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Το έργο που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών κατά τη περίοδο 2000 - 2002 ήταν συνοπτικά:

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

■ Οριστικοποίηση της ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ.
■ Διαμόρφωση Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
■ Προετοιμασία, υλοποίηση της μετάβασης της χώρας στο Ευρώ.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας επιτάχυνσης του προγράμματος 
των αποκρατικοποιήσεων ήταν ιδιαίτερα σημαντικά.

> Ετος 2000

• Εισήχθη στο ΧΑΑ και διατέθηκε ποσοστό 10% της Εταιρίας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.». Εισπράχθηκε ποσό 8 δις. 
δρχ. ενώ παρέμεινε στο Δημόσιο ποσοστό 40,65%.

• Εισήχθη στο ΧΑΑ και διατέθηκε ποσοστό 13% των μετοχών 
της Εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». Εισπράχθηκε ποσό 
276 δις. δρχ. ενώ παρέμεινε στο Δημόσιο ποσοστό 87% του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

• Ιδιωτ ικοποιήθηκε η Εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.» με τη μεταβίβαση ποσοστού 43% των μετοχών της και 
εκχώρηση του management. Εισπράχθηκε ποσό 4,15 δις. δρχ. 
ενώ παρέμεινε στο Δημόσιο ποσοστό 34,85 του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Εταιρίας.

• Διατέθηκε μέσω του ΧΑΑ επιπλέον ποσοστό (26%) των 
μετοχών της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

• Εισήχθη στο ΧΑΑ και διατέθηκε ποσοστό 15% των μετοχών 
της Εταιρίας «COSMOTE Α.Ε.» και εισπράχθηκε ποσό 143 
δις. δρχ.

Συνήφθη συμμαχία της Εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με 
στρατηγικό εταίρο στον οποίο μεταβιβάστηκε ποσοστό 7% 
των μετοχών της. Το Δημόσιο εισέπραξε 94 δις. δρχ.



Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και της ΔΕΚΑ ανήλθαν σε 
182,3 δις ενώ του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε 190,5 δις, ήτοι
472,8 δις. δρχ., πλέον εσόδων από αγρομέτοχα 230 δις, 
συνολικά 702,8 δις δρχ.

> Έτος 2001

• Εισήχθη στο ΧΑΑ και διατέθηκε ποσοστό 5,44% των μετοχών 
της Εταιρίας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και εισπράχθηκε ποσό 30,5 δις 
δρχ.

• Παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες οι άδειες κινητής τηλεφωνίας
δεύτερης γενιάς.

• Ιδιωτικοποιήθηκε η Εταιρία «ΑΕΔΙΚ Α.Ε.» με την 
παραχώρηση σε ιδιώτη επενδυτή των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης. Το όφελος του Δημοσίου, είναι 10 δις δρχ.

• Εκδόθηκαν ομόλογα ανταλλάξιμα με μετοχές της Εταιρίας
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» (9%). Το
Δημόσιο εισέπραξε 340,75 δις δρχ. ενώ παραμένει σε αυτό 
το 41,76% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

• Εισήχθη στο ΧΔΑ και διατέθηκε ποσοστό 25% των μετοχών 
της Εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ) 
Α.Ε.». Εισπράχθηκε ποσό 5,7 δις δρχ. ενώ παραμένει στο 
Δημόσιο ποσοστό 75% του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας.

• Εισήχθη στο ΧΑΑ και διατέθηκε ποσοστό 25,45% των μετοχών 
της Εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ) Α.Ε.». Το Δημόσιο εισέπραξε ποσό 3,2 
δις δρχ. ενώ παραμένει στο Δημόσιο ποσοστό 74,55% του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Δεκέμβριος 2001
• Εισήχθη στο ΧΑΑ καθώς και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

με διάθεση ποσοστού 15,3% των μετοχών της Εταιρίας 
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.». Το Δημόσιο 
εισέπραξε 106,4 δις δρχ. και ελέγχει το 84,69% του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

• Ιδιωτικοποίηση ΕΤΒΑ (Μάρτιος 2002) - Πώληση 57,78% του
μ.κ., κυριότητας Ε.Δ., στην Τράπεζα Πειραιώς.



Μείωση του ποσοστού του Δημοσίου στην ΕΧΑΕ στο 34%

Κατά το έτος αυτό, τα έσοδα του τακτικού 
της ΔΕΚΑ ανήλθαν σε 558,8 δις ενώ του 
τομέα σε 2 δις, ήτοι 560,8 δις δρχ., 
προμέτοχα 660 δις, συνολικά 1.220,8 
περιλαμβάνονται τα έσοδα από ΔΕΗ).

προϋπολογισμού και 
ευρύτερου δημόσιου 
πλέον εσόδων από 
δις δρχ. (Δεν

Έτος 2002
Νέο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων σε εξέλιξη.

3. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

3.1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σχετικά με :

> τον προσδιορισμό του ελάχιστου μεγέθους εταιριών για
την εισαγωγή μετοχών τους στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

> Τη λειτουργία της Παράλληλης Αγοράς στο ΧΑΑ.

> τη τροποποίηση των όρων δέσμευσης μετοχών στη Νέα 
Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ).

> τον υπολογισμό τιμής κλεισίματος μετοχών.

> τον Κανονισμό Αναδοχών.

> Τον καθορισμό μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων ακίνητης 
περιουσίας.

> «Επενδύσεις σε Αναδυόμενες Αγορές».

> Δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας 
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.»

με την επωνυμία «Ταμείο



> την επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών της Κεφαλαιαγοράς.

^ την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας όπως :

> Σχέδιο Νόμου

κίνητρα συγχωνεύσεων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (πρώτοι 
Ευρώπη)
Διαχείριση των Αποθεματικών των Ταμείων 

για την εταιρική διακυβέρνηση.

στην

> Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

> Δημιουργία Μεσολαβητή της Κεφαλαιαγοράς.

3.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για:

> διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων.

> επενδύσεις διαθεσίμων δημοσίων οργανισμών και ασφαλιστικών 
ταμείων.

> κωδικοποίηση των διατάξεων για σύσταση, οργάνωση και 
λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

> τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην 
επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

υποχρεωτική
πιστωτικών 
του Ταμε ίου

συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή 
συνεταιρισμών στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων 
Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.).



> σύσταση Επιτροπής για την μελέτη του πλαισίου 
δραστηριοτήτων των « Επιχωρίων Επιχειρήσεων» (Off Shore 
Companies).

3.3 ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

Για την ενίσχυση:

• των πληγέντων από φυσικές καταστροφές (Πυρκαγιές, 
Πλημμύρες, Σεισμοί, Χιονοπτώσεις).

• Την κρίση στο Κόσοβο.

• Τις οικονομικές Επιπτώσεις (Εμπάργκο στην ΠΓΔΜ, Αφθώδης 
πυρετός, Ενισχύσεις επιχειρήσεων, Ρυθμίσεις πανωτοκίων).

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4.1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

> Εκπληρώθηκαν τα κριτήρια σύγκλισης της Ελληνικής 
Οικονομίας για την ένταξη της Χώρας στην ΟΝΕ.

> Συντάχθηκαν πλεονασματικοί Προϋπολογισμοί για τα έτη
2001 και 2002.

> Από το έτος 2002 συντάσσονται τριετείς 
προϋπολογισμο ί.

4.2 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

> Αυξήθηκαν οι βασικοί μισθοί όλων των κατηγοριών των 
λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.

> Χορηγήθηκαν αυξήσεις και επιδόματα σε πολλές 
ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων.

> Θεσπίστηκαν νέα επιδόματα σε ειδικές περιπτώσεις.
> Βελτιώθηκε το μισθολόγιο των στρατιωτικών υπαλλήλων.

Με τον υπό 
έτους 2002 
μέχρι 176

ψήφιση νόμο της μισθολογικής πολιτικής του 
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ποσού 
Ευρώ (60.000 δραχμών) στο προσωπικού του



> Βελτιώθηκε το μισθολόγιο ίων στρατιωτικών υπαλλήλων.

> Με τον υπό 
έτους 2002 
μέχρι 176
Δημοσίου, 
υπουργικές

ψήφιση νόμο της μισθολογικής πολιτικής του 
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ποσού 
Ευρώ (60.000 δραχμών) στο προσωπικού του 
των OTA και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. με κοινές 
αποφάσεις.

4.3 ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επεκτάθηκε η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου
κα L Ν.Π.Δ.Δ. 
ασφαλιστικών 
συστήματος.

καθώς και των συντάξεων 
φορέων όπως του Ι.Κ.Α.

του Δημοσίου και άλλων 
μέσω του τραπεζικού

4.4 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Πύα την καλύτερη παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους έγιναν τα εξής:

> Επιτυχής μετατροπή του δραχμικού Δημοσίου Χρέους σε 
Ευρώ.

> Καθιέρωση ομολόγων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου
(Benchmark bonds) και διεθνοποίηση των Ελληνικών 
ομολόγων καθώς και περιορισμός του κόστους δανεισμού
του Ελληνικού Δημοσίου.

> Διαπραγμάτευση ομολόγων Ελληνικού 
πλατφόρμα ΕΜΤΘ και δημιουργία 
περιβάλλοντος των Ελληνικών ομολόγων 
ομολόγων.

> Αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους,
μέσης διάρκειας του και μείωση 
εξυπηρέτησης του δανεισμού του Δημοσίου

> Έκδοση Κοινοπρακτικών Δανείων.

Δημοσίου στην 
αν τ άγωνιστικού 
στην Ευρωαγορά

επιμήκυνση της 
του κόστους

> Αναμόρφωση και 
δευτερογενούς
Δημοσίου.

εκσυγχρονισμός της 
αγοράς των τίτλων

πρωτογενούς και
του Ελληνικού

Διεύρυνση της ομάδας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς (Primary Dealers) με τη συμμετοχή μεγάλων 
ξένων επενδυτικών Ιδρυμάτων.



> Ολοκλήρωση και λειτουργία της Η.Δ.Α.Τ. στην οποία 
διαπραγματεύονται οι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου.

4.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παρασχέθηκε μεταξύ άλλων η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για
τη χρηματοδότηση:

> Του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) για την ανάπτυξη 
του αεροδρομίου, συνολικού ποσού 360.460.776 ευρώ.

>■ Της Αττικής Οδού Α.Ε. για την κατασκευή του Ε' Οδικού 
της τμήματος, συνολικού ποσού 123.232.414 ευρώ.

> Της Ολυμπιακής Αεροπορίας για τη μεταστέγασή της στο νέο 
αεροδρόμιο των Σπάτων, ποσού 179.313.280 ευρώ.

>· Του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων - Ο.Σ.Κ. για την
αναβάθμιση και εξοπλισμό σχολικών μονάδων, ποσού
100.000.000 ευρώ.

> Της ΔΕΗ για διάφορα έργα της, συνολικού ποσού
244.442.407 ευρώ.

> Των συγκοινωνιακών φορέων για την κάλυψη αναγκών τους
λόγω παροχής έργου κοινής ωφέλειας, συνολικού ποσού 
1.518.046.955 ευρώ.

> Των αμυντικών βιομηχανιών για την κάλυψη αναγκών τους
για την παραγωγή αμυντικού υλικού, συνολικού ποσού
175.553.962 ευρώ.

Επίσης έγιναν και οι παρακάτω ρυθμίσεις:
> Ευνοϊκή ρύθμιση, με την εγγύηση του Δημοσίου, των

οφειλών κτ ηνοτ ροφ ι κών - πτηνοτροφιών επιχειρήσεων, με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

> Ευνοϊκή ρύθμιση με την εγγύηση του Δημοσίου των οφειλών
των επιχειρήσεων των Νομών Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης,
Φλώρινας και Κιλκίς.

> Ευνοϊκή ρύθμιση, με την εγγύηση του Δημοσίου, των
οφειλών των κτηνοτροφ ικών, χοιροτροφιών και 
γαλακτοκομικών επιχειρήσεων της περιφέρειας Θράκης που 
επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό το έτος 2000.



4.6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Κ.Π.Σ.

Για να διασφαλίσθεί η αποτελεσματική και ορθή 
χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, σε συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχεδιάσθηκε σύστημα εξωτερικού 
δημοσιονομικού ελέγχου του Κ.Π.Σ. 0 εν λόγω έλεγχος ασκείται 
από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) με έργο 
μέχρι σήμερα:

> Το έτος 2001 πραγματοποιήθηκαν (47) έλεγχοι του Β' 
Κ.Π.Σ. και (13) έλεγχοι του Γ' Κ.Π.Σ.

> Για το έτος 2002 έχουν προγραμματιστεί (42) έλεγχοι για 
το Β" Κ.Π.Σ. μέχρι 30.6.2002, εκ των οποίων οι (19) 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

>■ Εκπονούνται εγχειρίδια ελέγχου και αναπτύσσεται 
μεθοδολογία και ελεγκτικά πρότυπα.

4.7 ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

> Έχει ξεκινήσει η μελέτη και επεξεργασία των
δημοσιονομικών θεμάτων που συνεπάγεται η διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με 12 νέα Κράτη.

4.8 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

> Αποκεντρώθηκαν αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντάξεων στις 
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), των Νομών.

> Αυξήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που
χορηγείται σε χαμηλοσυνταξιούχους, κατά 57,45% (33,51%
την 1.1.2001 και 18% την 1.1.2002).

> Με σχέδιο νόμου αυξάνεται από 1.1.2001 κατά 67% περίπου, 
κατά μέσο όρο, το επίδομα εξομάλυνσης που καταβάλλεται 
σε όλους τους πολιτικούς συνταξιούχους, ενώ αυξάνεται το 
κατώτατο όριο πολεμικών συντάξεων και συντάξεων αναπήρων
ειρηνικής περιόδου κατά 20%, πέραν της εισοδηματικής 
πολιτικής έτους 2002.

4.9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

> Επανασχεδίάστηκε και βελτιώθηκε ο κόμβος ΙηύβΓΠβό της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΔΚ.



^ Στο κτίριο της Υπηρεσίας Συντάξεων έχει κατασκευασθεί 
σύγχρονη αίθουσα υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών.

> Λειτουργεί τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό κλήσης 
1604 από το οποίο εξυπηρετούνται τηλεφωνικά οι 
συνταξιούχοι.

^ Εγκαταστάθηκε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για την καλύτερη 
διεκπεραίωση και αναζήτηση των εγγράφων.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Το έργο επικεντρώθηκε στην επίτευξη των κατωτέρω στόχων:

> Δημιουργία σύγχρονης αγοράς κρατικών ομολόγων. Το ύψος 
των επιμέρους εκδόσεων για κάθε διάρκεια επιδιώκεται να 
ανέρχεται σε ποσά άνω των € 5 δις., ούτως ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης τους σε 
πανευρωπαϊκής αναγνώρισης πλατφόρμα, όπως το EURO MTS, 
στην οποία μετέχουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. 
Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν να επιτευχθεί η 
διαπραγμάτευση εννέα τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (39% 
του συνολικού χρέους) στην πλατφόρμα EURO MTS, ενώ στην 
αρχή του 2000 ένας μόνο τίτλος του Ελληνικού Δημοσίου 
πληρούσε τα κριτήρια διαπραγμάτευσης στην προαναφερθείσα 
πλατφόρμα.

> Εξομάλυνση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του χρέους. Σ'
αυτό συν έβαλε και το πρόγραμμα επαναγορών στο οποίο 
προέβη ο ΟΔΔΗΧ κυρίως κατά το 2001 με την επαναγορά 
χρέους με υψηλά τοκομερίδια και λήξεις σε μήνες που οι 
υποχρεώσεις του Δημοσίου είναι περιορισμένες.

> Έμφαση στη διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου (duration 
management), με πρωταρχικό στόχο τη μείωση του κόστους
εξυπηρέτησης του Δημοσίου 
αυτού θα επιτευχθεί με 
υφιστάμενων υποχρεώσεων 
υποχρεώσεις κυμαινόμενου 
Swaps), λόγω της έντονα 
απόδοσης.

Χρέους. Η μείωση του κόστους 
σύναψη πράξεων ανταλλαγής 
σταθερού επιτοκίου με 
επιτοκίου (Interest Rate 

θετικής κλίσης της καμπύλης

^ Από τον Οκτώβριο του 2001 έχουν τεθεί οι βασικές αρχές 
για τη διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου του



χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους. Αυτές συνίστανται κυρίως 
στη διατήρηση του κινδύνου αυτού στα επίπεδα του τέλους 
2001. Για το σκοπό αυτό παρακολουθούνται κυρίως ο μέσος 
δείκτης χρηματοοικονομικής διάρκειας του συνόλου του 
χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων (duration) καθώς και η σχέση 
υποχρεώσεων κυμαινόμενου επιτοκίου έναντι των 
υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν:
> Η συμβολή στον σημαντικό περιορισμό του περιθωρίου 

μεταξύ του ελληνικού 10-ετούς ομολόγου και του 
αντίστοιχου Γερμανικού από τις 85μβ, κατά μέσο όρο τον 
Απρίλιο του 2000, στις 35μβ. σήμερα.

Η θετική αυτή εικόνα επιβεβαιώνεται στα άκρως εγκωμιαστικά 
σχόλια του διεθνούς τύπου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τον 
Ιούνιο 2000, το έγκριτο περιοδικό EUROMONEY ανακήρυξε τον 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. σαν τον καλύτερο εκδότη χρέους της Ευρώπης, ενώ σε 
έρευνα του περιοδικού Euro Week τον Ιανουάριο του 2001, τα 
διεθνή τραπεζικά ιδρύματα επέλεξαν τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. σαν τον 
καλύτερο διαχειριστή χρέους.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

6.1 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων 
υλοποιήθηκαν τέσσερα (4) προγράμματα τιτλοποίησης μελλοντικών 
εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω των οποίων αντλήθηκαν 
συνολικά 3.745 εκατ. ευρώ (1.276 δισεκ. δρχ.). Τα ποσά αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Δημοσίου Χρέους.

6.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

Αξιοποίηση κρατικών διαθεσίμων στο τραπεζικό σύστημα. Από τη 
δράση αυτή εισπράχθηκαν τόκοι συνολικού ύψους 38,3 δισεκ. 
δρχ. οι οποίοι αποτέλεσαν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ



7.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με νομοθετικές παρεμβάσεις:

• Μειώθηκε ο ανώτατος συντελεστής φορολογίας των φυσικών 
προσώπων, σταδιακά, από 45% σε 40%.

• Προβλέπεται η σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης 
των κερδών των ανωνύμων εταιριών που δεν είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο, από 40% σε 35%.

• Καταργήθηκε ο Ειδικός Φόρος Τραπεζικών εργασιών.

• Καταργήθηκαν πάνω από 1000 περιπτώσεις επιβολής τελών 
χαρτοσήμου με τη χρήση κινητού επισήματος.

• Καταργήθηκαν περίπου 100 φόροι υπέρ τρίτων.

• Αυξήθηκαν τα όρια των απαλλαγών για τους αγρότες στη 
φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.

• Αυξήθηκαν τα όρια των απαλλαγών για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας, ιδιαίτερα για τις πολυμελείς οικογένειες.

• Αυξήθηκαν τα ποσά των εκπτώσεων από το φόρο για οικογένειες 
που έχουν από τρία παιδιά και πάνω.

• Μειώθηκαν οι συντελεστές επιβολής φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων κατά 2 μονάδες.

• Μειώθηκε η φορολογική επιβάρυνση στις φορολογίες 
κληρονομιών - δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας.

• Καταργήθηκε το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 
χρέη προς το Δημόσιο.

• Αυξήθηκε το απαλλασσόμενο τεκμαρτό εισόδημα από την
ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας για οικογένεια με 2 ή με 3 
παίδιά.

• Αυξήθηκαν τα αφορολόγητα όρια για τις δωρεές και τις
χορηγίες που παρέχονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και 
καταργήθηκε η καταβολή φόρου για τις δωρεές και τις



χορηγίες που παρέχονται στο Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου.

• Ολική εφαρμογή, χωρίς ελάχιστο όριο, στο τέλος της 
τετραετίας, του λογιστικού προσδιορισμού των κερδών όλων 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

• Αυξάνονται τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη
φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για όλους τους αγρότες, από
20 εκατ. δρχ. σε 30 εκατ. δρχ. και για τις όμορες εκτάσεις 
από 40 εκατ. δρχ. σε 72 εκατ. δρχ.

• Αυξάνονται τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη
φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για τους νέους αγρότες, από 
150 εκατ. δρχ. σε 180 εκατ. δρχ.

Αυξάνονται 
κληρονομιών, 
αγρότες από 
τετραπλάσιο

οι γεωργικές απαλλαγές
δωρεών και γονικών παροχών 

το τριπλάσιο αφορολόγητο ποσό
και μέχρι 180 εκατ. δρχ., από 1

στη φορολογία 
για τους νέους 
της κλίμακας στο
50 εκατ. δρχ.

• Αύξηση, από 1-1-2002, του αφορολογήτου ορίου της
φορολογικής κλίμακας κατά 400.000 δρχ. για όλους τους 
φορολογούμενους.

• Απαλλαγή γονέων από το τεκμήριο του αυτοκινήτου μέχρι 2000 
κ.ε. (14 ίππους) για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω 
(αντί για τέσσερα).

• Μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των ανωνύμων 
εταιρειών και ΕΠΕ και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών 
επιχειρήσεων έως και 2,5 ποσοστιαίες μονάδες εφόσον 
ενισχύουν την απασχόληση.

• Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις συγχωνευόμενες 
ανώνυμες εταιρείες (εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο).

• Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι ΕΠΕ που προέρχονται από 
μετασχηματισμό άλλων επιχειρήσεων δικαιούνται να 
σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό από τα αδιανέμητα κέρδη
των χρήσεων 2002 έως 2005 (οικονομικών ετών 2003 έως 2006).

• Κατάργηση του χαρτοσήμου 0,6% επί των αμοιβών των μισθωτών.
Η κατάργηση του χαρτοσήμου θα οδηγήσει σε μείωση του 
κόστους παραγωγής 0,6% έως 0,8% με αποτέλεσμα οι 
επιχειρήσεις να έχουν κέρδος 50 δις. δρχ. συνολικά ανά 
έτος.

• Κατάργηση του χαρτοσήμου σε συναλλαγματικές και γραμμάτια.



• Κατάργηση του χαρτοσήμου για έναρξη ή αλλαγή επαγγελματικής 
έδρας.

• Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης οι εταιρείες real 
estate, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις που 
προχωρούν σε μεταβίβαση των ακινήτων τους στις Εταιρείες 
Επενδύσεων στην Ακίνητη Περιουσία στις οποίες θα
συμμετ έχουν.

• Παρατείνεται κατά 2 έτη το καθεστώς της έκπτωσης, χωρίς 
δικαιολογητικά, από τα ακαθάριστα έσοδα συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων (εξαγωγικές, ξενοδοχειακές, τουριστικά γραφεία 
κ.α.) για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών.

• Μειώνεται από 8% σε 4% ο συντελεστής απόσβεσης των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων των ξενοδοχειακών και ειδικότερα των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων.

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 8.400 ευρώ για τους 
μισθωτούς και συνταξιούχους και στα 7.400 ευρώ για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες φορολογουμένων (εμποροβ ιοτέχνες, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες και αγρότες).

Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για τους ναυτικούς.

Οι δωρεές προς επιστημονικά
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
τεχνολογικούς φορείς εκπίπτουν από

ερευνητικά κέντρα μη
σε ερευνητικούς και 
το εισόδημα των δωρητών.

7.2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
κατάρτιση κωδικοποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

> Έχουν δημοσίευθεί δύο Κώδικες Φορολογίας, που αφορούν 
Φορολογία :

Προστιθέμενης Αξίας
Κληρονομιών - Δωρεών και Γονικών παροχών

> Καταρτίσθηκαν κείμενα της διοικητικής κωδικοποίησης των 
διατάξεων που αναφέρονται:

■ στις απαλλαγές από τον φόρο κατά την απόκτηση της 
πρώτης κατοικίας από επαχθή ή χαριστική αιτία.



■ στη φορολογία του φόρου μεγάλης ακίνητης 
περ lουσίας.

^ Αναθεωρήθηκε ο Τελωνειακός Κώδικας ο οποίος ίσχυε από το 
1918 καθιερώνοντας αυστηρότερες ποινές για τα αδικήματα 
της λαθρεμπορίας και των τελωνειακών παραβάσεων

> Αναθεωρήθηκε ο παλιός κώδικας Φορολογίας Οινοπνεύματος 
ο οποίος ίσχυε από το 1917.

7.3 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

• Οι εταιρείες off shore και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
έχουν ακίνητο στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλουν 
φορολογική δήλωση ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα 
από αυτό.

• Καταργούνται οριστικά οι δασμολογικές και φορολογικές 
απαλλαγές και διευκολύνσεις για τις αλλοδαπές 
εμποροβιομηχανικές εταιρείες (off shore) που εγκαθίστανται 
στην Ελλάδα από την 1/1/2002 ενώ εξακολουθούν να ισχύουν 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005 για τις επιχειρήσεις 
εκείνες που έχουν ήδη εγκατασταθεί.

• Επιβολή φόρου 7% στις αποδόσεις των repos.

7.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

■ Οριστικοποιήθηκε το έργο της Επιτροπής ειδικών για τη 
φορολογική αναμόρφωση και σε λίγο αρχίζει ο διάλογος με 
τις παραγωγικές ομάδες.

■ Εντάθηκαν οι έλεγχοι και βελτιώθηκαν οι μέθοδοι δράσης των 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

• Λειτούργησαν νέες υπηρεσίες αποκλειστικά για τον 
φορολογικό έλεγχο.

• Έγιναν ρυθμίσεις στα χρέη και διευκολύνσεις στις 
φορολογικές υποχρεώσεις όσων επλήγησαν από σεισμούς ή 
πυρκαγιές και πλημμύρες.

• Ελέγχθηκαν με άμεση προτεραιότητα οι επιχειρήσεις με τζίρο 
πάνω από 3 δις και βεβαιώθηκαν σ' αυτήν την κατηγορία 
φόροι της τάξης των 165 δις.



• Αξιοποιήθηκαν μέσω του TAXIS στοιχεία και προέκυψαν 
σημαντικές επαληθεύσεις με οικονομικές επιπτώσεις.

• Ολοκληρώθηκε η επέκταση του αντικειμενικού προσδιορισμού
των αξιών των ακινήτων.

7.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ- 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

> Καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Επικοινωνιακής Πολιτικής, που αφορά την υποβολή δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στα πλαίσια της 
υλοποίησης αυτού εκδόθηκαν:

• 0 Φορολογικός Οδηγός με τα συνήθη λάθη, κατά τη 
συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων,

• ο φορολογικός Οδηγός Εντύπων και
Δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

• το εγχειρίδιο, με τις απαντήσεις στα συνήθη 
ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας 
των Δ.Ο.Υ.

> Λειτουργεί σε συνεχή βάση στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου το αυτόματο τηλεφωνικό σύστημα μετάδοσης 
σύντομων ενημερωτικών μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων, (1304 
έως 1309 ), το οποίο εμπλουτίζεται με νέα θέματα που 
απασχολούν μεγάλο μέρος πολιτών.

^ Λειτουργεί το Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης 
Πολιτών (Γ.Ε.Π.Π.Ο.) για την υποβοήθηση των 
φορολογουμένων στην εκπλήρωση των σχετικών τους 
υποχρεώσεων.

> Λειτουργούν σε όλες τις Δ.Ο.Υ κατά την περίοδο 
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Γραφεία 
Πληροφόρησης Πολιτών, για την ενημέρωση και παροχή 
βοήθειας στους φορολογούμενους.

> Εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις Δ.Ο.Υ της Χώρας το 
σύστημα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, 
μέσω τηλεφωνικής αίτησης των πολιτών.



> Σε συνεργασία με το επιστημονικό περιοδικό της
Ομοσπονδίας Εφοριακών «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», εκδόθηκε 
ο Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ο ι κονομικών.

^ Εκδόθηκε ο Οδηγός Υποτροφιών και Επιχορηγήσεων από
Ιδρύματα και Κληροδοτήματα.

7.6 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν προγράμματα κατάρτισης που κατατάσσονται σε 
δύο μεγάλες κατηγορίες:

> Συνεχιζόμενη
Πραγματοποιήθηκαν 
συμμετείχαν 9.400

Κατάρτιση Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών
262 εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία 
υπάλληλοι.

> Κατάρτιση Χρηστών
Υπ. Οικ.

Στο πλα ίσιο της δ ι
εκδόθηκαν δύο βιβλία:

Ολοκληρωμένων Πληροφορικών 

ευκόλυνσης του έργου των

Συστημάτων 

υπαλλήλων,

ο Εγκόλπιο Φορολογικού Ελέγχου (2000)
ο Ανάλυση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων (2001).

• Στον τομέα των διεθνών συνεργασιών:
ο Σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν προγράμματα για υπαλλήλους 

ξένων διοικήσεων.
ο Αναπτύχθηκαν συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς της 

αλλοδαπής.
ο Διοργανώθηκε στην Αθήνα, τον Μάρτιο 2001 η πρώτη 

συνάντηση των σχολών και μονάδων εκπαίδευσης των
Υπουργείων Οικονομικών των χωρών-μελών της Ε.Ε.

7.7 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ



• Συστάθηκαν τρεις ελεγκτικές υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΑΥΤ)
για θέματα εσωτερικού εκ των υστέρων ελέγχου στη διακίνηση 
των εισαγόμενων προϊόντων.

• Λειτούργησαν δύο νέα Τελωνεία και έντεκα Εφορίες.

• Μεταβιβάστηκαν Οι αρμοδιότητες των Ιδρυμάτων και των 
κληροδοτημάτων στις Διοικητικές Περιφέρειες τις Χώρας.

• Παραχωρήθηκαν σε Ο.Τ.Α και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δημόσιες εκτάσεις 328.000 τ.μ.

8. ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

• Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 220.525 έλεγχοι σε
συγκεκριμένες επιχειρήσεις και δραστηριότητες.

• Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στη διακίνηση εμπορευμάτων 
από 38.248 συνεργεία ελέγχου.

Οι πραγματοποιηθέντες έλεγχοι είχαν τα ακόλουθα
αποτ ελέσματα:

• Βρέθηκαν συνολικά 45.710 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 
677.364 παραβάσεις.

• Σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών

9. Β' & Γ ' ΚΠΣ

9.1 Β' ΚΠΣ

> Ολοκληρώθηκε με 
πλήρη απορρόφηση

επιτυχία το Β' 
των κοινοτικών

ΚΠΣ εξασφαλίζοντας 
πόρων.

την

• Εγκαιρη
διαρθρωτ

δέσμευση
ικών Ταμείων

(μέχρι 31/12/99) των πόρων 
στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.

των

Ολοκληρώθηκε μέχρι 31/12/2001 το προγραμματιζόμενο φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο.



• Πλήρης κάλυψη των δεσμεύσεων σε όρους πραγματοποιηθείσης 
δαπάνης για τα έργα και τις δράσεις που ήταν ενταγμένα στα 
Επ. Προγράμματα του Β' ΚΠΣ.

• Εισέρευσε μέχρι σήμερα στη χώρα το 92% περίπου των πόρων 
που αναλογούσαν για την Ελλάδα. Το υπόλοιπο 8% αφορά τους 
κοινοτικούς πόρους που θα εισρεύσουν στη χώρα, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς, μετά το λογιστικό κλείσιμο του Β' ΚΠΣ , 
διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30/6/2002.

9.2 Γ' ΚΠΣ

> Η υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ άρχισε ουσιαστικά από 1-1-2000. 
Μέχρι το τέλος του 2001 είχαν ενεργοποιηθεί πλέον του 
30% του Γ' ΚΠΣ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβολή του Γ'ΚΠΣ στους
κρίσιμους στόχους της πραγματικής σύγκλισης, της κοινωνικής
συνοχής, της απασχόλησης:

• Θεσμοθετήθηκε το νέο πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης 
και ελέγχου (Ν. 2860/2000).

• Συστάθηκαν 31 ευέλικτες ειδικές υπηρεσίες στη δημόσια 
διοίκηση. Οι υπηρεσίες αυτές στελεχώθηκαν με 900 στελέχη 
από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

• Τέθηκαν συγκεκριμένοι κανόνες για την παρακολούθηση, τη 
διαχείριση, τον έλεγχο, τις χρηματοδοτήσεις των έργων και 
δράσεων.

• Θεσμοθετήθηκε και ενισχύθηκε ο ρόλος των Επιτροπών 
Παρακολούθησης, με τη διευρυμένη συμμετοχή της τοπικής



αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων.

• Σχεδιάστηκε και λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ).

Σήμερα

• Έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ και χρηματοδοτούνται έργα και 
δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 4 τρις δρχ., ποσό που 
ξεπερνά το 37% του Γ' ΚΠΣ. Οι πραγματοπο ιηθε ίσες δαπάνες 
γ l α τα έργα αυτά ανέρχονται σε 1,5 τρις δρχ. (που 
αντιστοιχεί στο 14% του Γ' ΚΠΣ)

• Άνω του 50% του συνόλου των μέτρων των Επ. Προγραμμάτων
έχει ενεργοποιηθεί.

• Δεκάδες έργα του Γ' ΚΠΣ έχουν ήδη ολοκληρωθεί

• Έχουν εισρεύσει στη χώρα 1 τρις δρχ. κοινοτικοί πόροι.

Επίσης, προκειμένου για τη καλύτερη και αποτελεσματικότερη
υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ το Υπουργείο προωθεί:

• Παρεμβάσεις στο σύστημα διαχείρισης του Γ' ΚΠΣ για
απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

• Συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για την εφαρμογή 
προγραμμάτων παροχής κινήτρων σε MME στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων.

• Έγκαιρη προετοιμασία και ωρίμανση έργων υποψήφιων για 
ένταξη στα Περιφερειακά Προγράμματα κυρίως από το 2003 και



μετέπειτα. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία χρηματοδότησης (από 
εθνικούς πόρους του ΠΔΕ) μελετών ωρίμανσης νέων έργων.

9.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προώθηση νομοσχεδίου σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης
Το Υπουργείο προετοίμασε προσχέδιο νόμου 
στα συναρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης, 

ΥΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Μεταφορών και Εξωτερικών) για

έργων και υπηρεσιών
και το απέστειλε

παρατήρησεις,

9.4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98

Ο Νόμος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Στόχος, μέχρι το 
φθινόπωρο 2002 να οριστικοπο ι ηθεί το νέο πλαίσιο που θα 
ισχύσει από 1-1-2003. Ο κοινωνικός διάλογος για το ζήτημα 
αυτό έχει ήδη ξεκινήσει.

10. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Επιλογή ΔΕΚΟ για ένταξη στο σύστημα παρακολούθησης εφαρμογής 
των Επιχειρησιακών Σχεδίων.

> ΔΕΗ
Μετετράπη από 1ης Ιανουαρίου 2001 σε Ανώνυμη Εταιρεία και 
δημιουργήθηκε η ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες ΑΕ.

> ΔΕ ΠΑ
Ιδρύθηκε η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) ως θυγατρική της 
Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ). Ποσοστό 51% και 
49% ιδιώτες. Αντίστοιχα για τη Θεσσαλία ιδρύθηκε η ΕΠΑ 
Θεσσαλίας ως θυγατρική της ΕΔΑ Θεσσαλίας με ποσοστό 
συμμετοχής 51% ΕΔΑ και 49% η ITAL GAS.



To 2000 ιδρύθηκε η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ως θυγατρική της ΕΔΑ 
Θεσσαλονίκης. Ποσοστό συμμετοχής 51% η ΕΔΑ και 4 9% η ITAL 
GAS .

> ΕΑΒ
Συστάθηκε ΝΠΔΔ με την ονομασία "ΕΑΒ ΠΑΓΙΩΝ".

> ΕΥΔΑΠ
Συνεστήθη ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ".

> ΕΥΑΘ
Συνεστήθη ΝΠΔΔ με την επωνυμία "ΕΥΑΘ Παγίων".

> EOT

Δημιουργήθηκαν οι εταιρείες:

α) Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ με σκοπό τη διοίκηση, 
διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του EOT.

β) Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ, με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

> ΟΛΠ, ΟΑΘ
Μετατράπηκαν σε Ανώνυμες Εταιρείες. Λειτούργησαν σαν ΑΕ 
τ ον Μάι ο 1999.

> ΟΣΕ
Δημίουργήθηκαν η εταιρεία ΕΤΗΔ ΑΕ τηλεπικοινωνίες και η 
ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

> ΤΕΟ ΑΕ
Το ΤΕΟ συγχωνεύθηκε με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ» ΑΕ σε νέα ΑΕ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο ΤΕΟ ΑΕ.

> ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Συστάθηκε ΝΠΔΔ ΟΠΕΚΕΠΕ.



> ΟΑΣΑ (ΕΘΕΑ - ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ)
Ανανέωσε σε ποσοστό περίπου 70% το τροχαίο υλικό και 
βρίσκεται σε εξέλιξη ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων 
(κυρίως σταθμοί ΗΣΑΠ).

> OLYMPIC CATERING
Είσήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

> ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Απορροφήθηκε από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης και 
ι δ ιωτ ίκοπο ί ησης.

> ΜΕΤΡΟ
Πλήρη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ στο υπάρχον δίκτυο και ιδρύθηκε 
η ΑΜΕΛ ΑΕ που ανέλαβε τη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ.

11. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επεξεργασία, ρυθμίσεις θεμάτων και λήψη μέτρων σε σειρά από 
παραγωγικούς τομείς όπως ΕΦΕΤ, Νοσοκομεία, Ν. Αυτοδιοίκηση
κλπ.

12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προώθηση και ρύθμιση μέτρων σχετικά με :

> θέματα Παλιννοστούντων Ομογενών.

> στεγαστική αποκατάσταση των Τσιγγάνων.

> κριτηρίων χορήγησης στεγαστικών δανείων σε Έλληνες
Τσιγγάνους και παράδοση του σχετικού κειμένου στην
Επιτροπή για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης για την Κοινωνική Ενταξη των Ελλήνων
Τσιγγάνων.



διαδικασίες χορήγησης επιδότησης θέσεων στελεχών 
πτυχιούχων των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

13. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

> Χορηγήθηκαν 13.000 στεγαστικά δάνεια συνολικού ποσού 716 
εκατομμυρίων € έναντι 12.800 δανείων συνολικού ποσού 445 
εκατομμυρίων € της προηγούμενης διετίας 1998-1999, ήτοι 
αύξηση 61 % .Το μέσο επιτόκιο σήμερα είναι 5 % από 6,3 %
του έτους 2000.

> Χορηγήθηκαν 880 δάνεια σε φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης συνολικού ποσού 532 εκατομμυρίων € έναντι 
484 δανείων συνολικού ποσού 105 εκατομμυρίων € της 
προηγούμενης διετίας 1998-1999, ήτοι αύξηση 360 %. Το
επιτόκιο χορήγησης σήμερα είναι 5,9 % ( από 9% το έτος
2000) .

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

14.1 ΕΡΓΟ TAXIS

>· Εκπαίδευση υπαλλήλων Δ.Ο.Υ.
Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 6.679 υπάλληλοι σε 19 διαφορετικά
θεματικά αντικείμενα, σε σεμινάρια διάρκειας 3 - 5  ημερών το
καθένα, σε 588 τμήματα από 355 εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
> Εγκατάσταση εξοπλισμού

Εγκαταστάθηκαν 90 εξυπηρετητές (servers), 1330 σταθμοί 
εργασίας (PC's), και 1548 εκτυπωτές.

> Εγκατάσταση εφαρμογών και έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας.
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των 
προγραμμάτων εφαρμογών και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία 
σε 90 Δ.Ο.Υ. Σήμερα το σύστημα TAXIS έχει εγκατασταθεί και 
λειτουργεί σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της επικράτειας (σύνολο 281



Δ.Ο.Υ.) με εξαίρεση τις υπό συνένωση και κατάργηση Δ.Ο.Υ. 
Πλοίων και Αγίου Αθανασίου αντίστοιχα.
>  ΤΑ ΧΙΘ ηβό

Παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. 
και Εισοδήματος, ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών 
προμηθευτών και ισοζυγίων λογαριασμών.
Κατά το έτος 2000 υπεβλήθησαν συνολικά 56.818 δηλώσεις Φ.Π.Α. 
ενώ το έτος 2001 υπεβλήθησαν 369.643.
Μέχρι τον Φεβρουάριο 2002 υπεβλήθησαν δηλώσεις Φ.Π.Α. από 
223.548 επιχειρήσεις, ποσοστό περίπου 30% επί του συνόλου 
των υποκείμενων σε καθεστώς Φ.Π.Α. στην Ελλάδα.

Το έτος 2001 υπεβλήθησαν 33.220 δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος,
ενώ αναμένεται το μέγεθος να δεκαπλασιαστεί το έτος 2002, 
διότι έχουν ήδη δοθεί περίπου 300.000 κωδικοί πρόσβασης.

>  Τ Α Χ ΙΞ ρΙιοηθ

Παρέχει την δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας σε
όλους τους φορείς κατόπιν πιστοποίησής τους, για πολίτες που 
συναλλάσσονται μαζί τους.

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 5.357 φορείς και έχουν λάβει 
180.886 φορολογικές ενημερότητες.
Κατά την ίδια περίοδο δόθηκε στους πολίτες η δυνατότητα να 
καλούν τηλεφωνικά στον αριθμό κλήσης 947 2020 και να
ενημερώνονται με αυτόματη διαδικασία για την πορεία 
εκκαθάρισης της δήλωσής τους και για το αποτέλεσμα αυτής 
(χρεωστικό ή πιστωτικό).
Ετήσια ο αριθμός κλήσεων ανέρχεται σε 2.500.000 περίπου.
Ανάλογη πληροφορία μπορεί να πάρει ο πολίτης από τον κόμβο 
της Γ.Γ.Π.Σ. στο διαδίκτυο.
> Καθιέρωση ηλεκτρονικών ραντεβού

Το έτος 2001 δόθηκε η δυνατότητα υποβολής δήλωσης Α.Ε. στις 4 
Δ.Ο.Υ. Ανώνυμων Εταιριών με χρήση ηλεκτρονικού ραντεβού. Οι 
επιχειρήσεις μέσω ΙηύθΓηθύ έκλεισαν ημερομηνία και ώρα κατά 
την οποία προσήρθαν στην Δ.Ο.Υ. και υπέβαλλαν την δήλωσή τους 
χωρίς αναμονή.

> Εγκατάσταση συστημάτων προτεραιότητας σε Δ.Ο.Υ



Τα συστήματα προτεραιότητας διευκολύνουν τους πολίτες σε 
περιόδους αιχμής να μην αναμένουν σε ουρές και να 
δ ι εκπερα ιώνουν ταυτόχρονα περισσότερες τις μιας εργασίες στο 
χώρο της Δ.Ο.Υ.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί σε 10 μεγάλες Δ.Ο.Υ ανάλογα 
συστήματα, απλά (εξυπηρετούν εργασία ενός τμήματος ) ή 
σύνθετα (εξυπηρετούν περισσότερα του ενός τμήματα).

> Παραγωγή και Επεξεργασία Στατιστικών και διασταύρωση 
στοιχε ίων

Η Γ.Γ.Π.Σ παράγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των
πληροφορικών της συστημάτων και τα διαθέτει στις αρχές ή 
υπηρεσίες για διευκόλυνση στην άσκηση της φορολογικής και 
κοινωνικής πολιτικής.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση 
του Υπ. Οικονομικών, στις Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά κέντρα, στο 
Σ.Δ.Ο.Ε. , στη Στατιστική Υπηρεσία, στο Υπ. Γεωργίας, στο 
Ι.Κ.Α., στα Επιμελητήρια κ.λ.π.

14.2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ.Γ.Π.Σ.

> Κεντρική εκκαθάριση δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φ.Π.

Κατά το έτος 2000 εκκαθαρίστηκαν κεντρικά στην Γ.Γ.Π.Σ. 
4.533.000 δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. μεταξύ των μηνών 
Μαΐου και Δεκεμβρίου.

Κατά το έτος 2001 η κεντρική εκκαθάριση ξεκίνησε ένα μήνα 
νωρίτερα (Απρίλιο) και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. 
Εκκαθαρίστηκαν 4.799.000 δηλώσεις.
Ο ρυθμός εκκαθάρισης των δηλώσεων επιταχύνθηκε σημαντικά και 
πιο συγκεκριμένα κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2000 είχε 
εκκαθαριστεί συνολικά το 55,7% των δηλώσεων ενώ στο 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2001 εκκαθαρίστηκε το 88,8% 
των δηλώσεων.

>· Καθιέρωση εκκαθαριστικού ως πιστοποιητικού.



Θεσμοθετήθηκε το εκκαθαριστικό να αποτελεί ενιαίο
πιστοποιητικό για όσα στοιχεία περιλαμβάνει (αριθμό
κυκλοφορίας οχημάτων για μεταβιβάσεις, ακαθάριστα έσοδα 
επιχειρήσεων για δανειοδοτήσεις) και να ισχύει ως αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας.

^ Ειδικό σήμα οχημάτων.

Διετέθησαν ανά έτος 4.000.000 σήματα Ε.Ι.Χ. οχημάτων.
Παράλληλα από το έτος 2002 καθιερώθηκε η χορήγηση ειδικών 
σημάτων σε όλα τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας 
χρήσης, πλήθους περίπου 1.000.000 .

14.3 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Από το Νοέμβρη του 2001 καθιερώθηκε και ισχύει σε 180 Δ.Ο.Υ. 
η εναλλακτική δυνατότητα των πολιτών να πληρώνουν τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις με τη χρήση πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών.
Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί πληρωμές ύψους 233.768.631 
δρχ. ή 686.041 € από 1023 πολίτες.

14.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Τον Ιούλιο του 2001 ολοκληρώθηκε η Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών.
Σήμερα λειτουργεί πιλοτικά στα γραφεία του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών 
(γραφεία νομικών συμβούλων), καθώς επίσης και στη Γ.Γ.Π.Σ. 
Προγραμματίζεται να λειτουργήσει αρχικά σε 10 Δ.Ο.Υ. αλλά 
προβλέπεται να επεκταθεί στις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. και στον κόμβο 
της Γ.Γ.Π.Σ.
Περιέχει Προεδρικά Διατάγματα, νόμους, νομολογίες, αποφάσεις 
και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

14.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (ΙΟΙΘ)

Το Ι.Ο.Ι.Θ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του επιχειρησιακού 
προγράμματος ''ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ'' και καλύπτει μηχανογραφικά όλες 
τις Τελωνειακές διατυπώσεις που εκτελούνταί στα Ελληνικά 
Τ ε λων ε ί α.



> Κτιριακές υποδομές-Εξοπλισμός

Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
δημιουργήθηκαν τρία νέα κτίρια και έγιναν 
ογδόντα ακόμη κτίρια. Έγινε εγκατάσταση 96

πληροφορικής 
επεμβάσεις σε 
κεντρικών και

τοπικων
(PC's).

εξυπηρετητών (servers) και 1080 θέσεων εργασίας

> Εφαρμογές

Έγινε εγκατάσταση των προγραμμάτων των εφαρμογών σε 30 
Τελωνεία / Υπηρεσίες οι οποίες έχουν τεθεί σε παραγωγική 
λειτουργία μέχρι σήμερα . Προβλέπεται η θέση σε παραγωγική 
λειτουργία και των υπολοίπων 57 Τελωνειακών Υπηρεσιών στις 
οποίες έχει ήδη εγκατασταθεί ο εξοπλισμός πληροφορικής.

> Εκπαίδευση

Για την υποστήριξη των εφαρμογών του Ι.Ο.Ι.Θ έχουν 
εκπαιδευθεί 1700 Τελωνειακοί υπάλληλοι στο σύνολο των 3900.

14.6 ΙΕΤΟΧΩΡΟΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

> Γενικές Πληροφορίες

Περιέχει πληροφορίες για τις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΓΠΣ , 
τις Δ.Ο.Υ , τα Τελωνεία καθώς και το Λοιπό Υλικό που 
περιλαμβάνει όλες τις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών.

Επίσης περιέχει πληροφορίες για διευθύνσεις και ονόματα 
υπηρεσιών και υπευθύνων, οδηγό για τον πολίτη, ενημέρωση 
για το πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", στατιστικά 
στοιχεία , απόψεις των πολιτών και αντίλογο, καθώς και 
θέματα πολιτισμού και τεχνολογίας.

> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Περιλαμβάνει το ΤΑΧΙΞ-ηβό, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, καθώς 
και οδηγίες για την εγγραφή και χρήση των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών.



14.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Είναι ένα έργο που καλύπτει όλες τις υπηρεσίες του Υπ. 
Οικονομικών σχετικά με υλικά, αναλώσιμα και έντυπα.

14.8 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ME TAXIS ΚΑΙ ICIS

Εντός του 2001 ολοκληρώθηκε η δικτυακή σύνδεση της κεντρικής 
και των περιφερειακών υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. για την
εκμετάλλευση του υποσυστήματος Μητρώου Φορολογουμένων TAXIS.
Εντός του 2002 θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και εκμετάλλευση 
των υποσυστημάτων Εισοδήματος, Φ.ΓΊ.Α. και Κ.Β.Σ. του TAXIS 
και των υποσυστημάτων διαχείρισης πόρων και ειδικών υποθέσεων 
του I.C.I.S για όλες τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε.

14.9 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ.

Στις 2/1/2002 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάβαση σε περιβάλλον 
ΕΥΡΩ των εφαρμογών και των δεδομένων των πληροφοριακών 
συστημάτων TAXIS, ICIS, Μισθοδοσίας - Συντάξεων και 
πληροφοριακών εφαρμογών του Γ.Α.Κ.

Παράλληλα έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις προσαρμογής και στα 
λοιπά εν λειτουργία συστήματα.

14.10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

^ Συνδρομή για την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων.
Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πολίτη σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών η Γ.Γ.Π.Σ. παρήχθησαν 
καταστάσεις δικαιούχων με βάση τις οποίες χορηγήθηκε επίδομα 
θέρμανσης σε 11.162 δικαιούχους και επίδομα εισοδηματικής 
ενίσχυσης σε 6.965 δικαιούχους.
Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών οι Υπηρεσίες της ΓΓΠΣ 
χαρακτηρίστηκαν ως «καλή πρακτική» (σήμα "good e-practice") 
από την ΕΕ.



15. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

15.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

> Σχεδιασμός και Δομές
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας έχει
προϋπολογισμό 2.839,1 ΕΕΥΡΩ (967 Δισ.) (2.269,6 ΕΕΥΡΩ, 773
Δισ. δημόσια δαπάνη).

Για την διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση του ΕΠ ΚτΠ
έχουν συσταθεί:

• Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο
ΥΠΕΘΟ που λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις: την διαχείριση 
του ΕΠ ΚτΠ του και την ανάπτυξη της ΚτΠ στην χώρα αλλά και 
την παραγωγή πολιτικής για τη νέα οικονομία.

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης, που αποτελείται από εκπροσώπους 
των εμπλεκομένων υπουργείων και οργανισμών καθώς και των 
κοινωνικών εταίρων

• Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΚτΠ στην Ειδική Γραμματεία για
την ΚτΠ, με αρμοδιότητες την ένταξη έργων, την 
παρακολούθηση και έλεγχο εκτέλεσης, και αξιολόγηση
αποτ ελεσμάτων.

• Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., υπό την εποπτεία του
ΥΠΕΣΔΔΑ, για τη στήριξη των φορέων υλοποίησης στη
διαδικασία προγραμματισμού, υλοποίησης των δράσεων και 
παραγωγικής λειτουργίας των έργων.

> Η εξέλιξη του ΕΠ ΚτΠ (Μάρτιος 2002)

• Ενεργοποίηση προγράμματος (Προσκλήσεις): το ΕΠ ΚτΠ έχει 
δημοσιεύσει προσκλήσεις προϋπολογισμού περί τα 300 δις 
(41% του προγράμματος).

• Εντάξεις έργων; έχουν γίνει εντάξεις έργων προϋπολογισμού 
περί τα 100 δις (13% περίπου της δημόσιας δαπάνης του 
προγράμματος). Εκτιμάται ότι οι εντάξεις θα φτάσουν το 20% 
έως τέλος Απριλίου και 40% στο μέσο του 2002.

• Δαπάνες: οι δαπάνες του προγράμματος σήμερα είναι 10 δις. 
και υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 70 δις. στο μέσο του 
2002 .



Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός φορέων (Υπουργεία, 
Περιφέρειες, εποπτευόμενοι φορείς, κλπ.) που έχουν υποβάλλει 
προτάσεις για χρηματοδότηση ως σήμερα ξεπερνά τους 160, ενώ 
έχουν ενταχθεί 3175 έργα.

> Βασικά έργα που υλοποιούνται

• 0 εξοπλισμός σε 3650 περίπου σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας (24 δις.) και έργα προηγμένων τηλεματικών 
υποδομών στα ΑΕΙ

• Το μεγάλο έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (30 δις.)
• Τα έργα ΑΡΙΑΔΝΗ με τη δημιουργία 1000 Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών και το ΟΠΣ Περιφερειών του ΥΠΕΣΔΔΑ (12 δις.)

• Έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως το «Δικτυωθείτε» και 
το ΕΔΕΤ (19δις.) ,

• Περίπου 20 έργα για την προσαρμογή των πληροφοριακών 
συστημάτων του δημόσιου τομέα στο ευρώ.

• Τα επιχειρησιακά σχέδια Υπουργείων και των 13 Περιφερειών
• Έργα στο χώρο της Υγείας (εξοπλισμός πληροφορικής σε 14 
νοσοκομεία, συστήματα αιμοδοσίας και μεταμοσχεύσεων).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (Απρίλιος-Μάϊος) 
προβλέπεται η έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων, όπως το 
«Επιχειρείτε ηλεκτρονικά» του ΥΠΑΝ (1000 επιχειρήσεις, η 
κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες υπολογιστών (20000 άτομα) και 
σε εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής (3000 άτομα), έργα 
στο χώρο της υγείας, στη δημόσια διοίκηση (Υπουργείο Δ. 
Τάξης, Εξωτερικών, ΥΕΘΑ, ΥΜΕ, κλπ.).

15.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Δημιουργία του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο 
Α.Ε.) με στόχο την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την 
ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων στο χώρο της νέας 
οικονομ ίας.

• Προσαρμογές του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου: Για την
ανάπτυξη του θεσμού των επιχειρηματικών κεφαλαίων, βασικού 
μοχλού χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στην 
τεχνολογία. Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει:

ο Τη δημιουργία του θεσμού 
επιχειρηματικών συμμετοχών
αντίστοιχα χρηματοοικονομικά 
στο Ελληνικό δίκαιο.

των αμοιβαίων κεφαλαίων 
(Α.Κ.Ε.Σ) που προσαρμόζει 
οχήματα άλλων χωρών της ΕΕ



ο Την εισαγωγή του
ουδετερότητας» για την
μεταχείρισης των κεφαλα 
ισχύοντα στις άλλες χώρες

θεσμού της «φορολογικής
εξομοίωση της φορολογικής 

ίου υψηλού κινδύνου με τα 
της ΕΕ.

επενδύσεων στηνο Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

16. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

16.1 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

> Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα
Ξεκίνησε στις αρχές του 2000 και έχει ήδη μπει σε παραγωγική 
ή πιλοτική λειτουργία.

^ Τα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα
Μέσα στη διετία ξεκίνησαν και βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης 
δύο μεγάλα έργα Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων.
Πρόκειται για το έργο των Ψηφιακών Υποβάθρων της απογραφής 
και το έργο των Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων χρήσεων
γης·

16.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το στατιστικό έργο αυξήθηκε και επεκτάθηκε με νέες
στατιστικές έρευνες, καθώς και με νέες μεταβλητές και δείκτες 
στις υπάρχουσες έρευνες, γεγονός που προέκυψε κυρίως από τις 
αυξημένες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η εξυπηρέτηση του πολίτη υποβοηθήθηκε από ένα σύνολο 
παρεμβάσεων:

α) εφαρμόζονται νέοι τρόποι συλλογής των στατιστικών 
στοιχείων.

β) σχεδιάστηκε ο νέος δικτυακός τόπος της υπηρεσίας.



γ) άμεση παροχή δελτίων Τύπου και στατιστικών στοιχείων με 
ηλεκτρονικό τρόπο στους συνδρομητές
δ) αποτυπώθηκε με εξειδικευμένες έρευνες αγοράς η εικόνα της 
Υπηρεσίας στους πολίτες και ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις και 
οι απαιτήσεις τους στο νέο Επιχειρησιακό Σχεδίασμά.

16.4 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Προωθείται σχέδιο νόμου που εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο 
Εθνικό Στατιστικό Σύστημα και προδιαγράφει με ακρίβεια τη 
λειτουργία του και τις διαδικασίες, στη βάση των διεθνών 
κανόνων και πρακτικών.

16.5 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

> Η απογραφή πληθυσμού
Πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2001 και ενσωμάτωσε ένα 
σύνολο από καινοτομίες και νέες μεθόδους:

α) χρησιμοποιήθηκε πλήρως αναδιαρθρωμένο ερωτηματολόγιο,
β) εφαρμόστηκαν νέες τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης σημείων
και δυνατότητας αυτόματης επεξεργασίας πολλών στοιχείων για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα,

γ) υπήρξε υποστήριξη από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα 
επικοινωνίας με τους πολίτες.
Με βάση όλα τα παραπάνω θα υπάρχουν για πρώτη φορά στην 
ιστορία της Υπηρεσίας πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα της 
απογραφής, ένα σχεδόν χρόνο μετά τη διεξαγωγή της (σταδιακά 
από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο 2002). Υπενθυμίζεται ότι στην 
προηγούμενη απογραφή του 1991 τα πρώτα αποτελέσματα εκδόθηκαν
2.5 χρόνια μετά, ενώ τα αναλυτικά μετά από αρκετά χρόνια.

> Η απογραφή γεωργίας
Τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής δημοσιεύτηκαν με 
ειδική έντυπη ενημερωτική έκδοση της Γ.Γ.ΕΣΥΕ έξη μήνες μετά 
το πέρας της συλλογής των στατιστικών στοιχείων. Τα οριστικά 
αποτελέσματα της απογραφής σε εθνικό επίπεδο θα παρουσιαστούν 
το 2° εξάμηνο του 2002.

17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



I

^ Αποσυμφορήθηκε η Αττική και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα 
από τα εγκαταλελειμμένα αυτ/τα συγκεντρώνοντας στις 
αποθήκες συνολικά 50.000 οχήματα και απελευθερώνοντας 
200.000 μέτρα δρόμων. Τα ανωτέρω αυτ/τα οδηγήθηκαν στις 
χαλυβουργίες προσφέροντας πρώτη ύλη στη χώρα.

^ Αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες και διευρύνθηκε μέσω 
του ΙΝΤΕΡΝΕΤ η δραστηριότητα του Οργανισμού ως μοναδικού 
εκποιητικού οργανισμού της χώρας (Ηλεκτρονικές 
Δημοπρασιες).

> Εγκαταστάθηκαν 
Νοσοκομείων και 
απαργυρωτές για 
την μόλυνση και

στα ακτινολογικά εργαστήρια των 
των Κέντρων Υγείας όλης της Επικράτειας 
την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από 
ταυτόχρονα ανακτήθηκε 1 τόνος αργύρου.

> Παρελήφθησαν από τα υποκαταστήματα της Τραπέζης της 
Ελλάδας τα αποσυρθέντα δραχμικά κέρματα, τα οποία θα 
πωληθούν ως μέταλλα.

> Ο Οργανισμός βρίσκεται στην διαδικασία της σύνταξης 
μελετών για την σκοπιμότητα της δημιουργίας μονάδων 
ανακύκλωσης αυτοκινήτων τέλους ζωής καθώς και 
απαξιωμένων ελαστικών οχημάτων.

> Από τη δραστηριότητα 
κερδοφορία 1.054.967 
2002 είναι κερδοφορία

αυτή την τελευταία διετία επήλθε 
ΕΥΡΩ και η πρόβλεψη για το έτος 
ύψους 3.000.000 ΕΥΡΩ.

18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

18.1 ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΗ

> Γραπτή ή προφορική απάντηση στον πολίτη εντός μικρού 
χρονικού διαστήματος.

> Τυποποίηση των εντύπων και καταχώρηση στο site του 
Μ.Τ.Π.Υ.

> Καταχώρηση των διακηρύξεων και των τευχών των 
δημοπρασιών στο site.

> Από 1/7/2000 οι μερισματούχοι μας πληρώνονται μέσω του 
διατραπεζικού συστήματος πληρωμής "ΔΙΑΣ".



> Στους μετόχους δανειολήπτες εφόσον το ζητήσουν τα 
χρήματά τους κατατίθενται σε λογαριασμό τους στην 
Τράπε ζα.

^ Επιταχύνθηκε η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων για 
αναγνώριση προϋπηρεσιών και χορήγηση του μερίσματος.

^ Έχει επέλθει δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου για
την έγκριση και χορήγηση δανείων στους εν ενέργεια 
μετόχους και συνταξιούχους.

18.2 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Εκτελείται πρόγραμμα αναβάθμισης 
Μ.Τ.Π.Υ. που σε συνδυασμό με τη 
σκέλος των μισθωτικών σχέσεων 
τριπλασιασμό των αποδόσεων της

της ακίνητης περιουσίας 
συντονισμένη παρέμβαση 
είχε σαν αποτέλεσμα 
ακίνητης περιουσίας

Ταμείου κατά την τελευταία τριετία.

του
στο
τον
του

19. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

> Δέκα (10) εργαστηριακές μονάδες πήραν διαπίστευση 
σύμφωνα με το ISO «17025».

> Ανεπτύχθησαν εργαστήρια αναλύσεων φυτοφαρμάκων, γενετικά 
τροποποιημένων τροφίμων, ακτινοβολημένων τροφίμων, 
μυκοτοξινών και υπό λειτουργία screening εργαστήριο 
διοξινών κ.ά .

^ Αναπτύχθηκε δίκτυο ελέγχου ποσίμων και επιφανειακών νερών
σε δέκα (10) σημεία της Ελλάδος.

^ Ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων 
ουσιών.

> Ολοκλήρωση των εναρμονίσεων, οδηγιών σε θέματα τροφίμων, 
περιβάλλοντος, πετροχημικών, χημικών όπλων και 
επικινδύνων ουσιών.


