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Πρόλογος 
 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και το νέο 
ευρωπαϊκό νόµισµα είναι  πλέον µια πραγµατικότητα. Η συµµετοχή της 
χώρας µας στην Ο.Ν.Ε. επιβάλλει τη συστηµατική προετοιµασία του 
Ελληνικού κράτους, των φορέων  της οικονοµίας και της ελληνικής 
κοινωνίας   εν όψει της εισαγωγής του Ευρώ. 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για 
λογαριασµό της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. προχώρησε στην εκπόνηση της µελέτης για 
τις επιπτώσεις της εισαγωγής του Ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Στόχος της Μελέτης είναι η να καταδείξει τις επιπτώσεις από την 
εισαγωγή του ευρώ στην Τ.Α. ώστε να προετοιµαστούν έγκαιρα οι 
φορείς της (∆ήµοι, Κοινότητες , Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ∆ηµοτικές 
και Νοµαρχιακές Επιχειρήσεις,  λοιπά Νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ), 
καθώς επίσης να περιγράψει το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η 
Αυτοδιοίκηση στην ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών. 

Για το αποτέλεσµα και την συµµετοχή τους στην εν λόγω µελέτη 
αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες στους  µελετητές κ. Μανεσιώτη Βασίλη 
(Phd)  και Κράκαρη Νικόλαο που είχαν και την κύρια ευθύνη, καθώς και 
στα µέλη της αρµόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί από την  ΚΕ∆ΚΕ 
κ.κ. Στέλιο Γιανναράκη ∆ιευθυντή ΚΕ∆ΚΕ, Γαβριήλ  Κουγιανό 
Στέλεχος ΚΕ∆ΚΕ, Μάµαλη Πέτρο Υπεύθυνο Οικονοµικών 
∆ραστηριοτήτων της ΕΕΤΑΑ, , Γιάννη Γούπιο Στέλεχος ΕΕΤΑΑ, 
Κακλαµάνη Αικατερίνη Στέλεχος ΕΕΤΑΑ, Νώντα Λαµπρακάκη 
Πρόεδρο Π.Ο.Ε. ΟΤΑ , Σπύρο Χαµακιώτη ∆ιευθυντή Ταµιακής 
Υπηρεσίας ∆ήµου Αθηναίων, Φώτη Τζιβάκη Γενικό ∆ιευθυντή 
ΥΠΕΣ∆∆Α και Χαιρετάκη Μανόλη. 

 

 

Απόστολος Κοιµήσης  
- Πρόεδρος της Επιτροπής  ΚΕ∆ΚΕ 
για τη µελέτη και διερεύνηση των 
θεµάτων µετάβασης της Τ.Α. στο 
ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα 

- Γενικός Γραµµατέας ΚΕ∆ΚΕ 
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1. Εισαγωγή - Ιστορική αναδροµή 
 

Η αναζήτηση νοµισµατικής σταθερότητας από τις ευρωπαϊκές 
χώρες έχει µακρά ιστορία. Ήδη από το 1865 έχουµε τη σύσταση της 
Λατινικής Νοµισµατικής Ένωσης (Latin Monetary Union), µε τη 
συµµετοχή της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ιταλίας και της Ελβετίας και 
αργότερα (1867) και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, η Γερµανία, η Ολλανδία 
και οι σκανδιναβικές χώρες παρέµεναν σε «κανόνα αργύρου». Σύντοµα, 
όµως, γενικεύθηκε ο «κανόνας χρυσού», που ήδη ακολουθούσε η 
Μεγάλη Βρετανία από το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα 1. 

Οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας είχαν 
προβλέψει, από το 1957, την ανάγκη για νοµισµατική ένωση και 
εισαγωγή ενός κοινού νοµίσµατος. Γι� αυτό, µε τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Ρώµης αναγνωρίζεται ότι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
αποτελούν θέµα κοινού ενδιαφέροντος. 

Το 1962 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) πρότεινε 
ευθέως την εισαγωγή ενός ενιαίου νοµίσµατος. Τη δεκαετία του �60, 
όµως, δόθηκε προτεραιότητα στην εναρµόνιση των δασµών και των 
έµµεσων φόρων και στην προετοιµασία εισαγωγής του Φ.Π.Α.. Παρ� όλα 
αυτά, στο τέλος της δεκαετίας του �60 υποβλήθηκε η έκθεση Werner 
(εγκρίθηκε το 1971), η οποία πρότεινε την εισαγωγή ενιαίου νοµίσµατος 
το 1980. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 και ο στασιµοπληθωρισµός που 
ακολούθησε στις ανεπτυγµένες οικονοµίες καθυστέρησαν σηµαντικά την 
πρόοδο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η εισαγωγή του Φ.Π.Α. π.χ. 
ολοκληρώθηκε το 1979 αντί του 1973, ενώ δεν σηµειώθηκε καµµία 
πρόοδος για τους παραδοσιακούς έµµεσους φόρους (καπνών, 
οινοπνευµατωδών, καυσίµων), παρά το γεγονός ότι οι σχετικές προτάσεις 
οδηγιών ήταν έτοιµες από το 1972.  

Μετά τη Σµιθσόνια Συµφωνία του ∆εκεµβρίου 1971, όπου 
ουσιαστικά υιοθετήθηκε το σύστηµα κυµαινοµένων συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, µε ελεγχόµενη διακύµανση 2,25% εκατέρωθεν του δολαρίου, 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποφάσισαν το 1972 να 
περιορίσουν περαιτέρω τη διακύµανση της ισοτιµίας των δικών τους 
νοµισµάτων κατά 1,125% εκατέρωθεν της τιµής του δολαρίου. Το 
σύστηµα αυτό, γνωστό ως «φίδι της Ε.Ο.Κ. µέσα στο Σµιθσόνιο τούνελ» 
(snake in the tunnel), περιόριζε στενά τις διακυµάνσεις των ευρωπαϊκών 
νοµισµάτων έναντι του δολαρίου (2,25%) και µεταξύ τους (4,5%). Στη 
συνέχεια, δηµιουργήθηκε το 1978 το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα 

                                                           
1  Αρχικά ο «κανόνας χρυσού» υιοθετήθηκε από την Τράπεζα της Αγγλίας το 1717, µε πρωτοβουλία 
του Sir Isaac Newton. 
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(EMS) και ο Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ERM). Οι 
«κεντρικές ισοτιµίες» επιτρέπονταν να κυµαίνονται µέσα σε στενά 
πλαίσια, 2,25% εκατέρωθεν της κεντρικής ισοτιµίας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του �80 είχε πλέον καταστεί σαφές ότι, 
λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων,  οι ευρωπαϊκές οικονοµίες είχαν 
χάσει σηµαντικό έδαφος έναντι των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας. Γι� αυτό 
αποφασίστηκε η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η 
δηµιουργία ενός ενιαίου οικονοµικού χώρου. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Ε.Ε.Π.), που υπογράφτηκε το 
Φεβρουάριο του 1986, αντανακλά ακριβώς αυτή την επιθυµία 
επιτάχυνσης και διεύρυνσης της οικονοµικής ενοποίησης. Ο κύριος 
στόχος της Ε.Ε.Π. ήταν η δηµιουργία (από 1ης Ιανουαρίου 1993) της 
ενιαίας αγοράς, εντός της οποίας η διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, 
κεφαλαίων και εργαζοµένων θα ήταν απολύτως ελεύθερη. 

Η έγκαιρη υιοθέτηση και υλοποίηση της Ε.Ε.Π. από όλα τα κράτη 
µέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και 
υπηρεσιών και την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, κατέδειξε την 
επιθυµία για ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, αλλά και την ανάγκη της 
Νοµισµατικής Ένωσης.  

Συγκεκριµένα, η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, 
σε συνδυασµό µε το Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, ο οποίος 
την περίοδο 1987-1992 λειτούργησε ουσιαστικά ως µηχανισµός 
σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, δεν άφηναν στα κράτη-µέλη 
περιθώρια άσκησης ανεξάρτητης νοµισµατικής πολιτικής. Εάν π.χ. ένα 
κράτος-µέλος ακολουθούσε χαλαρή νοµισµατική πολιτική, µε 
αποτέλεσµα τα εγχώρια επιτόκια να µειωθούν σηµαντικά, δηλαδή 
περισσότερο από το αποδεκτό όριο διαφοράς, έναντι των επιτοκίων των 
άλλων κρατών-µελών, τότε θα επακολουθούσε µία µαζική έξοδος 
κεφαλαίων, από τη χώρα µε τα χαµηλά επιτόκια προς τις άλλες χώρες-
µέλη και αντιστρόφως.  

Υπήρχε βέβαια η δυνατότητα ανεξάρτητης νοµισµατικής 
πολιτικής, αλλά µε κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία. Αυτό, όµως, 
διαταράσσει το εµπόριο και θα ερχόταν σε αντίθεση µε τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι αποδεκτό από τις υπόλοιπες χώρες-µέλη. Άρα, 
η εισαγωγή ενιαίου νοµίσµατος και η άσκηση κοινής νοµισµατικής 
πολιτικής ήταν πλέον αναπόφευκτα. 

Εξ άλλου, και οι εµπορευµατικές ροές µεταξύ των χωρών-µελών 
διευκολύνονται τα µέγιστα από την εισαγωγή ενός κοινού νοµίσµατος. Οι 
συναλλαγµατικοί κίνδυνοι, τους οποίους συνεπάγεται η ύπαρξη πολλών 
νοµισµάτων, περιορίζουν και πολλές φορές εκµηδενίζουν τα οφέλη του 
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ελεύθερου εµπορίου. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός νοµίσµατος µειώνει το 
κόστος και εκµηδενίζει το συναλλαγµατικό κίνδυνο των συναλλαγών. Γι� 
αυτό, η ολοκλήρωση της Ο.Ν.Ε. αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα της 
Ενιαίας Αγοράς.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ε.Ε.Π., αν και δεν αναφέρεται 
στην υιοθέτηση ενός κοινού νοµίσµατος, θα πρέπει να θεωρείται ως ο 
δεύτερος σηµαντικός σταθµός (µετά τη Συνθήκη της Ρώµης) στην πορεία 
προς την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Εξ άλλου, δύο περίπου 
χρόνια µετά την υπογραφή της Ε.Ε.Π. και πριν την εγκαθίδρυση της 
Ενιαίας Αγοράς µία επιτροπή υπό τον Delors συνέταξε έκθεση (γνωστή 
ως Έκθεση Delors), η οποία πρότεινε τη βαθµιαία εισαγωγή ενός κοινού 
νοµίσµατος. Το πόρισµα της επιτροπής αυτής απετέλεσε τη βάση για τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. 
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2. Το Νοµικό Πλαίσιο της Ο.Ν.Ε. και του Ευρώ 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η Συνθήκη της Ρώµης περιείχε από την 
αρχή διατάξεις για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, και έτσι έµµεσα είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί ότι αποτελεί µέρος του νοµοθετικού πλαισίου για 
το ενιαίο νόµισµα. Σηµαντικό επίσης σταθµό αποτελεί η Ε.Ε.Π. και η 
εγκαθίδρυση της Ενιαίας Αγοράς, που κατέδειξαν την ανάγκη εισαγωγής 
ενός κοινού νοµίσµατος. 

Η αναπόφευκτη ανάγκη για την άσκηση κοινής νοµισµατικής 
πολιτικής και τα µεγάλα πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή ενιαίου 
νοµίσµατος αναγνωρίστηκαν έγκαιρα και οδήγησαν στην αναθεώρηση 
των τριών ιδρυτικών συνθηκών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα [Ε.Ο.Κ.], Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακα και Χάλυβα [Ε.Κ.Α.Χ.] και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής 
Ενέργειας [Ε.Κ.Α.Ε.]). Η αναθεώρηση αυτή έγινε µε τις δύο 
διακυβερνητικές διασκέψεις της 15ης ∆εκεµβρίου 1990 και της 3ης 
Φεβρουαρίου 1992, προϊόν των οποίων είναι η γνωστή Συνθήκη του 
Μάαστριχτ (εφεξής Συνθήκη). Η Συνθήκη αυτή, που υπογράφτηκε το 
Φεβρουάριο του 1992 και τέθηκε σε ισχύ το Νοέµβριο του 1993, έδωσε 
νέα ώθηση και εγκαινίασε µια νέα φάση στη διαδικασία προς την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Με τη Συνθήκη δηµιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
Ε.Ε.), η οποία βασίζεται µεν στις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
(Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. και Ε.Κ.Α.Ε.), επεκτείνεται όµως σηµαντικά προς 
νέες κατευθύνσεις, όπως η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η Πολιτική 
Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.), η κοινή ιθαγένεια των πολιτών των χωρών-
µελών, η στενή συνεργασία σε θέµατα δικαιοσύνης κ.λπ.. 

Ο σηµαντικότερος, όµως, χώρος κοινοτικής επέκτασης, που 
προβλέπει η Συνθήκη, είναι η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
(Ο.Ν.Ε.), συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής του ενιαίου 
νοµίσµατος. Ο πυρήνας των διατάξεων για την Ο.Ν.Ε. βρίσκεται στον 
Τίτλο VI, περί "Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής", της 
Συνθήκης και αποτελείται από 26 άρθρα, κατανεµηµένα σε 4  κεφάλαια. 
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την οικονοµική πολιτική (άρθρα 102Α έως 
104Γ), το δεύτερο την (κοινή) νοµισµατική πολιτική, 
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 
Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ., άρθρα 105 έως 109), το τρίτο ορισµένα θεσµικά 
θέµατα της Ε.Κ.Τ. καθώς και τις σχέσεις της Ε.Κ.Τ. µε τα άλλα όργανα 
της Ε.Ε. και, τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε ορισµένες 
µεταβατικές  διατάξεις (άρθρα 109Ε έως 109Μ). Ορισµένα από αυτά τα 
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άρθρα συµπληρώνονται και από πρωτόκολλα. Το σύνολο αυτών των 
διατάξεων αποτελεί το πρωτογενές δίκαιο της Ο.Ν.Ε. και της θέσπισης 
του Ευρώ. 

Ήδη από το 1993 άρχισε να διαµορφώνεται και το παράγωγο 
κοινοτικό δίκαιο, µε την έκδοση των σχετικών Οδηγιών και Κανονισµών. 
Συγκεκριµένα, στις 31 ∆εκεµβρίου 1993 δηµοσιεύθηκαν οι δύο πρώτοι 
Κανονισµοί του Συµβουλίου 3603/93 και 3604/93 (Ε.Ε. Αριθ. L332/31-
12-1993) σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του δηµόσιου τοµέα από την 1 
Ιανουαρίου 1994 και εφεξής. Ο πρώτος Κανονισµός, ο οποίος εκδόθηκε 
σύµφωνα µε τα άρθρα 104 και 104Β (1) της Συνθήκης, απαγορεύει την 
άµεση χρηµατοδότηση του δηµόσιου τοµέα (άρα και των Ο.Τ.Α.) από την 
κεντρική τράπεζα της κάθε χώρας ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.). Ο δεύτερος Κανονισµός αφορά την απαγόρευση της 
προνοµιακής πρόσβασης του δηµόσιου τοµέα (άρα και των Ο.Τ.Α.) στις 
αγορές χρήµατος και κεφαλαίων (π.χ. χαµηλότερα επιτόκια κ.λπ.) και 
εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 104Α της Συνθήκης. 

Στη συνέχεια δηµοσιεύθηκε στις 17 Ιουνίου 1997 ο Κανονισµός 
1103/97 «σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του 
Ευρώ». Σκοπός του Κανονισµού αυτού, ο οποίος εκδόθηκε βάσει του 
άρθρου 235 της Συνθήκης, ήταν η άρση της αβεβαιότητας στις διεθνείς 
αγορές χρήµατος και κεφαλαίων, όσον αφορά τις συνέπειες της 
εισαγωγής του Ευρώ και ιδιαίτερα τη σχέση Ευρώ και ECU, Ευρώ και 
εθνικών νοµισµάτων και την τύχη των συµβάσεων σε ECU («συνέχεια 
των συµβάσεων»). 

∆ύο ακόµη Κανονισµοί που αφορούσαν τα δηµόσια οικονοµικά 
ακολούθησαν το 1997 (7 Ιουλίου): Ο Κανονισµός 1466/97 «για την 
ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής κατάστασης και την 
εποπτεία και το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών», ο οποίος 
υποχρεώνει τα κράτη-µέλη που συµµετέχουν στην Ο.Ν.Ε. να 
υποβάλλουν «προγράµµατα σταθερότητας» και όσα δεν συµµετέχουν 
«προγράµµατα σύγκλισης» από 1 Μαρτίου 1999, και ο Κανονισµός 
1467/97 «για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής της 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος». Οι δύο αυτοί Κανονισµοί ήταν 
απαραίτητοι για την υλοποίηση του Συµφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. 

Στη Σύνοδο Κορυφής της 2 Μαΐου 1998 υιοθετήθηκαν δύο ακόµη 
Κανονισµοί: Ο Κανονισµός 974/98 «για την εισαγωγή του Ευρώ» και ο 
Κανονισµός 975/98 «για την ονοµαστική αξία και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των κερµάτων σε Ευρώ που πρόκειται να 
κυκλοφορήσουν». Και οι δύο αυτοί Κανονισµοί περιλαµβάνουν 
λεπτοµέρειες που αφορούν την εισαγωγή και κυκλοφορία του Ευρώ.  
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Σηµειώνεται, τέλος, ότι εκκρεµεί η έκδοση τριών ακόµη 
Κανονισµών, που αναφέρονται στη λειτουργία της Ε.Κ.Τ. και 
συγκεκριµένα στη δυνατότητά της να επιβάλλει κυρώσεις, στον 
καθορισµό των υποχρεωτικών δεσµεύσεων (reserve requirements) και 
στη συλλογή στατιστικών στοιχείων από την Ε.Κ.Τ.. 

 

2.1.  Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Σ.Σ.Α.)  
Το Σ.Σ.Α. υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 

Άµστερνταµ (17-6-1997), οι σχετικές συζητήσεις, όµως, είχαν ξεκινήσει 
από το Συµβούλιο της Μαδρίτης (∆εκέµβριος 1995). Το Σ.Σ.Α. 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας κατά το τρίτο 
στάδιο της Ο.Ν.Ε., δηλαδή µετά την 1 Ιανουαρίου 1999, και αφορά (προς 
το παρόν) τα 11 κράτη που ήδη συµµετέχουν στην Ο.Ν.Ε.. 

Η υιοθέτηση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
συνεπάγεται ορισµένες υποχρεώσεις, τόσο από µέρους των κρατών-
µελών, όσο και από µέρους της Επιτροπής και του Συµβουλίου.  

Πιο συγκεκριµένα, τα κράτη-µέλη: 
1) δεσµεύονται να έχουν ως µεσοπρόθεσµο στόχο ισοσκελισµένο ή 
πλεονασµατικό προϋπολογισµό, 

2) δεσµεύονται να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα το ταχύτερο δυνατό 
για τη διόρθωση τυχόν υπερβολικών ελλειµµάτων, το αργότερο εντός 
του εποµένου έτους από την εµφάνιση του ελλείµµατος, 

3) δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν το άρθρο 2 §3 του Κανονισµού 
1467/97 (βλ. ανωτέρω), εκτός εάν η οικονοµία τους βρίσκεται σε 
βαθειά ύφεση (δηλ. η κάµψη του ρυθµού αύξησης του Α.Ε.Π. είναι 
µεγαλύτερη από 0,75%). 
Παράλληλα, η Επιτροπή υποχρεούται: 

4) να φροντίζει για την αυστηρή, έγκαιρη και αποτελεσµατική 
εφαρµογή του Σ.Σ.Α., 

5) να προετοιµάζει όλες τις αναγκαίες αναφορές, γνώµες και προτάσεις, 
ώστε να διευκολύνει την ταχύτατη και αυστηρή εφαρµογή της 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, οποτεδήποτε διαφαίνεται ο 
κίνδυνος ενός υπερβολικού ελλείµµατος, ή το πραγµατικό ή 
προϋπολογισµένο έλλειµµα υπερβαίνει το 3%, 

6) να δικαιολογεί γραπτώς στο Συµβούλιο γιατί τυχόν έλλειµµα άνω του 
3% δεν αποτελεί, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, υπερβολικό 
έλλειµµα. 
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Τέλος, το Συµβούλιο δεσµεύεται: 
7) στην αυστηρή και έγκαιρη εφαρµογή των όρων του Σ.Σ.Α., 
8) στην τήρηση των χρονικών ορίων της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείµµατος, 

9) στην επιβολή κυρώσεων σε κάθε περίπτωση που το κράτος-µέλος δεν 
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την εξάλειψη του υπερβολικού 
ελλείµµατος,  

10) να απαιτεί από το κράτος-µέλος εναντίον του οποίου αποφασίσθηκε η 
επιβολή κυρώσεων µία άτοκη κατάθεση και 

11) τέλος, να µετατρέπει µετά από δύο χρόνια την άτοκη κατάθεση σε 
πρόστιµο, εάν δεν έχει εξαλειφθεί το υπερβολικό έλλειµµα.  
Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι τέθηκαν πολύ αυστηροί 

κανόνες και περιορισµοί στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής 
στην Τρίτη φάση της Ο.Ν.Ε.. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι είναι πολύ πιο 
αυστηροί απ� ό,τι στη συνθήκη του Μάαστριχτ, αποβλέπουν στη 
διαφύλαξη της Ε.Κ.Τ. και της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής από 
«δυσάρεστες εκπλήξεις», που θα προέρχονται από τυχόν άσκηση 
ανεύθυνης δηµοσιονοµικής πολιτικής από ένα ή περισσότερα κράτη-
µέλη. Με το Σ.Σ.Α., αλλά και ορισµένους από τους Κανονισµούς που 
προαναφέραµε, επιβλήθηκαν τέτοιοι περιορισµοί στην άσκηση, 
χρηµατοδότηση και συντονισµό των εθνικών δηµοσιονοµικών πολιτικών, 
που περιορίζονται δραστικά οι δυνατότητες του δηµόσιου τοµέα να 
αποτελεί πηγή µακροοικονοµικών ανισορροπιών, τόσο για το κάθε 
κράτος-µέλος, όσο και για την Ένωση στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, η 
Ε.Κ.Τ. θα γνωρίζει εκ των προτέρων το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα 
κινείται η δηµοσιονοµική πολιτική των κρατών-µελών και έτσι θα 
χαράσσει και θα ασκεί καλύτερα τη νοµισµατική πολιτική. 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κανονισµοί σχετικά µε την εισαγωγή του Ευρώ 

 
Αριθµός 
Κανονισµού 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

Άρθρο της 
Συνθήκης βάσει 
της οποίας 
εξεδόθη 

 

Τίτλος - Θέµα 

 
Έναρξη 
ισχύος 

1)  3603/93 Ε.Ε. L332/31-12-93 104, 104 Β(1) «Απαγόρευση της άµεσης χρηµατοδότησης του 
δηµόσιου τοµέα που αναφέρεται στα άρθρα 104 και 
104 Β(1) της Συνθήκης» 

1-1-1994 

2)  3604/93 Ε.Ε. L332/31-12-93 104 Α «Απαγόρευση της προνοµιακής πρόσβασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 104 Α της Συνθήκης» 

1-1-1994 

3)  1103/97                  /17-6-97 235 «Σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν στην 
εισαγωγή του Ευρώ» 

20-6-1997 

4)  1466/97 Ε.Ε. L209/7-7-97 103 (5) «Για την ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής 
κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισµό των 
οικονοµικών πολιτικών» 

1-7-1998 

5)  1467/97 Ε.Ε. L209/7-7-97 104 Γ (14) «Για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της 
εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος» 

1-1-1999 

6)   974/98 Ε.Ε. L139/3-5-98 109 Λ(4) «Για την εισαγωγή του Ευρώ» 1-1-1999 
7)   975/98 Ε.Ε. L139/3-5-98 105 Α(2) «Για την ονοµαστική αξία και τις τεχνικές 

προδιαγραφές των κερµάτων σε Ευρώ που πρόκειται να 
κυκλοφορήσουν» 

1-1-1999 
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3. Το χρονοδιάγραµµα εισαγωγής του Ευρώ 
 

3.1. Γενικές αρχές 
Το µέγεθος και οι δυσχέρειες του όλου εγχειρήµατος της 

εισαγωγής του ενιαίου νοµίσµατος απαιτούν προσεκτικά βήµατα, µακρά 
περίοδο προετοιµασίας και σηµαντικό βαθµό ευελιξίας. Στη Συνθήκη και 
στους Κανονισµούς που προαναφέρθηκαν καθορίζονται οι τρεις φάσεις 
εισαγωγής του νέου νοµίσµατος, ο χρόνος απόσυρσης των εθνικών 
νοµισµάτων, καθώς και οι υποχρεώσεις του δηµόσιου, αλλά και του 
ιδιωτικού τοµέα. 

Ήδη µε τον Κανονισµό 1103/97 ρυθµίστηκαν ορισµένα πολύ 
σηµαντικά θέµατα και καθορίστηκαν οι γενικές αρχές που θα ισχύουν σε 
όλη τη µεταβατική περίοδο και θα διέπουν τη µετάβαση στο Ευρώ. 
i) Σχέση Ευρώ και ECU 

Από 1 Ιανουαρίου 1999 το «καλάθι» του ECU µετατρέπεται σε 
Ευρώ µε επίσηµη ισοτιµία 1:1. Η αρχή αυτή υπήρχε ήδη στη Συνθήκη 
και είχε επαναβεβαιωθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης 
(1995). Η αρχή αυτή αναφέρεται στο επίσηµο ECU (Κανονισµός 
3320/94) και εφαρµόζεται και σε όλες τις ιδιωτικές συµβάσεις οι οποίες 
αναφέρονται στο ECU, ακόµη και σε περιπτώσεις που η συγκεκριµένη 
διατύπωση ενδεχοµένως δεν είναι απόλυτα σαφής. (Εξαιρούνται βέβαια 
οι περιπτώσεις που και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δεν επιθυµούν µια 
τέτοια ερµηνεία). Σηµειώνεται, όµως, ότι το Ευρώ δεν αποτελεί «καλάθι» 
νοµισµάτων, αλλά αυτοτελές και αυθύπαρκτο νόµισµα.  
ii) Σχέση Ευρώ και εθνικών νοµισµάτων 

Την 1η Ιανουαρίου 1999 το Ευρώ κατέστη επίσηµο νόµισµα (σε 
λογιστική µορφή) των 11 κρατών-µελών που συµµετέχουν στο τρίτο 
στάδιο της Ο.Ν.Ε.  και αντικατέστησε τα εθνικά τους νοµίσµατα. Από 
την ίδια ηµεροµηνία καθορίστηκαν αµετάκλητα οι ισοτιµίες των εθνικών 
νοµισµάτων προς το Ευρώ. Σε φυσική µορφή, όµως, θα εξακολουθήσουν 
να κυκλοφορούν τα εθνικά νοµίσµατα, τα οποία επίσης θα αποτελούν 
νόµιµο χρήµα µε αναγκαστική κυκλοφορία, και θα θεωρούνται 
«υποδιαιρέσεις» του Ευρώ. 
iii) Η αρχή της «συνέχειας των συµβάσεων» (continuity of contracts) 

Με το άρθρο 3 του Κανονισµού 1103/97 καθιερώνεται η αρχή 
της «συνέχειας των συµβάσεων». Η εισαγωγή, δηλαδή, του Ευρώ δεν θα 
πρέπει να έχει (νοµικές ή άλλες) επιπτώσεις στις υπάρχουσες συµβάσεις 
ή άλλα νοµικά κείµενα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. 
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Όπως διατυπώνεται στον Κανονισµό, «η εισαγωγή του Ευρώ δεν 
θα έχει ως συνέπεια την τροποποίηση κάποιου όρου σύµβασης ή την 
απαλλαγή ενός συµβαλλοµένου από υποχρέωση παροχής που απορρέει 
από σύµβαση, ούτε θα δίνει σε συµβαλλόµενο µέρος το δικαίωµα για 
µονοµερή τροποποίηση ή καταγγελία σύµβασης». 

Επίσης, κανένας από τους συµβαλλοµένους δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να επικαλεσθεί ότι η εισαγωγή του Ευρώ αποτελεί «λόγο 
ανωτέρας βίας» («force majeure») ή «απρόβλεπτο γεγονός».  

Με την αρχή αυτή δεν περιορίζεται η αβεβαιότητα από την 
εισαγωγή του Ευρώ µόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και σε τρίτες 
χώρες, όπου πιθανόν να υπάρχουν συµβάσεις σε ένα από τα νοµίσµατα 
που θα αντικατασταθούν από το Ευρώ. Ο συνδυασµός της αρχής της 
«συνέχειας των συµβάσεων» µε την αρχή «lex monetae» διασφαλίζει σε 
µεγάλο βαθµό και τις συµβάσεις εκτός Ε.Ε., δεδοµένου ότι σε όλα τα 
µεγάλα διεθνή χρηµατοοικονοµικά κέντρα η αρχή «lex monetae» γίνεται 
δεκτή. 
iv) Η αρχή της «µη υποχρέωσης - µη απαγόρευσης» (no obligation - no 

prohibition) 

 Η αρχή αυτή διατυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Μαδρίτης (1995) και αποβλέπει στο να δοθεί στα οικονοµούντα άτοµα η 
µέγιστη δυνατή ελευθερία και ευελιξία, όσον αφορά τη µετάβαση στο 
νέο νόµισµα.  

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι επιχειρήσεις και όλοι οι ιδιωτικοί 
φορείς έχουν τη δυνατότητα («δεν απαγορεύεται») να υιοθετήσουν το 
Ευρώ στις συναλλαγές τους από την 1η Ιανουαρίου 1999, ή οποιαδήποτε 
άλλη ηµεροµηνία, έως τις 30 Ιουνίου 2002. Ταυτόχρονα, δεν είναι 
υποχρεωµένες να υιοθετήσουν το Ευρώ πριν από το τέλος Ιουνίου 2002. 
Έτσι, η κάθε επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το δικό της 
ρυθµό προσαρµογής και µετάβασης στο Ευρώ, ανάλογα µε τις ανάγκες 
της και τις δυνατότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές επιχειρήσεις 
αποφάσισαν από 1ης Ιανουαρίου 1999 να αναγράφουν τις τιµές τους και 
στο εθνικό νόµισµα και σε Ευρώ. 
v) ∆υνατότητα συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο σε Ευρώ (Euro-option) 

Τέλος, καθ� όλη τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, η 
δηµόσια διοίκηση θα προσφέρει τη δυνατότητα (επιλογή) στους ιδιώτες 
να χρησιµοποιούν το Ευρώ σε όλες τις συναλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο. 
Θα πρέπει να είναι σε θέση, π.χ., να δέχεται φορολογικές δηλώσεις σε 
Ευρώ, παραστατικά εισαγωγών-εξαγωγών σε Ευρώ, τήρηση λογιστικών 
βιβλίων επιχειρήσεων σε Ευρώ κ.λπ.. 
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Αυτό σηµαίνει ότι το ∆ηµόσιο (συµπεριλαµβανοµένων και των 
Ο.Τ.Α.) θα πρέπει να είναι έτοιµο από πολύ νωρίς, εκτός εάν δεν 
παραχωρήσει την «επιλογή-Ευρώ». Εάν δηλαδή ανακοινωθεί στους 
ιδιωτικούς φορείς ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα συναλλαγών µε το 
∆ηµόσιο σε Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999. 

 

3.2. Το χρονοδιάγραµµα για τις 11 χώρες-µέλη 

3.2.1. Α΄ φάση 2, από 1-1-1999 έως 31-12-2001 

Η έναρξη της Α΄ φάσης εισαγωγής του Ευρώ συνέπεσε µε την 
έναρξη του 3ου σταδίου της Ο.Ν.Ε.. Στη φάση αυτή οι 11 χώρες-µέλη που 
επελέγησαν το Μάιο του 1998 (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 2ας και 3ης 
Μαΐου 1998), προέβησαν στις εξής ενέργειες: 
i) Αµετάκλητος καθορισµός των επίσηµων διµερών συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών των 11 χωρών. Για τον καθορισµό αυτό χρησιµοποιήθηκαν 
οι ισοτιµίες στο κλείσιµο των αγορών την Πέµπτη 31 ∆εκεµβρίου 
1998. Σηµειώνεται ότι οι ισοτιµίες αυτές είχαν ήδη προανακοινωθεί 
από το Μάιο του 1998. Οι ισοτιµίες αυτές είχαν καθορισθεί µε τέτοιο 
τρόπο 3, ώστε να µη µεταβληθεί η εξωτερική ισοτιµία του Ευρώ 
(δηλαδή του ECU) προς τρίτα νοµίσµατα, όπως π.χ. το γιεν, το 
δολλάριο κ.λπ.. 

ii) Εισαγωγή του Ευρώ ως επισήµου, αυτοτελούς νοµίσµατος (αν και σε 
λογιστική µορφή). Το Ευρώ θα είναι αυτοτελές νόµισµα και όχι 
«καλάθι νοµισµάτων», όπως ήταν το ECU. Έτσι, π.χ., ένας Γερµανός 
θα είναι δυνατό να έχει λογαριασµό καταθέσεων σε µία τράπεζα σε 
Ευρώ. Κάθε φορά, όµως, που θα καταθέτει ή θα αποσύρει χρήµατα, 
θα πρέπει να δίνει ή να παίρνει µάρκα, τα οποία µε βάση τη σταθερή 
ισοτιµία µάρκου-Ευρώ θα µετατρέπονται σε Ευρώ. Παρόµοια, ένας 
Πορτογάλος τουρίστας που θέλει να επισκεφθεί π.χ. την Ιταλία, 
µπορεί να αγοράσει στην Πορτογαλία traveler cheques, τα οποία θα 

                                                           
2  Σύµφωνα µε άλλη άποψη, ως πρώτη φάση εισαγωγής του Ευρώ θεωρείται η περίοδος µεταξύ της 

2ας Μαΐου 1998 και 31ης ∆εκεµβρίου 1998. Στο οκτάµηνο αυτό πραγµατοποιήθηκαν όλες οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την έναρξη του 3ου σταδίου της Ο.Ν.Ε., όπως, π.χ., η επιλογή 
των χωρών, η ίδρυση της Ε.Κ.Τ., η εκλογή του ∆.Σ. της Ε.Κ.Τ., κ.λπ.. 

3  Ο ακριβής τρόπος καθορισµού είναι αρκετά πολύπλοκος. Ξεκίνησε στις 11.30 π.µ. της 31ης  
∆εκεµβρίου 1998 µε παρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών, ούτως ώστε οι διµερείς 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ των νοµισµάτων των 11 χωρών, µέσω δολλαρίου, να ταυτίζονται 
µε τις προανακοινωθείσες κεντρικές ισοτιµίες. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η συναλλαγµατική 
ισοτιµία ECU - δολλαρίου. Τέλος, η επίσηµη συναλλαγµατική ισοτιµία του ECU έναντι των 11 
νοµισµάτων προέκυψε από τον πολλαπλασιασµό της ισοτιµίας δολλαρίου-ECU µε την ισοτιµία 
εθνικού νοµίσµατος-δολλαρίου, βάσει της σχέσης: 

     εθνικό νόµισµα        $        εθνικό νόµισµα 
                       ECU  ECU                $  
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είναι σε Ευρώ (πληρώνοντας µε εσκούδο), και στην Ιταλία θα δίνει 
τα traveler cheques και θα παίρνει λιρέτες (µε σταθερή ισοτιµία).  

iii) Επίσηµη έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(Ε.Κ.Τ.) και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 
(Ε.Σ.Κ.Τ.), συµπεριλαµβανοµένης και της άσκησης ενιαίας 
νοµισµατικής πολιτικής. Υπενθυµίζεται ότι η Ε.Κ.Τ. ιδρύθηκε την 1η 
Ιουνίου 1998, ως διάδοχος του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 
Ινστιτούτου, το οποίο ολοκλήρωσε την αποστολή του και διέκοψε τη 
λειτουργία του στο τέλος Μαΐου 1998.  
Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 1999 άρχισε και η επίσηµη λειτουργία 
του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος Πληρωµών Μεγάλης Αξίας 
TARGET. Πρόκειται για ένα διευρωπαϊκό σύστηµα πληρωµών για 
την οµαλή και ασφαλή διευθέτηση των διασυνοριακών συναλλαγών 
αποκλειστικά σε Ευρώ. Στο σύστηµα αυτό συµµετέχει και η χώρα 
µας, αν και δεν περιλαµβάνεται στις 11 χώρες-µέλη της Ο.Ν.Ε.. 

iv) Από 1ης Ιανουαρίου 1999 οι νέες εκδόσεις τίτλων του ∆ηµοσίου (π.χ. 
έντοκα γραµµάτια, οµόλογα κ.λπ.) στις 11 χώρες της ζώνης του Ευρώ 
είναι εκφρασµένες υποχρεωτικά σε Ευρώ. 

v) Το σύνολο σχεδόν του ∆ηµοσίου χρέους (εκδόσεις έως και 31 
∆εκεµβρίου 1998) θα µετατραπεί σε Ευρώ. Η µεταβολή θα λάβει 
χώρα το συντοµότερο δυνατό, και οπωσδήποτε εντός του 1999. 
Κατά τη µετατροπή του χρέους σε Ευρώ θα τηρηθούν οι εξής αρχές: 
α) Σε καµµία περίπτωση η µετατροπή του χρέους δεν θα προκαλέσει 
οικονοµική ζηµία στους επενδυτές. 

β) Οι επενδυτές δεν χρειάζεται να προβούν σε καµµία ενέργεια. 
γ) Η µετατροπή δεν θα προκαλέσει µεταβολή των όρων της 
έκδοσης, και 

δ) Οι µετατραπέντες τίτλοι δεν θεωρούνται νέοι τίτλοι. 
Για τις 11 χώρες-µέλη που συµµετέχουν στην Ο.Ν.Ε. η πρώτη 

φάση θα διαρκέσει 3 χρόνια και θα δώσει τη δυνατότητα έγκαιρης και 
ολοκληρωµένης προετοιµασίας, πριν την κυκλοφορία του Ευρώ σε 
φυσική µορφή στη Β΄ φάση. 

Η εισαγωγή του Ευρώ και η «κυκλοφορία» του επί τρία χρόνια σε 
«λογιστική µορφή» σηµαίνει ότι οι συναλλαγές, σχεδόν στο σύνολό τους, 
θα είναι δυνατόν να είναι εκφρασµένες σε Ευρώ, αλλά µε τη χρήση του 
εθνικού νοµίσµατος και της σταθερής ισοτιµίας της 1ης Ιανουαρίου 
1999. 
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3.2.2. Β΄ φάση, από 1-1-2002 έως 30-6-2002 

Η φάση αυτή θα διαρκέσει µόλις έξι µήνες και το κυριώτερο 
γεγονός θα είναι η εισαγωγή του Ευρώ σε φυσική µορφή. Την άνοιξη του 
1999 υπήρξαν προτάσεις για συντόµευση του χρόνου προετοιµασίας. Η 
Επιτροπή, όµως, µε πρόσφατη ανακοίνωσή της απέκλεισε µια τέτοια 
δυνατότητα. 

Συγκεκριµένα, στη φάση αυτή θα συµβούν τα εξής: 
i) Εισαγωγή και κυκλοφορία του Ευρώ σε φυσική µορφή, δηλαδή σε 

µορφή τραπεζογραµµατίων και κερµάτων. 
ii) Παράλληλη κυκλοφορία των εθνικών νοµισµάτων (σε φυσική 

µορφή), τα οποία βαθµιαία αποσύρονται. Κατά τη διάρκεια της Β΄ 
φάσης, τόσο τα εθνικά νοµίσµατα, όσο και το Ευρώ θα αποτελούν 
νόµιµα µέσα πληρωµής (µέγιστη διάρκεια διπλής κυκλοφορίας οι 6 
µήνες). 

iii) Η 30ή Ιουνίου 2002 θα είναι η τελευταία ηµέρα που τα εθνικά 
νοµίσµατα θα αποτελούν νόµιµο µέσο πληρωµής. Από την εποµένη 
δεν θα γίνονται δεκτά στις συναλλαγές. 
Σηµειώνεται ότι η απόσυρση των εθνικών νοµισµάτων είναι 

δυνατόν να ολοκληρωθεί σε µία χώρα και νωρίτερα, π.χ. τον Απρίλιο ή 
το Μάιο του 2002, όπως επίσης είναι δυνατό η απόσυρση σε κάθε χώρα 
να ολοκληρωθεί σε διαφορετική ηµεροµηνία, φυσικά εντός του εξαµήνου 
της Β΄ φάσης. 

 

3.3. Χώρες σε παρέκκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας 
Την άνοιξη του 1998 η Ελλάδα δεν πληρούσε  τα κριτήρια της 

Συνθήκης για την είσοδό της στην Ο.Ν.Ε. και, ως εκ τούτου, 
αποκλείστηκε από την πρώτη οµάδα των κρατών της Ε.Ε. που 
συµµετέχουν στη ζώνη του Ευρώ. Γι� αυτό, από την 1η Ιανουαρίου 1999 
η Ελλάδα, καθώς και η ∆ανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία 
θεωρούνται «χώρες σε παρέκκλιση».  

Από τις χώρες αυτές µόνο η Ελλάδα έχει θέσει συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία-στόχο (την 1η Ιανουαρίου 2001) για την είσοδό της στην 
Ο.Ν.Ε.. Έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδος (υποθέτοντας ότι ο στόχος θα 
επιτευχθεί) είναι δυνατόν να διακρίνουµε τις εξής τρεις φάσεις: 

3.3.1. Α΄ φάση, από 1-1-1999 έως 31-12-2000 

Στη φάση αυτή η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά και τυπικά εκτός 
Ο.Ν.Ε.. 
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i) Το Ευρώ για την Ελλάδα αποτελεί ξένο νόµισµα, όπως το δολάριο ή 
το γιεν. 

ii) Θα γίνει η εξέταση της ελληνικής οικονοµίας (πιθανότατα την άνοιξη 
του 2000), για να διαπιστωθεί εάν πληροί τα κριτήρια της Συνθήκης 
για την είσοδό της στην Ο.Ν.Ε.. 

iii) Η δραχµή (µαζί µε τη δανική κορώνα) συµµετέχει στο Μηχανισµό 
Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί από 1ης 
Ιανουαρίου 1999. 

3.3.2. Β΄ φάση, από 1-1-2001 έως 31-12-2001 

i) Από 1ης Ιανουαρίου 2001 η Ελλάδα γίνεται µέλος της Ο.Ν.Ε.. 
ii) Από 1ης Ιανουαρίου 2001 καθορίζονται αµετάκλητα ισοτιµία 
δραχµής-Ευρώ και διµερείς ισοτιµίες δραχµής-ευρωπαϊκών 
νοµισµάτων (των 11 χωρών της ζώνης Ευρώ). 

iii) Το Ευρώ καθίσταται επίσηµο νόµισµα και της Ελλάδος (σε λογιστική 
µορφή). 

iv) Η έκδοση τίτλων του ∆ηµοσίου γίνεται υποχρεωτικά σε Ευρώ. 
v) Το δηµόσιο χρέος µετατρέπεται (εντός του 2001) υποχρεωτικά σε 
Ευρώ, σύµφωνα µε όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω. 
Γενικά, στη φάση αυτή θα ισχύει για την Ελλάδα ό,τι ήδη ισχύει 

και στις άλλες 11 χώρες-µέλη της Ο.Ν.Ε.. Η µόνη διαφορά είναι ότι η 
φάση αυτή θα διαρκέσει για τις χώρες αυτές τρία χρόνια (1999-2001), 
ενώ για την Ελλάδα µόνο ένα έτος (2001). Η χώρα µας δηλαδή, θα έχει 
πολύ µικρότερο χρόνο στη διάθεσή της (σε σχέση µε τις άλλες χώρες) για 
να προετοιµαστεί κατάλληλα για το Ευρώ. 

3.3.3. Γ΄ φάση, από 1-1-2002 έως 30-6-2002 

Η φάση αυτή δεν διαφέρει (χρονικά ή άλλως πως) από τη Β΄ 
φάση των χωρών χωρίς παρέκκλιση. Έτσι, θα ισχύει και για την Ελλάδα 
ό,τι ακριβώς και για τις 11 άλλες χώρες (βλ. παρ. 3.2.2.).  

Σηµειώνεται ότι ορισµένοι κλάδοι, και ιδιαίτερα το λιανικό 
εµπόριο, επιδιώκουν τη µείωση της χρονικής διάρκειας αυτής της φάσης. 
Γι� αυτό, είναι πιθανό να σµικρυνθεί η διάρκειά της σε λιγότερο από έξι 
µήνες. 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Οι φάσεις εισαγωγής του Ευρώ 

 

             3ο Στάδιο Ο.Ν.Ε.                                                         Είσοδος Ελλάδας 
 

  1/1/1999                1/1/2000 1/1/2001 1/1/2002 1/7/2002 

 

                                                             ΦΑΣΗ Ι                                                                   ΦΑΣΗ ΙΙ                           ΦΑΣΗ ΙΙΙ  

 

 

 

 

 

α)  καθορισµός αµετάκλητων συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

β) το Ευρώ επίσηµο νόµισµα σε λογιστική µορφή 

γ) έναρξη λειτουργίας Ε.Κ.Τ. και Ε.Σ.Κ.Τ., άσκηση ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής 

δ) τίτλοι του ∆ηµοσίου υποχρεωτικά σε Ευρώ 

ε) έναρξη του Μ.Σ.Ι. ΙΙ 

α) ολοκληρώνεται η 
απόσυρση των 
εθνικών 
νοµισµάτων 

β) το Ευρώ  ως το 
µόνο νόµιµο µέσο 
πληρωµής  (legal 
tender) 

α) αρχίζει η 
απόσυρση εθνικών 
νοµισµάτων (και 
της δραχµής) 

β) έναρξη 
κυκλοφορίας 
Ευρώ σε φυσική 
µορφή 

γ) παράλληλη 
κυκλοφορία Ευρώ 
µε εθνικά 
νοµίσµατα • Το Ευρώ για την Ελλάδα θα είναι ξένο 

νόµισµα 

• Η Ελλάδα θα είναι κράτος-µέλος µε 
παρέκκλιση  

• Η Ελλάδα συµµετέχει στο Μ.Σ.Ι. ΙΙ  

• Καθορισµός 
αµετάκλητης 
ισοτιµίας δραχµής-
Ευρώ 

• Το Ευρώ επίσηµο 
νόµισµα της 
Ελλάδας σε 
λογιστική µορφή 

• Η Ελλάδα µέλος 
της Ο.Ν.Ε. 



 22

4. Τα κριτήρια εισόδου στην Ο.Ν.Ε. 
 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των «βέλτιστων νοµισµατικών περιοχών» 
(optimal currency areas) του R. Mundel, η εισαγωγή ενός κοινού 
νοµίσµατος έχει πολύ µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας εάν οι χώρες 
που θα συµµετάσχουν έχουν παρόµοια οικονοµική διάρθρωση και 
θεσµούς και βρίσκονται στην ίδια περίπου φάση του οικονοµικού 
κύκλου, ούτως ώστε να µη διαφέρουν σηµαντικά στις µακροοικονοµικές 
τους επιδόσεις. Έτσι, περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα εµφάνισης 
«ασύµµετρων διαταραχών», δηλαδή διαταραχών που θα πλήττουν τις 
οικονοµίες ορισµένων µόνο χωρών-µελών της νοµισµατικής ένωσης και 
για την αντιµετώπιση των οποίων θα απαιτούντο διαφορετικά µέτρα 
νοµισµατικής πολιτικής. Αντίθετα, σε περίπτωση σηµαντικών διαφορών, 
το όλο εγχείρηµα είναι παρακινδυνευµένο. Γι� αυτό, από την αρχή η 
Συνθήκη (άρθρο 104 Γ, άρθρο 109 Ι και σχετικό Πρωτόκολλο) περιείχε 
ορισµένες διατάξεις οι οποίες επέβαλαν τη σύγκλιση των 
µακροοικονοµικών επιδόσεων των οικονοµιών των διαφόρων κρατών 
της Ε.Ε.. 

Συγκεκριµένα, επελέγησαν ορισµένοι κρίσιµοι µακροοικονοµικοί 
δείκτες και καθορίστηκαν τιµές αναφοράς, η επίτευξη των οποίων 
υποδηλώνει την ύπαρξη µακροοικονοµικής ισορροπίας (πλην της αγοράς 
εργασίας) σε κάθε χώρα και σύγκλιση των οικονοµιών των χωρών-
µελών. Τα κριτήρια αυτά, γνωστά ως κριτήρια Σύγκλισης ή κριτήρια του 
Μάαστριχτ, είναι τα εξής:  
α) Το κριτήριο σταθερότητας των τιµών 
Ένα κράτος-µέλος έχει επιτύχει σταθερότητα τιµών όταν ο 
πληθωρισµός του (όπως µετράται µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 
σε µέσα επίπεδα) το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την αξιολόγηση 
δεν υπερβαίνει περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες µονάδες τον 
αντίστοιχο πληθωρισµό των τριών κρατών-µελών µε τον χαµηλότερο 
πληθωρισµό.  

β) Το κριτήριο συναλλαγµατικής σταθερότητας 
Το νόµισµα του κράτους-µέλους θα πρέπει να συµµετάσχει στο 
Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (Μ.Σ.Ι.) για δύο 
τουλάχιστον έτη πριν την αξιολόγηση και να βρίσκεται συνεχώς µέσα 
στα «στενά» περιθώρια διακύµανσης που προβλέπει ο Μ.Σ.Ι. (± 
2,5%). Ειδικότερα, το κράτος-µέλος δεν επιτρέπεται στο χρονικό 
αυτό διάστηµα να υποτιµήσει την κεντρική διµερή ισοτιµία του 
νοµίσµατός του έναντι του νοµίσµατος οποιουδήποτε άλλου κράτους-
µέλους µε δική του πρωτοβουλία. Σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η 
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ανατίµηση του νοµίσµατος και εκτός των περιθωρίων του Μ.Σ.Ι., 
όπως συνέβη µε τη λίρα Ιρλανδίας και συµβαίνει σήµερα µε τη 
δραχµή. 

γ) Το κριτήριο του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 
Το ετήσιο έλλειµµα του «Ευρύτερου Κυβερνητικού Τοµέα» (General 
Government), όπως αυτό µετράται σε εθνικολογιστική βάση, 
σύµφωνα µε τους ορισµούς και τις συµβατικότητες του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Εθνικών Λογαριασµών, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.). 

δ) Το κριτήριο του δηµοσίου χρέους 
Το ύψος του ενοποιηµένου χρέους του «Ευρύτερου Κυβερνητικού 
Τοµέα» (General Government) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 60% 
του Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση που το υπερβαίνει, εξετάζεται εάν ο λόγος 
του χρέους προς το Α.Ε.Π. έχει σηµειώσει σηµαντική µείωση τα 
τελευταία χρόνια.  

ε) Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων 
Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό, το µέσο ονοµαστικό µακροπρόθεσµο 
επιτόκιο το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την αξιολόγηση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 2 εκατοστιαίες µονάδες το 
αντίστοιχο επιτόκιο των τριών κρατών-µελών µε το χαµηλότερο 
πληθωρισµό. Στην πράξη λαµβάνεται συνήθως υπ� όψη το επιτόκιο 
των 10ετών οµολόγων του ∆ηµοσίου. 

στ) Το κριτήριο της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας 
Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή µιας χώρας στην 
Ο.Ν.Ε. θεωρείται και η ανεξαρτησία της κεντρικής της τράπεζας από 
(πολιτικές) παρεµβάσεις. Για την ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου 
από τη χώρα µας, ψηφίστηκε στο τέλος του 1997 ο νόµος 2548/97 
περί «Ανεξαρτησίας της Τραπέζης της Ελλάδος». 
Προκειµένου για τα κριτήρια που αφορούν το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος, επιτρέπεται σε ορισµένες περιπτώσεις 
απόκλιση από τις προαναφερθείσες τιµές αναφοράς. Συγκεκριµένα, στην 
περίπτωση του ελλείµµατος, τιµές άνω του 3% του Α.Ε.Π. είναι δυνατόν 
να γίνουν δεκτές, εάν ο λόγος του ελλείµµατος προς το Α.Ε.Π. «� 
σηµειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και έχει φθάσει σε επίπεδο 
παραπλήσιο της τιµής αναφοράς», ή «� η υπέρβαση της τιµής αναφοράς 
είναι απλώς έκτακτη και προσωρινή και ο λόγος (ελλείµµατος προς 
Α.Ε.Π.) παραµένει κοντά στην τιµή αναφοράς» {άρθρο 104 Γ, § 2(α)}. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του χρέους. Ο λόγος του δηµόσιου 
χρέους προς το Α.Ε.Π. µπορεί να µην θεωρηθεί υπερβολικός «� εάν 
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µειώνεται επαρκώς και πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό 
ρυθµό» {άρθρο 104 Γ, § 2(β)}. Σηµειώνεται ότι ούτε η Συνθήκη, ούτε το 
πρωτόκολλο, ούτε οι σχετικοί Κανονισµοί καθορίζουν τι σηµαίνει «� 
κοντά στην τιµή αναφοράς�» ή «κανονικός ρυθµός» προσέγγισης κ.λπ.. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Ικανοποίηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ 

 
Είδος κριτηρίου 

Τιµή 
αναφοράς 

Τιµές την 
30-4-1999 

Ικανοποίηση 
κριτηρίου 

(ΝΑΙ - ΟΧΙ) 
1. Πληθωρισµός (∆.Τ.Κ.) < 2,0% 2,8% ΟΧΙ 

2. Συναλλαγµατική 
σταθερότητα 

24 µήνες στο 
Μ.Σ.Ι. χωρίς 
υποτίµηση 

13 µήνες 
στο Μ.Σ.Ι. 

 
ΟΧΙ 

3. Έλλειµµα «γενικής 
κυβέρνησης» 

3% του 
Α.Ε.Π. 

2,4% (1) ΝΑΙ 

4. ∆ηµόσιο χρέος 60%  106,4% ΝΑΙ (2) 

5. Επιτόκια 10ετών οµο-
λόγων (διαφορά από 
Γερµανικά επιτόκια) 

< 2 
εκατοστιαίες 

µονάδες 

≈ 1,7 
εκατοστ. 
µονάδες 

ΝΑΙ 

6. Ανεξαρτησία 
κεντρικής τράπεζας 

Ανεξάρτητη Ανεξάρτητη ΝΑΙ 

(1) Την 31-12-1998. 

(2)  Το κριτήριο του χρέους ικανοποιείται, καθώς «µειώνεται επαρκώς και µε ικανοποιητικό ρυθµό». 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 3, στο τέλος 
Απριλίου 1999 η χώρα µας ικανοποιούσε τα τέσσερα από τα έξι 
κριτήρια, και συγκεκριµένα το κριτήριο του ελλείµµατος, το κριτήριο του 
δηµοσίου χρέους, το οποίο από 112,2% του Α.Ε.Π. το 1996 µειώθηκε 
στο 109,5% το 1997 και 106,4% το 1998, το κριτήριο της ανεξαρτησίας 
της κεντρικής τράπεζας και το κριτήριο του επιτοκίου. Όσον αφορά το 
κριτήριο της συναλλαγµατικής σταθερότητας, η Ελλάδα έχει παραµείνει 
στο Μ.Σ.Ι. χωρίς υποτίµηση για 13 περίπου µήνες. Θα χρειασθούν ακόµη 
11 µήνες (έως το Μάρτιο του 2000) για την ικανοποίηση αυτού του 
κριτηρίου. Οι αποδόσεις των 10ετών οµολόγων του ελληνικού ∆ηµοσίου 
στο τέλος Απριλίου 1999 5,6% περίπου και απείχαν µόνο 1,7 
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εκατοστιαίες µονάδες από τα αντίστοιχα Γερµανικά επιτόκια, 
ικανοποιώντας το κριτήριο. Ο πληθωρισµός στο τέλος Απριλίου 1999 
διαµορφώθηκε σε 2,8% (µέσα επίπεδα), ενώ στο τέλος του 1999 
αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω κάτω από το 2,0%. Η ικανοποίηση του 
κριτηρίου του πληθωρισµού θεωρείται σήµερα ως το κυριότερο 
πρόβληµα και η υπ� αριθµόν ένα προτεραιότητα της οικονοµικής µας 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του 1998 µειώθηκαν ορισµένοι 
έµµεσοι φόροι, µε αποτέλεσµα την απώλεια εσόδων ύψους 180 δισ. 
δραχµών σε ετήσια βάση. 

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα δεν είναι δυνατό να υποβάλει αίτηση 
για την ένταξή της στην Ο.Ν.Ε. πριν το τέλος Μαρτίου 2000. Το 
πιθανότερο είναι ότι η αίτηση θα υποβληθεί τον Απρίλιο και αµέσως 
µετά θα γίνει η εξέταση της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι, 
ειδικά για τα κριτήρια του πληθωρισµού και της συναλλαγµατικής 
σταθερότητας, θα ληφθούν υπ� όψη οι επιδόσεις της οικονοµίας έως το 
τέλος Μαρτίου 2000 και όχι έως το τέλος ∆εκεµβρίου 1999, όπως πολύ 
συχνά αναφέρεται.  

Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των 11 
χωρών που κρίθηκαν το Μάρτιο του 1998 και χρησιµοποιήθηκε η 
περίοδος Φεβρουάριος 1997 - Ιανουάριος 1998. Η δυνατότητα αυτή 
επιτρέπει στην Ελλάδα να καθυστερήσει (εάν είναι αναγκαίο) την αίτησή 
της για ένα έως δύο µήνες, έως ότου ο πληθωρισµός περιορισθεί στο 
επιθυµητό επίπεδο. 
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5.  Χαρτονοµίσµατα και κέρµατα σε Ευρώ 
Όπως προαναφέρθηκε, τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα σε 

Ευρώ θα κυκλοφορήσουν την 1η Ιανουαρίου 2002. Ήδη, όµως, οι 
ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (συµπεριλαµβανοµένου και του 
Ιδρύµατος Εκτυπώσεως Τραπεζογραµµατίων της Τραπέζης της Ελλάδος) 
έχουν αρχίσει την εκτύπωση των τραπεζογραµµατίων και την παραγωγή 
των κερµάτων. 

Όπως προκύπτει και από την Εικόνα 1, τα τραπεζογραµµάτια του 
Ευρώ θα κυκλοφορήσουν σε επτά κατηγορίες µε ονοµαστικές αξίες των 
5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 Ευρώ. Τα τραπεζογραµµάτια αυτά 
περιλαµβάνουν εξαιρετικά εξελιγµένα «χαρακτηριστικά ασφαλείας», για 
να καταστεί δυσχερής η παραχάραξή τους. 

Τα κέρµατα του Ευρώ (Εικόνα 2) θα κυκλοφορήσουν σε οκτώ 
κατηγορίες µε ονοµαστικές αξίες 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών (cents) και 
1 και 2 Ευρώ. Κάθε κέρµα θα έχει µία κοινή ευρωπαϊκή όψη. Στην άλλη 
όψη κάθε κράτος-µέλος θα κοσµεί τα κέρµατα µε τα δικά του σύµβολα. 
Ανεξάρτητα από τα σύµβολα, όλα τα κέρµατα θα µπορούν να 
χρησιµοποιούνται και στα 11 κράτη-µέλη της Ο.Ν.Ε.. Τα κέρµατα των 1 
και 2 Ευρώ θα είναι διµεταλλικά από νικέλιο και ορείχαλκο το πρώτο και 
χαλκό - νικέλιο το δεύτερο. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 
καθορίστηκαν µε τον Κανονισµό 975/98, εµφανίζονται στον Πίνακα 4.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Τεχνικές προδιαγραφές κερµάτων Ευρώ  

Ονοµαστική 
αξία (Ευρώ) 

∆ιάµετρος 
σε χιλιοστά  

Βάρος σε 
γραµµάρια 

Σχήµα Χρώµα Σύνθεση Στεφάνη 

 
 

2 

 
 

25,75 

 
 

8,5 

 
 

Κυκλικό 

Εξωτερικός 
δακτύλιος: 
λευκό 

Εσωτερικός 
δακτύλιος: 
κίτρινο 

Χαλκός - Νικέλιο 
(Cu75Ni25) 
τρία στρώµατα 

Νικέλιο-Ορείχαλκος / 
Νικέλιο - Ορείχαλκος 

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5 

 
Με 

παραστάσεις 
Λεπτή 
οδόντωση 

 
 

1 

 
 

23,25 

 
 

7,5 

 
 

Κυκλικό 

Εξωτερικός 
δακτύλιος: 
κίτρινο 

Εσωτερικός 
δακτύλιος: 
λευκό 

Νικέλιο - Ορείχαλκος 
(CuZn20Ni5) 

 
Τρία στρώµατα 

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25 

 
 

∆ιακεκοµµένη 
οδόντωση 

0,50 24,25 7 Κυκλικό Κίτρινο Nordic Gold 
Cu89Al5Zn5Sn1 

Αραιή 
οδόντωση 

 
0,20 

 
22,25 

 
5,7 

Σχήµα 
«Ισπανικού 
άνθους» 

 
Κίτρινο 

Nordic Gold 
Cu89Al5Zn5Sn1 

 
Απλή 

0,10 19,75 4,1 Κυκλικό Κίτρινο Nordic Gold 
Cu89Al5Zn5Sn1 

Αραιή 
οδόντωση 

0,05 21,25 3,9 Κυκλικό Χαλκόχρωµο Επιχαλκωµένος χάλυβας Λεία 
 

0,02 
 

18,75 
 

3 
 

Κυκλικό 
 

Χαλκόχρωµο 
 

Επιχαλκωµένος χάλυβας 
Λεία µε 

περιφερειακή 
αυλάκωση 

0,01 16,25 2,3 Κυκλικό Χαλκόχρωµο Επιχαλκωµένος χάλυβας Λεία 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 
Χαρτονοµίσµατα Ευρώ 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 (συνέχεια) 
Χαρτονοµίσµατα Ευρώ 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 (συνέχεια) 
Χαρτονοµίσµατα Ευρώ 
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ΕΙΚΟΝΑ 2 

Κέρµατα Ευρώ 
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6. Νέα θεσµικά όργανα για την Ο.Ν.Ε. και το Ευρώ 
 

6.1.  Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα 

Για τη µετάβαση στο κοινό νόµισµα και την άσκηση ενιαίας 
νοµισµατικής πολιτικής απαιτείτο η ίδρυση νέων οργάνων σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι� αυτό, η Συνθήκη προέβλεπε από την αρχή 
(άρθρο 109 ΣΤ) την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος 
(εφεξής ΕΝΙ). Το ΕΝΙ αποτελούσε ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο µε έδρα 
τη Φρανκφούρτη και σκοπός του ήταν να προετοιµάσει το έδαφος για 
την ίδρυση της Ε.Κ.Τ..  

Όπως προβλεπόταν από τη Συνθήκη, το ΕΝΙ ιδρύθηκε την 1η 
Ιανουαρίου 1994 κατά την έναρξη του δευτέρου σταδίου της Ο.Ν.Ε.. Η 
διοίκηση του ΕΝΙ ασκείτο από συµβούλιο αποτελούµενο από έναν 
πρόεδρο και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών-µελών 
της Ε.Ε.. 

Οι αρµοδιότητες του ΕΝΙ περιελάµβαναν αφ� ενός 
δραστηριότητες τρεχούσης φύσεως και αφ� ετέρου την προετοιµασία της 
λειτουργίας της Ε.Κ.Τ., του Ε.Σ.Κ.Τ. και του Γ΄ σταδίου της Ο.Ν.Ε.. Στις 
τρέχουσες δραστηριότητες περιλαµβάνονταν η προώθηση της 
συνεργασίας µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, ο συντονισµός 
των νοµισµατικών πολιτικών των κρατών-µελών, η παρακολούθηση της 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος (ΕΝΣ) και η 
προώθηση της χρήσης του ECU και του συστήµατος συµψηφισµού (σε 
ECU).  

Για την προετοιµασία του Γ΄ σταδίου της Ο.Ν.Ε. και της ίδρυσης 
της Ε.Κ.Τ., το ΕΝΙ: 
• προετοίµασε τα µέσα και τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την 
εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στο τρίτο στάδιο, 

• προώθησε, όπου ήταν αναγκαίο, την εναρµόνιση των κανόνων και 
πρακτικών που διέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανοµή των 
στατιστικών στοιχείων στο πεδίο της αρµοδιότητάς του,  

• προετοίµασε τους κανόνες για τις πράξεις που εκτελούνται από τις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες στα πλαίσια του Ε.Σ.Κ.Τ., 

• προώθησε την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων διασυνοριακών 
πληρωµών, 

• επόπτευε την τεχνική προπαρασκευή της έκδοσης τραπεζογραµµατίων 
Ευρώ και 
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• προσδιόρισε το κανονιστικό, οργανωτικό και υλικοτεχνικό πλαίσιο 
που χρειάζεται το Ε.Σ.Κ.Τ. για να ασκεί τα καθήκοντά του κατά το 
τρίτο στάδιο. Το πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε προς απόφαση στην Ε.Κ.Τ. 
την ηµεροµηνία ίδρυσής της. 

Όπως προβλεπόταν από τη Συνθήκη, το ΕΝΙ διέκοψε τη 
λειτουργία του στις 31 Μαΐου 1998 και την εποµένη µετεξελίχθηκε σε 
Ε.Κ.Τ.. 

 

6.2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Κεντρικών Τραπεζών  
Η Ε.Κ.Τ. ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998 ως διάδοχος κατάσταση 

του ΕΝΙ. Η επίσηµη έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Τ., την 1η Ιανουαρίου 
1999, συµπίπτει µε την έναρξη του Γ΄ σταδίου της Ο.Ν.Ε.. Έδρα της, 
όπως και του ΕΝΙ, είναι η Φρανκφούρτη. 

Τα δύο κύρια όργανα λήψεως αποφάσεων της Ε.Κ.Τ. είναι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και η εξαµελής Εκτελεστική Επιτροπή. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και 
τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών που 
συµµετέχουν στην Ο.Ν.Ε.. Υπάρχει επίσης και το Γενικό Συµβούλιο, το 
οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Τ. και 
όλους τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών 
(συµπεριλαµβανοµένων και των κεντρικών τραπεζών των χωρών που δεν 
συµµετέχουν στην Ο.Ν.Ε.).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα φορές το 
χρόνο και οι εργασίες του είναι µυστικές. ∆ιαµορφώνει την κοινή 
νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων 
και αποφάσεων σχετικά µε ενδιάµεσους νοµισµατικούς στόχους, βασικά 
επιτόκια και προσφορά διαθεσίµων στο Ε.Σ.Κ.Τ.. Επίσης, χαράσσει τις 
βασικές κατευθυντήριες γραµµές για την εκτέλεση της ως άνω 
νοµισµατικής πολιτικής. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και τέσσερα µέλη. Ο πρόεδρος και τα µέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η 
θητεία τους είναι οκταετής και µη ανανεώσιµη. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής και για τα 
άλλα τρέχοντα θέµατα της Ε.Κ.Τ.. 

Πρώτος πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. εκλέχθηκε ο Ολλανδός Βιµ 
Ντουίζενµπεργκ (W.Duisenberg) στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
των Βρυξελλών της 2ας-3ης Μαΐου 1998, µετά από έντονο πολιτικό 
παρασκήνιο. Αν και η θητεία του, όπως προαναφέρθηκε, είναι οκταετής, 
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ο πρόεδρος έχει «δεσµευθεί», µε γραπτή δήλωση, να παραιτηθεί σε 
τέσσερα χρόνια για να αναπληρωθεί από τον Γάλλο υποψήφιο κ. Τρισέ  
(J.Trichet). Για την εκλογή του προέδρου και των άλλων µελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής (Noyer, Issing, Padoa-Schioppa, Solans και 
Hamalainen) ψήφισαν µόνο οι 11 χώρες µέλη της Ο.Ν.Ε..  

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (των χωρών που συµµετέχουν στην 
Ο.Ν.Ε.) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του Ε.Σ.Κ.Τ. και ενεργούν 
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της Ε.Κ.Τ.. Εάν 
παραστεί ανάγκη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για τη συµµόρφωση των εθνικών κεντρικών τραπεζών προς τις 
κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της Ε.Κ.Τ.. 

Αν και η ανεξαρτησία της Ε.Κ.Τ., αλλά και του Ε.Σ.Κ.Τ., 
κατοχυρώνεται άµεσα από το άρθρο 7 του καταστατικού της (το οποίο 
αποτελεί ένα από τα πρωτόκολλα που συνοδεύουν τη Συνθήκη), το 
έντονο πολιτικό παρασκήνιο που αναπτύχθηκε κατά την επιλογή του 
προέδρου της Ε.Κ.Τ. και η «λύση» που επιτεύχθηκε (της «οικειοθελούς» 
παραίτησης µετά από 4 χρόνια), αποτέλεσαν σηµαντικό πλήγµα για την 
αξιοπιστία της Ε.Κ.Τ. και την ανεξαρτησία της από πολιτικές 
παρεµβάσεις. 

Πρώτιστο µέληµα της Ε.Κ.Τ. και του Ε.Σ.Κ.Τ. αποτελεί η 
σταθερότητα των τιµών στην Ε.Ε. µέσω της χάραξης και υλοποίησης της 
κατάλληλης νοµισµατικής πολιτικής. Επί πλέον το Ε.Σ.Κ.Τ. διενεργεί 
πράξεις συναλλάγµατος, κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσηµα 
συναλλαγµατικά διαθέσιµα των κρατών-µελών, προωθεί την οµαλή 
λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών και ασκεί την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και οποιαδήποτε άλλη πολιτική που 
είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος. 

Τα µέσα άσκησης νοµισµατικής πολιτικής περιλαµβάνουν: 
α) πράξεις ανοικτής αγοράς (open market operations), 
συµπεριλαµβανοµένων και συµφωνιών επαναγοράς (repos), 

β) πάγιες διευκολύνσεις και 
γ) τη διατήρηση ελάχιστων αποθεµατικών από τα πιστωτικά ιδρύµατα 
στο Ε.Σ.Κ.Τ. (reserve requirements) 

Η διενέργεια πράξεων ανοικτής αγοράς θα λαµβάνει διάφορες 
µορφές, ανάλογα µε τον εκάστοτε επιδιωκόµενο σκοπό. Θα υπάρχουν 
πράξεις συµφωνιών επαναγοράς (απλές αντίστροφες συναλλαγές) 
βασικής αναχρηµατοδότησης, µε εβδοµαδιαία συχνότητα, για παροχή 
ρευστότητας δύο εβδοµάδων και πράξεις «µακροπρόθεσµης» 
αναχρηµατοδότησης (επίσης απλές αντίστροφες συναλλαγές) µε µηνιαία 
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συχνότητα, για παροχή ρευστότητας τριών µηνών. Θα υπάρχουν επίσης 
άµεσες συναλλαγές αγοράς ή πώλησης τίτλων (outright transactions), µε 
σκοπό την εξοµάλυνση των βραχυπρόθεσµων διακυµάνσεων της 
ρευστότητας (fine tuning). Οι παρεµβάσεις αυτές είναι δυνατόν να 
γίνονται και ως αντίστροφες συναλλαγές ή ως πράξεις ανταλλαγής 
νοµισµάτων (currency swaps). Τέλος, προβλέπεται και η διενέργεια 
«διαρθρωτικών» πράξεων µε τις οποίες θα επιδιώκονται δοµικές 
µεταβολές της ρευστότητας. Στο σύνολό τους σχεδόν, οι πράξεις αυτές 
θα γίνονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. 

Πέραν των πράξεων ανοικτής αγοράς, το Ε.Σ.Κ.Τ. θα παρέχει 
στην αγορά και δύο πάγιες διευκολύνσεις (standing facilities), όπως 
αυτές που υπάρχουν στην Ελλάδα από το 1993. Έτσι, οι τράπεζες 
µπορούν είτε να δανείζονται από τις κεντρικές τράπεζες (για µία ηµέρα), 
ή να καταθέτουν στις κεντρικές τράπεζες για µία ηµέρα. Το επιτόκιο µε 
το οποίο θα δανείζονται οι τράπεζες θα αποτελεί το «άνω όριο», ενώ το 
επιτόκιο για καταθέσεις (µίας ηµέρας) στις κεντρικές τράπεζες θα 
αποτελεί το «κατώτερο όριο» για το επιτόκιο µίας ηµέρας (overnight) 
στις χρηµαταγορές. Με τις πάγιες αυτές διευκολύνσεις περιορίζεται 
δραστικά η διακύµανση των βραχυχρόνιων επιτοκίων, και ιδιαίτερα του 
overnight. Όλες οι πάγιες διευκολύνσεις διεξάγονται επίσης από τις 
κεντρικές τράπεζες.  

Τέλος, το τρίτο µέσο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής θα είναι οι 
υποχρεωτικές καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων στο Ε.Σ.Κ.Τ. 
(reserve requirements). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο έλεγχος της 
πιστωτικής επέκτασης του τραπεζικού συστήµατος.  

Στις 13 Οκτωβρίου 1998 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.Τ. 
αποφάσισε ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης Ευρώ (δηλ. των 11 
χωρών) είναι υποχρεωµένα να καταθέτουν στην κεντρική τράπεζα το 2% 
των διαθεσίµων τους.  

Η αποτελεσµατική άσκηση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής 
προϋποθέτει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία ενός ενιαίου 
συστήµατος πληρωµών. Για το σκοπό αυτό (σύµφωνα και µε το 
καταστατικό της Ε.Κ.Τ. και του Ε.Σ.Κ.Τ.), δηµιουργήθηκε το σύστηµα 
διασυνοριακών πληρωµών TARGET. Πρόκειται για ένα αποκεντρωµένο 
σύστηµα πληρωµών µεγάλων ποσών, αποκλειστικά σε Ευρώ. Όλα τα 
πιστωτικά ιδρύµατα θα τηρούν λογαριασµούς διακανονισµού στις 
αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες, µέσω των οποίων θα διακανονίζονται 
όλες οι διασυνοριακές εντολές πληρωµών. Φυσικά, µε το ίδιο σύστηµα οι 
εθνικές κεντρικές τράπεζες θα είναι διασυνδεδεµένες µε την Ε.Κ.Τ.. 
Έτσι, όλα τα εθνικά συστήµατα πληρωµών θα είναι διασυνδεδεµένα 
µεταξύ τους, αλλά και µε την Ε.Κ.Τ.. Σηµειώνεται ότι στο σύστηµα 
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πληρωµών TARGET συµµετέχει από την έναρξη της λειτουργίας του και 
η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι δεν συµµετέχει ακόµη στην Ο.Ν.Ε.. 
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7. Οικονοµικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του Ευρώ 
 

Η εισαγωγή του Ευρώ θα έχει εξαιρετικά σηµαντικές και 
εκτεταµένες επιπτώσεις, όχι µόνο στην ελληνική και στις άλλες 
ευρωπαϊκές οικονοµίες, αλλά και στην παγκόσµια οικονοµία. Οι 
συνέπειες από την υιοθέτηση του Ευρώ διαχέονται σε όλο το οικονοµικό 
σύστηµα, τόσο σε µικροοικονοµικό, όσο και σε µακροοικονοµικό 
επίπεδο. 

Σηµειώνεται ότι η έκταση και το µέγεθος των επιπτώσεων από 
την εισαγωγή του Ευρώ δεν θα πρέπει και δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί 
µεµονωµένα, γιατί υπάρχει βαθειά αλληλεπίδραση µεταξύ της ενιαίας 
αγοράς και του Ευρώ. Τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα και οφέλη από την 
εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς δεν πρόκειται ποτέ να 
επιτευχθούν σε όλη τους την ένταση και την έκταση χωρίς ένα ενιαίο 
νόµισµα. Το Ευρώ θα ενισχύσει και θα µεγεθύνει τα οφέλη από την 
ενιαία αγορά 4.  

Η παρατήρηση αυτή ισχύει κατά µείζονα λόγο για τις αγορές 
χρήµατος και κεφαλαίου. Τα σηµαντικότατα πλεονεκτήµατα από την 
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων εντός της Ε.Ε. (από 1ης 
Ιανουαρίου 1993) θα εµφανιστούν σε όλη τους την έκταση µόνο µε την 
εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 
καθώς ορισµένοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι η υψηλή ανεργία στην 
Ευρώπη οφείλεται εν µέρει στις µη αποτελεσµατικές κεφαλαιαγορές 5. 
Πιστεύεται ότι µετά την εισαγωγή του Ευρώ οι αγορές χρήµατος και 
κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταγωνίζονται τις αµερικάνικες 
αγορές, τόσο σε µέγεθος, όσο και σε αποτελεσµατικότητα 6. 

Ορισµένες από τις επιπτώσεις της εισαγωγής του Ευρώ θα είναι 
άµεσες (π.χ. η εξάλειψη του κόστους συναλλαγών συναλλάγµατος), ενώ 
άλλες θα είναι έµµεσες (π.χ. η προσέγγιση ορισµένων φορολογιών, λόγω 
εντονότερου ανταγωνισµού).  

Επίσης, άλλες συνέπειες θα είναι εφ� άπαξ, ή στατικές, ενώ άλλες 
θα είναι δυναµικές, θα επέρχονται δηλαδή προοδευτικά και θα 
ολοκληρώνονται µόνο µετά την πάροδο ορισµένων ετών.   

Η εισαγωγή του Ευρώ θα προκαλέσει, διαδοχικά, διαρθρωτικές 
µεταβολές, αλλαγές στην οικονοµική πολιτική και, τέλος, αλλαγές στη 
συµπεριφορά των οικονοµούντων ατόµων (economic agents). Ορισµένες 
                                                           
4  Commission of the E.U., One Market, One Money, European Economy, No 44, October 1990,       

p. 19. 
5  The Economist, A Survey of EMU, April, 11, 1998. 

6  Βλ. προηγούµενη υποσηµείωση 
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επιπτώσεις, βέβαια, θα εµφανισθούν µόλις γίνουν οι διαρθρωτικές 
µεταβολές, ενώ άλλες µετά τις µεταβολές στην οικονοµική πολιτική. Η 
πλήρης εικόνα όλων των οικονοµικών επιπτώσεων, όµως, θα εµφανισθεί 
µόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι µεταβολές που συνδέονται µε την 
εισαγωγή του Ευρώ. 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι τα πλήρη οφέλη από την 
εισαγωγή του Ευρώ δεν θα υπάρξουν εάν το νέο νόµισµα δεν συνοδευτεί 
και από εκτεταµένες διαρθρωτικές µεταβολές, τις οποίες έχουν ανάγκη οι 
ευρωπαϊκές οικονοµίες (και ιδιαίτερα η ελληνική οικονοµία). Το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο σε σχετική µελέτη 7 προειδοποίησε ότι χωρίς τις 
διαρθρωτικές αυτές µεταβολές οι ευρωπαϊκές οικονοµίες κινδυνεύουν να 
γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές απ� ό,τι ήταν πριν την εισαγωγή του 
Ευρώ.  

Οι επιπτώσεις του Ευρώ διακρίνονται συνήθως σε 
µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές, κυρίως για λόγους οργάνωσης 
της παρουσίασης. Αν και η διάκριση αυτή ακολουθείται και στην 
παρούσα εργασία, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πραγµατική 
οικονοµία οι µεταβολές αυτές συνδέονται τόσο στενά µεταξύ τους, 
αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται σε τέτοιο βαθµό, που ο 
διαχωρισµός, από πλευράς οικονοµικής επιστήµης, δεν έχει σηµασία. Εξ 
άλλου, ορισµένες επιπτώσεις, όπως, π.χ., η µείωση της αβεβαιότητας 
(uncertainty) οι προσδοκίες κ.λπ., έχουν και µακροοικονοµική και 
µικροοικονοµική διάσταση. Γι� αυτό, στο τµήµα 7.3 παρατίθενται και οι 
επιπτώσεις σε ορισµένους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, χωρίς 
να γίνεται διάκριση σε µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές..  

 

7.1. Μακροοικονοµικές επιπτώσεις   

Α.  Θετικές επιπτώσεις 

7.1.1. Αύξηση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης 
Η αντικατάσταση ένδεκα νοµισµάτων (προς το παρόν) µε το 

Ευρώ θα εξαλείψει την αβεβαιότητα, αλλά και το κόστος των 
συναλλαγών σε συνάλλαγµα, θα αυξήσει τη διαφάνεια στις τιµές των 
προϊόντων και τον ανταγωνισµό και θα οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση 
την κατανοµή των συντελεστών παραγωγής. Γενικά, οι ευρωπαϊκές 
οικονοµίες θα γίνουν περισσότερο αποτελεσµατικές (efficiency gains), µε 
αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης του κεφαλαίου και την άνοδο των 
ιδιωτικών επενδύσεων, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το 
εξωτερικό της Ε.Ε. (ξένες επενδύσεις). Εκτιµάται ότι η αύξηση των 
                                                           
7  I.M.F., World Economic Outlook, October, 1997. 
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επενδύσεων, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη αποτελεσµατικότητα, θα 
προκαλέσει άνοδο του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και µόνιµη 
αύξηση του διατηρήσιµου ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης (higher 
sustainable rate of growth). 

7.1.2. Μείωση του πληθωρισµού 
Η θεσµική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της Ε.Κ.Τ. από 

πολιτικές παρεµβάσεις και η ρητή διατύπωση του πρωταρχικού της 
σκοπού, που είναι η διαφύλαξη της σταθερότητας του γενικού επιπέδου 
των τιµών στην Ε.Ε., θεωρείται ότι θα διασφαλίσουν χαµηλό 
πληθωρισµό, ιδιαίτερα στις νότιες χώρες της Ε.Ε., που είναι πιο ευάλωτες 
στις πληθωριστικές πιέσεις. Καθοριστικό ρόλο στην πληθωριστική 
διαδικασία παίζουν οι πληθωριστικές προσδοκίες, η αξιοπιστία και η 
φήµη της κεντρικής τράπεζας. Με την ίδρυση της Ε.Κ.Τ. (στα πρότυπα 
της Bundensbank και της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α.) όλα 
αυτά βελτιώνονται σηµαντικά, τουλάχιστον για χώρες όπως η Ελλάδα, η 
Ιταλία, η Ισπανία κ.λπ., οδηγώντας σε σηµαντικά χαµηλότερο 
πληθωρισµό. Η µείωση του πληθωρισµού, όµως, έχει εξαιρετικά ευνοϊκές 
επιπτώσεις σε άλλες οικονοµικές µεταβλητές.  

7.1.3. Μείωση των επιτοκίων 
Όπως προαναφέρθηκε, η µεγαλύτερη και η πλέον άµεση 

επίπτωση από την εισαγωγή του Ευρώ θα είναι στις αγορές χρήµατος και 
κεφαλαίου, οι οποίες αναµένεται να γνωρίσουν αλµατώδη ανάπτυξη και 
να ενοποιηθούν σε µία πανευρωπαϊκή αγορά χρήµατος και κεφαλαίου, 
που θα ανταγωνίζεται σε µέγεθος και αποτελεσµατικότητα (efficiency) 
την αµερικανική αγορά.  

Αυτό, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση χαµηλού πληθωρισµού και 
την εξάλειψη του ασφαλίστρου συναλλαγµατικής αβεβαιότητας, το οποίο 
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 είναι πολύ σηµαντικό, θα 
οδηγήσει σε πολύ χαµηλά πραγµατικά και ονοµαστικά επιτόκια. Ήδη, το 
βραχυχρόνιο επιτόκιο του Ευρώ είναι 2,5% µόνο. 

Η µείωση αυτή των επιτοκίων θα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στις 
επενδύσεις, ιδιαίτερα σε χώρες µε πολύ υψηλά επιτόκια, όπως η Ελλάδα. 

7.1.4. Αύξηση του ανταγωνισµού 
Η ύπαρξη κοινού νοµίσµατος θα αυξήσει κατακόρυφα τη 

διαφάνεια και θα καταστήσει άµεσες τις συγκρίσεις στις τιµές των 

                                                           
8  Commission of the E.U., One Market, One Money, European Economy, No 44, October 1990,       

p. 30. 
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προϊόντων, τόσο στο χονδρικό, όσο και στο λιανικό εµπόριο, µε 
αποτέλεσµα την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων. 

7.1.5. ∆ηµόσια οικονοµικά  
Οι επιπτώσεις στα δηµόσια οικονοµικά είναι πολλές και 

σηµαντικές: 
• Κατ� αρχήν, λόγω της ουσιαστικής µείωσης των επιτοκίων 

(ονοµαστικών και πραγµατικών), θα υπάρξει σηµαντική µείωση των 
δαπανών για τόκους του δηµόσιου χρέους, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 
την Ιταλία και το Βέλγιο όπου το δηµόσιο χρέος είναι ιδιαίτερα 
υψηλό. 

• Όπως προκύπτει από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο 
προϋπολογισµός θα πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ή 
πλεονασµατικός στη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου. Αν και θα 
υπάρχει αυτονοµία των εθνικών αρχών στην κατάρτισή του, θα 
επικρατεί πειθαρχία και αυξηµένος συντονισµός µε τα άλλα κράτη-
µέλη. 

• Οι περιορισµοί στο έλλειµµα του προϋπολογισµού θα οδηγήσουν σε 
εξορθολογισµό των δηµοσίων δαπανών 

• Οι πιέσεις του ανταγωνισµού θα οδηγήσουν πιθανότατα στη µείωση 
ορισµένων έµµεσων φόρων, καθώς και του φόρου εισοδήµατος 
νοµικών προσώπων. Γι� αυτό η Επιτροπή καθόρισε ήδη σε ορισµένες 
περιπτώσεις ελάχιστους συντελεστές φόρου. 

• Τέλος, τα κράτη θα χάσουν έσοδα από την απώλεια του εκδοτικού 
προνοµίου (seigniorage), τα οποία, όµως, θα αναπληρωθούν από τη 
διανοµή ανάµεσα στις κεντρικές τράπεζες αντίστοιχων εσόδων από 
την έκδοση του Ευρώ. Στο βαθµό που το Ευρώ καθιερωθεί και ως 
διεθνές αποθεµατικό νόµισµα (βλ. παρακάτω), ενδέχεται τα έσοδα 
του εκδοτικού προνοµίου από το Ευρώ να υπερβούν τα αντίστοιχα 
απολεσθέντα έσοδα.   

7.1.6. Μείωση της διακύµανσης ορισµένων µακροοικονοµικών 
µεταβλητών  
Η εισαγωγή του Ευρώ και η εξάλειψη των συναλλαγµατικών 

διακυµάνσεων δεν θα οδηγήσει µόνο σε µεγαλύτερους ρυθµούς 
οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και σε περιορισµό της διακύµανσης αυτού 
του ρυθµού. ∆ηλαδή, ο ρυθµός αύξησης του Α.Ε.Π. από χρόνο σε χρόνο 
δεν θα παρουσιάζει µεγάλες διαφορές. Για τον ίδιο λόγο εκτιµάται ότι θα 
περιοριστεί όχι µόνο το ύψος, αλλά και η µεταβλητικότητα του 
πληθωρισµού. 
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Η σταθερότητα αυτή του οικονοµικού περιβάλλοντος θα έχει 
εξαιρετικά ευνοϊκές επιπτώσεις στο «επιχειρηµατικό κλίµα» και στις 
προσδοκίες των επιχειρήσεων, καθώς βοηθά στον προγραµµατισµό της 
παραγωγής, των επενδύσεων, της εισαγωγής νέων προϊόντων κ.λπ.. Οι 
επιχειρήσεις δηλαδή, προτιµούν π.χ. µια σταθερή αύξηση του Α.Ε.Π. 2% 
κάθε χρόνο επί µία τριετία (συνολικά µε ανατοκισµό 6,12%), παρά µία 
αύξηση 1% τον πρώτο χρόνο, 0% τον δεύτερο και 5,07% τον τρίτο, που 
επίσης οδηγεί στην ίδια σωρευτική αύξηση (6,12%), αλλά η διακύµανση 
είναι µεγαλύτερη. 

7.1.7. Απορρόφηση των εξωτερικών διαταραχών 
Σύµφωνα µε µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 9, τα κράτη της 

Ε.Ε. θα είναι πιο εύκολα σε θέση (δηλαδή µε µικρότερη µείωση του 
Α.Ε.Π., µικρότερη ανεργία και πληθωρισµό) να αντιµετωπίσουν 
εξωτερικές διαταραχές (π.χ. αιφνίδια άνοδο της τιµής του πετρελαίου) µε 
ένα κοινό νόµισµα, παρά µε την ύπαρξη πολλών εθνικών νοµισµάτων. 

7.1.8. ∆ιεθνές νοµισµατικό σύστηµα 

Η εισαγωγή του Ευρώ θα επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στο 
διεθνές νοµισµατικό σύστηµα και στην παγκόσµια οικονοµία. Εκτιµάται 
ότι το Ευρώ θα εξελιχθεί σε ένα κύριο διεθνές νόµισµα, µε αποτέλεσµα: 
• Σηµαντικό µέρος του διεθνούς εµπορίου να γίνεται σε Ευρώ. Αυτό θα 

µειώσει σηµαντικά το κόστος συναλλαγών (µε τρίτες χώρες) και το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο για τις εξαγωγικές και τις εισαγωγικές 
επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Στο βαθµό που το Ευρώ θα εξελιχθεί σε διεθνές νόµισµα, τα έσοδα 
της Ε.Κ.Τ. από το εκδοτικό προνόµιο θα αυξηθούν.  

• Τέλος, πολλά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (financial 
assets) θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ, γεγονός που θα οδηγήσει σε 
αύξηση των εργασιών των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυµάτων και 
χρηµαταγορών. 

7.1.9. Αύξηση διεθνούς ανταγωνιστικότητας (competitiveness)  
Η βελτίωση της κατανοµής των συντελεστών της παραγωγής, η 

αύξηση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, οι οικονοµίες κλίµακας, 
η µείωση των επιτοκίων, η µείωση του κόστους των διεθνών 
συναλλαγών κ.λπ. που θα επιτευχθούν από το συνδυασµό ενιαίας αγοράς 
και ενιαίου νοµίσµατος, θα οδηγήσουν σε µείωση του κόστους των 

                                                           
9  Commission of the E.U., One Market, One Money, European Economy, No 44, October 1990,       

p. 30. 
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ευρωπαϊκών προϊόντων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών οικονοµιών.  

Β. Αρνητικές επιπτώσεις 

7.1.10. Απασχόληση - Ανεργία  
Παρά την αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας, οι επιπτώσεις 

από την εισαγωγή του Ευρώ στην απασχόληση δεν είναι ξεκάθαρες. Η 
προσδοκώµενη αύξηση του ανταγωνισµού έχει ήδη οδηγήσει πολλές 
επιχειρήσεις στην αναζήτηση τρόπων µείωσης του κόστους, µε 
συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναδιάρθρωση της λειτουργίας τους κ.λπ.. Όλα 
αυτά, όµως, θα οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση του κόστους µόνο εάν 
υπάρξουν και απολύσεις εργαζοµένων. Οι συγχωνεύσεις τραπεζών στην 
Αµερική οδηγούν σε διπλάσιες µειώσεις κόστους απ� ό,τι στην Ευρώπη, 
επειδή είναι ευκολότερο να γίνουν απολύσεις 10.  

Η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας, από την άλλη µεριά, 
θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Έτσι, υπάρχουν δύο 
αντίρροπες τάσεις και δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί ποια θα επικρατήσει. 
Το πλέον πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει αύξηση της ανεργίας 
βραχυπρόθεσµα και µείωσή της µακροπρόθεσµα, υπό τον όρο ότι η αγορά 
εργασίας θα γίνει πιο ευέλικτη. 

7.1.11. Μέσα άσκησης οικονοµικής πολιτικής  
Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του Ευρώ είναι η απώλεια της 

δυνατότητας των κρατών-µελών να ασκούν (εθνική) νοµισµατική και 
συναλλαγµατική πολιτική για την αντιµετώπιση ανεπιθύµητων εξελίξεων 
στην οικονοµία. ∆εδοµένου δε ότι και η δηµοσιονοµική πολιτική θα 
κινείται εντός ενός αυστηρού πλαισίου, το βάρος της προσαρµογής (σε 
εθνικό επίπεδο) θα πέσει κατ� ανάγκη στην αγορά εργασίας. 

Η αγορά εργασίας θα πρέπει να διαθέτει σηµαντική ευελιξία και 
οι µισθοί να µεταβάλλονται προς τα άνω και προς τα κάτω µε την ίδια 
περίπου ευκολία. Τα κράτη-µέλη που διαθέτουν µια τέτοια αγορά 
εργασίας θα είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν ανεπιθύµητες οικονοµικές 
εξελίξεις ή «ασύµµετρες διαταραχές» µε πολύ µικρότερο «κόστος» απ� 
ό,τι οι άλλες χώρες-µέλη µε «άκαµπτες» αγορές εργασίας. 

Το συµπέρασµα αυτό, το οποίο είναι γνωστό στην οικονοµική 
θεωρία, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ� όψη, καθώς η αγορά εργασίας 
στην Ελλάδα είναι η πλέον «άκαµπτη» στην Ε.Ε. και χαρακτηρίζεται από 
έντονες δυσλειτουργίες, στρεβλώσεις, ακαµψίες κ.λπ.. 

                                                           
10  The Economist, A Survey of EMU, April, 11, 1998, p. 9. 
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7.2. Μικροοικονοµικές επιπτώσεις  
Πολλές από τις επιπτώσεις που προαναφέραµε έχουν και 

µικροοικονοµική διάσταση, καθώς επηρεάζουν το µεµονωµένο 
καταναλωτή (νοικοκυριό), τον ιδιοκτήτη συντελεστών παραγωγής και τη 
µεµονωµένη επιχείρηση. Για να αποφύγουµε, όµως, τις επαναλήψεις, θα 
γίνει µόνο µία περιληπτική αναφορά. 

Ως µικροοικονοµικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του Ευρώ 
αναφέρονται:  
i) η βελτίωση της κατανοµής των συντελεστών της παραγωγής, 
ii) η αύξηση του ενδοκοινοτικού εµπορίου, 
iii) οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, 
iv) η µεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης εντός της Ε.Ε. (βλ. και 

τµήµα 7.3 κατωτέρω), 
v) η µεγάλη διαφάνεια στις λιανικές τιµές αγαθών και υπηρεσιών, µε 

τη συνεπαγόµενη αύξηση του ανταγωνισµού, η οποία θα ευνοήσει 
τους καταναλωτές, 

vi) η σηµαντική µείωση συγκεκριµένων κατηγοριών επιτοκίων που 
αφορούν τους καταναλωτές, όπως: 
α) στεγαστικών δανείων, 
β) καταναλωτικών δανείων και 
γ) πιστωτικών καρτών, 

vii) η µείωση του κόστους ορισµένων υπηρεσιών και ιδιαίτερα των 
τραπεζικών υπηρεσιών (βλ. και τµήµα 7.3 κατωτέρω),  

viii) η µείωση συγκεκριµένων εµµέσων φόρων και των τιµών των 
προϊόντων που επιβαρύνονται µ� αυτούς τους φόρους, και  

ix) τέλος, οι µεγάλες επενδυτικές δυνατότητες και επιλογές που 
προσφέρει µια εξελιγµένη πανευρωπαϊκή αγορά χρήµατος και 
κεφαλαίου. 
Ιδιαίτερα για τα ελληνικά νοικοκυριά µε σταθερό εισόδηµα (π.χ. 

συνταξιούχοι), σηµειώνεται ότι θα ωφεληθούν περισσότερο από κάθε 
άλλη χώρα της Ε.Ε. από την πτώση του πληθωρισµού, ο οποίος επί τρεις 
σχεδόν δεκαετίες διέβρωνε την αγοραστική αξία των εισοδηµάτων τους. 

Επίσης, οι Έλληνες φορολογούµενοι που δηλώνουν ειλικρινά το 
εισόδηµά τους (όπως π.χ. οι µισθωτοί) θα πάψουν να υφίστανται µία 
συνεχή αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης λόγω της 
δηµοσιονοµικής απορρόφησης. 
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7.3. Επιπτώσεις από την εισαγωγή του Ευρώ σε ορισµένους τοµείς 
της οικονοµίας 
Υπάρχουν ορισµένοι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, οι 

οποίοι είτε παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική 
αυτοδιοίκηση, είτε γενικότερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονοµία. 
Γι� αυτό κρίθηκε αναγκαία µια πιο αναλυτική παρουσίαση, παρά τον 
κίνδυνο επανάληψης ορισµένων θεµάτων.  

7.3.1. Τουρισµός 
Η µείωση του κόστους µετατροπής συναλλάγµατος (λόγω της 

εισαγωγής του Ευρώ) εκτιµάται τουλάχιστον σε 0,5% του Α.Ε.Π. 
ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11. Η επιβάρυνση ήταν µεγαλύτερη 
για τις µικρές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα και τους τουρίστες. 
Σχετική µελέτη έδειξε ότι εάν 1000 γαλλικά φράγκα µετατραπούν 
διαδοχικά στα 14 άλλα κοινοτικά νοµίσµατα και τελικά µετατραπούν και 
πάλι σε γαλλικά φράγκα, θα έχουν αποµείνει µόνο 500 γαλλικά φράγκα.  

Το κόστος των συναλλαγών, ιδιαίτερα για τους τουρίστες, ήταν 
µεγαλύτερο σε χώρες µε παραδοσιακά µη ισχυρά νοµίσµατα, 
υπανάπτυκτες χρηµαταγορές και εκτεταµένο τουριστικό κλάδο, όπως π.χ. 
η Ελλάδα και, σε µικρότερο βαθµό, οι λοιπές νότιες χώρες-µέλη της Ε.Ε.. 

Η εξάλειψη αυτού του κόστους, αλλά και η άµεση δυνατότητα 
του τουρίστα να συγκρίνει τις τιµές των προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. 
κόµιστρα ταξί, εισιτήρια µεταφορικών µέσων κ.λπ.) µε αντίστοιχες τιµές 
στην πατρίδα του, εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση της 
τουριστικής κίνησης εντός της Ε.Ε.. Αυτό ενδιαφέρει τους Ο.Τ.Α. στην 
Ελλάδα, και ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές, 
τόσο για τη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για αυξηµένο αριθµό 
επισκεπτών, όσο και για την ενηµέρωση των δηµοτών τους, πολλοί από 
τους οποίους θα συναλλάσσονται µε τους τουρίστες. 

7.3.2. Τραπεζικός τοµέας 12  

 Είναι γνωστό ότι ο τραπεζικός τοµέας της οικονοµίας θα φέρει το 
µεγαλύτερο κόστος προσαρµογής από την εισαγωγή του Ευρώ. Το 
κόστος αυτό θα προέλθει τόσο από την ανάγκη αγοράς και εγκατάστασης 
νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού εξοπλισµού και ανάλογου 
λογισµικού, όσο και από την απώλεια εσόδων από τον δραστικό 
                                                           
11  Σε τιµές 1990 το ποσό εκτιµάται σε 13 έως 19 δισ. Ευρώ. Βλ. σχετικά: Commission of the E.U., 

One Market, One Money, European Economy, No 44, October 1990, p. 30. 
12  Για µία αναλυτική παρουσίαση, βλέπε: 
 α) Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ευρώ: Οι προσαρµογές και επιπτώσεις στον ελληνικό τραπεζικό 
τοµέα από την Ο.Ν.Ε. και την εισαγωγή του Ευρώ, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998. 

 β) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ένα νόµισµα για την Ευρώπη: Ευρώ, Αθήνα, 1998. 
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περιορισµό των εργασιών συναλλάγµατος. Επίσης, οι τράπεζες θα 
επιβαρυνθούν (σε κάποιο βαθµό) από την απόσυρση των εθνικών 
χαρτονοµισµάτων και κερµάτων, το πρώτο εξάµηνο του 2002.  

Η αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ τραπεζών, αφ� ενός, και 
µεταξύ τραπεζών και χρηµαταγοράς, αφ� ετέρου, θα έχει πρόσθετο 
κόστος για τις τράπεζες, καθώς εκτιµάται ότι θα µειωθούν οι εργασίες 
χορηγήσεων και τα περιθώρια κέρδους των 13. ∆εν είναι περίεργο λοιπόν, 
που οι αναλυτές προβλέπουν και µείωση της απασχόλησης στον  
τραπεζικό τοµέα 14.  

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ελληνικές τράπεζες, και ίσως 
σε µεγαλύτερο βαθµό. Εκείνο, όµως, που δεν είναι γνωστό, είναι ότι οι 
ελληνικές τράπεζες θα ωφεληθούν σηµαντικά από µία µεγάλη µείωση 
των υποχρεωτικών δεσµεύσεων (reserve requirements) στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Σήµερα οι δεσµεύσεις αυτές ανέρχονται σε 12% επί των 
καταθέσεων στις τράπεζες και µέσα σε 2 χρόνια θα πρέπει να µειωθούν 
σε 2%. Αυτό θα αυξήσει σηµαντικά την κερδοφορία των ελληνικών 
τραπεζών.  

7.3.3. Μεταφορές  
Ο κλάδος των µεταφορών θα επηρεασθεί ευνοϊκά τόσο από την 

ανάπτυξη του ενδοκοινοτικού (χονδρικού) εµπορίου, όσο και από την 
ανάπτυξη του ενδοκοινοτικού τουρισµού, που θα ακολουθήσουν την 
εισαγωγή του Ευρώ. Ήδη, από τον Ιανουάριο του 1999 µειώθηκαν κατά 
50% τα τέλη διελεύσεως που καταβάλλουν τα ελληνικά φορτηγά στους 
ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδροµους. 

7.3.4. Εµπόριο  
Όπως προαναφέρθηκε, θα υπάρξει σηµαντική αύξηση του 

ενδοκοινοτικού εµπορίου (χονδρικού και λιανικού), αλλά και του 
(λιανικού) εµπορίου εντός της κάθε χώρας-µέλους. Εκτιµάται ότι στην 
Ελλάδα η αύξηση της εµπορικής κίνησης θα είναι µεγαλύτερη στις 
τουριστικές περιοχές, τόσο λόγω αύξησης του αριθµού των επισκεπτών, 
όσο και από την εξάλειψη του κόστους µετατροπής συναλλάγµατος. Οι 
Ο.Τ.Α. των τουριστικών περιοχών θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπ� όψη 
τους κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών τους και την εκτίµηση 
των σχετικών εσόδων τους. 

                                                           
13  The Economist, A Survey of EMU, April, 11, 1998, p. 9.  
14  Βλ. προηγούµενη υποσηµείωση. 
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8. Το οικονοµικό περιβάλλον µετά την εισαγωγή του Ευρώ 
και οι Ο.Τ.Α. 

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στο τµήµα 7, είναι φανερό ότι 
µετά την εισαγωγή του Ευρώ οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα 
νέο οικονοµικό περιβάλλον, πολύ διαφορετικό από αυτό που γνώριζαν 
έως σήµερα στη χώρα µας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιπτώσεις 
στους Ο.Τ.Α. θα είναι θετικές, εφ� όσον βέβαια θα είναι σε θέση και θα 
έχουν προετοιµασθεί κατάλληλα για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες.  

Στο παρόν τµήµα αναλύεται η σηµασία του νέου οικονοµικού 
περιβάλλοντος για τους Ο.Τ.Α., ενώ στα επόµενα τµήµατα 
παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι άµεσες επιπτώσεις στην καθηµερινή τους 
λειτουργία, η απαιτούµενη προετοιµασία, καθώς και το κόστος των 
προσαρµογών.  

 

8.1. Μείωση του πληθωρισµού και Ο.Τ.Α. 
Η σταθερότητα των τιµών, η οποία προβλέπεται να επικρατήσει 

µετά την εισαγωγή του Ευρώ, θα έχει δύο κυρίως επιπτώσεις στους 
Ο.Τ.Α.. Αφ� ενός ο έλεγχος και η συγκράτηση των δαπανών των Ο.Τ.Α. 
θα είναι ευκολότερα, όπως έχει δείξει η διεθνής εµπειρία, και αφ� ετέρου 
τα έσοδα των Ο.Τ.Α. από το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
(Φ.Ε.Φ.Π.) θα αυξάνουν µε πολύ χαµηλότερους ρυθµούς, καθώς η 
δηµοσιονοµική απορρόφηση θα τείνει να µηδενιστεί 15. 

 Πράγµατι, σε περιόδους σταθερότητας τιµών οι δαπάνες για 
µισθούς, για τόκους (βλ. 8.2 παρακάτω) και για αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα είναι πολύ ευκολότερο να ελεγχθούν 
και να συγκρατηθούν. Βέβαια, η συγκράτηση αυτή των δαπανών δεν 
είναι αυτόµατη. Είναι µία δυνατότητα, την οποία οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν, εφ� όσον υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και βούληση 
για συγκράτηση των δαπανών. 

Όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα από τη φορολογία 
εισοδήµατος (20% των ετησίων καθαρών εισπράξεων του Φ.Ε.Φ.Π. και 
του Φ.Ε.Ν.Π.), είναι γνωστό ότι από το 1975 και µετά η δηµοσιονοµική 
απορρόφηση στην Ελλάδα έλαβε ανυπολόγιστες διαστάσεις, καθώς ο 
διψήφιος πληθωρισµός και η διατήρηση της φορολογικής κλίµακας 
αµετάβλητης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ωθούσαν τους 
φορολογουµένους σε υψηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια και αυξηµένη 
                                                           
15  Η δηµοσιονοµική απορρόφηση αφορά µόνο το Φ.Ε.Φ.Π.. Οι Ο.Τ.Α. λαµβάνουν το 20% από τα 
έσοδα του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.  
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φορολογική επιβάρυνση, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση του 
πραγµατικού τους εισοδήµατος. Η µείωση του πληθωρισµού κάτω του 
2% θα ελαχιστοποιήσει τη δηµοσιονοµική απορρόφηση και την 
«αυτόµατη» αύξηση των φορολογικών εσόδων, τόσο για την κεντρική 
κυβέρνηση, όσο και για τους Ο.Τ.Α.. Είναι πιθανό, όµως, η µείωση της 
φοροδιαφυγής, όταν το πρόγραµµα TAXIS τεθεί σε πλήρη λειτουργία, να 
αντισταθµίσει εν όλω ή εν µέρει αυτές τις απώλειες. 

 

8.2. Μείωση επιτοκίων και Ο.Τ.Α. 
Η µείωση των επιτοκίων θα έχει θετικές επιπτώσεις στη 

συγκράτηση των δαπανών των Ο.Τ.Α., όπως και στην κεντρική 
κυβέρνηση. Ήδη, το επιτόκιο (απόδοση) του τελευταίου δεκαετούς 
οµολόγου του ∆ηµοσίου (3 Μαΐου 1999) ήταν 5,5% περίπου, όταν µέχρι 
πριν από λίγα χρόνια το ∆ηµόσιο δανειζόταν µε 24%. Μετά την είσοδο 
της χώρας στη ζώνη του Ευρώ τα επιτόκια αναµένεται να µειωθούν κι 
άλλο. Το βραχυχρόνιο επιτόκιο στη ζώνη του Ευρώ είναι, ως γνωστό, 
µόνο 2,5%. 

Θα ήταν σκόπιµο οι Ο.Τ.Α. να επιδιώξουν την έκδοση 
µεσοµακροπρόθεσµων αφορολόγητων, διαπραγµατεύσιµων οµολόγων, 
µετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του Ευρώ. 

 

8.3. Αύξηση ανταγωνισµού και Ο.Τ.Α. 
Η αύξηση του ανταγωνισµού θα επηρεάσει εκείνους κυρίως τους 

Ο.Τ.Α. που έχουν δηµοτικές επιχειρήσεις. Κατ� αρχήν πρέπει να υπάρξει 
εξορθολογισµός της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και 
πλήρης εναρµόνιση του πλαισίου λειτουργίας τους. Η πρόσφατη 
κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών (Ν. 2459/97) πολλών 
δηµοτικών επιχειρήσεων εντάσσεται σ� αυτό το πλαίσιο. Στη συνέχεια, 
καθώς ο ανταγωνισµός θα αυξάνει, οι Ο.Τ.Α. θα αναγκαστούν να 
προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες.  

Σηµειώνεται ότι η κάθε δηµοτική επιχείρηση θα επηρεαστεί 
διαφορετικά, ανάλογα µε το προϊόν ή τις υπηρεσίες που παράγει και το 
κατά πόσον αποτελεί τοπικό µονοπώλιο ή όχι. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις 
υδρεύσεως και αποχετεύσεως δεν θα επηρεασθούν, διότι αποτελούν 
φυσικά µονοπώλια. 

Λόγω της αύξησης του ανταγωνισµού, όµως, οι Ο.Τ.Α. θα έχουν 
τη δυνατότητα να αγοράζουν πολλά κεφαλαιουχικά αγαθά σε 
χαµηλότερες τιµές, τόσο από την ελληνική αγορά, όσο και από τις άλλες 
χώρες της Ένωσης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η προµήθεια χωµατουργικών 
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και οδοποιητικών µηχανηµάτων, απορριµµατοφόρων κ.λπ. σε 
χαµηλότερες τιµές, κατ� ευθείαν από τον κατασκευαστή (π.χ. από τη 
Γερµανία), χωρίς τη µεσολάβηση αντιπροσώπων. Η σύγκριση των τιµών 
θα είναι πολύ εύκολη και δεν θα απαιτούνται διατυπώσεις.  

 

8.4. Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και Ο.Τ.Α. 
Όπως προαναφέρθηκε (7.1.6), το Σύµφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης θα υποχρεώσει τα κράτη-µέλη να ισοσκελίσουν τον 
προϋπολογισµό τους στη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου, ενώ οι 
πιέσεις του ανταγωνισµού θα οδηγήσουν σε µείωση ορισµένων έµµεσων 
και άµεσων φόρων που επηρεάζουν το κόστος των προϊόντων και την 
κερδοφορία (και επιλογή του τόπου εγκατάστασης) των επιχειρήσεων. 

Οι εξελίξεις αυτές θα υποχρεώσουν την κεντρική κυβέρνηση αφ� 
ενός να περιορίσει τις επιχορηγήσεις της προς τους Ο.Τ.Α. και αφ� 
ετέρου να είναι περισσότερο προσεκτική στη φορολογική της πολιτική. 

Πολλές φορές την τελευταία δεκαετία τα έσοδα των Ο.Τ.Α. 
αυξήθηκαν «αυτόµατα», καθώς η κεντρική κυβέρνηση προσπαθούσε να 
αυξήσει τα δικά της έσοδα (από το φόρο εισοδήµατος, τα τέλη 
κυκλοφορίας κ.λπ.) για να µειώσει το έλλειµµα. Μετά την είσοδο της 
χώρας στη ζώνη του Ευρώ, η φορολογική πολιτική θα είναι περισσότερο 
προσανατολισµένη στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού φορολογικού 
καθεστώτος για την προσέλκυση επιχειρήσεων από άλλες χώρες της 
Ένωσης, όπως έκανε η Ιρλανδία. Θα υπάρξει, δηλαδή, φορολογικός 
ανταγωνισµός (tax competition). Έτσι, το πιθανότερο είναι να υπάρξουν 
µειώσεις φορολογικών συντελεστών (π.χ. φόρου εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων), µε συνέπεια την αύξηση των αντίστοιχων εσόδων µε 
εξαιρετικά χαµηλούς ρυθµούς, εξέλιξη που θα επηρεάσει και τα έσοδα 
των Ο.Τ.Α.. (Βλέπε και παρακάτω, τµήµα 9.3). 

  

8.5. Αύξηση τουριστικής κίνησης και Ο.Τ.Α. 
Τέλος, οι Ο.Τ.Α. θα επηρεασθούν θετικά από την αναµενόµενη 

αύξηση του τουρισµού, ιδιαίτερα προς τις χώρες της νότιας Ευρώπης. 
Οι Ο.Τ.Α. από την πλευρά τους θα πρέπει να φροντίσουν: 

α) για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων τουριστών, 
β) για την αύξηση του αριθµού των διανυκτερεύσεων στην περιοχή τους 
και 

γ) για τη δηµιουργία της κατάλληλης τουριστικής υποδοµής. 
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Σηµειώνεται ότι η αύξηση του αριθµού των τουριστών δεν θα 
προέρχεται µόνο από κατοίκους της Ε.Ε., αλλά και από κατοίκους τρίτων 
χωρών (π.χ. Ιάπωνες, Αµερικάνους κ.λπ.), οι οποίοι θα βρίσκουν τώρα 
ευκολότερο να επισκεφθούν, στο ίδιο ταξίδι, όχι µόνο το Παρίσι, π.χ., 
αλλά και τη Ρώµη, την Αθήνα κ.λπ.. 
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9. Οι επιπτώσεις στους Ο.Τ.Α. από την εισαγωγή του Ευρώ 
 

9.1. Νοµικό πλαίσιο 
Μία από τις πρώτες ενέργειες των περισσοτέρων χωρών για την 

προετοιµασία της µετάβασης του δηµόσιου τοµέα στο Ευρώ ήταν ο 
εντοπισµός των νόµων και των διατάξεων που θα έπρεπε να αλλάξουν, 
καθώς και η προώθηση του αντίστοιχου νοµοθετικού έργου. Σύµφωνα µε 
στοιχεία της Επιτροπής, οι σχετικοί νόµοι και κανονιστικές αποφάσεις 
που πρέπει να τροποποιηθούν ανέρχονται κατά µέσο όρο σε 3.000 έως 
4.000 για κάθε χώρα, ανάλογα µε το νοµικό σύστηµα και τους θεσµούς 
της κάθε χώρας. Αρκετοί από αυτούς τους νόµους αφορούν τους Ο.Τ.Α., 
αν και δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία. 

Έτσι και στη χώρα µας θα πρέπει να εντοπισθούν όλοι οι νόµοι 
που αφορούν την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση 
και να τροποποιηθούν ανάλογα, ώστε να είναι συµβατοί µε την εισαγωγή 
του Ευρώ. Η εργασία αυτή, και ιδιαίτερα η προώθηση του νοµοθετικού 
έργου, απαιτεί τη συνεργασία της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι Ο.Τ.Α. δεν 
είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν µόνοι τους αυτή την εργασία. 

Οι σχετικοί νόµοι περιλαµβάνουν όλη τη νοµοθεσία που διέπει 
τους Ο.Τ.Α., τη νοµοθεσία που αφορά τα έσοδα των Ο.Τ.Α. (φόροι, τέλη, 
αυτοτελείς κεντρικοί πόροι κ.λπ.), τις δαπάνες των Ο.Τ.Α., καθώς και τις 
διάφορες συµβάσεις που πιθανόν να έχουν οι Ο.Τ.Α., είτε µε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, είτε µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου.  

Όσον αφορά τις συµβάσεις που έχουν συνάψει ή πρόκειται να 
συνάψουν οι Ο.Τ.Α., υπενθυµίζεται ότι η εισαγωγή του Ευρώ δεν θα έχει 
καµµία νοµική ή άλλη επίπτωση στην ισχύ ή την εκτέλεσή τους. Όπως 
προαναφέρθηκε (τµήµα 3.1), σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας των 
συµβάσεων, οι συµβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν και 
κανένας από τους συµβαλλοµένους δεν θα έχει τη δυνατότητα να 
επικαλεσθεί την εισαγωγή του Ευρώ ως λόγο για καταγγελία ή µονοµερή 
τροποποίηση της σύµβασης.  

 

9.2. Κατάρτιση Προϋπολογισµού - Απολογισµού σε Ευρώ 

Όπως προαναφέρθηκε, από τα µέσα του 2002 θα κυκλοφορούν 
µόνο Ευρώ, άρα και ο προϋπολογισµός αυτού του έτους θα πρέπει 
οπωσδήποτε να έχει καταρτιστεί σε Ευρώ. Για να αποκτηθεί, όµως, η 
απαραίτητη εµπειρία, αλλά και για λόγους συγκρισιµότητας, κρίνεται 
απαραίτητο ο προϋπολογισµός του 2001 να καταρτισθεί τόσο σε 
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δραχµές, όσο και σε Ευρώ. Ακόµη και εάν ορισµένοι δήµοι ή κοινότητες 
δεν είναι σε θέση να καταρτίσουν τον προϋπολογισµό του 2001 σε Ευρώ, 
θα πρέπει να καταρτίσουν ορισµένα τουλάχιστον τµήµατά του σε Ευρώ.  

Από τα δύο σκέλη του προϋπολογισµού, η εισαγωγή του Ευρώ 
φαίνεται ότι θα έχει περισσότερες και µεγαλύτερες επιπτώσεις στο 
σκέλος των εσόδων. Αντίθετα, στο σκέλος των δαπανών οι επιπτώσεις 
φαίνεται ότι θα εντοπίζονται στις δαπάνες για τόκους του χρέους των 
Ο.Τ.Α.. 

 

9.3. Οι επιπτώσεις στα έσοδα 

Οι επιπτώσεις στα έσοδα των Ο.Τ.Α. είναι έµµεσες και οφείλονται 
κυρίως στις οικονοµικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του Ευρώ (βλ. 
τµήµα 7) στους περιορισµούς άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής (βλ. 
τµήµα 2.1, Σ.Σ.Α.) και στην επικείµενη απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες είναι σηµαντικές, γι� αυτό και 
αναλύονται διεξοδικά παρακάτω. 

9.3.1. Οικονοµικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του Ευρώ και έσοδα 
των Ο.Τ.Α. 

α) Η µείωση του πληθωρισµού 
Όπως προαναφέρθηκε, ο πληθωρισµός θα µειωθεί και θα 

παραµείνει σε πολύ χαµηλά επίπεδα µετά την εισαγωγή του Ευρώ, 
δηµιουργώντας ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από αυτό που 
γνώρισε η χώρα µας τα τελευταία 25 χρόνια. 

Οι διψήφιοι ρυθµοί πληθωρισµού από το 1973 έως και το 1994 
και η παράλληλη αύξηση των ονοµαστικών εισοδηµάτων των 
φορολογουµένων, σε συνδυασµό µε τη µη τιµαριθµική προσαρµογή της 
φορολογικής κλίµακας, οδήγησαν σε τεράστια αύξηση της 
δηµοσιονοµικής απορρόφησης 16, µε αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού 
των φορολογουµένων και των αντίστοιχων εσόδων από τη φορολογία 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.).  

Οι Ο.Τ.Α., ως γνωστό, λαµβάνουν ένα ποσοστό (το 20%) από τα 
έσοδα αυτά. Έτσι, για πολλά χρόνια τα έσοδα των Ο.Τ.Α. από την πηγή 
αυτή αύξαναν αυτόµατα και µε υψηλό ρυθµό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη 
δεκαετία 1989-1999 τα σχετικά έσοδα των Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν από 55,1 
δισ. δρχ. σε 329,7 δισ. δρχ., µε αποτέλεσµα ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

                                                           
16   α)  Κ. Καλυβιανάκης, Μισθωτοί: Τα υποζύγια του φορολογικού βάρους, Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
 β) ∆. Ντόγκας, «Η ∆ηµοσιονοµική Απορρόφηση από τους Άµεσους Φόρους στην Ελλάδα, 1960-

1982», Η Ελληνική Οικονοµία, Τράπεζα Ελλάδος, 1982, σελ. 186-201. 
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αύξησης των σχετικών εσόδων της δεκαετίας να διαµορφωθεί σε 19,6%. 
Εκτιµάται ότι η µείωση του πληθωρισµού σε επίπεδα κάτω του 2% θα 
οδηγήσει σε εξάλειψη της δηµοσιονοµικής απορρόφησης και σε πολύ 
µικρές αυξήσεις των εσόδων από αυτή την πηγή. 
β) Η µείωση των επιτοκίων 

Με το νόµο 2503/97 παραχωρήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 1999 
στους Ο.Τ.Α. το 15% των εσόδων από τη φορολόγηση των τόκων των 
καταθέσεων. Καθώς µε την είσοδο στην Ο.Ν.Ε. τα επιτόκια θα µειωθούν 
και µέρος των καταθέσεων θα µετακινηθεί προς την κεφαλαιαγορά 
(χρηµατιστήριο κ.λπ.), θα περιορισθεί και ο ρυθµός αύξησης αυτών των 
εσόδων. Σηµειώνεται, όµως, ότι το ποσοστό 15% αυξάνεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2000 σε 20%, οπότε θα αντισταθµισθούν εν µέρει οι 
επιπτώσεις από τη µείωση των επιτοκίων. 
γ) Φορολογικός ανταγωνισµός 

Όπως προαναφέρθηκε (τµήµα 7.1.6), η αύξηση του 
ανταγωνισµού θα οδηγήσει και σε µείωση ορισµένων φορολογικών 
συντελεστών (tax competition), συµπεριλαµβανοµένου και του Φόρου 
Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.). Οι περισσότερες χώρες 
της Ε.Ε. επιβάλλουν το Φ.Ε.Ν.Π. µε συντελεστή 30% έως 35%. 
Αντίθετα, στη χώρα µας επιβάλλεται µε συντελεστή 40% και σε 
ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. τράπεζες) 45%. Ήδη ανακοινώθηκε ότι και η 
χώρα µας θα µειώσει το συντελεστή του Φ.Ε.Ν.Π. γύρω στο 33%. 
∆ιαφορετικά, πολλές Α.Ε. θα φύγουν από την Ελλάδα και θα 
εγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε..  

Καθώς οι Ο.Τ.Α. εισπράττουν το 20% των εσόδων από το 
Φ.Ε.Φ.Ν.Π., εκτιµάται ότι το ποσοστό αύξησης των εσόδων αυτών θα 
περιοριστεί στο µέλλον ωστόσο ο ρυθµός αύξησης αυτών θα παραµείνει 
σταθερά σε ανώτερα του πληθωρισµού επίπεδα λόγω πτώσης αυτού αλλά 
και λόγω διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και περιορισµού της 
φοροδιαφυγής. 
δ) Αύξηση της τουριστικής κίνησης 

Όπως προαναφέρθηκε, µετά την εισαγωγή του Ευρώ εκτιµάται 
ότι θα υπάρξει µεγάλη αύξηση του εσωτερικού τουρισµού, ιδιαίτερα στις 
νότιες χώρες της Ε.Ε.. Για το λόγο αυτό, αναµένεται αυξηµένη 
τουριστική κίνηση σε πολλές περιοχές της χώρας, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση των εσόδων των αντίστοιχων δήµων και κοινοτήτων. 

9.3.2. Οι περιορισµοί στην άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής και τα 
έσοδα των Ο.Τ.Α. 
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Τόσο η Συνθήκη, όσο και το Σ.Σ.Α., επιβάλλουν ασφυκτικούς 
περιορισµούς στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής και 
επιδιώκουν την εξάλειψη των ελλειµµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
δυνατότητες ενίσχυσης των Ο.Τ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 
περιορίζονται συνεχώς. Ιδιαίτερα µετά την είσοδο στην Ο.Ν.Ε., ο 
προϋπολογισµός θα είναι ουσιαστικά ισοσκελισµένος. Έτσι, όχι µόνο δεν 
θα πρέπει να αναµένεται βοήθεια από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, αλλά 
είναι πολύ πιθανό ο προϋπολογισµός να κατακρατεί θεσµοθετηµένα 
έσοδα των Ο.Τ.Α.. 

Γενικά, όπως συνέβη και στη Μ. Βρετανία την εποχή της 
διακυβέρνησης της χώρας από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, όταν υπάρχει 
πίεση στον Κρατικό Προϋπολογισµό για µείωση των ελλειµµάτων, η 
πίεση µεταφέρεται και στους Ο.Τ.Α., ιδιαίτερα όταν οι τελευταίοι 
λαµβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις ή έσοδα εισπραττόµενα µέσω του 
προϋπολογισµού. Ήδη, µε το άρθρο 3 του Ν.2469/97 (§1) προβλέπεται η 
αναστολή απόδοσης του 25% των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
από τα τέλη κυκλοφορίας για δύο χρόνια (1997 και 1998). Σύµφωνα δε 
µε νεότερες πληροφορίες, η ρύθµιση αυτή παρετάθη για δύο ακόµη 
χρόνια. (Ν. 2648/98).  

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι οι Ο.Τ.Α. δεν θα πρέπει πλέον 
να προσβλέπουν στην κεντρική κυβέρνηση για πρόσθετα έσοδα. Αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ� όψη στο µακροχρόνιο στρατηγικό 
προγραµµατισµό των Ο.Τ.Α., όσον αφορά τα έσοδά τους και γενικότερα 
τον προϋπολογισµό τους. 

9.3.3. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τα έσοδα των 
Ο.Τ.Α. 
Αν και το θέµα αυτό δεν συνδέεται άµεσα µε το Ευρώ, δεν είναι 

δυνατόν να µη συµπεριληφθεί, καθώς αφ� ενός συµπίπτει χρονικά µε την 
εισαγωγή του Ευρώ και αφ� ετέρου είναι πολύ σηµαντικό και θα πρέπει 
να ληφθεί υπ� όψη από τους Ο.Τ.Α. στον στρατηγικό σχεδιασµό τους για 
τα έσοδα. 

Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς στη χώρα µας έχει τρεις 
πτυχές: Πρώτον, από τον Φεβρουάριο του 2001 θα επιτραπεί η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και από ιδιώτες, ενώ η ∆.Ε.Η. θα διατηρήσει το 
δίκτυο διανοµής, το οποίο αποτελεί φυσικό µονοπώλιο. ∆εύτερον, από 
την ίδια ηµεροµηνία η ∆.Ε.Η. δεν θα έχει το δικαίωµα να διακόπτει την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όσους καταναλωτές αρνούνται να 
καταβάλλουν τα δηµοτικά τέλη κ.λπ., αλλά καταβάλλουν το αντίτιµο του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Τρίτον, την επόµενη δεκαετία θα υπάρξει 
σηµαντική υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο, το 
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οποίο αναµένεται τελικά να καλύψει το 27% των συνολικών αναγκών 
της χώρας σε ενέργεια. 

Σήµερα τα ανταποδοτικά τέλη φωτισµού, καθαριότητας κ.λπ., 
καθώς επίσης και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ο ∆ηµοτικός Φόρος 
εισπράττονται ως γνωστό µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η.. Για τις 
υπηρεσίες που προσφέρει η ∆.Ε.Η. παρακρατεί το 2% των εσόδων αυτών 
(επί του οποίου 2% επιβάλλεται και Φ.Π.Α. 18%) και τα υπόλοιπα 
αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. µε καθυστέρηση 2-3 µηνών. Το συνολικό 
δηλαδή κόστος είσπραξης είναι 2,36% συν τόκοι τριών µηνών περίπου. 
Τα έσοδα αυτά είναι πολύ σηµαντικά για τους Ο.Τ.Α., περίπου το 30% 
των συνολικών τους εσόδων, και τυχόν απώλειά τους θα δηµιουργούσε 
σοβαρότατα ταµειακά προβλήµατα. 

Η απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
φαίνεται ότι θα επηρεάσει το σηµερινό σύστηµα είσπραξης των εσόδων 
των Ο.Τ.Α., αφού το δίκτυο διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή 
είναι φυσικό µονοπώλιο, θα παραµείνει στη ∆.Ε.Η.. Είναι πιθανό, όµως, 
οι ιδιώτες παραγωγοί (εάν υπάρξουν) να µην επιθυµούν την είσπραξη 
των λογαριασµών τους επιβαρυµένων µε τα τέλη των Ο.Τ.Α., για λόγους 
ανταγωνισµού. 

Η πλέον ανησυχητική, όµως, εξέλιξη είναι η αδυναµία της ∆.Ε.Η. 
(από τον Φεβρουάριο του 2001) να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος σε όσους καταναλωτές δεν πληρώνουν τα δηµοτικά τέλη. Το 
σηµερινό σύστηµα είσπραξης των δηµοτικών τελών κ.λπ. βασίζεται στην 
απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης 

Τέλος, καθώς θα επεκτείνεται η χρήση του φυσικού αερίου (στο 
οποίο δεν επιβάλλονται δηµοτικά τέλη) και θα υποκαθιστά τη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα έσοδα των Ο.Τ.Α. ενδεχοµένως θα αρχίσουν να 
µειώνονται, καθώς ορισµένοι καταναλωτές θα διακόπτουν ενδεχοµένως 
τη σύνδεσή τους µε τη ∆.Ε.Η.. 

Ανεξάρτητα, όµως από τις µεταβολές στο χώρο της ενέργειας, οι 
µεγάλες θεσµικές µεταβολές στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
επιβάλλουν την επανεξέταση του τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης 
αυτών των εσόδων (καθώς και πολλά άλλα θέµατα). Η δηµιουργία της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η συνένωση των δήµων και κοινοτήτων σε 
µεγαλύτερες µονάδες στα πλαίσια του προγράµµατος Καποδίστριας, η 
υποχρεωτική εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος (νέο 
λογιστικό σχέδιο) από τους Ο.Τ.Α. και η υποχρέωση για ίδρυση ταµειακής 
υπηρεσίας, συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και 
καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση του τρόπου βεβαίωσης και 
είσπραξης των εσόδων των Ο.Τ.Α..  
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Στο µέλλον οι Ο.Τ.Α. και οι δηµότες τους θα βρεθούν «πιο 
κοντά» σε θέµατα εσόδων και δαπανών. Οι Ο.Τ.Α. θα χρειαστεί να 
ενηµερώνουν περισσότερο τους δηµότες τους για τα δηµοτικά τέλη και 
τους φόρους που εισπράττουν, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζονται 
και δαπανούν αυτά τα χρήµατα. 

9.3.4. Η µετατροπή των εσόδων σε Ευρώ 

Το σύνολο των δηµοτικών τελών, φόρων, κεντρικών αυτοτελών 
πόρων και γενικά το σύνολο των εσόδων των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 
εκφραστεί σε Ευρώ. Επίσης, τα τέλη για τη χρήση πεζοδροµίων, οι 
επιβαρύνσεις στα νεκροταφεία κ.λπ., καθώς και τα τέλη ελεγχόµενης 
στάθµευσης (για όσους δήµους διαθέτουν τέτοιο σύστηµα) θα πρέπει να 
µετατραπούν σε Ευρώ.  

Όσον αφορά το χρόνο της µεταβολής, υπάρχουν δύο πιθανές 
ηµεροµηνίες: Η 1η Ιανουαρίου 2001 ή η 1η Ιανουαρίου 2002 
(υποχρεωτικά). Συγκεκριµένα, µε βάση την αρχή της «µη απαγόρευσης - 
µη υποχρέωσης», οι ιδιωτικοί φορείς (π.χ. επιχειρήσεις, τράπεζες, ιδιώτες 
κ.λπ.) έχουν το δικαίωµα να συναλλάσσονται µεταξύ τους σε Ευρώ µε 
λογιστική µορφή από την 1η Ιανουαρίου 2001 (για την Ελλάδα). Όσον 
αφορά όµως τις συναλλαγές του ιδιωτικού τοµέα µε το ∆ηµόσιο, από το 
Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα 
συναλλαγής σε Ευρώ (Euro-option) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002. Η 
εµπειρία των 11 κρατών-µελών έδειξε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
επιθυµούν µία γρήγορη µετάβαση στο Ευρώ. Σε όλες σχεδόν τις χώρες-
µέλη της Ο.Ν.Ε. οι τιµές των προϊόντων αναγράφονται και σε τοπικό 
νόµισµα και σε Ευρώ. Ακόµη και στη Μ. Βρετανία, η οποία ούτε 
συµµετέχει στην Ο.Ν.Ε., ούτε έχει ορίσει ηµεροµηνία συµµετοχής, τόσο 
οι επιχειρήσεις, όσο και ο τραπεζικός τοµέας δηλώνουν έτοιµοι για το 
Ευρώ 17.  

Επειδή η κεντρική διοίκηση στην Ελλάδα έδωσε στις επιχειρήσεις 
το δικαίωµα συναλλαγής σε Ευρώ (Euro-option) από την 1η Ιανουαρίου 
2001, θα πρέπει και οι Ο.Τ.Α. να είναι έτοιµοι να συναλλάσσονται µε το 
κοινό σε Ευρώ από την ίδια ηµεροµηνία. Θα πρέπει δηλαδή όλοι οι 
δηµοτικοί φόροι, όλα τα δηµοτικά τέλη, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι 
κ.λπ. να είναι εκφρασµένα σε δραχµές µε δυνατότητα µετατροπής τους 
σε Ευρώ. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν όλα τα σχετικά έντυπα για ένα 
χρόνο και σε δραχµές και σε Ευρώ. Θα πρέπει οι ΟΤΑ να δέχονται 
(φορολογικές) δηλώσεις σε Ευρώ και γενικά να υπάρχει δυνατότητα 
συναλλαγών µε τους δηµότες είτε σε δραχµές είτε σε Ευρώ. Καθώς στην 
πράξη θα προκύψουν αναπόφευκτα ορισµένα πρακτικά προβλήµατα, 

                                                           
17  Βλέπε π.χ. το φυλλάδιο της Bank of England, London; Ready for the Euro, London, Feb. 1998. 
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προτείνεται ανεπιφύλακτα οι Ο.Τ.Α. να προετοιµάσουν τον 
προϋπολογισµό του 2001 τόσο σε δραχµές, όσο και σε Ευρώ (ο 
προϋπολογισµός του 2002 πρέπει απαραιτήτως να είναι µόνο σε Ευρώ), 
και να δοθεί η δυνατότητα (Euro-option) στους δηµότες να 
συναλλάσσονται µε τις δηµοτικές αρχές τόσο σε δραχµές, όσο και σε 
Ευρώ.  

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα συστήµατα ελεγχόµενης 
στάθµευσης, τα οποία έχουν εγκαταστήσει πολλοί ∆ήµοι στην Αττική και 
σε άλλες περιοχές της χώρας. Επειδή τα σχετικά µηχανήµατα 
(παρκόµετρα κ.λπ.) λειτουργούν µε κέρµατα, καµµία µεταβολή δεν είναι 
δυνατόν να συµβεί µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002, γιατί δεν θα 
κυκλοφορούν κέρµατα ή χαρτονοµίσµατα σε Ευρώ. Για ένα εξάµηνο 
όµως, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2002 που θα 
κυκλοφορούν παράλληλα και Ευρώ και δραχµές (σε φυσική µορφή), θα 
πρέπει τα µηχανήµατα έκδοσης αποδείξεων ελεγχόµενης στάθµευσης και 
τα απλά παρκόµετρα να δέχονται κέρµατα και σε δραχµές και σε Ευρώ. 
Κάτι τέτοιο όµως, θα είναι και τεχνικά πολύ δύσκολο (ίσως π.χ. να µην 
υπάρχει χώρος για δύο µηχανισµούς) και οικονοµικά πολύ δαπανηρό. 
Καθώς τους πρώτους µήνες του 2002 το κοινό θα έχει στα χέρια του 
περισσότερα κέρµατα δραχµών παρά Ευρώ, ενώ προς το τέλος του 
πρώτου εξαµήνου τα περισσότερα κέρµατα που θα κυκλοφορούν θα είναι 
σε Ευρώ, προτείνεται τα µηχανήµατα αυτά να συνεχίσουν να δέχονται 
µόνο δραχµές έως το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2002 και µετά να 
µετατραπούν και να δέχονται µόνο κέρµατα Ευρώ. ∆ιαφορετικά, το 
κόστος θα είναι πολύ µεγάλο. Καλό θα είναι ο κάθε δήµος ή κοινότητα 
να ενηµερώσει µε όλα τα µέσα τους κατοίκους σχετικά µε την 
ηµεροµηνία έναρξης µετατροπής των µηχανηµάτων αυτών, ώστε να είναι 
προετοιµασµένοι γι� αυτή την αλλαγή. Έτσι, θα µειωθεί και η τυχόν 
δυσαρέσκεια των δηµοτών. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η δυνατότητα των 
Ο.Τ.Α. να προετοιµαστούν για το Ευρώ από το 2001, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τα έσοδά τους, περιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τις 
αντίστοιχες ενέργειες της κεντρικής διοίκησης και της ∆.Ε.Η.. Καθώς το 
µεγαλύτερο µέρος των συνολικών εσόδων των Ο.Τ.Α. εισπράττεται µέσω 
του τακτικού προϋπολογισµού και της ∆.Ε.Η., όσο πιο έγκαιρα ο 
τακτικός προϋπολογισµός και η ∆.Ε.Η. υιοθετήσουν το Ευρώ, τόσο 
ευκολότερο θα είναι και για τους Ο.Τ.Α. να µετατρέψουν τα έσοδά τους 
σε Ευρώ. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι εάν οι δύο άλλοι φορείς 
καθυστερήσουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να καθυστερήσουν και οι 
Ο.Τ.Α..  
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Σηµειώνεται, τέλος, ότι η µετατροπή των εσόδων σε Ευρώ θα 
απαιτήσει και την ύπαρξη δύο δεκαδικών ψηφίων, τουλάχιστον σε ότι 
αφορά την αναλυτική παρουσίαση των εσόδων. 

  

9.4. Οι επιπτώσεις στις δαπάνες 
Η πλέον σηµαντική επίπτωση στις δαπάνες των Ο.Τ.Α. θα είναι η 

µείωση των δαπανών για τόκους (για όσους Ο.Τ.Α. έχουν δάνεια). Ήδη 
τα µεσοπρόθεσµα επιτόκια δανεισµού του δηµοσίου είναι 5,6%, ενώ των 
εντόκων γραµµατίων κάτω από 9%. Μετά την είσοδο της χώρας µας 
στην Ο.Ν.Ε., τα ελληνικά επιτόκια θα µειωθούν ακόµη περισσότερο και 
ουσιαστικά θα εξισωθούν µε τα ευρωπαϊκά.  

Στο πλαίσιο αυτό οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να διερευνήσουν τη 
δυνατότητα δανεισµού απ� ευθείας από τις αγορές χρήµατος και 
κεφαλαίου (και όχι από τράπεζες) µε έκδοση οµολογιακών τίτλων, για να 
εκµεταλλευθούν τα χαµηλά επιτόκια που θα επικρατούν. Οι τίτλοι αυτοί 
θα πρέπει να είναι διαπραγµατεύσιµοι και αφορολόγητοι.   

Εκτός από τις δαπάνες για τόκους, οι µεγαλύτεροι δήµοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να µειώσουν το κόστος των προµηθειών τους, ιδιαίτερα 
για οδοποιητικά και χωµατουργικά µηχανήµατα, απορριµµατοφόρα 
κ.λπ., καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολο να συγκρίνουν τιµές και να τα 
αγοράζουν χωρίς καµµία διατύπωση απ� ευθείας από άλλες χώρες της 
Ε.Ε..  

Όσον αφορά τη µετατροπή των δαπανών σε Ευρώ, οι πάσης 
φύσεως δαπάνες των Ο.Τ.Α. (π.χ. µισθοδοσία, τόκοι χρέους, αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ.) θα πρέπει να εκφραστούν σε Ευρώ. Ο 
προϋπολογισµός του 2001 θα καταρτιστεί µεν σε δραχµές, αλλά µε 
δυνατότητα µετατροπής όλων των µεγεθών σε Ευρώ, ενώ ο 
προϋπολογισµός του 2002 θα καταρτιστεί µόνο σε Ευρώ, αλλά µε 
δυνατότητα εµφάνισης και στα δύο νοµίσµατα, τόσο για να εξοικειωθούν 
οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., όσο και για να υπάρχει συγκρισιµότητα µε τα 
προ της εισαγωγής του Ευρώ στοιχεία. Ούτως ή άλλως, ο 
προϋπολογισµός του 2002 θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε Ευρώ. Για 
τους λόγους που αναπτύχθηκαν και στη συζήτηση των εσόδων, 
προτείνεται ανεπιφύλακτα και η κατάρτιση του προϋπολογισµού του 
2001 σε ένα νόµισµα, µε δυνατότητα µετατροπής και εµφάνισης και στις 
δύο µορφές. 

Ειδικά η µετατροπή των δαπανών µισθοδοσίας σε Ευρώ θα είναι 
περισσότερο πολύπλοκη, καθώς εδώ υπάρχουν θέµατα ασφαλιστικών 
εισφορών και παρακράτησης φόρου εισοδήµατος. Και στην περίπτωση 
αυτή, όσο πιο γρήγορα υιοθετήσουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί και η 
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κεντρική διοίκηση το Ευρώ, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τους Ο.Τ.Α. να 
µετατρέψουν τις δαπάνες τους σε Ευρώ. Το πλέον σηµαντικό από 
πλευράς Υπουργείου Οικονοµικών είναι η µετατροπή της φορολογικής 
κλίµακας (και η στρογγυλοποίηση των ποσών των κλιµακίων) σε Ευρώ 
και από πλευράς ασφαλιστικών ταµείων η µετατροπή (και ενδεχοµένως η 
στρογγυλοποίηση) όλων των σχετικών ποσών και παραµέτρων σε Ευρώ.  

Αν και η µετατροπή των µισθών θα γίνει από την 1-1-2002, 
προτείνεται για λόγους εκπαίδευσης, προσαρµογής και προετοιµασίας 
(πιλοτική εφαρµογή) η αναγραφή του τελικού ποσού και στα δύο 
νοµίσµατα από 1ης Ιανουαρίου 2001. 

Από τα ανωτέρω είναι επίσης φανερό ότι η αναλυτική 
επεξεργασία και κατάρτιση των δαπανών του προϋπολογισµού σε Ευρώ 
θα απαιτήσει τη χρήση δύο δεκαδικών ψηφίων, όπως και στην περίπτωση 
των εσόδων. 

 

9.5.  Συστήµατα µηχανοργάνωσης και απαραίτητο λογισµικό 
Καθοριστικής σηµασίας για την όλη προσπάθεια µετάβασης στο 

Ευρώ θα είναι η έγκαιρη προετοιµασία των συστηµάτων πληροφορικής 
των Ο.Τ.Α.. Κατά τη µεταβατική περίοδο η πληροφορική θα 
διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό ρόλο, συµβάλλοντας να επιτευχθούν οι 
απαραίτητες µεταβολές γρήγορα και αποτελεσµατικά. ∆εδοµένου ότι 
υπάρχει και το πρόβληµα της αλλαγής της χιλιετίας (του 2000), θα πρέπει 
να αντιµετωπισθούν συνολικά τα εξής προβλήµατα: 
i. Η δυνατότητα εισαγωγής, τήρησης και επεξεργασίας στοιχείων σε 
Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001, παράλληλα µε τη δυνατότητα 
διεξαγωγής των ιδίων εργασιών σε δραχµές. 

ii. Η δυνατότητα µετατροπής των δραχµικών ποσών παρελθόντων ετών 
σε Ευρώ. 

iii. Η δυνατότητα ύπαρξης δύο δεκαδικών ψηφίων στα στοιχεία που θα 
τηρούνται σε Ευρώ. Οι µηχανογραφικές εφαρµογές που υπάρχουν 
σήµερα δεν έχουν (συνήθως) δεκαδικά ψηφία. 

iv. Η δυνατότητα απεικόνισης του συµβόλου του Ευρώ. 
v. Τέλος, υπάρχει το γενικότερο πρόβληµα της αναγνώρισης από τους 
υπολογιστές του έτους 2000. 

9.5.1. Προσαρµογές εν όψει της εισαγωγής του Ευρώ 

Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια της εισαγωγής του νέου 
νοµίσµατος (σε λογιστική µορφή από το 2001 και σε φυσική µορφή από 
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το 2002) οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να προσαρµόσουν στις νέες συνθήκες τα 
συστήµατα πληροφορικής που χρησιµοποιούν.  

Κατ� αρχήν, στο µεταβατικό στάδιο της εισαγωγής του Ευρώ οι 
εγγραφές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πρέπει να εµφανίζονται 
σε δραχµές, µε δυνατότητα µετατροπής και σε Ευρώ. Η ταυτόχρονη 
απεικόνιση και των δύο νοµισµάτων και η δυνατότητα µετατροπής θα 
είναι απαραίτητα την περίοδο της παράλληλης κυκλοφορίας τους σε 
φυσική µορφή (1/1/2002-30/6/2002), αλλά είναι χρήσιµο να εφαρµοστεί 
και για τη β΄ φάση της εισόδου της χώρας µας στην Ο.Ν.Ε., δηλαδή για 
την περίοδο 1/1/2001-31/12/2001, κατά την οποία το Ευρώ θα αποτελεί 
επίσηµο νόµισµα και της χώρας µας σε λογιστική µορφή και θα µπορεί 
να χρησιµοποιείται για τις συναλλαγές των Ο.Τ.Α.. Η δυνατότητα 
µετατροπής και εµφάνισης των οικονοµικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. και 
σε Ευρώ για το έτος 2001 επιβάλλεται και από την ανάγκη πρακτικής 
δοκιµασίας των προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθµη 
λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να γίνει πιλοτική 
εφαρµογή της παράλληλης παρακολούθησης των στοιχείων των Ο.Τ.Α. 
σε Ευρώ και σε δραχµές νωρίτερα από την ένταξη της Ελλάδας στην 
Ο.Ν.Ε..  

Η εργασία σε περιβάλλον δύο νοµισµάτων µπορεί να απλοποιηθεί 
µε τη χρήση µετατροπέων. Οι µετατροπείς είναι προγράµµατα 
λογισµικού που επιτρέπουν την αλλαγή από το εθνικό νόµισµα σε Ευρώ 
και αντίστροφα µε απλή πίεση ενός πλήκτρου. Με τους µετατροπείς οι 
πληροφορίες αποθηκεύονται µόνο µία φορά και µπορούν να εκφραστούν 
είτε σε Ευρώ, είτε στο εθνικό νόµισµα. 

Η δυνατότητα µετατροπής και εµφάνισης των στοιχείων και σε 
Ευρώ είναι αναγκαίο να επεκτείνεται και σε παρελθόντα έτη. ∆εδοµένου 
ότι κατά την περίοδο 1/1/2001-31/12/2001 τα οικονοµικά στοιχεία των 
Ο.Τ.Α. θα εκφράζονται σε δραχµές µε δυνατότητα µετατροπής σε Ευρώ, 
ενώ από την 1/1/2002 όλες οι εγγραφές θα είναι πλέον εκφρασµένες µόνο 
σε Ευρώ, θα χρειαστεί και η µετατροπή των αντίστοιχων ποσών µιας 
σειράς παλαιοτέρων ετών σε Ευρώ, ώστε να είναι δυνατή η ιστορική 
παρακολούθηση της εξέλιξής τους.  

Για την παρακολούθηση των στοιχείων των Ο.Τ.Α. σε Ευρώ, 
τόσο στο µεταβατικό στάδιο, όσο και κατά την περίοδο κυκλοφορίας του 
Ευρώ ως µοναδικού µέσου συναλλαγών, οι µηχανογραφικές εφαρµογές 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ποσά σε επίπεδο 
ευρωλεπτών (να δέχονται δηλαδή δύο δεκαδικά ψηφία). Λόγω του 
ουσιαστικού εκµηδενισµού της αξίας των δεκαδικών υποδιαιρέσεων της 
δραχµής τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες εφαρµογές λογισµικού δεν 
εµφανίζουν δεκαδικά ψηφία. Η µεγάλη αξία της µονάδας του Ευρώ, 



 60

όµως, καθιστά απαραίτητη τη χρήση των υποδιαιρέσεών του και 
επιβάλλει την κατάλληλη µετατροπή στα µηχανογραφηµένα 
προγράµµατα που σχετίζονται µε την παρακολούθηση οικονοµικών 
πράξεων σε Ευρώ. 

Σχετική, τέλος, µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον 
τοµέα της πληροφορικής που ανακύπτουν από την εισαγωγή του νέου 
νοµίσµατος, είναι και η απεικόνιση του συµβόλου του Ευρώ (  ) στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η ευρύτατη χρήση του Ευρώ ως µέσου 
συναλλαγής (ήδη από 1/1/1999 αποτελεί επίσηµο νόµισµα σε λογιστική 
µορφή των 11 χωρών-µελών της Ο.Ν.Ε.), καθιστά απαραίτητη την 
εισαγωγή του συµβόλου του στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το 
σύµβολο αυτό έχει καθιερωθεί µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
από τον Ιούλιο του 1997 18 και έχει εισαχθεί στο Internet από το 
Νοέµβριο του ιδίου έτους 19. Όσοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 
Internet, µπορούν να έχουν λεπτοµερή πληροφόρηση για τα 
χαρακτηριστικά αυτού του συµβόλου και να το φορτώσουν στον 
υπολογιστή τους 20. Επί πλέον, έχουν δοθεί οδηγίες για την ενσωµάτωση 
του συµβόλου του Ευρώ στα σετ χαρακτήρων των προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και για την απεικόνισή του σε 
συγκεκριµένο πλήκτρο. 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων, οι Ο.Τ.Α. 
πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο το υπάρχον λογισµικό είναι σε θέση να 
λειτουργήσει σε περιβάλλον πολλαπλών νοµισµάτων και να 
προσαρµοστεί στη χρήση του Ευρώ. Θα πρέπει να έλθουν σε επαφή µε 
ειδικούς για να εκτιµήσουν αν είναι εφικτές οι απαραίτητες µετατροπές 
µε χαµηλό κόστος, ή αν συµφέρει η αντικατάσταση του λογισµικού ή 
ακόµη και ολόκληρων συστηµάτων πληροφορικής στα πλαίσια της 
αναβάθµισης της µηχανοργάνωσης και της βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας.  

Για λόγους κόστους προτείνεται όλα αυτά τα προβλήµατα, όπως 
και το πρόβληµα της αναγνώρισης του έτους 2000 που αναλύεται 
παρακάτω, να αντιµετωπισθούν ταυτόχρονα. Επίσης, εάν αναπτυχθεί ένα 
κοινό «πακέτο» λογισµικού για τις ανάγκες των ΟΤΑ, αυτό θα µειώσει 
σηµαντικά το κόστος για κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα. Σε µια τέτοια 
περίπτωση θα πρέπει το κοινό πακέτο να είναι ευέλικτο και να δέχεται 
προσθήκες ή να αφαιρούνται ορισµένες δυνατότητες, ώστε να εξυπηρετεί 

                                                           
18  Βλ. Infeuro, Introducing the Euro in Practice, No 6, December 1997. 
19  Βλ. European  Commission, Update on the Practical Aspects of the Introduction of the Euro, 

Brussels, II/19/98-EN-1F-2. 

20  Η διεύθυνση στο Internet που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του Ευρώ είναι: 
http://europa.eu.int/euro/ . 
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και τους µικρούς και τους µεγάλους ∆ήµους, καθώς επίσης και ορισµένες 
ειδικές περιπτώσεις (π.χ. λουτροπόλεις, νοµός ∆ωδεκανήσου κ.λπ.). 
Είναι πιθανό να απαιτηθούν δύο πακέτα λογισµικού, ένα για το λογιστικό 
σύστηµα και ένα για τη µισθοδοσία. Ενδεχοµένως για τη δευτεροβάθµια 
Τοπική Αυτοδιοίκηση να απαιτηθεί χωριστό λογισµικό. 

Κατά την αντιµετώπιση των θεµάτων προσαρµογής των 
συστηµάτων πληροφορικής των Ο.Τ.Α. ιδιαίτερα χρήσιµη θα είναι η 
εµπειρία των 11 χωρών-µελών της Ο.Ν.Ε., που ήδη από 1/1/1999 έχουν 
εµπλακεί στην εφαρµογή του Ευρώ. 

9.5.2. Το πρόβληµα του έτους 2000 

Ένα επί πλέον πρόβληµα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι 
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα της µηχανοργάνωσης 
είναι αυτό της αναγνώρισης της αλλαγής της χιλιετίας από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό το πρόβληµα, αν και δεν σχετίζεται 
άµεσα µε το Ευρώ, ούτε αφορά µόνο τους Ο.Τ.Α., συµπίπτει χρονικά µε 
την εισαγωγή του Ευρώ και θα πρέπει να αντιµετωπισθεί ταυτόχρονα µε 
τις προσαρµογές στον τοµέα της πληροφορικής εν όψει της κυκλοφορίας 
του νέου νοµίσµατος. 

Ο ιός της χιλιετίας, γνωστός και ως Υ2Κ 21, είναι το αποτέλεσµα 
µιας ανθρώπινης παράλειψης: της απόφασης που έλαβαν πριν από µερικά 
χρόνια οι προγραµµατιστές να χρησιµοποιήσουν διψήφιους αντί για 
τετραψήφιους αριθµούς για τα έτη. Ως αποτέλεσµα, την 1η Ιανουαρίου 
του 2000 οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τουλάχιστον αυτοί που είναι 
παλαιάς τεχνολογίας ή χρησιµοποιούν παλαιωµένα προγράµµατα, δεν θα 
είναι σε θέση να ξεχωρίσουν το έτος 2000 από το 1900 ή από 
οποιοδήποτε άλλο έτος που λήγει σε δύο µηδενικά. Από την αδυναµία 
αυτή αναµένεται να επηρεαστεί οτιδήποτε έχει σχέση µε τον υπολογισµό 
των ηµεροµηνιών µέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής. Έτσι, εκτός 
από τον άµεσο τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναµένεται να 
επηρεασθούν και άλλοι τοµείς που χρησιµοποιούν παρόµοια τεχνολογία, 
όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο τραπεζικός τοµέας, τα συστήµατα 
ασφαλειών, οι εφαρµογές ηλεκτρικών συσκευών, οι µεταφορές, η 
ιατρική, η βιοµηχανία τροφίµων κ.λπ..  

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων που αναµένεται να 
προκαλέσει ο ιός Υ2Κ δεν είναι τεχνικά δύσκολη για τους 
προγραµµατιστές, απαιτεί όµως πάρα πολλές ώρες απασχόλησης και έχει 
υπερβολικά υψηλό κόστος λόγω του τεράστιου αριθµού των εφαρµογών 

                                                           
21  Βλ. Money Focus, Ο καταστροφικός ιός της νέας χιλιετίας, Φύλλο 9, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1999. 
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που πρέπει να διορθωθούν. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Gartner Group 22, 
περίπου 50 εκατοµµύρια συσκευές σε όλο τον κόσµο παρουσιάζουν το 
πρόβληµα της αναγνώρισης του έτους 2000. Η επίλυση του εν λόγω 
προβλήµατος δυσχεραίνεται και από την τεχνολογία των δικτύων που 
κυριαρχεί στις µέρες µας, αφού κανένα σύστηµα δεν µπορεί να 
προστατευθεί από τον ιό προσαρµόζοντας ανεξάρτητα τις δικές του 
λειτουργίες. 

Παρά τις δυσχέρειες, έχουν ήδη αναπτυχθεί εφαρµογές 
αντιµετώπισης του ιού της χιλιετίας, τις οποίες πρέπει να προµηθευτούν 
οι ενδιαφερόµενοι φορείς έγκαιρα και να αρχίσουν να τις εφαρµόζουν 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000, ώστε µετά από µια περίοδο πρακτικής 
δοκιµασίας να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία τους. 

 

9.6.  Λογιστικό σύστηµα 

Όπως και στην περίπτωση της µηχανοργάνωσης, έτσι και εδώ η 
εισαγωγή του Ευρώ συµπίπτει µε µία άλλη διαρθρωτική µεταβολή, την 
υποχρεωτική εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος στους 
Ο.Τ.Α.. Είναι αυτονόητο ότι, για οργανωτικούς λόγους αλλά και για να 
µειωθεί το κόστος, τα δύο αυτά θέµατα θα πρέπει να αντιµετωπισθούν 
παράλληλα, ταυτόχρονα και συντονισµένα. Για ευνόητους λόγους, 
αυξηµένος συντονισµός απαιτείται επίσης για την ενιαία αντιµετώπιση 
των θεµάτων της µηχανοργάνωσης και του λογιστικού συστήµατος.  

Το λογιστικό σύστηµα των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα, από την 1η Ιανουαρίου 2001, τήρησης όλων των 
λογαριασµών σε δραχµές, αλλά µε ταυτόχρονη µετατροπή στο νέο 
νόµισµα. Η δυνατότητα µετατροπής των λογαριασµών θα πρέπει να 
διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του Ιουνίου του 2002 και 
ενδεχοµένως έως το τέλος του 2002. Υπενθυµίζεται ότι όλες οι εγγραφές 
σε Ευρώ θα περιλαµβάνουν αναγκαστικά δύο δεκαδικά ψηφία.  

Σε δεδοµένη χρονική στιγµή (πιθανότατα την 31η ∆εκεµβρίου 
2000) τα υπόλοιπα όλων των λογαριασµών θα πρέπει να µετατραπούν σε 
Ευρώ (χωρίς να χαθούν και τα δραχµικά υπόλοιπα), µε βάση την 
προκαθορισµένη ισοτιµία δραχµής Ευρώ, που θα έχει καθοριστεί από το 
καλοκαίρι του 2000. 

Ενδεχοµένως τη µεταβατική περίοδο 2001 και 2002 να αυξηθεί ο 
κίνδυνος (λογιστικών) λαθών, καθώς θα χρησιµοποιούνται δύο 
νοµίσµατα, ιδιαίτερα εάν στους µικρότερους δήµους οι σχετικοί 
υπολογισµοί γίνονται «µε το χέρι». Ίσως να είναι σκόπιµο τα 
                                                           
22  Βλ. Bank for International Settlements, Mr Kelley discusses the "Millennium Bug" from a public 

sector perspective, No 116, Basle, 19th December 1997. 
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παραστατικά σε Ευρώ, ή οι στήλες όπου θα καταγράφονται τα ποσά σε 
Ευρώ, να έχουν διαφορετικό χρώµα απ� ό,τι τα παραστατικά σε δραχµές. 
Από το 2003, όµως, όλα τα έντυπα κ.λπ. θα είναι µόνο σε Ευρώ.  

 

 

 

9.7.  Ταµειακή και χρηµατοοικονοµική διαχείριση 

Με βάση και την εµπειρία των 11 κρατών-µελών που είναι ήδη 
στην Ο.Ν.Ε., θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι τράπεζες και στην 
Ελλάδα θα είναι έτοιµες από 1 Ιανουαρίου 2001 να συναλλάσσονται µε 
τους πελάτες τους και σε Ευρώ. Ήδη οι τράπεζες στην Ελλάδα ανοίγουν 
λογαριασµούς σε Ευρώ για όσους πελάτες το επιθυµούν. 

Έτσι, εάν οι Ο.Τ.Α. έχουν ήδη έτοιµο το λογιστικό και το 
µηχανογραφικό τους σύστηµα από τον Ιανουάριο του 2001, δεν υπάρχει 
λόγος να µην τηρούν και την ταµειακή και χρηµατοοικονοµική τους 
διαχείριση και σε δραχµές και σε Ευρώ. 

Καθώς στην πράξη αναπόφευκτα θα εµφανισθούν µικρά ή 
µεγάλα προβλήµατα, δεν είναι δυνατόν να αναβάλει κανείς τη µετάβαση 
στο Ευρώ για το πρώτο εξάµηνο του 2002. Στο εξάµηνο αυτό το 
κυρίαρχο θέµα θα είναι η εισαγωγή των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων 
του Ευρώ και η επίλυση τυχόν πρακτικών προβληµάτων που θα 
προκύψουν από τη µεγάλη αυτή µεταβολή. Η υποδοµή που απαιτείται για 
τη µετάβαση στο νέο νόµισµα (δηλαδή λογιστική παρακολούθηση, 
µηχανοργάνωση, ταµειακή διαχείριση κ.λπ.) θα πρέπει να είναι ήδη στη 
θέση της. Εξ άλλου, οι άλλες 11 χώρες θα είναι έτοιµες το 2002, καθώς 
έχουν τριπλάσιο χρόνο στη διάθεσή τους από την Ελλάδα. 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι ο δανεισµός των Ο.Τ.Α. (ιδιαίτερα εάν 
γίνει µε έκδοση τίτλων) από την 1η Ιανουαρίου 2001 και µετά θα πρέπει 
υποχρεωτικά να γίνεται σε Ευρώ, άσχετα εάν οι άλλο λογαριασµοί των 
Ο.Τ.Α. τηρούνται σε Ευρώ ή σε δραχµές. 

Παράλληλα, το τυχόν υφιστάµενο χρέος των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 
µετατραπεί (λογιστικά) σε Ευρώ. Για τη µετατροπή αυτή θα πρέπει να 
ισχύσουν οι κανόνες που έχουν ήδη αποφασισθεί 23 για τη µετατροπή του 
χρέους της Κεντρικής ∆ιοίκησης σε Ευρώ.  

 

9.8.  Προµήθεια εντύπων 
                                                           
23  Βλ. Υπουργείο Οικονοµικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Μετάβαση του ∆ηµοσιονοµικού 
Τοµέα σε Ευρώ, Αθήνα, Απρίλιος 1998 σελ. 5-11. Βλέπε επίσης, ΥΠ.ΕΘ.Ο., Εθνικό Σχέδιο της 
Ελλάδος για τη µετάβαση στο Ευρώ, Αθήνα, Ιούνιος 1998, σελ. 24-29. 
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Το θέµα των εντύπων είναι αρκετά πολύπλοκο και επηρεάζεται 
τόσο από την εισαγωγή του Ευρώ, όσο και από την αλλαγή της χιλιετίας 
(το πρόβληµα του 2000).  

Η εισαγωγή του Ευρώ επηρεάζει το σχεδιασµό των εντύπων σε 
τρία κυρίως σηµεία. Στην εισαγωγή νέων στηλών ή εκτύπωση νέων 
εντύπων κατά προτίµηση άλλου χρώµατος, στην εµφάνιση της λέξης 
Ευρώ και στην ύπαρξη περιοχής (στήλης;) για δύο δεκαδικά ψηφία, αφού 
το Ευρώ θα υποδιαιρείται οπωσδήποτε σε εκατοστά. 

Ο συνδυασµός του προβλήµατος της αλλαγής της χιλιετίας µε 
αυτό της εισαγωγής του Ευρώ προσδιορίζει τις εξής περιόδους, 
αναφορικά µε τα έντυπα των Ο.Τ.Α.:  
α) Έως 31/12/1999 

Κυκλοφορούν τα υπάρχοντα έντυπα, χωρίς καµµία µεταβολή. 
β) Από 1/1/2000 έως 31/12/2000 

Κυκλοφορούν «νέα» έντυπα, µε µοναδική διαφορά από τα 
προηγούµενα την ηµεροµηνία. ∆ηλαδή, αντί να υπάρχει προεκτυπωµένο 
το 199�, θα υπάρχει το 200�.  

Οι Ο.Τ.Α. που διαθέτουν ποσότητες «παλαιών» εντύπων είναι 
δυνατόν να συνεχίσουν να τα χρησιµοποιούν, εφόσον θα διαγράφεται το 
199� και θα αναγράφεται χειρόγραφα το 2000. 
γ) Από 1/1/2001 έως 30/6/2002 

Για την περίοδο αυτή είναι σκόπιµο να εκτυπωθούν νέα έντυπα, 
όπου ή θα υπάρχει χωριστή στήλη για το Ευρώ (και θα αναγράφεται και 
η λέξη Ευρώ), ή θα υπάρχει τελείως χωριστό έντυπο, ενδεχοµένως 
διαφορετικού χρώµατος, για το Ευρώ (π.χ. άλλη απόδειξη για δραχµές, 
άλλη για Ευρώ). Στο έντυπο (ή τη στήλη) του Ευρώ θα πρέπει να έχει 
προβλεφθεί χώρος για δύο δεκαδικά ψηφία. 

Για έξι µήνες οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να έχουν δύο ταµεία, ένα σε 
δραχµές και ένα σε Ευρώ. 
δ) Από 1/7/2002 και µετά 

Από την 1η Ιουλίου 2002 και µετά, τα έντυπα θα πρέπει να 
περιέχουν ενδείξεις µόνο σε Ευρώ. Εάν υπάρχουν έντυπα µε στήλες τόσο 
σε δραχµές όσο και σε Ευρώ, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µέχρι 
να εξαντληθούν, διαγράφοντας τη στήλη των δραχµών. Έντυπα που 
περιέχουν ενδείξεις µόνο σε δραχµές δεν θα είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν, καθώς δεν θα υπάρχουν πλέον δραχµές. 

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι µεταξύ 1999 και 2002 τα 
έντυπα θα αλλάξουν τουλάχιστον τρεις φορές λόγω της εισαγωγής του 
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Ευρώ, αλλά και της αλλαγής της χιλιετίας. Γι αυτό θα πρέπει κάθε φορά 
να παραγγέλλονται µικρές ποσότητες. 

Φυσικά, ανάλογες προσαρµογές θα πρέπει να γίνουν και στα 
µηχανογραφικά έντυπα. Σηµειώνεται, όµως, ότι ορισµένες από τις 
προσαρµογές αυτές ίσως γίνονται αυτόµατα (π.χ. το πρόβληµα της 
αλλαγής της χιλιετίας) µε την αγορά νέου λογισµικού ή/και νέων 
υπολογιστών. Γι αυτό, ειδικά στην περίπτωση των µηχανογραφικών 
εντύπων, οι όποιες αγορές κ.λπ. θα πρέπει να συνδυασθούν µε τις 
εξελίξεις στο λογισµικό (µετατροπή παλαιού, αγορά νέου κ.λπ) και στους 
υπολογιστές. 

 

9.9.  Παροχή στατιστικών στοιχείων 
Το αργότερο από το 2002, αλλά πολύ πιθανό από το 2001 και 

µετά, οι Ο.Τ.Α. θα κληθούν να παρέχουν στατιστικά στοιχεία (έσοδα, 
δαπάνες κ.λπ.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Ε.Σ.Υ.Ε. και στο 
Γ.Λ.Κ. σε Ευρώ. Εάν το µηχανογραφικό και το λογιστικό σύστηµα είναι 
εγκαίρως (από 1ης Ιανουαρίου 2001) προετοιµασµένα και 
προσαρµοσµένα για να δέχονται και να επεξεργάζονται στοιχεία σε 
Ευρώ, τότε και η παροχή των αντίστοιχων στατιστικών στοιχείων θα 
είναι µία απλή υπόθεση. ∆ιαφορετικά, θα είναι χρονοβόρος και 
πολύπλοκη. 

Υπενθυµίζεται (βλ. τµήµα 9.5 παραπάνω) ότι ενδεχοµένως να 
ζητηθεί από τους Ο.Τ.Α. να µετατρέψουν στοιχεία παρελθόντων ετών 
(από το 1990 π.χ.) σε Ευρώ, για να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες 
χρονολογικές σειρές. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ύπαρξη στοιχείων στατιστικών σε 
Ευρώ θα δώσει την δυνατότητα στους ΟΤΑ αλλά και στα συλλογικά τους 
όργανα να έχουν συγκρίσιµα στοιχεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι ο 
κάθε δήµος θα µπορεί να συγκρίνει άµεσα τις επιδόσεις του µε 
αντίστοιχες άλλων ∆ήµων στην Ε.Ε. που έχουν ίδια ή παρόµοια 
χαρακτηριστικά. Επίσης µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά και ανάλογες 
µελετητικές προσπάθειες. 
9.10.  Σχέσεις των Ο.Τ.Α. µε τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
Οι σχέσεις των Ο.Τ.Α. µε τα διαρθρωτικά ταµεία, αλλά και µε 

όλες τις άλλες υπηρεσίες της Ε.Ε., θα απλουστευθούν σηµαντικά µόλις οι 
Ο.Τ.Α. αρχίσουν και τηρούν τους λογαριασµούς τους σε Ευρώ. Ήδη από 
1ης Ιανουαρίου 1999 ο προϋπολογισµός της Ε.Ε. και όλες οι δοσοληψίες 
της είναι σε Ευρώ.  
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Θα πρέπει επίσης οι Ο.Τ.Α., ενδεχοµένως µέσω κάποιου 
συλλογικού τους οργάνου, να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
χρηµατοδότησης µέρους των δαπανών τους για τη µετάβαση στο Ευρώ 
µε έσοδα από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε.. Όσο ενωρίτερα 
υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις και όσο πιο αναλυτικές και 
τεκµηριωµένες είναι, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες χρηµατοδότησης. 
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10. Οι επιπτώσεις στη δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση 
 

Τηρουµένων των αναλογιών, οι επιπτώσεις στη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση δεν θα διαφέρουν σηµαντικά από αυτές για την 
πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες αναφέρθηκαν λεπτοµερώς 
στο τµήµα 9 ανωτέρω. Γι� αυτό και δεν θα επαναληφθούν στο παρόν 
τµήµα, µε εξαίρεση τις επιπτώσεις στα έσοδα, όπου υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές.  

Συγκεκριµένα, τα έσοδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προέρχονται από διαφορετικές 
πηγές από ό,τι των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού. Γι� αυτό και η εισαγωγή του Ευρώ 
δεν αναµένεται να τα επηρεάσει. Τα έσοδα αυτά, που αποτελούν 
ποσοστά συµµετοχής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα έσοδα του 
Κρατικού Προϋπολογισµού (Ν.2672/1998), προέρχονται από πέντε 
πηγές, ως εξής: 
α) Ποσοστό 15% των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων, 

β) Ποσοστό 10% των εσόδων από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, 
γ) Ποσοστό 4,5% από το τέλος ταξινόµησης όλων των αυτοκινήτων 

(επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), 
δ) Ποσοστό 2% από το Φ.Π.Α. και  
ε) Ποσοστό 100% των τελών διενέργειας Τεχνικών Ελέγχων Οχηµάτων. 

Η εισαγωγή του Ευρώ δεν αναµένεται να επηρεάσει τα έσοδα των 
ανωτέρω φόρων, οπότε δεν θα επηρεασθούν και τα αντίστοιχα έσοδα της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, µάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις 
αναµένονται σηµαντικές αυξήσεις, οι οποίες, αν και δεν συνδέονται 
άµεσα, συµπίπτουν χρονικά µε την εισαγωγή του Ευρώ. 

Στην περίπτωση του Φ.Π.Α., π.χ., τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
µία τάση (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) αύξησης της φορολογικής 
βάσης και περιορισµού των αφορολόγητων δραστηριοτήτων, µε 
αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων του Φ.Π.Α.. Εξ άλλου, η έµφαση 
που έχει δοθεί στη χώρα µας για καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 
ιδιαίτερα στο Φ.Π.Α., θα συµβάλει επίσης στην αύξηση των σχετικών 
εσόδων. 

Όσον αφορά τα έσοδα από το τέλος ταξινόµησης, τα έσοδα αυτά 
αυξήθηκαν σηµαντικά, καθώς από το Νοέµβριο του 1998 το τέλος αυτό 
αντικατέστησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αυτοκινήτων. Έτσι και εδώ 
αναµένονται ιδιαίτερα αυξηµένα έσοδα τα αµέσως προσεχή έτη. 
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Τέλος, τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας αναµένεται να 
αυξηθούν, καθώς οι πωλήσεις αυτοκινήτων για το 1999 εκτιµάται ότι θα 
είναι ιδιαίτερα αυξηµένες (µεταξύ 240 και 250 χιλιάδων αυτοκινήτων). 
Εξ άλλου, τα τέλη αυτά αναπροσαρµόζονται συχνά, οπότε η αύξηση των 
εσόδων είναι εξασφαλισµένη. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα έσοδα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους αναµένεται να 
εξελιχθούν ανοδικά και να µην επηρεασθούν από την εισαγωγή του 
Ευρώ.  
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11. ∆ηµοτικές επιχειρήσεις και Ευρώ 
 

11.1. Εισαγωγή 

Το είδος και η έκταση των επιπτώσεων στις δηµοτικές 
επιχειρήσεις από την εισαγωγή του Ευρώ, καθώς και η κατάλληλη 
προετοιµασία τους, εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από το είδος της 
κάθε δηµοτικής επιχείρησης. Σε γενικές γραµµές, οι δηµοτικές 
επιχειρήσεις που έχουν το χαρακτήρα (τοπικού) φυσικού µονοπωλίου θα 
επηρεαστούν λιγότερο από τις δηµοτικές επιχειρήσεις οι οποίες 
ανταγωνίζονται άµεσα και σε τοπικό επίπεδο τις αντίστοιχες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις.  

Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση των δηµοτικών 
επιχειρήσεων είναι ότι το είδος της προετοιµασίας που πρέπει να κάνουν 
πλησιάζει περισσότερο την αντίστοιχη προετοιµασία των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, παρά του δηµόσιου τοµέα. 

 

11.2. Τα φυσικά µονοπώλια 

Τα κυριώτερα φυσικά µονοπώλια σε τοπικό επίπεδο (νοµαρχία, 
δήµος, κοινότητα) είναι η δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις συγκοινωνιών και κάποιες άλλες 
δραστηριότητες (π.χ. δηµοτικά καφενεία εντός νεκροταφείων) έχουν 
επίσης µονοπωλιακή δύναµη, αλλά σε µικρότερο βαθµό.  

Αυτό που διακρίνει τις δηµοτικές επιχειρήσεις-φυσικά µονοπώλια 
από τις άλλες δηµοτικές επιχειρήσεις είναι ότι δεν θα αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα από την όξυνση του ανταγωνισµού που θα ακολουθήσει την 
εισαγωγή του Ευρώ. Έτσι, θα πρέπει µόνο να προετοιµασθούν για το νέο 
νόµισµα.  

Καθώς οι δηµοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν (ή θα πρέπει να 
λειτουργούν) µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και οργάνωση παρόµοια µε 
αυτή των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αντίστοιχα και η προετοιµασία τους 
για το Ευρώ θα είναι σε µεγάλο βαθµό όµοια µε αυτή των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων. 

Κατ� αρχάς θα πρέπει να γίνει µία σύσκεψη στελεχών της 
δηµόσιας επιχείρησης, για να εξετασθεί σε γενικές γραµµές ποιους τοµείς 
δράσης της επιχείρησης ενδεχοµένως θα επηρεάσει το Ευρώ. Συνήθως τα 
διάφορα θέµατα είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν στις εξής επτά 
περιπτώσεις 24: 

                                                           
24  Βλ. Σ.Ε.Β. & Eurobank, Ευρώ και Επιχειρήσεις: Αναλυτικός Οδηγός Προετοιµασίας, Αθήνα, 1997. 
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i. Πώς θα επηρεάσει το Ευρώ τις αγορές στις οποίες διαθέτει το προϊόν 
της η δηµοτική επιχείρηση. 

ii. Πώς θα επηρεαστεί το προϊόν ή οι υπηρεσίες που προσφέρει η 
επιχείρηση. 

iii. Πώς θα επηρεάσει το Ευρώ την πολιτική προµηθειών της δηµοτικής 
επιχείρησης. 

iv. Πώς θα επηρεάσει το Ευρώ τον τρόπο χρηµατοδότησης της 
δηµοτικής επιχείρησης. 

v. Πώς θα επηρεάσει το Ευρώ τα λογιστικά και τα φορολογικά της 
επιχείρησης. 

vi. Πώς θα επηρεάσει το Ευρώ τα συστήµατα πληροφορικής της 
επιχείρησης. 

vii. Τι εκπαίδευση και ενηµέρωση σχετικά µε το Ευρώ θα απαιτηθεί για 
το προσωπικό της επιχείρησης.   
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα θα διαφέρουν από 

δηµοτική επιχείρηση σε δηµοτική επιχείρηση. Είναι πολύ πιθανό, 
πάντως, για την τυπική δηµοτική επιχείρηση - φυσικό µονοπώλιο (π.χ. 
επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης) να µην υπάρχουν επιπτώσεις για τις 
περιπτώσεις (i) και (ii) ανωτέρω.  

Για τη διερεύνηση των υπολοίπων θεµάτων θα πρέπει να 
συσταθεί οµάδα ή οµάδες εργασίας, ενώ για τον συντονισµό του όλου 
εγχειρήµατος της µετάβασης στο Ευρώ θα πρέπει να ορισθεί ένα 
υψηλόβαθµο στέλεχος ως υπεύθυνος. Εάν τα (i) και (ii) ανωτέρω δεν 
αποτελούν θέµατα για τη συγκεκριµένη δηµοτική επιχείρηση, τότε ο 
συντονιστής θα πρέπει να προέρχεται κατά προτίµηση από τις 
οικονοµικές υπηρεσίες (λογιστήριο κ.λπ.). 

Όσον αφορά το ερώτηµα (iii), είναι πιθανό η είσοδος της χώρας 
στην Ο.Ν.Ε. να επιτρέψει στη δηµοτική επιχείρηση να διερευνήσει τη 
δυνατότητα προµηθειών απ� ευθείας από άλλες χώρες της Ε.Ε.. Το ενιαίο 
νόµισµα θα επιτρέπει την άµεση σύγκριση τιµών, ενώ δεν θα υπάρχουν 
άλλες διαδικασίες «εισαγωγής». Εάν ο εγχώριος προµηθευτής είναι π.χ. 
«εισαγωγέας» και το προϊόν κατασκευάζεται σε µία χώρα της Ε.Ε., η 
δηµοτική επιχείρηση είναι δυνατόν να παρακάµψει τον εγχώριο 
εισαγωγέα και να προµηθευτεί (φθηνότερα) το προϊόν απ� ευθείας από 
τον κατασκευαστή. 

Επίσης, όσον αφορά τον τρόπο χρηµατοδότησης της επιχείρησης, 
είναι δυνατόν να γίνουν εκ των προτέρων δύο παρατηρήσεις: Αφ� ενός τα 
ελληνικά επιτόκια θα συνεχίσουν να µειώνονται καθώς συνεχίζεται η 
πορεία προς την Ο.Ν.Ε. και αφ� ετέρου η δηµοτική επιχείρηση θα έχει τη 
δυνατότητα να δανεισθεί από οποιαδήποτε τράπεζα της Ε.Ε., χωρίς 
συναλλαγµατικό κίνδυνο. Θα είναι το ίδιο σαν να δανείζεται από ελληνική 
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τράπεζα. Γενικά, µετά την είσοδο στην Ο.Ν.Ε. τα επιτόκια δανεισµού θα 
είναι µειωµένα. 

Οι µεγαλύτερες µεταβολές και η προετοιµασία εντοπίζονται στο 
λογιστήριο και στη µηχανογραφική υπηρεσία της δηµοτικής επιχείρησης. 
Εδώ ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ήδη στα τµήµατα 9.5 και 9.6 ανωτέρω. 
Επίσης, µία λεπτοµερής περιγραφή των ως άνω θεµάτων (v) και (vi) και 
των σχετικών ενεργειών, στις οποίες πρέπει να προβεί κάθε επιχείρηση 
για τη µετάβαση στο Ευρώ, βρίσκεται στον οδηγό που έχει εκδώσει ο 
Σύνδεσµος για τη Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης και µεταφράστηκε 
για την Ελλάδα από τον Σ.Ε.Β. 25. 

Όσον αφορά την ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, 
αυτή για λόγους οικονοµίας είναι δυνατό να συνδυαστεί έως ένα βαθµό 
µε την ενηµέρωση του προσωπικού του αντίστοιχου δήµου. 
Ενδεχοµένως, όµως, να υπάρχουν και εξειδικευµένα θέµατα, για τα οποία 
δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτός ο συνδυασµός.  

Τέλος, οι δηµοτικές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να συµβάλουν 
στην ενηµέρωση του κοινού, συµµετέχοντας στη γενικότερη εκστρατεία 
ενηµέρωσης του αντίστοιχου δήµου. Ο ευκολότερος τρόπος είναι στους 
λογαριασµούς των δηµοτικών επιχειρήσεων το τελικό ποσό να 
αναγράφεται και σε δραχµές και σε Ευρώ. Αυτό, βέβαια, θα γίνει αφού 
προηγουµένως θα έχει προσδιορισθεί η τελική ισοτιµία δραχµής-Ευρώ, 
πιθανότατα την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2000. Οι δηµοτικές 
επιχειρήσεις συγκοινωνιών, π.χ., θα αναγράφουν πάνω στο εισιτήριο την 
τιµή τόσο σε δραχµές, όσο και σε Ευρώ. Επίσης, οι δηµοτικές 
επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, καθώς και άλλες δηµοτικές 
επιχειρήσεις, είναι δυνατόν να αναγράφουν το τελικό ποσό πληρωµής και 
στα δύο νοµίσµατα. 

 

 11.3. ∆ηµοτικές επιχειρήσεις που δεν αποτελούν φυσικά µονοπώλια 

Όλα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω ισχύουν και για τις δηµοτικές 
επιχειρήσεις που δεν έχουν το χαρακτήρα φυσικού µονοπωλίου. Το µόνο 
πρόσθετο στοιχείο είναι ο ανταγωνισµός. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις που 
δεν είναι φυσικά µονοπώλια, µετά την εισαγωγή του Ευρώ θα 
αντιµετωπίσουν ένα νέο περιβάλλον αυξηµένου ανταγωνισµού. Αυτό, 
λίγο πολύ, ισχύει και για όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Η αύξηση του ανταγωνισµού περιλαµβάνεται στην πρώτη από τις 
επτά κατηγορίες επιπτώσεων που προαναφέρθηκαν. Καθώς οι ελληνικές 
                                                           
25  Βλ. Σ.Ε.Β. & Eurobank, Ευρώ και Επιχειρήσεις: Αναλυτικός Οδηγός Προετοιµασίας, Αθήνα, 1997, 
σελ. 38-48. 

 



 72

ιδιωτικές επιχειρήσεις θα αισθανθούν την αυξηµένη πίεση του 
ανταγωνισµού (ενδεχοµένως από οµοειδείς επιχειρήσεις από χώρες της 
Ε.Ε.), θα απαιτήσουν όπως και οι αντίστοιχες δηµοτικές επιχειρήσεις 
λειτουργούν µε ίσους όρους, χωρίς κάποια προνόµια που περιορίζουν το 
κόστος λειτουργίας τους ή διασφαλίζουν τη διάθεση των προϊόντων τους. 
Αυτό θα αυξήσει τις πιέσεις προς τις αντίστοιχες δηµοτικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες, αργά ή γρήγορα, θα αναγκασθούν να λειτουργούν όπως οι 
αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

Ήδη µε το Ν. 2459/1997 καταργήθηκε µία σειρά φορολογικών 
απαλλαγών των αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων 
συνεταιριστικού χαρακτήρα, των ανωνύµων εταιρειών που συνιστώνται 
από Ο.Τ.Α. και Τ.Ε.∆.Κ.,  των δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων 
λαϊκής βάσης και, τέλος, των ανωνύµων εταιρειών που δηµιουργούνται 
από Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Η κατάργηση αυτή 
των απαλλαγών σηµατοδοτεί µία τάση εξίσωσης των όρων λειτουργίας 
των δηµοτικών επιχειρήσεων µε τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τοµέα. 
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12. Ενηµέρωση πολιτών και εκπαίδευση προσωπικού των 
Ο.Τ.Α.   

 

12.1. Εισαγωγή 

Η έγκαιρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση του κοινού αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την οµαλή µετάβαση στο Ευρώ. Γι� αυτό η 
σχετική ενηµερωτική εκστρατεία θα πρέπει να είναι έγκυρη, ακριβής και 
πλήρης και να καλύπτει το σύνολο του πληθυσµού, µε σκοπό την 
εξοικείωση του κοινού µε το Ευρώ και την κατανόηση του νέου αυτού 
νοµίσµατος από το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών. 

Η µεγάλη σηµασία της ενηµέρωσης των πολιτών έχει 
αναγνωρισθεί και από την Ε.Ε. µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής 
(Com (1998) 39, 6 Φεβρουαρίου 1998), αλλά και από το γεγονός ότι τα 
σχετικά προγράµµατα ενηµέρωσης για το Ευρώ χρηµατοδοτούνται κατά 
50% από την Ε.Ε..  

Είναι αυτονόητο ότι η σχετική ενηµερωτική εκστρατεία, λόγω της 
έκτασης και της σηµασίας της, θα πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν 
ενωρίτερα. Γι� αυτό και το ΥΠ.ΕΘ.Ο. προέβλεπε την έναρξη το 
φθινόπωρο του 1998.  

∆υστυχώς, όµως, η εν εξελίξει κρίση στο Κοσσυφοπέδιο θέτει 
σηµαντικούς περιορισµούς όσον αφορά τον κατάλληλο χρόνο έναρξης 
µιας ενηµερωτικής εκστρατείας στην Ελλάδα για το Ευρώ και την 
Ο.Ν.Ε.. Εκτιµάται ότι τη στιγµή αυτή το ελληνικό κοινό δεν θα 
ανταποκρινόταν θετικά σε µια τέτοια προσπάθεια. Γι� αυτό προτείνεται 
όπως η ενηµερωτική εκστρατεία προς το ευρύ κοινό αρχίσει µετά τη 
λήξη της κρίσης, για τρεις κυρίως λόγους: 
Κατ� αρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ιδέα και ως πολιτικός θεσµός, θα 
εξέλθει τραυµατισµένη από την κρίση του Κοσσυφοπεδίου, ανεξάρτητα 
από την τελική έκβαση της κρίσης. Ακόµη και εάν υπερισχύσει το 
ΝΑΤΟ, η αξιοπιστία και η «εικόνα» της Ε.Ε. θα έχει υποστεί σοβαρό 
πλήγµα, τουλάχιστον για την ελληνική κοινή γνώµη.  
∆εύτερον, το Ευρώ αυτό καθαυτό έχει διολισθήσει έναντι του δολαρίου, 
ιδιαίτερα µετά την έναρξη των βοµβαρδισµών. Η ισοτιµία του Ευρώ 
έναντι του δολαρίου ήταν 1,1800 δολάρια στις 4 Ιανουαρίου 1999, 
1,0935 δολάρια µία ηµέρα πριν και 1,0820 µία ηµέρα µετά την έναρξη 
των βοµβαρδισµών και, τέλος, 1,0640 δολάρια στις 26 Απριλίου, ένα 
µήνα µετά την έναρξη των βοµβαρδισµών. Βέβαια, το Ευρώ υποχώρησε 
έναντι του δολαρίου και λόγω της µείωσης του παρεµβατικού επιτοκίου 
στις 9 Απριλίου 1999 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά αυτό 
θα είναι δύσκολο να αναλυθεί σε ένα κοινό που δεν γνωρίζει οικονοµικά. 
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∆εν θα είναι λοιπόν καθόλου εύκολο να πεισθεί ένα αρνητικά 
προδιατεθειµένο κοινό για τα πλεονεκτήµατα του Ευρώ, όταν το Ευρώ 
διολισθαίνει και το δολάριο ανατιµάται. 
Τρίτον, η ελληνική οικονοµία, αργά ή γρήγορα, θα υποστεί κάποιες 
συνέπειες, ιδιαίτερα εάν η κρίση παραταθεί ή λάβει άλλες µορφές. Σε µια 
τέτοια περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι η χώρα θα ικανοποιήσει εγκαίρως 
τα κριτήρια της Συνθήκης. Ήδη, ενώ τα επιτόκια των δεκαετών 
οµολόγων ικανοποιούσαν το κριτήριο του επιτοκίου από τις αρχές 
Μαρτίου, τον Απρίλιο παρουσίασαν έντονες διακυµάνσεις, καθιστώντας 
προς στιγµήν αβέβαιη την ικανοποίηση του σχετικού κριτηρίου. 
Αργότερα, όµως, επανήλθαν σε πτωτική τροχιά και σήµερα ικανοποιούν 
το σχετικό κριτήριο. Το πρόβληµα µε το κριτήριο του πληθωρισµού είναι 
ακόµη µεγαλύτερο, καθώς είναι πολύ εύκολο ο πληθυσµός, λόγω των 
γεγονότων, να αναπτύξει πληθωριστικές προσδοκίες. Εάν υπάρξουν 
αµφιβολίες για τη δυνατότητα της χώρας να ικανοποιήσει τα κριτήρια 
σύγκλισης, τότε θα είναι δύσκολο να αρχίσει η ενηµέρωση για το Ευρώ.   

Σηµειώνεται, ότι µετά τα γεγονότα του Κοσσυφοπεδίου η 
ενηµερωτική εκστρατεία, και ιδιαίτερα όταν γίνεται µε µορφή οµιλιών 
και διαλέξεων, θα πρέπει να προσαρµοστεί κατάλληλα, γιατί θα 
υπάρξουν ειρωνικά σχόλια και ερωτήσεις, όπως π.χ. «γιατί το Ευρώ 
πέφτει», ή «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει» κ.λπ., τις οποίες οι 
εισηγητές θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουν 
κατάλληλα, ώστε να παραµείνουν πειστικοί. 

Παρατηρείται επίσης, ότι η πρώτη φάση της σχετικής 
ενηµερωτικής εκστρατείας στις χώρες ζώνης του Ευρώ άρχισε στις 3 
Μαΐου 1998, όταν λήφθηκε η σχετική απόφαση για τη συµµετοχή των 11 
χωρών στην Ο.Ν.Ε. και η δεύτερη φάση την 1η Ιανουαρίου 1999, όταν 
αυτές οι χώρες άρχισαν να χρησιµοποιούν το Ευρώ σε λογιστική µορφή. 
Τηρουµένων των αναλογιών, η πρώτη φάση στην Ελλάδα θα πρέπει να 
αρχίσει στα µέσα του 2000 και η δεύτερη την 1η Ιανουαρίου 2001. 

Γενικά, εν όψει των ανωτέρω, η ενηµέρωση θα πρέπει να αρχίσει 
µετά το πέρας της κρίσεως ή και αργότερα. Σηµειώνεται επίσης, ότι µετά 
τα γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας και την πτώση του Ευρώ θα είναι πλέον 
πιο δύσκολο να προσεγγίσει κανείς ένα αρνητικά προδιατεθειµένο κοινό. 
Αυτό, όµως, καθιστά περισσότερο σηµαντικό το όλο της ενηµερωτικής 
εκστρατείας. 

 

12.2. Γενικό πλαίσιο της ενηµερωτικής εκστρατείας 
Οι εθνικές διοικήσεις σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν την ευθύνη για τον συντονισµό των 
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ενεργειών και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ενηµέρωση του 
κοινού σχετικά µε το Ευρώ.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας αυξηµένο ρόλο στην όλη 
προσπάθεια για την ενηµέρωση του κοινού έχει το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.), µε τη συµµετοχή, όµως, ενός µεγάλου αριθµού 
άλλων φορέων. Το Πρόγραµµα Επικοινωνιακής Στρατηγικής, όπως 
ονοµάζεται, εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης (σελ. 14), το 
οποίο δόθηκε στη δηµοσιότητα τον Ιούλιο  του 1998.   

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Επιτροπής, η επικοινωνιακή 
στρατηγική για το Ευρώ διέπεται από τις αρχές της αποκέντρωσης και της 
επικουρικότητας. Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές, το µεγάλο µέρος της 
ενηµέρωσης πέφτει στις εθνικές κυβερνήσεις και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, ενώ η Επιτροπή θα έχει κυρίως συντονιστικό ρόλο, για να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να διασφαλισθεί η εγκυρότητα των 
πληροφοριών. 

Η κατανοµή αυτή των αρµοδιοτήτων υπαγορεύεται τόσο από τις 
γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές και τις διαφορετικές πρακτικές της 
κάθε χώρας, όσο και από το γεγονός ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, σε τοπικό επίπεδο. Οτιδήποτε µπορεί να 
διεκπεραιωθεί σε τοπικό επίπεδο δεν χρειάζεται να απασχολήσει την 
κεντρική διοίκηση και οτιδήποτε µπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο δεν 
χρειάζεται να απασχολήσει την Ε.Ε..   

Στην Ελλάδα η ενηµερωτική προσπάθεια είναι ενταγµένη στο 
γενικότερο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Μετάβασης. Το ΥΠ.ΕΘ.Ο. θα 
αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πακέτο πληροφοριών, θα δηµιουργήσει 
ένα «κοµβικό» σηµείο παροχής πληροφοριών και διανοµής υλικού και θα 
καθιερώσει τακτικές ενηµερωτικές συναντήσεις µε δηµοσιογράφους. Το 
ΥΠ.ΕΘ.Ο. θα ενηµερώνεται από όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου, 
σχετικά µε τις εκδηλώσεις που προγραµµατίζουν, και θα αποστέλλει 
ειδικούς εµπειρογνώµονες για την ορθή ανάπτυξη των θεµάτων. 

Στόχος είναι η ενηµερωτική εκστρατεία να συνεχισθεί µε 
αυξανόµενη ένταση έως τις αρχές του 2002, οπότε θα τεθούν σε 
κυκλοφορία τα κέρµατα και τα τραπεζογραµµάτια του Ευρώ. Ιδιαίτερη 
προσπάθεια θα πρέπει να γίνει το 2001, ώστε όλοι να είναι έτοιµοι για 
την υποδοχή του νέου νοµίσµατος. 

Εξ άλλου, στην Ελλάδα η ενηµέρωση προς το ευρύ κοινό δεν 
είναι δυνατό να γίνει σε ολοκληρωµένη µορφή πριν από τα µέσα του 
2000, οπότε θα έχει γίνει η εξέταση της ελληνικής οικονοµίας από την 
Επιτροπή και θα έχει καθορισθεί και η οριστική ισοτιµία δραχµής-Ευρώ. 
Όπως τονιζόταν και στην ανακοίνωση της Επιτροπής (Com (89) 39), η 
κρίσιµη φάση της πληροφόρησης για τις 11 χώρες που συµµετέχουν 
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τώρα στην Ο.Ν.Ε. άρχισε µετά τις 2 Μαΐου, όταν επελέγησαν οι χώρες 
και καθορίστηκαν οι ισοτιµίες των 11 νοµισµάτων µε το Ευρώ. 

Η ενηµέρωση όµως και η ευαισθητοποίηση ειδικών οµάδων, 
όπως π.χ. των εκλεγµένων εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, Νοµαρχών, 
∆ηµάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων κ.λπ. είναι δυνατό να αρχίσει 
νωρίτερα και να γίνει σε δύο φάσεις, µία πριν την εξέταση της ελληνικής 
οικονοµίας και µία µετά, όταν θα είναι γνωστές µε βεβαιότητα όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες. 

 

12.3. Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. 
Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στην ενηµερωτική εκστρατεία θα είναι 

εξαιρετικά σηµαντικός και συµπληρωµατικός προς αυτόν της κεντρικής 
διοίκησης. Η κεντρική διοίκηση είναι η πλέον κατάλληλη να παρέχει 
γενικές πληροφορίες προς το ευρύ κοινό, που καλύπτουν το σύνολο της 
επικράτειας. Αντίθετα, η τοπική αυτοδιοίκηση, στο βαθµό που υπάρχει η 
αµεσότερη επαφή µε το εκάστοτε τοπικό κοινό και η γνώση των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων, έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παροχή 
εξειδικευµένης και εξατοµικευµένης πληροφόρησης, που συνδέεται µε 
τις τοπικές συνθήκες, προβλήµατα και ανάγκες. 

Γι� αυτό, η επιτυχής ενηµερωτική εκστρατεία θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρµονική συνεργασία της κεντρικής διοίκησης, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού και άλλων εξειδικευµένων 
φορέων, όπως π.χ. επαγγελµατικών οργανώσεων κ.λπ..  

 

12.4. Οι στόχοι της ενηµερωτικής εκστρατείας σε επίπεδο Ο.Τ.Α. 
Ο ευρύτερος στόχος της ενηµερωτικής εκστρατείας, σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να είναι η έγκυρη και έγκαιρη 
ενηµέρωση του πληθυσµού της περιοχής, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 
αποδοχή και χρήση του ενιαίου νοµίσµατος. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να 
ενθαρρύνει µε όλα τα µέσα όλους τους άλλους (τοπικούς) φορείς της 
περιοχής, οι οποίοι είναι δυνατόν να συµβάλουν στην ενηµέρωση του 
κοινού και των µελών τους, ιδιαίτερα δε τους επαγγελµατίες λιανικού 
εµπορίου. 

Ο ρόλος των επαγγελµατιών του λιανικού εµπορίου είναι 
κρίσιµος στην προκειµένη περίπτωση. Ο καταναλωτής βρίσκεται σε 
άµεση και καθηµερινή επαφή µε το λιανικό εµπόριο. Το κατάστηµα 
λιανικής πώλησης είναι το σηµείο όπου ο καταναλωτής θα διαπιστώσει 
στην πράξη την αγοραστική δύναµη του νέου νοµίσµατος, καθώς και τον 
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τρόπο λειτουργίας του (δεκαδικά ψηφία, κέρµατα κ.λπ.). Γι� αυτό είναι 
πολύ σηµαντική η συνεργασία των Ο.Τ.Α. µε τα τοπικά καταστήµατα. 
∆ιπλή αναγραφή τιµών 

Ένα συγκεκριµένο µέτρο, το οποίο θα µπορούσαν οι Ο.Τ.Α. να 
ζητήσουν (και να επιβλέψουν την εφαρµογή του) από τα τοπικά 
καταστήµατα, είναι η διπλή αναγραφή των τιµών. Μετά τον καθορισµό 
της ισοτιµίας της δραχµής προς το Ευρώ (πιθανότατα το καλοκαίρι του 
2000), κρίνεται απολύτως απαραίτητη η διπλή αναγραφή των τιµών, σε 
δραχµές και σε Ευρώ. Η διπλή αναγραφή θεωρείται ως ένα ουσιώδες 
στοιχείο για την κατανόηση των νέων τιµών και γενικά της αξίας του 
νέου νοµίσµατος. Εάν δεν είναι δυνατή η διπλή αναγραφή των τιµών 
όλων των προϊόντων, θα πρέπει να επιδιωχθεί η διπλή αναγραφή των 
τιµών των προϊόντων µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση. Η διπλή αναγραφή 
θα πρέπει να συνεχισθεί και µετά την εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων 
και των κερµάτων του Ευρώ, για µερικούς τουλάχιστον µήνες. 

Όσον αφορά τους ειδικότερους στόχους της ενηµερωτικής 
εκστρατείας σε επίπεδο Ο.Τ.Α., αυτοί θα πρέπει να περιλαµβάνουν αφ� 
ενός την ενηµέρωση των ειδικών οµάδων του πληθυσµού και αφ� ετέρου 
τους αιρετούς τοπικούς άρχοντες και το προσωπικό των Ο.Τ.Α..  

Στα επόµενα αναλύεται η περίπτωση των ειδικών οµάδων του 
πληθυσµού, ενώ η εκπαίδευση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και η 
ενηµέρωση των αιρετών προσώπων εξετάζεται στα τµήµατα 10.7 και 
10.8 παρακάτω. 
Ειδικές οµάδες του πληθυσµού 

Ειδική µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί από τους Ο.Τ.Α. για την 
ενηµέρωση συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού, οι οποίες δεν είναι 
εύκολο να καλυφθούν αποτελεσµατικά από τη γενική ενηµέρωση. 
Τέτοιες οµάδες θεωρούνται συνήθως: 
• οι ηλικιωµένοι 
• οι µαθητές 
• οι οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες του πληθυσµού 
• οι αναλφάβητοι 
• οι ξένοι, παλιννοστούντες κ.λπ. 
• οι κάτοικοι αποµακρυσµένων (γεωγραφικά) περιοχών και 
• τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Ειδικά για την τελευταία κατηγορία, θα απαιτηθεί η συνεργασία 
των Ο.Τ.Α. µε εξειδικευµένους φορείς (π.χ. για τυφλούς, κωφαλάλους 
κ.λπ.) γιατί οι Ο.Τ.Α. δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και 
εµπειρία. Οι Ο.Τ.Α., όµως, θα µπορούσαν να συµβάλουν µε άλλους 
τρόπους, όπως π.χ. τη διευκόλυνση της µεταφοράς των ατόµων αυτών σε 
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κάποιο µεγάλο δήµο της χώρας όπου θα γίνουν ειδικές παρουσιάσεις για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

Σηµειώνεται ότι από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του 
ευρωβαροµέτρου προκύπτει ότι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα άτοµα που 
θα έχουν µεγαλύτερο πρόβληµα µε το νέο νόµισµα είναι οι ηλικιωµένοι-
συνταξιούχοι, οι γυναίκες και τα άτοµα χωρίς πανεπιστηµιακή µόρφωση. 

 

12.5.  Πηγές πληροφόρησης 
Για να διασφαλισθεί η εγκυρότητα των παρεχοµένων 

πληροφοριών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα βασικά κείµενα (π.χ. 
Οδηγίες, ανακοινώσεις κ.λπ.) της Επιτροπής ή άλλων αρµοδίων οργάνων 
της Κοινότητας, όπως η Ε.Κ.Τ.. Αντίστοιχα, είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν κείµενα του ΥΠ.ΕΘ.Ο. και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Πάντως, θα πρέπει να παρέχεται ακριβής και ουσιαστική 
πληροφόρηση µε πρακτική αξία. 

 

12.6. Μέσα επικοινωνίας 
Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), όπως π.χ. οι εφηµερίδες 

µε πανελλαδική κυκλοφορία και οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί 
σταθµοί που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν από την κεντρική διοίκηση για τη γενικότερη 
ενηµέρωση του πληθυσµού γύρω από το Ευρώ.  

Αντίθετα, σκοπός των Ο.Τ.Α. θα είναι η παροχή πληροφοριών σε 
τοπικό επίπεδο. Γι� αυτό ενδείκνυται να χρησιµοποιήσουν µέσα που 
απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες, όπως: 
• έγκυρα έντυπα τοπικής κυκλοφορίας (π.χ. εφηµερίδες, περιοδικά κ.λπ.) 
• τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς τοπικής εµβέλειας (εάν 
υπάρχουν) 

• έντυπα – φυλλάδια 
• γραφεία πληροφοριών – κέντρα ενηµέρωσης σε τοπικό επίπεδο 
• δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία (τοπικού χαρακτήρα) για την παροχή 
απαντήσεων σε συγκεκριµένες ερωτήσεις δηµοτών 

• κινητές εκθέσεις σε επίπεδο νοµού ή περιφέρειας, µε ειδικά 
διαµορφωµένα οχήµατα (σκάφη για τα µικρά νησιά) 

• οµιλίες σε πνευµατικά κέντρα κ.λπ. 
• διοργάνωση εκθέσεων για το Ευρώ. 

Για τις ειδικές οµάδες που προαναφέρθηκαν θα απαιτηθούν πιο 
εξειδικευµένα µέτρα, ανάλογα µε την περίπτωση. Εάν π.χ. γίνει µία 
παρουσίαση σε παλιννοστήσαντες Έλληνες, καλό θα είναι ο οµιλητής να 
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ανήκει και ο ίδιος σ� αυτή την οµάδα του πληθυσµού. Αυτό αυξάνει την 
εµπιστοσύνη προς τον οµιλητή και διευκολύνει το έργο του. 

 

12.7. Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση αιρετών αρχόντων τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
Η ενηµέρωση των αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

έχει διττό χαρακτήρα. Αφ� ενός θα ενηµερωθούν για το Ευρώ, όπως και ο 
υπόλοιπος πληθυσµός της χώρας, και αφ� ετέρου θα πρέπει να 
κατανοήσουν το σηµαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η τοπική 
αυτοδιοίκηση στην ενηµέρωση του κοινού. 

Το δεύτερο είναι και το πλέον σηµαντικό. Η ενηµέρωση των 
αιρετών προσώπων θα πρέπει να αποβλέπει κυρίως στην 
ευαισθητοποίησή τους σχετικά µε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στην ενηµερωτική εκστρατεία. Επίσης, είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές 
ότι και οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να προετοιµασθούν κατάλληλα εν όψει της 
εισαγωγής του Ευρώ. 

Καθώς η ενηµέρωση των αιρετών προσώπων είναι διαφορετική 
από αυτή του κοινού και αποτελεί προϋπόθεση για την ευρύτερη 
ενηµέρωση, είναι σκόπιµο να αρχίσει άµεσα. 

 

12.8. Εκπαίδευση – ενηµέρωση προσωπικού Ο.Τ.Α. 
Αµέσως µετά την ενηµέρωση των αιρετών προσώπων, θα αρχίσει 

η εκπαίδευση – ενηµέρωση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. σε θέµατα 
Ευρώ. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα αφορά κυρίως τις µεταβολές 
που θα επέλθουν στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. λόγω της εισαγωγής του 
Ευρώ, όπως αναλύονται στα τµήµατα 7, 8 και 9 ανωτέρω. 

∆εδοµένου ότι οι διάφορες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. επηρεάζονται 
σε διαφορετική έκταση από την εισαγωγή του Ευρώ (π.χ. το δηµοτολόγιο 
επηρεάζεται λιγότερο από το λογιστήριο κ.λπ.), θα πρέπει ενδεχοµένως 
να αναπτυχθούν περισσότερα από ένα προγράµµατα (ανάλογα µε την 
ύλη) για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. 

Όσοι από τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. εµπλακούν στο θέµα της 
ενηµέρωσης του κοινού για το Ευρώ, θα πρέπει να υποστούν πρόσθετη 
εκπαίδευση για το συγκεκριµένο θέµα, πέρα από την εκπαίδευση για τις 
µεταβολές στη λειτουργία των Ο.Τ.Α..  

Όπως και στην περίπτωση των αιρετών προσώπων, η εκπαίδευση 
του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης προτείνεται να αρχίσει 
σχεδόν άµεσα και να έπεται της αντίστοιχης των αιρετών αρχόντων. 
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12.9. Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της ενηµερωτικής 
εκστρατείας 
Κατά τη διάρκεια της ενηµερωτικής εκστρατείας θα απαιτηθούν 

έρευνες για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της 
επικοινωνιακής στρατηγικής. Οι έρευνες θα ελέγχουν τόσο την ποσοτική, 
όσο και την ποιοτική διάσταση της ενηµέρωσης και την ανταπόκριση της 
κοινής γνώµης. 

Τα αποτελέσµατα των ερευνών θα χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγηση και, ενδεχοµένως, τροποποίηση και προσαρµογή της 
ενηµερωτικής εκστρατείας, όπου υπάρχει ανάγκη. Γι� αυτό το λόγο, η 
στρατηγική ενηµέρωσης θα πρέπει να είναι ευέλικτη και να υπάρχει 
δυνατότητα ενσωµάτωσης τυχόν αναγκαίων µεταβολών και βελτιώσεων, 
ενώ η ενηµερωτική προσπάθεια θα είναι σε εξέλιξη. 
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13. Το κόστος µετάβασης των Ο.Τ.Α. στο Ευρώ 
 

Οι αναγκαίες ενέργειες των Ο.Τ.Α. για την οµαλή µετάβαση στη 
µεταδραχµική περίοδο συνεπάγονται κάποιο αναπόφευκτο κόστος, το 
οποίο θα πρέπει να επωµισθούν. Το κόστος αυτό σχετίζεται άµεσα µε τις 
επιπτώσεις της εισαγωγής του Ευρώ στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και 
µπορεί να διακριθεί σε κατηγορίες,  ανάλογα µε τις συγκεκριµένες 
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι Ο.Τ.Α..  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το κόστος των επιπρόσθετων 
ενεργειών των Ο.Τ.Α. για τη µετάβασή τους στο Ευρώ εντοπίζεται στις 
απαραίτητες προσαρµογές στον τοµέα της πληροφορικής, στην 
προµήθεια εντύπων, στην προσαρµογή των αυτόµατων µηχανών 
υποδοχής κερµάτων, στην ενηµέρωση των δηµοτών, στην εκπαίδευση 
του προσωπικού τους και στην απαραίτητη µεταβολή του λογιστικού 
συστήµατος που χρησιµοποιούν οι Ο.Τ.Α..  

Οι κατηγορίες κόστους των Ο.Τ.Α. για τη µετάβαση στο Ευρώ 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 5 παρακάτω. Σηµειώνεται ότι 
όλες αυτές οι  περιπτώσεις ενδεχοµένως να µην αφορούν όλους τους 
Ο.Τ.Α., ούτε η σηµασία της κάθε κατηγορίας κόστους  είναι η ίδια για 
κάθε Ο.Τ.Α..  

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται σύντοµη περιγραφή 
των κατηγοριών κόστους που σχετίζονται µε τη µετάβαση στο Ευρώ και 
εντοπίζονται οι ενέργειες των Ο.Τ.Α. που θα επιφέρουν αύξηση στο 
συνολικό διαχειριστικό κόστος. Σ� αυτό το σηµείο  πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι δεν είναι δυνατή η αποτίµηση του κόστους για τη 
µετάβαση στο Ευρώ, αφού δεν είναι γνωστά τα απαραίτητα ποσοτικά 
στοιχεία των ενεργειών στις οποίες θα προβούν οι Ο.Τ.Α.. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Πηγές κόστους για τους Ο.Τ.Α. εν όψει της µετάβασης στο Ευρώ 

1. Προσαρµογές πληροφορικής 
  α) λογισµικό (software) 
  β) συστήµατα Η/Υ (hardware) 
2. Έντυπα 
3. Μηχανές υποδοχής κερµάτων 
4. Ενηµέρωση δηµοτών (το 50% µόνο του συνολικού κόστους) 
5. Εκπαίδευση  
  α) εκλεγµένων αρχόντων 
  β) προσωπικού 
6. Μεταβολή στο λογιστικό σύστηµα 
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13.1. Προσαρµογές πληροφορικής 
Ένα σηµαντικό µέρος του κόστους µετάβασης στο Ευρώ θα 

αφορά τις αναγκαίες προσαρµογές στον τοµέα της πληροφορικής. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί (τµήµα 9.5), τα συστήµατα µηχανοργάνωσης παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. τα τελευταία χρόνια. Η 
έγκαιρη προετοιµασία τους ώστε να µπορούν να δεχθούν τις απαραίτητες 
µετατροπές, τόσο κατά τη µεταβατική περίοδο, όσο και κατά την περίοδο 
κυκλοφορίας του Ευρώ ως µοναδικού νόµιµου µέσου συναλλαγών, 
αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σηµασίας για την οµαλή µετάβαση 
στην εποχή του νέου νοµίσµατος. 

Τα συστήµατα πληροφορικής των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 
προσαρµοστούν, ώστε να είναι δυνατή η µετατροπή και εµφάνιση των 
στοιχείων είτε σε δραχµές είτε σε Ευρώ κατά τη µεταβατική περίοδο και 
η µετατροπή των δραχµικών στοιχείων παρελθόντων ετών σε Ευρώ, να 
δέχονται δύο δεκαδικά ψηφία για τα ποσά που θα αναφέρονται σε Ευρώ 
και να έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης του συµβόλου του Ευρώ. 
Επίσης θα πρέπει να λυθεί και το πρόβληµα της αναγνώρισης του έτους 
2000. 

Για τις παραπάνω προσαρµογές θα απαιτηθούν είτε µετατροπές 
στο υπάρχον λογισµικό (software), είτε αγορά νέου λογισµικού, είτε 
ακόµη και αγορά νέων συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(hardware). Όλες αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δηµιουργούν σηµαντικό 
κόστος για τους Ο.Τ.Α.. Ο κάθε Ο.Τ.Α. ξεχωριστά ή οµάδες από 
οµοειδείς ή όµορους δήµου ή κοινότητες ή ακόµα και σε κεντρικό 
επίπεδο η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) θα πρέπει να σταθµίσουν προσεκτικά τις εναλλακτικές 
λύσεις που έχουν και να επιλέξουν την οικονοµικότερη και βιωσιµότερη 
λύση. Η επιλογή στον ευαίσθητο τοµέα της πληροφορικής θα είναι 
δύσκολη, αφού, όπως είναι γνωστό, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα 
συστήµατα µηχανοργάνωσης απαξιώνονται πολύ γρήγορα. 

 

13.2. Έντυπα 

Μία ακόµη κατηγορία ενεργειών που, εν όψει της θέσπισης του 
νέου νοµίσµατος, θα επιφέρει πρόσθετο κόστος στους Ο.Τ.Α. είναι η 
προµήθεια εντύπων. Ως γνωστό, οι Ο.Τ.Α. χρησιµοποιούν προτυπωµένα 
έντυπα στις διάφορες συναλλαγές και λειτουργίες τους (π.χ. αποδείξεις 
πληρωµών, πιστοποιητικά, µηχανογραφικά έντυπα κ.λπ.) Στα έντυπα 
αυτά αναγράφονται τόσο η λέξη «δραχµές» για τα χρηµατικά ποσά, όσο 
και τα τρία πρώτα ψηφία του έτους (199�) για τις ηµεροµηνίες. Επίσης, 
όπου υπάρχει χώρος για συµπλήρωση δραχµικών ποσών δεν έχουν 
προβλεφθεί θέσεις για δεκαδικά ψηφία.  
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Η εισαγωγή του Ευρώ, σε συνδυασµό µε την αλλαγή της 
χιλιετίας, θα απαιτήσει αλλαγές στο σχεδιασµό αυτών των εντύπων. Οι 
αλλαγές αυτές θα γίνουν σταδιακά (βλ. τµήµα 9.8) και θα απαιτηθούν 
πολλές προσαρµογές στο σχεδιασµό και στην εµφάνιση των εντύπων. 

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι θα προκληθεί σηµαντικό 
πρόσθετο κόστος, τόσο από την αναγκαιότητα πολλών σχεδιασµών των 
εντύπων µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα (1999-2002), όσο και από την 
αύξηση των τιµών τους λόγω των µικρών ποσοτήτων που θα 
παραγγέλλονται.  

Για την ελαχιστοποίηση του κόστους προµήθειας νέων εντύπων, 
οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις παραγγελίες τους. Θα 
πρέπει να σχεδιάζουν προσεκτικά τα έντυπα που χρειάζονται και να 
παραγγέλλουν µόνο τις ποσότητες που θα χρησιµοποιηθούν στο σύντοµο 
χρονικό διάστηµα εφαρµογής τους. Προς την κατεύθυνση της 
ελαχιστοποίησης του κόστους προµήθειας των εντύπων χρήσιµο είναι να 
εξετασθεί ο κεντρικός σχεδιασµός των εντύπων (είτε από οµάδες Ο.Τ.Α. 
είτε από την Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και η ανάθεση της προµήθειάς τους σε 
περιορισµένο αριθµό προµηθευτών, ύστερα από µειοδοτικό διαγωνισµό.  

 

13.3. Μηχανές υποδοχής κερµάτων 
Πολλοί Ο.Τ.Α. χρησιµοποιούν αυτόµατες µηχανές υποδοχής 

κερµάτων για την είσπραξη του αντιτίµου υπηρεσιών που προσφέρουν. 
Σε πολλούς δήµους µε αυξηµένο κυκλοφοριακό πρόβληµα έχουν 
εγκατασταθεί συστήµατα ελεγχόµενης στάθµευσης των αυτοκινήτων και 
σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί δηµοτική συγκοινωνία. Για την 
ελεγχόµενη στάθµευση έχουν εγκατασταθεί είτε παρκόµετρα είτε 
αυτόµατα µηχανήµατα έκδοσης αποδείξεων, που λειτουργούν µε 
κέρµατα. Στις δηµοτικές συγκοινωνίες υπάρχουν είτε πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία αυτόµατοι πωλητές εισιτηρίων. Επίσης, ενδέχεται 
ορισµένοι Ο.Τ.Α. να εγκαταστήσουν αυτόµατους πωλητές 
µικροαντικειµένων σε πολυσύχναστα µέρη, που θα λειτουργούν µε 
κέρµατα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι κερµατοδέκτες, που σήµερα 
λειτουργούν µε δραχµές, θα πρέπει να προσαρµοστούν ώστε από το 2002 
να δέχονται κέρµατα Ευρώ.  

Η µετατροπή των αυτόµατων µηχανηµάτων υποδοχής κερµάτων 
συνεπάγεται σηµαντικό κόστος για τους Ο.Τ.Α.. Το κόστος αυτό θα είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένο αν οι Ο.Τ.Α. αποφασίσουν ότι τα µηχανήµατα θα 
πρέπει να δέχονται κέρµατα και σε δραχµές και σε Ευρώ κατά την 
περίοδο που θα κυκλοφορούν ταυτόχρονα και τα δύο νοµίσµατα 
(1/1/2002 – 30/6/2002). Γι� αυτό προτείνεται τα µηχανήµατα αυτά να 
εξακολουθήσουν να δέχονται µόνο δραχµές κατά το πρώτο ήµισυ της 
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περιόδου παράλληλης κυκλοφορίας της δραχµής και του Ευρώ σε φυσική 
µορφή και ύστερα να µετατραπούν ώστε να δέχονται µόνο κέρµατα 
Ευρώ. 

 

13.4.  Ενηµέρωση δηµοτών 
Αν και µέρος της ενηµέρωσης των πολιτών θα γίνει από την 

κεντρική κυβέρνηση, οι Ο.Τ.Α. εν όψει της υιοθέτησης του νέου 
νοµίσµατος θα συµµετέχουν ενεργά στην ενηµέρωση των πολιτών, 
τουλάχιστον όσον αφορά τις οικονοµικές τους δοσοληψίες µε τις 
δηµοτικές αρχές και τις αλλαγές τοπικού χαρακτήρα (π.χ. ηµεροµηνία 
µετατροπής κερµατοδεκτών κ.λπ.). Η ενηµέρωση αυτή θα γίνεται είτε µε 
την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, είτε µε τη δηµοσίευση σχετικών 
κειµένων στις τοπικές εφηµερίδες, είτε µε την προβολή ενηµερωτικών 
προγραµµάτων σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, 
είτε µε τη διοργάνωση οµιλιών τοπικού χαρακτήρα. 

Η ενηµέρωση των δηµοτών συνεπάγεται κάποιο κόστος για τους 
Ο.Τ.Α.. Το κόστος αυτό θα είναι µικρότερο αν υπάρξει συντονισµός τόσο 
µεταξύ των διαφόρων Ο.Τ.Α., όσο και µεταξύ των Ο.Τ.Α. και της 
κεντρικής κυβέρνησης, η οποία θα έχει την κύρια ευθύνη για τη σωστή 
και έγκαιρη ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε την κυκλοφορία του 
νέου νοµίσµατος. 

Υπενθυµίζεται ότι το 50% του κόστους ενηµέρωσης των πολιτών 
θα βαρύνει απ� ευθείας την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. και τµήµα 10.1). 

 

13.5. Εκπαίδευση προσωπικού 

Για όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες είναι αναγκαίο να 
προβούν οι Ο.Τ.Α. εν όψει της µετάβασης στο Ευρώ, θα πρέπει να 
ενηµερωθεί και να εκπαιδευτεί κατάλληλα το προσωπικό, το οποίο θα 
έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους. Οι Ο.Τ.Α., είτε σε κεντρικό είτε σε 
περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει έγκαιρα να διοργανώσουν εκπαιδευτικά 
σεµινάρια και να εκδώσουν οδηγίες, ώστε όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοί 
τους να είναι σε θέση να προβούν στους λεπτούς χειρισµούς που 
απαιτούνται για την οµαλή και απρόσκοπτη αλλαγή νοµίσµατος, 
ιδιαίτερα κατά τη µεταβατική περίοδο. 

Για την εκπαίδευση του προσωπικού θα προκληθεί κάποιο 
επιπρόσθετο κόστος, αφού η διοργάνωση των σεµιναρίων και η έκδοση 
οδηγιών θα απαιτήσουν τη συµµετοχή εξωτερικών συνεργατών, την 
ενοικίαση ειδικών χώρων και ενδεχοµένως τη µετάβαση και διαµονή των 
εκπαιδευοµένων σε άλλες περιοχές, τη διανοµή υλικού στους 
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εκπαιδευοµένους, την επικοινωνία µε αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων 
χωρών-µελών της Ο.Ν.Ε. κ.λπ.. 

Για τη µείωση του κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού 
απαιτείται συντονισµός των Ο.Τ.Α. σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
ώστε να εκπαιδευτεί το προσωπικό τους κατά τον πλέον αποτελεσµατικό 
και οικονοµικό τρόπο. Ως τόποι διεξαγωγής των σεµιναρίων θα πρέπει να 
επιλεγούν πόλεις που συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό δηµοτικών 
υπαλλήλων, βρίσκονται κοντά σε µικρότερους δήµους και κοινότητες και 
διαθέτουν συγκοινωνιακό δίκτυο και υποδοµή φιλοξενίας των 
εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων από αποµακρυσµένες περιοχές. 

 

13.6. Μεταβολή στο λογιστικό σύστηµα των Ο.Τ.Α. 
Μία άλλη ενέργεια των Ο.Τ.Α. που αναµένεται να προκαλέσει 

αύξηση του κόστους είναι η µεταβολή στο λογιστικό σύστηµα. Η 
µεταβολή αυτή θα επέλθει και λόγω της µετάβασης στο Ευρώ, αλλά και 
εξ αιτίας της εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος και της 
αναγκαιότητας ύπαρξης ταµειακών υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. για την 
είσπραξη των δηµοτικών τελών και φόρων µετά την άρση του 
µονοπωλίου της ∆.Ε.Η. στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, από το 
2001. 

Αυτή η κατηγορία κόστους σχετίζεται άµεσα µε τις προσαρµογές 
στον τοµέα της πληροφορικής, το σχεδιασµό και την προµήθεια των 
νέων εντύπων και µε την εκπαίδευση του προσωπικού. Εκτός από αυτά, 
όµως, οι Ο.Τ.Α. για να ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες απαιτήσεις του 
νέου λογιστικού συστήµατος θα πρέπει να προσλάβουν εξειδικευµένο 
προσωπικό, που να µπορεί να χειρίζεται τόσο τα δεδοµένα στο νέο 
νόµισµα, ιδίως κατά τη µεταβατική περίοδο, όσο και το διπλογραφικό 
σύστηµα παρακολούθησης των λογαριασµών. 

Για την ελαχιστοποίηση και αυτής της κατηγορίας κόστους και 
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των µεταβολών που θα επέλθουν στο 
λογιστικό σύστηµα που χρησιµοποιούν οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, απαιτείται συντονισµός των Ο.Τ.Α. και συνολική 
αντιµετώπιση όλων των κατηγοριών κόστους που σχετίζονται µεταξύ 
τους. 
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14. Συµπεράσµατα 
 

Η εισαγωγή του Ευρώ θα έχει εξαιρετικά σηµαντικές και 
εκτεταµένες επιπτώσεις όχι µόνο στις ευρωπαϊκές οικονοµίες, αλλά και 
στην παγκόσµια οικονοµία. Οι επιπτώσεις του αυτές συνδέονται στενά 
και µε την ενιαία αγορά. Τα οικονοµικά οφέλη από την ύπαρξη της 
ενιαίας εσωτερικής αγοράς δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθούν σε όλη 
τους την έκταση και ένταση χωρίς ένα ενιαίο νόµισµα. Το Ευρώ ενισχύει 
και µεγεθύνει τα οφέλη από την ενιαία αγορά. 

Παρατηρείται, επίσης, ότι προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση 
των θετικών επιπτώσεων από το Ευρώ είναι η προώθηση εκτεταµένων 
διαρθρωτικών µεταβολών, τις οποίες έχουν ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
οικονοµίες και ιδιαίτερα η ελληνική οικονοµία. 

Εκτιµάται ότι η ύπαρξη ενός ενιαίου νοµίσµατος θα οδηγήσει σε 
αύξηση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, µείωση του πληθωρισµού, 
µείωση των επιτοκίων, αύξηση του ανταγωνισµού, βελτίωση στα 
δηµόσια οικονοµικά, καλύτερη απορρόφηση εξωτερικών διαταραχών 
(external shocks) και αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών οικονοµιών. 

Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις του Ευρώ στην απασχόληση είναι 
αµφιλεγόµενες. Η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας θα έχει 
θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Η αναζήτηση, όµως, από τις 
επιχειρήσεις τρόπων µείωσης του κόστους µε συγχωνεύσεις, εξαγορές, 
αναδιάρθρωση της λειτουργίας τους κ.λπ. θα οδηγήσουν σε απολύσεις 
εργαζοµένων. Έτσι, το τελικό αποτέλεσµα δεν είναι βέβαιο. Το 
πιθανότερο είναι να υπάρξει αύξηση της ανεργίας βραχυπρόθεσµα, 
καθώς οι ευρωπαϊκές οικονοµίες προσαρµόζονται στο κοινό νόµισµα και 
την ενιαία αγορά, και µείωση της ανεργίας µεσοπρόθεσµα, υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι η αγορά εργασίας στην Ευρώπη (και 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα) θα γίνει πιο ευέλικτη. 

Οι επιπτώσεις αυτές από την εισαγωγή του Ευρώ θα 
δηµιουργήσουν ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον, εντός του οποίου θα 
κληθούν να λειτουργήσουν οι Ο.Τ.Α.. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το 
οικονοµικό περιβάλλον µετά την είσοδο της χώρας στην Ο.Ν.Ε. θα 
διαφέρει ριζικά από αυτό της τελευταίας εικοσιπενταετίας.  

Τόσο η δραστική µεταβολή του οικονοµικού περιβάλλοντος, όσο 
και αυτή καθαυτή η εισαγωγή του Ευρώ, θα προκαλέσουν σηµαντικές 
µεταβολές και εκτεταµένες προσαρµογές στους Ο.Τ.Α..  

Όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες των Ο.Τ.Α., εκτιµάται ότι 
ο ρυθµός αύξησης των εσόδων θα περιορισθεί σηµαντικά, παράλληλα 
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όµως, θα υπάρξει και δυνατότητα συγκράτησης των δαπανών τους. 
Παρατηρείται ότι, παράλληλα µε την εισαγωγή του Ευρώ, στην Ελλάδα 
θα σηµειωθούν και άλλες µεταβολές, όπως π.χ. η απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας και η εισαγωγή του φυσικού αερίου, οι οποίες επίσης 
θα έχουν επιπτώσεις στα έσοδα των Ο.Τ.Α..  

Φυσικά οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να προσαρµόσουν το λογιστικό τους 
σύστηµα, να συντάξουν προϋπολογισµούς και απολογισµούς σε Ευρώ 
και να προετοιµάσουν έγκαιρα τις µηχανογραφικές υπηρεσίες τους. Για 
την προετοιµασία των συστηµάτων πληροφορικής πιθανό να απαιτηθεί 
και η αγορά νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οπωσδήποτε, όµως, θα 
χρειασθεί η αγορά νέων προγραµµάτων. Τα νέα αυτά πακέτα λογισµικού 
θα πρέπει να αντιµετωπίζουν όχι µόνο τα θέµατα που συνδέονται µε την 
εισαγωγή του Ευρώ (π.χ. δύο δεκαδικά ψηφία, δυνατότητα µετατροπής 
από το ένα νόµισµα στο άλλο κ.λπ.), αλλά και το πρόβληµα του 2000.  

Το αργότερο από την αρχή του 2002 οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει επίσης 
να τηρούν την ταµειακή και χρηµατοοικονοµική τους διαχείριση σε 
Ευρώ. Το τραπεζικό σύστηµα, πάντως, θα είναι έτοιµο από την 1η 
Ιανουαρίου 2001 να τηρεί λογαριασµούς σε Ευρώ (ήδη τηρούνται 
ορισµένοι λογαριασµοί). 

Οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει επίσης να αλλάξουν τα έντυπά τους, και 
λόγω της αλλαγής της χιλιετίας και λόγω της αλλαγής του νοµίσµατος. 
Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν στατιστικά στοιχεία και στα δύο 
νοµίσµατα και να συναλλάσσονται µε την Ε.Ε. σε Ευρώ. Ήδη από 1ης 
Ιανουαρίου 1999 ο προϋπολογισµός της Ε.Ε. είναι καταρτισµένος σε 
Ευρώ. 

Πέρα, όµως, από όλες αυτές τις προσαρµογές στην οργάνωση και 
τον τρόπο λειτουργίας τους, οι Ο.Τ.Α. θα παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο 
στην ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το νέο νόµισµα. Η ενηµέρωση 
του κοινού για το Ευρώ θα συµβάλει στην κατανόηση και αποδοχή της 
νέας νοµισµατικής µονάδας από τον πληθυσµό, γεγονός καθοριστικής 
σηµασίας για την οµαλή µετάβαση στο νέο νόµισµα. 

Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στην ενηµερωτική εκστρατεία θα είναι 
σηµαντικός και συµπληρωµατικός προς αυτόν της κεντρικής διοίκησης, 
καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση, στο βαθµό που υπάρχει η αµεσότερη 
επαφή µε τον τοπικό πληθυσµό και η γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, 
έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παροχή εξειδικευµένης και 
εξατοµικευµένης πληροφόρησης. 

Γενικά, οι Ο.Τ.Α. έχουν να επιτελέσουν ένα µεγάλο έργο, τόσο 
όσον αφορά τη δική τους προετοιµασία, όσο και ως προς την ενηµέρωση 
του κοινού της περιοχής τους. 
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Παράλληλα µε τους Ο.Τ.Α., θα πρέπει να προετοιµασθούν 
ανάλογα και οι δηµοτικές επιχειρήσεις. Σε γενικές γραµµές η 
προετοιµασία των δηµοτικών επιχειρήσεων για τη µετάβαση στο Ευρώ 
θα είναι συνδυασµός της αντίστοιχης προετοιµασίας των Ο.Τ.Α. και των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο βαθµός οµοιότητας προς τη µία ή την άλλη 
κατεύθυνση εξαρτάται από το βαθµό µονοπωλιακής δύναµης που 
διαθέτουν. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις που αποτελούν φυσικά µονοπώλια 
θα επηρεασθούν λιγότερο από την εισαγωγή του νέου νοµίσµατος και 
αρκεί να κάνουν τις απαραίτητες προσαρµογές που απαιτούνται για τους 
Ο.Τ.Α.. Αντίθετα, οι δηµοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στα 
πλαίσια της ελεύθερης αγοράς θα πρέπει επί πλέον να αντιµετωπίσουν 
τον εντονότερο ανταγωνισµό. 
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