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ΣΤΟΧΟΙ 2001 -  2004

1. Ιδιωτικοποιήσεις -  Μετοχοποιήσεις - Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών:

1. Ιδιωτικοποίηση ΕΤΒΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2002 η μεταβίβαση του 68% των μετοχών της 

Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς.

2. Ιδιωτικοποίηση Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002 η μεταβίβαση του 100% των μετοχών της 

εταιρίας στην πλειοδότρια κοινοπραξία Ηϋνν/ΕΟΙΙΚΟβΤΑΕ.

3. Ιδιωτικοποίηση Ολυμπιακής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Έχει αποφασισθεί η αναδιάρθρωση του ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας 

(ΟΑ) με ιδιωτικοποίηση των συμμετοχών της και την πώληση των λοιπών 
περιουσιακών της στοιχείων και η δημιουργία νέας αεροπορικής εταιρίας 
(ΝΟΑ) με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.

• Ψηφίστηκε η διάταξη νόμου που προβλέπει τη δημιουργία ΝΟΑ με το 
μετασχηματισμό των Μακεδονικών Αερογραμμών και τη μεταφορά σε αυτήν 
του πτητικού έργου του Ομίλου. Ταυτόχρονα αναζητούνται ιδιωτικά κεφάλαια 
προκειμένου να συμμετάσχουν με πλειοψηφικό πακέτο στην Εταιρία. Η 
δημιουργία της ΝΟΑ βρίσκεται σε τελικό στάδιο και η νέα εταιρία αναμένεται να 
ξεκινήσει το πτητικό της έργο εντός Δεκεμβρίου 2003. Παράλληλα βρίσκεται σε 
εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΝΟΑ. [Δομικό πρόβλημα]

• Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των συμμετοχών της ΟΑ, ολοκληρώθηκε η 
πώληση του 58% των μετοχών της Olympic Catering στην εταιρία Everest, 
έναντι τιμήματος 17,6 εκατ. €, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης ο 
διαγωνισμός για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της GALILEO 
HELLAS Α.Ε.

• Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου, σχεδιάζεται η ιδιωτικοποίηση των 
κλάδων και θυγατρικών της Ολυμπιακής Αεροπορίας: TECHNICAL



MAINTENANCE (κλάδος), GROUND HANDLING (κλάδος), AVIATION 
TRAINING, OLYMPIC FUEL, OLYMPIC INTO PLANE, PIPELINE INC.

4. Ιδιωτικοποίηση ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια): Πώληση 15% - 30% σε στρατηγικό 
επενδυτή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 16,65% των μετοχών στον όμιλο Λάτση. 

Η συγχώνευση ΕΛΠΕ και ΡείΓοώ εγκρίθηκε από τις γενικές συνελεύσεις των 
εταιριών και εισέρχεται στην τελική φάση της.

5. Ιδιωτικοποίηση Καζίνου Πάρνηθας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 49% των μετοχών της 

εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» (κυριότητας της «Ελληνικά 
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.») στην κοινοπραξία των εταιριών HYATT Regency -  
Ελληνική Τεχνοδομική.

6. Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των Μαρίνων Αττικής (Μονάδων -  Εγκαταστάσεων 
EOT)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μαρίνες Αττικής:
• Μαρίνες Ζέας και Φλοίσβου: Ολοκληρώθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις τους με 

την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
. Μαρίνα του Αλίμου: Αναμένεται να επαναληφθεί ο διαγωνισμός, λόγω 

αδυναμίας του επικρατέστερου επενδυτή να παράσχει τις επιπλέον εγγυήσεις που 
του ζητήθηκαν. [Δομικό πρόβλημα]

Άλλες Μονάδες -  Εγκαταστάσεις EOT:
|  Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (πρώην αερολιμένας Ελληνικού): Λόγω των 

κυβερνητικών εξαγγελιών για τροποποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος και 
νέων ευνοϊκότερων όρων δόμησης στο Ελληνικό σχεδιάζεται η επανάληψη του 
διαγωνισμού. [Δικαιολογημένη καθυστέρηση]

• Γκολφ Ρόδου και Θεματικό Πάρκο Αναβύσσου: Οι σχετικοί διαγωνισμοί είναι 
σε εξέλιξη (β' φάση) και επιδιώκεται η ολοκλήρωσή τους εντός του 2003. Οι 
διαγωνισμοί έχουν καθυστερήσει λόγω αναμονής της δημοσίευσης του 
Προεδρικού Διατάγματος που θα επιτρέπει τις κατοικίες στις εκτάσεις που θα 
παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση. [Καθυστέρηση]



7. ΟΠΑΠ (Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περαιτέρω διάθεση (τρίτη μετοχοποίηση) 24,61% 

των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τον Ιούλιο 2003. Η 
συμμετοχή του Δημοσίου στον ΟΠΑΠ ανέρχεται πλέον σε 51%, το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο από το νόμο.

8. Αγροτική Τράπεζα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Κεφαλαιακή Ενίσγυση της ATE

Η Αγροτική Τράπεζα προχώρησε στην επιτυχημένη έκδοση ομολογιακού 
δανείου ύψους 200 εκατ. € με ευνοϊκούς όρους, με σκοπό την κεφαλαιακή της 
ενίσχυση.

. Πώληση ιιε Τραπεζικών Συιιμ.ετογών
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απεμπλοκής της Τράπεζας από τις μη 
τραπεζικές συμμετοχές της και ειδικότερα:

ΚΑΕ: Μεταβιβάστηκε τον Ιούνιο 2003 το 40% των μετοχών της 
επιχείρησης στην κοινοπραξία FOLIE FOLIE -  ΓΕΡΜΑΝΟΣ αντί 174 εκατ. €.

ΑΓΝΟ: Μεταβιβάστηκε το 99,9% των μετοχών της επιχείρησης στην 
εταιρία ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. αντί 12 εκατ. €
ΔΩΔΩΝΗ: Έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση της εταιρίας. Διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερομένους συνεταιρισμούς της Ηπείρου 
(ελέγχουν ήδη 40% των μετοχών) για τη μεταβίβαση 11 % των μετοχών. Η 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης οφείλεται στη μη επίτευξη 
συμφωνίας με τους συνεταιρισμούς αναφορικά με το τίμημα, όπως αυτό 
προσδιορίστηκε από την αποτίμηση που διενεργήθηκε. [Πρόβλημα]
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Εξετάζονται οι δυνατότητες ιδιωτικοποίησης των 
λοιπών μη τραπεζικών συμμετοχών (ΣΕΚΑΠ, ΡΟΔΟΠΗ, κλπ)_______________

9. OTE

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Μεταβιβάστηκε το 2002 το 8% των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό με τη διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου 
προσφορών (accelerated book building).____________________________________

10. ΕΥΔΑΠ



• Εξετάζεται η περαιτέρω διάθεση 10% των μετοχών της επιχείρησης κυριότητας 
του Δημοσίου και 10% κυριότητας ATE σε επενδυτές, με στόχο την ανάπτυξη 
στρατηγικών συνεργασιών της εταιρίας. [Σε προηγούμενο απολογισμό είχε φανεί 
ως ήδη αποφασισμένη]

11. Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνόλου της συμμετοχής του Δημοσίου στην 

εταιρία (33,4%) στις Τράπεζες μετόχους και στους λοιπούς υφιστάμενους 
μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

12. ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ο διαγωνισμός για την πώληση του 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ Α.Ε. βρίσκεται 

στην τελική του φάση με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον ενδιαφερόμενο 
επενδυτή Gas Natural (Spain). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα 
λάβει χώρα εντός του Ιανουάριου 2004. [Δομικό πρόβλημα. Στον τελευταίο 
απολογισμό είχε φανεί ότι θα υποβάλλονταν δεσμευτικές προσφορές των 
ενδιαφερομένων επενδυτών την 29.9.03 και ότι στη συνέχει θα γινόταν η 
επιλογή του επιθυμητέου. Δεν γινόταν αναφορά στην Gas Natural]

. Παράλληλα με την πώληση του 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ σε στρατηγικό 
επενδυτή, σχεδιάζεται και η πώληση του 30% των μετοχών της Εταιρίας στη ΔΕΗ, 
η οποία θα ασκήσει το σχετικό δικαίωμα που της έχει εκχωρήσει το Δημόσιο.

13. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός του σε ανώνυμη εταιρία και η μεταβίβαση 

μέρους των περιουσιακών του στοιχείων (συμμετοχές σε εταιρίες) στο Ελληνικό 
Δημόσιο.

. Διερευνώνται οι εναλλακτικοί τρόποι ιδιωτικοποίησης της εταιρίας.

14. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Κατατέθηκε η αίτηση για την εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ με τη διάθεση 30% 

των μετοχών κυριότητας του Δημοσίου. Η εισαγωγή αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2004. [Μικρή καθυστέρηση]



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Μεταβιβάστηκε στην CREDIT AGRICOLE η συμμετοχή του Ταμείου στην 

Εμπορική Τράπεζα, ήτοι το 2,34% των μετοχών της 
• Μεταβιβάστηκε στη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε). η 

συμμετοχή του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα (2,19%).

16. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Μεταβιβάστηκε το 11% των μετοχών, κυριότητας της Δημόσιας Επιχείρησης 

Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ), σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
με τη διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book 
building). Η συμμετοχή του Δημοσίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε 7,5%.

17. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Σε εκτέλεση σχετικών υποχρεώσεων του Νόμου, μεταβιβάστηκε στον ΟΑΠ- 

ΔΕΗ 3,81% των μετοχών της ΔΕΗ.
• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περαιτέρω διάθεση (τρίτη μετοχοποίηση) 15,73%

των μετοχών της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2003. Η 
συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ μετά τη διάθεση του νέου πακέτου μετοχών 
ανέρχεται πλέον σε 51%, το ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο._______________

18. ΕΒΟ/ΠΥΡΚΑΛ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2003, τα Δ.Σ. των δύο εταιριών αποφάσισαν τη 

συγχώνευση της ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ. Η συγχώνευση των δύο εταιριών θα 
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός του Δεκεμβρίου 2003. 
[Προϋπόθεση για τη δημιουργία της νέας εταιρίας. Χρονοδιάγραμμα;]_______

19. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



• Πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2003 η εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ με τη 
διάθεση ποσοστού 25,5% των μετοχών της.

20. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Η εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ με τη διάθεση 25% των υφισταμένων μετοχών 

προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2004, ενώ παράλληλα διερευνάται η 
δυνατότητα σύναψης εμπορικών συνεργασιών στον τομέα των ταχυμεταφορών. 
[Δίνεται περισσότερο περιθώριο στο χρονοδιάγραμμα]______________________

21. ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
Σύσταση από την ΚΕΔ Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΕΑΠ)
. Ολοκληρώθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο της νέας εταιρίας στην οποία η ΚΕΔ 

συμμετέχει με εισφορά ακινήτων, ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
(ΤΠ&Δ) με εισφορά μετρητών (10% του μετοχικού κεφαλαίου). Στο 
Χαρτοφυλάκιο της υπό ίδρυση ΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται εμπορικά ακίνητα 
καθώς και ακίνητα που στεγάζουν περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, 
συνολικής αξίας της τάξης των 100 εκ. €, πλέον των μετρητών που θα καταβάλει 
το ΤΠ&Δ.

. Τον Ιούλιο 2003 δόθηκε η σχετική άδεια λειτουργίας της ΕΕΑΠ από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. Ήδη ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προετοιμασίας για την 
εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ.

Χρηματοδότηση Επενδυτικού Προγράμματος ΚΕΔ
• Ολοκληρώθηκε η επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την εφαρμογή 

νέων μεθόδων χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της ΚΕΔ. 
Σημειώνεται ότι το κύριο μέρος του επενδυτικού προγράμματος αφορά στη 
μετεγκατάσταση των υπουργείων.

• Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος εργάζεται ήδη για το στρατηγικό σχεδίασμά 
της εταιρίας (εκπόνηση Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδίου) ο οποίος 
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2004. [Μεγάλη καθυστέρηση! Ίσως 
δομικό πρόβλημα] Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των 
υπουργείων εντάσσεται στον ανωτέρω σχεδίασμά.

• Παράλληλα ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος εργάζεται για την υλοποίηση 
πιλοτικών έργων με χρήση νέων εργαλείων χρηματοδότησης και διαχείρισης (PFI, 
operating leasing κλπ). Τα έργα που υλοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο είναι:

Ακαδημία Λιμενικού Σώματος Αλεξανδρούπολης
Έξι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)______________________________



Αρχείο Πυροσβεστικού Σώματος

2. Νέοι διοικητικοί μηχανισμοί υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ: Πλήρης ενεργοποίηση (μέχρι 
τέλους 2003).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Υιοθετήθηκε με το νόμο 2860/2000 το νέο πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης 

και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που προβλέπει διακριτά συστήματα 
για τα τρία αυτά στάδια.

• Έχει ενεργοποιηθεί το 86% του συνολικού προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ με τη 
δημοσιοποίηση σχετικών προσκλήσεων προς τους τελικούς δικαιούχους, 
προ κειμένου οι τελευταίοι να υποβάλουν προτάσεις ένταξης έργων και δράσεων στα 
Ε.Π. [Από Σεπτέμβριο, πρόοδος 1%]

• Ο διοικητικός μηχανισμός των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης που λειτουργεί στα 
Υπουργεία και στις Περιφέρειες έχει υποδεχθεί 12.140 προτάσεις έργων και 
δράσεων από τελικούς δικαιούχους, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 21,5 δισ. 
€. Το ποσό αυτό υπερβαίνει το 67%του συνολικού προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ. 
[Εμφανίζονται τώρα λιγότερες προτάσεις έργων, μεγαλύτερου προϋπολογισμού 
δημόσιας δαπάνης και αρκετά μεγαλύτερης συμμετοχής -κατά 4%- στο 
συνολικό προϋπολογισμό του Γ’ ΚΠΣ]

. Έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. περίπου 11.100 έργα και δράσεις, προϋπολογισμού 
δημόσιας δαπάνης 20 δισ. €. Δηλαδή το 63% του προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ 
έχει ήδη εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Ένα σημαντικό τμήμα αυτού έχει και ετοιμότητα υλοποίησης. [Εμφανίζονται τώρα 
λιγότερα ενταγμένα έργα/δράσεις, μεγαλύτερου προϋπολογισμού δημόσιας 
δαπάνης και αρκετά μεγαλύτερης συμμετοχής -κατά 3%- στο συνολικό 
προϋπολογισμό του Γ’ ΚΠΣ]

• Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις για έργα και δράσεις προϋπολογισμού πλέον 
των 12,1 δισ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 38% περίπου του προϋπολογισμού του 
Γ’ ΚΠΣ. Δηλαδή τα 2/5 του προγράμματος βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. 
[Από το Σεπτέμβρη, πρόοδος 2% ]

. Με βάση και τις αιτήσεις πληρωμών που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε., οι εισροές 
κοινοτικών πόρων ανέρχονται σε 5,5 δισ. €. Οι εισροές αυτές αντιστοιχούν στο 
26% της συνολικής αναλογούσης κοινοτικής συνδρομής (21,3 δισ. €). Με τις 
επιδόσεις αυτές η χώρα έχει ήδη διαφύγει τον κίνδυνο απώλειας πόρων, λόγω μη 
απορρόφησης για το 2003 και σε μεγάλο βαθμό για το 2004.

• Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων στους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού. Τη χορήγηση 
αυτών των ενισχύσεων υποστηρίζει το τραπεζικό σύστημα. Εντός του Δεκεμβρίου 
αναμένονται και οι πρώτες εκταμιεύσεις προς τις MME. Εντός του Δεκεμβρίου επίσης



προκηρύσσεται β’ κύκλος ενίσχυσης MME μέσω την Περιφερειακών 
Προγραμμάτων. [Καθυστέρηση 2-3 μηνών στις πρώτες εκταμιεύσεις!]

• Έχουν συσταθεί δύο Ομάδες Συντονισμού Έργων και λειτουργούν κανονικά. 
[ΓΕΝΙΚΑ: Φαίνεται μια «χαλαρή» χρήση αριθμών και ποστοστών στην
παρουσίαση της προόδου]_____________________________________________________

3. Εισαγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και σταδιακή απόσυρση της 
δραχμής.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Στις 28.02.2002 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή κερμάτων και τραπεζογραμματίων ευρώ, 

ενώ η απόσυρση δραχμής συνεχίζεται.

4. Φορολογική Μεταρρύθμιση: Βασικοί στόχοι της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι 
• η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Καταργήθηκαν τα τεκμήρια διαβίωσης για, μοτοσικλέτες, δαπάνες για οικιακό 

και βοηθητικό προσωπικό, σκάφη αναψυχής χωρίς προσωπικό και μέχρι 10 μέτρα, 
δευτερεύουσες κατοικίες μέχρι 150τ.μ., δαπάνες για ίδρυση και λειτουργία μιας 
επιχείρησης, αγορά εξοπλισμού για επαγγελματική χρήση με όριο ανά κατηγορία.

. Απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενημερότητας οι παραγωγοί φυτικών ή ζωικών προϊόντων για την είσπραξη 
επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων.

• Το αφορολόγητο όριο για οικογένειες με τρία παιδιά ανέρχεται στα 20.000 € 
ενώ όταν είναι δύο εργαζόμενοι στην ίδια οικογένεια πρακτικά το αφορολόγητο 
ανεβαίνει στα 30.000 €. Επιπλέον υπάρχει αφορολόγητο όριο 1.000 € για κάθε 
παιδί μετά τα τρία.

. Αφορολόγητο 1.000 € για κάθε παιδί μέχρι τα τρία.
• Αυξάνονται στα 1.000 € από 440 € οι δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής.
• Αυξήθηκαν τα απαλλασσόμενα από το φόρο ποσά για την απόκτηση πρώτης 

κατοικίας από οποιαδήποτε αιτία «κληρονομιά, γονική παροχή, αγορά» και 
καθορίστηκαν: α) για τον άγαμο σε 30.000 € για οικόπεδο και σε 65.000 € για 
κατοικία, β) για τον έγγαμο σε 55.000 € για οικόπεδο (για οικογένεια με τρία 
παιδιά γίνεται 81.000 €), σε 100.000 € για κατοικία και σε 170.000 € για 
οικογένεια με τρία παιδιά.

• Περιορίζονται σε τρεις (3) από τέσσερις (4) οι κατηγορίες φορολογίας 
κληρονομιών δωρεών -  γονικών παροχών και μειώνεται σημαντικά ο ανώτερος 
συντελεστής κάθε κατηγορίας. Έτσι ενώ μέχρι σήμερα ο ανώτερος συντελεστής 
ανερχόταν για την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατηγορία σε 35%, 50% και 60% 
αντίστοιχα, τώρα μειώνεται σε 30% για τη δεύτερη και σε 40% για την τρίτη και



τέταρτη. Έτσι έχουμε μείωση του φόρου που καταβάλλεται για κληρονομιές, 
δωρεές, γονικές παροχές.

• Ενισχύονται οι οικογένειες που κατοικούν σε χαρακτηρισμένες ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές και έχουν εισόδημα κάτω από 1.500 € με το ποσό των 
600 € ετησίως.

• Ενισχύονται οι οικογένειες που έχουν εισόδημα κάτω από 3.000 € με 300 € 
ετησίως για κάθε παιδί που φοιτά σε δημόσιο σχολείο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.

• Καταργήθηκε ο φόρος ιδιοκατοίκησης.
• Αυξήθηκε το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος στα 10.000 € για τους μισθωτούς 

και συνταξιούχους
• Διατηρείται η έκπτωση από το εισόδημα για καταναλωτικές δαπάνες ύψους 

500 € μόνο στους μισθωτούς και συνταξιούχους. Πρακτικά αυτό σημαίνει 
αύξηση του αφορολογήτου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους στα 10.500 €.

• Αναγνωρίζονται οι δαπάνες για νοσήλια, για ενοίκιο κύριας κατοικίας του 
φορολογουμένου και κατοικίας των τέκνων που σπουδάζουν, για ιδιαίτερα 
μαθήματα και φροντιστήρια, για τόκους δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
και εκπίπτουν κατά ποσοστό 15% από το φόρο.

• Θεσπίζονται ως κριτήρια πολυτελούς διαβίωσης τα σκάφη αναψυχής με 
προσωπικό ή άνω των 10 μέτρων, τα αεροσκάφη και ελικόπτερα, οι πισίνες, η 
κύρια κατοικία άνω των 200 τ.μ. και η δευτερεύουσα άνω των 150 τ.μ.

. Επιβλήθηκε ειδικός ετήσιος φόρος 3% στην αντικειμενική αξία των ακίνητων 
που βρίσκονται στην Ελλάδα και η κυριότητα τους ανήκει σε εξωχώριες 
εταιρείες (off-shore) οι οποίες δεν ασκούν καμία άλλη δραστηριότητα στην 
Ελλάδα.

• Για τις επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που ασχολούνται με την 
παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος.

. Τα ποσά που καταβάλλονται στους αγρότες για επιδοτήσεις και αποζημιώσεις 
επί της παραγωγής είναι αφορολόγητα ως εισοδήματα και χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την κάλυψη τεκμηρίων για αγορές κτημάτων, τρακτέρ, 
αυτοκινήτων, κατοικιών κτλ.

[Στη συνέχεια προστέθηκαν τα κοινωνικά μέτρα, αν και δεν υπάγονται στο
σύνολό τους στην κατηγορία των φορολογικών μεταρρυθμίσεων]
• Ενισχύονται οι οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη με 1.000 

Ευρώ το χρόνο και για όσο διάστημα κρατούν οι σπουδές.
• Ενισχύονται οι άνεργοι γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο με 150 Ευρώ, για 

την αντιμετώπιση των εξόδων έναρξης της σχολικής περιόδου.
• Απαλλάχτηκαν από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι 2.000 

κυβικά οι πολύτεκνες οικογένειες.
• Καταργήθηκε το τεκμήριο διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν 

εργοστασιακή αξία μέχρι 50.000 ευρώ.



• Απαλλάχθηκε από το φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας οι εν διαστάσει 
σύζυγοι σε περίπτωση αγοράς νέου ακινήτου.

• Αυξήθηκαν κατά 30 ευρώ το μήνα οι αγροτικές συντάξεις. Έτσι η αγροτική 
σύνταξη από 1/1/2004 φθάνει τα 200 ευρώ το μήνα.

• Απαλλάχτηκαν από το φόρο μεταβίβασης οι μεταβιβάσεις αγροτικής γης 
ανεξάρτητα από την αξία και την έκτασή της που γίνονται από όλους τους κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες.

• Απαλλάχτηκαν από το φόρο κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, ή με 
έναν από τους παραπάνω τρόπους απόκτησης αγροτικής γης, μεταξύ αγροτών.

• Απαλλάχτηκαν από το φόρο εισοδήματος οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν κέρδη μέχρι 10.000 ευρώ που λειτουργούν σε χωριά με 
πληθυσμό μέχρι 1000 κατοίκους.

• Ενισχύθηκαν οι αγρότες με την παροχή φθηνού πετρελαίου για αγροτική χρήση 
(κίνηση αγροτικών μηχανημάτων και θέρμανση θερμοκηπίων).

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Καταργήθηκε ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των

επιχειρήσεων με βιβλία ΕΓ κατηγορίας. Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών 
τους θα γίνεται με λογιστικό τρόπο και η ζημία θα μεταφέρεται για συμψηφισμό 
στα επόμενα τρία χρόνια.

• Καταργείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος των ελεύθερων 
επαγγελματιών καθώς και ο προσδιορισμός του εισοδήματος τους με βάση τις 
επαγγελματικές δαπάνες και αυτό θα προσδιορίζεται λογιστικά με βάση τα βιβλία 
τους.

• Περιορίσθηκε η φορολογική μνήμη των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος θα 
ενεργείται μόνο στα τρία τελευταία χρόνια. Εάν από τον διενεργούμενο έλεγχο 
προκόψουν ουσιαστικές παραβάσεις, τότε ο έλεγχος επεκτείνεται και στις δυο 
αμέσως προηγούμενες περιόδους.

• Αναδιαμορφώθηκε και έγινε αντικειμενικό το νομοθετικό πλαίσιο των λόγων, 
των ορίων και της διαδικασίας απόρριψης των βιβλίων των επιτηδευματιών ως 
ανεπαρκών ή ανακριβών, που οδηγεί στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των 
οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

• Περιορίστηκε δραστικά η φορολογία κατά την μεταβίβαση ολόκληρης 
επιχείρησης μεταξύ συγγενών. Συγκεκριμένα όταν μεταβιβάζεται επιχείρηση από 
γονείς σε παιδιά, η πραγματική αξία της επιχείρησης θα φορολογείται με 
συντελεστή 1,2% και 2,4%, όταν πρόκειται για τους υπόλοιπους συγγενείς, αντί 
για 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

. Καταργήθηκαν τα τέλη χαρτοσήμου στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών, 
αμοιβών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων, στις εξοφλήσεις 
αποζημιώσεων από εργατικό ατύχημα ή λόγω λύσης της σχέσης εργασίας, στις 
συναλλαγματικές και στα γραμμάτια σε διαταγή και στους τόκους που απορρέουν



από αυτές, στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή 
δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών.

• Μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές από το 35% στο 25% για τις εταιρείες 
και από το 45% στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις.

• Απαλλάχθηκε από το φόρο εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα σε παιδί ή μεταξύ συζύγων λόγω 
συνταξιοδότησης.

• Καθιερώθηκαν δυο συντελεστές απόσβεσης υψηλός -  χαμηλός ώστε η 
επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το συντελεστή ο οποίος της 
ταιριάζει περισσότερο.

• Βελτιώνεται η λογιστική θέση των επιχειρήσεων με τη διαγραφή των επισφαλών 
απαιτήσεων.

• Απαλλάσσεται από το φόρο, το ποσόν της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι νέοι 
επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που προκύπτει από την 
πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ 
της ίδιας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης.

• Καταργήθηκε η αξία της υπεύθυνης δήλωσης
• Καθορίστηκε επιεικής και αντικειμενικός τρόπος περαίωσης ανέλεγκτων

φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών με μικρό τζίρο για τις παλιές χρήσεις 
(1998 και προηγούμενα).

. Υιοθετήθηκε ο εθελοντικός αυτοέλεγχος ανά τριετία χωρίς πρόστιμα και 
προσαυξήσεις.

• Απαλλάσσονται από το φόρο οι εταιρείες ακινήτων όταν πολλές από αυτές που 
υπάγονται σε ένα ιδιοκτήτη συγχωνεύονται σε μία. Μέχρι πρότινος οι εταιρείες 
που συγχωνεύονταν κατέβαλαν φόρο μεταβίβασης για τα εισφερόμενα ακίνητα.

• Χορηγήθηκαν κίνητρα για την συγχώνευση επιχειρήσεων. Ειδικότερα οι 
επιχειρήσεις που θα προέλθουν από συγχώνευση ή απορρόφηση με άλλες 
εταιρείες, οποιασδήποτε μορφής, θα φορολογηθούν για τα κέρδη τους με 
μειωμένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από τον ισχύοντα συντελεστή φόρου, για 
την πρώτη από την συγχώνευση διαχειριστική περίοδο και με 5 ποσοστιαίες 
μονάδες για τη δεύτερη.

. Μειώθηκαν οι συντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων για τη χρήση 2002 
από 1%εως 2,5%, εφόσον είχαν αύξηση των θέσεων εργασίας πάνω από 5%

• Παρασχέθηκε η δυνατότητα έκπτωσης από τα κέρδη των επιχειρήσεων του 50% 
των δαπανών για επιστημονική έρευνα.

• Θεσπίστηκε η εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) 
υποχρεωτικά για τις ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και προαιρετικά για τις λοιπές επιχειρήσεις που 
έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρίας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο 
ελεγκτές τους από το Σ.Ο.Ε.Δ.

• Εξομοιώθηκε το φορολογικό καθεστώς των ΕΠΕ με τις Α.Ε. ως προς τις 
αμοιβές των μελών -  μετοχών.



• Έγινε περιορισμός των περιπτώσεων που θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος 
(αυτοψία) κατά την έναρξη εργασιών ορισμένων επιτηδευματιών και κατά την 
ίδρυση εγκαταστάσεων εσωτερικού ( υποκαταστημάτων -  αποθηκών).

[Προστέθηκαν τα εξής:]
• Καθιερώθηκε νέος αντικειμενικός τρόπος φορολογικού ελέγχου ο οποίος 

στηρίζεται σε κλίμακα μορίων που διαμορφώνεται κάθε χρόνο από τη 
συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των παραβάσεων της φορολογικής και 
τελωνειακής νομοθεσίας, τη φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης, τα 
οικονομικά της δεδομένα και από άλλους σχετικούς προσδιοριστικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τη λειτουργία της.

• Καταργήθηκαν τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις και αντικαταστάθηκαν 
με μόρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των επιχειρήσεων για 
έλεγχο και το προσδιορισμό των φόρων με αντικειμενικό τρόπο.

• Καθιερώθηκε σύστημα αυτοελέγχου για τις επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση που έχει 
παραβάσεις έχει την δυνατότητα να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση για τα 
εισοδήματα που αναλογούν, βάσει των μορίων, από τις παραβάσεις.

. Καθιερώθηκε φορολογικός συντελεστής 25% για τη φορολόγηση των κερδών για 
δέκα χρόνια σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις άνω των 30 εκατ. 
ευρώ.

• Δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων σε 
ποσοστό 35% στα αδιανέμητα κέρδη.

. Μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου από 245 ευρώ σε 125 ευρώ το τόνο για τις 
βιοτεχνίες και βιομηχανίες._______________________________________________

• η ριζική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από

εκείνους που έχουν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις και μόνο από ένα 
εργοδότη.

• Καταργήθηκε η θεώρηση με αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των 
θεωρούμενων εντύπων κατά 80% και ανάλογο κέρδος σε χρόνο και ταλαιπωρία 
των επιχειρήσεων.

• Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής μηδενικών ή αρνητικών δηλώσεων 
Φ.Π.Α.

. Μειώθηκαν οι δηλώσεις Φ.Π.Α που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ετήσια 
βάση από 6 σε 4.

• Θεσπίστηκε προαιρετικό ειδικό καθεστώς καταβολής του Φ.Π.Α. για όσους 
τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας. Έτσι περιορίζονται σημαντικά (πάνω από 50%) οι 
επισκέψεις των επαγγελματιών στις Δ.Ο.Υ για υποβολή δηλώσεων.

• Αυξήθηκαν τα όρια απαλλαγής από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του
Κ.Β.Σ. Έτσι οι περισσότεροι μικροί επαγγελματίες απαλλάχθηκαν από την 
τήρηση τυπικών διαδικασιών με κόστος σε χρόνο και χρήμα.___________________



• Παρασχέθηκε η δυνατότητα χρήσης Οϋ-Ι^ΟΜ για την αποθήκευση δεδομένων, 
με παράλληλη κατάργηση του φυσικού αρχείου ( χαρτιά).

. Ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών 
προμηθευτών και καταστάσεων πιστωτικών υπολοίπων. Αφορά 760.000 
επιχειρήσεις.

• Ηλεκτρονικός υπολογισμός του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ).
• Η υποβολή, η εκκαθάριση και η εκτύπωση ενδεικτικών εκκαθαριστικών για 

όλες τις περιπτώσεις φορολόγησης (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4) γίνεται ηλεκτρονικά.
• Όλοι οι επαγγελματίες με βιβλία Β' κατηγορίας υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ 

μέσω του διαδυκτίου. Αφορά 450.000 επιχειρήσεις.
• Η διόρθωση και η επικαιροποίηση των λανθασμένων στοιχείων των οχημάτων 

με βάση το οποίο στέλνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων γίνεται μέσω 
του διαδυκτίου.

. Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος.
• Περιορίστηκαν οι ειδικές εντάξεις, ανά δραστηριότητα, σε κατηγορίες βιβλίων.
• Αυξήθηκαν τα όρια για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά 50% 

και απλοποιήθηκε ο τρόπος ένταξης στην τήρηση.
• Διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την 

υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου αποθήκης και τεχνικών προδιαγραφών.
• Καθορίστηκε άμεσος και αντικειμενικός τρόπος χορήγησης βεβαίωσης 

ηλεκτροδότησης ακινήτων.
[Στη συνέχεια προστέθηκαν τα εξής μέτρα απλοποίησης]
• Καταργήθηκαν τα πιστοποιητικά για μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και 

αντικαταστάθηκαν με υπεύθυνη δήλωση που θα γίνεται ενώπιον 
συ μβολαιογράφου.

• Μεταφέρθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση η διαδικασία μεταβίβασης 
αυτοκινήτων. Έτσι ο πολίτης παύει να πηγαινοέρχεται ανάμεσα σε δύο υπηρεσίες 
και θα τελειώνει τις διαδικασίες μόνο στη νομαρχία.

• Η πληρωμή των κλήσεων της τροχαίας θα γίνεται στα ΕΛΤΑ και έτσι ο χρόνος 
που θα χρειάζεται ο πολίτης μειώνεται από τις 4 ώρες σε λίγα λεπτά.

• Μειώθηκαν από το τριπλάσιο στο διπλάσιο το ανώτερο όριο προσαύξησης των 
ληξιπρόθεσμων χρεών.

• Αυξήθηκαν από 5 σε 8 οι δόσεις για την καταβολή της προκαταβολής του φόρου 
εισοδήματος από τα Νομικά πρόσωπα.

. Αυξήθηκε το όριο ληξιπροθέσμων χρεών για τα οποία ισχύει το μέτρο της 
προσωποκράτησης από 3.000 σε 30.000 Ευρώ.

. Αυξήθηκε το όριο ληξιπροθέσμων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών.__________

5. Μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου των δημόσιων δαπανών:
1. Ολοκλήρωση του σχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης, 

ελέγχου και αξιολόγησης των δημόσιων δαπανών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Έλεγχος δαπανών
• Ο υφιστάμενος τυπικός έλεγχος νομιμότητας των δημόσιων δαπανών 

μετασχηματίζεται σε ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας και απόδοσης 
(performance audit).

• Το σχέδιο νόμου με το οποίο επιχειρείται η μεταρρύθμιση αυτή είναι σχεδόν 
έτοιμο. Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή θα γίνει εντός του Β’ εξαμήνου 
2003. [Εγινε κατάθεση; -»Καθυστέρηση]

Πιλοτική εφαρμογή Προϋπολογισμού Προγραμμάτων -  Αποτελεσμάτων
• Παράλληλα με την ψήφιση και εφαρμογή του ανωτέρω νομοσχεδίου, προωθείται

η κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών προγραμμάτων -  αποτελεσμάτων. 
Έχει συσταθεί επιτροπή από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.ΟΙΚ. και 
πανεπιστημιακούς για να προωθήσει το θέμα. Η επιτροπή συνεργάζεται γι’ αυτό 
το σκοπό με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή του νέου 
τρόπου κατάρτισης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το έτος 2003 στο Υπουργείο 
Παιδείας. [Εγινε;]_______________________________________________________

2. Έναρξη υλοποίησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης μπορεί να ξεκινήσει μετά την ψήφιση του 

ανωτέρω νομοσχεδίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες.

6. Αναθεώρηση του συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα:
• Συμπλήρωση του εποπτικού συστήματος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Έχει συμφωνηθεί η δημιουργία ανεξάρτητης Επιτροπής για την εποπτεία των 

ασφαλιστικών εταιριών. Έχει συσταθεί επιτροπή για την σύσταση της 
ανεξάρτητης Επιτροπής εποπτείας, η οποία παρέδωσε το πόρισμά της και Σχέδιο 
Νόμου για συζήτηση. Είναι έτοιμο το Σχέδιο Νόμου για την εποπτεία των 
Ασφαλιστικών εταιρειών και σύντομα κατατίθεται στη Βουλή. [Καθυστέρηση]

• Ενίσχυση του συντονισμού εποπτικών αρχών και απλοποίηση διαδικασιών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
§  Ο συντονισμός των εποπτικών αρχών θα προωθηθεί παράλληλα με την σύσταση 

της ανεξάρτητης Επιτροπής για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών. 
[Εμφανίζεται οπισθοδρόμηση στον απολογισμό και καθυστέρηση. Ίσως 
υπάρχει δομικό πρόβλημα]_______________________________________________

• Επιπλέον στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν γίνει και προγραμματίζονται τα εξής:



• Δημιουργήθηκε ο Μεσολαβητής της Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος συμπληρώνει 
τον Τραπεζικό Μεσολαβητή.

• Δημιουργήθηκαν κανόνες για την εταιρική διακυβέρνηση και ο σχετικός νόμος 
ψηφίστηκε από τη Βουλή το Μάιο 2002

• Δημιουργήθηκε νέο πλαίσιο για επενδύσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων με
μία σειρά από υπουργικές αποφάσεις.

• Νομοσχέδιο για τις αρμοδιότητες της κεφαλαιαγοράς: Ολοκληρώθηκε και 
ψηφίστηκε από τη Βουλή

• Νομοσχέδιο για τους λογιστικούς ελέγχους και τη λογιστική τυποποίηση:
Ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή.

• Νομοσχέδιο για τα εταιρικά ομόλογα και τις τιτλοποιήσεις: Ολοκληρώθηκε, 
κατατέθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή.

• Πλήρης απόσυρση του κράτους από το Χρηματιστήριο: Πωλήθηκε το
υπόλοιπο 33,4% που κατέχει το δημόσιο στην ΕΧΑΕ σε 7 τράπεζες.

• Κώδικας Κεφαλαιαγοράς: Ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στη Βουλή.
• Σχέδιο Νόμου για την εποπτεία των Ασφαλιστικών εταιρειών: Είναι έτοιμο 

και σύντομα κατατίθεται στη Βουλή.

7. Εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην ελληνική οικονομία.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

31.12.2004. Αρκετές εισηγμένες επιχειρήσεις θα τα εφαρμόσουν προαιρετικά από τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.03.__________________________________

8. Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης:
• Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώνεται στο 85%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Το τρέχον πρωτογενές πλεόνασμα, εάν αφαιρεθούν οι επενδυτικές δαπάνες του 

προϋπολογισμού, διαμορφώνεται στο 9% του ΑΕΠ, ποσοστό που είναι σχεδόν 
διπλάσιο από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης.

• Η επικαιροποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα γίνει μετά
την κατάθεση του προϋπολογισμού στις αρχές Δεκεμβρίου του 2003 και θα 
συμπεριλαμβάνει τους στόχους των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της 
ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2008._________________________________________

• Οι πόροι που εξοικονομούνται ετησίως από την εξυπηρέτηση του μειωμένου χρέους 
ανέρχονται σε 150 δισεκατομμύρια δραχμές.



• Επιτυχία στόχου στο 75%
• Περί επικαιροποίησης, ως ανωτέρω.

9. Πραγματική Σύγκλιση: Εισόδημα στο 80% του μέσου επιπέδου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.) το 2006.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Το 2002, το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, 

αντιστοιχούσε στο 70% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Χάρτα Πραγματικής και Κοινωνικής Σύγκλισης: Δέκα στόχοι -  δεσμεύσεις για το 

2008.
Παρατήρηση: Συνοδεύεται από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2003- 
2006

10. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠΚτΠ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
Το ΕΠΚτΠ με προϋπολογισμό 2,8 δισ. € διαρθρώνεται γύρω από θεματικές ενότητες
«Παιδεία και Πολιτισμός», «Πολίτης και Ποιότητα Ζωής», «Ανάπτυξη και Απασχόληση»,
«Επικοινωνίες» και «Τεχνική Βοήθεια». Εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 14/03/2001.
Στον τομέα της παιδείας
• Έχουν δημιουργηθεί περί τα 8.000 Εργαστήρια Υπολογιστών στα σχολεία και 

διατέθηκαν πάνω από 75.000 Υπολογιστές (Η/Υ). Επιπροσθέτως, εκπαιδεύτηκαν 
76.000 εκπαιδευτικοί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», ενώ έως τον Ιούνιο 2004 θα εκπαιδευτούν και οι υπόλοιποι 74.000 στη 
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, μέσω του Προγράμματος για την 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος, έχουν γίνει 
σημαντικές επενδύσεις στις δικτυακές υποδομές (σχολικό δίκτυο, πανεπιστημιακό 
δίκτυο, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ) και υποστηρίζεται η 
λειτουργία των κέντρων δικτύων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλη την 
επικράτεια.

Ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του προγράμματος:
. Έχει βελτιωθεί δραστικά στη διάρκεια της τελευταίας διετίας η σχέση μαθητών προς 

Η/Υ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από 64 το 2000 σε 13 τον Αύγουστο του 2003 
και σε 12 έως τα τέλη του 2003) και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (από 1.091 το 
2000 σε 47 τον Αύγουστο του 2003 και σε 35 έως τα τέλη του 2003).

• Έχουν συνδεθεί με το διαδίκτυο (Ιηΐεπιεί) όλα τα σχολεία και οι διοικητικές 
μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από 17% το 2000 σε 100% τον Αύγουστο



του 2003) και τα 2/3 περίπου των σχολείων και των διοικητικών μονάδων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (από 3% το 2000 σε 60,3% τον Αύγουστο του 2003 και σε 
66% έως τα τέλη του 2003).

• Διατίθενται υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων (της τάξεως των Gbps) στα 
πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου 
ΕΔΕΤ-2 (ΥΠΑΝ, 20 Μ€) παρέχονται από τον Ιούνιο του 2002 υπηρεσίες υπερ-υψηλής 
ταχύτητας σε 12 ΑΕΙ-ΤΕΙ της Αττικής και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2004 η 
δυνατότητα αυτή θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα τα δίκτυα των 
Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων που διασυνδέονται με το δίκτυο κορμού 
ΕΔΕΤ συγκαταλέγονται στα 20 πιο προηγμένα δίκτυα του κόσμου.

• Επεκτείνονται τα εσωτερικά δίκτυα των ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τα εργαστήρια 
πληροφορικής τους, ενώ δημιουργούνται 32 αίθουσες τηλεκπαίδευσης σε όλα τα 
ιδρύματα..

• Οι θετικές αυτές εξελίξεις αποτυπώνονται και στην πρόσφατη έρευνα για τη χρήση του 
διαδικτύου και της πληροφορικής στη χώρα μας. Το πρώτο δεκάμηνο του 2003 
διαπιστώνεται κατακόρυφη αύξηση των χρηστών ηλικίας 15-65 ετών από το 2001 
καθώς τον Οκτώβριο του 2003 το 27% του γενικού πληθυσμού έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο έναντι 19 % το 2002 και μόλις 10% το 2001. Αντίστοιχα σχετικά υψηλά 
ήταν τα ποσοστά αξιοποίησης του διαδικτύου στις ηλικίες μεταξύ 15 και 24 ετών το 
2002. Το 2002 το 44% των νέων ηλικίας από 15-24 ετών είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και το 61% έκαναν χρήση προσωπικού υπολογιστή.

Στον τομέα των επιγειρήσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης)
• Πρόγραμμα ΑΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ, 117,4 Μ€: Επιδιώκεται η εξοικείωση των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων (με απασχόληση μικρότερη των 10 ατόμων) με τη χρήση του διαδικτύου 
ως επιχειρησιακού εργαλείου. Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιήσει την επένδυση 
14.000, έχουν ήδη πληρωθεί 12.000 και έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση νέων 
τεχνολογιών 10.000 επιχειρηματίες.. Με τη λήψη μέτρων για τη χρονική συντόμευση 
των διαδικασιών επιταχύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός υλοποίησης του Προγράμματος, 
ενώ ευρύτερη κινητοποίηση αναμένεται στο Β' κύκλο του Προγράμματος που θα 
αρχίσει να υλοποιείται από τις αρχές του 2004 και θα ανταποκρίνεται ακόμα 
περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς. Εια την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια 
του Δικτυωθείτε αλλά δεν έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της 
δωρεάν επί τόπου εκπαίδευσης μέσω της Εκπαιδευτικής Στήριξης του Δικτυωθείτε 
(ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα»).

• Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά: Ο στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
. A ’ κύκλος συνολικού προϋπολογισμού 88,2 Μ€. Ο Α ' κύκλος απευθυνόταν σε 

επιχειρήσεις που απασχολούν έως 150 άτομα. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.750 
προτάσεις (τελευταία ημερ/νία υποβολής προτάσεων 30/10/2002) και επιλέχθηκαν



να ενισχυθούν περί τις 800 επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη υλοποιούν τα εγκεκριμένα 
σχέδιά τους.

• Β ' κύκλος συνολικού προϋπολογισμού 182,4 Μ€. Ο Β' κύκλος απευθυνόταν σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 200 άτομα. Το Πρόγραμμα προκηρύχθηκε 
διευρυμένο σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο τόσο ως προς το συνολικό 
προϋπολογισμό όσο και ως προς το πλήθος των εφαρμογών που ενισχύονται (23 
ενέργειες). Συνολικά υποβλήθηκαν περί τις 2.050 προτάσεις (τελευταία ημερ/νία 
υποβολής προτάσεων 21 Νοεμβρίου 2003) και αναμένεται να ενισχυθούν περί τις 
1.500 προτάσεις. Στο πλαίσιο του Προγράμματος εφαρμόστηκε με επιτυχία από την 
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και 
διαχείρισης των προτάσεων

• «e-learning» 16,4 Μ € και «e-business» 17,6 Μ € της ΓΓΕΤ: Ενίσχυση ερευνητικών
• ώραιπνχε πρή gpqwi ετ(S)«ιδιmmκoT«χδpλμήIώw,rapq(po(μoptTΛήçέfepliπικαnάλλd)v 

φΈρβ^ιαπιγιαις ΓΐΑτάμφμφγαί8αιΕ®φ^ωντει(τ^ΜΙόγ(ιδά)γμαρΕ&Μωπιχ!πρΐ|σευπήρροαΑϋ 
ήΒ02τμρν)ΐ«άόιειεάτχ®ρ«ριθμάς τηί^ιειρχετρήρείμάθηΗΒσιφχει (Βϊν&άαηόμεκαι δοαάίκέύο 
αράή^Ι4μ(μΐΛΐατ(χτ2β)!ώι(άχάν1 5t4%üio ââOl S0Q 9,φόφτίς 2({§j%fEprçcfoig,v ιπανη^ισρήμοιξ 
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q̂ KĴ jBikMiKcM πμοΜκγοιαών 92,3 % σύνδεσης στο internet (74%) αλλά και εταιρικής 
παρουσίας στο internet (39%) που είναι συγκρίσιμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας διοίκησης
και Αποκέντρωσης)
• Δημιουργούνται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που αποτελούν τα 

«ενιαία σημεία» επικοινωνίας και συναλλαγής του κράτους με τον πολίτη σε κάθε 
Δήμο. Η δημιουργία των ΚΕΠ- που είναι το front end- θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
υποστήριξη back office, ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός των ηλεκτρονικά 
παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Σήμερα λειτουργούν 
συνολικά περί τα 800 ΚΕΠ ενώ έως τα τέλη 2004 θα έχουν συνολικά δημιουργηθεί 
περί τα 1.000 ΚΕΠ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ και Β βαθμού. 
Συνολικά στα ΚΕΠ υπάρχει η δυνατότητα διεκπεραίωσης 791 πιστοποιημένων 
διοικητικών υποθέσεων.

• Ενισχύονται οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες από τις φορολογικές αρχές του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων). Ήδη παρέχονται ηλεκτρονικά 12 υπηρεσίες (www.e-oikonomia.gr): 
κατάθεση περιοδικών δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας, κατάθεση 
συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών -πελατών, κατάθεση φορολογικής 
δήλωσης, πληροφόρηση εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης, πρόσβαση στο αρχείο 
οχημάτων, έλεγχος εγκυρότητας αριθμού φορολογικού μητρώου, επαλήθευση αριθμού 
ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων, 
αναζήτηση κωδικού αριθμού δραστηριότητας, προμήθεια φορολογικών εντύπων, 
υπολογισμός φόρου εισοδήματος, υπολογισμός φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας)

Στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων για tic νέες τεγνολογίες

http://www.e-oikonomia.gr


• Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) συνολικού 
προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ σε ειδικότητες πληροφορικής και επικοινωνιών για 
1.600 ανέργους ηλικίας έως 35 ετών.

• Σε φάση υλοποίησης είναι το πρόγραμμα Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνολικού προϋπολογισμού 21 Μ€ που 
απευθύνεται σε 18.000 ανέργους έως και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.000 
στρατευμένους.

• Σε φάση υλοποίησης είναι το Πρόγραμμα για την εναλλασσόμενη κατάρτιση ανέργων 
για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ), συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ,

• Προκηρύχθηκε πρόσφατα το Πρόγραμμα για την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες της 
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνολικού προϋπολογισμού 32 
εκατ. ευρώ, που απευθύνεται σε 30.000 άτομα (28.000 άνεργοι και 2.000 στρατευμένοι 
από ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές) [Σε τι διαφέρει από το ανωτέρω;]

• Εντάχθηκε να χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της 
Πληροφορίας το Πρόγραμμα για την κατάρτιση 30.000 αυτοαπασχολουμένων σε 
βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας συνολικού 
προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ

Έργα υπό αξιολόγηση
. «Σύζευξις» - Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (9 υποέργα, προϋπολογισμού 71,4 

Μ€) που θα διασυνδέει 1800 σημεία της δημόσιας διοίκησης. Σε συμβασιοποίηση 
οδηγείται το έργο Σύζευξις έπειτα από σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών λόγω υποβολών 
ενστάσεων. Αναλυτικότερα η Διακομματική Επιτροπή αποφάσισε την κατακύρωση 
τεσσάρων υποέργων (4,5,6 και 7) συνολικού προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ (δίκτυα σε 
όλη τη χώρα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και δίκτυο κορμού) ενώ ανοίχτηκαν οι 
οικονομικές προσφορές για τα υποέργα 1, 2 και 3 (δίκτυο Αττικής και Θεσσαλονίκης). 
Αντίστοιχα, για τα υποέργα 8 και 9 (έργα κατάρτισης- (τηλ)εκπαίδευσης και έργα 
πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών) προωθείται, έπειτα από την 
επίλυση δικαστικών διαφορών, η αξιολόγηση των προσφορών.

• «Police on-line» (προϋπολογισμού 27,4Μ€) (τέσσερα υποέργα). Έπειτα από 
καθυστερήσεις στον έλεγχο των δικαιολογητικών λόγω υποβολών ενστάσεων 
προωθούνται προς αξιολόγηση οι προσφορές.

Οριζόντιες ενέργειες για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας
• Ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, εγκρίθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνίας της 
Πληροφορίας η χρηματοδότηση του, ψηφίστηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
του και δρομολογείται πλέον η πρόσληψη προσωπικού και η διαδικασία εύρεσης 
κτιρίου για την πλήρη λειτουργία του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2004.

• Προετοιμάστηκε το ελληνικό πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα δηλαδή κείμενο 
προδιαγραφών για τεχνικά θέματα και προδιαγραφές το οποίο διανεμήθηκε σε όλους



τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και των Περιφερειών που υλοποιούν έργα 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας

• Λειτουργεί ήδη από το καλοκαίρι του 2003 στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
Γραφείο Πληροφόρησης (helpdesk) για τη καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης 
του Προγράμματος και την έγκαιρη παρέμβαση με τις απαιτούμενες διορθωτικές 
ενέργειες αναπτύχθηκε μοντέλο πρόβλεψης δαπανών Για την τεχνική στήριξη των 
φορέων δημιουργήθηκαν υποδείγματα προκηρύξεων και συμβάσεων

• Υιοθετήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος η ηλεκτρονική υποβολή 
των τεχνικών δελτίων, μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων από τους φορείς που 
υλοποιούν έργα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

• Συγκροτήθηκαν και συνεχίζουν τις εργασίες οι ομάδες για την Καθολική Πρόσβαση και 
Ευχρηστία στην Κοινωνία της Πληροφορίας από όλους τους Πολίτες, την Ευρυζωνική 
Πρόσβαση, και τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Ειδικά το κείμενο 
στρατηγικής που προετοίμασε η ομάδα για την ευρυζωνική πρόσβαση έλαβε ιδιαίτερα 
θετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Συστάθηκε επιπλέον ομάδα με αντικείμενο το Πλέγμα Υπολογιστικών συστημάτων 
(Grid) -Δίκτυα του μέλλοντος, και προετοιμάστηκε Κείμενο Στρατηγικής, το οποίο θα 
παρουσιαστεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (8-9 Δεκεμβρίου 
2003) και σε ειδική εκδήλωση στις 16 Δεκεμβρίου 2003.[Το χρονοδιάγραμμα 
τηρήθηκε;]

. Εκπονείται μελέτη σχετικά με τη Δομή, τη Στρατηγική Ανάπτυξης, και τις Προοπτικές 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2004 [Καθυστέρηση].

• Επικαιροποιείται η Λευκή Βίβλος για την Κοινωνία της Πληροφορίας που 
αναμένεται να αποτελέσει το Σχέδιο της Κυβερνητικής Πρότασης για την ανάπτυξη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Η νέα έκδοση θα 
παρουσιαστεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (8-9 Δεκεμβρίου 
2003) και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2004. [Καθυστέρηση],

Πορεία του προγράμματος
. Για την επιτάχυνση της προόδου του Προγράμματος προωθήθηκε στρατηγική εντατικής 

υλοποίησης του Τομεακού και συμπληρωματικού Περιφερειακού Προγράμματος για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας (Crash και mini Crash). Στο πλαίσιο αυτό 
εξειδικεύτηκαν τα Επιχειρησιακά Σχέδια των φορέων, προσδιορίστηκαν οι 
προτεραιότητες για την υλοποίηση των έργων και τελικά διαμορφώθηκε δυναμικός 
κατάλογος έργων για το 2003. Τόσο η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και η 
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε όσο και οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση 
έργων για την Κοινωνία της Πληροφορίας συμφώνησαν σε ένα δεσμευτικό πλαίσιο 
ενεργειών.

Από την έναρξη εφαρμογής της στρατηγικής εντατικής υλοποίησης, η πρόοδος είναι
σαφής και μετρήσιμη.
. Πρωτοπόρος στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο χώρος της 

εκπαίδευσης καθώς το Πρόγραμμα στον τομέα αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στην



ολοκλήρωση της υλοποίησης του (έχουν ενταχθεί έργα που αντιστοιχούν στο 90% του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος για την Εκπαίδευση). Όμως, και όλοι 
σχεδόν οι υπόλοιποι τομείς του Προγράμματος (Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, 
Δικαιοσύνη, Ευφυείς Μεταφορές Υπηρεσίες της Άμυνας προς τον πολίτη, Αγροτικός 
χώρος, MME, εφαρμοσμένη έρευνα, κατάρτιση κ.α) έχουν πλέον ενεργοποιηθεί και 
βρίσκονται σε διάφορα στάδια του κύκλου υλοποίησης των έργων τους

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (28.11.03) 
3.845 έργα/ προγράμματα (~3100 έργα υλοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης) 
συνολικού προϋπολογισμού 1.481,7 εκατ ευρώ έχουν ενταχθεί να χρηματοδοτηθούν 
στο Πρόγραμμα εκ των οποίων τα 3.672 έργα / προγράμματα συνολικού 
προϋπολογισμού 387,5 εκατ ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί

• Οι δαπάνες ακολουθούν εκθετική πορεία. Από τις αρχές του έτους έως σήμερα οι 
συνολικές δηλωθείσες δαπάνες υπερδιπλασιάστηκαν (από 90 εκατ ευρώ στις αρχές 
του έτους σε 238,6 εκατ ευρώ σήμερα (28.11.03) ενώ ήδη, από το Μάιο του 2003 
καλύφθηκε ο στόχος της απορρόφησης που από κοινού είχε τεθεί με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Έως τα τέλη του έτους εκτιμάται ότι οι δηλωθείσες δαπάνες θα ανέλθουν σε 
256,4 εκατ ευρώ -υπερκάλυψη του στόχου της απορρόφησης κατά 100% .

. Από τις αρχές του έτους έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 295 έργων /προγραμμάτων 
συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατ € που αντιστοιχεί σε πάνω από το 50% των 
συνολικά ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων (ενταγμένα έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 1.481,7 εκατ ευρώ (2.12.03) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας»). Με όρους εντάξεων τους τελευταίους 11 μήνες 
διανύθηκε απόσταση μεγαλύτερη από αυτή που είχε διατρέξει το Πρόγραμμα τα δύο 
πρώτα χρόνια της εφαρμογής του.

. Έως τα τέλη του 2003 αναμένεται να έχουν 120 έργα/ προγράμματα συνολικού 
προϋπολογισμού 900 εκατ ευρώ (αντιστοιχούν στο 35% περίπου του Προγράμματος) 
Ήδη έως σήμερα 86 έργα/ προγράμματα ύψους 768 εκατ ευρώ (που αντιστοιχεί στον 
28% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) βρίσκονται σε διάφορα 
στάδια υλοποίησης (υπογραφής συμβάσεων, αξιολόγησης προσφορών/ ανοιχτής 
προκήρυξης) ενώ επιπλέον 33 έργα/ προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 133 
εκατ ευρώ αναμένεται να προκηρυχθούν έως τα τέλη του 2003. Ταυτόχρονα οι 
εντάξεις συνεχίζονται.________________________________________________________

11. Προτεραιότητες για το 2003

ΑΠΟΛΟΕΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Φορολογική Αναμόρφωση-Κωδικοποίηση: Η φορολογική αναμόρφωση

θεσπίστηκε με τους νόμους 3052/02 και 3091/02, το Σεπτέμβρη και τον Δεκέμβρη 
του 2002 αντίστοιχα. Ολοκληρώθηκε η διοικητική κωδικοποίηση της φορολογίας 
εισοδήματος και κεφαλαίου. Ήδη παλιές και νέες διατάξεις έχουν κωδικοποιηθεί σε 
ένα ενιαίο κείμενο για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.



• Αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος TAXIS: Αναβαθμίστηκε το TAXIS 
και σήμερα έχει 12 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα από πριν. Ήδη 900.000 
χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες (taxisnet, ΦΠΑ, 
Εισόδημα, ΦΜΑΠ κ.τ.λ.)

• Απλοποιήσεις: Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίστηκε 
η έναρξη επαγγέλματος να γίνεται με μια απλή αίτηση αντί για κατάθεση πολλών 
δικαιολογητικών, η αλλαγή διεύθυνσης και η υποβολή των γνωστοποιήσεων να 
γίνεται με επιστολή ή fax από την έδρα της επιχείρησης, αντί της αυτοπρόσωπης 
παρουσίας του επιχειρηματία στην εφορία.

• Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το 2003: Η παραλαβή των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος από το 2003 έγινε απρόσκοπτα, διότι εκτός από τα 
υπάρχοντα τρία σημεία παραλαβής τους (Δ.Ο.Υ., ΕΛΤΑ, TAXISNET) προσετέθησαν 
δυο (2) ακόμη, τα ΚΕΠ και τα φοροτεχνικά γραφεία. Συγκριτικά με πέρυσι η 
υποβολή και η εκκαθάριση των δηλώσεων έγινε τουλάχιστον κατά ένα μήνα 
νωρίτερα.

. Ενδυνάμωση συνεργασίας με τον εμπορικό κόσμο: Μέσα στο 2003 συστηματο
ποιήθηκε ο διάλογος με τους φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (επιμελητήρια 
-  ενώσεις κ.λ.π.), με την διοργάνωση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
πανελλαδικά πενήντα (50) ημερίδων, όπου συζητήθηκαν οι φορολογικές ρυθμίσεις 
που επέφερε η φορολογική αναμόρφωση, οι απλοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κ.λ.π

• Αναβάθμιση τελωνειακού ελέγχου, ολοκλήρωση εφαρμογής πληροφορικής στα 
Τελωνεία: Εφαρμόζεται ανάλυση κινδύνου πριν τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, 
με το ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων. Οι έλεγχοι γίνονται με 
επιλογή, βάσει στοιχείων με τα οποία έχει τροφοδοτηθεί το σύστημα. Ήδη 
πραγματοποιούνται επιλεγμένοι έλεγχοι στο Τελωνείο Αθηνών, στο Ε' Τελωνείο 
Πειραιά, στα Τελωνεία Κιλκίς, Βέροιας, Σύρου και Αιγίου. Λειτουργεί στην Αθήνα 
από την 23 Μαρτίου 2003 το νέο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών κατά της 
απάτης, του οποίου τη διαχείριση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της απάτης 
(OLAF).

• Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού: Πραγματοποιήθηκαν 110 σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης για υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚΟ, 4 προγράμματα 
ενημέρωσης Προϊσταμένων όλων των Δ.Ο.Υ., 2 σεμινάρια διεθνών συνεργασιών
που αφορούν τεχνικές φορολογικού ελέγχου στη Βρετανία και Δανία αντίστοιχα.

• Ενημέρωση επαγγελματιών σε φορολογικά και τελωνειακό αντικείμενα:
Θεσμοθετήθηκε Επιτροπή Διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών που ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα λειτουργίας των 
εφοριών των τελωνείων, αλλά και γενικότερα με τα προβλήματα της αγοράς από



διάφορες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει μια 
φορά το μήνα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επτά (7) συνεδριάσεις της και 
συμμετέχουν: ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Εμπορικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, ΠΑΣΕΓΕΣ, 
ΓΣΕΒΕΕ, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών

• Διοικητικές βελτιώσεις:
> Εκδόθηκαν οδηγίες για την καταστροφή των παλαιών αρχείων Εισοδήματος -  

Αυτοκινήτων, καθώς και των πινακίδων αυτοκινήτων, προκειμένου να 
απλοποιηθεί η εργασία στις εφορίες

> Καθιερώθηκε η έκδοση μιας (1) εγκυκλίου το μήνα για την ερμηνεία 
φορολογικών θεμάτων και δόθηκε έμφαση για τη μεγαλύτερη σαφήνεια του 
περιεχομένου τους ώστε να αποφεύγεται η πολυπλοκότητα στις σχέσεις με τους 
πολίτες.

> Εκδόθηκαν τρία (3) ενημερωτικά φυλλάδια για τη φορολογική αναμόρφωση
και αποστέλλονται ήδη σε εκατομμύρια αποδέκτες.

• Άλλες ενέργειες
> Συντάχθηκε συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την υποβολή των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2003.
> Υιοθετήθηκε η χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών μηχανισμών σήμανσης 

στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για την πλήρη κατάργηση της θεώρησης.
> Καθιερώθηκε το βιβλίο β' κατηγορίας στο υπαίθριο εμπόριο ώστε να 

αντιμετωπιστεί μέρος του παραεμπορίου.

• Νομοθέτηση των εξής:
> Καθιέρωσης αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με τον τρόπο απλό και 

εύκολα εφαρμόσιμο από το σύνολο των επιχειρήσεων. Περιλαμβάνεται στο 
Νομοσχέδιο «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής 
Αντικειμενικοποίηση φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» που θα ψηφιστεί 
τις επόμενες μέρες.

> Ψήφισης ενός νέου αντικειμενικού σχεδίου ελέγχων με συμφωνημένα, με τις 
παραγωγικές τάξεις, κριτήρια. Περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο «Μέτρα 
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση φορολογικού 
ελέγχου και άλλες διατάξεις» που θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες.

> Ενοποίησης των τοπικών φόρων σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Έχει 
ξεκινήσει η συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

> Ενοποίησης των εκατοντάδων ή χιλιάδων νόμων για τη φορολογία σε έναν. Το 
2004 οι έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις θα φορολογούνται μόνο με ένα νόμο. 
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και τους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί.

. Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου. Δεν έχει γίνει καμία 
διαδικασία.



[Δεν έχει γίνει πρόσφατα ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. ]

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (α’ εξάμηνο 2003): Άρτια 
προετοιμασία και διοργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμπτωση της περιόδου προεδρίας 
με τη διεύρυνση της ΕΕ και το διάλογο για το μέλλον των θεσμών και των πολιτικών της 
ΕΕ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Η Ελληνική Προεδρία αφιέρωσε σημαντικό μέρος των προσπαθειών της στην από 

πλευράς ΕΕ «διαχείριση» της κρίσης του Ιράκ. Συμμετέσχε στις προσπάθειες προς 
εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου, με σειρά επαφών με εμπλεκόμενους παράγοντες, καθώς 
και με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 27.01.03, το έκτακτο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 17.02.03 και το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 20-21.03.03. Στο 
τελευταίο αναγνωρίσθηκε η επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας, να οικοδομήσει 
κάποια εικόνα σύμπνοιας των 15 (στους οποίους προστέθηκαν οι υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες) ως προς την επιδίωξη ειρηνικής διευθέτησης της κρίσης και, πριν λίγες 
μέρες, την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προβλημάτων και, βάσει αρχών, των 
μεταπολεμικών ιρακινών, περιφερειακών και διεθνών προοπτικών.

• Η συνοχή της ΕΕ, το ρήγμα στις ευρω-αμερικανικές (ή διατλαντικές) σχέσεις και η 
αναγνώριση θεμελιώδους ρόλου των ΗΕ συνιστούν πραγματικές προκλήσεις εν 
προκειμένω.

• Τα ανθρωπιστικά προβλήματα που αναμένεται να δημιουργηθούν από τις πολεμικές 
επιχειρήσεις θα απαιτήσουν, πέραν της εμπλοκής των ΗΕ, έντονη δραστηριοποίηση 
της Ελληνικής Προεδρίας. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται και η ανάγκη έντασης των 
μέτρων προς αντιμετώπιση του αναμενόμενου κύματος προσφύγων και της 
αύξουσας λαθρομεταναστευτικής ροής

. Παράλληλα προώθησε τα υπόλοιπα θέματα κοινοτικού ή εθνικού ενδιαφέροντος, 
όπως το Κυπριακό, τα Βαλκάνια η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Αμυνας, το 
μέλλον της Ευρώπης και τα ζητήματα ασύλου -  μετανάστευσης -  διαχείρισης 
συνόρων.

. Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ): Ως Προεδρία στην ΕΠΑΑ 
για 2° κατά σειρά εξάμηνο, η Ελλάδα προώθησε με επιτυχία το πρόγραμμα που είχε 
εξαγγείλει και του οποίου πυρήνα αποτελεί η επίτευξη πλήρους επιχειρησιακής 
ικανότητας της ΕΕ μέσα στο 2003. Στο πλαίσιο αυτό, εργάσθηκε στους κόλπους 
των 15 -και συνέβαλε ουσιωδώς στους κόλπους της Συμμαχίας - προς την 
κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των κειμένων που ρυθμίζουν τις πρακτικές πτυχές της



συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ στο πνεύμα των εν προκειμένω γνωστών αποφάσεων των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Βρυξελλών (Οκτώβριος 2002) και Κοπεγχάγης 
(Δεκέμβριος 2002). Η ολοκλήρωση αυτή, όπως και η υπογραφή της Συμφωνίας 
Ασφαλείας ΕΕ-ΝΑΤΟ (14.03.03), άνοιξαν το δρόμο για να αναλάβει η ΕΕ, στις
31.03.03, την έως τώρα ΝΑΤΟϊκή επιχείρηση στην πΓΔΜ.

• Διεύρυνση: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το κείμενο της Συνθήκης 
Προσχώρησης (05.02.03). Υπεγράφη η Συνθήκη Προσχώρησης στην Αθήνα 
(16.04.03) και θα ακολουθήσει επικύρωσή της από τα εθνικά κοινοβούλια των 25 
χωρών, ώστε οι δέκα υποψήφιες (Κύπρος, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, 
Ουγγαρία, Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) να καταστούν πλήρη μέλη από
01.05.04. Επίσης η Ελληνική Προεδρία υποδαύλισε επανεξέταση ή και εξέταση του 
πλαισίου των σχέσεων της ΕΕ με χώρες που θα καταστούν γειτονικές της μετά τη 
διεύρυνση. Συναφής προς αυτή την ενασχόληση με τη λεγάμενη “ευρύτερη Ευρώπη” 
είναι και η προώθηση των σχέσεων με τις χώρες του Καυκάσου, για τις οποίες 
ορίσθηκε ήδη ειδικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας.

1. Ενταξιακή πορεία της Κύπρου: Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος 
του 2002. Παράλληλα επιδιώκεται ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στις 
διαπραγματεύσεις με όλες τις υπό ένταξη χώρες και ιδιαίτερα με εκείνες της άμεσης 
γειτνίασης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Επετεύχθη. Η Κύπρος συνυπέγραψε με τις άλλες 9 χώρες τη Συνθήκη 

Προσχώρησης στις 16.04,03 στην Αθήνα.___________________________________

2. Ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας: Διατήρηση της ενταξιακής της προοπτικής και 
συνεχής προώθηση από την ΕΕ του στόχου για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που 
τίθενται από την Εταιρική Σχέση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Η Ελληνική Προεδρία, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, δεν θα φεισθεί 

προσπαθειών προκειμένου να συμβάλει στην προώθηση των σχέσεων ΕΕ -  
Τουρκίας. Σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου σε σχέση με τα γνωστά ευαίσθητα θέματα.

• Η Τουρκία, αν θέλει να τηρηθεί το ενταξιακό χρονοδιάγραμμά της, θα πρέπει να 
έχει εκπληρώσει τις προενταξιακές υποχρεώσεις της μέχρι το Δεκέμβριο 2004. Η 
Ελληνική Προεδρία θα κληθεί κατά το προσεχές διάστημα να χειρισθεί τις 
προτάσεις για αναθεώρηση της εταιρικής σχέσης και για αύξηση της 
προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας.___________________________________

3. Μέλλον της Ευρώπης: Η Ελλάδα στοχεύει



• στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπό το πρίσμα μιας 
ομοσπονδιακής προοπτικής,

• στη μεταρρύθμιση όχι μόνο θεσμών αλλά και συγκεκριμένων πολιτικών (π.χ. 
πολιτικών για την ασφάλεια και άμυνα, τον κοινωνικό τομέα, την οικονομική 
ένωση και συνοχή),

• στην ενίσχυση του ρόλου των κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκών θεσμών, όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

• στη διεξαγωγή διαλόγου με πολίτες και κοινωνικούς εταίρους ενόψει της 
Διακυβερνητικής του 2004.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Στη δεύτερη φάση (“φάση μελέτης”) των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, 

που ολοκληρώθηκε, παρουσιάσθηκαν δυο σημαντικές προτάσεις για τη 
μελλοντική διάρθρωση της ΕΕ από τις χώρες Benelux, και από Γαλλία -Γερμανία. 
Η 1η προκρίνει εκλογή από το Ε. Κοινοβούλιο του Προέδρου της Επιτροπής και 
ανάληψη από το ίδιο πρόσωπο των θέσεων του Υψηλού Εκπροσώπου ΚΕΠΠΑ 
και του Επιτρόπου Εξωτερικών Σχέσεων. Η 2η προκρίνει εκλογή του Προέδρου 
της Ε. Επιτροπής από το Ε. Κοινοβούλιο, αλλά και καθιέρωση ισχυρού 
εκλεγμένου Προέδρου του Ε. Συμβουλίου.

• Η τελευταία φάση (“φάση προτάσεων”) των εργασιών της Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης, κατά την οποία το Προεδρείο συντάσσει και παρουσιάζει τμηματικά 
στην Ολομέλεια σχέδια άρθρων μιας Συνταγματικής Συνθήκης, ξεκίνησε στις 
αρχές Φεβρουάριου. Ήδη έχουν υποβληθεί από το Προεδρείο και συζητηθεί στην 
Ολομέλεια 26 σχέδια άρθρων της Συνταγματικής Συνθήκης.

. Κατά την Ολομέλεια της 17-18.03.03, στην οποία συμμετείχε ως νέος εθνικός 
εκπρόσωπος της χώρας μας ο κ. Υπουργός Εξωτερικών, παρουσιάσθηκαν από το 
Προεδρείο 27, ακόμη, σχέδια άρθρων που αφορούν στα οικονομικά της ΕΕ και το 
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Παρουσιάσθηκαν, επίσης, οι 
προτάσεις νομικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διαμόρφωση του τμήματος 
της Συνταγματικής Συνθήκης που αφορά στις πολιτικές της ΕΕ.________________

2. Βαλκανική Πολιτική:
1. Προώθηση των σχέσεων με τις Βαλκανικές χώρες
2. Ενίσχυση - μέχρι το 2004- της προοπτικής ένταξης στην ΕΕ όλων των βαλκανικών 

χωρών, με συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου -μακροπρόθεσμα- να επιτευχθεί 
πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη και να διαφυλαχθεί το 
απαραβίαστο των συνόρων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
. Ο Υπ. Εξωτερικών περιόδευσε στις βαλκανικές πρωτεύουσες, επιβεβαιώνοντας το 

ενδιαφέρον της Ελλάδας για την περιοχή και σηματοδοτώντας και την πορεία προς 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2003), όπου αναμένεται



να επισφραγισθεί η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης των χωρών της 
Βαλκανικής με την ΕΕ.

• Έγιναν θεσμοθετημένες υπουργικές συναντήσεις της ΕΕ με Αλβανία, πΓΔΜ και 
Κροατία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο πρόβλημα του οργανωμένου 
εγκλήματος.

• Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης διευκρινίστηκε ότι στόχος της ΕΕ 
είναι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007. Κατά την Ελληνική 
Προεδρία θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες προενταξιακές στρατηγικές και θα 
υιοθετηθούν οι αναθεωρημένες εταιρικές σχέσεις για τις δύο αυτές χώρες. 
Σκοπός μας είναι να τις βοηθήσουμε να κλείσουν όσο το δυνατό περισσότερα 
κεφάλαια, τηρώντας πάντοτε τις γνωστές αρχές των διαπραγματεύσεων.

3. Ελληνοτουρκικές Σχέσεις -  Κυπριακό:
• Προώθηση καλών γειτονικών σχέσεων με την Τουρκία
• Διευθέτηση των ζητημάτων που εγείρει η Άγκυρα με βάση τις επιταγές του Διεθνούς 

Δικαίου και τις Διεθνείς Συνθήκες
• Διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ελσίνκι, του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω προώθηση της προσέγγισης 

με την Τουρκία ώστε να εδραιωθούν διμερείς σχέσεις καλής γειτονίας μέσα σε 
πλαίσιο κανόνων διεθνούς δικαίου. Συνεχίσθηκαν έτσι και προβλέπεται να 
συνεχισθούν οι δραστηριότητες στους γνωστούς τομείς “χαμηλής 
αντιπαλότητας”. Το ίδιο ισχύει και ως προς τις (9 έως τώρα) διερευνητικές 
επαφές σχετικά με την παραπομπή του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου στο ΔΔΧ.

. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθείται η εξέλιξη της τριγωνικής σχέσης 
Τούρκων- Αμερικανών- Κούρδων η οποία, υπό το φως των γνωστών τουρκικών 
φιλοδοξιών ως προς το βόρειο Ιράκ, θα μπορούσε να απολήξει σε ανατροπή των 
γεωπολιτικών συσχετισμών της περιοχής.___________________________________

4. Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με στόχους
• την αναβάθμιση της εικόνας που έχει η Ελλάδα διεθνώς,
• τη μακροπρόθεσμη προώθηση των στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και 

των ευρύτερων συμφερόντων της χώρας
• την προώθηση και ανάδειξη του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ___________________________________________________________
• Σχεδιάζεται η διοργάνωση Ολυμπιακών εβδομάδων σε πόλεις του εξωτερικού, 

καθώς και η ανάδειξη θεμάτων όπως η Ολυμπιακή Φλόγα, η Ολυμπιακή Εκεχειρία



και η προβολή της σύγχρονης Ελλάδας ως κεντρικών θεμάτων στη Διεθνή 
Ολυμπιακή Επικοινωνία.

5. Άσυλο -  Μετανάστευση -  Διαχείριση Συνόρων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Η Ελλάδα προσπαθεί να προωθήσει τα ζητήματα μετανάστευσης (νόμιμης και 

παράνομης) και διαχείρισης συνόρων κατά την Προεδρία της. Στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να γίνει αποτίμηση της προόδου ως προς 
την πρακτική υλοποίηση αυτών των θεμάτων.

• Νόμιμη μετανάστευση: Επιτεύχθηκε συμφωνία στο θέμα της Οικογενειακής 
Επανένωσης (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003). Αναμένεται ανακοίνωση της Ε. 
Επιτροπής για τη σχέση νόμιμης μετανάστευσης και διαδικασιών ένταξης των 
μεταναστών και απασχόλησης. Η Προεδρία εξετάζει το ενδεχόμενο να προωθήσει 
κείμενο συμπερασμάτων για διαμόρφωση κοινών αρχών ως προς τις διαδικασίες 
ένταξης των μεταναστών. Παράλληλα, προωθεί την επεξεργασία οδηγίας για το 
καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων υπηκόων από τρίτες χώρες το οποίο πρέπει 
να υιοθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο 2003. Πάντως η επίτευξη συμφωνίας στην οδηγία 
αυτή κρίνεται δυσχερής.

. Ευθύνη των κρατών-μελών για την εξέταση αιτήσεων ασύλου (Δουβλίνο II), μετά 
την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, αναμένεται η 
κατάθεση πρότασης κανονισμού από την Ε. Επιτροπή.

• Σχέσεις με τρίτες χώρες: βασικό θέμα αποτελεί η σύναψη συμφωνιών
επανεισδοχής. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με Μακάο, Χονγκ-Κονγκ και 
Σρι Λάνκα και εκκρεμούν εκείνες με Μαρόκο, Πακιστάν, Ρωσία και Ουκρανία. Έχει 
δοθεί εντολή στην Ε. Επιτροπή για ανάλογη διαπραγμάτευση με Αλβανία, Τουρκία, 
Αλγερία και Κίνα.

. Τα περισσότερα από τα 17 επιχειρησιακά προγράμματα για την διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων (μεταξύ των οποίων δύο ελληνικά, ένα για τα χερσαία και ένα 
για τα θαλάσσια) έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται στην τελική τους φάση. 
Στα περισσότερα από αυτά συμμετέχει και η χώρα μας. Μόλις ολοκληρωθούν, θα 
γίνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της ελληνικής πρότασης για 
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Θαλασσίων Συνόρων. Ανταγωνιστικές 
προτάσεις έχουν υποβάλει η Ισπανία και η Ιταλία. Από πλευράς μας επιδιώκουμε 
συναινετική λύση για διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.

. Ορθολογικός καταμερισμός των βαρών (burden sharing) μεταξύ των κρατών- 
μελών: Σε εφαρμογή των συμπερασμάτων της Σεβίλλης, η ΕΕ έχει διαμορφώσει 
πλέον άποψη ως προς την ανάγκη εξεύρεσης “κοινών” σφαιρικών λύσεων. Η Ε. 
Επιτροπή έχει ήδη δημοσιοποιήσει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
υφισταμένων χρηματοδοτικών πόρων για τον επαναπατρισμό λαθρομεταναστών και 
ατόμων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, με τη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων, καθώς και με προγράμματα σε τρίτες χώρες. Αναμένεται 
επίσης, η εκπόνηση μελέτης, μέχρι τον Ιούνιο 2003, για το θέμα του ορθολογικού 
καταμερισμού δαπανών (burden sharing), ως προς τη διαχείριση των εξωτερικών


