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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΕΣ ΤΟΜΕΣ  
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σε μία περίοδο όπου στη χώρα μας, γίνονται υπέρ προσπάθειες για τη δημοσιονομική 
εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της 
δημόσιας διοίκησης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.  
 
Η προοπτική αυτή απαιτεί, νέες ιδέες  και με κάθε δυνατό τρόπο, να διαμορφωθούν 
συνθήκες ώστε να τερματίσει η κακοδαιμονία από τις γνωστές χρόνιες παθογένειες του 
πολιτικο-οικονομικού μας συστήματος, όπως για παράδειγμα η αντι-οικονομική 
λειτουργία του κράτους, η διαφθορά, η παραοικονομία, η αναποτελεσματικότητα των 
κανονιστικών συστημάτων κ.α. 
 
Κοινή πλέον είναι η διαπίστωση ότι στη σκληρά δοκιμαζόμενη από την βαθιά κρίση 
χώρα μας, πρέπει να πάρουμε σαν πραγματική ευκαιρία τις παρουσιαζόμενες 
προκλήσεις, στοχεύοντας με έξυπνες μεταρρυθμιστικές πολιτικές, στη στρατηγική 
λειτουργία μιας δημόσιας διοίκησης, που θα εγγυάται ότι οι ανάγκες των πολιτών, θα 
εξυπηρετούνται από αυτήν, αποτελεσματικά, οικονομικά και δίκαια. 
 
Ανοίγεται, λοιπόν, λαμπρό πεδίο δράσης, για την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών, για 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων οικονομικών, 
αναμένοντας σε τελική ανάλυση από την πολιτική ηγεσία, το αυτονόητο. 
 
ΔΗΛΑΔΗ, όχι μόνο να αναζητήσει τις ευκαιρίες, αλλά και να προσεγγίσει τους 
κατάλληλους και προσφερόμενους για ουσιαστική βοήθεια στρατηγικούς εταίρους και 
αξιόπιστους συμβούλους, για να υλοποιηθεί με το καλύτερο τρόπο, το σπουδαίο αυτό 
όραμα. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ 
Είναι γεγονός ότι το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με το κύρος του, την 
αποτελεσματική παρεμβατικότητα, την ισχυρή συλλογική φωνή, το τεχνικό υπόβαθρο 
και το δυναμισμό των επιτροπών εξειδικευμένης δράσης, έχει αναδειχθεί σε άτυπο, 
αλλά αξιόπιστο σύμβουλο της διοίκησης, σε όλες τις μορφές δράσης της δημόσιας 
διοίκησης. 
 
Επιλεγμένο παράδειγμα της συμβολής του στο τομέα αυτό, αποτελεί και η ενεργός 
συμμετοχή του στην έρευνα και δημοσίευση έκθεσης των 5 διμερών επιμελητηρίων, με 
123 δράσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής, σε πλαίσιο αναζήτησης νέας στρατηγικής για 
την Ελληνική οικονομία.   
 
Ήδη, πηγαίνοντας ακόμη πιο πέρα, η σύσταση του Ινστιτούτου δημόσιας διοίκησης και 
οικονομικής πολιτικής, αποτελεί μία καινοτομική υπέρβαση στο μοντέλο λειτουργίας 
του, με σκοπό την παραγωγή ολοκληρωμένων, επαγγελματικής αξιοπιστίας και 
ποιότητας ερευνών και εισηγήσεων, σε υποστήριξη της διοίκησης. 
 
 
 
 



ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Με βάση την εμπειρία, τις επίσημες μελέτες και τους προβληματισμούς που έχουν κατά 
καιρούς έλθει στην επιφάνεια, οι ακόλουθοι τομείς θα μπορούσαν σε πρώτη φάση, να 
χρησιμοποιηθούν σαν εξειδικευμένοι στόχοι βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης: 
 
Κρατικός Προϋπολογισμός – Δημόσια έσοδα και δαπάνες 
Καινοτομίες στη λειτουργία  του δημόσιου τομέα / e-government 
Μάχη κατά της διαφθοράς στο δημόσιο 
Μάχη κατά της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής 
Απασχόληση και διοίκηση προσωπικού στο δημόσιο 
Δημόσια οικονομικά και δημοσιονομική πολιτική 
Αδειοδοτικό και κανονιστικό πλαίσιο 
Αποτελεσματική λειτουργία δικαιοσύνης 
Περιφερειακή ανάπτυξη 
Γενικές διαδικασίες και δομές εκτελεστικής διοίκησης 
Διαφάνεια και λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση 
Λογιστικές προβλέψεις δημοσίου αντί ταμειακών στόχων 
Έξυπνη διαχείριση κινδύνου στα δημόσια οικονομικά 
Αποτελεσματική οικονομική διοίκηση στο δημόσιο 
Περιβάλλον και ενεργειακό ισοζύγιο 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  
Αξιοποίηση εισηγήσεων των επιτροπών του Επιμελητηρίου 
Αξιοποίηση συμπερασμάτων συνεδρίων επιτροπών 
Συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση της διοίκησης 
Μελέτες /Έρευνες και άνοιγμα σχετικής δημόσιας διαβούλευσης 
Θέσπιση FORUM Public Governance 
Αξιοποίηση E.U. Guidelines 
Επαφές με κόμματα εξουσίας και διαμορφωτές κοινής γνώμης 
Προβολή επικοινωνία 
Διαγωνισμοί 
 
Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Το αναγνωρισμένο έργο της Φορολογικής Επιτροπής για μία ολόκληρη δεκαετία, 
αποδίδεται στην ομαδική δουλειά, τον επαγγελματισμό, τον εθελοντισμό και την 
αναγνώριση της προσωπικής συνεισφοράς κάθε μέλους της, σε ένα τομέα που ακουμπά 
όλες σχεδόν τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι η φορολογία. 
 
Τα φορολογικά της συνέδρια και όχι μόνο, με το branded name, Tax Forum, έχουν 
αναδειχθεί κορυφαίες εκδηλώσεις στο είδος τους κάθε έτος, ταυτόσημες με τον 
αναγνωρισμένο παρεμβατικό χαρακτήρα και ρόλο άτυπου, αλλά αξιόπιστου 
συμβούλου, που διαδραματίζει το Επιμελητήριο. 
 
Με βάση τα παραπάνω, είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας 
του Ινστιτούτου, να διατηρήσει η Φορολογική Επιτροπή στο ακέραιο την αυτονομία, 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την πρωτοβουλία κινήσεων, στον τρόπο που μέχρι τώρα 
δρα στο τομέα της φορολογίας, ανεξάρτητα ή και ενδεχομένως παράλληλα, με το θεσμό 
του Ινστιτούτου.  
 
Αυτό θεωρείται αυτονόητο, για να συνεχίσουν και να ενταθούν οι επιτυχίες στο 
χρήσιμο έργο της, με την προμετωπίδα του “branded προϊόντος” του Επιμελητηρίου. 
Κυρίως δε εκ του λόγου αυτού, να εξακολουθεί να λειτουργεί ως πόλος έλξης 
καταξιωμένων νέων ικανών μελών στις τάξεις της, από τη «μαχόμενη» επιχειρηματική 



κοινότητα. Συντελεστές δηλαδή που αποτελούν και το πυρήνα ενέργειας, 
αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας της επιτροπής. 
 
Με τις προϋποθέσεις αυτές η επιτροπή, εκτός της τεχνικής βοήθειας που κατά καιρούς 
προσφέρει με τη συμμετοχή μελών της σε αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου 
Οικονομικών, θα είναι εκτός των άλλων σε θέση, να παρέχει συστηματικά τεχνική 
πληροφόρηση ή και υποστήριξη επί θεμάτων φορολογίας στο Ινστιτούτο, μέσω του 
σώματος των συμβούλων του Ινστιτούτου, όπου θα συμμετέχει δια του Προέδρου της. 
 
Ακόμη δε, να ενεργεί συμπληρωματικά, προωθώντας προς αυτό, για αξιολόγηση και 
πιθανή ενέργεια, φορολογικά projects που υπερακοντίζουν τη δυναμικότητα και τους 
διαθέσιμους πόρους της Επιτροπής Φορολογίας. 
 
Σταύρος Κώστας 
Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής 
 
 
 
 


