νέες πρακτικές (π.χ. 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, ηλεκτρονικές υπογραφές, κ.λπ.) και να γίνουν 

ισότιµες µε τις παραδοσιακές. 

● Αλλαγή νοοτροπίας από “δηµοσιοκεντρική” σε “πελατοκεντρική” χωρίς 

απαραίτητα η αλλαγή να γίνεται σε βάρος των υπαλλήλων του δηµοσίου. 

● Συνεργασία µεταξύ των διαφόρων φορέων του δηµοσίου για τη δηµιουργία 

µιας ηλεκτρονικής εικονικής διακυβέρνησης. 
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● Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µε την διασφάλιση των παραπάνω 

προϋποθέσεων,  µπορεί να προσδώσει νέο όραµα στις σχέσεις µεταξύ 

διοικούντων και πολιτών. Το δηµόσιο οφείλει να αποκτήσει ‘πελατοκεντρική’ 

νοοτροπία, δηλαδή να παρέχει υπηρεσίες µε βάση τις προσδοκίες και τις 

απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων.  

21ος αιώνας και e-Government 

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως ο αιώνας της πολιτικής, ο 20ος υπήρξε ο αιώνας της 

διάκρισης της επιστήµης. Τώρα ο 21ος  αιώνας είναι χωρίς αµφιβολία ο αιώνας των 

νέων τεχνολογιών. Μια διοίκηση εξωστρεφής στην κοινωνία, ανοικτή και φιλική στον 

πολίτη πρέπει να συµβαδίζει και να ξεπερνάει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον 

αιώνα που περνάει. Αυτό είναι δυνατό µε την εγκαθίδρυση Ολοκληρωµένων 

Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΟΠΣ), δηλαδή συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων 

και διοικητικών πληροφοριών µε σταθµούς εργασίας σε κάθε υπηρεσία και σε κάθε 

θέση ευθύνης. Τα πληροφοριακά αυτά συστήµατα συλλέγουν, αποθηκεύουν, 

επεξεργάζονται και διαθέτουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται µια οργάνωση για 

την αποτελεσµατική της λειτουργία.  

Όλες οι αναπτυγµένες χώρες έχουν υπό εξέλιξη µεγάλα προγράµµατα ηλεκτρονικής 

διοίκησης, να ολοκληρώνονται σε συγκεκριµένο χρόνο και να έχουν σίγουρα 

αποτελέσµατα. Στην Ελλάδα έχουν εµφανιστεί τα πρώτα πληροφοριακά συστήµατα, 

όπως αναφέραµε λίγο πιο πάνω. Ήδη η ψηφιακή στρατηγική 2006-2013 αρχίζει να 

αναπτύσσει τις διοικητικές δοµές. Ένα πρώτο έργο θα είναι η ηλεκτρονική πολεοδοµία 

µε ηλεκτρονική επεξεργασία και αποθήκευση οικοδοµικών αδειών, πράξεων 

αυθαιρέτων κ.α. Στο τοµέα της παιδείας οι ηλεκτρονικές  εγγραφές έχουν κάνει εµφανή 

τα αποτελέσµατα του σε περιόδους εγγραφών των φοιτητών αφού και εκεί οι ουρές 

είναι µεγάλες, ενώ και η ηλεκτρονική υπηρεσία του τελωνείου αρχίζει να 

εκµεταλλεύεται από τους πολίτες. Μια συνολική εικόνα της προσφοράς των δηµόσιων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών φαίνεται στο πίνακα 

 2007 2006 2004 2003 

Υπηρεσίες προς πολίτες 62 55 52 44 

Υπηρεσίες προς εταιρίες 78 73 73 67 

πηγή: παρατηρητήριο Κοινωνία της Πληροφορίας Νοέµβριος 2007        
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Ενδεικτικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν πολίτη και επιχείρηση σήµερα 

είναι: 

Φορολογία Εισοδήµατος          www.taxisnet.gr  

Υπηρεσία αναζήτησης εργασίας        www.oaed.gr 

Κοινωνική ασφάλιση        www.oaed.gr , www.kep.gr  

Επιδόµατα σπουδών (υποτροφίες)       www.iky.gr 

Ιατρικά κόστη (αποζηµίωση ή άµεση εξόφληση)         www.mohaw.gr 

Έκδοση διαβατηρίου         www.www.passport.gov.gr 

∆ίπλωµα οδήγησης         www.kep.gov.gr 

Καταχώρηση οχήµατος         www.gsis.gr        e-οχήµατα 

∆ήλωση στην αστυνοµία        www.ydt.gr , www.mopo.gr 

∆ηµόσιες βιβλιοθήκες         www.ypepth.gr 

Πιστοποιητικά (γάµου, γέννησης)          www.kep.gov.gr        οδηγός του πολίτη 

Εγγραφή στην ανώτατη εκπαίδευση     www.ypepth.gr     εκπαιδευτικό σύστηµα 

Υπηρεσίες υγείας        www.mohaw.gr  

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης         www.ika.gr 

Φόρος εισοδήµατος επιχειρήσεων        www.taxisnet.gr 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας        www.taxisnet.gr 

Σύσταση εταιρείας        www.gge.gr 

Στατιστικά δεδοµένα        www.statistics.gr 

∆ηλώσεις στα τελωνεία        www.taxisnet.gr 

Περιβαλλοντικές άδειες       www.minenv.gr 

∆ηµόσιες προµήθειες        www.gge.gr 
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 Στο κατώφλι του 21ου αιώνα η κοινωνία της πληροφορίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα 

και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Αρχικά, όταν η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση από την θεωρία πέρασε στην πράξη, όλοι µιλούσαν για 

συστήµατα, τεχνολογίες, δίκτυα και λογισµικά. Στην πορεία όµως θα φανεί  αν στο e-

Government πρωταγωνιστής είναι η τεχνολογία. Ίσως για αυτό είναι το κρισιµότερο 

στοίχηµα της χώρας µας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     
( www.gsis.gr ) 
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3.1 Εισαγωγή 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του υπάρχοντος φορολογικού συστήµατος της 

χώρας µας, είναι η πολυπλοκότητα και η πολυνοµία του θεσµικού πλαισίου σχετικά µε 

τον τρόπο επιβολής των φόρων. Πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τις διοικητικές και 

οργανωτικές αδυναµίες του συστήµατος είσπραξης και επιβεβαίωσης των φόρων. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται αν εξετάσουµε το υψηλό δηµοσιονοµικό και διαχειριστικό 

κόστος και αφετέρου την ελαφριά µεταχείριση των φορολογουµένων.  

Το Νοέµβριο 1998 άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις για τη δηµιουργία ενός συστήµατος 

που θα συµβάδιζε µε την ανάπτυξη των τεχνολογιών και ιδιαίτερα των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Έµφαση δόθηκε στο τοµέα της οικονοµίας και στον τρόπο υπηρεσιών 

µεταξύ πολίτη και Υπουργείου Οικονοµικών. Ένα χρόνο µετά το Σεπτέµβριο 1999, 

εγκρίθηκε το γενικό θεσµικό πλαίσιο και µε την υποστήριξη του Β΄ ΚΠΣ δηµιουργείται 

η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. ∆ύο µήνες µετά προκηρύσσεται 

διαγωνισµός για προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού και το ∆εκέµβριο γίνεται η 

πρώτη εγγραφή στα µητρώα για e- ΦΠΑ. Τον Απρίλιο του 2000 δηµιουργείται το 

πλαίσιο δηλώσεων ΦΠΑ και το Μάιο έγινε η εγκατάσταση του εξοπλισµού taxisnet και 

άρχισε η πιλοτική λειτουργία για το e- ΦΠΑ και ιδιαίτερα για µηδενικές και πιστωτικές 

δηλώσεις. Το Σεπτέµβριο ξεκίνησε η λειτουργία του δικτυακού τόπου του taxisnet  και 

τον Οκτώβριο ιδρύεται η Ο.Η.Υ. (οµάδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών). Από το Νοέµβριο 

ξεκινάει η πιλοτική εφαρµογή του e-ΦΠΑ. Τον επόµενο χρόνο αναπτύσσει και άλλες 

υπηρεσίες µε την δηµιουργία του πλαισίου δηλώσεων εισοδήµατος ενώ διευρύνεται η 

λειτουργία του e-ΦΠΑ. Το 2002 µετά τη λειτουργία του e-εισοδήµατος υποβάλλονται 

τα έντυπα Ε2 και Ε3 και τον Οκτώβριο του 2003 λειτουργεί το e-VIES. Το 2004 

λειτουργεί υπηρεσία για e-οχήµατα, e-ΚΒΣ, έκδοση φορολογικής ενηµερότητας και 

έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων. Το 2005 ανακοινώνεται προκήρυξη ανοιχτού 

διαγωνισµού σε εξοπλισµό και εφαρµογές. Έτσι δηµιουργείται πλέον ο δικτυακός τόπος 

για την ΓΓΠΣ. Νέες υπηρεσίες προστίθενται όπως ICIS-net, λειτουργία ανάκτησης 

παλιών δηλώσεων, λειτουργία ενηµέρωσης εκκαθαριστικού, λειτουργία Ε9, λειτουργία 

e- καύσιµα. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αποκτά ένα σύγχρονο εξοπλισµό από τη 

δωρεά του οργανισµού Αθήνα 2004. Το 2006 γίνεται µια εσωτερική ανάπτυξη του 

λογισµικού που οδήγησε στην δηµιουργία του νέου taxisnet και των υπηρεσιών            
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e-ΦΜΥ, Μ-TAXIS(ενηµέρωση στο κινητό κατά τη διάρκεια υποβολής εντύπων), 

συνυποβολή Ε2, Ε3 µε το Ε1 και το τελικό e- ΦΠΑ. Από το 2007 και µετά 

προστίθενται η υπηρεσία ΚΑ∆, περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, e-καύσιµα και µε 

πιο πρόσφατη την υπηρεσία επιστροφής ΦΠΑ από άλλες χώρες Ε.Ε.       

      

3.2 Ο ρόλος της ΓΓΠΣ 

Αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά µεγάλης κλίµακας Ολοκληρωµένα 

Πληροφοριακά Συστήµατα για τη στήριξη του έργου του Υπουργείου Οικονοµικών µε 

κυριότερα το TAXIS για την φορολογία και το TAXISNET για την φορολογική 

εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων µέσω internet, δηλαδή ηλεκτρονικά. 

Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων(Γ.Γ.Π.Σ.) αποτελεί φορέα που 

συµβάλλει αφενός στην υψηλή ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών στους 

φορολογουµένους και αφετέρου στην αποτελεσµατική υποστήριξη του έργου της 

διοίκησης. Σκοπός της Γ.Γ.Π.Σ. για τον φορολογούµενο είναι: 

Για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. συµβάλλει: 

• Η διαρκής εκπαίδευση των υπαλλήλων στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 

και εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. 

• Η διατήρηση, συντήρηση και εκσυγχρονισµός του λογισµικού καθώς και η 

διασφάλιση εφεδρειών.  

•  Η δηµιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου για τη 

διακίνηση των πληροφοριών αλλά και για τη διασύνδεση µε άλλα δηµόσια 

δίκτυα.  

•  Η ασφαλής και ελεγχόµενη διακίνηση πληροφοριών κατά τρόπο που να 

εγγυάται το απρόσβλητο και απαραβίαστο των φορολογικών στοιχείων και το 

απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων.  

• Η εύρυθµη λειτουργία συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή 

ολοκληρώνουν τις φορολογικές διαδικασίες. 

• Ο εκσυγχρονισµός του λογισµικού και του εξοπλισµού µε στόχο τη βελτίωση 

των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους φορολογούµενους και τις επιχειρήσεις.  

• Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση της συµµετοχής 

των πολιτών στην ενηµέρωση µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. 
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Κάνοντας µια περιήγηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ ενηµερωνόµαστε για τα 

παρακάτω. Για την επίτευξη των στόχων της και συγκεκριµένα στην αρχική σελίδα , α) 

διαµορφώνει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορολογίας (νέο TAXISNET) και 

τελωνείων ( ICISNET) , ώστε να περιοριστεί η ανάγκη φυσικής παρουσίας του πολίτη 

κατά τις συναλλαγές µε το Υπουργείο Οικονοµικών, β) δηµιουργεί νέο κέντρο 

δεδοµένων (data center) πολυεπεξεργαστικής τεχνολογίας και παρέχει υπηρεσίες 

κέντρου δεδοµένων και τεχνογνωσίας προς το δηµόσιο τοµέα για την επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας, γ) αναβαθµίζει τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του Υπουργείου 

Οικονοµικών σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, µετά την ένταξη του Υπουργείου στο 

δίκτυο Σύζευξις µε κοινοτική χρηµατοδότηση και δ) εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση µε 

µικρό κόστος συντήρησης µε την µετεξέλιξη του TAXIS σε σύγχρονη ηλεκτρονική 

πλατφόρµα και αναβάθµιση του ICIS.  

Για το ποιοι βρίσκονται πίσω από την οργάνωση της υπηρεσίας µπορεί κάποιος να 

ενηµερωθεί για το οργανόγραµµα της Γ.Γ.Π.Σ, δηλαδή από το ποίος είναι ο γενικός 

γραµµατέας, οι διευθυντές και τα άτοµα που στελεχώνουν τα διάφορα τµήµατα. 

Σηµερινός γενικός γραµµατέας είναι ο κ. ∆ιοµήδης Σπινέλλης. Επιλέγοντας το όνοµα 

του εµφανίζει ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα καθώς και στα έργα τα οποία µετέχει. 

Οργανόγραµµα παρουσιάζεται για τον χρήστη και για το υπουργείο Οικονοµικών 

καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει όπως οι κωδικοί αριθµοί των ∆.Ο.Υ. , τη 

γενική διεύθυνση δηµόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτηµένων και την 

τελωνειακή περιουσία. 

Στις δραστηριότητες ενηµερωνόµαστε για τις εφαρµογές που έχει αναλάβει όπως είναι: 

● το taxis, ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα φορολογίας που υλοποιήθηκε 

µέσω του προγράµµατος «Κλεισθένης» του Β΄ ΚΠΣ. Στοχεύει στον εκσυγχρονισµό και 

την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, την πάταξη της 

φοροδιαφυγής και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.     

● το νέο taxisnet, ένα πληροφοριακό σύστηµα που επιτρέπει τη διεκπεραίωση 

συναλλαγών, τη χορήγηση εγγράφων και την παροχή πληροφοριών µέσω internet.  

● το M-taxis (mobile taxis), προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενηµερώνονται 

έγκυρα και έγκαιρα για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογία του εισοδήµατος τους. 
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● το ICIS (Integrated Customs Information System), καλύπτει όλες τις εφαρµογές της 

Τελωνειακής υπηρεσίας. Συµβάλλει στη διευκόλυνση του εµπορίου µε την καθιέρωση 

αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών σε όλα τα Τελωνεία, στη µείωση της 

δασµοφοροδιαφυγής και κατά συνέπεια στην αύξηση των κρατικών εσόδων. 

● το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, ένα σύνολο ολοκληρωµένων και 

συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής 

ζωής.  

● η ανάπτυξη των εφαρµογών, µε χρησιµοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας 

συµµετέχοντας το τεχνικό προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ σε σχετικά σεµινάρια.  

 Η Γ.Γ.Π.Σ. δηµοσιοποιεί µε ένα στατιστικό πίνακα τα αποτελέσµατα από την 

εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων από το 2000 έως το 2009. 

Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο (∆.Ε.Θ.- Infosystem) το περίπτερο 

της Γ.Γ.Π.Σ. είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πληροφόρηση του πολίτη για την 

ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων. 

Μια συνολική εικόνα και τι περιλαµβάνει η κάθε ενότητα της ιστοσελίδας www.gsis.gr 

εµφανίζεται στο θέµα ο ιστοχώρος µας. Από εκεί απλά επιλέγοντας κάποιο από τα 

τµήµατα της γενικής γραµµατείας, αµέσως εµφανίζει την ανάλογη σελίδα. Για 

περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα διάφορα προγράµµατα, εγκυκλίους, νόµους, 

οργανισµούς, υπουργεία, οι διάφοροι χρήσιµοι σύνδεσµοι µεταβιβάζουν το χρήστη 

στην αντίστοιχη υπηρεσία διευκολύνοντας την αναζήτηση. Ο χρήστης ενηµερώνεται 

για τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα, µελέτες και εκπονήσεις έργων που 

αναλαµβάνει η Γ.Γ.Π.Σ για την εξέλιξη της, εµφανίζοντας κάθε λεπτοµέρεια όπως  την 

ανάθεση του έργου, τον προϋπολογισµό, το στόχο, τη διάρκεια κ.α. Για την επίτευξη 

τους κηρύσσουν διαγωνισµούς δίνοντας σαφή στοιχεία στον ενδιαφερόµενο για το 

θέµα, την χρονική υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το προϋπολογισµένο ποσό 

για το έργο. Αυτά παρουσιάζονται στην ενότητα διαγωνισµοί. Τέλος στις ανακοινώσεις 

ενηµερώνεται ο χρήστης για προθεσµίες υποβολής, για κάποια τροποποίηση διάταξης ή 

για οδηγίες στις εφαρµογές των διατάξεων. Και πάλι επιλέγοντας αυτό που ενδιαφέρει 

τον χρήστη, εµφανίζεται σε σελίδα η επιλογή του. 
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3.3 Online Υπηρεσίες 

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει υλοποιήσει  υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες, 

τις επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη. Ειδικότερα οι online υπηρεσίες που αφορούν τους πολίτες είναι: α)υποβολή 

δηλώσεων φορολογικού εισοδήµατος Ε1-Ε2-Ε3-Ε9, β)υποβολή Φ.Π.Α-VIES, γ)έκδοση 

φορολογικής ενηµερότητας, δ)ενηµέρωση εκκαθάρισης, ε)ενηµέρωση Ενιαίου Τέλους 

Ακινήτων-Ε.Τ.ΑΚ, στ)ποιοι δικαιούνται το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης, 

ζ)ενηµέρωση των οχηµάτων που έχει στην κατοχή του κάποιο φυσικό πρόσωπο e-

οχήµατα, η)υπολογισµός αντικειµενικής αξίας ακινήτων e-Α.Π.Α.Α., θ)υπολογισµός 

φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας e-Φ.Μ.Α.Π., ι)taxisphone δηλαδή µέσω FAX ή 

διαδικτύου  γίνεται αυτόµατη έκδοση φορολογικής ενηµερότητας ή εκκαθαριστικού ή 

διάφορων άλλων εντύπων e-έντυπα. 

Οι online υπηρεσίες που αφορούν επιχειρήσεις είναι: α) η δήλωση αλλαγής ΚΑ∆, 

β)υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ- VIES,  γ)υποβολή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ/ VAT 

refund, δ)συµπλήρωση συγκεντρωτικής κατάστασης τιµολογίων προµηθευτών-

πελατών, ε)δήλωση φόρου µισθωτών υπηρεσιών- ΦΜΥ, στ)αναζήτηση δηλώσεων Ε9 

του 2005, ζ)έκδοση φορολογικής ενηµερότητας, η)υποβολή καταστάσεων πετρελαίου 

θέρµανσης e-καύσιµα, θ)δήλωση οχηµάτων e-οχήµατα, ι)υπολογισµός αντικειµενικής 

αξίας ακινήτου. E- Α.Π.Α.Α., κ) υπολογισµός φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας e-

Φ.Μ.Α.Π., λ) εγκυρότητα φορολογικών στοιχείων όπως ΑΦΜ- φορολογικών 

ενηµεροτήτων-εκκαθαριστικών-αριθµού ΦΠΑ VIES, µ) αυτόµατη έκδοση δηλώσεων 

µέσω fax ή διαδικτύου taxisphone, ν) δήλωση διαµετακόµισης εµπορευµάτων µέσω 

τελωνείου - icisnet, ξ) υποβολή ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων. 

Οι υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης είναι οι βασικές για το σύνολο των ηλεκτρονικών 

δηλώσεων πολιτών και επιχειρήσεων. Ειδικότερα αφορά την ηλεκτρονική υποβολή: 

α)αντικειµενικής αξίας ακίνητης περιουσίας, β)συγκεντρωτικής κατάστασης 

τιµολογίων, γ)εγκυρότητας φορολογικών στοιχείων, δ) εισαγωγής εµπορευµάτων στη 

χώρα µας, ε) αυτόµατης χορήγησης δηλώσεων. Βασική προϋπόθεση στην υποβολή 

ηλεκτρονικά είναι η εγγραφή χρήστη. Ανάπτυξη του τρόπου και µε ποιων απαραίτητων 
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στοιχείων γίνεται η εγγραφή χρήστη, θα γίνει παρακάτω, ενώ απαντήσεις σε κάποιες 

βασικές ερωτήσεις βοηθούν το χρήστη στην καλύτερη κατανόηση και ορθή 

συµπλήρωση των εντύπων. Απλά επιλέγοντας την κατάλληλη ερώτηση εµφανίζεται και 

η απάντηση. Πρόσφατες  ανακοινώσεις σχετικά µε τα έντυπα αναφέρονται στην αρχική 

σελίδα κάθε ενότητας της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

3.4 Φορολογικός Οδηγός 

Στις σελίδες του φορολογικού οδηγού παρουσιάζονται χρήσιµες πληροφορίες για 

βοήθεια του χρήστη σε θέµατα φορολογικού περιεχοµένου. Το περιεχόµενο 

ανανεώνεται συνεχώς και βρίσκεται σε διαρκή βελτίωση για να καλύψει τις ανάγκες 

του συναλλασσόµενου πολίτη. Τα θέµατα που µπορεί να περιηγηθεί ο χρήστης είναι 

συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις σε φορολογικά θέµατα(φορολογία εισοδήµατος-

κεφαλαίου-οχηµάτων-µητρώο ΚΒΣ-λοιπές φορολογίες-γενικά θέµατα), νοµοθετικές 

διατάξεις(διαλέγοντας έτος και κατηγορία) και χρήσιµες πληροφορίες(φορολογικός 

οδηγός για διάφορες περιπτώσεις συµπλήρωσης δήλωσης φόρου εισοδήµατος-ΚΒΣ-

ΦΠΑ/VIES-φόρου κεφαλαίου-τέλη και ειδικοί φόροι). Επιλέγοντας κάποιο, ανοίγει σε 

νέο παράθυρο εµφανίζοντας τη σχετική ανάπτυξη. Μια καινοτοµία για την Γ.Γ.Π.Σ. 

είναι η συµµετοχή του χρήστη, στέλνοντας παρατηρήσεις στο e-mail info@gsis.gr για 

περισσότερη βελτίωση της ιστοσελίδας. 

 

3.5 Τελωνειακή ενηµέρωση 

Η τελωνειακή ενηµέρωση αποτελεί τον ιστοχώρο για πληροφορίες σε τελωνειακά 

ζητήµατα και σε συναλλαγές µε τελωνεία και ICIS. Όπως  στο φορολογικό οδηγό έτσι 

και στην τελωνειακή ενηµέρωση ανανεώνεται η ιστοσελίδα σε συνεχή βάση µε 

χρήσιµες πληροφορίες και νοµοθετικές διατάξεις. Τα θέµατα που µπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης είναι συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις σε τελωνειακά ζητήµατα, νοµοθετικές 

διατάξεις και χρήσιµες πληροφορίες. Επίσης αναπτύσσει τις συναλλαγές µέσω ICIS 

αναφέροντας για παράδειγµα τα απαραίτητα παραστατικά που πρέπει να προσκοµίσει ο 

ενδιαφερόµενος(δηλωτικό εµπορευµάτων-δήλωση άφιξης οχήµατος κ.α.). ∆ίνει τη 

δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικά των παραστατικών ενηµερώνοντας για τους 
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διάφορους κωδικούς των προϊόντων στη διεύθυνση icisnet@gsis.gr. Όλες οι οδηγίες για 

τις διαδικασίες υποβολής δήλωσης κοινοτικής διαµετακόµισης µέσω  internet και 

παραστατικών µε ηλεκτρονική µορφή  στο αρµόδιο τελωνείο βρίσκονται αναλυτικά 

στην ενότητα διαδικασία υποβολής e-παραστατικών. Όλες οι προδιαγραφές των 

ηλεκτρονικών παραστατικών, οι κωδικοί TARIC(διαχείριση εφαρµοστικού 

δασµολογίου), οι κωδικοί των προϊόντων µε ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι πίνακες 

αναφοράς των κωδικών λιµανιών- τελωνείων-αποθηκών είναι στην ενότητα 

συναλλαγές µέσω ICIS καθώς και σχετικές παρατηρήσεις, ερωτήσεις για τα 

παραστατικά. Ο χρήστης ενηµερώνεται για τα έργα του ηλεκτρονικού τελωνείου όπως 

για το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα διαµετακόµισης, το σύστηµα ελέγχου 

εξαγωγών- εισαγωγών και το σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου ειδικών φόρων 

κατανάλωσης. Το ICISnet είναι το νέο πληροφοριακό σύστηµα τελωνείων που 

χρηµατοδοτήθηκε από την κοινωνία της πληροφορίας. ∆υνατότητες του έργου 

αναφέρονται στην ενότητα ICISnet.  

 

3.6 Επικοινωνία 

Υπάρχει  τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης (help desk) για αντιµετώπιση προβληµάτων 

στο σύστηµα, στις εφαρµογές και στην εισαγωγή στοιχείων Η/Υ. Για καθένα από αυτά 

η Γ.Γ.Π.Σ. παραθέτει το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου καθώς και την ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail)σε περίπτωση επικοινωνίας από το χρήστη. Όµως και µε το 

Υπουργείο Οικονοµικών, που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των δηλώσεων, µπορεί 

κάποιος να επικοινωνήσει. Αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών και των 

φορέων δίδεται στην ενότητα επικοινωνία- Υπ. Οικονοµικών. καθώς και λίστα 

τηλεφώνων των γραφείων πληροφόρησης των πολιτών στις ∆.Ο.Υ. της Ελλάδας. Τέλος 

για τα τελωνεία παρέχεται τηλεφωνικός κατάλογος κεντρικών διευθύνσεων για 

πληροφορίες ανά αντικείµενο.  

 

3.7 TAXIS και δηµιουργία του TAXIS net 

Το taxis αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης φορολογικών θεµάτων που 

συνδέει τις εφορίες  σ’ ένα ενιαίο δίκτυο. Απώτεροι στόχοι της ανάπτυξης της 
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εφαρµογής αφορούν : α) βελτίωση της παρακολούθησης και της είσπραξης των 

εσόδων, β) οµοιόµορφη εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας, γ) υποστήριξη 

εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών, δ) ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών 

και επιχειρήσεων  και ε) αντιµετώπιση προβληµάτων φοροδιαφυγής και χάραξη 

δικαιότερης φορολογικής πολιτικής. Η διοίκηση έχει αναπτύξει εκτεταµένες 

τεχνολογικές υποδοµές σε βάσεις δεδοµένων και δικτύων (Internet- Intranet) για την 

υλοποίηση αυτών των εφαρµογών.   

Την ένταξη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε τη 

δηµιουργία ενός αναβαθµισµένου συστήµατος πρόσθετων και ολοκληρωµένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτέλεσε η ανάπτυξη του taxisnet. Το TAXISnet αποτελεί 

µια ηλεκτρονική υπηρεσία οικονοµικών συναλλαγών, που συγχρηµατοδοτείται από το 

πρόγραµµα “Κλεισθένης”. Είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα που έχει δηµιουργηθεί και 

ελέγχεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου οικονοµικών, όπου οι Ανώνυµες  Εταιρίες 

και οι Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης  είναι υποχρεωµένες να υποβάλουν τις 

δηλώσεις τους µέσω αυτού. Προαιρετικά µπορούν να το χρησιµοποιήσουν κάθε 

φορολογούµενος πολίτης καθώς και οι υπόλοιπες νοµικές µορφές εταιριών που 

υπάρχουν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω TAXISnet απευθύνονται σε όλους 

τους πολίτες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, σε 

πολίτες και επιχειρήσεις  που υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις  Φ.Π.Α. και  

τριµηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών   συναλλαγών (δηλώσεις 

V.I.E.S). Επιπλέον σε πολίτες, επιτηδευµατίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν 

συγκεντρωτικές καταστάσεις τιµολογίων πελατών-προµηθευτών, σε επιχειρήσεις που 

υποβάλλουν Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και 

σε όλες τις επιχειρήσεις πώλησης πετρελαίου θέρµανσης προκειµένου να υποβάλλουν 

τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πωλήσεων Πετρελαίου Θέρµανσης. Τέλος σε όλους 

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  που επιθυµούν 

να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης για τις λοιπές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της 

Γ.Γ.Π.Σ όπως για παράδειγµα Έκδοση Πιστοποιητικών, e-ΑΠΑΑ, ενηµέρωσης 

εκκαθάρισης κλπ. 

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα www.taxisnet.gr απεικονίζονται όλες οι υπηρεσίες που 

παρέχονται, οι οποίες παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα και  είναι οι εξής:  
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● Υπηρεσία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1 και τα 

συµπληρωµατικά έντυπα Ε2 και Ε3 φυσικών προσώπων. 

● Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ 

● Υπηρεσία υποβολής σηµειωµάτων περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών 

υποθέσεων 

● Υπηρεσία υποβολής δήλωσης αλλαγής ΚΑ∆ 

● Υπηρεσία υποβολής ακινήτων Ε9 

● Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και VIES 

● Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ΚΒΣ 

● Υπηρεσία υποβολής οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 

και αντίτυπο βεβαίωσης αποδοχών 

● Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρµανσης  

● Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων µεταβολής αυτοκινήτων 

 

 

3.7.1  Πρόσβαση στο TAXISnet 

 

Αφού επισκεφθούµε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr  για να µπορέσουµε 

να χρησιµοποιήσουµε τις υπηρεσίες που µας προσφέρει, θα πρέπει να συµπληρωθεί µια 

φόρµα εγγραφής στο σύστηµα (οδηγός). Το  taxisnet µας προσφέρει την υπηρεσία 

εγγραφή νέου χρήστη. Επιλέγοντας το ανοίγει µια φόρµα που απαιτεί να 

συµπληρωθούν από το χρήστη ορισµένες βασικές πληροφορίες όπως: ΑΦΜ, 

προσωπικά στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και διεύθυνση κατοικίας) στοιχεία 

ταυτότητας, ∆ΟΥ υποβολής δηλώσεων του φορολογούµενου και του/της συζύγου, 

εφόσον υπάρχει, καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μετά την εγγραφή και την 

πιστοποίηση του ενδιαφερόµενου αποστέλλεται απαντητικό e-mail µε τον κωδικό 

χρήστη και το συνθηµατικό του για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Η 

διαδικασία πιστοποίησης διαρκεί από 3 έως 5 εργάσιµες µέρες. Τα στοιχεία που έχουν 
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υποβληθεί ελέγχονται και εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα τους, εκδίδεται ένας 

κωδικός χρήστη (Username) και µια συνθηµατική λέξη (Password), τα οποία 

αποστέλλονται στο νέο χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που 

συµπληρώθηκε στην αίτηση. Αν κάποιος δεν παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης 

µέσα σε πέντε ηµέρες πιθανότατα υπήρξε κάποιο λάθος στα στοιχεία εγγραφής στην 

υπηρεσία, το οποίο δεν επέτρεψε την πιστοποίηση. Οι  κωδικοί ονόµατος και τα 

συνθηµατικά που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονοµικών για κάθε χρήστη είναι 

µοναδικά και προσωπικά.     

 

Βήµατα εγγραφής:  

 

1. Εισαγωγή ΑΦΜ 

  

2. Επιλογή προσώπου (φυσικού- νοµικού) 
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3. Συµπλήρωση βασικών προσωπικών στοιχείων 

χρήστη

 

4. Συµπλήρωση πρόσθετων στοιχείων χρήστη 
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5. Αποτέλεσµα διαδικασίας εγγραφής  

 

 

3.7.2  Υπηρεσία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1 και τα 

συµπληρωµατικά έντυπα Ε2 και Ε3 φυσικών προσώπων. 

    

                                                   

Το Ε1 είναι ένα έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και  υπόχρεοι σε αυτό είναι 

οι εξής: 

● Κάθε φορολογούµενος  που ο ίδιος ή η σύζυγος του έχει εισόδηµα που 

υπερβαίνει τα 3000€  ή έχουν τεκµήρια πάνω από 3000€ 

● Όσοι έχουν εισόδηµα κάτω από 3000€ αλλά εµφανίζουν ζηµιές από εµπορική ή 

γεωργική επιχείρηση 

● Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι µε εισόδηµα πάνω από 6000€ 

● Οι αγρότες κατά κύριο επάγγελµα µε εισόδηµα πάνω από 3000€ από γεωργικά 

● Όσοι έχουν Ι.Χ. ή ηµιφορτηγό (εκτός αγροτικό) ή αυτοκίνητο µικτής χρήσης, 

τζιπ, αεροσκάφος, κότερο ή θαλαµηγό, άκατο, σκάφος αναψυχής(εκτός αυτοκίνητα 

που απαλλάσσονται της τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης και ένα σκάφος αναψυχής 

ολικού µήκους 10 µέτρα) καθώς και όσοι χρησιµοποιούν για προσωπικές ανάγκες 

τα προαναφερθέντα µέσα εφόσον αυτά ανήκουν στη σύζυγο ή στα 

προστατευόµενα µέλη, ή στις εταιρείες στις οποίες µετέχουν ως εταίροι, 

διαχειριστές, πρόεδροι, διευθυντές ή εντεταλµένοι σύµβουλοι 
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● Όσοι έχουν στην προσωπική τους υπηρεσία ένα ή περισσότερα άτοµα έµµισθο 

προσωπικό 

● Όσοι µετέχουν σε προσωπική εταιρεία, Ε.Π.Ε., αστική εταιρεία, κοινοπραξία ή 

κοινωνία 

● Εκείνοι που έχουν ατοµική επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα 

● Όσοι έχουν έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων(ενοίκια) πάνω από 600€ ετησίως 

● Όσοι χτίζουν οικοδοµή ή αγοράζουν ακίνητα 

● Όσοι διατηρούν µία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες µε συνολική 

επιφάνεια πάνω από 150 τµ ή κατοικούν σε σπίτι πάνω από 200 τµ. 

● Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες εφόσον παίρνουν επιδοτήσεις πάνω 

από 1500€ για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2250€ για προϊόντα ζωικής 

παραγωγής καθώς και όσοι παίρνουν καλλιεργητικά δάνεια  πάνω από 5900€ 

● Οι πλανόδιοι πωλητές που έχουν άδεια στις λαϊκές αγορές  

● Οι καλλιεργητές γεωργικής γης υπό κάλυψη (θερµοκήπιο) πάνω από 2 στέµµατα 

● Οι αγρότες που εισέπραξαν επιστροφή Φ.Π.Α. πάνω από 881€ 

● Όποιος προσκληθεί εγγράφως από το προϊστάµενος της  ∆ΥΟ να υποβάλλει 

φορολογική δήλωση. 

 

Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται µέσω internet δεν θα υποβληθούν 

στην εφορία αλλά πρέπει να φυλαχθούν µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. Τα 

δικαιολογητικά είναι βέβαιο ότι θα ζητηθούν σε πιθανό µελλοντικό έλεγχο, αν δεν 

υπάρχουν δεν θα αναγνωριστούν οι δαπάνες που δηλώθηκαν στην δήλωση. Ο χρήστης 

αφού έχει εγγραφεί επιτυχώς και θέλει να συµπληρώσει το έντυπο, το µόνο που έχει να 

κάνει είναι επιλέξει την υπηρεσία από την ιστοσελίδα. Κατόπιν πληκτρολογώντας 

καταχωρεί τα στοιχεία στα κατάλληλα πλαίσια. 
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Το Ε2 αφορά  την αναλυτική κατάσταση για τα µισθώµατα ακινήτων καθώς επίσης 

συµπληρωµατικά στοιχεία για τα εκµισθωµένα ακίνητα ή ακίνητα που είναι ηµιτελή ή 

µεταβιβάστηκαν ή αποκτήθηκαν από αγορά , κληρονοµιά, δωρεά, γονική παροχή κτλ. 

Υποκείµενο του φόρου είναι ο ιδιοκτήτης, νοµέας, επικαρπωτής ή εκείνος που έχει το 

δικαίωµα οίκησης ακινήτου µε οριστικό συµβόλαιο, κατά περίπτωση, για το εισόδηµα 

που αποκτά από εκµίσθωση ενός ή περισσοτέρων ακινήτων. Επίσης εκείνος που έχει το 

δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας µε οριστικό συµβόλαιο για το εισόδηµα που αποκτά 

από εκµίσθωση αγροτικών εκτάσεων. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται όλα τα 

οικοδοµηµένα ακίνητα κάθε υπόχρεου ή εισοδηµατία, φυσικού ή νοµικού προσώπου 

ανεξάρτητα αν αποκτά εισόδηµα από αυτά ή όχι. Σε περίπτωση που κ η σύζυγος είναι 

υποκείµενο φόρου, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί χωριστό έντυπο, έστω και 

αν το ακίνητο είναι κοινό.  
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Το Ε3 είναι ένα µηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων ή 

επιτηδευµατιών. Υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή 

ελευθέριο επάγγελµα εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

απαλλάσσονται από το να τηρούν. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήµατα, 

υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης. 
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Τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 συνυποβάλλονται. Προκειµένου να υποβληθεί οριστικά η 

δήλωση Ε1, θα πρέπει προηγουµένως να έχει γίνει υποβολή των εντύπων Ε2 και Ε3. 

Στην περίπτωση που υπάρχει σύζυγος, η οποία έχει εισοδήµατα από ελεύθερο 

επάγγελµα ή εµπορική δραστηριότητα, θα υποβάλλει τις δηλώσεις της µε τους δικούς 

της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Σε οποιαδήποτε φόρµα υποβολής δηλώσεων 

ζητούνται ο κωδικός και το όνοµα του χρήστη. 

 

 

Κατά την είσοδο του χρήστη επιλέγει τη δήλωση που θέλει να υποβάλλει. 
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Πριν ξεκινήσει την συµπλήρωση της δήλωσης εµφανίζεται µια φόρµα που δείχνει τα 

προσωπικά στοιχεία του χρήστη, τα οποία για να συνεχίσει πρέπει να επιβεβαιώσει. 

 

 

Οριστικοποιώντας την υποβολή της δήλωσης, η υπηρεσία στέλνει το αποτέλεσµα 

καθώς και το κωδικό υποβολής του εντύπου. 
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Προθεσµίες υποβολής εντύπου Ε1-Ε2-Ε3 

Οι προθεσµίες υποβολής των εντύπων είναι διαφορετικές ανάλογα µε το ΑΦΜ του 

κάθε φορολογουµένου και συγκεκριµένα ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του 

δεκαψήφιου. Για το οικονοµικό έτος 2010, οι καταληκτικές ηµεροµηνίες φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

►    Φορολογούµενοι µε εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες 

(µερίσµατα Α.Ε.), από συµµετοχή σε Ε.Π.Ε. µε έγκριση Ισολογισµού µέσα στο 2009, 

καθώς και επαγγελµατίες που ασκούν ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο 

επάγγελµα µε βιβλία Α’ – Β’ κατηγορίας, ή χωρίς βιβλία, κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. ή 

ηµιφορτηγού Ι.Χ. κλπ., εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκµαρτή δαπάνη 

διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκµήριο αγοράς τους και όσοι δεν έχουν εισοδήµατα.  

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων : 01/03/2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. 

ΑΦΜ. 

1 

ΑΦΜ. 

2 

ΑΦΜ. 

3 

ΑΦΜ. 

4 

ΑΦΜ 

5 

ΑΦΜ 

6 

ΑΦΜ 

7 

ΑΦΜ 

8 

ΑΦΜ 

9 

ΑΦΜ 

10-50 

ΑΦΜ 

60-00 

Έως 

την 

1η 

Μαρτ

ίου 

Έως 

την 

2η 

Μαρτ

ίου 

Έως 

την  

3η  

Μαρτ

ίου 

Έως  

την  

4η 

Μαρτ

ίου 

Έως 

την  

5η 

Μαρτ

ίου 

Έως  

την  

8η 

Μαρτ

ίου 

 Έως  

την  

9η 

Μαρτ

ίου 

Έως 

την 

10η 

Μαρτ

ίου 

Έως 

την 

11η 

Μαρτ

ίου 

Έως 

την 

12η 

Μαρτ

ίου 

Έως 

την 

15η 

Μαρτ

ίου 

 

 

►    Φορολογούµενοι µε γεωργικό εισόδηµα ή εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν 

παραχώρηση γεωργικής γης. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων : 01/04/2010 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. 

ΑΦΜ. 

1 

ΑΦΜ. 

2 

ΑΦΜ. 

3 

ΑΦΜ. 

4 

ΑΦΜ 

5 

ΑΦΜ 

6 

ΑΦΜ 

7 

ΑΦΜ 

8 

ΑΦΜ 

9 

ΑΦΜ 

10-50 

ΑΦΜ 

60-00 

Έως   

την 

1η 

Απρι

λίου 

Έως 

την 

6η 

Απρι

λίου 

Έως 

την  

7η  

Απρι

λίου 

Έως  

την  

8η 

Απρι

λίου 

Έως 

την  

9η 

Απρι

λίου 

Έως 

την 

12η 

Απρι

λίου 

Έως 

την 

13η 

Απρι

λίου 

Έως 

την 

14η 

Απρι

λίου 

Έως 

την 

15η 

Απρι

λίου 

Έως 

την 

16η 

Απρι

λίου 

Έως 

την 

19η 

Απρι

λίου 

 

 

►    Φορολογούµενοι µε εισοδήµατα από ατοµική εµπορική επιχείρηση και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες µε λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος 

έληξε µέσα στους µήνες 11ο και 12ο του έτους 2009. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων : 16/04/2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. 

ΑΦΜ. 

1 

ΑΦΜ. 

2 

ΑΦΜ. 

3 

ΑΦΜ. 

4 

ΑΦΜ 

5 

ΑΦΜ 

6 

ΑΦΜ 

7 

ΑΦΜ 

8 

ΑΦΜ 

9 

ΑΦΜ 

10-50 

ΑΦΜ 

60-00 

Έως  

την 

16η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

19η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

20η  

Απρι

λίου 

Έως  

την 

21η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

22η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

23η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

26η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

27η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

28η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

29η 

Απρι

λίου 

Έως  

την 

30η 

Απρι

λίου 

 

 

►    Φορολογούµενοι µε εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή 

κοινωνία µε βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε µέσα 

στους µήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών 

εταιρειών, ασφαλειοµεσίτες, συγγραφείς για τα συγγραφικά δικαιώµατα, πράκτορες και 
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αντιπρόσωποι τραπεζών, εισοδήµατα µελών ∆.Σ. Α.Ε. και φορολογούµενοι που δεν 

κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων : 03/05/2010 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. 

ΑΦΜ. 

1 

ΑΦΜ. 

2 

ΑΦΜ. 

3 

ΑΦΜ. 

4 

ΑΦΜ 

5 

ΑΦΜ 

6 

ΑΦΜ 

7 

ΑΦΜ 

8 

ΑΦΜ 

9 

ΑΦΜ 

10-50 

ΑΦΜ 

60-00 

Έως  

την 

3η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

4η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

5η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

6η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

7η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

10η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

11η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

12η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

13η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

14η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

17η 

Μαΐο

υ 

 

►   Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αξιωµατικού ή κατώτερο πλήρωµα εµπορικών πλοίων, 

φορολογούµενοι µε εισοδήµατα της αλλοδαπής, καθώς και κάτοικοι εξωτερικού µε 

εισοδήµατα στην Ελλάδα. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων : 04/05/2010 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. 

ΑΦΜ 

1 

ΑΦΜ 

2 

ΑΦΜ 

3 

ΑΦΜ 

4 

ΑΦΜ 

5 

ΑΦΜ 

6 

ΑΦΜ 

7 

ΑΦΜ 

8 

ΑΦΜ 

9 

ΑΦΜ 

10-50 

ΑΦΜ 

60-00 

Έως  

την 

4η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

6η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

10η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

12η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

14η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

18η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

20η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

25η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

27η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την 

31η 

Μαΐο

υ 

Έως  

την  

2η 

Ιουνίο

υ 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τα 

κάθε είδους ιδρύµατα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν 

βιβλία β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα 

εισοδήµατα τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία.    

 

Μέχρι 12 Απριλίου 2010 

(ανεξάρτητα από το 

τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ) 

Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που 

τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν 

εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση 

γεωργικής γης, υποκείµενο σε φορολογία.   

 

Μέχρι 15 Απριλίου 2010 

(ανεξάρτητα από το 

τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ) 

 

Ηµεδαπές Ε.Π.Ε., δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές 

επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε 

οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισµοί 

που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών 

ωφεληµάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, 

ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδηµα από αυτό.           

   

Μέχρι 10 Μαΐου 2010                 

(ανεξάρτητα από το 

τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ) 

Όλες οι ηµεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισµό 

31.12.2009 και τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας 

υποκαταστήµατα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται 

διµερής σύµβαση για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας µεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία 

βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας  

Ανάλογα µε το τελευταίο 

ψηφίο ως εξής: 

Σε 1 έως 10.5.10 

Σε 2 έως 11.5.10 

Σε 3 έως 12.5.10 

Σε 4 έως 13.5.10  

Σε 5 έως 14.5.10 

Σε 6 έως 17.5.10 

Σε 7 έως 18.5.10 

Σε 8 έως 19.5.10 

Σε 9 έως 20.5.10 

Σε 10-50 έως 21.5.10 

Σε 60-00 έως 25.5.10 
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Σηµείωση: Όταν τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

συνεταιρισµοί, δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις καθώς και τα 

εγκατεστηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων) κλείνουν 

διαχειριστική περίοδο σε οποιαδήποτε άλλη ηµεροµηνία εκτός από την 31η 

∆εκεµβρίου, η δήλωση υποβάλλεται µέχρι τη δέκατη (10) µέρα του πέµπτου µήνα από 

την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.  

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, γίνεται ταυτόχρονα και η εκκαθάριση 

της, δίνοντας την δυνατότητα στον φορολογούµενο και για την εκτύπωση της. Ο 

φορολογούµενος ενηµερώνεται αµέσως  για τυχόν λάθη αν έχει κάνει και για το 

πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό φόρου που προκύπτει. Ενδεικτικά το 2007 έγιναν 423.810 

ηλεκτρονικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, µε αύξηση 46,67% σε σχέση µε το 

2006 και 117% σε σχέση µε το 2005. Σήµερα οι δηλώσεις έχουν διπλασιαστεί 

αυξάνοντας τις δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει η Γ.Γ.Π.Σ. στο χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. 

 

Η νέα αυτή υπηρεσία προστέθηκε στις αρχές του 2010 για την υποβολή αιτήσεων 

επιστροφής του φόρου προστιθέµενης αξίας των ελληνικών επιχειρήσεων που 

πραγµατοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ. Ο ΦΠΑ των δαπανών αυτών 

δεν µπορεί να αφαιρεθεί στη δήλωση ΦΠΑ καθώς είναι από κράτος της Ε.Ε. και έτσι 

δικαιούνται να το εισπράξουν πίσω. Ο υποκείµενος στο φόρο που είναι εγκατεστηµένος 

στην Ελλάδα υποβάλλει µόνο ηλεκτρονικά την αίτηση έχοντας παραλάβει τον κωδικό 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

142.202
195.203208.030

288.779

423.810

579.265
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χρήσης. Το ποσό δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 50 € για περίοδο επιστροφής ενός 

ηµερολογιακού έτους ενώ για περίοδο από τρείς µήνες και άνω, το ποσό δεν πρέπει να 

είναι µικρότερο από 400 €. Για να εισέλθει ο χρήστης πρέπει να γράψει τον κωδικό του. 

 

Η Γ.Γ.Π.Σ. προσφέρει στους χρήστες δωρεάν προγράµµατα των υπηρεσιών του 

taxisnet. Έτσι µπορεί να συµπληρώνει τις αιτήσεις και να τις στέλνει απευθείας στο 

www.gsis.gr . Η δήλωση επιστροφής του ΦΠΑ µπορεί να απευθύνεται σε περισσότερες 

από µια χώρες αλλά για την ίδια χρονική περίοδο. Για την συµπλήρωση της φόρµας 

εισάγει ο χρήστης το ΑΦΜ του και την περίοδο επιστροφής η οποία πρέπει να είναι 

ετήσια.  

στην προσθήκη της χώρας επιλέγει από έναν κατάλογο τη χώρα ή χώρες που ζητείται 

το ΦΠΑ.                                                             
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Μετά την προσθήκη εµφανίζεται ένας πίνακα που πρέπει να συµπληρωθεί µε τα βασικά 

στοιχεία της επιχείρησης όπως ΚΑ∆, στοιχεία αντιπρόσωπου, παραστατικά αγοράς και 

τραπεζικός λογαριασµός.   

 

Για τις συναλλαγές εντός του 2009, προθεσµία υποβολής είναι µέχρι 30/9/2010. 

3.7.4  Υπηρεσία υποβολής σηµειωµάτων περαίωσης  

 

Σε 2 εκατοµµύρια εκτιµάται ότι ανέρχονται οι εκκρεµείς φορολογικές υποχρεώσεις που 

έχουν στις χρήσεις 2000-2007 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Στη νέα 

ρύθµιση αυτόµατης περαίωσης, χωρίς δηλαδή τη φυσική παρουσία του φορολογικού 

ελεγκτή στην επιχείρηση για έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων και χωρίς να συντάξει 

καµία δήλωση η επιχείρηση, υπάγονται οι εκκρεµείς, άρα ανέλεγκτες, υποθέσεις 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογικών αντικειµένων 

όπως παραβιάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Η περαίωση κάθε µιας 

ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήµατος πραγµατοποιείται εφόσον ο 

ενδιαφερόµενος δέχεται την βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής φόρου που 

προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα. Άρα όταν εννοούµαι περαίωση, είναι η 

αποδοχή και πληρωµή επιπλέον φόρου από εκείνον που προέκυψε από την υποβολή της 
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δήλωσης. Μέσω του TAXISnet µπορεί ο κάθε φορολογούµενος να διευθετήσει τις 

υποθέσεις του από το συγκεκριµένο πρόγραµµα γρήγορα και να υπολογίσει τις οφειλές 

του σωστά. Βασική προϋπόθεση είναι η είσοδος στο πρόγραµµα µε τους κωδικούς που 

έχει δηµιουργήσει σαν χρηστής ο φορολογούµενος. Η προθεσµία ηλεκτρονικής 

υποβολής περαίωσης είναι λίγοι µήνες µετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

και των ελέγχων τους. 

 

3.7.5 Υπηρεσία υποβολής δήλωσης αλλαγής ΚΑ∆ 

 

Με την έναρξη δηµιουργίας κάποιας επιχείρησης, ζητείται από τον επιχειρηµατία,  

ανάλογα µε την δραστηριότητα που έχει επιλέξει, ένας  µοναδιαίος κωδικός που θα 

είναι η ταυτότητα της επιχείρησης. Η υπηρεσία µητρώου έχει κωδικούς για όλες τις 

δραστηριότητες που υπάρχουν και ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην 

αρµόδια ∆ΟΥ και να κατοχυρώσει τον κωδικό. Από τις 11/12/2008, δηµιουργήθηκε µια 

νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την δήλωση αλλαγής του ΚΑ∆ στο Taxisnet. Με αυτόν 

τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης των παλαιών από τους  νέους ΚΑ∆, 

καθότι αυτή δεν θα µπορούσε να γίνει αυτόµατα γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα 

στους παλιούς και νέους κωδικούς. Η υπηρεσία απευθύνεται στα µη φυσικά πρόσωπα 

που έχουν Α.Φ.Μ. και σε φυσικά (επιτηδευµατίες)που δεν έχουν κάνει διακοπή των 

εργασιών τους µέχρι 30/11/2009. Η φόρµα συµπλήρωσης παρουσιάζει τον κατάλογο 

των κωδικών και τους ενεργούς ΚΑ∆(εικόνα 1). Μια γρήγορη λύση στην εφαρµογή 

είναι η αναζήτηση µε την συµπλήρωση µιας λέξης από τη δραστηριότητα που 

ασχολείται ο χρήστης. Σε περίπτωση αλλαγής ΚΑ∆, υπάρχει η εντολή δήλωση αλλαγής 

ΚΑ∆  όπου εµφανίζει την ήδη υποβληθείσα δήλωση για την αλλαγή(εικόνα 2). Τέλος 

για να αποθηκευθεί στο σύστηµα της Γ.Γ.Π.Σ. πρέπει να γίνει µεταφόρτωση, 

αντιστοίχηση του παλαιού µε του νέου αριθµού δραστηριότητας(εικόνα 3).  

 Εικόνα 

1
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Εικόνα 

2

 



 

75 

 

Εικόνα 

3

 

 

3.7.6 Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ακινήτων 

 

Η υπηρεσία αφορά: 

● Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2010 έχουν εµπράγµατα 

δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα 

οποία αποκτήθηκαν µέσα στο έτος 2009 ή που έχουν οποιαδήποτε µεταβολή στα 

ακίνητά τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούµενα έτη (2005, 

2006, 2007, 2008, 2009). 

● Ο υπόχρεος - φυσικό πρόσωπο για τον οποίο έχουν επέλθει µεταβολές στην 

οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των 

προηγούµενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν µεταβολές στην περιουσιακή 

του κατάσταση.  

● Επίσης, µπορούν να υποβάλλουν δήλωση Ε9 έτους 2010 και όσα πρόσωπα 

επιθυµούν είτε να τροποποιήσουν στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί, είτε 

να προσθέσουν ακίνητα που µπορεί να  παρέλειψαν. Στην περίπτωση αυτή θα 

υποβληθεί ένα έντυπο. 
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Οι προθεσµίες υποβολής για το οικονοµικό έτος 2010 ορίστηκε η 12η Απριλίου. Η 

υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες ηµέρες ανάλογα 

µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού του φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, 

µε αρχή για το ψηφίο 1 την 12η Απριλίου 2010. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έντυπα 

που εµφανίζονται για την υποβολή τους. 

 

Εισαγωγή κωδικού 

πρόσβασης

 

 

Συµπλήρωση στοιχείων χρήστη και 

ακινήτου
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Συµπλήρωση στοιχείων οικοπέδων και αγροτεµαχίων (αν υπάρχουν) 

 

Μετά τη σωστή εισαγωγή των στοιχείων, εµφανίζεται το µήνυµα της καταχώρησης  
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Ο χρήστης µπορεί να δει στοιχεία των δηλώσεων που έχει 

υποβάλλει

 

Για να οριστικοποιηθεί η δήλωση του στέλνεται η απόδειξη υποβολής του Ε9 από το 

υπουργείο οικονοµικών και αποθηκεύεται στο λογαριασµό του χρήστη.  



 

79 

 

Αποδεικτικό υποβολής 

 

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9, πρέπει να προηγηθεί η 

συµπλήρωση του. Το σχετικό πρόγραµµα το προσφέρει η Γ.Γ.Π.Σ όπως και πολλά 

άλλα για όλες τις υπηρεσίες. 

 

 

3.7.7 Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και VIES 

 

Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, 

δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιείται, από 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση των 

δραστηριοτήτων επιχείρησης που ασκεί και εφόσον η σχετική συναλλαγή δεν 

εξαιρείται από το φόρο, σύµφωνα µε την περί ΦΠΑ Νοµοθεσία. Επιπρόσθετα, ο ΦΠΑ 

επιβάλλεται στις εισαγωγές αγαθών και στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη µέλη, 

καθώς και στις συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και της διαδικασίας µεταφοράς και διανοµής τους. 

Σε αυτή την υπηρεσία του TAXISnet µπορούµε να υποβάλουµε ηλεκτρονικά Περιοδική 

∆ήλωση ΦΠΑ για όσους χρησιµοποιούν Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία (Φ2), για όσους 

χρησιµοποιούν Α΄ κατηγορίας βιβλία (Φ3), Εκκαθαριστική ∆ήλωση ΦΠΑ (Φ1) και 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων-Παραδόσεων (Φ5-Φ4), για 

όσους πραγµατοποιούν Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.  
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Φ2
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Φ3
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Φ1
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Φ5 
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Με την είσοδο του χρήστη στο TAXISnet, για υποβολή νέας δήλωσης ΦΠΑ, µπορεί να 

διαλέξει αν θέλει να υποβάλλει περιοδική ή ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών.  

 

 Προηγείται η εισαγωγή του κωδικού που έχει λάβει από το 

taxisnet.  

 

 



 

85 

 

Στην φόρµα που εµφανίζεται επιλέγει ο χρήστης το αντικείµενο που θέλει να 

ασχοληθεί

 

 

Για νέα δήλωση συµπληρώνει ο φορολογούµενος τα πεδία του εντύπου ανάλογα µε τη 

κατηγορία των βιβλίων του όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για ήδη υποβληθείσες 

δηλώσεις µε την επιλογή προβολή δηλώσεων και το είδος της δήλωσης (εικόνα Α) θα 

µπορεί να δει καταχωρηµένες δηλώσεις µε τα στοιχεία που είχε υποβάλλει. Κατόπιν 

επιλέγοντας τον αύξοντα αριθµό της υποβληθείσας δήλωσης(εικόνα Β), θα εµφανιστεί 

η δήλωση που είχε υποβάλει µε τα καταχωρηµένα ποσά(εικόνα Γ) και το τελικό πίνακα 

εκκαθάρισης για το ποσό που θα υποβάλλει (εικόνα ∆) 

 

Εικόνα Α 
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Εικόνα Β 

 

 

Εικόνα 

Γ
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Εικόνα 

∆

 

 

Προθεσµίες υποβολής ΦΠΑ-VIES 

Η ηλεκτρονική υποβολή αρχικής χρεωστικής δήλωσης µπορεί να γίνει µέχρι την 26η 

του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία 

αφορά η δήλωση. Για την αρχική πιστωτική ή µηδενική περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, 

µπορεί να γίνει µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη λήξη 

της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Η εκκαθαριστική δήλωση 

γίνεται από 8 Φεβρουαρίου 2010 και µέχρι  22 Μαρτίου για υποκείµενους που ως 

31/12/2009 τηρούσα βιβλία Α ή Β κατηγορίας ΚΒΣ, ενώ για κατηγορίας Γ βιβλία µέχρι 

25 Μαρτίου. Η υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών 

Απαιτήσεων/Παραδόσεων, γίνεται µέχρι την 26η του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη 

λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Σε περίπτωση που οι 

καταληκτικές ηµεροµηνίες πέφτουν πάνω σε αργία, η λήξη µετατίθεται την επόµενη 

ηµέρα. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για τις 

φορολογικές περιόδους του τρέχοντος έτους ΦΠΑ και VIES. 
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3.7.7.1  ∆ιαδικασία πληρωµής ΦΠΑ 
Η καταβολή των οφειλόµενων ποσών των χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ 

γίνεται σε τράπεζες που έχουν συµβληθεί, µέσω της ∆ΙΑΣ ΑΕ, µε το Υπουργείο 

Οικονοµικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Πιο συγκεκριµένα οι υποκείµενοι 

δίνουν στην τράπεζα που συνεργάζονται εντολή πληρωµής του ποσού ΦΠΑ που 

προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης. Η εντολή δίνεται εντός της περιόδου 

υποβολής µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες που φαίνονται στους πίνακες. Από 2 

Μαρτίου 2001 ισχύουν τα παρακάτω για τον τρόπο αποπληρωµής : 

• Όταν το ποσό της εντολής πληρωµής είναι µικρότερο του οφειλοµένου, τότε η 

δήλωση απορρίπτεται και το ποσό επιστρέφεται µέσω του τραπεζικού 

συστήµατος στο λογαριασµό του φορολογουµένου. 

• Όταν το ποσό υπερβαίνει το οφειλόµενο, η δήλωση γίνεται δεκτή και το 

υπόλοιπο επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασµό του υποκείµενου. 

• Όταν για το ποσό δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση, το ποσό επιστρέφεται 

στο τραπεζικό λογαριασµό του υποκείµενου. 

• Όταν για την δήλωση που έχει υποβληθεί δεν υπάρχει αντίστοιχη πληρωµή, τότε 

η δήλωση απορρίπτεται. 

• Σε περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για τη ίδια φορολογική περίοδο µέσω 

taxisnet και µέσω ∆ΥΟ, δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη ∆ΥΟ, ενώ 

απορρίπτεται η δήλωση του taxisnet και επιστρέφεται το ποσό στο τραπεζικό 

λογαριασµό. 
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 Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης µέσω taxisnet, η δήλωση πρέπει να 

υποβληθεί στην αρµόδια ∆ΥΟ. Στη διαδικασία πληρωµής συµµετέχουν πιστωτικοί 

οργανισµοί στους οποίους συµπεριλαµβάνονται όλες οι µεγάλες τράπεζες της 

Ελλάδας καθώς και αρκετές συνεταιριστικές. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω 

οι συµµετέχουσες τράπεζες και ο τρόπος πληρωµής  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ABN AMRO Γραπτή επικοινωνία 

Bank of America N.A. Γραπτή επικοινωνία-Εlectronic 

Banking 

Alpha Bank Internet Banking 

Aspis Bank Internet Banking/ Phone Banking 

EFG - Eurobank Ergasias Internet Banking 

NovaBank Α.Ε. Internet Banking 

Probank S.A. Καταστήματα/ Phone Banking/ e-

mail 

Αγροτική Τράπεζα Καταστήματα/ Ταμεία 

Τράπεζα Αττικής Καταστήματα/ Ταμεία 

Γενική Τράπεζα Ταμεία  

Εγνατία Τράπεζα Internet Banking 

Εθνική Τράπεζα Internet Banking - ATM 

Εμπορική Τράπεζα Ταμεία/ Internet Βanking  

Τράπεζα Κύπρου Καταστήματα/ Ταμεία/ Phone 

Banking 

Λαϊκή Τράπεζα Phone Banking 

Τράπεζα Πειραιώς Καταστήματα/ Ταμεία/ Internet 

Banking 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καταστήματα/ Ταμεία 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Καταστήματα/ Ταμεία 

Αχαϊκή Συνεταιριστική 

Τράπεζα 

Καταστήματα/ Ταμεία 
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Σε περίπτωση επιστροφής φόρου µε ποσό άνω 1500€, πρέπει να κατατεθούν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής δήλωσης στην 

αρµόδια ∆ΟΥ,  να ελεγχθούν και µετά να γίνει η επιστροφή. 

Όπως και µε τη φορολογία εισοδήµατος, έτσι και το e- φπα, έχει κερδίσει την 

εµπιστοσύνη των χρηστών. Από το 2003 µέχρι το 2007, η αύξηση των χρηστών και 

των δηλώσεων έχει πολλαπλασιαστεί. Η πληρωµή του ΦΠΑ ήταν ένα «βάσανο» για 

επιχειρήσεις και πολίτες. εκτενή αναφορά στα γενικότερα πλεονεκτήµατα του 

taxisnet, θα αναφερθούν παρακάτω.  

 

Πηγή: Κοινωνία της πληροφορίας- Ιούνιος 2008 

 

3.7.8 Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών 

Καταστάσεων Τιµολογίων Πελατών- Προµηθευτών  

 

Απευθύνεται σε κάθε επιτηδευµατία ή επιχείρηση που είναι υποχρεωµένη από το 

νόµο στην υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιµολογίων (ή ∆ελτίων Παροχής 

Υπηρεσιών) Πελατών – Προµηθευτών ή και Συγκεντρωτική Κατάσταση Πιστωτικών 

Υπολοίπων. Της υποβολής προηγείται η συµπλήρωση Συγκεντρωτικής Κατάστασης 

µε τη χρήση σχετικού προγράµµατος της Γ.Γ.Π.Σ. Εισάγει τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα στη φόρµα όπως ∆ΟΥ, έτος επωνυµία επιχείρησης, ΑΦΜ και το είδος 
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τιµολογίου(πίνακας 1). Κατόπιν προχωράει στην καταχώρηση των τιµολογίων 

πελατών-προµηθευτών. Τα στοιχεία επεξεργάζονται και αποθηκεύονται µόνο όταν 

αποδειχθούν σωστά. Επίσης το πρόγραµµα µας δίνει τη δυνατότητα 

εκτύπωσης(πίνακας 2) και συµπίεσης του αρχείου για να ακολουθήσει η 

οριστικοποίηση από τη ΓΓΠΣ.  

Πίνακας 

1

 



 

93 

 

Πίνακας 

2  

Οι παραπάνω καταστάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τους 

επιτηδευµατίες και τα πρόσωπα των παρ.3 και 4 του άρθρου 20 του Π∆186/1992 

(ΚΒΣ), ανεξάρτητα από κατηγορία τήρησης βιβλίων. Περιλαµβάνουν τις συναλλαγές  

που πραγµατοποίησαν τα παραπάνω πρόσωπα για την επαγγελµατική τους 

εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη 

υπηρεσιών ,από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή  

ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων 

δικαιωµάτων. Στις υποβαλλόµενες καταστάσεις αναγράφονται τα στοιχεία του 

αντισυµβαλλόµενου (άρθρο 12 παρ.9 ΚΒΣ), το πλήθος των στοιχείων και η αξία του 

εσόδου ή της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ακόµη και στη περίπτωση  που ο ΦΠΑ δεν 

εκπίπτεται από τον αγοραστή και εµπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή µη 

επιβαρύνσεις. Ειδικά το τέλος ταξινόµησης περιλαµβάνεται στις παραπάνω 

καταστάσεις. 

Το taxisnet δίνει τη δυνατότητα να προβάλλει στον υποκείµενο τις υποβληθείσες 

δηλώσεις(πίνακας 3) καθώς και  την κατάσταση στην οποία έχουν(πίνακας 4). Κατά 

την υποβολή το Υπουργείο Οικονοµικών δίνει ένα αποδεικτικό υποβολής στο χρήστη 
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για κάθε συγκεντρωτική κατάσταση(πίνακας 5). Για το έτος 2010 καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής ήταν 19/01/2010, ανεξαρτήτως ψηφίου ΑΦΜ. 

 Πίνακας 3 

  

                                       

 

Πίνακας 4 
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Πίνακας 

5

 

 

3.7.9 Υπηρεσία υποβολής οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών και Αντίτυπου της Βεβαίωσης 

 

Η υπηρεσία απευθύνεται: 

• Σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί µισθωτούς και έχει εκ του νόµου την 

υποχρέωση υποβολής Οριστικής ∆ήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) 

• Σε κάθε δηµόσια υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που 

απασχολεί µισθωτούς και δεν είναι υποχρεωµένοι από το νόµο στην 

υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) αλλά υποβάλλει το Β 

αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών. 

Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) παρακρατείται κατά την εξόφληση των 

αποδοχών των εργαζοµένων και αποδίδεται από τον εργοδότη στην Εφορία. Ο Φ.Μ.Υ. 

υπολογίζεται ως εξής: Βρίσκουµε τις µηνιαίες καθαρές αποδοχές του µήνα Ιανουαρίου 

κάθε έτους. Καθαρές αποδοχές είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών αφού 
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αφαιρεθούν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον µισθωτό καθώς 

και το χαρτόσηµο και η εισφορά ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. Στη συνέχεια βρίσκουµε το 

ετήσιο καθαρό εισόδηµα πολλαπλασιάζοντας τις παραπάνω µηνιαίες αποδοχές επί 14 

(12 µηνιαίοι µισθοί συν ∆ώρα Πάσχα – Χριστουγέννων και επίδοµα αδείας). Τα 

ποσοστά παρακράτησης βρίσκονται από κλίµακα φορολογίας του εκάστοτε έτους. 

Στην ηλεκτρονική υποβολή προηγείται και εδώ η δηµιουργία του αρχείου που 

προσφέρεται από την ΓΓΠΣ για µισθωτούς ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Στη φόρµα 

συµπληρώνονται τα στοιχεία δηλούντος όπως έτος, ΑΦΜ, αντικείµενο 

δραστηριότητας, επωνυµία επιχείρησης. Μετά εισάγει τις αναλυτικές αµοιβές (είδος 

αποδοχών, ακαθάριστες αποδοχές, χαρτόσηµα κ.α) είτε είναι µισθωτός ή συνταξιούχος. 

Στην περίπτωση που είναι µισθωτός δηµοσίου συµπληρώνεται και η διεύθυνση 

Υπηρεσίας.  
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Στο τέλος της δήλωσης δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης για να την υποβάλλει στην εφορία. 
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Αφού αποθηκευθεί από το σύστημα στη συνέχεια ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή με την 

εισαγωγή του κωδικού του χρήστη και στην κατηγορία που ανήκει. 

 

 

Για νέα δήλωση επιλέγει το πλαίσιο υποβολή νέας δήλωσης  
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Η ήδη αποθηκευµένη δήλωση από το πρόγραµµα ανεβάζετε και συµπληρώνεται στην 

παρακάτω φόρµα. Για την αποστολή επιλέγουµε Υποβολή Αρχείου.                   .   
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Η τελική µορφή ΦΜΥ θα 

είναι:
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Για την φορολογική περίοδο του 2010 στον υπολογισµό παρακράτησης ΦΜΥ ισχύουν 

οι παρακάτω πίνακες: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ 2010 (χωρίς παιδιά) 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

                ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ      ΦΟΡΟΥ 

12000 0% 0 12000 0 

18000 24% 4320 30000 4320 

45000 35% 15750 75000 20070 

Άνω 75000 40%    

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ 2010 (με 1 παιδί) 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

                ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ      ΦΟΡΟΥ 

13000 0% 0 13000 0 

17000 24% 4080 30000 40800 

45000 35% 15750 75000 19830 

Άνω 75000 40%    

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ 2010 (με 2 παιδιά) 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

                ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ     ΦΟΡΟΥ 

14000 0% 0 14000 0 

16000 24% 3840 30000 3840 

45000 35% 15750 75000 19590 

Άνω 75000 40%    

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΜΥ 2010 (με 3 παιδιά) 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

                ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    ΦΟΡΟΥ 

22000 0% 0 22000 0 
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8000 24% 1920 30000 1920 

45000 35% 15750 75000 17670 

Άνω 75000 40%    

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ και του β 

αντιτύπου βεβαιώσεων αποδοχών είναι η 31η Μαρτίου. 

 

3.7.10Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρµανσης 

 

Η Υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους είναι υπόχρεοι υποβολής καταστάσεων 

πωλήσεων πετρελαίου θέρµανσης ή πετρελαίου θέρµανσης Diesel. Αναπτύχθηκε από 

τη Γ.Γ.Π.Σ. για τη διευκόλυνση των συναλλαγών µε το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, για το περιορισµό της φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίας πετρελαίου. 

Κάθε χρήστης που υπόκεινται στην υποβολή καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου 

θέρµανσης θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει  το αντίστοιχο πρόγραµµα το οποίο 

προσφέρεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. συµπληρώνει τον πίνακα µε τα 

υποχρεωτικά στοιχεία που ζητούνται. 
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Στην περίπτωση που θέλουµε να γίνει αποφορολόγηση, επιλέγουµε το συντελεστή 

ΦΠΑ που θα αφαιρεθεί. 

 

Στο τέλος µπορεί να εκτυπωθεί και να αποθηκευτεί για να υποβληθεί ηλεκτρονικά. 
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3.7.11 Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων µεταβολών αυτοκινήτων 

 

 

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους είναι κάτοχοι Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ή 

δικύκλων και δίνει τη δυνατότητα σε όσους τη χρησιµοποιούν:  

� Να ελέγξουν τα στοιχεία των Ι.Χ. οχηµάτων, των οποίων εµφανίζονται ως 

ιδιοκτήτες στο Αρχείο Οχηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

� Να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, αν διαπιστώσουν την ύπαρξη 

λανθασµένης ή ελλιπούς πληροφορίας, σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία που 

αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. 

Ειδικότερα µέσω της υπηρεσίας είναι δυνατή: 

• Η τροποποίηση της εµφανιζόµενης ηµεροµηνίας πρώτης άδειας.  

• Η τροποποίηση του κυβισµού. 

• Η τροποποίηση του ποσοστού ιδιοκτησίας. 

• Η δήλωση µετάβασης του οχήµατος σε καθεστώς ακινησίας µε 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος πριν την 01.01.05. 

• Η δήλωση ιδιοκτησίας τροχόσπιτου µε ηµεροµηνία ισχύος πριν την 

01.01.05. 

• Η αποποίηση της ιδιοκτησίας οχήµατος, το οποίο δεν είχε ποτέ στην 

κατοχή του ο δηλών. 

• Η αποποίηση της ιδιοκτησίας οχήµατος, το οποίο έχει µεταβιβαστεί ή 

διαγραφεί οριστικά. 

• Η αλλαγή αριθµού κυκλοφορίας οχήµατος. 

• Η δήλωση κατοχής οχήµατος, το οποίο στο αρχείο οχηµάτων δεν 

εµφανίζεται ότι είναι στην ιδιοκτησία του δηλούντος. 

• Η δήλωση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας. 
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Οι τροποποιητικές δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον ελέγχουν και διασταυρωθούν από 

τη Γ.Γ.Π.Σ. Κατά την είσοδο του χρήστη ζητείται ο κωδικός που του έχει δοθεί από το 

taxisnet.  

 

 

Εµφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία µε τα οποία είναι καταχωρηµένος και 

λεπτοµέρειες για την κατοχή ή όχι των οχηµάτων.   
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Πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή παρουσιάζονται σε όλους τους πίνακες. Για να 

δηλωθεί εισάγονται τα βασικά στοιχεία του οχήµατος. 

 

 

Έτσι βλέπουµε τα οχήµατα που υπάρχουν στην κατοχή µας. τα στοιχεία 

τροποποιούνται για να αποφύγουµε λάθη.  
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3.8 Ασφάλεια συστήµατος taxisnet 

 Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων έχει αναπτυχθεί σύµφωνα µε τους 

αναγκαίους κανόνες ασφαλείας. Οι πληροφορίες των δηλώσεων που διακινούνται µέσω 

internet προστατεύονται µε κρυπτογράφηση, σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα. Οι 

κωδικοί ονόµατος και τα συνθηµατικά που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονοµικών 

είναι µοναδικά και προσωπικά για κάθε χρήστη. Κάθε πολίτης ή επιχείρηση  που 

εγγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων είναι υπεύθυνος για την 

υποβολή δήλωσης που πραγµατοποιείται µε χρήση του κωδικού του ονόµατος και 

συνθηµατικού. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόµα και αν ο χρήστης αποφασίσει, µε δική 

του πρωτοβουλία, να γνωστοποιήσει το κωδικό του όνοµα και το συνθηµατικό στο 

φοροτεχνικό ή λογιστή µέσω του οποίου υποβάλλει τη δήλωσή του. Υπάρχει ασφάλεια 

του συστήµατος έναντι της πρόσβασης τρίτων. Η υπηρεσία του TAXISnet, θα 

χρησιµοποιεί στην πλήρη ανάπτυξή της: ∆ιαπιστευτήρια σύνδεσης, Πρωτόκολλα 

ασφαλούς επικοινωνίας µε τους χρήστες, Ηλεκτρονικές υπογραφές. Τα µέτρα αυτά 

καθιστούν αδύνατη την υποκλοπή ή παραποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται. 
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3.9  e- Έντυπα 

 

Οι υπηρεσίες για την υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά είναι τόσο λειτουργικές που ο 

φορολογούµενος πολίτης ήθελε να προχωρήσει ένα βήµα παραπάνω η εφαρµογή του 

taxisnet. Και αυτό επιτεύχθηκε µε τη δυνατότητα να λαµβάνει ηλεκτρονικά έντυπα(e- 

έντυπα) που χρειάζονται για τη διευκόλυνση των φορολογικών του υποθέσεων. Έτσι 

µπορεί να εκτυπώνει όλα τα έντυπα (φορολογικά, γενικά, τελωνείων, µετοχικού 

ταµείου πολιτικών υπαλλήλων κ.α.). Στόχος του νέου taxisnet ήταν να προλάβει την 

τεχνολογική ανάπτυξη και τις νέες απαιτήσεις. Ο χρήστης µέσα από επιλογές 

υπηρεσιών µπορεί να επιλέξει:  

• Να εκτυπώσει τη δήλωση Ε1 (εικόνα 1) και το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Φόρου 

Εισοδήµατος (εικόνα 2) για τα οικονοµικά έτη 2003-2009 ανεξάρτητα από τον 

τρόπο υποβολής τους.(∆ΟΥ / ηλεκτρονικά). Επίσης µπορεί να εκτυπώσει τα 

έντυπα Ε2 και Ε3 που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα έτη 2006-2009. Τα 

έντυπα Ε1,Ε2,Ε3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ακριβή αντίγραφα, όταν 

συνοδεύονται από µια Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.   
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•  Να εκδώσει Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Επιλέγοντας την εντολή 

αίτηση (εικόνα 3), επεξεργάζεται το αίτηµα από το taxisnet και του αποστέλλει 

µέσω e-mail την Ενηµερότητα. 

• Να εκτυπώσει αντίγραφα των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9 που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά µέσω taxisnet για τα οικονοµικά έτη 2004 και 2005. 

• Να εκτυπώσει τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα έντυπα και δηλώσεις του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για συναλλαγές µε τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου. Η λήψη µπορεί να γίνει µε fax ή µε εκτύπωση απευθείας(εικόνα 4). 

• Να υπολογίσει την αντικειµενική αξία ενός ακινήτου και να εκτυπώσει το 

Φύλλο Υπολογισµού Αξίας Ακινήτων (εικόνα 5). 

Εικόνα 

1
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   Εικόνα 

2
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Εικόνα 

3

 

 

Εικόνα 

4
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Εικόνα 

5

 

3.10  Οφέλη και αδυναµίες του TAXISNET 

Με την πάροδο του χρόνου  όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν πρόσβαση στο internet 

και το χρησιµοποιούν  για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους µε µεγαλύτερη ευκολία. 

Αποτέλεσµα της εξέλιξης του internet είναι η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του 

www.taxisnet.gr.  Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων αναφέρει σε 

ανακοίνωσή της ότι κατά το οικονοµικό έτος 2008, 830.000 φορολογούµενοι πολίτες 

(580.000 δηλώσεις) επέλεξαν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήµατός τους, κάνοντας χρήση των πλεονεκτηµάτων των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών µε το Υπουργείο Οικονοµίας. Όµως το TAXISnet εκτός από τα πολλά 

πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει, έχει και µειονεκτήµατα.   

Πλεονεκτήµατα: 

• Το σύστηµα είναι σε διαθεσιµότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα 

µε αποτέλεσµα να µπορούµε να υποβάλλουµε τη δήλωσή µας οποιαδήποτε ώρα 

του 24ώρου θέλουµε ανεξαρτήτως εάν είναι εργάσιµη ή µη εργάσιµη ηµέρα. 

• Υπάρχει εξοικονόµηση χρόνου µε παράλληλη µείωση κόστους µετακινήσεων. 

• ∆εν υπάρχει κόστος εγγραφής του χρήστη. 

• Η υποβολή της δήλωσης µπορεί να γίνει από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει 

internet. 
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• Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης µπορεί να γίνει και µέσω του Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

• Υπάρχει µία καταληκτική ηµεροµηνία για όλους τους Αριθµούς Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

• Αποφεύγεται η συµφόρηση στις δηµόσιες Υπηρεσίες. 

• Βελτιώνεται η εξυπηρέτηση του πολίτη αφού µειώνεται ο αριθµός των πολιτών 

που πρέπει να εξυπηρετηθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες  ( ∆.Ο.Υ. ή 

Ταχυδροµείο). 

• Παρέχει πλήρη ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων που καταχωρούνται στο 

σύστηµα. 

• Γίνεται αυτόµατη διασταύρωση των στοιχείων που εισάγει ο χρήστης στο 

TAXISnet. 

• Γίνεται εκτεταµένος έλεγχος λαθών κατά την υποβολή της δήλωσης µε 

αποτέλεσµα το µηδενισµό της πιθανότητας να µην εκκαθαριστεί. 

• ∆εν µπορεί να πληροφορηθεί κανείς αναρµόδιος για το περιεχόµενο της 

δήλωσής µας. 

• ∆εν είναι απαραίτητη η υποβολή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη 

δήλωση. 

• Η εκκαθάριση γίνεται πολύ γρήγορα µε την έγκριση έγκυρου εκκαθαριστικού 

σηµειώµατος. 

• Αν υπάρχει επιστροφή φόρου η παραλαβή του ποσού γίνεται ποιο γρήγορα. 

• Παρέχει έκπτωση 1,5% του φόρου και µέχρι 118 € , στο οφειλόµενο ποσό βάσει 

της εκκαθάρισης. Σε επιστροφή φόρου δεν υπάρχει έκπτωση. 

• ∆ίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του εκκαθαριστικού σηµειώµατος. 

• Μπορούν να εκτυπωθούν οι δηλώσεις Ε1 και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα 

φόρου εισοδήµατος για τα οικονοµικά έτη 2003 έως και 2008 ανεξάρτητα από 

τον τρόπο υποβολής (∆.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά) και τα έντυπα Ε2 και Ε3 που έχουν 

υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα οικονοµικά έτη 2006 έως και 2008. 

Για να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο διαφέρει η ηλεκτρονική δήλωση από την 

φυσική παρουσία του πολίτη ή της επιχείρησης στη ∆ΟΥ παραθέτουµε διαγράµµατα 

ροής για τη επιλογή υποβολής στη εφορία (πίνακας 1) και ηλεκτρονικά (πίνακας 2). Οι 
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διαδικασίες και ο χρόνος αποπεράτωσης από την απόκτηση έως τον έλεγχο, είναι 

εµφανής.  

Πίνακας 

1

 

Πίνακας 

2

 

 

Μειονεκτήµατα: 

• Τα δικαιολογητικά πρέπει να διαφυλάσσονται για πέντε χρόνια µετά τη δήλωση. 

• Απαιτείται πολύ καλή χρήση  ηλεκτρονικού υπολογιστή και internet. 
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• Η εκκαθάριση θα γίνει πολύ σύντοµα οπότε αν έχουµε να πληρώσουµε κάποιο 

σηµαντικό ποσό, ίσως το πληρώσουµε νωρίτερα, ενώ αν ταχυδροµήσουµε τη 

δήλωσή µας ίσως η εκκαθάριση καθυστερούσε. 

• Σε µηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις δεν δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης 

µέσω του συστήµατος παρά µόνο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

• Σε χρεωστικές δηλώσεις δεν παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης παρά µόνο 

η διαγραφή και η επανυποβολή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία. 

 

 

3.11 Το µέλλον του taxisnet 

Την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, Τραπεζών και 

Εφοριών σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών προκειµένου να 

διασφαλιστεί αφενός ότι οι συναλλασσόµενοι έχουν νόµιµες δραστηριότητες µε νόµιµα 

παραστατικά, καθώς σταδιακά και στην χώρα µας θα είναι υποχρεωτική η λειτουργία 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληρωµών. Τη µελέτη και αναζήτηση τρόπων 

για την εφαρµογή και επέκταση έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονοµικών µε στόχο την 

επέκταση των συναλλαγών από 1% πού είναι σήµερα στο 10-15% στις αρχές του 2015. 

Επίσης µελετούν στην προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και την 

αντικατάσταση των έντυπων παραστατικών όπως τιµολογίων και δελτίων αποστολής 

µε ηλεκτρονικό τρόπο. Σύµφωνα µε αρχικές εκτιµήσεις το ετήσιο κέρδος από την 

πλήρη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών αγγίζει τα 3 έως 4 δίς Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ), 

ενώ θα πρέπει να προστεθεί και η σηµαντική µείωση του διοικητικού κόστους και της 

γραφειοκρατίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                        

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. (www.ika.gr) 
 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο γενικός φορέας κύριας ασφάλισης των µισθωτών εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα 

είναι το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το οποίο ιδρύθηκε το 1934 και άρχισε 

να λειτουργεί ουσιαστικά τη δεκαετία του 1950. Το 1983 επεκτάθηκε η ασφαλιστική 

κάλυψη των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα από το ΙΚΑ στο σύνολο του πληθυσµού, 

διευρύνοντας έτσι την προστασία που εξασφαλιζόταν πριν από την ίδρυσή του για 

συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων µέσω των ειδικών ταµείων κύριας ασφάλισης 

µισθωτών, αλλά και καλύπτοντας τους εργαζόµενους χωρίς ασφαλιστικό καθεστώς. 

Αρκετά ειδικά ταµεία εξακολουθούν να λειτουργούν και σήµερα αυτοτελώς υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ ορισµένα 

συγχωνεύτηκαν στο ΙΚΑ.  



 

117 

 

Το ΙΚΑ ασφαλίζει τα πρόσωπα που έχουν ως κύριο επάγγελµα την παροχή έµµεσης 

εξαρτηµένης εργασίας ή η άσκηση συγκεκριµένης επαγγελµατικής ειδικότητας, καθώς 

και ειδικές κατηγορίες προσώπων (ορκωτοί λογιστές, εφηµεριδοπώλες, συγγραφείς, 

µαθητευόµενοι).  

Η επικουρική κάλυψη των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα εξασφαλίζεται από ένα 

πλήθος φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που χορηγούν πρόσθετες 

συνταξιοδοτικές παροχές µε τη µορφή µηνιαίας σύνταξης ή εφάπαξ βοηθήµατος. Ο 

γενικός φορέας επικουρικής συνταξιοδοτικής κάλυψης των µισθωτών είναι το ΙΚΑ και 

συγκεκριµένα ο κλάδος του µε την ονοµασία «Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  - 

Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)». Το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ιδρύθηκε 

το 1979 και εντάχθηκε στο ΙΚΑ το 1983. 

Ιδιαίτερα σηµαντικές µεταβολές στο ασφαλιστικό καθεστώς των µισθωτών 

υιοθετήθηκαν το 2002 µε την ψήφιση του Ν.3029/2002. Οι µεταβολές αυτές προωθούν 

ουσιαστικά τον οργανωτικό εκσυγχρονισµό ενός ιδιαίτερα σύνθετου και πολύπλοκου 

καθεστώτος, εξασφαλίζοντας τόσο την απλοποίηση των διαδικασιών υπαγωγής στην 

ασφάλιση όσο και τη βελτίωση της µεταχείρισης των ασφαλισµένων: 

● Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετονοµάζεται σε Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Οι κλάδοι 

σύνταξης συγκεκριµένων ειδικών ταµείων κύριας ασφάλισης έως 1.1.2008 

εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.  

● Ιδρύεται νέος γενικός φορέας επικουρικής κάλυψης των µισθωτών, που 

λειτουργεί µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και την επωνυµία 

Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). Η έναρξη 

λειτουργίας του ορίζεται  την  1η Ιουνίου 2003, οπότε και καταργείται το ΙΚΑ-

ΤΕΑΜ. 

● Μετατρέπονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υφιστάµενα ταµεία 

ασφάλισης, τα οποία λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή κλάδοι 

τους που χορηγούν παροχές οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της δηµόσιας 

(κύριας και επικουρικής) ασφάλισης και για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές 

µόνο από τους εργαζόµενους. 
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●   Ιδρύονται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα 

οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ως «Ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης - ν.π.ι.δ.». Τα ταµεία 

επαγγελµατικής ασφάλισης έχουν ως σκοπό την παροχή στους ασφαλισµένους και 

δικαιούχους των παροχών, επαγγελµατικής  ασφαλιστικής προστασίας πέραν της 

παρεχόµενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς 

κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, 

επαγγελµατικού ατυχήµατος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν 

παροχές σε είδος ή σε χρήµα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ. 

Το ΟΠΣ- ΙΚΑ το 1993 δηµιούργησε ένα πρόγραµµα µε τον τίτλο «Πρόγραµµα 

Εκσυγχρονισµού του ΙΚΑ», το οποίο περιλαµβάνει µια σειρά από υποδοµές και 

δράσεις µε κύριους άξονες: την εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, το λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασµό του Ιδρύµατος, την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του, τη βελτίωση των υποδοµών και του 

λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας του. Αυτές οι ενέργειες σταδιακά 

µετασχηµατίζουν ολόκληρο τον Οργανισµό και τον µεταφέρουν στην ηλεκτρονική 

εποχή. Η ανάπτυξη του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

(ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αποτελεί τον κύριο άξονα της υλοποίησης του εκσυγχρονιστικού 

προγράµµατος και καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών του 

Ιδρύµατος. Συγκεκριµένα καλύπτει το χώρο των Ασφαλιστικών Εισφορών, των 

Παροχών Υγείας, της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και του Μητρώου των Ασφαλισµένων. 

∆οµικό στοιχείο του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση, ο νέος 

µηχανισµός δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων, που καταργεί τα ένσηµα από την 1η 

Ιανουαρίου 2002. Το πρόγραµµα επικαιροποιήθηκε το 1997 και η υλοποίησή του 

άρχισε το 1999.  Η πρώτη ένταξη Υποκαταστηµάτων στο ΟΠΣ (Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα) έγινε τον Ιούνιο του 2003 και µέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί 

154 Υποκαταστήµατα και 18 Παραρτήµατα. 

 

4.2 Οι ενηµερώσεις που παρέχει η ιστοσελίδα του ΙΚΑ 

Η ιστοσελίδα www.ika.gr  υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία Πληροφορίας 

(ΚτΠ) και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και 
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κατά 20% από Εθνικούς πόρους. Κατά την είσοδο µας βλέπουµε τις διαθέσιµες 

γλώσσες εισαγωγής του συστήµατος. Αφού επιλέξουµε την γλώσσα εισαγωγής που 

επιθυµούµε εµφανίζεται η αρχική σελίδα µε όλες τις ενηµερώσεις που µας παρέχει το 

ika.gr  

 

Η σελίδα του ika.gr  µας παρέχει τις ακόλουθες ενηµερώσεις: 

• Γενικές Πληροφορίες:  Ο χρήστης ενηµερώνεται για το Οργανόγραµµα του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρουσιάζοντάς του τα πρόσωπα από το οποίο διοικείται. Επίσης, 

αναφέρεται η ιστορική αναδροµή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και βιογραφικά 

σηµειώµατα του ∆ιοικητή και των Υποδιοικητών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τέλος 

παρέχονται πληροφορίες για την ∆ιεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης.  

• Θέµατα Υγείας: Εδώ ο ασφαλιζόµενος µπορεί να δει ποιοι δικαιούνται 

περίθαλψη υπηρεσιών υγείας καθώς και τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει το 

ΙΚΑ και πώς να τις χρησιµοποιήσει.  

� Θέµατα Συντάξεων: Σε αυτό το σηµείο παρέχονται στον εργαζόµενο γενικές 

πληροφορίες για ότι αφορά τη σύνταξή του. Επίσης, µπορεί να υπολογίσει το 

βασικό ποσό της σύνταξή του, να χρησιµοποιήσει τον οδηγό αναζήτησης 

προϋποθέσεων θεµελιώδης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καθώς και να 

ενηµερωθεί για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της χορήγησης της σύνταξής 

του (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). 
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• ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Χηµικών  Υπηρεσιών/ ∆ιαγωνισµοί: αποτελεί 

µια επιτελική ∆ιεύθυνση της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και έχει ως βασική 

αρµοδιότητα την µέριµνα για την άµεση αντιµετώπιση των ελλείψεων σε είδη 

απαραίτητα για τη λειτουργία των Μονάδων Ασφάλισης – Υγείας, µε τη 

διενέργεια αντιστοίχων διαγωνισµών. για τον εφοδιασµό όλων των ∆ιοικητικών 

και Υγειονοµικών Μονάδων του ΙΚΑ µε τα είδη που κρίνονται απαραίτητα για 

την εύρυθµη λειτουργία των και ικανοποίηση των αναγκών των ασφαλισµένων. 

• Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη: µε στόχο την ενηµέρωσή του για τις 

βασικές πτυχές που διέπουν την σχέση του µε το ίδρυµα και τις αλλαγές που 

έχουν επέλθει µε την εισαγωγή του νέου µηχανισµού δήλωσης ασφαλιστικών 

στοιχείων. Μέσα από την υπηρεσία αυτή, ο εργοδότης, µπορεί να ενηµερωθεί 

σχετικά µε τις υποχρεώσεις που έχει, την απογραφή στο µητρώο εργοδοτών, για 

τη δήλωση µεταβολής στοιχείων του, για το ειδικό βιβλίο καταχώρησης 

νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού και  για τη δήλωση οικειοθελούς 

αποχώρησης εργαζοµένου. Επιπλέον, για την παρακράτηση και πληρωµή 

ασφαλιστικών εισφορών, για την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης 

(Α.Π.∆.), για την τήρηση αντιγράφου της Α.Π.∆., για την απεικόνιση της 

ασφάλισης, για την βεβαίωση εργοδότη και  για την διευκόλυνση των οργάνων 

του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Τέλος για τις συνέπειες µη εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, 

υπηρεσίες είσπραξης καθυστερούµενων εισφορών του, βεβαιώσεις 

ασφαλιστικής ενηµερότητας και ποσοστά ασφαλίστρων - υπολογισµός 

εισφορών. 

• Οδηγός Ασφαλισµένου: Σε αυτό τον οδηγό ο εργαζόµενος µπορεί να 

ενηµερωθεί για ότι αφορά την ασφάλισή του, για τις παροχές που του προσφέρει 

το ΙΚΑ, για τις συντάξεις, για το κέντρο ανακεφαλαίωσης (Κ.ΑΝ.) και για την 

κοινωνική µέριµνα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για τους Αναπήρους και τα άτοµα µε 

Ειδικές Ανάγκες. 

• Άντληση Εντύπων / Εργαλεία: εξασφαλίζει στους χρήστες τα έντυπα που 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ µαζί µε τις 

οδηγίες χρήσης. 

� ∆ηµοσιεύσεις ∆ιεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής: Η 

∆ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής δηµοσιεύει τα έντυπα: 
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Στατιστικό ∆ελτίο, ∆ελτίο Εργατικών Ατυχηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Μηνιαία 

Στοιχεία Απασχόλησης, Επαγγελµατικές Νόσοι, Απολογισµός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

� ∆ιεκπεραίωση µέσω ΚΕΠ ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τις ∆ιοικητικές ∆ιαδικασίες του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ που διεκπεραιώνονται µέσω ΚΕΠ µπορεί κάποιος να τις βρει κάνοντας 

click στο διαδικτυακό τόπο http://www.kep.gov.gr  

� Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων: Το ΙΚΑ τηρεί αρχεία Προσωπικών 

∆εδοµένων των ασφαλισµένων του, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Κάθε ασφαλισµένος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν. 

• Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.): Το Εθνικό Γενικό 

Μητρώο όλων των Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων της χώρας, καθώς και το 

Εθνικό Γενικό Μητρώο Εργοδοτών, συνιστούν τα Εθνικά Μητρώα Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Ο Α.Μ.Κ.Α. καθίσταται υποχρεωτικός για Εργασιακή και 

Ασφαλιστική Ταυτοποίηση.  

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών το ΙΚΑ διαθέτει βοηθήµατα, τα οποία θα 

αναλυθούν παρακάτω. 

 

 

4.3 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται στους πολίτες και ειδικότερα στους 

Ασφαλισµένους, Εργοδότες και λοιπούς πιστοποιηµένους φορείς, οι οποίοι 

συναλλάσσονται µε το Ίδρυµα, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Για να έχει 

κάποιος πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή στο σύστηµα. Για 

να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(e-mail) προκειµένου να αποσταλούν από την υπηρεσία ο προσωρινός κωδικός 

πρόσβασης (PIN) καθώς και µια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα οδηγήσει τον 

χρήστη στο επόµενο βήµα. 
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Η αποστολή της επόµενης οθόνης συµπληρωµένη µε το e-mail του χρήστη και τον 

προσωρινό κωδικό πρόσβασης οδηγεί σε επόµενη οθόνη για την εγγραφή του στο 

σύστηµα.

 

 

Σε άλλη χρονική στιγµή το ΙΚΑ, θα φροντίσει να αποσταλούν µε απαντητικά e-mails οι 

προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης. Σε πρώτη φάση θα σταλεί ο κωδικός χρήστη 

(Username) και σε δεύτερη φάση και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε νέο απαντητικό 

e-mail ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (PIN) και ο κωδικός µεταβολής στοιχείων 

και επικοινωνίας µε το ΙΚΑ (PUK). 



 

123 

 

Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι κωδικοί ονόµατος 

και τα συνθηµατικά (PIN, PUK), που εκδίδονται από το ΙΚΑ για κάθε χρήστη είναι 

µοναδικοί και προσωπικοί για αυτόν. Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνη για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται µε χρήση του κωδικού της και του συνθηµατικού. Οι πληροφορίες 

που διακινούνται προστατεύονται µε κρυπτογράφηση σύµφωνα µε τα σύγχρονα 

πρότυπα. 

∆οµικό στοιχείο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ αποτελεί η αποστολή της 

Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.) µέσω διαδικτύου. 

 

4.4 Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.)  

Η συναλλαγή των εργοδοτών µε το ΙΚΑ γίνεται για την ασφάλιση των 

απασχολουµένων. Για το σκοπό αυτό τηρείται Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών, βασισµένο 

σε απογραφή του εργοδότη και επικαιροποίηση των µεταβολών. Κεντρικό στοιχείο του 

συστήµατος είναι η παραλαβή Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆ – µηχανισµός 

δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων). Η ΑΠ∆ είναι δοµικό στοιχείο του νέου συστήµατος 

ασφάλισης και µέσω αυτών δηλώνονται τα ατοµικά και ασφαλιστικά στοιχεία των 

απασχολουµένων σε κάθε εργοδότη. Από την επεξεργασία των ΑΠ∆ ενηµερώνονται οι 

Λογαριασµοί των ασφαλισµένων (δηµιουργία ασφαλιστικής ιστορίας), καθώς και οι 

Λογαριασµοί των εργοδοτών (δηµιουργία εγγράφων χρέωσης εργοδότη). Για τη 

διευκόλυνση των εργοδοτών παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης 

(υποβολή ΑΠ∆ µέσω INTERNET, διόρθωσης λαθών). Οι εργοδότες που κάνουν χρήση 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ ανέρχονται στο 94% του συνόλου. Οι εισφορές 

καταβάλλονται στις υπηρεσίες ασφάλισης του ΙΚΑ, σε πιστωτικά Ιδρύµατα (Τράπεζες), 

µε δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών τρόπων πληρωµής που διαθέτει κάθε πιστωτικό 

Ίδρυµα (χρέωση λογαριασµού, µέσω INTERNET, e-banking, κ.λπ.).  

Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση είναι η δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη 

και περιλαµβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε 

ασφαλιζοµένου, την αµοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).  
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Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ χωρίζουν την υποβολή της Α.Π.∆. σε: 

● Υποβολή Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων 

� Κοινές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 

�   Εργοδότες που απασχολούν προσωπικό στην οικία τους 

● Υποβολή Α.Π.∆. Οικοδοµοτεχνικών Επιχειρήσεων 

� Ιδιώτες που εκτελούν Οικοδοµοτεχνικά έργα 

�   Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα τους (δεν 

διαθέτουν Αριθµό Μητρώου Εργοδότη) και εκτελούν Οικοδοµοτεχνικά 

έργα 

 

4.4.1 Τύποι Α.Π.∆. 

 

Κανονική Α.Π.∆. (Κωδικός 01) 

Υποβάλλεται από κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπόκεινται 

στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ETAM στις προθεσµίες που αναφέρονται παρακάτω. Με την 

Α.Π.∆. αυτή δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης (ηµέρες εργασίας, αποδοχές, 

ειδικότητα κ.λπ.) των απασχολουµένων του εργοδότη, που αφορούν τη χρονική περίοδο 

αναφοράς της Α.Π.∆. (µήνας για Οικοδοµοτεχνικά έργα - τρίµηνο για κοινές 

επιχειρήσεις), καθώς επίσης και οι αναδροµικές αποδοχές που καταβάλλονται σε 

εφαρµογή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σε αναπροσαρµογή τεκµαρτών 

ηµεροµισθίων, σε εκτέλεση απόφασης ∆ιαιτησίας, δικαστικής απόφασης, οι αποδοχές 

από επιχορηγήµατα (bonus), από επίδοµα ισολογισµού, δώρων εορτών, επιδόµατος 

αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου στην 

οποία αναφέρεται η Α.Π.∆. 

 

Επανυποβολή Α.Π.∆.(κωδικός 03). 

Υποβάλλεται για τη διόρθωση των λαθών, που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία των 

Α.Π.∆. και γνωστοποιήθηκαν στον εργοδότη. 
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Συµπληρωµατική Α.Π.∆.(κωδικός 04). 

Υποβάλλεται στο αρµόδιο Υποκατάστηµα, για προηγούµενες µισθολογικές περιόδους 

µε σκοπό να συµπληρώσει ήδη υποβληθείσα Α.Π.∆.. Η καταχώρηση της 

Συµπληρωµατικής Α.Π.∆. στο σύστηµα και η ενηµέρωση της κύριας βάσης δεδοµένων 

µε τα στοιχεία αυτής, γίνεται κατόπιν ελέγχου από τα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 

Η συµπληρωµατική (04) Α.Π.∆ µέσω διαδικτύου µπορεί να υποβληθεί µόνο εντός της 

ίδιας προθεσµίας που ορίζεται για την υποβληθείσα Κανονική ΑΠ∆ (01) που πρόκειται 

να συµπληρώσει. Μετά την λήξη της σχετικής προθεσµίας η υποβολή της 

Συµπληρωµατικής (04) Α.Π.∆. γίνεται µόνο στο κατά τόπο αρµόδιο Υποκατάστηµα ή 

Παράρτηµα Ι.ΚΑ. - ΕΤΑΜ.  

 

4.4.2 Προθεσµίες υποβολής Α.Π.∆. 

Η προθεσµία υποβολής της ΑΠ∆ µέσω διαδικτύου αρχίζει την πρώτη εργάσιµη ή µη 

ηµέρα του µήνα που έπεται της περιόδου (µήνα ή ηµερολογιακό τρίµηνο) στην οποία 

αναφέρεται. Ως ενιαία καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, αποκλειστικά για τις µέσω 

διαδικτύου υποβαλλόµενες ΑΠ∆, καθορίστηκε από 01.12.03 η τελευταία ηµέρα του 

επόµενου µήνα από τη λήξη του µηνός ή του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται 

ανεξάρτητα από τον αριθµό µητρώου εργοδότη. Οι Κοινές επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωµένες να υποβάλουν Α.Π.∆. κάθε τρίµηνο ενώ οι επιχειρήσεις 

Οικοδοµοτεχνικού ενδιαφέροντος κάθε µήνα. 
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Περίοδοι Υποβολής Α.Π.∆. Μισθολογικών Περιόδων 1/2010 – 3/2010 
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4.4.3 Υπόχρεοι υποβολής Α.Π.∆. 

Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασµών των οργανισµών 

κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ υποχρεούται, για απασχόληση από 01.01.02 να τηρεί, υποβάλλει και 

διαφυλάσσει Α.Π.∆.  

Εξαιρούνται οριστικά από την Πανελλαδική εφαρµογή του θεσµού της Α.Π.∆. οι 

παρακάτω κατηγορίες: 

● Κατ’ οίκον απασχολούµενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότες  

● Αποκλειστικές νοσοκόµες 

● Ιερόδουλες 

● Αυτοτελώς απασχολούµενοι στο θέαµα – ακρόαµα  

● Εργαζόµενοι στο Άγιο Όρος  

● Ιδιοκτήτες Κρεοπωλείων και  Οµόρρυθµα µέλη εταιρικών επιχειρήσεων (Ο.Ε. ή 

Ε.Ε.) κρεοπωλείου οι οποίοι ασφαλίζονται στον επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑΜ ( ΙΚΑ – 

ΤΕΑΜ). 
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Οι εργαζόµενοι σε αυτά τα επαγγέλµατα εξακολουθούν να συναλλάσσονται µε το ΙΚΑ 

– ΕΤΑΜ µε τον τρόπο που ορίζουν οι ειδικές για αυτούς διατάξεις, σε ότι αφορά στην 

υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.  

 

Υπόχρεοι υποβολής Α.Π.∆. µέσω διαδικτύου είναι: 

● Οι εργοδότες µη φυσικά πρόσωπα (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) είτε 

καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, είτε για φορείς, κλάδους ή 

λογαριασµούς οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των ορίων, 

εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

● Οι εργοδότες φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν από έξι (6) εργαζόµενους και 

άνω. 

● Εργοδότες Κοινών επιχειρήσεων, εργοδότες που εκτελούν δηµόσια έργα χωρίς 

ανάθεση καθώς και εργοδοτών που εκτελούν δηµόσια έργα µε ανάθεση, των οποίων 

ο προϋπολογισµός δαπάνης είναι µεγαλύτερος του 1.000.000€. 

Εκτός των παραπάνω που υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Α.Π.∆. 

µπορούν να την υποβάλλουν µέσω διαδικτύου προαιρετικά όσοι θέλουν και είναι 

υπόχρεοι υποβολής Α.Π.∆.. 

 

4.4.4 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.∆. 

Στην βασική οθόνη προβολής της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.∆. µπορούµε να 

επιλέξουµε: 

● ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών ∆ηλώσεων: Ο χρήστης το επιλέγει όταν επιθυµεί να 

υποβάλλει µία νέα δήλωση Α.Π.∆. ή να διαχειριστεί µία εκκρεµή δήλωση Α.Π.∆. 

που δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί ή υποβληθεί.  

● ∆ιαχείριση Λογαριασµού: Ο χρήστης το επιλέγει όταν επιθυµεί να δει τα 

στοιχεία από τις  υποβληθείσες δηλώσεων Α.Π.∆. που έχει υποβάλλει µέχρι τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή, ή να µεταβάλλει βασικά στοιχεία του λογαριασµού του 

(PIN, PUK, Username, email, κ.τ.λ.) καθώς επίσης και να διαχειριστεί 
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Οικοδοµοτεχνικά Έργα (Εισαγωγή, Μεταβολή, ∆ιαγραφή Οικοδοµοτεχνικού 

Έργου).  

 

Οδηγός εισόδου στην ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.∆.     

 

Αφού ο χρήστης επιλέξει τι θέλει να κάνει  στο σύστηµα, εισάγει το κωδικό χρήστη 

(Username) και το κωδικό (PIN)  που του έχουν ήδη σταλεί στο προσωπικό του email. 

 

∆ιαχείριση ηλεκτρονικών 

δηλώσεων
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●  Νέα / Εκκρεµή δήλωση: Με αυτή την επιλογή έχουµε την δυνατότητα να 

υποβάλλουµε µία νέα ή να διαχειριστούµε µια τρέχουσα (µη οριστικοποιηµένη) 

δήλωση Α.Π.∆. 
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● Υποβληθείσες δηλώσεις: Με αυτή την επιλογή έχουµε τη δυνατότητα να 

ενηµερωθούµε για όλες τις οριστικοποιηµένες δηλώσεις που έχουµε υποβάλλει 

µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 

 

 

 

Οδηγός Νέας / Εκκρεµούς δήλωσης 

Επιλογή τύπου δήλωσης Α.Π.∆. (Α.Π.∆. Κοινών επιχειρήσεων ή Α.Π.∆. 

Οικοδοµοτεχνικών έργων) 

 

 

 

 

Επιλογή ΑΠ∆ Κοινών Επιχειρήσεων 

Με την επιλογή της ΑΠ∆ Κοινών Επιχειρήσεων στην επόµενη οθόνη εµφανίζονται 

τυχόν εκκρεµείς ΑΠ∆ Κοινών Επιχειρήσεων. Εάν τις ΑΠ∆ που εµφανίζονται σαν 
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εκκρεµείς τις έχουµε ήδη υποβάλλει στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ τότε αγνοούµε αυτές 

τις εκκρεµότητες. 

 

 

 

Εάν επιθυµούµε να υποβάλλουµε µία από τις παραπάνω ΑΠ∆ επιλέγουµε τη 

µισθολογική περίοδο. Η παραπάνω οθόνη εµφανίζεται µόνο στην περίπτωση που 

έχουµε ΑΠ∆ σε εκκρεµότητα. 

 

 

 

Εάν δεν υπάρχουν εκκρεµείς ΑΠ∆ τότε επιλέγοντας ΑΠ∆ Κοινών Επιχειρήσεων 

µεταφερόµαστε σε οθόνη στην οποία µας ζητείται να επιλέξουµε το τύπο της ∆ήλωσης 

και τη µισθολογική περίοδο υποβολής ΑΠ∆. Προτείνεται η τρέχουσα µισθολογική 
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περίοδος, όµως αν επιθυµούµε να αλλάξουµε την περίοδο αυτή τότε διορθώνουµε τα 

πεδία « ΑΠΟ Μήνα / Έτος », « ΕΩΣ Μήνα / Έτος ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήλωση Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων (µενού) 

Με την παρακάτω οθόνη µπορούµε να επιλέξουµε την ενέργεια που θέλουµε να 

πραγµατοποιήσουµε σχετικά µε την δήλωση Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων. 
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Συµπλήρωση Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων: αυτή την ενέργεια την επιλέγουµε σε 

περίπτωση που θέλουµε να εισάγουµε µία ή περισσότερες νέες εγγραφές. 

Τρέχουσα Κατάσταση της Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων: την επιλέγουµε όταν 

επιθυµούµε να δούµε την τρέχουσα κατάσταση της δήλωσης Α.Π.∆. που έχουµε σε 

εκκρεµότητα, ανά αριθµό παραρτήµατος.  

 

Αναζήτηση Εγγραφής στην Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων: αυτή την ενέργεια την 

επιλέγουµε αν επιθυµούµε να αναζητήσουµε µία συγκεκριµένη εγγραφή που έχουµε 

αποθηκεύσει. Μπορούµε επίσης να αναζητήσουµε, να µεταβάλλουµε ή και να 

διαγράψουµε εγγραφές που έχουµε ήδη αποθηκεύσει. 
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Οριστικοποίηση Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων: την επιλέγουµε όταν επιθυµούµε να 

οριστικοποιήσουµε την δήλωση ου έχουµε σε εκκρεµότητα. Με την οριστικοποίηση 

υποβάλλονται τα στοιχεία που δηλώσαµε στο ΙΚΑ προς περαιτέρω επεξεργασία. 

∆ιαγραφή Εκκρεµούς Α.Π.∆.: αυτή την ενέργεια την επιλέγουµε σε περίπτωση που 

θέλουµε να διαγράψουµε την δήλωση που έχουµε σε εκκρεµότητα. Με την διαγραφή 

της εκκρεµούς δήλωσης διαγράφονται όλα τα προσωρινά µισθολογικά στοιχεία που 

δηλώσαµε. 

Αντιγραφή Α.Π.∆. προηγούµενης περιόδου: την επιλέγουµε αν επιθυµούµε να 

αντιγράψουµε τα µισθολογικά στοιχεία της οριστικοποιηµένης δήλωσης Α.Π.∆. της 

προηγούµενης περιόδου. 

Φόρτωση Αρχείου (Upload): αυτήν την ενέργεια την επιλέγουµε σε περίπτωση που 

επιθυµούµε να αποστείλουµε την Α.Π.∆. σε µορφή αρχείου που έχουµε δηµιουργήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συµπλήρωση Α.Π.∆. 

Σε περίπτωση που επιλέξουµε την ενέργεια Συµπλήρωση Α.Π.∆. εµφανίζεται η 

παρακάτω οθόνη µε τα στοιχεία της επιχείρησης τα οποία  έχουµε δηλώσει κατά τη 

διαδικασία εγγραφής µας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
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Αµέσως µετά επιλέγουµε το πλήκτρο Συνέχεια και στην οθόνη που εµφανίζεται έχουµε 

τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τα µισθολογικά στοιχεία των εργαζοµένων. Σε 

περίπτωση που έχουν ήδη καταχωρηθεί εγγραφές στην Α.Π.∆., τα πεδία των συνόλων 

που βρίσκονται στο πάνω µέρος της φόρµας θα είναι συµπληρωµένα. 
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Αποθήκευση: Προσωρινή καταχώρηση των µισθολογικών στοιχείων του εργαζοµένου 

που έχουµε συµπληρώσει και εµφάνιση νέας φόρµας για συµπλήρωση των 

µισθολογικών στοιχείων άλλου ή του ίδιου εργαζόµενου. 

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αποθήκευσης της εγγραφής θα παρουσιαστεί 

µήνυµα επιβεβαίωσης της επιτυχούς αποθήκευσης. 

 

 

Οδηγούµαστε στην παραπάνω οθόνη, αφού επιλέξουµε  Τρέχουσα κατάσταση της 

ΑΠ∆ από την οθόνη  ∆ήλωση ΑΠ∆ Κοινών Επιχειρήσεων ( Μενού ) ή Τρέχουσα 

Κατάσταση από τον κατάλογο επιλογών. Σε αυτήν την οθόνη έχουµε τη δυνατότητα να 

δούµε τις εγγραφές που έχουν ήδη εισαχθεί ανά Α.Μ.Α., Επώνυµο, Όνοµα, 

Μισθολογική Περίοδος, Τύπος Αποδοχών, Ηµέρες Ασφάλισης, Αποδοχές, Συνολικές 

Εισφορές. Επιλέγοντας τον ΑΜΑ ή το  Επώνυµο της εγγραφής που επιθυµούµε, 

έχουµε τη  δυνατότητα να δούµε τα στοιχεία της αναλυτικά. 
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Με την παρακάτω οθόνη έχουµε τη δυνατότητα να δούµε τα µισθολογικά στοιχεία που 

έχουµε ήδη αποθηκεύσει για το συγκεκριµένο εργαζόµενο που επιλέξαµε στην 

προηγούµενη οθόνη 

.

 

 

Με το πλήκτρο Μεταβολή έχουµε τη δυνατότητα να µεταβάλουµε κάποιο από τα 

συγκεκριµένα µισθολογικά στοιχεία. 
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Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή έχουµε τη δυνατότητα να διαγράψουµε τη συγκεκριµένη 

εγγραφή που εµφανίζεται στη φόρµα. 

Σε περίπτωση που θέλουµε να εισάγουµε µια νέα εγγραφή για τον ίδιο εργαζόµενο (π.χ. 

µε άλλο τύπο αποδοχών), επιλέγουµε τη λέξη Εδώ που εµφανίζεται στο πάνω µέρος 

της φόρµας χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση των σταθερών στοιχείων του. 

 

 

Με το πλήκτρο Αποθήκευση έχουµε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουµε τις µεταβολές 

που πραγµατοποιήσαµε. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αποθήκευσης των 

µεταβολών που πραγµατοποιήθηκαν, θα παρουσιαστεί µήνυµα επιβεβαίωσης της 

επιτυχούς αποθήκευσης. 

 

 

Αναζήτηση εγγραφής στην Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων 
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Μέσω της παρακάτω οθόνης έχουµε την δυνατότητα να αναζητήσουµε αποθηκευµένες 

εγγραφές της Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων, µε κριτήρια αναζήτησης τον Α.Μ.Α. και 

τον τύπο αποδοχών. Αφού συµπληρώσουµε τα κριτήρια αναζήτησης µε το πλήκτρο 

Αναζήτηση θα ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης της συγκεκριµένης εγγραφής. Αν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, θα µεταβούµε στην οθόνη Τρέχουσα 

κατάστασης της Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων (Μισθολογικά Στοιχεία) η οποία θα 

προβάλει τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης αναζήτησης. 
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Οριστικοποίηση Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων 

Με την επόµενη οθόνη έχουµε τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουµε τη δήλωση Α.Π.∆. 

Κοινών Επιχειρήσεων, αφού ολοκληρώσουµε την καταχώρηση των µισθολογικών 

στοιχείων για το πλήθος των εργαζοµένων. Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης δεν 

µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε καµία µεταβολή στα στοιχεία της και η δήλωση 

περνάει στο στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων της από την υπηρεσία του ΙΚΑ. 
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Πριν πραγµατοποιήσουµε την οριστικοποίηση της δήλωσης προτείνεται ένας 

τελευταίος έλεγχος από την επιλογή Τρέχουσα Κατάσταση. 

Στη συνέχεια επιλέγοντας ΟΧΙ (Επιστροφή) επιστρέφουµε στην προηγούµενη οθόνη, 

ενώ επιλέγοντας ΝΑΙ οριστικοποιούµε την Α.Π.∆ εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 
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Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της Α.Π.∆. ζητείται στο χρήστη προαιρετικά να 

συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο για την βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

προσφέρει το ika.gr. 
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Φόρτωση Αρχείου (Upload) 

Με την παρακάτω οθόνη µπορούµε να υποβάλλουµε τη δήλωση Α.Π.∆. µέσω της 

διαδικασίας φόρτωσης αρχείου (Upload), δηλαδή να στείλουµε αρχείο µε 

συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές που έχουµε δηµιουργήσει από πρόγραµµα 

µισθοδοσίας. 

Όταν υπάρχει σε εκκρεµότητα  δήλωση  Α.Π.∆. µε φόρµα, η δυνατότητα αυτή δεν είναι 

εφικτή και εµφανίζεται µήνυµα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ∆ιαγραφή 

εκκρεµούς Α.Π.∆. από το µενού δήλωσης Α.Π.∆. Κοινών Επιχειρήσεων. 

Τα στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν στην φόρµα αποστολής αρχείου (Upload) 

είναι το  σύνολο ασφαλισµένων, τα σύνολα εισφορών, ηµερών ασφάλισης και 

αποδοχών. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει Αναζήτηση / Browse του αρχείου υποβολής 

Α.Π.∆. από το αντίστοιχο πλήκτρο που βρίσκεται στο τελευταίο πεδίο Αρχείο προς 

Αποστολή. 

Αφού συµπληρωθούν όλα τα ζητούµενα στοιχεία µε το πλήκτρο Υποβολή αρχίζει η 

διαδικασία υποβολής της Α.Π.∆.. Πρέπει να περιµένουµε µέχρι να πάρουµε το 

Αποδεικτικό Παραλαβής. Υπάρχει ένας µικρός χρόνος καθυστέρησης ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας, ανάλογα µε το µέγεθος του αρχείου προς αποστολή και σύνδεσή µας. 

 



 

148 

 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα αναζήτησης 

υποβληθεισών δηλώσεων επιλέγοντας τον τύπο της Α.Π.∆. που επιθυµεί. 
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4.5 Παρακράτηση και Πληρωµή Ασφαλιστικών Εισφορών 

 

Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την 

καταβολή όχι µόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και 

των εισφορών που βαρύνουν τους µισθωτούς τους (εργατικές εισφορές). 

Παρακράτηση µερίδας ασφαλισµένου 

Κατά την πληρωµή των αποδοχών πρέπει ο εργοδότης να παρακρατεί από τους 

ασφαλισµένους τις εισφορές που τους βαρύνουν (εργατικές εισφορές). Αν δεν 

παρακρατήσει τις εισφορές δύο µήνες από την πληρωµή των αποδοχών, χάνει το 

δικαίωµα της παρακράτησης. Εξάλλου, αν ο εργοδότης δεν παρακρατήσεις τις εισφορές 

από τους ασφαλισµένους, ο µισθός προσαυξάνεται κατά το αντίστοιχο προς τις 

κρατήσεις ποσό και το συνολικό ποσό που προκύπτει  αποτελεί τον ακαθάριστο µισθό, 

επί του οποίου υπολογίζονται οι  ασφαλιστικές εισφορές. 
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Προθεσµία καταβολής 

Ως χρόνος υπολογισµού των εισφορών ορίζεται ο ηµερολογιακός µήνας εντός του 

οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. ∆εν µεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η 

καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωµής του µισθού πέραν του µηνός, 

όπως επίσης δεν µεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε 

µακρύτερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήµατα. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις 

εισφορές στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 

του επόµενου µήνα από τον πιο πάνω οριζόµενο χρόνο. Για το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και 

τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµίδας  η προθεσµία καταβολής ορίζεται µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τον πιο πάνω οριζόµενο χρόνο. Η ίδια 

προθεσµία καταβολής εισφορών ισχύει και για την ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων, που 

απασχολούνται εκτός των ορίων της χώρας. Η προθεσµία καταβολής των εισφορών επί 

των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει 

την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως. 

 

Τρόπος καταβολής 

Η εµπρόθεσµη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών κοινών 

επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών έργων ( ιδιωτικών Οικοδοµικών έργων, ιδιωτικών 

τεχνικών έργων και ∆ηµοσίων έργων) µπορεί να πραγµατοποιηθεί: 

• Στο Υποκατάστηµα ή Παράρτηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι απογεγραµµένη η 

επιχείρηση ή το Οικοδοµοτεχνικό έργο.  

• Σε όλα τα Υποκαταστήµατα και Παραρτήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που έχουν ενταχθεί 

στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.).  

• Στα συνεργαζόµενα µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πιστωτικά Ιδρύµατα, στα οποία πρέπει, 

εκτός των άλλων (ποσό καταβολής και µισθολογική περίοδο που αφορά), να 

δηλωθεί ο Αριθµός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και ο Α.Φ.Μ. της κοινής 

επιχείρησης ή ο Αριθµός Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ο 

Α.Φ.Μ. της επωνυµίας του έργου. 
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Μετά την πάροδο της προβλεπόµενης προθεσµίας οι καταβολές (εκπρόθεσµες) των 

ασφαλιστικών εισφορών γίνονται µόνο στο Υποκατάστηµα ή Παράρτηµα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, 

που είναι απογεγραµµένη η επιχείρηση ή το Οικοδοµοτεχνικό έργο.  

Μέχρι την ένταξη κάθε Υποκαταστήµατος ή Παραστήµατος του ΙΚΑ- ΤΑΜ στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφορικό Σύστηµα του Ιδρύµατος, για την είσπραξη των 

τρεχουσών ή εκπρόθεσµων εισφορών από τα Υποκαταστήµατα ή Παραρτήµατα του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκδίδεται Προσωρινό Γραµµάτιο Είσπραξης από το Τµήµα Εσόδων ( 

Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδοµοτεχνικών Έργων). Οι καταβολές µέσω πιστωτικών 

ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που συνάπτουν σύµβαση µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

για τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών, γίνονται είτε µε χρέωση των τραπεζικών 

λογαριασµών, είτε µε την καταβολή µετρητών µε αντίστοιχη πίστωση λογαριασµού του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Ακολουθεί πίνακας µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες και τους εναλλακτικούς τρόπους 

πληρωµής που αυτές παρέχουν: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Καταστήματα, Internet Banking 

(υποστηρίζεται και η μελλοντική 

χρέωση 

ALPHA BANK 
Καταστήματα, Alpha Web, Phone 

Banking 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Καταστήματα, E-Banking 

EFG EUROBANK - ERGASIAS 

Καταστήματα (χρέωση 

λογαριασμού), Phone Banking, E-

Banking 

ATTIKA BANK Καταστήματα, Internet Banking 
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ATE bank 
Καταστήματα, Internet (Web 

Banking) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Καταστήματα, E-Banking, Call 

Center, Mobile Banking, Winpay, 

Μηχανήματα APS 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 

Καταστήματα, Internet Banking (με 

χρέωση καταθετικού λογαριασμού, 

Phone Banking (με χρέωση 

καταθετικού λογαριασμού 

CITIBANK N.A. 
Καταστήματα, Citiphone (τηλ/κή 

εξυπηρέτηση), Internet 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Καταστήματα, Internet 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 
Καταστήματα, E-Banking 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Καταστήματα, Internet Banking 

MARFIN EGNATIA BANK 
Καταστήματα, Phone Banking, 

Internet Banking 

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καταστήματα, E-Banking, Phone 

Banking 

PROTON BANK Καταστήματα 

MILLENNIUM BANK Καταστήματα, Internet 
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PROBANK Καταστήματα, E-Banking 

BNP PARIBAS 
Καταστήματα (χρέωση 

λογαριασμού) 

H.S.B.C. Καταστήματα   

GENIKI BANK 

Καταστήματα, Geniki E-Banking 

(Web), Geniki Phone Banking 

(τηλέφωνο) 

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Καταστήματα, Web Banking 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Καταστήματα 

F.B.B. Ταμείο/ Καταστήματα, Internet 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΣΥΝ.Π.Ε. 
Ταμείο Καταστήματος 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Καταστήματα, Internet 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταμείο (Branch) 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Καταστήματα 
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Ειδικές περιπτώσεις 

Για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από 

την υποχρέωση τήρησης και υποβολής της ΑΠ∆ εφαρµόζονται οι διατάξεις των ειδικών 

Κανονισµών ως προς το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής εισφορών. 

 

Παρελθούσες εισφορές  

Οι εισφορές χρονικών περιόδων απασχόλησης έως 31-12-2001 καταβάλλονταν από 

01.01.2002 σε ΕΥΡΩ και χορηγούνταν ένσηµα ίσης συνολικής αξίας σε δραχµές µέχρι 

29.03.2002. Οι εισφορές µισθολογικών περιόδων µέχρι 31.12.2001, που δεν 

καταβλήθηκαν µέχρι 29.03.2002, καταλογίζονται πλέον µε Πράξη Επιβολής Εισφορών 

κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου. Από 01.01.2002 και µέχρι την εφαρµογή του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ελέγχους που 

διενεργούνται και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης µέχρι 31.12.2001, η 

εµφάνιση των σχετικών ποσών και οι κατά περίπτωση υπολογισµοί στους Χρηµατικούς 

Καταλόγους στις οικείες Εκθέσεις Ελέγχου και στις εκδιδόµενες καταλογιστικές 

Πράξεις γίνονται σε δραχµές και οι καταλογιζόµενες τελικά εισφορές και λοιπές 

επιβαρύνσεις µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ, µε βάση τη σταθερή ισοτιµία δραχµής – ΕΥΡΩ 

και σύµφωνα µε τους κανόνες µετατροπής και στρογγυλοποίησης. 

 

4.6 Οφέλη και αδυναµίες της Ιστοσελίδας του ΙΚΑ 

Γενικά 

Η επίδραση του internet υπήρξε µεγάλη και εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε όλη την 

υφήλιο µε ταχύτατους ρυθµούς ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Έτσι και το ΙΚΑ 

δηµιούργησε τη δική του ιστοσελίδα στο χώρο του διαδικτύου. Σκοπός της δηµιουργίας 

αυτής είναι η ενηµέρωση των εργοδοτών και των ασφαλισµένων για θέµατα που του 

απασχολούν γρήγορα και εύκολα και η εξοικονόµηση χρόνου µε τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ. 
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Πλεονεκτήµατα: 

● Η ιστοσελίδα είναι σε διαθεσιµότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 

µε αποτέλεσµα να µπορούµε να υποβάλλουµε την Α.Π.∆. οποιαδήποτε ώρα του 

24ώρου θέλουµε ανεξαρτήτως εάν είναι εργάσιµη ή µη εργάσιµη ηµέρα. 

● Υπάρχει εξοικονόµηση χρόνου µε παράλληλη µείωση κόστους µετακινήσεων. 

● ∆εν υπάρχει κόστος εγγραφής του χρήστη. 

● Η υποβολή της Α.Π.∆. µπορεί να γίνει από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει 

internet. 

● Υπάρχει µία καταληκτική ηµεροµηνία για όλους τους Αριθµούς Μητρώου 

Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) 

● Αποφεύγεται η συµφόρηση στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

● Βελτιώνεται η εξυπηρέτηση του πολίτη αφού µειώνεται ο αριθµός των πολιτών 

που πρέπει να εξυπηρετηθούν από τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

● Παρέχει πλήρη ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων που καταχωρούνται στο 

σύστηµα. 

● Γίνεται αυτόµατη διασταύρωση των στοιχείων που εισάγει ο εργοδότης στο 

www.ika.gr  

● ∆εν µπορεί να πληροφορηθεί κανείς αναρµόδιος για το περιεχόµενο της Α.Π.∆. 

που έχουµε υποβάλλει. 

● Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της Α.Π.∆. ηλεκτρονικά. 

● Παρέχει χρήσιµα τηλέφωνα, email και διευθύνσεις για όλα τα υποκαταστήµατα 

του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

● Περιέχει όλες τις εγκυκλίους και όλα τα δελτία τύπου που αφορούν το ΙΚΑ. 

● ∆ίνει τη δυνατότητα απαντήσεων σε τυχόν ερωτήσεις – απορίες των 

ασφαλισµένων. 

● Παρέχει πληροφορίες για τους ασφαλισµένους. 

● Παρέχει πληροφορίες για τους εργοδότες. 

● Παρέχει οδηγό για τον υπολογισµό της σύνταξης. 
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● Ο ασφαλιζόµενος µπορεί να δει τις υπηρεσίες που παρέχει το ΙΚΑ και πώς να τις 

χρησιµοποιήσει. 

 

Μειονεκτήµατα: 

● Απαιτείται πολύ καλή χρήση  ηλεκτρονικού υπολογιστή και internet. 

● Όταν µια επιχείρηση διαθέτει στην οικονοµική της δραστηριότητα κεντρικό µε 

υποκαταστήµατα, τότε η δήλωση Α.Π.∆. ηλεκτρονικά, όσο αφορά το 

υποκατάστηµα, γίνεται µε την προσκόµιση των απαραίτητων εγγράφων στο 

κεντρικό. ∆ηλαδή υποβάλει την Α.Π.∆. µέσω του κεντρικού και όχι απευθείας το 

υποκατάστηµα στο ΙΚΑ, µε αποτέλεσµα να υπάρχει περίπτωση να µην κατατεθεί 

σωστά και εγκαίρως. 

● Σε κάποια υποκαταστήµατα του ΙΚΑ δεν έχει εγκατασταθεί η ηλεκτρονική 

υποβολή του Α.Π.∆., µε αποτέλεσµα το κεντρικό να έχει αναλάβει τον έλεγχο 

υποβολής. Εποµένως η µοναδική επικοινωνία που έχει η επιχείρηση γίνεται µόνο µε 

το κεντρικό κατάστηµα ΙΚΑ και όχι µε το ΙΚΑ της περιοχής της. 
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Επίλογος 
 

Με την εξέλιξη του Internet, ο κόσµος επιδιώκει την πολυτέλεια και την άνετη 

εξυπηρέτησή του. Συγκεκριµένα, οι ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονοµικών και του 

ΙΚΑ, προσφέρουν στους πολίτες την άµεση πρόσβασή του σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

Μπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει το Internet και να πληκτρολογήσει τα 

συγκεκριµένα site - για να κάνει µια φορολογική δήλωση για παράδειγµα – και η 

εξυπηρέτηση του θα γίνει µε ευκολία και ταχύτητα, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία του 

στην αρµόδια εφορία ή το ΙΚΑ της περιοχής του.  

Κατά µία άποψη , αυτό είναι καλό για τις εφορίες, αφού οι εργαζόµενοι έχουν πολύ 

λιγότερη και άνετη δουλειά, και απαλλάσσει και τους πολίτες και τους εργαζοµένους 

από το άγχος της γραφειοκρατίας. Κατά µία άλλη άποψη, αυτό αρχίζει να καταργεί 

σιγά - σιγά τη δουλειά των λογιστών, αφού όλο και περισσότερος κόσµος θα 

εξυπηρετείται µέσω Internet. Με αυτό τον τρόπο οι λογιστές θα αρχίσουν να χάνουν 

τους φορολογούµενους τους οποίους εξυπηρετούσαν, αφού στις εφορίες ήδη µοιράζουν 

cd για το Ε9 το οποίο περιέχει και οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου αυτού και 

πολύς κόσµος θα το χρησιµοποιεί χωρίς τη βοήθεια των λογιστών. Αυτό θα έχει 

αρνητική επίδραση και στις εφορίες ή στο ΙΚΑ, αφού στο µέλλον θα αρχίσουν να 

λιγοστεύουν οι υπηρεσίες τους, µε αποτέλεσµα πολλοί εργαζόµενοι να χάσουν τη 

δουλειά τους. Έτσι, το χάσµα της ανεργίας θα πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις. 

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η χρήση των υπηρεσιών µέσω ∆ιαδικτύου  

εξυπηρετεί περισσότερο τις πιο νέες ηλικίες, αφού πολλοί µεγαλύτερης ηλικίας δεν 

έχουν γνώσεις υπολογιστών, µε αποτέλεσµα να αναγκάζονται και πάλι να 

µετακινούνται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή στο ΙΚΑ της περιοχής τους. Σκοπός της 

δηµιουργίας τους είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη ενηµέρωση και εξυπηρέτηση του 

φορολογούµενου πολίτη και αυτό έχει επιτευχθεί αφού όλο και περισσότεροι κάνουν 

χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η εξέλιξη και το µέλλον της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης θα συµβάλλει τόσο στην εξέλιξη της φορολογικής διοίκησης όσο και 

στην σχέση µε άλλους δηµοσίους φορείς και οργανισµούς, λόγω της αξιοποίησης της 



 

158 

 

πληροφορικής τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των 

τηλεπικοινωνιών. 

 

 

Ολοκληρώνοντας, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι, όταν το ισχύον φορολογικό 

σύστηµα θα εκσυγχρονιστεί στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τότε η 

οικονοµία θα µπορέσει να απολαύσει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Τα εύχρηστα και 

οικονοµικότερα, από άποψη συνολικού κόστους, κανάλια επικοινωνίας (Internet), 

λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών φορολογικών διαδικασιών (TAXISnet, ika.gr) και 

η αυξηµένη συµµετοχή των φορολογουµένων σ’ αυτές, θα δηµιουργήσουν ένα 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον που θα ικανοποιεί τόσο την φορολογική διοίκηση 

όσο και τους φορολογουµένους πολίτες και επιχειρήσεις. 

 

 



 

159 

 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Β. Αραβαντινός, «Η προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από την 

αθέµιτη επεξεργασία µε ηλεκτρονικό υπολογιστή», εκδόσεις ∆ΕΕ, 1997. 

2. R. Barquin, A. Bennet, S.Remez, «Building Knowledge Management Environments 

for Electronic Government», Management Concepts, Inc., USA 2001. 

3. ∆. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης Και Ν. Πρωτόγερος (2004), «Λογιστικά Πληροφοριακά 

Συστήµατα- Μηχανογραφηµένη Λογιστική», Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2004. 

4. Γ. ∆ουκίδης, «Ηλεκτρονικό Εµπόριο», Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα 2000. 

5. Γ. Λυγεράκης, «Ε- Goverment: µε στρατηγική», New Economy Observer NEO, 

∆εκέµβριος 2002. 

6. Γ. Λυγεράκη,  Μ Στεργίου, «Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση», 

Microsoft Government Leaders’ Conference,  ∆εκέµβριος 2002 

7. Α. Ποµπόρτση, Α Τσούλφας, «Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο», Εκδόσεις 

Τζιόλα, Αθήνα 2002. 

8. Ν. Μπάρµπας, «Φορολογία Εισοδήµατος», Εκδόσεις Σακκούλα, Αθήνα– 

Θεσσαλονίκη 2008 

9. Λ. Αρ. Κόντος – Μάναλης, «Η φορολογία των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Σακκούλα, 

Αθήνα 2007 

 

Έντυπο υλικό(περιοδικά) 

1. Π. Γεωργιάδης και ∆. Σταµούλης, «Όραµα, ρόλοι και µέτρα για τα κράτη κατά τη 

µετάβαση στην ψηφιακή εποχή», Φορολογική Επιθεώρηση, τεύχος 617, Ιούλιος 2000. 

2. Π. Γεωργιάδης, «Η αόρατη απειλή για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση», Φορολογική 

Επιθεώρηση, τεύχος 632, Οκτώβριος 2001. 

3. Ν ∆ιαµαντούρος, «Αναξιοκρατία και διαφθορά στο δηµόσιο», Εφηµερίδα 

Καθηµερινή, 9 Φεβρουαρίου 2003. 

4. PC MAGAZINE, «e-ΕΛΛΑ∆Α», Τεύχος 53, Απρίλιος 2002 



 

160 

 

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, «Κ.Β.Σ», Τεύχος 48, Απρίλιος 2009 

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, «Κ.Β.Σ», Τεύχος 41, Απρίλιος 2008 

Πηγές ∆ιαδικτύου 

http://www.gsis.gr  

http://www.gus.gr  

http://www.e-forologia.gr  

http://www.e-gov.gr   

http://www.epixeirisi..gr  

http://www.ika.gr  

http://www.makthes.gr  

http://www.mnec.gr  

http://www.statistics.gr  

http://www.taxheaven.gr  

http://www.taxisnet.gr  

 

 


