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ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
 
   ΑΑΑ...   ΗΗΗ   ΕΕΕιιισσσαααγγγωωωγγγήήή   τττοοουυυ   εεευυυρρρώώώ   γγγεεεγγγοοονννόόότττααα      
      

Εισαγωγή, Βασικές αρχές   
Τα κριτήρια εισόδου στην Ο.Ν.Ε 
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Χρονοδιάγραµµα- Σηµαντικές ηµεροµηνίες  
Η  περίπτωση της Ελλάδας  
Χαρτονοµίσµατα και κέρµατα σε Ευρώ 
Ισοτιµία µετατροπής κανόνες στρογγυλοποίησης  

 
ΒΒΒ...   ΕΕΕυυυρρρώώώ   κκκαααιιι   ΤΤΤοοοπππιιικκκήήή   ΑΑΑυυυτττοοοδδδιιιοοοίίίκκκηηησσσηηη   
   

Οικονοµικό περιβάλλον µετά την εισαγωγή του ευρώ 
Οι επιπτώσεις στους Ο.Τ.Α. από την εισαγωγή του Ευρώ 

Νοµικό πλαίσιο 
Συµβάσεις 
Συστήµατα πληροφορικής 
'Έσοδα - δαπάνες 
Λογιστικό σύστηµα 
Μισθοδοσία 
Προϋπολογισµός 
Ταµειακή και χρηµατοοικονοµική διαχείριση 
Έντυπα 
Στατιστικά στοιχεία 
Μηχανές υποδοχής νοµισµάτων 

 
ΓΓΓ...   ∆∆∆ιιιαααχχχεεείίίρρριιισσσηηη   τττηηηςςς   ΜΜΜεεετττάάάβββααασσσηηηςςς   

 
Γενικά 
∆ιορισµός υπευθύνου 
Κατάρτιση σχεδίου ∆ράσης 
Εκπαίδευση – ενηµέρωση προσωπικού Ο.Τ.Α.  

 
∆∆∆...   ΕΕΕνννηηηµµµέέέρρρωωωσσσηηη   ππποοολλλιιιτττώώώννν      
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ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ   ---   ΓΓΓΕΕΕΓΓΓΟΟΟΝΝΝΟΟΟΤΤΤΑΑΑ   
   

   

ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ      

Ήδη από 1-1-1999 το επίσηµο νόµισµα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Ένωσης για τις έντεκα χώρες που συµµετέχουν στην ΟΝΕ, είναι το ευρώ. Τα 
εθνικά νοµίσµατα  των χωρών που συµµετέχουν αποτελούν υποδιαιρέσεις 
του ευρώ θα παραµείνουν στην κυκλοφορία όµως µέχρι τον Ιούλιο του 2002 
το αργότερο. 

 Τα χαρτονοµίσµατα και τα 
κέρµατα σε ευρώ θα 
κυκλοφορήσουν την 1/1/2002. 
Η χώρα µας έχει ως γνωστό 
θέσει στόχο να συµµετάσχει  
στην Ο.Ν.Ε. από την 
1/1/2001.Η είσοδος της 
Ελλάδας στην ΟΝΕ θα 
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
θα επέλθουν στο ∆ηµόσιο 
τοµέα στην αυτοδιοίκηση στις 
Επιχειρήσεις  αλλά και στο 
ευρύ κοινό µε την καθιέρωση 
του ενιαίου Ευρωπαϊκού 
νοµίσµατος. 

Η µετάβαση στο ευρώ 
θα επηρεάσει σηµαντικά και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Βασική επιδίωξη του παρόντος 
οδηγού είναι να βοηθήσει τα 
τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα τα 
διευθυντικά στελέχη τους  να 
προετοιµαστούν κατάλληλα και 
έγκαιρα εν όψει της εισαγωγής 
του ευρώ. 

 

 

 

 

 

ΒΒΒααασσσιιικκκέέέςςς   αααρρρχχχέέέςςς   

i)  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. 

ii) Η αρχή της «µη υποχρέωσης - µη 
απαγόρευσης» (no obligation - no prohibition) 

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.  

iii) ∆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.. 



 4

 

 

 

 

ΤΤΤοοο   ΣΣΣύύύµµµφφφωωωνννοοο   ΣΣΣττταααθθθεεερρρόόότττηηηττταααςςς   κκκαααιιι   ΑΑΑνννάάάπππτττυυυξξξηηηςςς   (((ΣΣΣ...ΣΣΣ...ΑΑΑ...)))   

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. 

Οι κανόνες 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. 

  

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. Προβλέπονται ∆ε, 
ειδικές διαδικασίες και κυρώσεις για τις χώρες που δεν συµµορφώνονται 

ΤΤΤααα   κκκρρριιιτττήήήρρριιιααα   εεειιισσσόόόδδδοοουυυ   σσστττηηηννν   ΟΟΟ...ΝΝΝ...ΕΕΕ...   

Τα κριτήρια αυτά, γνωστά ως κριτήρια
Σύγκλισης ή κριτήρια του Μάαστριχτ, είναι
τα εξής:  

α) Το κριτήριο σταθερότητας των τιµών: o
πληθωρισµός να µην ξεπερνά κατά 1,5
µονάδα τον πληθωρισµό των τριών
µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις 

β) Το κριτήριο συναλλαγµατικής
σταθερότητας 

γ) Το κριτήριο του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος: το έλλειµµα του κρατικού
προϋπολογισµού να µην ξεπερνά το
3% του ΑΕΠ 

δ) Το κριτήριο του δηµοσίου χρέους: το
δηµόσιο χρέος να µην ξεπερνά το 60%
του ΑΕΠ 

ε) Το κριτήριο της σύγκλισης των
επιτοκίων: τα µακροπρόθεσµα επιτόκια
να ξεπερνούν περισσότερο από 2
µονάδες τα επιτόκια των τριών χωρών
µε τις καλυτερες επιδόσεις.  

στ) Το κριτήριο της ανεξαρτησίας της
Κεντρικής Τράπεζας 
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ΧΧΧώώώρρρεεεςςς   ππποοουυυ   
σσσυυυµµµµµµεεετττέέέχχχοοουυυννν   σσστττηηη   
ζζζώώώνννηηη   τττοοουυυ   εεευυυρρρώώώ   

Γερµανία            
Γαλλία  
Ολλανδία            
Βέλγιο 

Λουξεµβούργο   
Αυστρία 

Ιταλία                
Ισπανία 

Πορτογαλία       
Ιρλανδία 

Φιλανδία 

ΧΧΧρρροοονννοοοδδδιιιάάάγγγρρραααµµµµµµααα---   ΣΣΣηηηµµµαααννντττιιικκκέέέςςς   
ηηηµµµεεερρροοοµµµηηηνννίίίεεεςςς   

 

111...111...999999:::      

Το ευρώ εισήχθη ως κοινό νόµισµα στις
11 χώρες που αποτέλεσαν τη ζώνη του
ευρώ. 

Τα εθνικά νοµίσµατα αποτελούν απλές
υποδιαιρέσεις του ευρώ. Το ecu
καταργήθηκε, οι λογαριασµοί και οι
συµβάσεις σε ecu  µετετράπησαν  σε
ευρώ µε ισοτιµία ι ευρώ = 1 ecu. 

 

111...111...999999   έέέωωωςςς   333111...111222...222000000111:::   

 Το ευρώ αποτελεί το κύριο νόµισµα
(λογιστικό χρήµα) των χώρων που
συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ και
χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε τα εθνικά
νοµίσµατα ως µέσο πληρωµής,
εµβασµάτων, επιταγών κλπ. Συνεχίζουν
να χρησιµοποιούνται τα χαρτονοµίσµατα
και τα κέρµατα των εθνικών χωρών. 

 

111---111---222000000222   έέέωωωςςς   333000---666---222000000222:::   

Τίθενται σε κυκλοφορία (σε όλες τις χώρες
της ζώνης του ευρώ τα χαρτονοµίσµατα και
τα κέρµατα σε ευρώ. 

Όλες οι συµβάσεις µετατρέπονται σε ευρώ.  

Συνύπαρξη των  χαρτονοµισµάτων και
κερµάτων ευρώ και εθνικών νοµισµάτων.
Μέχρι 30-6-2002 απόσυρση των εθνικών
νοµισµάτων. 

000111---777---222000000222::: 

Όλες οι συναλλαγές θα γίνονται µόνο σε
ευρώ 
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ΗΗΗ   πππεεερρρίίίπππτττωωωσσσηηη   τττηηηςςς   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδαααςςς   
Την άνοιξη του 1998 η Ελλάδα δεν πληρούσε  τα κριτήρια της 

Συνθήκης για την είσοδό της στην Ο.Ν.Ε. και, ως εκ τούτου, δεν 
συµµετείχε 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». Σήµερα η Ελλάδα φαίνεται ότι 
πληροί πλέον όλα τα κριτήρια. 

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: 

ΑΑΑ΄́́   φφφάάάσσσηηη ,,,    αααπππόόό    111---111---111999999999   έέέωωωςςς    333111---111222---222000000000   

Στη φάση αυτή η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά και 
τυπικά εκτός Ο.Ν.Ε.. 

❖ Το Ευρώ για την Ελλάδα αποτελεί ξένο νόµισµα, όπως πχ 
το δολάριο 

❖ 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.. 

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

ΒΒΒ΄́́   φφφάάάσσσηηη ,,,    αααπππόόό    111---111---222000000111   έέέωωωςςς    333111---111222---222000000111   

❖ Από 1ης Ιανουαρίου 2001 η Ελλάδα γίνεται µέλος της 
Ο.Ν.Ε.. 

❖ Από 1ης Ιανουαρίου 2001 καθορίζονται αµετάκλητα 
ισοτιµία δραχµής-Ευρώ και διµερείς ισοτιµίες δραχµής-
ευρωπαϊκών νοµισµάτων (των 11 χωρών της ζώνης 
Ευρώ). 

❖ Το Ευρώ καθίσταται επίσηµο νόµισµα και της Ελλάδος (σε 
λογιστική µορφή).Η έκδοση τίτλων του ∆ηµοσίου γίνεται 
υποχρεωτικά σε Ευρώ.Το δηµόσιο χρέος µετατρέπεται 
(εντός του 2001) υποχρεωτικά σε Ευρώ, σύµφωνα µε όσα 
αναπτύχθηκαν ανωτέρω. 

ΓΓΓ΄́́   φφφάάάσσσηηη ,,,    αααπππόόό    111---111---222000000222   έέέωωωςςς    333000---666---222000000222   

Η φάση αυτή θα ισχύει και για την Ελλάδα ό,τι ακριβώς και για τις 11 άλλες χώρες .  

ΟΟΟιιικκκοοονννοοοµµµιιικκκέέέςςς   εεεπππιιιπππτττώώώσσσεεειιιςςς   
αααπππόόό   τττηηηννν   εεειιισσσαααγγγωωωγγγήήή   

τττοοουυυ   ΕΕΕυυυρρρώώώ   

ΑΑΑ...      ΘΘΘεεετττιιικκκέέέςςς    εεεπππιιιπππτττώώώσσσεεειιιςςς    
! Εξάλειψη συναλλαγµατικού 

κινδύνου 
! Αύξηση του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης 
! Μείωση του πληθωρισµού 
! Μείωση των επιτοκίων 
! Εξάλειψη του κόστους 

µετατροπής των νοµισµάτων  
! Αύξηση του ανταγωνισµού 
! Μείωση της διακύµανσης 

ορισµένων µακροοικονοµικών 
µεταβλητών  

ΒΒΒ...   ΑΑΑρρρνννηηητττιιικκκέέέςςς    εεεπππιιιπππτττώώώσσσεεειιιςςς    

! Απώλεια της αυτονοµίας στην 
άσκηση της νοµισµατικής και 
συναλλαγµατικής πολιτική 

! Περιορισµός της ελευθερίας 
στην ∆ηµοσιονοµική πολιτική  

! Πιθανές αρνητικές 
βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις 
στην απασχόληση - ανεργία  
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ΙΙΙσσσοοοτττιιιµµµίίίααα   µµµεεετττααατττρρροοοπππήήήςςς   ---ΚΚΚααανννόόόνννεεεςςς   σσστττρρροοογγγγγγυυυλλλοοοππποοοίίίηηησσσηηηςςς   

 

Από 1/1/1999 ισχύουν αµετάκλητα οι ισοτιµίες µεταξύ του ευρώ και των 
εθνικών νοµισµάτων  που συµµετέχουν στην τρίτη φάση της ΟΝΕ.Οι 
συντελεστές µετατροπείς είναι σταθεροί και εκφράζονται µε έξι σηµαντικούς 
αριθµούς µε αρχή το πρώτο µη µηδενικό ψηφίο. Τα εθνικά νοµίσµατα 
αποτελούν υποδιαιρέσεις του ευρώ,.    ΠΠΠχχχ...   111   ΕΕΕυυυρρρώώώ   ===   666,,,555555999555777   γγγαααλλλλλλιιικκκάάά      φφφρρράάάγγγκκκααα   

Για την µετατροπή του ευρώ σε εθνικό νόµισµα πολλαπλασιάζουµε το ποσό 
σε ευρώ µε το συντελεστή του εθνικού νοµίσµατος ΠΠΠ...χχχ...   τττααα   111000000   εεευυυρρρώώώ   εεείίίννναααιιι    
666555555,,,999555777γγγαααλλλιιικκκάάά   φφφρρράάάγγγκκκααα   (((111000000εεευυυρρρώώώ   ΧΧΧ   666,,,666555555999555777))) 

Για την µετατροπή από εθνικό νόµισµα σε ευρώ , το ποσό του εθνικού 
νοµίσµατος θα διαιρείται µε το συντελεστή µετατροπής π.χ. 1000 γαλλικά 
φράγκα µετατρέπονται σε 152,449 ευρώ (1000 :6,55957=152,449). Η 
στρογγυλοποίηση επιτρέπεται µόνο µετά την µετατροπή, αν από την 
µετατροπή προκύπτει αριθµός  µε περισσότερα από δύο δεκαδικά τότε ο 
αριθµός µπορεί να στρογγυλοποιηθεί πχ το τελικό ποσό στο προηγούµενο 
παράδειγµα γίνεται 152,45 ευρώ.  

Για την µετατροπή από ένα εθνικό νόµισµα σε άλλο µετατρέπουµε το ένας 
εθνικό νόµισµα σε ευρώ διαιρώντας µε το συντελεστή µετατροπής του (αν το 
αποτέλεσµα περιέχει πολλά δεκαδικά ψηφία επιτρέπεται η στρογγυλοποίηση 
µέχρι τουλάχιστον τρία δεκαδικά ψηφία). Και στη συνέχεια το αποτέλεσµα που 
προκύπτει µετατρέπεται σε άλλο νόµισµα  πολλαπλασιάζοντας µε το 
συντελεστή µετατροπής. Οι διµερείς ισοτιµίες µεταξύ δύο νοµισµάτων  µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν εφόσον οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα µε την 
προαναφερόµενη µέθοδο. 

Οι µετατροπές µεταξύ του ευρώ η των εθνικών νοµισµάτων των 11 κρατών 
µελών που συµµετέχουν στην Τρίτη φάση της ΟΝΕ  και της δραχµής θα 
γίνονται όπως παραπάνω µε βάση της συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής 
έναντι του ευρώ. 

Παράδειγµα η µετατροπή 1000 γερµανικών µάρκων σε δρχ. από 1/1/199 
γίνεται ως εξής. Μετατροπή των  100DM σε ευρώ ήτοι 1000:1,97738 = 
505,7197. Στη συνέχεια µετατρέπουµε το ευρώ σε δρχ111   εεευυυρρρώώώ   ===   333444555 
δδδρρρχχχ...(((υυυππποοοθθθεεετττιιικκκήήή    τττρρρέέέχχχοοουυυσσσααα   ιιισσσοοοτττιιιµµµ ίίίααα)))   αααρρρααα   555000555,,,777111999777   εεευυυρρρώώώ   χχχ   333444555   ===   111777444...444777333,,,333000 
δδδρρρχχχ...      
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ΧΧΧαααρρρτττοοονννοοοµµµίίίσσσµµµααατττααα   κκκαααιιι   κκκέέέρρρµµµααατττααα   σσσεεε   ΕΕΕυυυρρρώώώ   

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. 

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 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..  
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ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   

  
ΤΤΤοοο   οοοιιικκκοοονννοοοµµµιιικκκόόό   πππεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννν   µµµεεετττάάά   τττηηηννν   εεειιισσσαααγγγωωωγγγήήή   
τττοοουυυ   ΕΕΕυυυρρρώώώ   κκκαααιιι   οοοιιι   ΟΟΟ...ΤΤΤ...ΑΑΑ...   
 

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.  

 

ΜΜΜεεείίίωωωσσσηηη   τττοοουυυ   πππλλληηηθθθωωωρρριιισσσµµµοοούύύ   κκκαααιιι   ΟΟΟ...ΤΤΤ...ΑΑΑ...   

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,  

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. 

 

ΜΜΜεεείίίωωωσσσηηη   εεεπππιιιτττοοοκκκίίίωωωννν   κκκαααιιι   ΟΟΟ...ΤΤΤ...ΑΑΑ...   

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%. 
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ΑΑΑύύύξξξηηησσσηηη   ααανννττταααγγγωωωνννιιισσσµµµοοούύύ   κκκαααιιι   ΟΟΟ...ΤΤΤ...ΑΑΑ...   

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 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.  

Η αύξηση του ανταγωνισµού θα επηρεάσει εκείνους κυρίως τους 
Ο.Τ.Α. που έχουν δηµοτικές επιχειρήσεις 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. 
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ΟΟΟιιι   εεεπππιιιπππτττώώώσσσεεειιιςςς   σσστττοοουυυςςς   ΟΟΟ...ΤΤΤ...ΑΑΑ...   αααπππόόό   τττηηηννν   εεειιισσσαααγγγωωωγγγήήή   τττοοουυυ   
ΕΕΕυυυρρρώώώ   

 

Η εισαγωγή του ευρώ θα επηρεάσει λειτουργίες και συστήµατα των ΟΤΑ για 
τα οποία η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να προετοιµαστεί έγκαιρα. 

! Νοµικό Πλαίσιο 

! Συµβάσεις 

! Συστήµατα πληροφορικής 

! Έσοδα ∆απάνες 

! Λογιστικά συστήµατα , 

! Μισθοδοσία 

! Προϋπολογισµός,  

! Ταµιακή και χρηµατοοικονοµική  διαχείριση  

! Έντυπα 

! Στατιστικά στοιχεία 

! Μηχανές υποδοχής νοµισµάτων  

 

   

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 

ΝΝΝοοοµµµιιικκκόόό   πππλλλαααίίίσσσιιιοοο 
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διάφορες συµβάσεις που πιθανόν να έχουν οι Ο.Τ.Α., είτε µε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, είτε µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου.  

 

   

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. Απόν 1/1/2002  όλες οι 
συµβάσεις µετατρέπονται σε ευρώ. Όσον αφορά τις συµβάσεις που έχουν 
συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν οι Ο.Τ.Α., υπενθυµίζεται ότι η εισαγωγή του 
Ευρώ δεν θα έχει καµία νοµική ή άλλη επίπτωση στην ισχύ ή την εκτέλεσή 
τους.  

Η εισαγωγή του ευρώ δεν παρέχει σε κανένα από τα συµβαλλόµενα 
µέρη το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση ή να απαιτήσει επαναδιαπραγµάτευση 
των όρων της. 

   

   

 

Στα πλαίσια της εισαγωγής του νέου νοµίσµατος (σε λογιστική µορφή 
από το 2001 και σε φυσική µορφή από το 2002) οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να 
προσαρµόσουν στις νέες συνθήκες τα συστήµατα πληροφορικής που 
χρησιµοποιούν. Όλα τα προγράµµατα, οι φάκελοι, οι βάσεις δεδοµένων, και  
οι εκθέσεις που περιέχουν χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες θα πρέπει να 
τροποποιηθούν. 

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 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 

ΣΣΣυυυµµµβββάάάσσσεεειιιςςς 

ΣΣΣυυυσσστττήήήµµµααατττααα   πππλλληηηρρροοοφφφοοορρριιικκκήήήςςς 
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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 δδδιιιαααχχχεεειιιρρρίίίζζζοοονννττταααιιι   ππποοοσσσάάά   σσσεεε   εεεπππίίίπππεεεδδδοοο   εεευυυρρρωωωλλλεεεπππτττώώώννν    νννααα   
δδδέέέχχχοοονννττταααιιι   δδδηηηλλλαααδδδήήή   δδδύύύοοο   δδδεεεκκκαααδδδιιικκκάάά   ψψψηηηφφφίίίααα... 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, 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  και έχει 
εισαχθεί στο Internet από το Νοέµβριο του ιδίου έτους. Όσοι έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, µπορούν να έχουν λεπτοµερή 
πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά αυτού του συµβόλου και να το 
φορτώσουν στον υπολογιστή τους. 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.  
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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.  

ΗΗΗ   τττιιιµµµοοολλλοοογγγιιιααακκκήήή    ππποοολλλιιιτττιιικκκήήή    πππρρρέέέπππεεειιι   νννααα   πππρρροοοσσσεεεχχχθθθεεείίί   ιιιδδδιιιαααίίίτττεεερρρααα   δδδιιιόόότττιιι   οοοιιι   
σσστττρρροοογγγγγγυυυλλλοοοππποοοιιιήήήσσσεεειιιςςς    τττωωωννν   τττιιιµµµώώώννν   κκκααατττάάά   µµµοοονννάάάδδδααα   πππιιιθθθααανννόόόννν   νννααα   εεεπππιιιφφφέέέρρροοουυυννν   αααύύύξξξηηησσσηηη    ήήή    
µµµεεείίίωωωσσσηηη    τττωωωννν   χχχρρρεεεώώώσσσεεεωωωννν   σσστττοοουυυςςς    ∆∆∆ηηηµµµόόότττεεεςςς ...   

Ο πιθανότερος χρόνος  µεταβολής είναι η 1/1/2000 που θα είναι και 
χρόνος του ∆ηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε το σχέδιο µετάβασης.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.  

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, 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.  

 

 

   

Το ευρώ θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε όλους τους ∆ήµους. Από 
1/1/2002 η παρακολούθηση συναλλαγών και  το λογιστικό των ΟΤΑ θα είναι 

ΈΈΈσσσοοοδδδααα   ---   ∆∆∆αααπππάάάνννεεεςςς 

ΛΛΛοοογγγιιισσστττιιικκκόόό   σσσύύύσσστττηηηµµµααα 
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σε ευρώ. Από τη µετάβαση θα επηρεαστούν  οι οικονοµικές καταστάσεις, η 
λογιστική παρακολούθηση πελατών προµηθευτών, κλπ 

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 πρώτο βήµα είναι ο εντοπισµός όλων των εφαρµογών των 
αρχείων που περιέχουν οικονοµικά δεδοµένα Σκόπιµο θα ήταν κατά την 
διάρκεια του 2001 να υπάρξουν πιλοτικές εφαρµογές. Σε δεδοµένη χρονική 
στιγµή (την 31η ∆εκεµβρίου 2001) 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. 

 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.  

Υπενθυµίζεται ότι όλες οι εγγραφές σε Ευρώ θα περιλαµβάνουν αναγκαστικά 
δύο δεκαδικά ψηφία.  

Ενδεχοµένως τη περίοδο κυκλοφορίας και των δύο νοµισµάτων 
µεταβατική περίοδο (1-1-2002 - 30-6-2002)  να αυξηθεί ο κίνδυνος 
(λογιστικών και ταµιακών) λαθών, καθώς θα χρησιµοποιούνται δύο 
νοµίσµατα, ιδιαίτερα εάν στους µικρότερους δήµους οι σχετικοί υπολογισµοί 
γίνονται «µε το χέρι». Ίσως να είναι σκόπιµο τα παραστατικά σε Ευρώ, ή οι 
στήλες όπου θα καταγράφονται τα ποσά σε Ευρώ, να έχουν διαφορετικό 
χρώµα απ� ό,τι τα παραστατικά σε δραχµές.  

Η µετατροπή των µεγεθών σε ευρώ πιθανόν να οδηγήσει σε λάθη 
κατά τη στρογγυλοποίηση   τα οποία θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας. Οι 
ΟΤΑ πρέπει να εκτιµήσουν αν τα υφιστάµενα λογιστικά συστήµατα είναι σε 
θέση να διαχειριστούν την µετάβαση στο ευρώ. Πιθανόν τα µηχανογραφικά 
προγράµµατα πρέπει να αναβαθµιστούν γι� αυτό είναι απαραίτητο οι 
υπεύθυνοι να έλθουν σε επαφή µε µε του προµηθευτές του λογισµικού και να 
έχουν εγκαίρως τη νέα εκδοχή του λογισµικού , την εκπαίδευση του 
προσωπικού και το πιθανό κόστος. Θα πρέπει να υπολογίσουν αν αξίζει αυτή 
η προσαρµογή ή αν παρουσιάζεται η ευκαιρία για αλλαγή του λογισµικού. 
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Ειδικά η µετατροπή των δαπανών µισθοδοσίας σε Ευρώ θα είναι 
περισσότερο πολύπλοκη, καθώς εδώ υπάρχουν θέµατα ασφαλιστικών 
εισφορών και παρακράτησης φόρου εισοδήµατος. 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.  

Οι µισθοί θα βεβαίως παραµείνουν οι ίδιοι µόνο αλλά θα πρέπει να 
υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθηθούν προσεκτικά οι οδηγίες των 
∆ηµοσίων αρχών. Πιθανόν να απαιτηθεί χρόνος για την εξήγηση στο 
προσωπικό τυχόν διαφορών από στρογγυλοποιήσεις . 

Επειδή από την 1-12002 η µισθοί θα καταβάλλονται σε ευρώ.οι ΟΤΑ πρέπει 
να προσαρµόσουν τα µηχανογραφικές εφαρµογές ώστε η έκδοση των 
µηνιαίων αποδείξεων, µισθολογικών καταστάσεων κλπ να είναι σε ευρώ. Σε 
ευρώ δε, θα είναι και οι βεβαιώσεις οι βεβαιώσεις αποδοχών που αφορούν 
την περίοδο 1-1-1-2001-31/12/2001 επειδή οι φορολογικές δηλώσεις του 
2002 θα γίνουν στο νέο νόµισµα. 

Το προσωπικό θα πρέπει να ενηµερωθεί για τις επιπτώσεις του νέου 
νοµίσµατος στους µισθούς. Σκόπιµο θα ήταν η διπλή αναγραφή των ποσών 
και στα δύο νοµίσµατα στις αποδείξεις µισθοδοσίας, τόσο πριν όσο και µετά 
την εισαγωγή του ευρώ. Αν και η υποχρεωτική µετατροπή των µισθών θα 
γίνει από την 1-1-2002, προτείνεται για λόγους σωστής προετοιµασίας,  
εκπαίδευσης, και προσαρµογής το έτος 2001 να υπάρχει παράλληλη 
αναγραφή και των δύο νοµισµάτων. 

 

 

   

Ο προϋπολογισµός του έτους 2002 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 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 τους βασικούς 
λογαριασµούς  τουλάχιστον  σε Ευρώ.  

Οι ΟΤΑ θα πρέπει να ζητήσουν από τους προµηθευτές των µηχανογραφικών 
εφαρµογών την αυτόµατη παρακολούθηση κατά την µεταβατική περίοδο (1-1-
2001 - 31-12-2001) και σε ευρώ µε την χρήση µετατροπέων. Ήδη πολλές 
εταιρείες έχουν τροποποιήσει τα προγράµµατά τους για την παρακολούθηση 
των λογιστικών και στα δύο νοµίσµατα µε την χρήση αυτόµατων 
µετατροπέων.   

   

ΜΜΜιιισσσθθθοοοδδδοοοσσσίίίααα 

ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοολλλοοογγγιιισσσµµµόόόςςς 
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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. 

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  για τη µετατροπή του 
χρέους της Κεντρικής ∆ιοίκησης σε Ευρώ.  

 

 

   

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.  

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 και θα απαιτηθούν πολλές προσαρµογές στο σχεδιασµό και 
στην εµφάνιση των εντύπων. 

Για την ελαχιστοποίηση του κόστους προµήθειας νέων εντύπων, οι 
Ο.Τ.Α. θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις παραγγελίες τους. Θα 

ΤΤΤαααµµµιιιααακκκήήή   κκκαααιιι   χχχρρρηηηµµµααατττοοοοοοιιικκκοοονννοοοµµµιιικκκήήή   δδδιιιαααχχχεεείίίρρριιισσσηηη 

ΈΈΈννντττυυυπππααα 
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πρέπει να σχεδιάζουν προσεκτικά τα έντυπα που χρειάζονται και να 
παραγγέλλουν µόνο τις ποσότητες που θα χρησιµοποιηθούν στο σύντοµο 
χρονικό διάστηµα εφαρµογής τους..  

 

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 Ευρώ, αλλά 
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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 

 

   

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. 

Eνδεχοµένως 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. 

 

   

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 

ΣΣΣτττααατττιιισσστττιιικκκάάά   σσστττοοοιιιχχχεεείίίααα 

ΜΜΜηηηχχχααανννέέέςςς   υυυππποοοδδδοοοχχχήήήςςς   κκκεεερρρµµµάάάτττωωωννν 
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λειτουργούν µε δραχµές, θα πρέπει να προσαρµοστούν ώστε από το 2002 να 
δέχονται κέρµατα Ευρώ.  

Επειδή τα σχετικά µηχανήµατα (παρκόµετρα κ.λπ.) λειτουργούν µε 
κέρµατα, καµία 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. 
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ΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΒΒΒΑΑΑΣΣΣΗΗΗΣΣΣ 
Γενικά 

Η µετάβαση στο Ευρώ είναι µια διαδικασία που θα επηρεάσει όλο το σύστηµα 
σε ένα ∆ήµο , προσωπικό , µηχανογραφικά συστήµατα, λογιστικά, τους 
∆ηµότες. 

Η προετοιµασία για το ευρώ αποτελεί ένα  επιχειρησιακό πρόγραµµα που 
αφορά αρκετούς τοµείς. Η επιτυχής µετάβαση στο ευρώ προϋποθέτει 
διαχείριση προγράµµατος που θα διασφαλίζει  το συντονισµό των ενεργειών 
στο εσωτερικό των ΟΤΑ 

Η επιτυχής Για την σωστή και έγκυρη µετάβαση στο ευρώ είναι αναγκαίο να 
υπάρξει ένας σωστός προγραµµατισµός που θα περιλαµβάνει 

! Καθορισµός των τοµέων του ∆ήµου που θα επηρεαστούν από την 
εισαγωγή του Ευρώ: Λογιστικά , µηχανές υποδοχής , Μισθοδοσία κλπ 

! Καθορισµός των απαιτούµενων ενεργειών για κάθε τοµέα 

! Επιµόρφωση προσωπικού 

! Καθορισµός χρονοδιαγράµµατος  

   

∆∆∆ιιιοοορρριιισσσµµµόόόςςς   οοοµµµάάάδδδαααςςς   κκκαααιιι   υυυπππεεευυυθθθύύύνννοοουυυ      

Η µετάβαση στο ευρώ θα απαιτήσει ένα συντονισµό ανάµεσα στις διευθύνσεις 
των ∆ήµων. Για την καλύτερη αντιµετώπιση είναι προτιµότερο να συσταθεί 
µια οµάδα που θα διαχειριστεί την µετάβαση στο ευρώ στην οποία  θα 
συµµετέχουν όλες οι ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου. 

Η διοίκηση του ∆ήµου πρέπει να ορίσει και ένα επικεφαλής της οµάδας αυτής 
που θα είναι ο συντονιστής της οµάδας και ο υπεύθυνος παρακολούθησης 
του προγράµµατος. Προτείνεται στους µεσαίους και µικρούς ∆ήµους ο 
διαχειριστής υπεύθυνος του προγράµµατος  να είναι ο Οικονοµικός 
∆ιευθυντής του ∆ήµου ως πλέον αρµόδιος επειδή οι περισσότερες αλλαγές 
θα αφορούν την οικονοµική ∆ιεύθυνση 

   

ΚΚΚααατττάάάρρρτττιιισσσηηη   σσσχχχεεεδδδίίίοοουυυ   δδδρρράάάσσσηηηςςς   

Απαραίτητο θεωρείται η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης που καθορίσει 
τις προβλεπόµενες ενέργειες καθώς και το χρονοδιάγραµµα για την µετάβαση 
στο ευρώ. 

Ο ∆ιαχειριστής  του προγράµµατος  είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του 
Σχεδίου δράσης και την παρακολούθηση και υλοποίησή του. Θα πρέπει να 
συντονίζει τα µέλη της οµάδας να οργανώνει τακτικές συναντήσεις µε τα 
στελέχη που είναι απαραίτητο να συµµετέχουν στην διαδικασία υλοποίησης 
του σχεδίου δράσης  
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Ο σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµερές 
χρονοδιάγραµµα, προϋπολογισµό και πρόγραµµα  ενηµέρωσης  και 
εκπαίδευσης προσωπικού. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση του σχεδίου µετάβασης απαιτεί έγκαιρη και 
τακτική παρακολούθηση\, προκειµένου  να µην υπάρξουν προβλήµατα και 
καθυστερήσεις. Είναι δε µια ευκαιρία για την βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των ΟΤΑ . 

ΕΕΕκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   πππρρροοοσσσωωωπππιιικκκοοούύύ   

Η επιµόρφωση του προσωπικού είναι βασικής σηµασίας για την οµαλή 
µετάβαση στο νέο νόµισµα. Η εισαγωγή του ευρώ αφορά όλο το προσωπικό 
των Οτα. Το πρόγραµµα δράσης πρέπει να εξασφαλίσει την συµµετοχή των 
υπαλλήλων και την αποτελεσµατική εκπαίδευση αρκετό καιρό πριν την 
εισαγωγή του νέου νοµίσµατος. Ως την 1η Ιανουαρίου του 2002 όλοι οι 
υπάλληλοι  θα πρέπει να εργάζονται µε το ευρώ. 

Η κατάρτιση και  η  επικοινωνία 
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της 
στρατηγικής για τη µετάβαση στο ενιαίο  
νόµισµα. Στην εκπαίδευση θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι οι υπάλληλοι είναι 
ταυτόχρονα και καταναλωτές , 
αποταµιευτές, πολίτες κλπ. Η 
κατάρτιση που θα παρασχεθεί στο 
προσωπικό είναι χρήσιµη και για την 
καθηµερινή ζωή των υπαλλήλων. 

Η εισαγωγή του ευρώ αφορά όλο 
το προσωπικό των ΟΤΑ. Απαιτείται ένα 
σωστό χρονοδιάγραµµα και 
εξασφάλιση εξωτερικών συνεργατών 
που θα είναι γνώστες σε θέµατα ευρώ. 

 
∆εδοµένου ότι οι διάφορες 

υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. επηρεάζονται σε 
διαφορετική έκταση από την εισαγωγή  
του Ευρώ θα πρέπει ενδεχοµένως να αναπτυχθούν περισσότερα από ένα 
προγράµµατα (ανάλογα µε την ύλη) για το προσωπικό των Ο.Τ.Α..  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρµοστεί στις ανάγκες κάθε οµάδας. 
Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή µε το 
κοινό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι σε θέση να πραγµατοποιεί άνετα 
υπολογισµούς σε ευρώ και να εξηγήσει τις νέες τιµές σε ευρώ. 

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..  

ΗΗ  εεκκππααίίδδεευυσσηη  µµπποορρεείί  νναα  
ππεερριιλλααµµββάάννεειι  τταα  εεξξήήςς  σσηηµµεείίαα::    

! αξία του ευρώ,  

! ισοτιµία µετατροπής,  

! στρογγυλοποιήσεις, 

! λογιστικό σύστηµα,  

! πως θα µετατραπούν οι 
µισθοί,  

! εκκαθαριστικό σηµείωµα 
µισθοδοσίας, 

! τρόπος διαχείρισης των δύο 
νοµισµάτων, 

! νέα έντυπα και αποδείξεις, 

! ταµιακές διαδικασίες,  

! πληροφορικά συστήµατα 
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ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   
Το σηµαντικότερο πρόβληµα από την εισαγωγή του ευρώ είναι βέβαια η 

ενηµέρωση του κοινού. Η αλλαγή της κλίµακας των αξιών που θα επιφέρει η 
χρήση ενός νέου νοµίσµατος θα επηρεάσει την ψυχολογία των πολιτών.  

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..  

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. 

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 τρόπο λειτουργίας 
του (δεκαδικά ψηφία, κέρµατα κ.λπ.). Γι� αυτό είναι πολύ σηµαντική η 
συνεργασία των Ο.Τ.Α. µε τα τοπικά καταστήµατα. 

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. Ειδική µέριµνα θα πρέπει να 
ληφθεί από τους Ο.Τ.Α. για την ενηµέρωση συγκεκριµένων οµάδων του 
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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 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. 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. 

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  
• 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.  



 25 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΣΣΣ   ΕΕΕΝΝΝΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

   

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Όνοµα 

υπευθύνου 
ηµεροµηνία 
αντιµετώπισης 

    

   Ι. Καταγραφή υφισταµένων συστηµάτων πληροφορικής   

 α. Εξοπλισµός   

1. Μεγάλα υπολογιστικά συστήµατα(mainfram)…………………… ….………….. ………………… 

2. Τερµατικά����������������������� …………….. ………………… 

3. ∆ίκτυο προσωπικών υπολογιστών ������������. ……………… ………………… 

4. άλλα�������������������������.. ……………… ………………… 

    

 β. Λογισµικό   

1. Λογιστικά συστήµατα������������������ ……………… ………………… 

2. Προϋπολογισµός�������������������� ……………… ………………… 

3. Εισπράξεις πληρωµές �����������������.. ……………… ………………… 

4. Μισθοδοσία���������������������� ……………… ………………… 

5. Βάσεις δεδοµένων ∆ηµοτών πελατών�����������. ……………… ………………… 

6. Λογισµικά εσόδων (ΤΑΠ κλπ)……………………………………. ……………… ………………… 

7. άλλα�������������������������. 

 

…………….. ………………… 

ιι. Συστήµατα που θα επηρεαστούν από το ευρώ   

1. Περιγραφή των συστηµάτων που θα επηρεαστούν από την 
εισαγωγή του ευρώ������������������� 

 

…………… ………………… 

Κατάλογος συστηµάτων 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………… 

Σκοπός συστηµάτων 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

Συνέπειες παραλαβής και έκδοσης 
τιµολογίων σε ευρώ 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 

Συνέπειες εισπράξεων και πληρωµών σε ευρώ 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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ιιι. ∆ιαχείριση µετάβασης   

1. Πως προβλέπουµε την εφαρµογή στο τµήµα µας������ ……………… ………………… 

2. Επικοινωνία µε προµηθευτές συστηµάτων πληροφορικής για 
την εισαγωγή του ευρώ�����������������. ……………… ………………… 

3. Προγραµµατισµός εκπαίδευσης προσωπικού για τις νέες 
εκδόσεις������������������������ ……………… ………………… 

4. Αν υπάρχουν δικά µας συστήµατα έχουµε προετοιµάσει την 
µετατροπή τους������������������…… ……………… ………………… 

5. Μήπως κάποια από τα λογισµικά είναι προτιµότερο να τα 
αντικαταστήσουµε παρά να τα τροποποιήσουµε;……………… ……………… ………………… 

6. Κατά τη µεταβατική περίοδο ίσως απαιτηθεί να εργαζόµαστε σε 
περιβάλλον δύο νοµισµάτων που  πιθανώς θα απλοποιηθεί µε 
τη χρήση µετατροπέων ����������������� ……………… ………………… 

7. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουµε  πρόσβαση στο λογιστικό 
ιστορικό εκφρασµένο στο αρχικό νόµισµα;…………………….. ……………… ………………… 

8. Προσδιορισµός του κόστους (αν υπάρχει)……………………… ……………… ………………… 

    

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
Όνοµα 

υπευθύνου 
ηµεροµηνία 
αντιµετώπισης 

1. Πως προβλέπουµε την εφαρµογή της µετάβασης στο τµήµα; ……………… ………………… 

2. Τι χρόνος θα απαιτηθεί;…………………………………………. ……………… ………………… 

3. Απαιτείται προσαρµογή του λογισµικού;……………………….. ……………… ………………… 

4. Επικοινωνία µε τον προµηθευτή του λογισµικού������.. ……………… ………………… 

5. Πως θα χειριστούµε τις διαφορές από την στρογγυλοποίηση 
κατά την µετατροπή των νοµισµάτων ;………………………….. ……………… ………………… 

6. Μετατροπή οικονοµικών καταστάσεων����������.. ……………… ………………… 

7. Συµφωνία υπολοίπων λογαριασµών των προµηθευτών��� ……………… ………………… 

8. Το προσωπικό των οικονοµικών υπηρεσιών θα χρειαστεί 
πρόσθετη εκπαίδευση;……………………………………………. ……………… ………………… 

9. Πιθανών να αυξηθεί ο κίνδυνος των λαθών µε το ευρώ και 
ειδικότερα κατά την περίοδο της παράλληλης κυκλοφορίας. Τι 
διασφάλιση σχεδιάζουµε; Πχ  έντυπα µε διαφορετικό χρώµα για 
το ευρώ����������������������.. ……………… ………………… 

10. Προσδιορισµός του κόστους��������������� ……………… ………………… 
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Γ. ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 
Όνοµα 

υπευθύνου 
ηµεροµηνία 
αντιµετώπισης 

1. Πως προβλέπουµε την διαδικασία µετάβασης στο τµήµα;…… ……………… ………………… 

2. Πώς σκοπεύουµε να µετατρέψουµε τους µισθούς;.…………… ……………… ………………… 

3. Πότε σκοπεύουµε να µετατρέψουµε τους µισθούς ;…………… ……………… ………………… 

4. Θα περιλαµβάνουµε ένδειξη και των δύο νοµισµάτων κατά την 
µεταβατική περίοδο. Πότε θα αρχίσει και πόσο θα διαρκέσει 
αυτή η περίοδος; (προτείνουµε από 1/1-31/12/2001)………… ……………… ………………… 

5. Πώς και πότε θα ενηµερώσουµε το προσωπικό ������ ……………… ………………… 

6. Χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση το προσωπικό του  αρµόδιου 
τµήµατος;……………………………………………………………. ……………… ………………… 

7. Τι χρόνος θα απαιτηθεί για την µετάβαση���������.. ……………… ………………… 

8. Απαιτείται προσαρµογή του λογισµικού;……………………….. ……………… ………………… 

9. Επικοινωνία µε τον προµηθευτή του λογισµικού������. ……………… ………………… 

10. Παρακολούθηση των αποφάσεων των δηµόσιων αρχών 
(ασφαλιστικά ταµεία, Φορολογία)………………………………… ……………… ………………… 

11. Ενηµέρωση των εργαζοµένων για πιθανές µικροδιαφορές λόγω 
στρογγυλοποιήσεων������������������.. ……………… ………………… 

    

∆. ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
Όνοµα 

υπευθύνου 
ηµεροµηνία 
αντιµετώπισης 

1. Έχουµε  µηχανές υποδοχής νοµισµάτων;..……………………… ……………… ………………… 

2. Πότε προβλέπεται να τις τροποποιήσουµε;…………………….. ……………… ………………… 

3. Επικοινωνία µε το προµηθευτή�������������� ……………… ………………… 

4. Έγκαιρη ενηµέρωση των ∆ηµοτών - χρηστών �������.. ……………… ………………… 

    

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΣΟ∆Α - ∆ΑΠΑΝΕΣ 
Όνοµα 

υπευθύνου 
ηµεροµηνία 
αντιµετώπισης 

1. Σύνταξη προϋπολογισµού 2001 και σε ευρώ�������� ……………… ………………… 

2. Προετοιµασία για την µετατροπή φόρων τελών σε ευρώ���.. ……………… ………………… 
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3. Τι χρόνος θα απαιτηθεί για την µετάβαση���������� ……………… ………………… 

4. Απαιτείται προσαρµογή του λογισµικού;………………………… ……………… ………………… 

5. Πώς θα αντιµετωπίσουµε τις διαφορές από τις 
στρογγυλοποιήσεις;………………………………………………… ……………… ………………… 

6. Προσδιορισµός του κόστους αν υπάρχει���������� ……………… ………………… 

 
 
 
 

ΣΤ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Όνοµα 

υπευθύνου 
ηµεροµηνία 
αντιµετώπισης 

1. Ποιες οµάδες προσωπικού θα επιµορφωθούν;  Όλο το 
προσωπικό;……………………………………………………….. ……………… ………………… 

2. Σε ποιες οµάδες θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση;…………………… ……………… ………………… 

3. Πότε θα αρχίσουµε την επιµόρφωση του προσωπικού;……… ……………… ………………… 

4. Υπάρχουν σεµινάρια που οργανώνονται η µπορούν να 
οργανωθούν από τοπικούς φορείς ή συλλογικά όργανα(ΤΕ∆Κ 
κλπ)…………………………………………………………………. ……………… ………………… 

5. Θ απαιτηθούν εξωτερικοί συνεργάτες για την επιµόρφωση;…. ……………… ………………… 

6. Προσδιορισµός του κόστους, αν υπάρχει���������. ……………… ………………… 

    

Ζ. ΕΝΤΥΠΑ 
Όνοµα 

υπευθύνου 
ηµεροµηνία 
αντιµετώπισης 

1. Σωστός σχεδιασµός εντύπων για την µεταβατική περίοδο και 
την περίοδο διπλής κυκλοφορίας των νοµισµάτων�����. ……………… ………………… 

2. Σωστός προγραµµατισµός χρόνου και ποσότητας στην 
παραγγελία των νέων εντύπων �������������.. ……………… ………………… 

3. Θα χρησιµοποιήσουµε  έντυπα µε διαφορετικό χρώµα για το 
ευρώ για την αποφυγή λαθών ;…………………………………… ……………… ………………… 

4. Προσδιορισµός Κόστους����������������.. ……………… ………………… 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

 Θεσµικό 
Πλαίσιο 

Λογιστική  
Ο.Τ.Α. 

Προϋπολογισµός Είσπραξη 
Τελών Φόρων 

κλπ 

Πληροφοριακά 
Συστήµατα 

Μισθοδοσία Στατιστικά 
Στοιχεία 

Έντυπα Μηχανήµατα 
Υποδοχής 
Νοµισµάτων 

   µέχρι       
31/12/2000 

Καταγραφή των 
διατάξεων που 
απαιτείται να 
προσαρµοστούν 

 Τήρηση Βιβλίων 
και έκδοση 
Στοιχείων 
Εντύπων σε 
δρχ. 

Σύνταξη και 
παρακολούθηση του 
προϋπολογισµού σε 
δρχ. 

Χρέωση - 
Είσπραξη 
Φόρων Τελών 
κλπ σε δρχ. 

Προετοιµασία 
Πληροφορικών 
συστηµάτων για 
την εισαγωγή 
του Ευρώ 

Σύνταξη 
µισθολογικών 
καταστάσεων , 
αποδείξεων σε 
δρχ. Πληρωµή 
σε δρχ. 

σε δρχ. Τήρηση των 
εντύπων σε δρχ. 

Λειτουργία των 
µηχανών µε 
δρχ. 

1/1/2001 - 
31/12/2001 

Προσαρµογή 
των διατάξεων 

Τήρηση Βιβλίων 
σε δρχ     
Έκδοση των 
εντύπων και 
στοιχείων σε 
δρχ ή σε δρχ. 
και ευρώ 

Σύνταξη και 
παρακολούθηση του 
προϋπολογισµού σε 
δρχ. Ταυτόχρονη 
παρακολούθηση του 
και σε ευρώ. 
Μετατροπή  των 
προηγούµενων 
χρήσεων σε ευρώ 

Χρέωση - 
Είσπραξη 
Φόρων Τελών 
κλπ σε δρχ. 
Προετοιµασία 
µετατροπής 
τιµών σε ευρώ. 

Πιλοτικές 
εφαρµογές για 
την σωστή 
προετοιµασία 
της εισαγωγής 
του ευρώ 

Σύνταξη 
µισθολογικών 
καταστάσεων  , 
αποδείξεων σε 
δρχ. ή σε δρχ. 
και ευρώ. 
Πληρωµή σε 
δρχ. 

σε δρχ και 
παράλληλη 
παρακολούθηση  
σε ευρώ . 
Μετατροπή των 
προηγούµενων 
χρήσεων σε 
ευρώ 

Τήρηση των 
εντύπων σε δρχ.  
και  δυνατότητα 
παρακολούθησης
σε δρχ. και σε 
ευρώ 

Προετοιµασία 
των µηχανών 
για το ευρώ 
(επαφή µε 
προµηθευτές 
κλπ.) 

1/1/2002-
30/06/2002 

Εφαρµογή των 
νέων διατάξεων 

Τήρηση των 
Βιβλίων σε 
ευρώ.   Έκδοση 
των Στοιχείων , 
Εντύπων σε 
Ευρώ ή σε 
Ευρώ και δρχ. 

Σύνταξη και  
παρακολούθηση του 
Προϋπολογισµού σε 
ευρώ 

Χρέωση σε 
ευρώ. 
Είσπραξη 
Φόρων Τελών 
κλπ. σε δρχ.και 
σε ευρώ 

Πλήρης 
εφαρµογή 
πληροφοριακών 
συστηµάτων (σε 
ευρώ) 

Σύνταξη 
µισθολογικών 
καταστάσεων , 
αποδείξεων και 
πληρωµή σε 
ευρώ. 

Σε ευρώ όλα τα 
στοιχεία καθώς 
και τα στοιχεία 
των 
προηγούµενων 
χρήσεων 

Τήρηση των 
εντύπων σε ευρώ  
και σε δρχ. 

Μετατροπή των 
µηχανηµάτων 
για να δέχονται 
κέρµατα σε 
ευρώ µέσα στο 
πρώτο τρίµηνο 
του 2002 

1/7/2002 
…………. 

 Τήρηση των 
Βιβλίων και 
έκδοση των 
Στοιχείων , 
Εντύπων σε  
ευρώ. 

 Είσπραξη 
Φόρων Τελών 
κλπ. σε ευρώ 

   Τήρηση των 
εντύπων σε ευρώ 
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ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΟΟΟΜΜΜΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   
Α.Ε.Π. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ε.Ε.Π. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & 

Αυτοδιοίκησης  
Ε.Κ.Τ.             Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Ε.Ν.Ι. Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα 
Ε.Σ.Κ.Τ. Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 
Ε.Σ.Υ.Ε. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
Κ.Ε.Π.Π.Α. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 
Μ.Σ.Ι. Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών 
Ο.Ν.Ε. Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
Ο.Τ.Α. Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Σ.Σ.Α. Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Τ.Ε.∆.Κ. Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων 
ΥΠ.ΕΘ.Ο. Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 
Φ.Ε.Ν.Π. Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 
Φ.Ε.Φ.Π. Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων 
Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
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