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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Από το ακριτικό Καστελόριζο ο τέως πρωθυπουργός της χώρας Γιώργος 

Παπανδρέου, στις 23/4/2010, ανακοίνωσε την προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης της 

ελληνικής οικονοµίας από την ευρωζώνη και το ∆ΝΤ. Με δραµατικούς τόνους και 

ποιητικό λεξιλόγιο, κήρυξε τον πόλεµο εναντίον των αγορών και προσδιόρισε ως 

νίκη, ως “τελικό στόχο”, την “απελευθέρωση από επιτηρήσεις και κηδεµονίες”. 

Ο θεµελιώδης στόχος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι να 

διευκολύνει την επέκταση της ισορροπηµένης αύξησης του διεθνούς εµπορίου, και να 

συµβάλει µε αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή και τη συντήρηση των υψηλών 

επιπέδων απασχόλησης και πραγµατικού εισοδήµατος και στην ανάπτυξη των 

παραγωγικών πόρων όλων των µελών προκειµένου να καταφέρει να περιορίσει την 

ένδεια. 

Το ∆ΝΤ είναι ο πιο σηµαντικός διεθνής φορέας σε διεθνή νοµισµατικά θέµατα 

και όταν ιδρύθηκε αναµενόταν ότι οι ενέργειές του θα κατευθύνονταν προς τις 

αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Κίνδυνοι για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας ελλοχεύουν ακόµα πολλοί. 

Με την υιοθέτηση του Μνηµονίου η Ελλάδα απλώς έκανε ένα βήµα προς τη σωτηρία 

της.  Η επιµελής εφαρµογή του συγχρόνως και στους τέσσερις τοµείς 

(δηµοσιονοµικό, ασφαλιστικό, µεταρρυθµίσεις  /  ανταγωνιστικότητα,  

χρηµατοπιστωτικό)  εξασφαλίζει  τη  σταδιακή  αποµάκρυνση  των κινδύνων αυτών.  

Οι στιγµές  είναι  ιστορικές.  Το πολιτικό  σύστηµα  της  χώρας,  ή 

τουλάχιστον  το  µέρος  εκείνο που το επιθυµεί, πρέπει να αναλάβει τώρα τον 

ιστορικό του ρόλο, να ανοίξει νέους δρόµους, να ξεφύγει  από τα σφάλµατα του 

παρελθόντος. Η Ελλάδα σήµερα διαθέτει υγιείς,  αν και  διάσπαρτες,  δυνάµεις που 

αντιλαµβάνονται ότι  απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις  οικονοµικές δοµές, στις 

κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις. Οι δυνάµεις αυτές, αν εκφραστούν µε δυναµισµό 

και δηµιουργικότητα, µπορεί να γίνουν ο καταλύτης σηµαντικών αλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 . ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση του 

µεταπτυχιακού διπλώµατος συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση της πτυχιακής 

εργασίας, η οποία προσφέρει στο φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την 

ικανότητα να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του και να ολοκληρώσει µία µελέτη. Επιπλέον, παρέχει στο φοιτητή τη 

δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέµα που τον ενδιαφέρει, εφαρµόζοντας τη 

συστηµατική και επιστηµονική προσέγγιση. Ένας από τους σκοπούς της Πτυχιακής 

Εργασίας είναι να µάθει ο φοιτητής και τον τρόπο παρουσίασης µιας επιστηµονικής 

εργασίας, κάτι που είναι πιθανό να του χρειαστεί στη µετέπειτα επιστηµονική του 

σταδιοδροµία. 

Σκοπός και πρόθεση αυτής της εργασίας είναι : 

1. Να καταστήσει σαφές την έννοια των ∆ιεθνών οικονοµικών ευρωπαϊκών 

οργανισµών, δίνοντας έµφαση στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) και 

στον ρόλο του, καθώς και στις επιπτώσεις του σε βασικούς τοµείς της 

οικονοµίας στην Ελλάδα από την υπαγωγή της σε αυτό και µετά . 

2. Να συµβάλει στην ανεύρεση, διατύπωση και τεκµηρίωση προβληµάτων . 

3. Να γνωστοποιήσει το πώς εφαρµόζεται το ∆.Ν.Τ. σε διάφορους τοµείς της 

οικονοµίας όπως στην δηµόσια διοίκηση, τη νεανική επιχειρηµατικότητα και 

σε πολιτικές δράσεις των νέων, µέσω του µνηµονίου. 

4. Να µελετηθεί η συµβολή του σε αυτούς τους τοµείς. 

5. Να εντοπίσει τις ευκαιρίες και τις προοπτικές. 

6. Να καθορίσει τα οφέλη και τις αστοχίες που θα παρουσιαστούν εφαρµόζοντας 

την πολιτική του. 

7. Να διεξαχθούν τα συµπεράσµατα και να δοθούν προτάσεις και λύσεις για το 

µέλλον.  
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1.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία αναλύονται 

παρακάτω: 

� Ως προς το θεωρητικό σκέλος για τους σκοπούς της εργασίας 

πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, η οποία περιλαµβάνει 

βιβλιογραφικές αναφορές από ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία. Επιπλέον, 

αντλήθηκαν πηγές από το διαδίκτυο, χρήσιµες για την ολοκλήρωση της 

εργασίας. 

� Ως προς το ερευνητικό σκέλος της εργασίας πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής 

έρευνα µε συνεντεύξεις και συλλογή πληροφοριών από ανθρώπους άρτια 

καταρτισµένους και  ενηµερωµένους µε σπουδές στο αντικείµενο .  

 

1.3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος το οποίο απαρτίζεται 

από τρία κεφάλαια (το 2ο και 3ο) που καλύπτουν το θεωρητικό σκέλος και το δεύτερο 

µέρος που απαρτίζεται από δύο κεφάλαια (το 4ο και 5ο) και περιλαµβάνει το 

ερευνητικό σκέλος . 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη των οικονοµικών 

οργανισµών, στην έννοιά του, στην ανάλυση και στον ρόλο του. Επίσης αναφέρεται 

στην αποστολή και στον σκοπό των Οργανισµών καθώς και στις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα εντρυφήσουµε για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 

για την ιστορική εξέλιξη του, τους σκοπούς, τις λειτουργιές, τα όργανα, τις 

προϋποθέσεις χρηµατοδότησης αλλά και λήψεις δανείων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα µπούµε σε λεπτοµέρειες και ειδικότερα για την 

υπογραφή του µνηµονίου µε την χώρα µας, τα επιµέρους χαρακτηριστικά µαζί µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις, αναλύοντας την 

Ελληνική οικονοµία για το 2010 και θέτοντας τις µακροοικονοµικές εξελίξεις.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τους βασικούς τοµείς της 

ελληνικής οικονοµίας και πως επηρεάζονται όπως η ανεργία και απασχόληση, η 
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νεανική επιχειρηµατικότητα και τις επιπτώσεις στον τραπεζικό κλάδο. 

Τέλος, παρουσιάζετε το πρόγραµµα επιδοτήσεων για την νεανική 

επιχειρηµατικότητα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Από την ποικιλία των ορισµών που δίνονται για το περιεχόµενο και τη 

λειτουργία των ∆ιεθνών Οργανισµών θα επιλέξουµε έναν, ο οποίος έχει το 

<<προσόν>> να είναι συνοπτικός αλλά και σαφής: µε τον όρο ∆ιεθνής Οργανισµός1 

θα εννοούµε ένα σύνολο κρατών που συνενώνονται µε µόνιµους νοµικούς δεσµούς 

σε ένα ενιαίο νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει δικές του επιδιώξεις, δική του βούληση 

και δικά του όργανα. Πρόκειται, βέβαια, για ένα νοµικό ορισµό τον οποίο επιλέξαµε 

όχι µόνο γιατί κυρίαρχο στοιχείο στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς είναι η <<ίδια>> 

νοµική προσωπικότητα τους αλλά και γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιµος στην 

επισήµανση των θεµελιωδών χαρακτηριστικών των ∆ιεθνών Οργανισµών. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά µπορούµε να τα αντιληφθούµε αν προχωρήσουµε σε µια 

κλασικά <<νοµική>> µεθοδολογία ανάλυσης των συστατικών στοιχείων του πιο 

πάνω ορισµού: 

1. <<Σύνολο κρατών>>, µε την έννοια ότι αναφερόµαστε σε οργανισµούς όπου 

µετέχουν κράτη και όχι ιδιωτικοί φορείς. Πρέπει να αντιδιαστείλουµε τους 

∆ιεθνείς Οργανισµούς από τις ∆ιεθνείς Οργανώσεις, στις οποίες µετέχουν, 

συνήθως ιδιώτες ως άτοµα ή ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 

δικαίου άλλα, πάντως, όχι συντεταγµένες πολιτείες. Όπως, βέβαια, κάθε 

γενικός κανόνας, έτσι και αυτός επιβεβαιώνεται από τις εξαιρέσεις του. Θα 

πρέπει, όµως, να προσεχθεί ότι οι ονοµασίες µπορεί πολλές φορές να είναι 

παραπλανητικές: ο τίτλος ενός ∆ιεθνούς Οργανισµού µπορεί να µη φέρει το 

ουσιαστικό <<Οργανισµός>> αλλά να πληροί όλα τα χαρακτηριστικά που 

περιέχει ο ορισµός του οποίο δώσαµε: Από την άλλη µεριά, µια ∆ιεθνής 

Οργάνωση είναι δυνατό να φέρει τον τίτλο του Οργανισµού χωρίς να πληροί 

τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά ενός ∆ιεθνούς Οργανισµού. Για παράδειγµα: η 

∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας αποτελεί διεθνή οργανισµό γιατί τα µέλη της  

                                                 
1 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (1993), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.  

 



 11 

είναι Κράτη, αλλά η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων είναι 

∆ιεθνής Οργάνωση γιατί τα µέλη της είναι όχι κράτη αλλά νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι τα συνδικάτα. 

2. <<Μόνιµοι νοµικοί δεσµοί>>, µε την έννοια ότι οι διεθνείς οργανισµοί 

βασίζονται σε ένα <<Καταστατικό>> ή σε µια <<Χάρτα>> ή σε µια 

<<Συνθήκη>> ή όπως αλλιώς ονοµάζεται το δεσµευτικό κείµενο της ίδρυσης 

και λειτουργίας τους, λειτουργίας που προβλέπεται διαρκής και όχι παροδική. 

Αντιδιαστέλλονται, έτσι, οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί από τις <<∆ιεθνείς 

∆ιασκέψεις>> οι οποίες έχουν, συνήθως, περιορισµένη χρονική διάρκεια και 

αρκετά πιο εξειδικευµένο αντικείµενο. Πρέπει, εντούτοις, να σηµειωθεί πως 

πολλοί διεθνείς οργανισµοί έχουν ως ιστορική αφετηρία της ίδρυσης τους µια 

διεθνή διάσκεψη η οποία, επαναλαµβανόµενη σε συχνά και, πολλές φορές, 

τακτά χρονικά διαστήµατα, εξελίχθηκε σε διεθνή οργανισµό. Για παράδειγµα: 

η GATT ( ∆ιεθνής Συµφωνία για τους ∆ασµούς και το Εµπόριο ). Με 

αντικείµενο την απελευθέρωση και την επέκταση του διεθνούς εµπορίου 

µέσω, κυρίως, της µείωσης των δασµών σε παγκόσµια κλίµακα. Η 

αναγκαιότητα της συχνής σύγκλισης της διεθνούς αυτής διάσκεψης οδήγησε, 

τελικά, στην καθιέρωση και θεσµοθέτηση της GATT ως διεθνούς οργανισµού 

µέσα από βαθµιαίες και συµφωνηµένες διαδικασίες. Ενός οργανισµού που 

διήρκεσε περίπου πενήντα χρονιά και απλώς µετεξελίχθηκε, το 1995, σε 

τυπικό διεθνή οικονοµικό οργανισµό, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 

(WTO). 

3. <<∆ική του βούληση>>, µε την έννοια ότι ανεξαρτήτως του τρόπου λήψης 

των αποφάσεων του διεθνούς οργανισµού, οι αποφάσεις που τελικά 

λαµβάνονται και υλοποιούνται είναι του οργανισµού, όχι των επί µέρους 

κρατών που τον απαρτίζουν. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές οι αποφάσεις 

του οργανισµού µπορεί να είναι αντίθετες µε τη βούληση ενός ή 

περισσοτέρων από τα κράτη που τον συγκροτούν. Φυσικά, το ίδιο το 

<<Καταστατικό>> του οργανισµού µπορεί να προβλέπει ενισχυµένες ρήτρες 

µε τις οποίες να διασφαλίζεται η υλοποίηση των αποφάσεων του. Πάντως, η 

ουσιαστικότερη προϋπόθεση υλοποίησης των αποφάσεων ενός διεθνούς 

ουρανισµού είναι ότι τα κράτη-µέλη του θα έχουν τη βούληση µα και την 

δύναµη να τις επιβάλλουν. Για παράδειγµα, στο ζήτηµα της τουρκικής 

εισβολής και κατοχής του βόρειου τµήµατος της Κύπρου, η <<τυπική 
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βούληση>> του ΟΗΕ µέσα από τα κείµενα επανειληµµένων αποφάσεων του 

Συµβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης είναι σαφής, αφού και 

καταδικάζεται η εισβολή και κατοχή και <<ζητείται>> η αποχωρήσει όλων 

(δηλαδή των τουρκικών) στρατευµάτων. Η <<ουσιαστική βούληση>>, όµως, 

του ΟΗΕ (και, πιο συγκεκριµένα, της ηγετικής οµάδας κρατών που 

συµµετέχουν µόνιµα στο Συµβούλιο Ασφαλείας) είναι αρκούντως 

αµφιλεγόµενη για να χρησιµοποιήσουµε ένα µάλλον ήπιο χαρακτηρισµό. 

Προφανέστατα, η φραστική καταδίκη του φαινοµένου δεν αρκεί για την 

αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων και απαιτείται και η βούληση και η 

εφαρµογή <<δύναµης>> για την υλοποίηση των αποφάσεων. 

4. <<∆ικές του επιδιώξεις>>, µε την έννοια ότι ο διεθνής οργανισµός, έχοντας 

διάρκεια και αποτελώντας εργαλείο για <<κοινούς σκοπούς>> των κρατών 

που τον ίδρυσαν, διαθέτει µακροχρόνιους στόχους, καταστατικά 

κατοχυρωµένους και ανεξάρτητους από τις συγκυριακές επιδιώξεις κάποιου ή 

κάποιων από τα κράτη που µετέχουν σε αυτόν. Για παράδειγµα, στο ζήτηµα 

της ΟΝΕ (Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενοποίησης) της πρώην 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, τώρα, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρία κράτη µέλη (η 

∆ανία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία) συνεχίζουν να έχουν σοβαρές 

αντιρρήσεις για το µέγεθος και τον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 

<<οµοσπονδιοποίησης>>. Αλλά αυτό  δεν σηµαίνει πως η εκπεφρασµένη 

βούληση και η δροµολογηµένη πορεία προς την Ο.Ν.Ε. τελούσαν ή τελούν 

υπό θεσµική αµφισβήτηση ή υπό νοµική αναστολή. Η πορεία προς την Ο.Ν.Ε. 

συνεχίζεται και µάλιστα, στις σχετικές διαδικασίες τα τρία αυτά κράτη-µέλη 

µετέχουν ενεργά, προσπαθώντας πάντοτε, βέβαια, να περάσουν κάποιες 

θέσεις τους.  

5. <<∆ικά του όργανα>>, µε την έννοια ότι ακριβώς για όλους τους πιο πάνω 

λόγους αλλά και για πρακτικούς λόγους οργάνωσης και λειτουργίας σε 

καθηµερινή βάση τα <<δικά του όργανα>> διασφαλίζουν την ανεξαρτησία 

του διεθνούς οργανισµού από τις επιδιώξεις και τις επιδράσεις των κρατών-

µελών του αλλά και την απρόσκοπτη δραστηριότητα του σε καθηµερινή βάση. 

 
 

 



 13 

2.2. Η <<ΚΑΤΑΓΩΓΗ>> ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

 

  Τη <<Βίβλο Γενέσεως>> των ∆ιεθνών Οργανισµών2 πρέπει αφετηριακά να 

την αναζητήσουµε στην ίδια την ανθρώπινη φύση που παράγει συγκρούσεις µα και 

συνεννόηση, τόσο στο διαπροσωπικό όσο και στο διακοινωνικό και στο διακρατικό 

επίπεδο. Τη συνεννόηση αυτή τη συναντάµε ήδη στις υποτυπώδεις κοινωνικές 

οργανώσεις της πρωτογενής ανθρώπινης ζωής. Αλλά τη συναντάµε επίσης, αρκετά 

αργότερα, στο σηµαντικό αρχαιοελληνικό θεσµό των Αµφικτιονιών. Ακόµη και µέσα 

στη βαρβαρότητα των µεσαιωνικών πολέµων, η επιθυµία για διακρατική συνεννόηση 

απαντάται στις εξαιρετικά οργανωµένες, για εκείνη την εποχή, συνεκµεταλλεύσεις 

υδάτινων πόρων από γειτονικά <<εθνικά>> κράτη των χρόνων εκείνων. Τη 

συνεννόηση συναντάµε, επίσης, στις γοργά αναπτυχθείσες διµερείς και πολυµερείς 

οικονοµικές ανταλλαγές µεταξύ µικρών κοινωνικών οµάδων αρχικά, µεταξύ κρατών-

µελών αργότερα, µεταξύ κρατιδίων κατόπιν, µεταξύ <<εθνικών>> κρατών πιο έπειτα 

κ.ο.κ. 

 Η ουσία οποιασδήποτε ιστορικής µας απόπειρας αυτού του τύπου θα 

καταδείξει ότι αφετηρία της δηµιουργίας και της εξέλιξης των ∆ιεθνών Οργανισµών 

είναι οι ∆ιεθνείς Σχέσεις µε το διφυή τους χαρακτήρα: της αντιπαλότητας από τη µια 

µεριά και της συνεννόησης και της συνεργασίας από τη άλλη. Συνεργασίας που 

αφορούσε πάντοτε και αφορά όχι µόνο σε πολιτικά, ιστορικά, κοινωνικά, 

θρησκευτικά, πολιτιστικά ζητήµατα αλλά και σε οικονοµικές αναγκαιότητες. 

 Όπως θα περίµενε κανείς, ήταν κυρίως η δηµιουργία των <<εθνικών>> 

κρατών και η ανάπτυξη της τεχνολογίας που αποτέλεσαν τις κινητήριες δυνάµεις για 

την προώθηση των διεθνών σχέσεων και ιδιαίτερα των διεθνών οικονοµικών 

σχέσεων. Όταν τα <<εθνικά>> κράτη τακτοποίησαν σε κάποιο βαθµό τα εσωτερικά 

τους προβλήµατα ενοποίησης, κοινής αντίληψης για το <<εθνικό συµφέρον>> κ.λ.π., 

η <<στροφή προς τα έξω>> ήταν συνεπακόλουθη. Αυτή η <<εξωστρέφεια>> δεν 

εκδηλώθηκε µόνο µε τον επεκτατισµό, ούτε µόνο µε τον <<ιδεολογικό 

κοσµοπολιτισµό>> σηµαντικών στοχαστών συγκεκριµένων εποχών και γεωγραφικών 

περιοχών. Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις και εφαρµογές κυρίως του 19ου αιώνα, η 

                                                 
2 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (1993), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.  
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εξάπλωση και η τελειοποίηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, η βαθµιαία 

απίσχναση των παραδοσιακών κοινωνικών τάξεων και η ταχύτατη δηµιουργία νέων 

κοινωνικών τάξεων, όλα αυτά δηµιουργούν, στην ιστορική εξέλιξη των τελευταίων 

δυο αιώνων, το <<θερµοκήπιο>> των διεθνών σχέσεων και ιδιαίτερα των διεθνών 

οικονοµικών σχέσεων. 

Η ανάπτυξη αυτών των σχέσεων παρήγαγε, µέσα σε σχετικά µικρό χρονικό 

διάστηµα, δυο αντιθετικές αντιλήψεις για τον επιβαλλόµενο χαρακτήρα των διεθνών 

οικονοµικών και εµπορικών ανταλλαγών που, στις πιο ακραίες µορφές τους, 

αποτυπώνονται στη λεγόµενη <<προστατευτική συνταγή>> από τη µια µεριά και στη 

λεγόµενη <<φιλελεύθερη συνταγή>> από την άλλη. Το σηµαντικό κοινό στοιχείο και 

των δυο αυτών αντιθετικών <<συνταγών>> για τις εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις, 

που θα έπρεπε να ακολουθεί ένα κράτος, είναι ότι και η µια και η άλλη οδηγούν, 

αµέσως ή εµµέσως, στα σπάργανα των ∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών. Ο 

<<προστατευτισµός>> του ενός κράτους συνεπάγεται <<προστατευτισµό>> και των 

άλλων και οι µονοµερείς προστατευτικές πρακτικές συνεπάγονται, αργά ή γρήγορα, 

είτε σύγκρουση είτε συζητήσεις και συνεννοήσεις. Οι συζητήσεις, συνεννοήσεις 

κ.λ.π. οδηγούν σε <<Συνδιασκέψεις>> και οι Συνδιασκέψεις οδηγούν σε κανόνες 

συµπεριφοράς στα πλαίσια <<Συµφωνιών>> που µπορούν να εξελιχθούν σε ∆ιεθνείς 

Οργανισµούς. Εξ άλλου, η <<φιλελευθεροποίηση>> στο διεθνές εµπόριο, η άλλη 

αντίληψη, απαιτεί ακόµη πιο επιτακτικά τη δηµιουργία φορέων, δηλαδή ∆ιεθνών 

Οργανισµών, προφανώς δηµοκρατικού χαρακτήρα, που θα επιβλέπουν ή και θα 

επιβάλλουν την ελευθερία των διεθνών οικονοµικών ανταλλαγών. 

Όπως, βέβαια, θα ανέµενε κανείς, οι διεθνείς οικονοµικές σχέσεις στην 

ιστορική εξέλιξη δεν είχαν ούτε θα έχουν ποτέ τη σφραγίδα του <<απόλυτου>> 

προστατευτισµού ή του <<απόλυτου>> φιλελευθερισµού. Είχαν και θα έχουν πάντοτε 

ένα <<µικτό>> χαρακτήρα, όπου όµως, άλλοτε υπερισχύουν τα προστατευτικά 

χαρακτηριστικά και άλλοτε τα φιλελεύθερα. 

Συνοπτικά λοιπόν: οι ∆ιεθνείς Σχέσεις εµπεριέχουν όταν δεν προκύπτουν  από 

τις ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις  και αυτές συνεπάγονται <<Συνδιασκέψεις>>, 

<<Συµφωνίες>>, κ.λ.π. που, µε τη σειρά τους, οδηγούν σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς και, 

ειδικότερα, σε ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Οργανισµούς. Την απλουστευτική αυτή λογική 

και ιστορική αλληλουχία µπορούµε να τη χρησιµοποιήσουµε σαν γέφυρα για τη 

συνοπτική ιστορική εξέλιξη των ∆ιεθνών Οργανισµών, η οποία είναι το αντικείµενο 

της ενότητας που θα αναλύσουµε παρακάτω. 
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2.3. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Η πιο διαδεδοµένη προσέγγιση στο οδοιπορικό της διεθνούς κοινότητας προς 

τη δηµιουργία και ανάπτυξη των διεθνών οργανισµών, όπως τους γνωρίζουµε 

σήµερα, είναι αυτή που ξεκινά από το 1815 µε το Συνέδριο της Βιέννης και φθάνει 

στα χρόνια µας χωρίζοντας µια περίοδο 200 περίπου ετών σε τρεις υποπεριόδους: την 

υποπερίοδο 1815-1919, την υποπερίοδο 1919-1945 και την υποπερίοδο 1945 έως 

σήµερα.3 

∆εν είναι βέβαια, τυχαίο πως και οι τρεις πιο πάνω χρονιές σηµαδεύουν 

συναντήσεις και συνδιασκέψεις της διεθνούς κοινότητας αµέσως µετά το τέλος 

καταστρεπτικών διεθνών συγκρούσεων µε ανυπολόγιστες ζηµιές σε ανθρώπινο 

δυναµικό µα και σε υλικό πλούτο των εθνών. Για το λόγο αυτό πολλοί µελετητές 

αντιµετωπίζουν τους διεθνείς οργανισµούς ως αποτέλεσµα εσπευσµένων αναγκών 

µάλλον της διεθνούς κοινότητας και όχι ως ενσυνείδητη και µακροχρόνια κοινή 

αντίληψη των λαών της γης για την ανάγκη της συνεννόησης και της συµπόρευσης 

προς κοινούς και αµοιβαία επωφελείς στόχους. 

1. Από το Συνέδριο της Βιέννης (1815) µέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου (1918). 

Η περίοδος έχει ως αφετηρία το 1815 και το Συνέδριο της Βιέννης. Μια 

εποχή, δηλαδή, κατά την οποία η Ιερή Συµµαχία, έχοντας στόχο την αποτροπή της 

επανάληψης της ναπολεόντειας απειλής για τους αυτοκρατορικούς οίκους της 

Ευρώπης, οργανώνει και προωθεί συσπειρώσεις κρατών. Συσπειρώσεις κρατών και 

όχι λαών, γιατί, υπενθυµίζεται, η Ιερή Συµµαχία, µε αφορµή την πανευρωπαϊκή 

επιθυµία να τελειώσει µια για πάντα η ναπολεόντεια αναστάτωση και οι 

καταστρεπτικοί πόλεµοι, ήταν, ουσιαστικά, µια συµµαχία κατά των λαών και των 

δηµοκρατικών τους ελευθεριών. Ανεξαρτήτως, πάντως, των κυρίαρχων πολιτικών και 

ηγεµονικών επιδιώξεων των νικητών οι κρατικές αυτές συσπειρώσεις παρήγαγαν µια 

σειρά από διεθνείς συνδιασκέψεις. Οι διεθνείς αυτές συνδιασκέψεις, πέραν των 

                                                 
3 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (1993), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.  

Μπρεδήµας, Α., (1983), ∆ιεθνείς Οργανισµοί, Γενική Θεωρία – Εισαγωγή στο φαινόµενο των ∆ιεθνών 

Οργανισµών, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα. 
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µεγάλων γεωπολιτικών και στρατιωτικών <<διευθετήσεων>>, ασχολήθηκαν και µε 

την επίλυση περιφερειακών οικονοµικών, µεταφορικών και άλλων ζητηµάτων των 

Ευρωπαϊκών κρατών της εποχής. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ιδρύονται και 

λειτουργούν, µε µεγάλη ή µικρή επιτυχία, <<ενώσεις>>, <<διασκέψεις>>, 

<<οργανώσεις>> και <<οργανισµοί>> που ρυθµίζουν ή απλά συζητούν καθηµερινά 

προβλήµατα της παραγωγής, της ανταλλαγής, της µεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών, 

της συνεκµετάλλευσης παραγωγικών πόρων κ.λ.π. Στον τοµέα µεταφορών και 

επικοινωνιών η Επιτροπή του Ρήνου και η Επιτροπή του ∆ούναβη, η ∆ιεθνής 

Σιδηροδροµική Ένωση, η ∆ιεθνής Τηλεγραφική Ένωση, η ∆ιεθνής Ταχυδροµική 

Ένωση κ.λ.π. αποτελούν σηµαντικές προσπάθειες. Στον τοµέα της χρησιµοποίησης 

ενιαίων µέτρων και σταθµών µε στόχο τη διευκόλυνση των διεθνών εµπορικών 

ανταλλαγών και διακανονισµών σηµαντική ήταν η δηµιουργία, το 1875, του ∆ιεθνούς 

Γραφείου Μέτρων και Σταθµών µε έδρα το Παρίσι. Σε άλλους, επίσης, τοµείς όπως η 

πληροφόρηση και ο συντονισµός σε ζητήµατα υγειονοµικής προστασίας αλλά και η 

προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων ή η καταχώρηση βιοµηχανικών 

εφευρέσεων και εφαρµογών κ.λ.π., γίνονται αξιοσηµείωτες προσπάθειες οργάνωσης 

της διεθνούς κοινότητας. Το αντικείµενο της οργάνωσης και της συνεννόησης της 

διεθνούς κοινότητας είναι το συλλογικό και, πολλές φορές, επείγον, συµφέρον. 

Συµφέρον είτε των ίδιων των κρατών και των λαών είτε συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων µέσα σε αυτά. Τέλος, στον τοµέα των διεθνών οικονοµικών συναλλαγών, η 

δηµιουργία των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών µέσω του <<Κανόνα 

Χρυσού>> και της <<σε χρυσό µετατρεψιµότητας>> των περισσοτέρων νοµισµάτων 

διασφάλισαν ένα αρκετά ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την εµβάθυνση των 

διεθνών εµπορικών ανταλλαγών. 

2. Από την Κοινωνία των Εθνών (1919) µέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου (1945). 

Το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και το µέγεθος των ανθρώπινων και 

των πλουτοπαραγωγικών καταστροφών που τον σηµάδεψαν παρήγαγαν για την 

πρώτη, ουσιαστικά, παγκόσµια απόπειρα ειρηνικών επιλύσεων των διεθνών 

διαφορών µε την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών. Μολονότι διεθνής οργανισµός µε 

διακηρυγµένη παγκοσµιότητα σε ζητήµατα ειρήνης και συνεννόησης, η Κοινωνία 

των Εθνών δεν κατόρθωσε να µετατρέψει την ιδεολογία του <<αποµονωτισµού>> 

που ήταν κυρίαρχη στο Αµερικανικό Κογκρέσο. Το Αµερικανικό Κογκρέσο αρνήθηκε 

να εγκρίνει τη συµµετοχή των Η.Π.Α. στο νεοϊδρυθέντα παγκόσµιο αυτό οργανισµό ο 
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οποίος, στη συνεχεία, αποτυγχάνει να επιλύσει επείγοντα ζητήµατα της 

µεταπολεµικής εποχής, όπως ο διακανονισµός των πολεµικών αποζηµιώσεων ή η 

επανοικοδόµηση του καταστραµµένου παραγωγικού ιστού νικητών και ηττηµένων. 

Γρήγορα, η σηµασία της Κοινωνίας των Εθνών συρρικνώνεται µέχρι την εξαφάνιση 

της, αλλά οι ιδρυτικές της διακηρύξεις παρέµειναν ως παρακαταθήκη για τη µετά από 

25 περίπου χρόνια ίδρυσης του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών. Στα 21 χρόνια, 

πάντως, που µεσολάβησαν ανάµεσα στους δυο Παγκόσµιους Πολέµους, συνεχίστηκε 

η ίδρυση επί µέρους διεθνών οργανισµών στο γενικό πλαίσιο της τάσης από την 

πρώτη περίοδο (1815-1919). Μέσα στις πρώτες ελπιδοφόρες στιγµές της Κοινωνίας 

των Εθνών δηµιουργήθηκαν δυο σηµαντικοί διεθνείς οργανισµοί, η ∆ιεθνής 

Οργάνωση Εργασίας και το ∆ικαστήριο της ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης. Στον τοµέα των 

διεθνών οικονοµικών σχέσεων δεν υπήρχε αξιόλογη προσπάθεια για την ίδρυση 

διεθνών οικονοµικών οργανισµών. Πάντως, η δηµιουργία της Τράπεζας ∆ιεθνών 

∆ιακανονισµών αποτέλεσε σοβαρή προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, ενός 

<<τεχνικού>> µεν και <<µη σηµαντικού>>, για πολλούς, ζητήµατος, που όµως 

βοήθησε σοβαρά τη συνεργασία µεγάλου αριθµού Κεντρικών Τραπεζών, κυρίως της 

Ευρώπης. Η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών συνεχίζει µέχρι σήµερα τη λειτουργία 

της και µάλιστα µε διευρυµένο αντικείµενο εργασιών που εκτείνεται πέραν των 

Κεντρικών Τραπεζών καθορίζοντας, µεταξύ άλλων, και κανόνες για τη φερεγγυότητα 

των εµπορικών τραπεζών και τους τρόπους ελέγχου της από τις Κεντρικές Τράπεζες. 

3. Από το ΟΗΕ (1945) µέχρι την εποχή µας. 

Με την εµπειρία και τα τραύµατα της κατάρρευσης της πρώτης απόπειρας για 

ένα παγκόσµιο οργανισµό <<ειρήνης>>, που είχε γίνει το 1919 µε την Κοινωνία των 

Εθνών, τόσο η δηµιουργία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών όσο και η µετέπειτα 

εξέλιξη του ήταν πιο επιτυχείς. Αυτό οφείλεται, προφανώς, στο γεγονός ότι οι λαοί 

της Ευρώπης ήταν κυρίως αυτοί που κατέβαλαν το τίµηµα των δυο Παγκόσµιων 

Πολέµων και σε απώλεια δεκάδων εκατοµµυρίων ανθρώπινων ζωών µα και σε 

ανυπολόγιστες καταστροφές της παραγωγικής τους βάσης. Οφείλεται, εξίσου 

προφανώς όµως, και στο γεγονός ότι οι δυο <<υπερδυνάµεις>> (Η.Π.Α και η τότε 

Σοβιετική Ένωση), µαζί µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες του τότε ∆υτικού κόσµου και 

Ανατολικού Block είχαν πλέον υπενδεδυµένα συµφέροντα στη δηµιουργία ενός 

σταθερού και µόνιµου διεθνούς οργανισµού για την επιτήρηση της νέας διεθνούς 

τάξης πραγµάτων που προέκυψε από το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο Ο.Η.Ε. αποτέλεσε 

και συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό χώρο διεθνούς διαβούλευσης και συνεννόησης 
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όχι µόνο για τη διεθνή ειρήνη αλλά και γιατί ήταν και είναι ένα περιβάλλον µέσα στο 

οποίο αναπτύσσονται πρωτοβουλίες συνεννόησης και για επιµέρους ζητήµατα 

κοινωνικού, οικονοµικού, πολιτιστικού, τεχνικού κ.λ.π. περιεχοµένου. Πρωτοβουλίες, 

οι οποίες συχνά <<παράγουν>> σηµαντικούς ∆ιεθνείς Οργανισµούς που λειτουργούν 

είτε µε την τυπική και ουσιαστική εποπτεία του Ο.Η.Ε. είτε µε την πολιτική αλλά 

οικουµενικού χαρακτήρα ενθάρρυνση του. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της µετά το 

Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο περιόδου είναι ότι οι διεθνείς σχέσεις κυριαρχούνται από αυτό 

που στη δεκαετία του ’60 ονοµαζόταν <<Ισορροπία του Τρόµου>>. Πρόκειται για 

ένα πεπαλαιωµένο, σήµερα πια, όρο που ήταν πολύ διαδεδοµένος την εποχή εκείνη. 

Η ιδεολογική, η στρατιωτικοπολιτική, η οικονοµική και κάθε άλλη αντιπαλότητα των 

δυο τότε <<υπερδυνάµεων>>, αποτυπώνονταν σε ένα φρενήρη αγώνα δρόµου για την 

πυρηνική υπεροχή, ο οποίος παρήγαγε, όµως, και ένα αντιφατικό αλλά πάντως 

ιδιαζόντως <<ειρηνοποιό>> αποτέλεσµα: τον αµοιβαίο φόβο και των δυο 

υπερδυνάµεων πως τα πυρηνικά οπλοστάσια του αντιπάλου ήταν πάντοτε 

πολλαπλασίως επαρκή για την καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη, άρα και εκείνου 

που θα <<πατούσε πρώτος το κουµπί>>, ακόµη και αν, ποσοτικά, ήταν πυρηνικά 

υποδεέστερος. Έτσι, η <<κούρσα των εξοπλισµών>> ναι µεν απορροφούσε τεράστιες 

ποσότητες παραγωγικών πόρων, αλλά, ταυτόχρονα, φαίνεται ότι συντελούσε, µέσα 

από την <<Ισορροπία του Πυρηνικού Τρόµου>>, στην αποτροπή και της µιας και της 

άλλης Υπερδύναµης από την ανάληψη οποιασδήποτε <<πυρηνικής>> πρωτοβουλίας. 

Βεβαίως, η αντιπαλότητα των δυο Υπερδυνάµεων στο µεν στρατηγικό σχεδιασµό 

εκτονώνονταν στην <<επί χάρτου>> αντιπαράθεση των αντίστοιχων Στρατιωτικών 

Συνασπισµών (ΝΑΤΟ για τις Η.Π.Α. και το δυτικό Block, <<Σύµφωνο της 

Βαρσοβίας>> για την τότε Ε.Σ.Σ.∆. και το τότε ανατολικό Block). Ένα δεύτερο 

χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι επίσης αξιοσηµείωτο. Πρόκειται για τις 

οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά εντελώς διαφορετικές επιπτώσεις που είχαν η 

<<κούρσα των εξοπλισµών>>, η <<ισορροπία του τρόµου>> και οι <<περιφερειακές 

συρράξεις>> πάνω στις δυο Υπερδυνάµεις και, συνακόλουθα, πάνω στα δυο Blocks: 

οι Η.Π.Α. και το ∆υτικό Block άντεξαν και την οικονοµική αιµορραγία των 

εξοπλισµών και των περιφερειακών τους εµπλοκών αλλά και την κοινωνική 

αναστάτωση και αµφισβήτηση των γεωπολιτικών και στρατηγικών τους επιλογών. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 µέχρι σήµερα, ουσιαστικά υπάρχει µια 

Υπερδύναµη, πρακτικά υπάρχει µόνο ένα κοινωνικό και οικονοµικό καθεστώς και 

ένας κόσµος όπου η µεν προοπτική του πυρηνικού πολέµου φαίνεται εντελώς 
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απίθανη, η δε αντιπαλότητα των Blocks έχει υποκατασταθεί από µια πλειάδα 

εθνικιστικών συγκρούσεων που είναι απειλή µονό για την περιφερειακή σταθερότητα 

αλλά, πιθανότατα, όχι για την παγκόσµια ή την ευρωπαϊκή ειρήνη. Οι ραγδαίες 

αλλαγές στο διεθνές γεωπολιτικό πεδίο έχουν αλλάξει και το χαρακτήρα και την 

έκταση των παρεµβάσεων του Ο.Η.Ε.  

 

2.4. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί ταξινοµούνται σε οµάδες µε κριτήρια που 

παρουσιάζουν κοινά χαρακτηρίστηκα. Κριτήρια,4 όπως, το αντικείµενο, η 

γεωγραφική θέση, το µέγεθος του ∆ιεθνή Οργανισµού. 

� Κατηγορία µε κριτήριο το αντικείµενο 

Σ’ αυτήν την κατηγορία µπορούµε να κατατάξουµε τον Ο.Η.Ε., το ΝΑΤΟ, η 

<<πρώην>> Ε.Ο.Κ., το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ο Παγκόσµιος Οργανισµός 

Υγειάς κ.λ.π. 

� Κατηγορία µε κριτήριο την γεωγραφική θέση 

Αν µετέχουν όλα τα κράτη της υφηλίου τότε αναφερόµαστε σε Παγκόσµιο 

∆ιεθνή Οργανισµό, όπως π.χ. το ∆.Ν.Τ., ο Ο.Η.Ε. 

Αν, όµως, µετέχουν µόνο κράτη συγκεκριµένης γεωγραφικής έκτασης τότε 

αναφερόµαστε σε Περιφερειακό ∆ιεθνή Οργανισµό, όπως π.χ. το ΝΑΤΟ, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Κατηγορία µε κριτήριο το µέγεθος 

Εάν η νοµική τους προσωπικότητα έχει τη δύναµη να επιβάλλει τις αποφάσεις 

του ∆ιεθνούς Οργανισµού στα κράτη – µέλη, στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των 

κρατών – µελών, παρακάµπτοντας την εσωτερική έννοµη τάξη τους, τότε 

αναφερόµαστε στους Υπερεθνικούς ∆ιεθνείς Οργανισµούς , π.χ. η <<πρώην>> 

Ε.Ο.Κ., η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, ο ∆ιεθνής Οργανισµός που έχει λιγότερες 

αρµοδιότητες και µικρότερες ή και καθόλου <<αναγκαστικές>> εξουσίες για τα 

                                                 
4 Πετµεζάς, Μ., (1996), Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και η Οργάνωση των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – 

Με ειδική αναφορά στους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Οργανισµούς, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χ.Ο. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (1993), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.  
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κράτη – µέλη του ονοµάζεται ∆ιεθνικός ∆ιεθνής Οργανισµός, για παράδειγµα, ο 

Ο.Ο.Σ.Α. 

 

2.5. ΟΡΓΑΝΑ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

 

Τα όργανα των ∆ιεθνών οργανισµών είναι, εκείνα που προσδίδουν το στοιχείο 

της µονιµότητας και διαµορφώνουν την βούληση των ∆ιεθνών οργανισµών. Σε 

συνολικό επίπεδο, ανάλογα µε τις λειτουργίες τους, διακρίνονται σε όργανα γενικού 

προσανατολισµού, σε όργανα λήψεως αποφάσεων, σε όργανα που εκτελούν τις 

αποφάσεις και σε όργανα ελέγχου των διεθνών υποχρεώσεων και της εσωτερικής 

λειτουργίας των οργανισµών. Συνήθως στην αρχική και στην πλέον διαδεδοµένη 

µορφή τους τρία όργανα αναλαµβάνουν και εκτελούν το σύνολο των 

προαναφερθέντων λειτουργιών:5 

1. Το Ανώτατο Συµβούλιο Αντιπροσώπων ή µπορεί να ονοµάζεται Ανώτατο 

Όργανο Λήψης Βασικών Αποφάσεων ή Γενική Συνέλευση ή Συµβούλιο 

Υπουργών ή Συµβούλιο ή όπως αλλιώς ονοµάζεται στους επιµέρους διεθνείς 

οργανισµούς. Έχει την γενική εποπτεία του οργανισµού, πρόκειται για το 

ιεραρχικό υψηλότερο επίπεδο αντιπροσώπευσης των κρατών-µελών και 

συγκροτείται συνήθως από Υπουργούς των κρατών-µελών. 

2. Η Γραµµατεία ή µπορεί να ονοµάζεται Ανώτατο Όργανο Εκτέλεσης των 

Αποφάσεων ή Επιτροπή ή όπως αλλιώς. Είναι µόνιµο όργανο, συγκροτείται 

από συνήθως πολυάριθµο διοικητικό, επιστηµονικό κ.λ.π. προσωπικό που 

είναι διαρθρωµένο σε θεσµοθετηµένη ιεραρχική υπηρεσιακή οργάνωση και 

                                                 
5http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_

%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA

%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF, ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, Ανάκτηση από: ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (1993), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.  

Πετµεζάς, Μ., (1996), Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και η Οργάνωση των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – 

Με ειδική αναφορά στους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Οργανισµούς, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χ.Ο. 
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έχει σαν κύριο έργο την διεκπεραίωση όλων των τρεχόντων θεµάτων. 

3. Ο Επικεφαλής του Ανώτατου Εκτελεστικού Οργάνου ή µπορεί να ονοµάζεται 

Γενικός Γραµµατέας ή Γενικός ∆ιευθυντής ή Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Αποτελεί πολύ συχνά, ιδιαίτερη θεσµοθετηµένη κατηγορία οργάνου και είναι 

η <<διοικητική κορυφή>> όλου του ∆ιεθνή οργανισµού. 

Οι αρµοδιότητες και οι σκοποί των ∆ιεθνών οργανισµών πηγάζουν από το 

Καταστατικό, τον Ιδρυτικό τους Χάρτη που αποτελεί για αυτούς ότι το Σύνταγµα για 

τα Εθνικά κράτη. Επειδή όµως η λειτουργία τους είναι κατεξοχήν δυναµική πολλοί 

από αυτούς οδηγούνται προοδευτικά να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και 

πέρα από τα στενά όρια που τους επιβάλλει ο Καταστατικός τους Χάρτης, ο οποίος 

άλλωστε συνήθως έχει συνταχθεί πολλά χρονιά πριν. Έτσι το γεγονός ότι η ιδρυτική 

συνθήκη της ΕΟΚ, η Συνθήκη της Ρώµης, δεν προέβλεπε την δηµιουργία µιας 

νοµισµατικής ένωσης, ή µιας κοινής τεχνολογικής πολιτικής, ή µιας πολιτικής για το 

περιβάλλον δεν εµπόδισε την Κοινότητα να στραφεί προς αυτές τις κατευθύνσεις 

όταν κρίθηκε αναγκαίο κάτι τέτοιο. 

Γενικά οι βασικές αρµοδιότητες των ∆ιεθνών οργανισµών αναφέρονται στην 

επίλυση των διεθνών συγκρούσεων, στην θέσπιση κανόνων δικαίου σχετικών µε την 

εύρυθµη λειτουργία τους, στην εκπλήρωση των σκοπών τους και στην οµαλή 

χρηµατοδότηση τους, όπως επίσης στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των διεθνών 

τους σχέσεων και στην άσκηση του διοικητικού τους έργου στους τοµείς του 

ενδιαφέροντος τους. 

Τα τελευταία χρονιά οι ∆ιεθνείς οργανισµοί επεκτείνουν όλο και περισσότερο 

τις δραστηριότητες και τους προβληµατισµούς τους προς ένα άλλο πεδίο: το 

περιβάλλον. Και αυτό διότι τα προβλήµατα που θέτει είναι κατεξοχήν διεθνή και 

επιβάλλουν την συνεργασία σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Σε αυτές τις βασικές αρµοδιότητες προστίθεται και µια σειρά άλλων 

βοηθητικών αρµοδιοτήτων όπως η διενέργεια ερευνών, η παροχή συµβουλών, η 

συλλογή και η διανοµή πληροφοριών, η διαιτητική δικαστική παρέµβαση για την 

επίλυση των νοµικών, ή άλλων, διαφορών, η σύναψη διεθνών συµφωνιών µε άλλους 

οργανισµούς. 
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2.6. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Υπάρχουν ποικίλα συστήµατα, από τα πιο απλά µέχρι τα πιο πολύπλοκα, για 

τον τρόπο λήψης των κάθε µορφής και σηµασίας αποφάσεων: Οµοφωνία, 

Ενισχυµένη Πλειοψηφία, Απλή Πλειοψηφία και διάφορες παραλλαγές τους. Το 

σηµαντικό είναι πως παρά την, συνήθως θεσµοθετηµένη, ισοδυναµία των κρατών- 

µελών στη διαδικασία των αποφάσεων, η <<δύναµη>>, η <<πειθώ>>, οι 

<<πιέσεις>>, οι <<οµαδοποιήσεις>>, οι <<εκτός προσκηνίου συνεννοήσεις>> κ.λ.π. 

αποτελούν τις περισσότερες φορές την κυρίαρχη και πιο σπουδαία, από άποψη 

αποτελεσµάτων, πρακτική λήψης των αποφάσεων. Και, βέβαια, πολύ πιο σηµαντικό 

ζήτηµα προκύπτει κατά το στάδιο της εκτέλεσης των όποιων αποφάσεων. 

 

2.7. ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

2.7.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Από το προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε ότι µια οµάδα κρατών συνιστούν 

∆ιεθνή οργανισµό6 όταν επιδιώκουν ένα κοινό στόχο µέσα από τα µόνιµα όργανα 

του. Αυτά τα όργανα, αντίθετα µε τις ∆ιπλωµατικές ∆ιασκέψεις, έχουν δική τους 

βούληση και παίρνουν τις αποφάσεις τους µέσα στα πλαίσια, συνήθως αρκετά 

διευρυµένα στην πράξη, που ορίζει ο Καταστατικός τους Χάρτης. Με τον τρόπο αυτό 

οι ∆ιεθνείς οργανισµοί αποκτούν ηθική προσωπικότητα και συνιστούν έναν από τους 

τρεις βασικούς παράγοντες-φορείς της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι άλλοι δυο είναι τα 

κράτη και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Εάν από αυτήν την γενική, την σφαιρική εικόνα θέλαµε να αποµονώσουµε 

τους ∆ιεθνείς οργανισµούς οικονοµικού χαρακτήρα, θα ορίζαµε ως ∆ιεθνή 

Οικονοµικό Οργανισµό, ή ευρύτερα ως ∆ιεθνή οικονοµικό θεσµό, το σύνολο των 

δοµών και µηχανισµών που περιβάλλουν µε τρόπο λίγο-πολύ άµεσο τις οικονοµικές 

δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο. 

                                                 
6 Πετµεζάς, Μ., (1996), Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και η Οργάνωση των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – 

Με ειδική αναφορά στους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Οργανισµούς, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χ.Ο. 
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Είναι δε επιφορτισµένοι µε δυο βασικές δραστηριότητες: 

1. τον συντονισµό των γενικών εθνικών οικονοµικών πολιτικών, ούτως ώστε να 

είναι αυτές όσο γίνεται καταλληλότερες και αποτελεσµατικότερες για την 

διεθνή κοινότητα. 

2. την λήψη διαφόρων οικονοµικών, νοµισµατικών, χρηµατοπιστωτικών, 

κοινωνικών, ή άλλων, µέτρων από αυτούς τους ίδιους τους ∆ιεθνείς 

οργανισµού. 

Αν λάβουµε υπόψη µας ότι το σηµαντικότερο τµήµα της οικονοµικής 

δραστηριότητας των κρατών περνάει υποχρεωτικά όλο και περισσότερο µέσα από το 

παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, αν δεν εντάσσεται στην ουσία οργανικά µέσα σε 

αυτό, θα αντιληφθούµε το µέγεθος της αποστολής που οφείλουν να φέρουν σε πέρας 

οι ∆ιεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί. Σε σηµείο που θα µπορούσαµε να πούµε ότι από 

την επιτυχία, ή την αποτυχία των οργανισµών αυτών θα εξαρτηθεί σε σηµαντικό 

βαθµό η εξοµάλυνση των οικονοµικών ανισορροπιών και ανισοτήτων που αποτελούν 

νάρκη στα θεµέλια της διεθνούς κοινωνίας. 

Όσο πιο πολυποίκιλες σε αντικείµενο και σε έκταση είναι οι διεθνείς 

οικονοµικές σχέσεις άλλο τόσο πολυποίκιλοι σε διάρθρωση και σε µέγεθος είναι οι 

∆ιεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί. Μια συνολική µελέτη θα έδειχνε ότι οι βασικότερες 

λειτουργίες που φαίνεται να εκπληρώνουν αναφέρονται: 

� στην εγκαθίδρυση µιας µόνιµης και σταθερής παγκόσµιας οικονοµικής 

οργάνωσης και τάξης, 

� στην προώθηση της διεθνούς οικονοµικής συνεργασίας σε όλες τις 

µορφές 

� την διάδοση των τεχνικών, οικονοµικών, εµπορικών και κοινωνικών 

ανταλλαγών, 

� στην ενίσχυση της οικονοµικής θέσης και στην βελτίωση της κοινωνικής 

ευηµερίας των υπανάπτυκτων χωρών, 

� στην εκτέλεση έργων κοινωνικού, πολιτικού, ηθικού και ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα. 

Το σύνολο των λειτουργιών αυτών µπορεί να συγκεντρωθεί σε τρεις 

θεµελιώδεις ενότητες: 

1) στην οργάνωση της παραγωγής και των εµπορικών ανταλλαγών 

2) τον καθορισµό ενός διεθνούς συστήµατος πληρωµών και στην 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, 
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3) στην σύσταση δοµών οικονοµικής διαβούλευσης και συνεργασίας. 

Στις τρεις ενότητες, δηλαδή, που συνθέτουν την εικόνα της οργάνωσης του 

παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος και των προβληµάτων που καλείται να λύσει 

µέσω ακριβώς των διεθνών οργανισµών που διαθέτει. 

 

2.7.2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Η ποικιλία των ζητηµάτων των ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων θα µπορούσε 

να επιβάλει την προσπάθεια µιας <<ταξινόµησης>> 7των ∆ιεθνών Οικονοµικών 

Οργανισµών µε προφανές κριτήριο τις πιο χαρακτηριστικές τους επιδιώξεις στη 

σφαίρα της διεθνούς παραγωγής, του διεθνούς εµπορίου, του τρόπου διεκπεραίωσης 

των διεθνών πληρωµών, της διεθνούς συνεργασίας στον οικονοµικό τοµέα, της 

<<οικονοµικής ολοκλήρωσης>> σε περιφερειακό επίπεδο ορισµένων γεωγραφικών 

περιοχών κ.λ.π. 

Τέτοιες προσπάθειες έχουν κατά καιρούς γίνει από διαφόρους συγγραφείς 

κυρίως για εποπτικούς και παιδαγωγικούς λογούς. Αλλά τόσο η ποικιλία των ∆ιεθνών 

Οικονοµικών Οργανισµών όσο και η τρέχουσα δυναµική των ∆ιεθνών Οικονοµικών 

Σχέσεων φαίνεται να ελαχιστοποιούν τη σηµασία και την ουσιαστική χρησιµότητα 

οποιασδήποτε ταξινόµησης τους. Και αυτό γιατί η σύγχρονη τάση είναι να 

επεκτείνεται ή, καµιά φορά να συρρικνώνεται το πεδίο δράσης των υφιστάµενων 

∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών, να επικαλύπτονται συχνά οι καταστατικές τους 

επιδιώξεις, να δηµιουργούνται νέοι ∆ιεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί. Μια τέτοια 

δυναµική, ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια, υπονοµεύει οποιαδήποτε 

προσπάθεια ουσιαστικής ταξινόµησης των ∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών µε 

οποιαδήποτε κριτήριο. 

 

 

 

 

                                                 
7 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (1993), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη.  
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2.7.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Σε αυτό το κοµµάτι θα αναλύσουµε εν συντοµία τέσσερις ∆ιεθνείς 

Οικονοµικούς Οργανισµούς (Όµιλος Παγκόσµιας Τράπεζας –WBG, ∆ιεθνής Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης-IBRD, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-CGB, 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη-EBRD), ενώ στο 

επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε εκτεταµένα και θα αναλύσουµε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο. 

 

2.7.3.1. Όµιλος Παγκόσµιας Τράπεζας (WBG) 

 

 

Ο Όµιλος Παγκόσµιας Τράπεζας ξεκίνησε τη λειτουργία του µε την ίδρυση 

της ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), από 44 χώρες, το 

1945 στο Bretton Woods ταυτόχρονα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Στόχος 

αρχικά ήταν η ανασυγκρότηση της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, ενώ στην συνέχεια οι 

χώρες του τρίτου κόσµου ήταν αυτές που προσέλκυσαν την προσοχή του 

Οργανισµού.8 

Σήµερα ο Όµιλος της Παγκόσµιας Τράπεζας αποτελείται από πέντε στενά 

συνδεδεµένους οργανισµούς  

1. ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD)  

 

2. ∆ιεθνής Εταιρεία Χρηµατοδότησης (IFC) 

                                                 
8http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/EXT

EDS21/0,,contentMDK:21872375~pagePK:64099144~piPK:64099061~theSitePK:394278,00.html, 

Όµιλος Παγκόσµιας Τράπεζας, Ανάκτηση από: The World Bank. 
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3. ∆ιεθνής Εταιρεία Ανάπτυξης (IDA) 

 

4. Οργανισµός Εγγύησης Πολυµερών Επενδύσεων (MIGA) 

 

 

5. ∆ιεθνές Κέντρο για την επίλυση διαφόρων που σχετίζονται µε επενδύσεις 

(ICSID) 

 

ο καθένας από τους οποίους έχει ένα διακριτό ρόλο στην αποστολή του Οµίλου, που 

δεν είναι άλλη από την καταπολέµηση της φτώχειας και την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης στον κόσµο. Εµείς παρακάτω θα αναπτύξουµε µόνο την ∆ιεθνή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

 

2.7.3.2. ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης Και Ανάπτυξης (IBRD) 

 

Η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης 9και Ανάπτυξης δηµιουργήθηκε στη 

Νοµισµατική ∆ιάσκεψη των ΗΕ το 1944 και άρχισε τη λειτουργία της στις 25 Ιουνίου 

1946. Αποτελεί Ειδικευµένη Οργάνωση του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών. 

Βασίζεται στην Συµφωνία ίδρυσης της Παγκόσµιας Τράπεζας που τέθηκε σε ισχύ τον 

∆εκέµβριο του 1945. Η Ελλάδα αποτελεί ιδρυτικό µέλος από το 1945. 

Σκοπός: Κύριος σκοπός της Παγκόσµιας Τράπεζας είναι η βοήθεια της 

ανόρθωσης των όρων διαβίωσης των αναπτυσσοµένων κρατών µε τη ροή 
                                                 
9 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 
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χρηµατοδοτικών πηγών από τις αναπτυγµένες χώρες στις αναπτυσσόµενες. 

Περισσότερο από το µισό πληθυσµό των αναπτυσσοµένων χωρών, 2,8 δις. άτοµα, 

ζουν µε λιγότερα από $700 το έτος και από αυτά 1,2 δις. κερδίζουν λιγότερο από $1 

τη µέρα. Αναλυτικότερα επί µέρους σκοποί είναι: 

� η βοήθεια στην ανοικοδόµηση και ανάπτυξη των κρατών-µελών της, 

� η προαγωγή ξένων επενδύσεων µέσω εγγυήσεων ή συµµετοχών σε 

δάνεια, 

� η προαγωγή και ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και η διατήρηση 

ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωµών, 

� η ρύθµιση των χορηγουµένων δανείων σε σχέση µε άλλα δάνεια, έτσι 

ώστε να επιχορηγούνται κατά προτεραιότητα τα πιο επείγοντα έργα, η 

διάρκεια των δανείων είναι 15-20 χρόνια µε περίοδο χάριτος 3-5 έτη και 

� περισσότερο κοινωνικοί στόχοι που καλύπτουν θέµατα εκπαίδευσης, 

ισότητας των δυο φύλλων, θνησιµότητας παιδιών και εγκύων γυναικών, 

υγειάς, περιβάλλοντος, κ.α. 

Μέλη: Σήµερα τα µέλη της Τράπεζας ανέρχονται σε 184. Κάθε µέλος µπορεί 

να αποχωρήσει από την Τράπεζα οποτεδήποτε υποβάλλοντας απλά έγγραφη 

ανακοίνωση στην έδρα της. Εάν κάποιο µέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 

προς την Τράπεζα, η τελευταία αναστέλλει την ιδιότητα του ως µέλος µε απόφαση 

της πλειοψηφίας των ∆ιοικητών. Κάθε µέλος εγγράφεται για µετοχές του κεφαλαίου 

της Τράπεζας. 

Θεσµική δοµή: 

� Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών είναι το κύριο όργανο της Τράπεζας και 

αποτελείται από ένα ∆ιοικητή από κάθε κράτος– µέλος που συνήθως είναι 

ο Υπουργός Οικονοµικών ή ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι 

αντιπρόσωποι ορίζονται για µια πενταετία. Κάθε κράτος– µέλος διαθέτει 

250 ψήφους συν µία για κάθε µετοχή της Τράπεζας που έχει. Οι 

αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των ριπτοµένων ψήφων. 

� Οι Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές είναι το εκτελεστικό όργανο που αποτελείται 

από 21 ∆ιευθυντές, εγκατεστηµένους µόνιµα στην έδρα της Τράπεζας . Οι 

∆ιευθυντές εκλέγονται ως εξής: 5 από αυτούς διορίζονται από τα πέντε 

µέλη που έχουν το µεγαλύτερο αριθµό µετοχών στο κεφάλαιο της 

Τράπεζας και οι υπόλοιποι από τους ∆ιοικητές. Αποφασίζουν µε 

consensus (αποδοχή). 
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� Ο Πρόεδρος της Τράπεζας εκλέγεται από τους Εκτελεστικούς ∆ιευθυντές 

και είναι συνήθως Αµερικανός υπήκοος. ∆ιορίζεται για 5 χρόνια – είναι 

ταυτόχρονα και Πρόεδρος των Εκτελεστικών ∆ιευθυντών, χωρίς δικαίωµα 

ψήφου- έχει πρωτοβουλία για διάφορα καθηµερινά θέµατα που 

απασχολούν την Τράπεζα. 

� Η Επιτροπή ∆ιευθυντών για ∆ιοικητικά Θέµατα. Προβαίνει σε συστάσεις 

και εκθέσεις προς το Γραφείο των Εκτελεστικών ∆ιευθυντών για θέµατα 

διοικητικής πολιτικής. 

� Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αποτελείται από 7 πρόσωπα που εκλέγονται 

από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών και γνωµοδοτούν προς την Τράπεζα για 

ζητήµατα γενικής πολιτικής. Συνέρχεται κατ’ έτος. 

� Η Επιτροπή ∆ανείων αποτελείται από δύο πρόσωπα, έναν 

εµπειρογνώµονα υποδεικνυόµενο από το ∆ιοικητή του 

αντιπροσωπεύοντας το κράτος-µέλος, όπου εκτελείται το έργο και έναν 

τεχνικό της Τράπεζας. 

Κύριες δραστηριότητες: Από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες της Τράπεζας 

είναι: 

� Η εξασφάλιση της αποτελεσµατικής χρήσης των δανείων. Η Τράπεζα 

δανείζει και δανείζεται. 

� Η χρηµατοδότηση προγραµµάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη των όρων 

διαβίωσης των αναπτυσσοµένων χωρών, όπως αγροτικά προγράµµατα, 

εκπαιδευτικά και άλλα συναφή που βοηθούν στην εξάλειψη της φτώχειας. 

� Η συνεργασία και µε άλλες οργανώνεις του συστήµατος των Η.Ε. 

χρηµατοδοτώντας προγράµµατα για οικονοµική και κοινωνική έρευνα. 
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2.7.3.3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα10 (ΕΚΤ) δηµιουργήθηκε το 1998. Εδρεύει 

στη Φρανκφούρτη (Γερµανία) και αποστολή της είναι η διαχείριση του ευρώ —του 

ενιαίου νοµίσµατος της ΕΕ και η εγγύηση σταθερότητας τιµών για τα περισσότερα 

από τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ που χρησιµοποιούν το ευρώ.Η ΕΚΤ είναι 

επίσης υπεύθυνη για τη χάραξη και την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της 

ζώνης του ευρώ. Για να εκπληρώσει την αποστολή της, η ΕΚΤ χρησιµοποιεί το 

“Eυρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών” (EΣΚΤ), το οποίο καλύπτει και τις 27 

χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, µόνον 16 από τις χώρες αυτές έχουν υιοθετήσει µέχρι σήµερα 

το ευρώ. Οι 16 αυτές χώρες αποτελούν τη “ζώνη του ευρώ” και οι κεντρικές τους 

τράπεζες, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαρτίζουν το λεγόµενο 

"Eυρωσύστηµα". Η ΕΚΤ επιτελεί το έργο της µε πλήρη ανεξαρτησία. Η Τράπεζα, οι 

εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήµατος, αλλά και όλα τα µέλη των 

οργάνων λήψης αποφάσεών τους δεν µπορούν να ζητούν ή να δέχονται υποδείξεις 

από οποιονδήποτε άλλο οργανισµό. Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και οι 

κυβερνήσεις των κρατών µελών οφείλουν να σέβονται αυτή την αρχή και να µην 

προσπαθούν να επηρεάσουν την ΕΚΤ ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η ΕΚΤ, σε 

στενή συνεργασία µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, προετοιµάζει και υλοποιεί τις 

αποφάσεις που λαµβάνουν τα όργανα λήψης αποφάσεων του Ευρωσυστήµατος - το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συµβούλιο. Ο κ. Jean-

Claude Trichet, από τη Γαλλία, έγινε πρόεδρος της ΕΚΤ το Νοέµβριο του 2003. 

Στόχος: Ένα από τα κύρια έργα της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας 

                                                 
10 http://www.ecb.int/ecb/html/index.el.html, Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ανάκτηση από: 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Ευρωσύστηµα. 
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των τιµών στη ζώνη του ευρώ, ούτως ώστε η αγοραστική δύναµη του ευρώ να µην 

διαβρώνεται από τον πληθωρισµό. Στόχος της ΕΚΤ είναι να διασφαλίζει ότι ο ετήσιος 

ρυθµός αύξησης των τιµών καταναλωτή είναι µεσοπρόθεσµα µικρότερος, αλλά κοντά 

στο 2%.Η ΕΚΤ επιτυγχάνει το στόχο αυτό µε δύο τρόπους: 

� Πρώτο, ελέγχει την προσφορά χρήµατος. Αν η προσφορά χρήµατος είναι 

υπερβολικά µεγάλη συγκρινόµενη µε την προσφορά αγαθών και 

υπηρεσιών, το αποτέλεσµα θα είναι πληθωρισµός.  

� ∆εύτερο, παρακολουθεί τις τάσεις των τιµών και αξιολογεί τον κίνδυνο 

που αυτές γεννούν για τη σταθερότητα των τιµών στη ζώνη του ευρώ.  

Ο έλεγχος της προσφοράς χρήµατος σηµαίνει, µεταξύ άλλων, τον καθορισµό 

των επιτοκίων για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτή είναι ίσως η πιο γνωστή 

δραστηριότητα της Τράπεζας. 

Θεσµική δοµή: Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

οργανώνονται γύρω από τα ακόλουθα όργανα λήψης αποφάσεων: 

� Η Εκτελεστική Επιτροπή. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο της ΕΚΤ, τον 

αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα µέλη, οι οποίοι διορίζονται όλοι µε κοινή 

συµφωνία από τους προέδρους ή πρωθυπουργούς των χωρών της ζώνης 

του ευρώ. Η θητεία των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι 

οκταετής και µη ανανεώσιµη. Έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να 

θέτει σε εφαρµογή τη νοµισµατική πολιτική, όπως χαράσσεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (βλ. στη συνέχεια), και να δίδει τις σχετικές 

οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Προετοιµάζει επίσης τις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και είναι υπεύθυνη για την 

τρέχουσα διαχείριση της ΕΚΤ. 

� Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο 

όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Απαρτίζεται από τα έξι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους 

διοικητές των 15 κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήµατος, προεδρεύετε 

από τον πρόεδρο της ΕΚΤ. Πρωταρχική αποστολή του είναι η 

διαµόρφωση της νοµισµατικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ και ιδίως ο 

καθορισµός των επιτοκίων δανεισµού που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα 

στις εµπορικές τράπεζες. 

� Γενικό Συµβούλιο. Το Γενικό Συµβούλιο είναι το τρίτο όργανο λήψης 

αποφάσεων της ΕΚΤ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
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της ΕΚΤ και από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των 

27 κρατών µελών της Ένωσης. Το Γενικό Συµβούλιο συµβάλλει στις 

συµβουλευτικές και συντονιστικές λειτουργίες της ΕΚΤ και στις 

προετοιµασίες για τη µελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. 

 

2.7.3.4. Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) 

 

 

Ιδρύθηκε το 1991 και έχει στόχο να καλλιεργήσει τη µετάβαση σε οικονοµίες 

ελεύθερης αγοράς και να προωθήσει ιδιωτικές και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες σε 

χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ελευθέρων 

Κρατών τηρώντας και εφαρµόζοντας τις αρχές της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας, του 

πλουραλισµού και της οικονοµίας της αγοράς. 11Η ETAA ενισχύει τις 27 χώρες µε 

πράξεις που στοχεύουν στην υλοποίηση διαρθρωτικών και  οικονοµικών 

µεταρρυθµίσεων, την προώθηση του ανταγωνισµού, των ιδιωτικοποιήσεων και της 

επιχειρηµατικότητας συνεκτιµώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες χωρών σε διαφορετικά 

στάδια µετάβασης. Μέσω των επενδύσεών της προωθεί τη δραστηριότητα στον 

ιδιωτικό τοµέα, την ενδυνάµωση των οικονοµικών οργανισµών και νοµικών 

συστηµάτων, και την ανάπτυξη των απαραίτητων για την υποστήριξη του ιδιωτικού 

τοµέα υποδοµών. Η ETAA εφαρµόζει ασφαλείς τραπεζικές και επενδυτικές αρχές σε 

όλες τις δραστηριότητες της. Πρόεδρος της Τράπεζας είναι ο Tomas Mirrow και το 

ποσοστό συµµετοχής της Ελλάδας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της EBRD είναι 0,65% 

και η δύναµη ψήφου 0.66%. 

 

2.8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι κύριοι οργανισµοί οι οποίοι αναφέρονται ως διεθνής οικονοµικοί, είναι το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EGB), ο 

                                                 
11 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 
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Όµιλος Παγκόσµιας Τράπεζας (WBG), η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (IBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόµηση και την 

Ανάπτυξη (EBRD). Ο ρόλος των οικονοµικών οργανισµών που αναφέρθηκαν, 

κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικός αφού έχουν βοηθήσει και συµβάλει τα µέγιστα 

στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµικής συνεργασίας µέσω των παρακάτω τρόπων.  

Ένα βασικό σηµείο του κλάδου είναι ότι εµφανίζει µια πολύ γρήγορη 

ανάπτυξη και η οποία προέρχεται από τις λεγόµενες τρίτες χώρες. 12Ο ανταγωνισµός 

αυτός και σύµφωνα µε τις πηγές των τραπεζών εντείνεται συνεχώς και µειώνει τα 

spreads σε παγκόσµια βάση. Είναι αλήθεια πως η ύπαρξη πολλών τραπεζών στο 

παγκόσµιο χώρο, οι οποίες έχουν επενδύσει πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ σε 

τραπεζικές δραστηριότητες σε χώρες των Βαλκανίων και σε άλλες τρίτες, 

παρουσιάζουν να έχουν µια αρκετά χαµηλή απόδοση στον παρόντα χρόνο. Οι 

οργανισµοί αυτοί έχουν προχωρήσει σε αξιολόγηση των προοπτικών που εµφανίζουν 

οι διάφορες εµπορικές τράπεζες, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη 

αύξηση της κεφαλαιοποίησης από τα κέρδη και το ενεργητικό τους. Γίνεται λοιπόν 

άµεσα αντιληπτό πως οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να επιτύχουν µια άµεση σύνδεση 

µε κινδύνους και η οποία µπορεί να υπονοµεύσει κάποιους συγκεκριµένους 

τραπεζικούς οργανισµούς ή σε µια ακραία περίπτωση να επιφέρει κραδασµούς στο 

τραπεζικό σύστηµα. Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν βέβαια οι τράπεζες και 

οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί εµπίπτουν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 

� Πιστωτικός κίνδυνος, µειώνει το µέσο spread σε µακροπρόθεσµη βάση 

� Ένταση ανταγωνισµού µέσω της οποίας συµπιέζονται τα spreads και σε 

ορισµένες περιπτώσεις οι όγκοι των συναλλαγών 

� Κίνδυνος χώρας ο οποίος επηρεάζει την απόδοση των επενδύσεων, 

προβλήµατα όπως υποτίµηση νοµίσµατος και πολιτικά προβλήµατα είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν κρίση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

� Κίνδυνος αρχικής τοποθέτησης ο οποίος δύναται να επηρεάσει αρνητικά 

την απόδοση µιας επένδυσης σε µια τρίτη χώρα µε δυσανάλογη αύξηση 

του αρχικού κόστους 

Μια άλλη βασική συνεισφορά των οικονοµικών αυτών οργανισµών στην 

ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµικής συνεργασίας, είναι οι κανονισµοί που ισχύουν 

                                                 
12 Ρεπούσης, Σ., (2006), Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιεθνής Τραπεζική,  Αθήνα: Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 

 



 33 

και σχετίζονται µε την εποπτεία των διεθνών τραπεζών, και έχουν προκαλέσει 

σηµαντικές αλλαγές στην οργανωσιακή δοµή και στην λειτουργία τους. Η ενίσχυση 

των εσωτερικών συστηµάτων και των µεθοδολογιών τους εκτός από τεχνικής 

πλευράς, αφορούν σε σηµαντικότατο βαθµό και την χρησιµοποίηση των σχετικών 

συστηµάτων εποπτείας σε τοµείς οι οποίοι σχετίζονται µε την λήψη των αποφάσεων 

στο σύνολο του τραπεζικού Μάνατζµεντ. Η υιοθέτηση των άριστων πρακτικών και 

φυσικά σε σχέση µε τις προηγµένες µεθόδους διαχείρισης και εποπτείας των διεθνών 

τραπεζών, θα προκαλέσει σίγουρα µια ακριβή διαδικασία σε κόστος και η οποία θα 

είναι ανάλογη µε την οργανωτική ετοιµότητα του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος. Τα 

συστήµατα13 αυτά σχετίζονται επίσης άµεσα µε την πληροφόρηση των µονάδων, τις 

ανεξάρτητες µονάδες διαχείρισης κινδύνων, τις αµοιβές των εποπτών, την 

κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και τις αναβαθµίσεις των εσωτερικών 

ελέγχων. Το κόστος βέβαια αυτό µπορεί να είναι διαδεδοµένο για όλες τις τράπεζες 

παγκοσµίως και κυρίως για τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία ανταγωνίζονται σε 

τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Αυτό άλλωστε αποτελεί την ουσιαστική επένδυση στην 

αναβάθµιση της ικανότητας των ανθρώπων για αποτελεσµατική διαχείριση των 

κινδύνων µε απώτερο όφελος την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως οι συγκεκριµένοι αυτοί οικονοµικοί 

οργανισµοί έχουν συµβάλει σηµαντικά στην ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών για τις εµπορικές τράπεζες σε παγκόσµια βάση. Οι 

υπεύθυνοι εµπορικών τραπεζών, έχουν φανερά συνειδητοποιήσει πως µια πολιτική 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας - µε ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής 

παραγωγικότητας, βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και τόνωση των 

επενδύσεων, αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση υψηλού ρυθµού 

ανάπτυξης και στο µέλλον στο παγκόσµιο χώρο, µε στόχο την περαιτέρω πραγµατική 

σύγκλιση της οικονοµίας, τη µείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών. 

 
 
 

                                                 

13 Μπερµπερίδης Τιµόθεος, “ΧΡΗΜΑ”, Μηνιαίο Οικονοµικό και Επενδυτικό Περιοδικό, “H Λήψη 

Χρηµατοοικονοµικών Αποφάσεων και Χρηµατοοικονοµική Ισορροπία”, Αθήνα, Νοέµβριος, 2007. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ 

 

Αν στον τοµέα του διεθνούς εµπορίου και της ολόπλευρης απελευθέρωσης και 

ανάπτυξης του, ο ρόλος παλαιότερα της GATT και σήµερα του WTO είναι 

καθοριστικός στον τοµέα των συναλλαγµατικών όρων διεξαγωγής του διεθνούς 

εµπορίου και στον τοµέα του ελέγχου της διεθνούς ρευστότητας, 14ο ρόλος του ∆ΝΤ 

είναι τόσο σηµαντικός ώστε να θεωρείται θεµατοφύλακας της παγκόσµιας όχι µόνο 

νοµισµατικής αλλά και οικονοµικής τάξης. Και επειδή η παγκόσµια νοµισµατική και 

οικονοµική τάξη συνδέονται άρρηκτα µε το παγκόσµιο εµπόριο, το ∆ΝΤ και o WTO 

θεωρούνται από πολλές πλευρές συµπληρωµατικοί διεθνείς οργανισµοί. 

Συµπληρωµατικοί, µε την έννοια ότι, ουσιαστικά, επιβάλλουν στα κράτη-µέλη 

κατευθύνσεις οικονοµικής πολιτικής όχι µόνο ως προς την εξωτερική διάσταση της 

πολιτικής αυτής αλλά και ως προς την εσωτερική βιοµηχανική, αγροτική, 

εισοδηµατική και τελικά ως προς την γενικότερη οικονοµική πολιτική τους. 

Καταρχήν, υπενθυµίζεται ότι ήδη από την Μεγάλη Κρίση του ’29, το διεθνές 

νοµισµατικό σύστηµα είχε ουσιαστικά καταρρεύσει µαζί µε την οικονοµική 

κατάρρευση των κυριότερων βιοµηχανικών κρατών του τότε κόσµου. Ο Β΄ 

Παγκόσµιος πόλεµος και οι συνεπακόλουθες καταστροφές του, απλώς διηύρυναν το 

µέγεθος µιας προϊούσας αποδόµησης του διεθνούς συστήµατος πληρωµών και 

γενικότερα των διεθνών οικονοµικών σχέσεων. H <<Νοµισµατική και 

∆ηµοσιονοµική ∆ιάσκεψη>> του ΟΗΕ, που συνήλθε στο Bretton Woods των ΗΠΑ το 

1944, ήταν µια απόπειρα να αποτραπεί η περαιτέρω κατάρρευση του διεθνούς 

εµπορίου που είχε αρχίσει το ’29 και, παράλληλα, να διασφαλισθεί µια παγκόσµια 

νοµισµατική και οικονοµική τάξη που δεν θα επέτρεπε την επανάληψη των 

καταστρεπτικών <<υποτιµήσεων και αντιυποτιµήσεων>>, <<προστατευτισµών και 

αντιπροστατευτισµών>> κ.λπ. της προηγούµενης δεκαπενταετίας. 

Με κυριότερους ενδιαφερόµενους, από τους νικητές του πολέµου, τις ΗΠΑ 

και τη Μεγάλη Βρετανία για µια τέτοια γενική εµπορική, νοµισµατική, 

                                                 
14 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 
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συναλλαγµατική και οικονοµική τάξη, οι εργασίες της ∆ιάσκεψης κατέληξαν σε τρεις 

σηµαντικές αποφάσεις για την παγκόσµια οικονοµική κοινότητα: 

1. Τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου νοµισµατικού συστήµατος που επιβάλλει 

κανόνες και δεσµεύσεις στη διεθνή οικονοµική συµπεριφορά των κρατών-

µελών. 

2. Τη σύσταση ενός διεθνούς οργάνου που κατά ουσία θα παρακολουθεί και θα 

ελέγχει την εφαρµογή από τα κράτη-µέλη των κανόνων και των δεσµεύσεων 

του διεθνούς αυτού νοµισµατικού συστήµατος (το όργανο αυτό είναι το ∆ΝΤ). 

3. Τη δηµιουργία της ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης. 

 

3.2. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ∆ΝΤ 

 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο περιγράφεται ως "οργάνωση 184 χωρών, 

προκειµένου να ενθαρρύνει τη σφαιρική νοµισµατική συνεργασία, την ασφαλή 

οικονοµική σταθερότητα, να διευκολύνει το διεθνές εµπόριο, να προωθήσει την 

υψηλή απασχόληση και τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, και να µειώσει την 

ένδεια". 

Με εξαίρεση τη βόρεια Κορέα, την Κούβα, την Ανδόρρα, το Μονακό, το 

Λιχτενστάιν, το Τουβαλού και το Ναούρου, όλα τα κράτη µέλη των Ηνωµένων 

Εθνών συµµετέχουν άµεσα στο ∆ΝΤ. Η πόλη του Βατικάνου, το Χονγκ Κονγκ, το 

Μακάο, η Ταϊβάν, η Παλαιστινιακή αρχή και η ∆ηµοκρατία Sahrawi είναι άλλες 

οντότητες οι οποίες δεν συµµετέχουν στο ∆ΝΤ. 

Στη µεγάλη οικονοµική κρίση της δεκαετίας του '30, καθώς η οικονοµική 

δραστηριότητα στις σηµαντικότερες βιοµηχανικές χώρες µίκραινε, οι χώρες άρχισαν 

να υιοθετούν τις πρακτικές του µερκαντιλισµού, ως προσπάθεια να υπερασπιστούν 

τις οικονοµίες τους µε την αύξηση των περιορισµών στις εισαγωγές. Μερικές χώρες 

περιόρισαν τις ξένες εισαγωγές, µερικές υποτίµησαν τα νοµίσµατά τους, και µερικές 

άρχισαν τις πολιτικές των περίπλοκων περιορισµών στους απολογισµούς 

συναλλάγµατος που κατέχουν οι πολίτες τους. 

Αυτά τα µέτρα ήταν αµφισβητήσιµα καταστρεπτικά για ορισµένες χώρες 

δεδοµένου ότι η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος θεωρεί ότι η καθεµία 

κερδίζει από το εµπόριο χωρίς περιορισµούς. 

Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι, αν και το "µέγεθος της πίτας" 
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ενισχύεται σύµφωνα µε αυτήν την θεωρία της ελευθεροποίησης των συναλλαγών, 

βελτιώνοντας όλες τις βιοµηχανίες, ωστόσο υπάρχουν πάντα βιοµηχανίες που χάνουν 

ενώ άλλες ωφελούνται σε οποιαδήποτε δεδοµένη χώρα. Το παγκόσµιο εµπόριο 

σηµείωσε απότοµη κάµψη, όπως η απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο σε πολλές 

χώρες. 

Τα µέλη συνέταξαν έναν χάρτη ενός διεθνούς οργάνου για να επιτηρήσουν το 

διεθνές νοµισµατικό σύστηµα και για να προάγουν την αποβολή των περιορισµών 

ανταλλαγής σχετικά µε το εµπόριο στα αγαθά και τις υπηρεσίες, και τη σταθερότητα 

των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ξεκίνησε την λειτουργία του τον ∆εκέµβριο 

του 1945, όταν υπέγραψαν οι πρώτες 29 χώρες τα άρθρα συµφωνίας της. Οι νοµικοί 

σκοποί του ∆ΝΤ είναι ακόµα και σήµερα οι ίδιοι όπως όταν διατυπώθηκαν το 1944. 

Από το τέλος του Β’ παγκόσµιου πολέµου µέχρι την δεκαετία του '70, ο 

κεφαλαιοκρατικός κόσµος δοκίµασε την πρωτοφανή αύξηση των πραγµατικών 

εισοδηµάτων. Μέσα στο κεφαλαιοκρατικό σύστηµα, τα οφέλη της αύξησης δεν έχουν 

ρεύσει εξίσου σε όλα τα έθνη αλλά συνολικά είχε υπάρξει µια αύξηση στην ευηµερία 

που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση µε τους όρους των κεφαλαιοκρατικών χωρών κατά 

τη διάρκεια της περιόδου µεσοπολέµου. 

Εκείνη την περίοδο εκτός από την αυξανόµενη ευηµερία, η παγκόσµια 

οικονοµία και το νοµισµατικό σύστηµα είχαν υποβληθεί σε άλλες σηµαντικές 

αλλαγές που είχαν αυξήσει τη σηµασία και τη σχετικότητα των σκοπών που 

εξυπηρετούνται από το ∆ΝΤ, αλλά και που είχε απαιτήσει επίσης το ∆ΝΤ για να 

προσαρµοστεί και να µεταρρυθµίσει. 

Οι µεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία και τις επικοινωνίες συνέβαλλαν στην 

αυξανόµενη διεθνή ολοκλήρωση των αγορών και στους πιο στενούς συνδέσµους 

µεταξύ των εθνικών οικονοµιών. 

Η επιρροή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στη σφαιρική οικονοµία 

αυξήθηκε σταθερά δεδοµένου ότι συσσώρευσε περισσότερα µέλη. Ο αριθµός χωρών 

µελών του ∆ΝΤ απεικονίζει την επίτευξη της πολιτικής ανεξαρτησίας από πολλές 

αναπτυσσόµενες χώρες. 

Η επέκταση της ιδιότητας µέλους του ∆ΝΤ, µαζί µε τις αλλαγές στην 

παγκόσµια οικονοµία, ανάγκασε το ∆ΝΤ να προσαρµοστεί µε ποικίλους τρόπους και 

να συνεχίσει τους σκοπούς του αποτελεσµατικά.  
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15Οι σκοποί του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι: 

1. Η προώθηση της διεθνούς νοµισµατικής συνεργασίας µέσω ενός µόνιµου 

οργάνου που παρέχει τα µηχανήµατα για τις διαβουλεύσεις και τη συνεργασία 

στα διεθνή νοµισµατικά προβλήµατα. 

2. Η διευκόλυνση της επέκτασης και της ισορροπηµένης αύξησης του διεθνούς 

εµπορίου, για να συµβάλει µε αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή και τη 

συντήρηση των υψηλών επιπέδων απασχόλησης και πραγµατικού 

εισοδήµατος και στην ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων όλων των µελών ως 

αρχικούς στόχους της οικονοµικής πολιτικής. 

3. Η προώθηση της σταθερότητας ανταλλαγής, για να διατηρήσει τις τακτικές 

ρυθµίσεις ανταλλαγής µεταξύ των µελών, και για να αποφευχθεί η 

ανταγωνιστική υποτίµηση ανταλλαγής. 

4. Η καθιέρωση ενός πολύπλευρου συστήµατος πληρωµών για τις τρέχουσες 

συναλλαγές µεταξύ των µελών και η αποβολή των περιορισµών 

συναλλάγµατος που παρακωλύουν την αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου. 

5. Η ενίσχυση της εµπιστοσύνης στα µέλη για να καταστήσει τους γενικούς 

πόρους του Ταµείου προσωρινά διαθέσιµους, παρέχοντας κατά συνέπεια την 

ευκαιρία να διορθωθούν οι ελλείψεις προσαρµοστικότητας στο ισοζύγιο 

πληρωµών χωρίς προσφυγή στα µέτρα εθνικής ή διεθνούς ευηµερίας. 

6. Ο περιορισµός της διάρκειας και του βαθµού ανισορροπίας στα διεθνή 

ισοζύγια πληρωµών των µελών. 

 

3.3. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΝΤ 

 

Στα εξήντα πέντε χρόνια ύπαρξης και δράσης του ∆ΝΤ, οι βασικές του 

λειτουργίες µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:16 

Α) Την Ελεγκτική Λειτουργία, µε την έννοια ότι το ∆ΝΤ παρακολουθεί, µελετά και 

αναλύει τις συναλλαγµατικές, νοµισµατικές και, σε τελευταία ανάλυση, τις 

παγκόσµιες οικονοµικές ισορροπίες και τη σωστή εφαρµογή από τα κράτη-µέλη των 

                                                 
15 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 
16 Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 
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κανόνων που τις διέπουν. Τα κράτη-µέλη, δηλαδή, βρίσκονται υπό τη συνεχή 

<<επιτήρηση>> και << εποπτεία>> του ∆ΝΤ τόσο στη χάραξη και εφαρµογή της 

νοµισµατικής τους πολιτικής και της δηµοσιονοµικής τους διαχείρισης όσο και της 

συναλλαγµατικής τους πολιτικής. 

Η <<επιτήρηση>> του ∆ΝΤ ταξινοµείται στις ακόλουθες <<χωρικές>> 

κατηγορίες: 

- Επιτήρηση ανά Χώρα 

Πρόκειται για την επίσηµη <<ετήσια επίσκεψη>> του ∆ΝΤ σε κάθε µια χώρα-

µέλος ξεχωριστά και µε κύριο θέµα συζήτησης την οικονοµική πολιτική της χώρας. 

- Παγκόσµια Επιτήρηση 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ συντάσσει µια ετήσια έκθεση αναφορικά 

µε τις παγκόσµιες οικονοµικές τάσεις και εξελίξεις. Η κύρια πηγή πληροφοριών για 

τη σύνταξη της συγκεκριµένης έκθεσης είναι οι Προοπτικές για την Παγκόσµια 

Οικονοµία που καταρτίζει το προσωπικό του ∆ΝΤ δυο φορές το χρόνο και πριν από 

τη Σύνοδο του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. 

- Επιτήρηση ανά Περιοχή 

Με τη µέθοδο αυτή το ∆ΝΤ παρακολουθεί τις πολιτικές που ακολουθούνται 

από τις επιµέρους οικονοµικές ή τελωνειακές κ.λπ. ενώσεις που έχουν δηµιουργηθεί 

στο παγκόσµιο στερέωµα. 

Β) Τη Χρηµατοδοτική Λειτουργία: Πρόκειται για την πιο σηµαντική από τις 

λειτουργίες του ∆ΝΤ. Με αυτήν το ∆ΝΤ παρέχει στις χώρες-µέλη του τη δυνατότητα 

να δανειστούν ξένο συνάλλαγµα για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις όποιες 

δυσκολίες έχουν µε το ισοζύγιο πληρωµών τους. Ο δανεισµός µιας χώρας-µέλους από 

το ∆ΝΤ έχει τη λογική του να επανέλθει το ισοζύγιο πληρωµών σε ισορροπία, να 

σταθεροποιηθεί η οικονοµική δραστηριότητα και να υπάρξει µια οικονοµική 

ανάπτυξη που θα βοηθήσει τη χώρα στο να διατηρήσει ισχυρό το νόµισµα της και να 

περιορίσει µια πιθανή µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της. 

Γ) Τη Συµβουλευτική Λειτουργία, µε την έννοια ότι η επιτήρηση έχει τη 

<<συνέχεια>> της στην παραγωγή ανεπίσηµων ή και επίσηµων προτάσεων γνωµών, 

συµβουλών κ.λπ. του ∆ΝΤ προς τα κράτη-µέλη τόσο ως σύνολο όσο και, κυρίως, ως 

αυτοτελείς µονάδες της διεθνούς οικονοµικής κοινότητας. Οι προτάσεις αυτές 

εξειδικεύονται κατά τοµείς της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής και η 

αµφισβήτηση εγκυρότητας τους δηµιουργεί ένα <<κλίµα>> του οποίου το <<ειδικό 

βάρος>> αποτελεί ηθική και, σε ορισµένες περιπτώσεις, αναγκαστική πίεση. 
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Το ∆ΝΤ παρέχει τις <<συµβουλές>> του σε τοµείς όπως η δηµοσιονοµική 

πολιτική, η νοµισµατική πολιτική και οι µακροοικονοµικές και οικονοµικές 

στατιστικές. 

Το ∆ΝΤ παρέχει τη συµβουλευτική και τεχνική του βοήθεια µε διαφόρους 

τρόπους, όπως µε αποστολές προσωπικού µικρής διάρκειας, µε επιχώρια τοποθέτηση 

ειδικών επιστηµόνων στον κυβερνητικό ιστό από ένα µικρό µέχρι ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, µε τεχνικές και διαγνωστικές εκθέσεις, µε εκπαιδευτικά µαθήµατα, µε 

σεµινάρια αλλά και µε on-line υποστήριξη από την Ουάσιγκτον, που είναι η έδρα του 

∆ΝΤ. 

 

3.4. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ∆ΝΤ 
 

Ανώτατο Αποφασιστικό Όργανο του ∆ΝΤ είναι το Συµβούλιο των ∆ιοικητών 

του και των Αναπληρωτών τους, οι οποίοι, συνήθως, είναι οι ∆ιοικητές των 

Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-µελών µε πενταετή θητεία.17 

Ανώτατο Εκτελεστικό Όργανο του ∆ΝΤ είναι το Εκτελεστικό Συµβούλιο, που 

αποτελείται από 22 Εκτελεστικούς ∆ιευθυντές οι οποίοι και διορίζουν το ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, τη διοικητική κορυφή δηλαδή του ∆ΝΤ. Ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος 

προΐσταται του Εκτελεστικού Συµβουλίου καθώς και όλου του προσωπικού του 

Οργανισµού που υπολογίζεται περίπου στα 4000 άτοµα από 180 και πλέον χώρες. 

Τέλος, σηµειώνεται πως σε ζητήµατα αποφάσεων και ψηφοφοριών, η 

συµµετοχή των κρατών-µελών είναι συναρτώµενη µε το ποσοστό συµµετοχής τους 

στο κεφάλαιο του ∆ΝΤ. 

 

                                                 

17http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_

%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA

%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF, ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, Ανάκτηση από: ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ. 

Ζαχαριάδης – Σούρα, ∆., (2004), ∆ιεθνής Οικονοµικοί Οργανισµοί – Με ιδιαίτερη και εκτεταµένη 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη. 
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3.5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ 

 

Κατά τα τελευταία έτη, το ∆ΝΤ έχει γίνει πιο ευέλικτο ως προς τον τρόπο µε 

τον οποίο συνεργάζεται µε τις χώρες επί ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη 

διαρθρωτική µεταρρύθµιση  της οικονοµίας. 18Το ∆ΝΤ εισήγαγε επίσης, ως µέρος 

µιας εκτεταµένης µεταρρύθµισης των  πρακτικών δανειοδότησης που ανακοίνωσε το 

Μάρτιο του 2009, µια νέα δανειοδοτική  διευκόλυνση, την Ευέλικτη Γραµµή 

Πίστωσης (Flexible Credit Line), η οποία για πρώτη  φορά στην ιστορία του Ταµείου 

δεν περιλαµβάνει (εκ των υστέρων) όρους προγράµµατος,  εφόσον η χώρα πληροί 

αυστηρά κριτήρια προεπιλογής. Αυτή είναι η έννοια της εκ των  προτέρων πολιτικής. 

 

3.5.1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης, µε την ευρεία έννοιά τους, καλύπτουν 

τόσο το  σχεδιασµό προγραµµάτων που στηρίζει το ∆ΝΤ, ήτοι τις υποκείµενες 

µακροοικονοµικές και  διαρθρωτικές πολιτικές, όσο και τους τρόπους τους οποίους 

χρησιµοποιεί για την  παρακολούθηση της προόδου µε σκοπό την επίτευξη των 

στόχων που θέτει η χώρα σε  συνεργασία µε το ∆ΝΤ. Οι προϋποθέσεις 

χρηµατοδότησης επιδιώκουν την παροχή  βοήθειας προς τις χώρες µέλη για την 

επίλυση προβληµάτων εξωτερικού ισοζυγίου  πληρωµών χωρίς την προσφυγή σε 

µέτρα τα οποία ενδεχοµένως να θέσουν σε κίνδυνο την  εθνική ή διεθνή ευηµερία. 

Παράλληλα, τα µέτρα προορίζονται για τη διαφύλαξη των πόρων  του ∆ΝΤ 

διασφαλίζοντας ότι η οικονοµία της χώρας θα είναι αρκετά υγιής για την  

αποπληρωµή του δανείου. 

Όλες οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης στο πλαίσιο ενός προγράµµατος που 

στηρίζει το ∆ΝΤ πρέπει να είναι κρίσιµες από πλευράς µακροοικονοµίας, ήτοι, 

κρίσιµες για την επίτευξη των  µακροοικονοµικών στόχων του προγράµµατος ή για 

την παρακολούθηση της υλοποίησης, ή  απαραίτητες για την υλοποίηση ειδικών 

διατάξεων στα πλαίσια της Συµφωνίας του ∆ΝΤ. 

 

                                                 
18 http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/conditiog.htm, About the IMF, Ανάκτηση από: 

International Monetary Fund. 
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3.5.2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της Ευέλικτης Γραµµής 

Πίστωσης του ∆ΝΤ έχουν τη µορφή προκαθορισµένων αυστηρών κριτηρίων επιλογής 

(γνωστές ως εκ των  προτέρων προϋποθέσεις). Αναφορικά µε όλες τις άλλες 

διευκολύνσεις, οι προϋποθέσεις  χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τη σύνδεση των 

εκταµιεύσεων µε την υλοποίηση του  προγράµµατος (γνωστές ως εκ των υστέρων 

προϋποθέσεις χρηµατοδότησης). 

Κατά τον καθορισµό των εκ των υστέρων προϋποθέσεων χρηµατοδότησης οι 

οποίες  σχετίζονται µε το πρόγραµµα, το ∆ΝΤ καθοδηγείται από την αρχή ότι η χώρα 

µέλος έχει  πρωταρχική ευθύνη για την επιλογή, το σχεδιασµό και την υλοποίηση της 

πολιτικής η οποία θα καταστήσει το πρόγραµµα επιτυχές. Το πρόγραµµα πολιτικής 

της χώρας µέλους περιγράφεται σε µια δήλωση προθέσεων (στην οποία συχνά 

προσαρτάται ένα µνηµόνιο  οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτικής) η οποία 

συνοδεύει το αίτηµα της χώρας για  χρηµατοδότηση από το ∆ΝΤ. Οι στόχοι ενός 

προγράµµατος και τα είδη της σχετικής πολιτικής εξαρτώνται από τις ειδικές 

περιστάσεις κάθε χώρας. Ωστόσο, ο γενικότερος  στόχος συνίσταται πάντα στην 

αποκατάσταση ή τη διατήρηση της βιωσιµότητας και της  µακροοικονοµικής 

σταθερότητας του ισοζυγίου πληρωµών, θέτοντας παράλληλα τη βάση για βιώσιµη 

και ποιοτική ανάπτυξη. 

 

3.5.3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία των περισσότερων χρηµατοδοτήσεων 

από το ∆ΝΤ είναι οι σταδιακές εκταµιεύσεις και η σύνδεση πρόσθετων 

χρηµατοδοτήσεων σε  ευαπόδεικτες δράσεις πολιτικής. Έτσι επιτυγχάνεται η πρόοδος 

στην υλοποίηση του  προγράµµατος και η µείωση των κινδύνων για το ∆ΝΤ. Οι 

αναθεωρήσεις προγράµµατος  παρέχουν ένα πλαίσιο για την περιοδική αξιολόγηση 

από την Εκτελεστική Επιτροπή του βαθµού στον οποίο το πρόγραµµα που στηρίζει το 

∆ΝΤ υλοποιείται γενικά µε επιτυχία και του βαθµού στον οποίο απαιτούνται 

τροποποιήσεις για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Οι αναθεωρήσεις 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των υποκείµενων οικονοµικών πολιτικών ενός 

προγράµµατος από απόψεως αναδροµικής ισχύος (αξιολόγηση του βαθµού στον 
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οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε το συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα) και 

από προορατικής απόψεως (αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο το πρόγραµµα χρήζει 

τροποποίησης εν όψει νέων εξελίξεων).Οι αναθεωρήσεις συνήθως συνεπάγονται 

παρακολούθηση του βαθµού στον οποίο πληρούνται οι συµφωνηθέντες στόχοι 

(προϋποθέσεις χρηµατοδότησης). Οι στόχοι µπορεί να έχουν διάφορες µορφές: 

� Οι προκαταρκτικές ενέργειες είναι µέτρα τα οποία µια χώρα συµφωνεί να 

λάβει πριν την έγκριση χρηµατοδότησης ή την ολοκλήρωση αναθεώρησης 

από την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ΝΤ. Τα εν λόγω µέτρα διασφαλίζουν 

ότι το πρόγραµµα διαθέτει τα απαραίτητα θεµέλια για να καταστεί 

επιτυχές, ή ότι ακολουθεί και πάλι σωστή πορεία κατόπιν παρεκκλίσεων 

από συµφωνηθείσες πολιτικές. Οι προκαταρκτικές ενέργειες µπορεί να 

περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, την εξάλειψη ελέγχων τιµών ή την 

επίσηµη έγκριση του κρατικού προϋπολογισµού σύµφωνα µε το 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος. 

� Τα ποσοτικά κριτήρια απόδοσης (ΠΚΑ) είναι ειδικοί και µετρήσιµοι όροι 

οι οποίοι πρέπει να πληρούνται για το συµφωνηθέν ποσό της προς 

εκταµίευση πίστωσης. Τα ΠΚΑ συνήθως αναφέρονται σε 

µακροοικονοµικές µεταβλητές υπό τον έλεγχο των αρχών, όπως ορισµένα 

νοµισµατικά και πιστωτικά συνολικά µεγέθη, διεθνή αποθεµατικά, 

δηµοσιονοµικά ισοζύγια ή εξωτερικός δανεισµός. Για παράδειγµα, ένα 

πρόγραµµα ενδεχοµένως να περιλαµβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο καθαρών 

διεθνών αποθεµατικών, ένα ανώτατο επίπεδο καθαρών εγχώριων 

περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας, ή ένα ανώτατο επίπεδο 

κρατικού δανεισµού. Τα ΠΚΑ µπορεί να συµπληρώνονται µε ενδεικτικούς 

στόχους, για τους οποίους δεν απαιτείται παραίτηση σε περίπτωση που 

δεν επιτευχθούν. Οι εν λόγω στόχοι συχνά θέτονται για τους επόµενους 

µήνες ενός προγράµµατος και εν συνεχεία µετατρέπονται σε ΠΚΑ, µε τις 

κατάλληλες τροποποιήσεις, καθώς οι οικονοµικές τάσεις 

σταθεροποιούνται. 

� Τα διαρθρωτικά σηµεία αναφοράς είναι (συχνά µη ποσοτικοποιήσιµα) 

µέτρα τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για την επίτευξη των στόχων του 

προγράµµατος. Τα εν λόγω σηµεία αναφοράς ποικίλουν µεταξύ των 

προγραµµάτων αλλά µπορεί, για παράδειγµα, να περιλαµβάνουν µέτρα 

για τη βελτίωση των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, τη 
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δηµιουργία συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, ή την ενίσχυση της 

διαχείρισης δηµόσιων οικονοµικών. 

 

3.5.4. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Η δανειοδότηση από το ∆ΝΤ περιλάµβανε πάντοτε προϋποθέσεις 

χρηµατοδότησης. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι προϋποθέσεις του ∆ΝΤ 

επικεντρώνονταν σε µεγάλο βαθµό στη µακροοικονοµική πολιτική. Εν συνεχεία, 

σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στην πολυπλοκότητα και το πεδίο εφαρµογής των 

διαρθρωτικών όρων οι οποίοι συνόδευαν τα δάνεια από το ∆ΝΤ. Αυτή η διεύρυνση 

και εµβάθυνση των προϋποθέσεων αντικατόπτριζαν εν µέρει την ολοένα και 

µεγαλύτερη ανάµειξη του ∆ΝΤ σε χώρες χαµηλού εισοδήµατος ή που βρίσκονταν σε 

µεταβατικό στάδιο όσο αφορούν στις αγορές, όπου τα διαρθρωτικά προβλήµατα τα 

οποία παρακωλύουν την ευρύτερη οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη ήταν 

ιδιαίτερα σοβαρά. 

Το 2000, το ∆ΝΤ διεξήγαγε εκτενή αναθεώρηση των προϋποθέσεων 

χρηµατοδότησης  µια διαδικασία η οποία περιλάµβανε επίσης διαβουλεύσεις µε 

ενδιαφερόµενους εκτός ∆ΝΤ στόχος της οποίας ήταν η ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων που στηρίζονται από το ∆ΝΤ. Η εν λόγω 

αναθεώρηση αναγνώρισε ότι τα επιτυχηµένα προγράµµατα οικονοµικής πολιτικής 

πρέπει να στηρίζονται σε ισχυρή κυριότητα χώρας. Εποµένως, το ∆ΝΤ πασχίζει να 

επικεντρωθεί εντονότερα και να είναι σαφέστερο σχετικά µε τους όρους οι οποίοι 

συνοδεύουν τις χρηµατοδοτήσεις του, καθώς και να είναι ευέλικτο και να 

ανταποκρίνεται σε συζητήσεις σχετικά µε εναλλακτική πολιτική µε χώρες που ζητούν 

χρηµατοοικονοµική βοήθεια. 

Οι αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές περί προϋποθέσεων 

χρηµατοδότησης, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τους εν λόγω στόχους, υιοθετήθηκαν 

από την Επιτροπή του ∆ΝΤ το Σεπτέµβριο του 2002. Η Εκτελεστική Επιτροπή του 

∆ΝΤ επανεξέτασε την εφαρµογή των νέων κατευθυντήριων γραµµών το Μάρτιο του 

2005, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι είχε σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος και 

ενθαρρύνοντας το προσωπικό να προάγει περαιτέρω τις εν λόγω προσπάθειες. 

Το 2007, το Γραφείο Ανεξάρτητης Αξιολόγησης (ΓΑΑ) του ∆ΝΤ ολοκλήρωσε 

µια αξιολόγηση διαρθρωτικών προϋποθέσεων χρηµατοδότησης στα προγράµµατα 

που στηρίζει το ∆ΝΤ. Η έκθεση έδωσε νέα ώθηση στην εν εξελίξει προσπάθεια που 
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καταβάλλεται προκειµένου οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης να καταστούν ακόµα 

πιο επικεντρωµένες και συναφείς. Βάσει του πορίσµατος του ΓΑΑ σύµφωνα µε το 

οποίο ο αριθµός των διαρθρωτικών όρων δεν είχε µειωθεί και ορισµένοι όροι δεν 

ήταν σηµαντικοί για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, η Εκτελεστική 

Επιτροπή του ∆ΝΤ ζήτησε ενισχυµένες προσπάθειες για την επίτευξη λιτότητας 

εστιάζοντας σε µέτρα τα οποία είναι καίρια για την επιτυχία των προγραµµάτων και 

παρέχοντας ενδελεχή αιτιολόγηση των όρων. 

Το Μάιο του 2008 η Εκτελεστική Επιτροπή συζήτησε το σχέδιο υλοποίησης 

διαχείρισης ανταποκρινόµενη στις συστάσεις του ΓΑΑ τις οποίες ενέκρινε η 

Επιτροπή. Βάσει του σχεδίου ζητείται να ενταθεί η εφαρµογή των Κατευθυντήριων 

Γραµµών περί Προϋποθέσεων του 2002, ζητώντας καλύτερη αιτιολόγηση της 

κρισιµότητας, δηµιουργώντας σαφείς συνδέσµους µεταξύ των στόχων, των 

στρατηγικών και των προϋποθέσεων, και βελτιώνοντας τα έγγραφα του 

προγράµµατος. Το σχέδιο περιλαµβάνει επίσης την αναβάθµιση της ΜΟΝΑ µια βάση 

δεδοµένων µε πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις των προγραµµάτων που 

στηρίζει το ∆ΝΤ για τη βελτίωση της παρακολούθησης των προγραµµάτων και για να 

καταστεί διαθέσιµο στο κοινό. 

Το Μάρτιο του 2009, το ∆ΝΤ εκσυγχρόνισε το πλαίσιο προϋποθέσεων 

χρηµατοδότησης υπό το φάσµα µιας εκτενούς µεταρρύθµισης για να ενισχύσει την 

ικανότητά του αναφορικά µε την πρόληψη και την επίλυση κρίσεων. Το νέο πλαίσιο 

διασφαλίζει ότι οι διαθρωτικοί όροι που συνδέονται µε εκταµιεύσεις 

χρηµατοδοτήσεων από το ∆ΝΤ επικεντρώνονται αρκετά και είναι επαρκώς 

προσαρµοσµένοι στη οικονοµική πολιτική και κατάσταση της κάθε χώρας µέλους. 

Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας προκαθορισµένα κριτήρια επιλογής 

στο πλαίσιο της Ευέλικτης Γραµµής Πίστωσης και καθιστώντας τις παραδοσιακές 

προϋποθέσεις πιο ευέλικτες στο πλαίσιο άλλων διευκολύνσεων. Ειδικότερα, η 

παρακολούθηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων διεξάγεται πλέον εξ ολοκλήρου 

στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων προγραµµάτων, µε τη χρήση διαρθρωτικών 

κριτηρίων απόδοσης να έχει σταµατήσει σε όλες τις συµφωνίες του ∆ΝΤ, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος. 

Σε συνοχή µε το πνεύµα των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων των προϋποθέσεων 

χρηµατοδότησης, οι διαρθρωτικές προϋποθέσεις των Συµφωνιών Stand-By, οι οποίες 

εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008-09, έχουν 

προσαρµοστεί και επικεντρωθεί περισσότερο σε βασικούς τοµείς εµπειρογνωµοσύνης 
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του Ταµείου. Επίσης, ως µέρος των προσπαθειών του ∆ΝΤ να προστατέψει τους 

ευάλωτους κατά την κρίση, οι προϋποθέσεις των προγραµµάτων στις περισσότερες 

χώρες περιλαµβάνουν µια δέσµευση από την κυβέρνηση για την ενίσχυση της χρήσης 

πόρων για συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας. 

 

3.6. ΛΗΨΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ (∆ΝΤ) 

  

Μία από τις κυριότερες ευθύνες του ∆ΝΤ είναι η παροχή δανείων σε κράτη 

µέλη που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ισολογισµού πληρωµών. Αυτή η οικονοµική 

βοήθεια επιτρέπει σε χώρες να αποκαταστήσουν τα διεθνή τους αποθεµατικά, να 

σταθεροποιήσουν το νόµισµά τους, να συνεχίσουν την πληρωµή των εισαγωγών τους, 

καθώς και να αποκαταστήσουν τις συνθήκες για ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη ενώ 

παράλληλα δροµολογούν πρακτικές για να διορθώσουν τα υποθάλπτοντα 

προβλήµατα.19 Σε αντίθεση µε τις αναπτυξιακές τράπεζες, το ∆ΝΤ δεν παρέχει δάνεια 

για συγκεκριµένα έργα. 

 

3.6.1. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΝΑ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ? 

 

Μια χώρα µέλος µπορεί να ζητήσει οικονοµική βοήθεια από το ∆ΝΤ αν έχει 

ανάγκη ισολογισµού πληρωµών, δηλαδή αν δεν µπορεί να βρεί επαρκή 

χρηµατοδότηση µε προσιτούς όρους για να καλύψει τις καθαρές διεθνείς πληρωµές 

της διατηρώντας παράλληλα επαρκή αποθεµατικά. Τα δάνεια του ∆ΝΤ µετριάζουν τις 

προσαρµοστικές πολιτικές και µεταρρυθµίσεις που η χώρα πρέπει να εφαρµόσει 

προκειµένου να διορθώσει το πρόβληµα του ισολογισµού των πληρωµών της και να 

αποκαταστήσει τις συνθήκες για ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη. 

 

3.6.2. Η ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΝΤ 

 

Ο όγκος των δανείων που παρέχει το ∆ΝΤ παρουσιάζει σηµαντικές 

                                                 
19 http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/howlendg.htm, About the IMF, Ανάκτηση από: 

International Monetary Fund. 
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διακυµάνσεις από χρόνο σε χρόνο. Η πετρελαϊκή κρίση στη δεκαετία του 1970 και η 

κρίση των δανείων στη δεκαετία του 1980 προκάλεσαν σηµαντικές αυξήσεις στην 

παροχή δανείων από το ∆ΝΤ. Στη δεκαετία του 1990 η µεταβατική διαδικασία στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και οι κρίσεις στις οικονοµίες των 

αναδυόµενων αγορών αύξησαν τη ζήτηση για πόρους από το ∆ΝΤ. Οι βαθιές κρίσεις 

στη Λατινική Αµερική κράτησαν επίσης ψηλά τη ζήτηση για πόρους του ∆ΝΤ στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά τα δάνεια αυτά αποπληρώθηκαν κατά το 

µεγαλύτερο µέρος τους µε τη βελτίωση των συνθηκών. Η παροχή δανείων από το 

∆ΝΤ αυξήθηκε εκ νέου στα τέλη του 2008, καθώς η περίοδος της κεφαλαιακής 

αφθονίας και του χαµηλού κόστους οικονοµικού ρίσκου ακολουθήθηκε από την 

παγκόσµια αποµόχλευση στα πλαίσια της οικονοµικής κρίσης των αναπτυγµένων 

οικονοµιών. 

 

3.6.3. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ 

 

Όταν µια χώρα µέλος ζητήσει δάνειο από το ∆ΝΤ, το δάνειο παρέχεται 

συνήθως κατόπιν «διευθέτησης» που, όταν χρειάζεται, µπορεί να ορίζει 

συγκεκριµένες πολιτικές και µέτρα που η χώρα συµφωνεί να εφαρµόσει προκειµένου 

να επιλύσει το πρόβληµα του ισολογισµού των πληρωµών της. Το οικονοµικό 

πρόγραµµα που χαράσσεται µέσα στο πλαίσιο της συµφωνίας δηµιουργείται από τη 

χώρα µέλος σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ και παρουσιάζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του ∆ΝΤ µε τη µορφή Επιστολής ∆ήλωσης Προθέσεων. Όταν η συµφωνία εγκριθεί 

από το Συµβούλιο, το δάνειο συνήθως παρέχεται σε σταδιακές δόσεις κατά τη 

διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος. 

 

3.6.4. ∆ΑΝΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ∆ΝΤ 

 

Στη διάρκεια της ζωής του, το ∆ΝΤ έχει δηµιουργήσει διάφορα δανειακά 

όργανα ή «διευκολύνσεις» που τροποποιούνται προκειµένου να αντιµετωπίσουν 

συγκεκριµένες περιστάσεις των χωρών µελών του. Χώρες χαµηλού εισοδήµατος 

µπορούν να δανειστούν µε όρους παραχωρήσεων µέσω της ∆ιευκόλυνσης 

Εκτεταµένης Πίστωσης (∆ΕΠ), της ∆ιευκόλυνσης Ετοιµότητας Παροχής Πίστωσης 

(∆ΕΠΠ) και της ∆ιευκόλυνσης Ταχείας Πίστωσης (∆ΤΠ). ∆άνεια χωρίς όρους 

παραχωρήσεων παρέχονται συνήθως από τις ∆ιευθετήσεις Ετοιµότητας (∆Ε), από το 
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Εύκαµπτο Πιστωτικό Όριο (ΕΠΟ) και από τη ∆ιευκόλυνση Εκτεκταµένου Ταµείου 

(∆ΕΤ) (που συνήθως χρειάζεται για µακροπρόθεσµες ανάγκες). Το ∆ΝΤ παρέχει 

επίσης βοήθεια έκτακτης ανάγκης για την παροχή υποστήριξης ανάκαµψης από 

φυσικές καταστροφές και από ένοπλες συγκρούσεις. Όλες οι διευκολύνσεις χωρίς 

παραχωρήσεις υπόκεινται σε χρεώσεις επιτοκίων του ∆ΝΤ που διαµορφώνεται 

ανάλογα µε τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και που είναι γνωστές σαν «χρεωστικό 

τέλος», ενώ µεγάλα δάνεια (πάνω από ορισµένα όρια) επιδέχονται πρόσθετες 

χρεώσεις. Το χρεωστικό τέλος βασίζεται στο επιτόκιο Ειδικών ∆ικαιωµάτων 

Ανάληψης (Ε∆Α) που αναθεωρείται σε εβδοµαδιαία βάση λαµβάνοντας υπόψη τις 

αλλαγές σε βραχυπρόθεσµα επιτόκια που γίνονται στις κυριότερες διεθνείς 

χρηµατοοικονοµικές αγορές. Το ποσό που µπορεί να δανειστεί κάθε χώρα από το 

∆ΝΤ, που είναι γνωστό σαν όριο πρόσβασης, ποικίλει ανάλογα µε το είδος του 

δανείου αλλά συνήθως αποτελεί πολλαπλάσιο της ποσόστωσης ∆ΝΤ της χώρας. Το 

όριο µπορεί να ξεπεραστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το Εύκαµπτο Πιστωτικό Όριο 

δεν έχει προκαθορισµένα όρια πρόσβασης. 

Οι νέες Παραχωρητικές ∆ιευκολύνσεις για Χώρες Χαµηλού Εισοδήµατος 

(ΧΧΕ) δηµιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2010 µε το Ταµείο Ανάπτυξης και 

Μείωσης της Ένδειας (ΤΑΜΕ) σαν µέρος µιας ευρύτερης µεταρρύθµισης που έχει 

σαν στόχο να κάνει την οικονοµική υποστήριξη που παρέχει το ∆ΝΤ πιο ευέλικτη και 

προσαρµοσµένη να αντιµετωπίσει τις ποικιλόµορφες ανάγκες των ΧΧΕ. Τα όρια 

πρόσβασης και τα πρότυπα έχουν περίπου διπλασιαστεί σε σύγκριση µε τα επίπεδα 

πριν από την κρίση. Οι όροι χρηµατοδότησης έχουν γίνει πιο παραχωρητικοί, ενώ το 

επιτόκιο αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια. Όλες οι διευκολύνσεις υποστηρίζουν 

κρατικά προγράµµατα που στοχεύουν στην επίτευξη σταθερής µακροοικονοµικής 

θέσης µαζί µε ισχυρή και διαρκή ανάπτυξη, καθώς και τη µείωση της ένδειας. 

� Η ∆ιευκόλυνση Εκτεταµένης Πίστωσης (∆ΕΠ) διαδέχεται τη 

∆ιευκόλυνση Ανάπτυξης και Μείωσης της Ένδειας (∆ΑΜΕ) σαν το κύριο 

όργανο του ∆ΝΤ για την παροχή µεσοπρόθεσµης υποστήριξης των ΧΧΕ 

µε παρατεινόµενα προβλήµατα ισοζυγίου πληρωµών. Η χρηµατοδότηση 

από τη ∆ΕΠ προς το παρόν έχει µηδενικό επιτόκιο µε χαριστική περίοδο 

5,5 ετών και τελική διάρκεια 10 ετών. 

� Η ∆ιευκόλυνση Ετοιµότητας Παροχής Πίστωσης (∆ΕΠΠ) παρέχει 

οικονοµική υποστήριξη σε ΧΧΕ µε βραχυπρόθεσµα προβλήµατα 

ισοζυγίου πληρωµών. Η ∆ΕΠΠ αντικαθιστά το Τµήµα Υψηλής 
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Πρόσβασης της ∆ιευκόλυνσης Εξωγενών Πληγµάτων και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο φάσµα περιστάσεων, ακόµη και σε προληπτική 

βάση. Η χρηµατοδότηση από τη ∆ΕΠΠ προς το παρόν έχει µηδενικό 

επιτόκιο µε χαριστική περίοδο 4 ετών και τελική διάρκεια 8 ετών.  

� Η ∆ιευκόλυνση Ταχείας Πίστωσης (∆ΤΠ) παρέχει ταχεία οικονοµική 

υποστήριξη µε περιορισµένους όρους για ΧΧΕ που αντιµετωπίζουν 

επείγουσα ανάγκη ισολογισµού πληρωµών. Η ∆ΤΠ βελτιστοποιεί την 

έκτακτη υποστήριξη του ∆ΝΤ για τις ΧΧΕ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µε ευελιξία σε µεγάλο φάσµα περιστάσεων. Η χρηµατοδότηση από την 

∆ΤΠ προς το παρόν έχει µηδενικό επιτόκιο µε χαριστική περίοδο 5,5 ετών 

και τελική διάρκεια 10 ετών. 

∆ιευθετήσεις Ετοιµότητας (∆Ε). Ο κύριος όγκος βοήθειας από το ∆ΝΤ σε 

χώρες µεσαίου εισοδήµατος παρέχεται από τις ∆ιευθετήσεις Ετοιµότητας. Οι ∆Ε είναι 

σχεδιασµένες για να παρέχουν βοήθεια σε χώρες µε βραχυπρόθεσµα προβλήµατα 

ισοζυγίου πληρωµών. Οι στόχοι του προγράµµατος είναι σχεδιασµένοι να 

αντιµετωπίσουν αυτά τα προβλήµατα και οι οικονοµικές παροχές του ∆ΝΤ γίνονται 

µε την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι στόχοι. Η διάρκεια των 

∆Ε είναι συνήθως 12-24 µήνες και η αποπληρωµή γίνεται µέσα σε 3.25 – 5 χρόνια 

από την ηµεροµηνία της οικονοµικής παροχής. Οι ∆Ε µπορούν να παρασχεθούν σε 

προληπτική βάση –όπου οι χώρες επιλέγουν να µην παραλάβουν τα εγκεκριµένα 

κονδύλια, αλλά να τα έχουν στην επιλεκτική τους διάθεση σε περίπτωση επιδείνωσης 

των συνθηκών- µέσα στο πλαίσιο κανονικών ορίων πρόσβασης καθώς και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι ∆Ε διακρίνονται από ευελιξία όσον αφορά τη σταδιακή 

τους διάθεση, µε τη δυνατότητα ενισχυµένης αρχικής παροχής, αν χρειαστεί.    

Το Εύκαµπτο Πιστωτικό Όριο (ΕΠΟ). Το ΕΠΟ είναι για χώρες µε πολύ 

ισχυρά θεµέλια και καλό ιστορικό εφαρµογής πολιτικών, και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 

για σκοπούς πρόληψης κρίσεων. Οι διευθετήσεις ΕΠΟ εγκρίνονται για χώρες που 

πληρούν προκαθορισµένα κριτήρια. Η διάρκεια των ΕΠΟ είναι 6 µήνες µέχρι 1 χρόνο 

(µε επανεξέταση στη µέση της περιόδου) και η αποπληρωµή είναι στα ίδια επίπεδα µε 

τις ∆ιευθετήσεις Ετοιµότητας (∆Ε). Η πρόσβαση καθορίζεται σε ατοµική βάση, δεν 

υπόκειται σε κανονικά όρια πρόσβασης και γίνεται µε µια προκαταβολική παροχή και 

όχι σταδιακά. Οι παροχές ΕΠΟ δεν υπόκεινται σε προϋποθέσεις εφαρµογής 

συγκεκριµένων πολιτικών όπως γίνεται στις περιπτώσεις ∆Ε. Υπάρχει ευελιξία 

απόσυρσης κονδυλίων έναντι του πιστωτικού ορίου κατά το χρόνο της έγκρισής του ή 
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µπορεί να θεωρηθεί προληπτική πίστωση.     

Η ∆ιευκόλυνση Εκτεκταµένου Ταµείου (∆ΕΤ). Αυτή η διευκόλυνση 

δηµιουργήθηκε το 1974 για να βοηθήσει τις χώρες µέλη να αντιµετωπίσουν 

µακροπρόθεσµα προβλήµατα ισοζυγίου πληρωµών οι οποίες χρειάζονται θεµελιώδεις 

οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Κατά συνέπεια, οι διευθετήσεις σύµφωνα µε τη ∆ΕΤ 

έχουν µεγαλύτερη διάρκεια από αυτές των ∆ιευθετήσεων Ετοιµότητας (∆Ε) και 

συνήθως έχουν διάρκεια 3 ετών. Η αποπληρωµή γίνεται σε 4,5 – 5 χρόνια από την 

ηµεροµηνία καταβολής των κονδυλίων. 

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Το ∆ΝΤ παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε 

χώρες που υπέφεραν από φυσικές καταστροφές ή που βγαίνουν από ένοπλες 

συγκρούσεις. Τα δάνεια έκτακτης ανάγκης υπόκεινται σε βασικό χρεωστικό τέλος αν 

και διατίθενται επιχορηγήσεις τόκων σε ορισµένες χώρες ανάλογα µε τη 

διαθεσιµότητά τους. Τα δάνεια πρέπει να αποπληρωθούν µέσα σε 3,25 – 5 χρόνια. 

 

3.6.5. ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ20 

 

1976 Βρετανία: Η κατάρρευση της στερλίνας έναντι του δολαρίου ανάγκασε 

την βρετανική κυβέρνηση να προχωρήσει στην προσφυγής στο ∆ΝΤ. Η Βρετανία 

ζήτησε δάνειο £ 2,3δισ. Για αυτό το δάνειο το ∆ΝΤ απαίτησε επώδυνες περικοπές 

κρατικών δαπανών. 

1995 Μεξικό: Το ∆ΝΤ έδωσε δάνειο $ 30δισ. σε συνεργασία µε το υπουργείο 

οικονοµικών των Η.Π.Α. Το αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων που επέβαλε το ∆ΝΤ 

στο Μεξικό ήταν η µείωση του κατώτατου µισθού κατά 20% και  ο αριθµός των 

Μεξικανών που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας να ξεπεράσει το 50%. 

1997-2002 Ασιατικές χώρες: Κατά τη διάρκεια της κρίση στις ασιατικές 

αγορές το ∆ΝΤ έδωσε δάνεια $ 55δισ. στην Κορέα, $ 17δισ. στην Ταϊλάνδη και $ 

23δισ. στην Ινδονησία. Τα δάνεια αυτά συνοδεύτηκαν από µέτρα όπως η περικοπή 

 κρατικών δαπανών, αύξηση επιτοκίων, αναδιάρθρωση του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος, ανάκληση αποφάσεων για την προστασία του εµπορίου και η 

                                                 
20http://www.smexa.gr/index.php/el/news-articles/2009-11-27-12-28-08/488-merit-, ΜΕΡΙΤ ΧΑΕΠΕΥ: 

Η ιστορία του ∆ΝΤ, οι στόχοι και ο τρόπος δανεισµού, Ανάκτηση από: Σύνδεσµο Μελών 

Χρηµατιστηρίων Αθηνών. 
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ρευστοποίηση αφερέγγυων επιχειρήσεων.  

Βραζιλία: Η Βραζιλία έλαβε $ 41,5 δισ. το 1998 και άλλα $ 30δισ. το 2002. Το 

∆ΝΤ έθεσε ως όρο να εµφανίσει η χώρα πλεονασµατικό προϋπολογισµό, κάτι που 

σήµαινε χρόνια περικοπών στις δαπάνες και τις θέσεις εργασίας του δηµοσίου. 

Αργεντινή: Η διαχείριση της κρίσης εκ µέρους του ∆ΝΤ θεωρείται 

αποτυχηµένη, κυρίως γιατί επέβαλε τους ίδιους όρους λιτότητας που είχαν 

χρησιµοποιηθεί και κατά την ασιατική κρίση του 1997. Στα τέλη του 2000 και υπό 

την απειλή χρεοκοπίας, Η Αργεντινή εξασφάλισε δάνειο $ 40δισ. από το ∆ΝΤ. Το 

2001 η χώρα δεν αποφεύγει τη χρεοκοπία και το τραπεζικό της σύστηµα καταρρέει. 

Το αποτέλεσµα των όρων του ∆ΝΤ ήταν να ακολουθούν τρία χρόνια επώδυνης 

οικονοµικής συρρίκνωσης. 

2008 Ισλανδία: Υπό την απειλή χρεοκοπίας, η Ισλανδία πήρε δάνειο $ 2,4δισ. 

Το ∆ΝΤ επέβαλε σκληρούς όρους, όπως µείωση κατά 10% των δαπανών όλων των 

υπουργείων και αύξηση των επιτοκίων. 

Ουκρανία: Η κρίση του 2008, ανάγκασε την Ουκρανία  να συνάψει δάνειο $ 

16,5δισ.µε  όρους που περιλάµβαναν περικοπές δαπανών και πωλήσεις τραπεζών. Οι 

όροι του ∆ΝΤ δεν τηρήθηκαν και για αυτό πάγωσε η συνεργασία. 

Ουγγαρία: Το ∆ΝΤ σε συνεργασία µε την Ε.Ε. και την Παγκόσµια Τράπεζα 

έδωσε στην Ουγγαρία $ 25δισ. Οι όροι που έθεσε το ∆ΝΤ περιελάµβαναν  αυξήσεις 

επιτοκίων και περικοπές των κρατικών δαπανών. 

Λευκορωσία: Η Λευκορωσία έλαβε δάνειο $ 2,5δισ. συµφώνησε να 

προχωρήσει στην υποτίµηση του νοµίσµατος κατά 20% και να παγώσει τους 

µισθούς.  

Λετονία: Η Λετονία έλαβε δάνεια µε συνεργασία ∆ΝΤ και ΕΕ. Από το ∆ΝΤ 

πήρε δάνειο ύψους $ 1,7δισ. Στους όρους του δανείου περιλαµβάνονταν περικοπές 

δαπανών, µισθών και συντάξεων. 

Πακιστάν: Το Πακιστάν εξασφάλισε δάνειο 7,6 δισ. δολαρίων. Οι όροι 

αφορούσαν ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα της ενέργειας, µείωση κρατικών δαπανών, 

αυξήσεις φόρων και τα επιτοκίων. 

2009 Σερβία: Χρειάστηκε δάνειο 3 δισ. ευρώ για να ξεπεράσει την κρίση του 

2008. Για να το εξασφαλίσει συµφώνησε σε σκληρούς όρους, όπως η απώλεια του 1/5 

των 70.000 θέσεων εργασίας του δηµοσίου τοµέα και το πάγωµα των µισθών.  

Ρουµανία: Η Ρουµανία έλαβε δάνειο € 20δισ., το 2009 µε όρους λιτότητας 

που περιελάµβαναν απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, περικοπές µισθών και 



 51 

συντάξεων και αυξήσεις εµµέσων φόρων 

Τέλος υπάρχουν άλλες δύο χώρες, η Ρωσία και η Τουρκία, οι οποίες 

δανείζονται συστηµατικά από το ∆ΝΤ. 

Ρωσία: Η Ρωσία έλαβε δάνεια τουλάχιστον $ 20 δισ. από το 1992 έως το 

1996. Οι οικονοµικές πολιτικές δεν απέδωσαν και την οδήγησαν τελικά στη 

χρεοκοπία. 

Τουρκία: Η Τουρκία έχει λάβει δάνεια το 1999, το 2000 και το 2004 ύψους  $ 

4 δισ., $ 7,5 δισ. και 10 δισ. το 2004. Το ∆ΝΤ και εδώ επέβαλε αυστηρούς όρους και 

περικοπές κρατικών δαπανών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

4.1. Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Από το γενικευµένο δυσµενές κλίµα της τελευταίας περιόδου δεν θα 

µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη και η χώρα µας, καθώς από τον Σεπτέµβριο του 

2008 και σταδιακά µέχρι σήµερα η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση εξαιτίας 

της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται, από το φθινόπωρο του 2008, σε µια 

κατάσταση αναστάτωσης όσον αφορά την οικονοµία. 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση, µετά την Αµερική, εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα 

και σε χώρες της Ευρώπης και τελικά έφτασε πολύ σύντοµα και στην Ελλάδα. 

Βέβαια η χώρα µας δεν θα επηρεαζόταν αν δεν υπήρχαν κάποιοι παράγοντες, οι 

οποίοι οδήγησαν την Ελληνική Αγορά να πλήττεται από την χρηµατοοικονοµική 

κρίση. 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας ήταν ότι η ικανότητα δανειοδότησης των 

Ελλήνων έφτασε και ξεπέρασε τα όρια της. Υπήρξε το γεγονός που έχει 

προαναφερθεί ότι οι δανειολήπτες δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στην πληρωµή 

των δόσεων τους και εποµένως και οι τράπεζες δεν µπόρεσαν να ικανοποιήσουν 

πλήρως του καταθέτες τους. Έτσι έγιναν λίγο πιο ‘σφιχτά’ τα νέα δάνεια αλλά κυρίως 

εµφανίστηκε η απροθυµία των καταναλωτών για καινούρια δάνεια. 

Ένα άλλο πάρα πολύ σηµαντικό αίτιο έλευσης της κρίσης στην Ελλάδα ήταν 

τα προβλήµατα στο σύστηµα διακυβέρνησης, τα οποία είναι ευδιάκριτα στον πίνακα 

των διεθνών συγκρίσεων. Σε έρευνα του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει έναν από τους 

χαµηλότερους δείκτες «µεταρρυθµιστικής ικανότητας» µεταξύ των ευρωπαϊκών 

κρατών. Η Παγκόσµια Τράπεζα διαπίστωσε πως η Ελλάδα υστερεί στη «διευκόλυνση 

της επιχειρηµατικότητας». Επίσης, η ελληνική παραοικονοµία υπερβαίνει σε όγκο 

την οικονοµία των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης. 

Το τελευταίο αίτιο είναι ότι όσοι ασχολούνται µε το εµπόριο επιθυµούν τον 

εκσυγχρονισµό, ενώ η κοινωνία στο σύνολο της µένει προσηλωµένη σε 

παραδοσιακές συνήθειες. Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων µαζί µε την 

αύξηση των επιτοκίων και την άνοδο του πληθωρισµού οδήγησε την ελληνική 



 53 

οικονοµία στην χρηµατοοικονοµική κρίση. 

 

4.2. ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

 
Η Ελλάδα στις 23 Απριλίου 201021 υπέβαλε αίτηση για διµερή δάνεια από τα 

υπόλοιπα Κράτη Μέλη των οποίων το νόµισµα είναι το ευρώ σύµφωνα µε την 

∆ήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ της 25ης 

Μαρτίου 2010 και τη ∆ήλωση της Ευρωοµάδας της 11ης Απριλίου 2010.  

Σύµφωνα µε το αίτηµα αυτό, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών των οποίων 

το νόµισµα είναι το ευρώ (τα «Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης»), εκτός από την 

Ελλάδα, αποφάσισαν στις 2 Μαΐου 2010 να παρέχουν στήριξη σταθερότητας στην 

Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο, µέσω κοινά οργανωµένων (ή κοινά οργανωµένου 

κεφαλαίου) διµερών δανείων.  

Τα δάνεια χορηγούνται σε συνδυασµό µε τη χρηµατοδότηση από το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (το «∆.Ν.Τ.») βάσει ενός διακανονισµού χρηµατοδότησης 

άµεσης ετοιµότητας (ο «∆ιακανονισµός Χρηµατοδότησης Άµεσης Ετοιµότητας του 

∆.Ν.Τ.»)  

Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν 

στις 5 Μαΐου 2010 να αναθέσουν στην Επιτροπή καθήκοντα συντονισµού και 

διαχείρισης των συντονισµένων διµερών δανείων, όπως ορίζονται στη Συµφωνία 

µεταξύ των Πιστωτών, που συνάφθηκε στις 8 Μαΐου 2010 (η «Συµφωνία µεταξύ των 

Πιστωτών»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ca/4a/db/ca4adb5f44b22c68aff898e47ba1da428aacf791/applicati

on/pdf/sn_kyrwtikoimf_2010_06_04_B.pdf, Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης, Ανάκτηση από: 

Υπουργείο Οικονοµικών. 
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4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 

 

4.3.1. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Η Ελληνική οικονοµία εισήλθε σε τροχιά ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσµα της 

εξάντλησης της δυναµικής των  εγχώριων  παραγόντων  που  τροφοδοτούσαν  την  

ανάπτυξη τα  τελευταία  χρόνια  και της επιδείνωσης του διεθνούς µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, την τελευταία τριετία,  επεκτατικές  δηµοσιονοµικές  

πολιτικές  και  ιδιαίτερα  η υπερβολική  αύξηση  των  δαπανών του ∆ηµόσιου τοµέα, 

είχαν ως αποτέλεσµα το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας. Η διεθνής 

χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία αφενός οδήγησε σε περιορισµό της ρευστότητας 

και αφετέρου φώτισε  κάθε  προβληµατική  πλευρά  της  παγκόσµιας  οικονοµίας,  

εξάλειψε  τη  δυνατότητα  της  χώρας να  χρηµατοδοτεί  µε  φθηνούς πόρους το  

υφιστάµενο αναπτυξιακό πρότυπο, µε την υπερβολική εξάρτησή του από  την 

κατανάλωση. Το Eλληνικό πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα, αλλά και η ελληνική  

κοινωνία,  ήλθαν  έτσι  ξαφνικά  αντιµέτωποι  µε το  κόστος  των επιλογών τους, που 

συνοψίζονται στην επικράτηση αξιών και νοοτροπίας εύκολου πλουτισµού, 

καταναλωτισµού, επιλεκτικής εφαρµογής νόµων και θεσµών, συνδιαλλαγής και 

πελατειακών σχέσεων, καθώς και στην αλόγιστη επέκταση του δηµόσιου τοµέα, η 

οποία διευκόλυνε και στήριξε όλα τα προηγούµενα.22 

                                                 
22http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/49/f3/d3/49f3d3776759a6bafebc0cdb877aed48fcd58114/applicati

on/pdf/2010_05_04_Parartima3.pdf, Ελλάδα – Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής 

Πολιτικής, Ανάκτηση από: Υπουργείο Οικονοµικών. 

http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreekb10.pdf, Η Ελληνική Οικονοµία 2/10, Ανάκτηση από: 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. 

http://www.paspaase.gr/neaanakoinoseis/neaanakoinoseis/tomnemonio.html, Το Μνηµόνιο 2010 – 

2014, Ανάκτηση από: Πανελλήνιο Σύλλογο Πτυχιούχων Ανώτατων – Ανώτερων Σχολών Εργαζοµένων 

ΕΛΤΑ. 

http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/30/69/42/306942dfdaab4b4d164160fa55e1ba6f1e27eb18/applicat

ion/pdf/2010_05_04_Parartima4.pdf, Ελλάδα – Συγκεκριµένες προϋποθέσεις οικονοµικής πολιτικής, 

Ανάκτηση από: Υπουργείο Οικονοµικών. 
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Η πολύπλευρη  εποµένως  κρίση  στην  οποία  βρίσκεται  η ελληνική  

οικονοµία,  δεν  είναι  απλώς  µια οικονοµική  κρίση  ή  κρίση ρευστότητας, αλλά 

αφορά συνολικά το σύστηµα αξιών και αντιλήψεων της Eλληνικής κοινωνίας και το 

πρότυπο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε. Η κρίση είναι το αναπόφευκτο  αποτέλεσµα 

µιας µακράς περιόδου διαρθρωτικών  αδυναµιών και συστηµικών υστερήσεων, οι 

οποίες δεν αντιµετωπίσθηκαν όταν οι εξελίξεις στη διεθνή και την Eλληνική 

οικονοµία ήταν ευνοϊκές και το κόστος των προσαρµογών σηµαντικά µικρότερο. 

Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις από όλες τις πλευρές ότι η πορεία που 

ακολουθούσαµε θα οδηγούσε  µε  βεβαιότητα  σε  αδιέξοδο,  οι  κυβερνήσεις  των  

τελευταίων  ετών  αν  και  αναγνώριζαν στη  ρητορική  τους  τη  σοβαρότητα  του  

προβλήµατος,  όχι  µόνο  επέδειξαν  διστακτικότητα  στην εφαρµογή ενός 

προγράµµατος ανασυγκρότησης της Eλληνικής οικονοµίας, αλλά συνέχισαν 

πολιτικές που επέτειναν περαιτέρω το πρόβληµα. Το πολιτικό κόστος ή/και η 

αδυναµία διαβούλευσης µε τις «θιγόµενες»  οµάδες  συµφερόντων  για  εξεύρεση  

της  χρυσής  τοµής σε  διάφορα πεδία πολιτικής, καθυστέρησαν ή ακύρωσαν τις 

σχετικές µεταρρυθµίσεις. Ως αποτέλεσµα, τα προβλήµατα σήµερα έχουν λάβει 

εκρηκτικές διαστάσεις και απειλούν άµεσα την ελληνική οικονοµία αλλά και την 

κοινωνική  συνοχή.  Οι  διαρθρωτικές καχεξίες δεν  επιδέχονται  πλέον  ευκαιριακή  

αντιµετώπιση  ή αναβολή. Η προώθηση µεταρρυθµίσεων είναι αναγκαία για τη 

στήριξη της αναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής, διευκολύνοντας έτσι και το 

δύσκολο εγχείρηµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. 

 

4.3.1.1. Η αναγκαιότητα του µνηµονίου 
 

Η διεθνής οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση έφερε στο προσκήνιο τα 

προβλήµατα της Eλληνικής οικονοµίας, η  οξύτητα των οποίων κλόνισε την 

εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών, οδηγώντας σε συνεχείς υποβαθµίσεις της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και σε αύξηση των επιτοκίων δανεισµού. Η 

κρίση κορυφώθηκε στα τέλη Απριλίου φέτος, όταν η Ελλάδα πρακτικά δεν είχε πλέον 

πρόσβαση στις αγορές, αδυνατώντας έτσι να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος της. 

Οι τεχνικές πλευρές της κρίσης, και ως  ένα βαθµό οι  αιτίες που κλόνισαν την 

εµπιστοσύνη των αγορών, µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
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� Μεγάλο  δηµοσιονοµικό  έλλειµµα  και  χρέος  ως αποτέλεσµα  της  ταχείας  

αύξησης  των δαπανών και του µεγέθους του δηµόσιου τοµέα 

� Χαµηλό  ποσοστό  εγχώριας  αποταµίευσης  και  εποµένως  υπερβολική  

εξάρτηση  από  το  διεθνή δανεισµό 

� Χαµηλή  ανταγωνιστικότητα  που  οφείλεται  κυρίως  στο  εσωστρεφές  

πρότυπο  ανάπτυξης  και  τις παρωχηµένες δοµές στις αγορές προϊόντων / 

υπηρεσιών και εργασίας στις οποίες κυριαρχεί ο κρατικός παρεµβατισµός 

� Απώλεια αξιοπιστίας ως προς τα στατιστικά µεγέθη της οικονοµίας και 

� Περιορισµένη  διάθεση  του  πολιτικού  συστήµατος  για  µεταρρυθµίσεις  

που  θα  ενίσχυαν  τις δυνατότητες του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος 

να δηµιουργήσει ανάπτυξη και πλούτο 

Υπό αυτές  τις συνθήκες,  αντιµέτωπη  µε τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση 

της σύγχρονης ιστορίας της,  η Ελλάδα  έχει  τη  τύχη να  βρίσκεται κάτω από  την 

«οµπρέλα προστασίας» της Ευρωζώνης. Όµως µε τη δηµοσιονοµική κρίση να 

εξαπλώνεται στις περισσότερες χώρες του ευρώ, η κοινοτική αλληλεγγύη δεν θα  

µπορούσε να  υλοποιηθεί και να  µεταφραστεί σε έναν µηχανισµό στήριξης µε άµεσα 

διαθέσιµους πόρους χωρίς την υιοθέτηση από  τη χώρα ενός  µεσοπρόθεσµου  

προγράµµατος ανασυγκρότησης  της  οικονοµίας  που  θα  απέβλεπε  στη 

δηµοσιονοµική  εξυγίανση  και  την  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Την τεχνογνωσία για την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος προσέφεραν το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  (ΕΕ) και  η 

Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  (ΕΚΤ), η λεγόµενη «τρόικα», οι οποίοι κατήρτισαν 

το σχετικό πρόγραµµα, διαθέτοντας παράλληλα ένα ποσό της τάξης των 110 δισ.  

ευρώ  (80 από  την  Ευρωζώνη,  30 από  το  ∆ΝΤ) προκειµένου  η Ελλάδα  να 

καλύψει τις µεσοπρόθεσµες δανειακές της ανάγκες. Το µέσο επιτόκιο αυτού του 

δανείου είναι 4,3%, σηµαντικά χαµηλότερο δηλαδή από  αυτό της αγοράς, αν και 

σήµερα η Ελλάδα ουδεµία πρόσβαση έχει στις αγορές. Οι πόροι αυτοί ως ποσοστό 

του ΑΕΠ της Ελλάδος (50%)  συνθέτουν το µεγαλύτερο πακέτο διάσωσης που έχει 

ποτέ διατεθεί στην σύγχρονη, παγκόσµια οικονοµική ιστορία. 

Προϋπόθεση για την εκταµίευση των πόρων είναι η ικανοποίηση των όρων 

του «Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής», το  οποίο 

συντάχθηκε από  κοινού, µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των τριών 

οργανισµών, και αποτελεί ήδη νόµο της ελληνικής δηµοκρατίας (Ν.3845/6.5.2010). 

Η συµφωνία αυτή έχει δυο βασικούς στόχους: 
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� Να αντιµετωπίσει τον άµεσο, ορατό κίνδυνο χρεοκοπίας και να επιτρέψει τη 

συνέχιση της χρηµατοδότησης της Eλληνικής οικονοµίας 

� Να θέσει  σε  εφαρµογή  ένα  µεσοπρόθεσµο  πρόγραµµα αλλαγών  που  θα  

θεραπεύσει  τις αιτίες των δύο σοβαρότερων σηµερινών προβληµάτων, 

δηλαδή το δηµοσιονοµικό και το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, και θα 

επιτρέψει την ανασυγκρότηση της Eλληνικής οικονοµίας 

 

 4.3.1.2. Τα επιµέρους χαρακτηριστικά του Μνηµονίου: όροι και προϋποθέσεις 

  

Το σχέδιο του προγράµµατος που καταρτίστηκε αποδίδεται µέσα από  δύο 

επιµέρους Μνηµόνια: το Μνηµόνιο  Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής 

και το  Μνηµόνιο Συνεννόησης στις  Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής 

Πολιτικής. 

Το πρώτο κείµενο περιγράφει τις πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις και 

καταλήγει στην ανάγκη ενίσχυσης των  οικονοµικών  πολιτικών  και  της  

ανταγωνιστικότητας  ώστε  να  τεθούν  τα  θεµέλια  ενός υγιούς αναπτυξιακού  

προτύπου  που  να  βασίζεται  περισσότερο  στις  επενδύσεις  και  τις  εξαγωγές. 

Κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι: 

� Η διόρθωση  των δηµοσιονοµικών  και  εξωτερικών  ανισορροπιών  και  η 

αποκατάσταση  της  διεθνούς εµπιστοσύνης. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή 

θα  είναι ταχεία µε στόχο το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης να περιορισθεί 

κάτω του 3%  του ΑΕΠ µέχρι το 2014 

� Η αποκατάσταση  της  ανταγωνιστικότητας  της  Eλληνικής  οικονοµίας,  µε  

διαρθρωτικές  αλλαγές που  θα  περιορίσουν  το  κόστος  παραγωγής  αγαθών  

/ υπηρεσιών  και  τα  υπερβάλλοντα  περιθώρια κέρδους 

� Η διασφάλιση  της  σταθερότητας  του  χρηµατοπιστωτικού  τοµέα  µε  την  

ίδρυση  Ταµείου  Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 

Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονοµικές πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη 

των στόχων  επιµερίζονται  σε  δηµοσιονοµικές  πολιτικές  (περιλαµβάνοντας  εδώ  

και  την  αναµόρφωση  του  ασφαλιστικού  συστήµατος),  σε  πολιτικές  για  τον  

χρηµατοπιστωτικό  τοµέα  και  σε  διαρθρωτικές  πολιτικές. Σε ότι  αφορά  τη  

χρηµατοδότηση  του  προγράµµατος, επισηµαίνεται ότι αν επιτευχθεί η απαιτούµενη 

δηµοσιονοµική προσαρµογή, τότε η κυβέρνηση ενδεχοµένως να µπορέσει να 

επανέλθει  στις αγορές  και  να µην  χρειαστεί  να αντλήσει  το σύνολο  των 
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διαθέσιµων  κεφαλαίων από  το  µηχανισµό στήριξης. Ωστόσο η παρακολούθηση του 

προγράµµατος είναι αυστηρή. Η πρόοδος της  εφαρµογής  θα  αξιολογείται  στη βάση  

τριµηνιαίων  ποσοτικών  στόχων µε  την  ικανοποίηση των οποίων θα  γίνονται και οι 

εκταµιεύσεις της οικονοµικής βοήθειας. 

Το δεύτερο κείµενο περιέχει σε µορφή χρονοδιαγράµµατος, τις 

συγκεκριµένες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα,  ακολουθώντας  τη διάκριση  

των αντίστοιχων πολιτικών.  Είναι  ίσως  το πλέον σαφές  κείµενο,  καθώς  εκεί  

αποδίδονται  αρκετά  αναλυτικά  όλες  οι  παρεµβάσεις  και  ρυθµίσεις  που πρέπει  

να  αναλάβει  η  κυβέρνηση  για  να  εξυπηρετήσει  τους στόχους αυτού του 

προγράµµατος. Ωστόσο είναι γεγονός ότι το Μνηµόνιο ορίζει το πλαίσιο 

κατευθύνσεων για την προώθηση µεταρρυθµίσεων  σε  διάφορα  πεδία  της  

οικονοµικής  πολιτικής,  χωρίς να  υπεισέρχεται  τις περισσότερες φορές  σε  τεχνικές  

λεπτοµέρειες.  Ουσιαστικά  δίνει  το  περιθώριο  στην  κυβέρνηση  που  γνωρίζει  τις 

εθνικές ιδιαιτερότητες να εξειδικεύσει τις αντίστοιχες πολιτικές και να προσδιορίσει 

τον τρόπο που θα  γίνουν οι  αντίστοιχες  ρυθµίσεις.  Η Eλληνική  κυβέρνηση  είναι  

αυτή  που  πρέπει  να εξειδικεύσει, να σχεδιάσει, να συνθέσει και τελικά να 

προωθήσει τις επιµέρους ρυθµίσεις που εξυπηρετούν τους στόχους  αυτών  των 

πολιτικών.  Σε κάθε  περίπτωση,  οι  επιµέρους  εξειδικεύσεις  και  ο  τρόπος  που θα  

προωθηθούν  οι  µεταρρυθµίσεις  έχουν  ιδιαίτερη  σηµασία,  κυρίως  ως  προς  την  

προσπάθεια  εξεύρεση  κοινών  τόπων  για  τον εξορθολογισµό  του  τρόπου  

λειτουργίας  ορισµένων  αγορών.  Είναι απολύτως απαραίτητο να  ενισχύεται η 

κοινωνική συναίνεση, χωρίς όµως δογµατικές αξιολογήσεις της  πραγµατικότητας, 

καθώς και τοπικού / κλαδικού χαρακτήρα ερµηνείες κόστους / οφέλους, που 

ενδεχοµένως  αντιστρατεύονται  ευρύτερα  οφέλη  για το σύνολο  της  και  της  

κοινωνίας. Άλλωστε η προσεκτική εξειδίκευση είναι απαραίτητη για την ποσοτική 

επαλήθευση των όσων η µεταρρύθµιση έχει στόχο να πετύχει. 

 

4.3.1.3.  Οι ∆ηµοσιονοµικές παρεµβάσεις 
 

Οι δηµοσιονοµικής  φύσης  παρεµβάσεις  που  προβλέπει  ο  ν.3845/10  είναι  

καθοριστικής  σηµασίας για  το  πρόγραµµα  και  διακρίνονται  σε  άµεσα  

δηµοσιονοµικά  µέτρα,  κυρίως  παραµετρικού  χαρακτήρα,  και  σε  διαρθρωτικές  

πολιτικές.  Οι διαρθρωτικές  πολιτικές  συνίστανται  σε  µεταρρυθµίσεις στο 

ασφαλιστικό σύστηµα, στο σύστηµα υγείας, στη δηµόσια διοίκηση, στο φορολογικό 
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σύστηµα και  στη  φορολογική  διοίκηση,  στο  σύστηµα  ανάληψης και 

παρακολούθησης των  δαπανών, στο σύστηµα διαχείρισης του δηµόσιου χρέους και 

στο σύστηµα  στατιστικής  παρακολούθησης.  Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

αποτελούν πολύ σηµαντικό, ίσως  το σηµαντικότερο, µέρος των δηµοσιονοµικών 

παρεµβάσεων και κινούνται στις εξής κατευθύνσεις: 

� Ασφαλιστικό σύστηµα  

Στόχος είναι η βιωσιµότητα του συστήµατος. Για  το  λόγο αυτό, µεταξύ 

άλλων, µειώνεται  ο  αριθµός των Ταµείων σε τρία, συνδέονται οι παροχές µε τις 

εισφορές µε παράλληλη θέσπιση µίας κοινωνικής σύνταξης (εγγυηµένο εισόδηµα για 

ασθενείς εισοδηµατικές τάξεις άνω των 65 ετών), αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού της 

σύνταξης που θα  γίνεται µε βάση όλο τον εργασιακό βίο, εισάγοντας το 65 έτος και 

τα 40 έτη εργασίας ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης, και 

περιορίζεται η  πρόωρη συνταξιοδότηση, είτε  λόγω ειδικών  ρυθµίσεων, είτε  λόγω 

αναπηρίας. Η διαδικασία της µεταρρύθµισης βρίσκεται σε εξέλιξη και σύµφωνα µε 

το ΜΠΟΠ  πρέπει  να έχει περατωθεί µέχρι το τέλος του γ΄ τριµήνου 2010. Στο 

σηµείο αυτό να παρατηρήσουµε ότι η ενοποίηση  των Ταµείων  απαιτεί  υψηλό  

βαθµό διοικητικής  αποτελεσµατικότητας. Η µέχρι  τώρα  εµπειρία είναι µάλλον 

απογοητευτική, µε τις  ενοποιήσεις να  είναι µάλλον τυπικές, αφού τα ενοποιηµένα 

Ταµεία στην ουσία  διατηρούν  ξεχωριστά  διοικητικά  συστήµατα. 

� Σύστηµα υγείας 

Η κατεύθυνση  είναι  προς  το  διαχωρισµό  του  από  το  ασφαλιστικό  

σύστηµα  και  την  εποπτεία  του από  ένα µόνο υπουργείο. Παράλληλα, θα  πρέπει το 

σύστηµα να αποκτήσει διαφάνεια στους λογαριασµούς του, να εξοικονοµήσει πόρους 

από  την αναθεώρηση του συστήµατος προµηθειών και να πάψει να είναι 

κατακερµατισµένο. 

� �ηµόσια διοίκηση 

Οι µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνουν έναν αριθµό σηµαντικών δεσµεύσεων, 

όπως η συγχώνευση δήµων («Καλλικράτης»), το  σύστηµα αξιολόγησης της 

δηµόσιας διοίκησης και των κοινωνικών προγραµµάτων, καθώς και το νέο  

µισθολόγιο του δηµόσιου τοµέα. Όπως θα  φανεί και στη συνέχεια, η εξοικονόµηση 

πόρων που αναµένεται από  τον «Καλλικράτη» είναι της τάξης του 1,5 δισ. σε τρία 

χρόνια. Πέραν αυτού του ποσού, που αν  δεν προκύψει θα  πρέπει να  αναπληρωθεί 

µε άλλον τρόπο, το  θέµα συνδέεται µε τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής  

αυτοδιοίκησης.  Θα  πρέπει  να  εκχωρηθούν συγκεκριµένες και εκτεταµένες 
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αρµοδιότητες στα νέα επίπεδα και φορείς της αυτοδιοίκησης,  κάτι  που  η κεντρική  

διοίκηση  έχει  φανεί  απρόθυµη µέχρι  τώρα  να  κάνει.  Συγχρόνως  θα πρέπει να  

δηµιουργηθούν οι  υποδοµές που θα  υποδεχτούν τις νέες λειτουργίες και να  

διασφαλιστεί ένα σύστηµα χρηµατοδότησης, το οποίο θα  είναι επαρκές και 

αποτελεσµατικό, µε την έννοια ότι η τοπική  αυτοδιοίκηση  θα  έχει  αρκετούς  ίδιους  

πόρους  (π.χ.  όλους  τους φόρους  και  τα  τέλη ακίνητης περιουσίας) για τους 

οποίους θα  έχει και την ευθύνη, αλλά συγχρόνως θα  απαγκιστρωθεί από  την  

εύκολη  λύση  της  αυτόµατης  κεντρικής  χρηµατοδότησης  (ποσοστά  σε 

συγκεκριµένα  φορολογικά  έσοδα),  η οποία  εν δυνάµει  αντιστρατεύεται  την  

εθνική  δηµοσιονοµική  πολιτική  (αφού µία υψηλή αύξηση των φορολογικών 

εσόδων αυτόµατα οδηγεί σε αύξηση του αναλογούντος ποσού, άρα και των δαπανών 

των δήµων). Η πολιτική επιχορηγήσεων βάσει ελεγµένων αναγκών και αξιολόγησης  

των  αποτελεσµάτων  φαίνεται να  είναι η πιο κατάλληλη πολιτική. Όσον αφορά στο 

νέο  µισθολόγιο της δηµόσιας διοίκησης, θα  πρέπει να εισάγει γενναίες ανατροπές, 

όπως η πλήρης κατάργηση των επιδοµάτων (εκτός του οικογενειακού) και η 

πρόσληψη και  ένταξη  των υπαλλήλων σε συγκεκριµένους  ενιαίους  κλάδους  και  

όχι στους  φορείς.  Σε αυτή  τη  βάση,  ο κάθε  κλάδος θα πρέπει να έχει αποκλειστικό 

µισθολόγιο στο οποίο τα προσόντα, η προϋπηρεσία, ο βαθµός ευθύνης και η 

αποδοτικότητα θα  αποτυπώνονται στις βασικές τακτικές αποδοχές. Τέλος, η 

χορήγηση κοινωνικών επιδοµάτων θα  πρέπει να  επανεξεταστεί ριζικά. Η Ελλάδα 

έχει ένα από  τα πλέον αναποτελεσµατικά   συστήµατα   κοινωνικών   παροχών,   

όπως   δηλώνουν   τα   σχετικά   στοιχεία   της Eurostat, όπου η µείωση του ποσοστού 

φτώχειας µετά την παροχή των  επιδοµάτων  είναι  ελάχιστη. 

� Φορολογικό σύστηµα και φορολογική διοίκηση 

Το νέο φορολογικό σύστηµα που έχει ήδη  νοµοθετηθεί διευρύνει τη 

φορολογική βάση, ενώ γίνεται πιο δίκαιο  αντιµετωπίζοντας  ενιαία  τα  εισοδήµατα  

από  διαφορετικές  πηγές  και  εισάγοντας  µεγαλύτερο  βαθµό  προοδευτικότητας. 

Μελλοντικές βελτιώσεις θα  πρέπει να  κινούνται στους ίδιους άξονες, έχοντας ως 

στόχο τη δικαιότερη διανοµή εισοδήµατος, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ως 

προς τους στόχους που υπηρετούνται και της αποδοτικότητας του συστήµατος. Η 

πλήρης αναθεώρηση των φορολογικών δαπανών και των εσόδων υπέρ τρίτων και η 

εκτεταµένη αντικατάστασή τους από άµεσες δαπάνες σίγουρα µπορεί να 

λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο µπορεί να προσφέρει η απλοποίηση 

και αυτοµατοποίηση του συστήµατος. Μεταρρυθµίσεις έχουν αρχίσει να  
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διαφαίνονται και στη φορολογική διοίκηση. Οι άξονες που τίθενται από  το  

Μνηµόνιο αφορούν στη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού είσπραξης 

τρεχουσών και ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενός αποτελεσµατικού πλαισίου ελέγχων 

και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

� Σύστηµα δαπανών 

Στο πλαίσιο της αναµόρφωσης του συστήµατος των δαπανών προβλέπεται 

θεσµική ενίσχυση του ρόλου του ΓΛΚ και  αυστηροποίηση της διαδικασίας 

κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης του Προϋπολογισµού. Επίσης, 

σύντοµα  αρχίζει η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών και αναθεωρείται  το  

πλαίσιο  των  προµηθειών,  ενώ  αναµορφώνεται  και  ο  µηχανισµός  απορρόφησης 

κοινοτικών πόρων, στον οποίο το ΜΠΟΠ θέτει συγκεκριµένους ετήσιους ποσοτικούς 

στόχους. 

� �ιαχείριση δηµόσιου χρέους 

Σύµφωνα  µε  το  ΜΠΟΠ θα  αναθεωρηθεί  το  πλαίσιο  λειτουργίας  και  

διαχείρισης  κινδύνων  µε  την συνεισφορά τεχνικής βοήθειας από  το ∆ΝΤ. 

� Σύστηµα πληροφόρησης 

Η συµφωνία  στήριξης  προβλέπει  εκτεταµένη  διαφάνεια,  µέσω  της  δια  

νόµου  υποχρεωτικής  µηνιαίας  δηµοσίευσης  των ταµιακών στοιχείων του ΓΛΚ, 

στοιχείων για οφειλές του δηµοσίου, καθώς και των  αποφάσεων που συνεπάγονται  

κόστος. Επίσης, σε  Παράρτηµα του ΜΠΟΠ παρατίθεται ένας µακρύς κατάλογος 

στοιχείων  που οι  Ελληνικές αρχές  υποχρεούνται  να  παρέχουν.  Υπάρχει δέσµευση  

για  την  αποτελεσµατική  βελτίωση  του  συστήµατος  πληροφόρησης  και  τη 

θεσµική του θωράκιση, µέρος της οποίας ήταν η πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση και 

µετάλλαξη της Ε.Σ.Υ.Ε. σε ΕΛ.ΣΤΑΤ.. 

Όλα τα µέτρα της περιόδου 2010-2014 αποτιµώνται σε €30 δισ. Από αυτά, 

€9,8 δισ., δηλαδή περί το ένα τρίτο, δεν έχουν εξειδικευτεί και αφορούν στην περίοδο 

2012-2014. Η εξειδίκευση αυτή θα γίνει  στις αναθεωρήσεις  της  Συµφωνίας,  η  

πρώτη  από  τις  οποίες  προβλέπεται  για  το  τέλος  του 2010. Στα δύο Μνηµόνια 

προβλέπονται τα εξής: 

 

Για το 2010: 

� Αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ  σε 23%  και 11%  (800 εκ.) 

� Αυξήσεις  Ειδικών  Φόρων  Κατανάλωσης  σε  προϊόντα  πετρελαίου,  

καπνού  και  οινοπνεύµατος (450 εκ) 
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� Μεγαλύτερη µείωση των επιδοµάτων που είχαν περικοπεί µε το 

ν.3833/10 

� Μείωση  των επιδοµάτων  εορτών  και  αδείας  των συνταξιούχων  (ή 

κατάργηση  για εισοδήµατα πάνω από συγκεκριµένα όρια) (1.500  εκ.) 

� Μείωση των υψηλότερων συντάξεων (350 εκ.) 

� Αναστολή της 2ης  δόσης του επιδόµατος αλληλεγγύης (400 εκ.) 

� Μείωση καταναλωτικών δαπανών (700 εκ.) 

� Μείωση δηµοσίων επενδύσεων (500 εκ.) 

Για το 2011: 

� Ολοκλήρωση του 12µηνου κύκλου των µέτρων του 2010 (2.500  εκ.) 

� Μεταφορά προϊόντων σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ (1.000  εκ.) 

� Φόρος πολυτελείας (100 εκ.) 

� Τεκµήρια φορολόγησης (400 εκ) 

� Λογιστικός προσδιορισµός εισοδήµατος (50 εκ.) 

� Φορολογία των αµοιβών σε είδος (150 εκ.) 

� Ειδική εισφορά επιχειρήσεων (600 εκ.) 

� Αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων (400 εκ.) 

� Τέλος διατήρησης ηµιυπαίθριων χώρων (500 εκ.) 

� Φορολόγηση αυθαιρέτων (800 εκ.) 

� Πράσινα τέλη για εκποµπές CO2 (300 εκ.) 

� Άδειες και δικαιώµατα τυχερών παιγνίων (700 εκ.) 

� Μείωση καταναλωτικών δαπανών (300 εκ.) 

� Εξοικονόµηση από  το ενοποιηµένο σύστηµα πληρωµών του δηµοσίου 

(100 εκ.) 

� Πάγωµα συντάξεων (100 εκ.) 

� Μειώσεις στις υψηλότερες συντάξεις (150 εκ.) 

� Εξοικονόµηση πόρων από  τον «Καλλικράτη» (500 εκ.) 

� Μείωση των δηµοσίων επενδύσεων (500 εκ.) 

Για το 2012: 

� Ειδικοί φόροι κατανάλωσης µη αλκοολούχων ποτών (300 εκ.) 

� ∆ιεύρυνση βάσης ΦΠΑ (300 εκ.) 

� Τεκµήρια φορολόγησης (200 εκ.) 

� Αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων (200 εκ.) 

� Άδειες και δικαιώµατα τυχερών παιγνίων (625 εκ.) 
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� Μείωση προσλήψεων (πέραν του 1:5) (600 εκ.) 

� Πάγωµα συντάξεων (250 εκ.) 

� Αναπροσδιορισµός επιδοµάτων ανεργίας (500 εκ.) 

� Εξοικονόµηση πόρων από  τον «Καλλικράτη» (500 εκ.) 

� Μείωση λειτουργικών δαπανών (800 εκ.) 

� Μείωση δηµοσίων επενδύσεων (500 εκ.) 

� Μείωση επιχορηγήσεων προς ∆ΕΚΟ (800 εκ.) 

Για το 2013: 

� Τεκµήρια φορολόγησης (100 εκ) 

� Μείωση προσλήψεων (πέραν του 1:5) (500 εκ.) 

� Πάγωµα συντάξεων (200 εκ.) 

� Εξοικονόµηση πόρων από  τον «Καλλικράτη» (500 εκ.) 

Εκτός από  τα παραπάνω µέτρα, η κυβέρνηση ήδη  αποφάσισε να προχωρήσει 

σε αποκρατικοποιήσεις.  Συγκεκριµένα, ενέκρινε την πώληση του 49%  της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε  στρατηγικό επενδύτη, ενώ παράλληλα εξετάζεται η αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Επίσης, θα  διατεθούν 23% της ΕΥΑΘ και 10%  της 

ΕΥ∆ΑΠ, θα παραχωρηθεί το 39%  των ΕΛΤΑ, θα  πωληθεί η συµµετοχή του 

∆ηµοσίου στα καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας, παράλληλα µε την ανανέωση των 

αδειών των επτά καζίνο που  λειτουργούν  σήµερα,  και  θα  γίνει χρονική  επέκταση  

της  σύµβασης  παραχώρησης  του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων  που  έχει εξαγγελθεί  δεν  είναι  όσο 

φιλόδοξο  θα  έπρεπε,  λαµβάνοντας υπόψη την άµεση ανάγκη µείωσης του δηµοσίου 

χρέους. Πέραν των προαναφερθεισών υπάρχουν  και  άλλες  δυνατότητες   

αποκρατικοποιήσεων,   άλλες   σχετικά   πιο   εύκολες,   όπως   η  ΛΑΡΚΟ,  και  

άλλες  ίσως  πιο  απαιτητικές,  λόγω  και  της  µη  ευνοϊκής  οικονοµικής  συγκυρίας,  

όπως πιστωτικά  ιδρύµατα  (ΑΤΕ και  ΤΤ), ο ΟΠΑΠ,  η ∆ΕΠΑ ή η ∆ΕΗ και  το 

υπόλοιπο 20%  του ΟΤΕ που κατέχει το  ∆ηµόσιο. Επίσης, το δηµόσιο σίγουρα 

µπορεί να διαχειριστεί καλύτερα και να αντλήσει έσοδα  από  τα  λιµάνια  και  τα  

αεροδρόµια  που  διαθέτει,  όπως  και  από  την  ακίνητη  περιουσία  του. Επίσης, η 

οργάνωση, ανάπτυξη και αποτελεσµατική διαχείριση στην πώληση δικαιωµάτων και 

χορήγηση αδειών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα  µπορούσε να βοηθήσει όχι 

µόνο στην είσπραξη εσόδων, αλλά και στην καλύτερη λειτουργία των αγορών. 
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4.3.2. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Α) ∆ηµοσιονοµικές εξελίξεις 2010 και Προϋπολογισµός 2011  

Α1. Έλλειµµα και χρέος γενικής κυβέρνησης 

Σύµφωνα µε τα  στοιχεία που  παρουσιάζονται στον  Προϋπολογισµό του 

2011, το έλλειµµα   της   Γεν.   Κυβέρνησης  µειώθηκε το  2010   σε  σχέση   µε  το  

2009   κατά  6% του  ΑΕΠ (από  15,4% σε  9,4% του  ΑΕΠ), ενώ  το  2011  

προβλέπεται  µείωση  2%  για να   διαµορφωθεί   στο   7,4%.23 

Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση των στοιχείων από τη Eurostat, η µείωση 

του ελλείµµατος το 2010 σε 14.250 € εκατ., αναµένεται να διαµορφωθεί στα €21.900 

εκατ.  Η απόκλιση από τους  στόχους του  ΠΟΠ ανέρχεται σε €3,2  δισ.  και 

οφείλεται  στην  απόκλιση  κατά  €2,6  δισ.  στον  Κρατικό  Προϋπολογισµό  και €2,6  

δισ.  στους λοιπούς φορείς, ενώ   καταγράφεται  όφελος €2,9   δισ.  από τις 

εθνικολογιστικές διαφορές. Για το 2011 το έλλειµµα προβλέπεται να µειωθεί κατά 

5.067 € εκατ. και να ανέλθει σε 16.833 € εκατ. λίγο  χαµηλότερα  από   τα  €17  δισ. 

(7,6% του  ΑΕΠ) που  προβλέπεται στο  αρχικό  ΠΟΠ.  Σηµαντικό   χαρακτηριστικό  

της µείωσης  του  ελλείµµατος είναι ότι το  2010 αυτή  προήλθε κατά  τα ¾ από  τον  

κρατικό προϋπολογισµό,  ενώ  το  2011  η  συµµετοχή του  πέφτει κάτω  από  το ½. 

Το 2010  το  δηµόσιο  χρέος  αυξήθηκε κατά €32,4  δισ.,  εκ των  οποίων  

€15,8  δισ.  προέρχονται από  την  ένταξη  του  χρέους των ελλειµµατικών   ∆ΕΚΟ,   

και   ανέρχεται   σε 142,5% του  ΑΕΠ, έναντι  133,2% που προέβλεπε  το   ΠΟΠ. Για 

το  2011  προβλέπεται ότι  το  χρέος  θα αυξηθεί   κατά   €18,1   δισ.,   αγγίζοντας   το 

153% σε σχέση  µε το στόχο του  145,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek410.pdf, Η Ελληνική Οικονοµία 4/10, Ανάκτηση από: 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. 
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Πίνακας 4.1: Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης  

€ εκατοµµύρια 2009 2010 ΠΟΠ 2010 2011 
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -35.858 -17.822 -24.320 -20.327 

Κρατικός προϋπολογισµός -33.629 -20.491 -23.067 -20.857 
Νοµικά πρόσωπα 125 102 230 
Νοσοκοµεία -611 -815  
∆ΕΚΟ -1.743 -540 300 

2. ΟΤΑ -65 20 500 
3. ΟΚΑ -71 

 
 
 

2.669 

382 461 
4. ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ -156 -900 2.018 2.533 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (=1+2+3+4) -36.150 -18.722 -21.900 -16.833 

(% του ΑΕΠ) -15,4% -8,1% -9,4% -7,4% 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών - Προϋπολογισµός 2011 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2: Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης  

€ εκατοµµύρια 2008 2009 2010 2011 
Γενική Κυβέρνηση (=1+2-3) 261.396 298.032 330.400 348.500 
(% του ΑΕΠ) 110,3% 126,8% 142,5% 152,6% 

1. Κεντρική ∆ιοίκηση 287.374 326.289 361.336 379.611 
2. ΟΤΑ και ΟΚΑ 1.795 2.010 2.050 1.866 
3. Ενδοκυβερνητικό χρέος 27.773 30.267 32.986 32.977 

Γενική Κυβέρνηση (ΠΟΠ) 237.250 273.410 307.460 324.830 
(% του ΑΕΠ) 98,8% 115,0% 133,2% 145,2% 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών - Προϋπολογισµός 2011 
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€ εκατοµµύρια 2009  2010 ΠΟΠ 2010  2011 2010ΠΟΠ 2010/09 2011/10 
1.  ΕΣΟ∆Α (=1.1+1.2) 50.585  58.434  54.326  59.482 15,5% 7,4% 9,5% 
1.1  ΕΣΟ∆Α Τ.Π. (=α+β+γ+δ-ε) 53.498  60.276  56.534  59.360 12,7% 5,7% 5,0% 

α. Τακτικά έσοδα 52.308  58.744  54.853  57.520 12,3% 4,9% 4,9% 
β. Ειδικοί λογ/σµοί (καταργηθέντες) 1.088  1.200  1.150  1.157 10,3% 5,7% 0,6% 
γ. Πρόγραµµα τραπεζών 47  280  485  643 495,7% 931,9% 32,6% 
δ. ΝΑΤΟ 55  52  46  40 -5,5% -16,4% -13,0% 

1.2 Π∆Ε 2.040  3.258  2.892  3.922 59,7% 41,8% 35,6% 
2.  ∆ΑΠΑΝΕΣ (=2.1+2.2+2.3+2.4) 89.165  84.025  82.493  84.139 -5,8% -7,5% 2,0% 
2.1  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. 57.992  54.611  52.798  52.053 -5,8% -9,0% -1,4% 
2.2  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 9.260  7.197  7.935  7.666 -22,3% -14,3% -3,4% 

α. Παλαιές οφειλές νοσοκοµείων 1.498  245  345  450 -83,6% -77,0% 30,4% 
β. ΝΑΤΟ 51  52  46  40 2,0% -9,8% -13,0% 
γ. Εξοπλισµοί 2.175  1.800  1.500  1.600 -17,2% -31,0% 6,7% 
δ. Καταπτώσεις εγγυήσεων 584  944  1.196 -100,0% 61,6% 26,7% 
ε. Επιστροφές φόρων 4.952  5.100  5.100  3.800 3,0% 3,0% -25,5% 
ε. Αποθεµατικό 580    

2.3 Π∆Ε 9.588  9.200  8.500  8.500 -4,0% -11,3% 0,0% 
2.4 ΤΟΚΟΙ 12.325  13.017  13.260  15.920 5,6% 7,6% 20,1% 
3.  ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (=1-2) -33.629  -20.491  -23.067  -20.857 -39,1% -31,4% -9,6% 
(% του ΑΕΠ) -14,3%  -8,9%  -9,9%  -9,1% -38,0% -30,5% -8,2% 
4.  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
(=3+2.4) 

-21.304  -7.474  -9.807  -4.937 -64,9% -54,0% -49,7% 

(% του ΑΕΠ) -9,1%  -3,2%  -4,2%  -2,2% -64,3% -53,3% -48,9% 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών - Προϋπολογισµός 2011 

Πίνακας 4.3: Βασικά µεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισµού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α2. Ο Κρατικός Προϋπολογισµός 

Το  καθαρό έλλειµµα  του  Κρατικού  Προϋπολογισµού µειώθηκε το  2010  

κατά  €13,1 δισ.,  από  14,3% σε 9,9% του  ΑΕΠ. Η απόκλιση  από  το  ΠΟΠ ανήλθε  

σε  €2,6  δισ.,  ή  1%  του  ΑΕΠ (λαµβάνοντας υπ’  όψη  και τις  διαφορετικές  

εκτιµήσεις  του  ΑΕΠ). Η αντίστοιχη  µείωση του  πρωτογενούς ελλείµµατος  ανήλθε 

σε €13,8 δισ.,  ή 4,9% του  ΑΕΠ, µε απόκλιση €2,3  δισ.  από  το ΠΟΠ. 

Η απόκλιση  του  καθαρού ελλείµµατος  το 2010  οφείλεται  κυρίως  στα  

έσοδα του  Τακτικού   Προϋπολογισµού,  τα  οποία   αυξήθηκαν  κατά  5,7% έναντι  

στόχου 12,7% σε σχέση  µε το 2009, παρουσιάζοντας έτσι υστέρηση €3,7  δισ.  (€3,9 

δισ.  για  τα  τακτικά  έσοδα). Επίσης,  τα  έσοδα του  Π∆Ε παρουσίασαν  υστέρηση  

€366   εκατ.   Από την  άλλη  πλευρά, οι πρωτογενείς δαπάνες του  Τακτικού  

Προϋπολογισµού  µειώθηκαν 9%  (€5,2 δισ.), περισσότερο από  το  5,8% του  

στόχου, εξοικονοµώντας €1,8  δισ.  Οι λοιπές  δαπάνες, αν  και ήταν  €1,3  δισ.  

χαµηλότερες  από   το  2009,  υπερέβησαν το στόχο κατά  €738  εκατ., κυρίως  λόγω  
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των καταπτώσεων εγγυήσεων που  απορρόφησαν την κατά €300 εκατ. µείωση των 

εξοπλιστικών   δαπανών. Οι δαπάνες του  Π∆Ε ήταν   µειωµένες  κατά  περίπου  €1  

δισ.  σε σχέση  µε το 2009, €700  εκατ.  χαµηλότερα από  το  στόχο του  ΠΟΠ, στην  

προσπάθεια να   εξισορροπηθεί  η  υστέρηση  των   εσόδων. Τέλος, οι  πληρωµές  για  

τόκους παρουσιάζονται €935  εκατ.  υψηλότερες σε σχέση   µε  το   2009,  

υπερβαίνοντας   κατά €243  εκατ.  την  εκτίµηση  του  ΠΟΠ. 

Για το  2011  ο Προϋπολογισµός προβλέπει ότι  το  καθαρό  έλλειµµα   θα  

διαµορφωθεί στο  9,1% του  AΕΠ, παρουσιάζοντας µικρή µείωση   0,8%. ∆εδοµένου  

ότι   εκτιµάται πως  οι πληρωµές για τόκους θα  αυξηθούν 20,1%, ή 2,2  δισ.,  γίνεται  

αντιληπτό  ότι η πίεση  για  τη  µείωση  του  ελλείµµατος µεταφέρεται  στο   

πρωτογενές  έλλειµµα,   το οποίο   προβλέπεται  να   µειωθεί   κατά   2% του  ΑΕΠ 

και να διαµορφωθεί  στο  2,2%. Η µείωση  αυτή   είναι  σηµαντικά χαµηλότερη από  

του   2010   και  θα  έχει   ανάλογη  επίπτωση  στη   δυναµική  του   δηµόσιου  

χρέους. 

Η µείωση του πρωτογενούς ελλείµµατος προκύπτει κατά  κύριο  λόγο  από  

την  αύξηση των εσόδων (τα τακτικά  έσοδα προβλέπεται   ότι   θα   αυξηθούν  όσο   

και   το 2010) και λιγότερο από τη µείωση των δαπανών (οι  δαπάνες πλην  τόκων  

εκτιµάται  ότι  θα  µειωθούν  1,5% έναντι  9,9% το 2010). 

Η µείωση    του    πρωτογενούς   ελλείµµατος   το 2010  προήλθε κατά  67% 

από  την  πλευρά των  δαπανών,  ενώ  το  2011   θα  προέλθει κατά   80% από   την   

πλευρά  των  εσόδων (τα  έσοδα του  Τακτικού   προϋπολογισµού συµµετείχαν κατά 

26% στη µείωση  του ελλείµµατος το 2010, έναντι  59% που προβλέπεται για το 

2011). 

Με τα  παραπάνω δεν  υπονοείται ότι η αύξηση  των  εσόδων δεν  είναι  

επιθυµητή (αντιθέτως,  ιδιαίτερα   όταν   προέρχεται  από τη  διεύρυνση  της  

φορολογικής  βάσης  και όχι από  την  αύξηση  των  φορολογικών συντελεστών). 

Υπάρχει  όµως  ο  κίνδυνος  να θεωρηθεί ότι  ο  Κρατικός  Προϋπολογισµός δεν   έχει   

άλλα   περιθώρια  βελτίωσης  από την  πλευρά των  δαπανών και να  χαλαρώσει  η  

όλη  προσπάθεια. 

Το γεγονός της  στήριξης σε µεγάλο  βαθµό στα  έσοδα έγινε  ορατό και στο  

προσχέδιο του Προϋπολογισµού, το οποίο αντανακλούσε  τη  φιλοσοφία του  ΠΟΠ. 

Για το  λόγο  αυτό, και σε συνδυασµό µε την  ανάγκη λήψης  µέτρων για   την   

απόκλιση   του   ελλείµµατος   του 2010,  δροµολογήθηκαν πρόσθετα  µέτρα για  το  

2011, τα  οποία  δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη  µείωση  των  δαπανών. Τα µέτρα   
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αυτά,  όµως,   αφορούν  κυρίως   τους  υπόλοιπους  φορείς  του   δηµοσίου  και  όχι 

τον   Κρατικό  Προϋπολογισµό. Αυτό  σε  καµία  περίπτωση δεν θα πρέπει  να 

σηµατοδοτήσει ότι η προσπάθεια µείωσης  των  δαπανών σε  κεντρικό  επίπεδο έχει 

εξαντληθεί. 

 
A.3 Τα µέτρα για το 2011 

Σύµφωνα  µε  τον   Προϋπολογισµό,  για  το 2011  προβλέπονται µέτρα  

ύψους 14,3  δισ. (6,3% του   ΑΕΠ),  τα  οποία   κατανέµονται σε  8.030 εκατ.   (3,5% 

του  ΑΕΠ) από  την πλευρά   των    εσόδων   και   6.300   εκατ. (2,8% του  ΑΕΠ) από  

την  πλευρά των  δαπανών. Το ΠΟΠ αρχικά  προέβλεπε  µέτρα   απόδοσης  9.150  

εκατ.  για  το  2011, η  οποία  αναθεωρήθηκε σε  8.200  εκατ.   (µέτρα  ΠΟΠ  2010 + 

µέτρα ΠΟΠ). ∆εδοµένης και  της   απόκλισης   του   ελλείµµατος   του 2010,  η  

οποία   προφανώς  αύξανε   το  έλλειµµα  του   βασικού   σεναρίου  (χωρίς   µέτρα)  

για το  2011, υιοθετήθηκε µία νέα  δέσµη  µέτρων  ύψους 6.130 εκατ.   Αυτή,  όπως 

προαναφέρθηκε, δίνει µεγαλύτερη έµφαση στη  µείωση  των  δαπανών (3.850 εκατ.), 

κυρίως σε φορείς του ∆ηµοσίου εκτός  Κρατικού  Προϋπολογισµού, απ’ ό,τι στην  

αύξηση  των  εσόδων (2.280 εκατ.). 
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Πίνακας 4.4: Η απόδοση των ∆ηµοσιονοµικών µέτρων του 2011 

 

ΕΣΟ∆Α 8.030 6.300 ∆ΑΠΑΝΕΣ 
2010 ΠΟΠ 1.500 1.150 2010 ΠΟΠ 

ΕΦΚ καυσίµων 250 500 Μειώσεις µισθών και αµοιβών 
ΕΦΚ καπνού 250 500 Μειώσεις επιδοµάτων συντάξεων 
ΕΦΚ ποτών 50 150 Μειώσεις υψηλών συντάξεων 
Ε.Φ. Πολυτελείας 50   
ΦΠΑ 750   
Ηµιυπαίθριοι χώροι 150   

2011 ΠΟΠ 4.250 1.300 2011 ΠΟΠ 
∆ιεύρυνση  βάσης ΦΠΑ 100 500 Εξοικονοµήσεις "Καλλικράτη" 
Αύξηση χαµηλού  συντελεστή  ΦΠΑ 800 300 Μείωση καταναλωτικών δαπανών 
Μετάταξη σε χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ -250 100 Εξοικονοµήσεις ΕΑΠ 
Εξίσωση ΕΦΚ καυσίµων 600 100 Πάγωµα συντάξεων 
Ειδική εισφορά επιχειρήσεων 1.000 500 Μείωση Π∆Ε 
Μείωση φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων -320 -200 Επίδοµα θέρµανσης 
Τεκµήρια 700   
Φορολόγηση αµοιβών σε είδος 150   
Λογιστικός προσδιορισµός  εισοδηµάτων 50   
∆ικαιώµατα τυχερών  παιγνίων 200   
Άδειες τυχερών  παιγνίων 500   
Φορολόγηση αυθαιρέτων 300   
Αύξηση αντικειµενικών αξιών 270   
Πράσινα τέλη 150   

2011 ΝΕΑ 2.280 3.850 2011 ΝΕΑ 
Σύστηµα εισροών-εκροών εµπορίας καυσίµων 190 1.400 Μείωση φαρµακευτικής δαπάνης ΟΚΑ 
Συλλογή ληξιπροθέσµων οφειλών 200 700 Προµήθειες νοσοκοµείων 
Συλλογή φορολογικών προστίµων 400 800 Εξοικονόµηση από ∆ΕΚΟ 
Νέο πλαίσιο διευθέτησης φορολογικών διαφορών 300 150 Στοχευµένα οικογενειακά επιδόµατα 
Ρύθµιση φορολογικών διαφορών 100 100 Μείωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου 
Ρύθµιση διαφορών ασφαλιστικών  εισφορών 300 500 Μείωση αµυντικών εξοπλισµών 
Αύξηση δικαστικών παραβόλων 100 200 Επί πλέον µείωση καταναλωτικών δαπανών 
Άδειες τηλεπικοινωνιών 350   
Επέκταση  σύµβασης  αεροδροµίου Αθηνών 250   
Είσπραξη από καταπτώσεις εγγυήσεων 90   

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών - Προϋπολογισµός 2011 

 

Όπως φαίνεται στον  Πίνακα  4.4,  από  την πλευρά των  εσόδων 

καταβάλλεται µία µεγαλύτερη προσπάθεια σε  θέµατα φορολογικής  διοίκησης και  

είσπραξης οφειλών, η οποία  θα  πρέπει  να  επιβεβαιωθεί και στην πράξη, ενώ  

προβλέπονται  σηµαντικά  έσοδα  ύψους €600   εκατ.   από  την  ανανέωση αδειών  

τηλεπικοινωνιών και την  επέκταση της  σύµβασης του  Αεροδροµίου  Αθηνών. Από 

την  πλευρά των  δαπανών, οι παρεµβάσεις  στο  χώρο  της  υγείας  αναµένεται να 

αποδώσουν €2,1  δισ.,  ενώ  η συγκράτηση των  δαπανών  στις  ∆ΕΚΟ προβλέπεται  
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να αποδώσουν €800  εκατ.  Σηµαντική  απόδοση  €500  εκατ.  αναµένεται και από  τη  

µείωση   των   παραλαβών  αµυντικού  εξοπλισµού,  αν  και δεν  είναι  σαφές πώς  θα  

επιτευχθεί αυτό, στην  περίπτωση που αναφερόµαστε σε συµβατικές υποχρεώσεις 

προηγουµένων ετών. 

Η  απόδοση  των   µέτρων   σε  άλλες   περιπτώσεις µπορεί  να  θεωρηθεί ως  

εκτίµηση και  σε  άλλες  περισσότερο  ως  στόχος. Το κατά πόσο θα επιτευχθούν τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα εξαρτάται αφ’ ενός  από  το πόσο   ρεαλιστικές  είναι   οι  

εκτιµήσεις  και αφ’ ετέρου κατά  πόσο  γρήγορα και αποτελεσµατικά θα υλοποιηθούν 

τα µέτρα. Η αναθεώρηση των  µέτρων   δείχνει   ότι  στο αρχικό  ΠΟΠ υπήρξαν 

αποκλίσεις  που  ίσως θα  µπορούσαν να  αποφευχθούν. Σε  κάθε περίπτωση  η  

αντικατάσταση  ή  επέκταση µέτρων,  παρ’  ότι  προβλέπεται  από  την  απόφαση 

2010/486/EU/7-9-2010  του  Συµβουλίου, θα  πρέπει να  γίνεται  µόνο  όταν  

υπάρχουν πολύ  καλοί λόγοι, αλλιώς  οι  επιπτώσεις  στην   οικονοµία µπορεί να είναι 

αρνητικές.  

Η απόδοση των  µέτρων  που  θα  εφαρµοστούν το  2011  έχει  προσαρµοστεί 

ελαφρά προς  τα  κάτω  (-150  εκατ.  ευρώ). Η µετάταξη   30%  προϊόντων   από   τον   

χαµηλό στον   τυπικό   συντελεστή  ΦΠΑ,  η   οποία αναµενόταν να  αποδώσει  €1  

δισ.,  αντικαταστάθηκε από  µία  σειρά  άλλων  µέτρων. Συγκεκριµένα, προβλέπεται 

η  αύξηση   του χαµηλού   συντελεστή  από   11%  σε   13% (+800 εκατ.  ευρώ), αλλά 

µετάταξη στο χαµηλό    συντελεστή  των   φαρµάκων  και τουριστικών   υπηρεσιών   

(-250   εκατ.   ευρώ),  η διεύρυνση  του  ΦΠΑ σε  εξαιρούµενα   επαγγέλµατα (+100 

εκατ.  ευρώ)  και η εξίσωση   του  ΕΦΚ καυσίµων   (+600 εκατ. ευρώ).  Η  συνολική   

απόδοση  των   νέων µέτρων,  τα  οποία  κρίνονται  πιο  ορθολογικά  (ιδιαίτερα   η  

εξίσωση   το   ΕΦΚ  καυσίµων),   είναι   €250   εκατ.   υψηλότερη  από πριν,   αλλά  

αν  λάβουµε υπ’  όψη  από  την πλευρά των  δαπανών την  πληρωµή  επιδόµατος  

θέρµανσης ύψους €200  εκατ., τότε η αλλαγή  των  µέτρων  είναι  περίπου ουδέτερη 

(-50   εκατ.    ευρώ).   

Από την άλλη πλευρά, η ειδική εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις είχε  

προγραµµατιστεί να  αποδώσει   600   εκατ.   και  ο  προϋπολογισµός την   αυξάνει   

κατά   περίπου  70%  στο   €1 δισ.   Συγχρόνως,  µειώνεται   από   24%  σε 20%   ο   

φορολογικός   συντελεστής   στα κέρδη   µε  απώλεια  €320   εκατ., αποφέροντας   ως   

καθαρό  αποτέλεσµα +80  εκατ. ευρώ.    

Στον Προϋπολογισµό εκτιµάται, χωρίς να εξηγούνται οι λόγοι,  ότι  η  

εφαρµογή των τεκµηρίων φορολόγησης θα  αποδώσει περίπου  το  διπλάσιο  (€700  
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εκατ.   αντί  €400 εκατ.), ενώ  εντύπωση προκαλεί η  µεγάλη αναπροσαρµογή  προς   

τα   κάτω   (περίπου στο  50%) που  γίνεται  στην  απόδοση της φορολόγησης  των   

αυθαιρέτων,  της   αναπροσαρµογής   των   αντικειµενικών   τιµών και  των  

πράσινων   τελών  µε  συνολικές απώλειες  €780   εκατ.  

Τέλος, στις   δαπάνες δεν παρουσιάζονται σηµαντικές αναπροσαρµογές, εκτός 

από την εκτίµηση  ότι η περικοπή στις αµοιβές  του δηµοσίου θα αποδώσει €100  

εκατ.  περισσότερα του αναµενόµενου. Παρ’ όλα αυτά  εξακολουθούν  και υπάρχουν 

αµφιβολίες για την απόδοση κάποιων  µέτρων,  όπως  η εξοικονόµηση   €500   εκατ.   

από   τον   «Καλλικράτη». 

 

4.3.3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 

 

Εξελίξεις το α’  εννιάµηνο του  2010 

Η  εκκίνηση   υλοποίησης  των   δηµοσιονοµικών  και διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων που περιλαµβάνονται  στο  Μνηµόνιο 24και οι αντιδράσεις που  

αυτή συνάντησε,  η  ολοκλήρωση εφαρµογής  της νέας   δέσµης  φορολογικών  και  

εισοδηµατικών  µέτρων  και τέλος, η διαδικασία αξιολόγησης  από  την  Ευρωπαϊκή  

Ένωση,  την  ΕΚΤ και το ∆ΝΤ για τη λήψη  της  δεύτερης δόσης της  

χρηµατοδότησης στο  πλαίσιο  του  Μνηµονίου, διαµόρφωσαν κατά κύριο λόγο τις 

οικονοµικές εξελίξεις  στην  Ελλάδα  στο  τρίτο τρίµηνο του 2010. Σε αυτό  το 

οικονοµικό   περιβάλλον,  η  υποχώρηση  του ΑΕΠ κλιµακώθηκε  περαιτέρω,  

φθάνοντας το 4,6%, από   4,0% το τρίµηνο Ιουνίου - Αυγούστου, σύµφωνα µε  τα  

πρόσφατα αναθεωρηµένα στοιχεία εθνικών  λογαριασµών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Βάσει   

αυτών,  η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας στο πρώτο εννιάµηνο του 2010  

διαµορφώθηκε στο 3,8%, από 2,0% στο αντίστοιχο διάστηµα του 2009. 

Η διεύρυνση  της  υποχώρησης του  ΑΕΠ στο γ’ τρίµηνο του 2010 σε 

σύγκριση µε το  τρίµηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2010 αντανακλάται σε όλες τις 

βασικές συνιστώσες  του,   µε  εξαίρεση  τις  εξαγωγές και  τη  δηµόσια   

κατανάλωση, η  πτώση των οποίων  εξασθενεί, ιδίως της τελευταίας. Σε ολόκληρο το  

πρώτο  εννιάµηνο του  2010, η συρρίκνωση του ακαθ. σχηµατισµού κεφαλαίου 

αποτελεί τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα  της  ύφεσης  της ελληνικής 

                                                 
24 http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek410.pdf, Η Ελληνική Οικονοµία 4/10, Ανάκτηση από: 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. 
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οικονοµίας. Έπονται σε σηµασία η ιδιωτική κατανάλωση και η δηµόσια 

κατανάλωση. Η µείωση  των  εξαγωγών περιορίζεται  σταδιακά, ενώ  σηµαντική 

επιτάχυνση  παρουσιάζει  στη   διάρκεια   του 2010  η πτώση των  εισαγωγών. 

Ακολούθως, η αρνητική   συµβολή  του   εξωτερικού  τοµέα   στο ΑΕΠ περιορίζεται  

ολοένα   και  περισσότερο, αντιστρέφοντας σε  µεγάλο  βαθµό   την  ανοδική τάση 

των ελλειµµάτων στα ισοζύγια εξωτερικού τα προηγούµενα χρόνια. 

Πιο συγκεκριµένα, σε επίπεδο βασικών συνιστωσών του  ΑΕΠ, η συνολική 

τελική κατανάλωση, δηµόσια και  ιδιωτική, υπολειπόταν την περίοδο Ιανουαρίου - 

Σεπτεµβρίου του 2010 κατά  4,1% της  αντίστοιχης το 2009,  που   ήταν   

σταθεροποιηµένη στο  επίπεδο του  ίδιου  διαστήµατος το  2008. Σε απόλυτα µεγέθη, 

η υποχώρηση της  ιδιωτικής  κατανάλωσης είναι ευρύτερη από  εκείνη της δηµόσιας 

κατανάλωσης, όµως αναλογικά  η  πρώτη   είναι  3,0% µικρότερη  από ότι  στο  

πρώτο   εννιάµηνο του  2009, ενώ  η σχετική    ποσοστιαία   µείωση   της   δεύτερης 

φθάνει  το  8,2%. Επισηµαίνεται  πάντως ότι µέχρι το µέσον του 2010, η πτώση της  

δηµόσιας κατανάλωσης ήταν  µεγαλύτερη από  αµφότερες σκοπιές. Όµως, η δηµόσια   

κατανάλωση ήταν η µοναδική  συνιστώσα του  ΑΕΠ που  αυξήθηκε µεταξύ  τρίτου  

και δεύτερου τριµήνου  του  2010, κατά 7,9%, εξέλιξη  που  συγκράτησε αρκετά την 

πτώση της στο εννιάµηνο.  

Από την άλλη πλευρά,  η   ιδιωτική   κατανάλωση,  που   το πρώτο  τρίµηνο  

του 2010, µειώνεται  έκτοτε, µε συνεχώς µεγαλύτερη ταχύτητα. Από τα 

αναθεωρηµένα στοιχεία προκύπτει  ότι τα φορολογικά  κίνητρα για έκδοση 

αποδείξεων αγοράς που δόθηκαν στις αρχές της χρονιάς και  είχαν θετικό αντίκτυπο 

στις επίσηµα πραγµατοποιούµενες συναλλαγές, δεν απέτρεψαν την µετέπειτα 

συµπίεση της καταναλωτικής δαπάνης από τα νοικοκυριά, σε έκταση περίπου 5%. 

Στο πεδίο  της  επενδυτικής δραστηριότητας, η  χαµηλότερη πτώση  της  το  

δεύτερο τρίµηνο του 2010,   κλιµακώθηκε εκ  νέου  τους   καλοκαιρινούς   µήνες,    

φθάνοντας  το   26%  σε σχέση  µε  την  αυτή  περίοδο του  2009, ενώ διεύρυνε τη  

µείωσή  τους  από  την  αρχή  του 2010 στο   21,5%. Η συρρίκνωση των επενδύσεων  

επιµερίζεται περισσότερο στις λοιπές κατασκευές, (-20,4%  στο διάστηµα Ιαν.-

Σεπτ.), στις κατοικίες (- 19,7%) και στον εξοπλισµό µεταφορών (- 17.6%). Στον  

αντίποδα, η µείωση  των επενδύσεων στα  αγροτικά  µηχανήµατα  δεν ξεπερνά το  

1,9%, ενώ  η πτωτική τάση  που εµφάνιζαν µέχρι το πρώτο  µισό του 2010, 

µεταστράφηκε σε ανοδική  στο τρίτο τρίµηνο του 2010. 

Σε ότι  αφορά τις εισαγωγές, η υποχώρησή τους  κατά  τους  µήνες  Ιούλιο-
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Σεπτέµβριο 2010 για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο, οδήγησε στη διαµόρφωσή τους 

στο χαµηλότερο επίπεδο τριµήνου και πρώτου εννιαµήνου του 2010 τουλάχιστον  

από  τις  αρχές   του 2000. Στο σύνολο του α’εννιαµήνου του 2010, υπολείπονται 

κατά 13,1%  των αντίστοιχων εισαγωγών το 2009. Σε  αντίθεση µε  τις  εξαγωγές, η 

εξασθένιση των  εισαγωγών προέρχεται εξολοκλήρου από την µείωση των εισαγωγών  

αγαθών, της  τάξης   του  18,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών διευρύνθηκαν κατά  

10,5%, µε την  σχετική  τάση  να  εξανεµίζεται στη διάρκεια του 2010 (µόλις +0,7% 

το  γ’  τρίµηνο).   

Ως αποτέλεσµα αυτής της δυναµικής στις δύο πλευρές των εµπορικών ροών,  

το έλλειµµα του εξωτερικού  τοµέα παρέµεινε αισθητά  κάτω από το 10% του ΑΕΠ  

στο σύνολο του πρώτου εννιαµήνου του 2010 και συρρικνώθηκε  περαιτέρω το τρίτο  

τρίµηνο, πέφτοντας στο 8,6%  του ΑΕΠ,  2,7  εκατοστιαίες   µονάδες  χαµηλότερα  

από   ότι   βρισκόταν στο  ίδιο  χρονικό  σηµείο  του  2009, εύρος που  επίσης  είναι  

το  µικρότερο τουλάχιστον από  το 2000. 

Σε όρους αξίας παραγωγής, η εγχώρια ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 

περιορισµένη κατά 5,3% το εννιάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου του 2010 σε  σχέση  

µε το 2009. Από τις  αρχές  του 2010, σε αντιστοιχία µε την  εξέλιξη των  επενδύσεων 

στις  κατασκευές, ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσιάζει τη µεγαλύτερη  µείωση 

προστιθέµενης  αξίας µεταξύ των βασικών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας (-

20,5%). Η δεύτερη  υψηλότερη πτώση, κατά 7,4%, παρουσιάζεται στο εµπόριο-

ξενοδοχεία- εστιατόρια-µεταφορές. Έπονται σε υποχώρηση οι κλάδοι βιοµηχανίας-

ενέργειας και λοιπών  υπηρεσιών, µε 5,7% και 4,3% αντίστοιχα. Σταθεροποιητικές 

τάσεις  κυριαρχούν στις χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες 

συναφείς µε την ακίνητη περιουσία (-0,6%), ενώ σε σταθερά ανοδική τροχιά,  για 

δεύτερο  συνεχόµενο έτος, κινείται η γεωργία-δασοκοµία- αλιεία (+4,3%). 

Ο   αρνητικός   αντίκτυπος   στη   ζήτηση και στην  παραγωγική 

δραστηριότητα από την κλιµάκωση  της  προσπάθειας δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

µε την Τρίτη και   ευρύτερη δέσµη  µέτρων,  καθώς και από την έντονη 

επιφυλακτικότητα µπροστά στις εξελίξεις / µεταρρυθµίσεις που δροµολογούνται 

στην ελληνική οικονοµία εξαιτίας του  Μνηµονίου,  επιδείνωσε  περαιτέρω  τα  

δεδοµένα στην   αγορά  εργασίας.   

Η  ανεργία δεν   συγκροτήθηκε  τους   καλοκαιρινούς  µήνες   από τη  

διαχρονική περιοριστική επίδραση εποχικών παραγόντων και διευρύνθηκε κατά  µισή 

εκατοστιαία  µµονάδα το  γ’  τρίµηνο του 2010  σε  σχέση µε  το   αµέσως  
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προηγούµενο  τρίµηνο του ίδιου έτους,  στο 12,4%. Η αύξηση  της ανεργίας προήλθε 

σχεδόν στο  σύνολό της  από  την  έντονα καθοδική πορεία της απασχόλησης  (-3,0%) 

και, σε µικρό βαθµό, από  την  άνοδο του  εργατικού δυναµικού ταυτόχρονα. Η 

φθίνουσα ζήτηση και παραγωγή δεν µετρίασαν  ιδιαίτερα τις πληθωριστικές  πιέσεις,   

καθώς  παρότι   ο  πληθωρισµός  υποχώρησε  στο 5,1% το δίµηνο Οκτωβρίου- 

Νοεµβρίου του 2010, από 5,5% στο γ΄τρίµηνο του 2010, η κάµψη   του  οφείλεται  

κατά  κύριο  στο  λόγο στο   υψηλότερο  επίπεδο  του   δείκτη   τιµών τους  

συγκεκριµένους µήνες του 2009  σε σύγκριση µε την περυσινή καλοκαιρινή περίοδο. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι επιπτώσεις της εντονότερης προσπάθειας 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής εντός του  Μνηµονίου  και της αυξηµένης 

αβεβαιότητας για  τη  δυνατότητα εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών στο 

πλαίσιο που αυτό ορίζει, ήταν οι κύριοι προσδιοριστικοί  παράγοντες  των   

οικονοµικών εξελίξεων  στο  γ’ τρίµηνο του 2010. Οι  επιδράσεις τους  έγιναν  κατά  

κύριο  λόγο  αισθητές στην πλευρά της  ζήτησης από  την  εκ νέου κατακόρυφη 

πτώση της  επενδυτικής δραστηριότητας, την  περικοπή  της  κατανάλωσης από τα  

νοικοκυριά και τη  µεγαλύτερη συρρίκνωση  των  εισαγωγών. Στην  πλευρά της  

παραγωγής, η διευρυνόµενη εξασθένισή της,  που αντακλάται στον  περιορισµό της 

εγχώριας προστιθέµενης  αξίας,   τροφοδότησε  νέα   άνοδο  της  ανεργίας. 
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Πίνακας 4.5: Εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών – Τριµηνιαίοι 

Εθνικοί Λογαριασµοί (σταθερές τιµές 2000) 

 
 

Τρίµηνο 
 

ΑΕΠ Τελική 
Κατανάλωση 

 
Επενδύσεις 

 
Εξαγωγές 

 
Εισαγωγές 

  
εκατ. € 

Ετήσιο

ς 
ρυθµός 

 

 
εκατ. € 

Ετήσιο

ς 
ρυθµός 

 

 
εκατ. € 

Ετήσιο

ς 
ρυθµός 

 

 
εκατ. € 

Ετήσιο

ς 
ρυθµός 

 

 
εκατ. € 

Ετήσιο

ς 
ρυθµός 

 2001 142.001 4,2% 127.980 4,1% 33.025 3,9% 33.878 0,0% 52.882 1,2% 
2002 146.884 3,4% 134.663 5,2% 33.441 1,3% 31.034 -8,4% 52.219 -1,3% 
2003 155.614 5,9% 137.952 2,4% 39.627 18,5% 31.940 2,9% 53.768 3,0% 
2004* 162.411 4,4% 143.158 3,8% 38.686 -2,4% 37.470 17,3% 56.814 5,7% 
α' 2005 40.964 2,3% 36.601 3,9% 8.872 -9,2% 9.332 3,8% 13.830 -0,8% 
β' 2005 41.198 1,6% 36.942 3,7% 8.817 -13,7% 9.043 -1,1% 13.586 -5,9% 
γ' 2005 41.701 2,4% 37.324 3,6% 8.159 -11,5% 10.397 6,4% 14.197 -0,4% 
δ' 2005 42.251 2,8% 37.758 4,1% 9.226 -2,7% 9.636 0,8% 14.361 1,2% 
2005* 166.114 2,3% 148.625 3,8% 35.073 -9,3% 38.408 2,5% 55.974 -1,5% 
α' 2006 42.565 3,9% 38.317 4,7% 9.067 2,2% 9.849 5,5% 14.679 6,1% 
β' 2006 43.268 5,0% 38.729 4,8% 9.811 11,3% 10.136 12,1% 15.410 13,4% 
γ' 2006 43.716 4,8% 39.135 4,9% 9.452 15,9% 10.586 1,8% 15.473 9,0% 
δ' 2006 44.019 4,2% 39.515 4,7% 10.445 13,2% 9.881 2,5% 15.816 10,1% 
2006* 173.568 4,5% 155.696 4,8% 38.775 10,6% 40.452 5,3% 61.379 9,7% 
α' 2007 44.835 5,3% 39.979 4,3% 11.043 21,8% 10.329 4,9% 16.494 12,4% 
β' 2007 45.043 4,1% 40.395 4,3% 10.743 9,5% 10.499 3,6% 16.595 7,7% 
γ' 2007 45.376 3,8% 40.777 4,2% 10.717 13,4% 10.969 3,6% 17.106 10,6% 
δ' 2007 45.699 3,8% 41.148 4,1% 10.770 3,1% 10.982 11,1% 17.224 8,9% 
2007* 180.953 4,3% 162.299 4,2% 43.273 11,6% 42.780 5,8% 67.419 9,8% 
α' 2008 45.805 2,2% 41.516 3,8% 9.783 -11,4% 11.627 12,6% 17.202 4,3% 
β' 2008 45.931 2,0% 41.691 3,2% 10.149 -5,5% 11.563 10,1% 17.550 5,8% 
γ' 2008 45.830 1,0% 41.800 2,5% 10.722 0,0% 10.662 -2,8% 17.408 1,8% 
δ' 2008 45.655 -0,1% 41.800 1,6% 11.091 3,0% 10.646 -3,1% 17.942 4,2% 
2008* 183.220 1,3% 166.806 2,8% 41.744 -3,5% 44.497 4,0% 70.101 4,0% 
α' 2009 45.149 -1,4% 41.758 0,6% 8.812 -9,9% 9.205 -20,8% 14.764 -14,2% 
β' 2009 44.991 -2,0% 41.739 0,1% 8.275 -18,5% 9.303 -19,5% 14.494 -17,4% 
γ' 2009 44.690 -2,5% 41.670 -0,3% 8.660 -19,2% 8.494 -20,3% 14.283 -18,0% 
δ΄ 2009 44.201 -3,2% 41.604 -0,5% 7.321 -34,0% 8.565 -19,5% 13.513 -24,7% 
2009* 179.031 -2,3% 166.771 0,0% 33.068 -20,8% 35.566 -20,1% 57.054 18,6% 
α' 2010 43.925 -2,7% 41.335 -1,0% 6.355 -27,9% 9.316 1,2% 13.376 -9,4% 
β΄ 2010 43.173 -4,0% 39.338 -5,8% 7.460 -9,8% 8.955 -3,7% 12.704 -12,3% 
γ΄2010 42.622 -4,6% 39.370 -5,5% 6.396 -26,1% 8.402 -1,1% 11.747 -17,8% 

 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί, ∆εκέµβριος 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

5.1. ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η πορεία και το πώς επηρεαστήκαν από 

την οικονοµική κρίση και την προσφυγή µας στο ∆ΝΤ, η Βιοµηχανία, καθώς και οι 

επιχειρήσεις στους τοµείς των Κατασκευών, του Εµπορίου και των Υπηρεσιών. 25 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Συνεχίζεται η  καθοδική πορεία   του  δείκτη βιοµηχανικής  παραγωγής που  

έχει  ξεκινήσει  από  τον  Ιανουάριο  του   2008. Συγκεκριµένα  ο  δείκτης  

παρουσίασε  µείωση  κατά  4,2% τον  Οκτώβριο του 2010 σε  σχέση   µε  τον 

αντίστοιχο µήνα το 2008. Παρόλα  αυτά, σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε η µείωση 

που  παρουσιάζει η  βιοµηχανική παραγωγή  τους  δέκα  πρώτους  µήνες του 2010 η 

οποία διαµορφώνεται σε -5,5% σε σύγκριση µε την  αντίστοιχη περίοδο του 2009, 

έναντι  κάµψης κατά 10,0% σε σχέση  µε το 2008.  

Σε  επίπεδο  Ευρωζώνης  στην   πλειονότητα των   κρατών  µελών   

σηµειώνεται  αύξηση της   βιοµηχανικής   παραγωγής.  Έτσι   στο πρώτο  εννιάµηνο 

του  2010  η  άνοδος βρίσκεται  στο  5,8% έναντι   σηµαντικής  πτώσης  κατά  15,6% 

το  2009.  Συνεπώς στην ευρωζώνη η βιοµηχανία έχει ανακάµψει ουσιαστικά και 

φαίνεται να εισέρχεται σε πορεία  σταθερής ανόδου, αντίθετα  µε την Ελλάδα. 

Σε κλαδικό  επίπεδο η  µεγαλύτερη υποχώρηση  της  παραγωγής στη  χώρα  

(κατά  την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου) καταγράφεται στον  κλάδο  Παροχής 

Ηλεκτρικού Ρεύµατος κατά  8,9% το  2010  έναντι  πτώσης κατά 3,9% το 2009. Στα 

Ορυχεία- Λατοµεία  επιβραδύνεται  η πτωτική  πορεία, µε ρυθµό σχεδόν υποδιπλάσιο 

σε σχέση  µε το 2009  (-6,7% αντί -12,1%). Ταυτόχρονα και οι Μεταποιητικές 

βιοµηχανίες καταγράφουν  ηπιότερη  πτώση  (-4,6%  αντί   - 12,2%)  σε  σχέση   µε  

το  2009.  Τέλος, ο δείκτης παροχής νερού παρουσιάζει οριακή άνοδο   κατά   0,9%  

το 2010 έναντι   πτώσης  2,7%  το 2009. 

                                                 
25 http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek410.pdf, Η Ελληνική Οικονοµία 4/10, Ανάκτηση από: 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. 
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Στα  Ορυχεία-Μεταλλεία  η  επιβράδυνση του  πτωτικού ρυθµού ερµηνεύεται 

από  τη σηµαντική ενίσχυση στον  κλάδο  άντλησης αργού   πετρελαίου   και   

φυσικού   αερίου (58,5% το 2010  αντί   24,3%  το   2009)  αλλά και στην  αύξηση  

της παραγωγής στην  εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων (12,5% το 2010 αντί -

24,6% το 2009). Οριακή  αύξηση  0,9% παρουσιάζουν  οι άλλες  εξορυκτικές  και 

λατοµικές  δραστηριότητες µετά  τη  µεγάλη  µείωση  της  αντίστοιχης περιόδου του  

2009  (- 29,0%).  Ωστόσο, υποχωρεί  µε  εντονότερους   ρυθµούς ο  δείκτης 

παραγωγής στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη  (-13,5% αντί -1,6%)  γεγονός  που   

σχετίζεται  άµεσα   µε την  σηµαντική υποχώρηση της  παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από  καύσιµο  λιγνίτη, κατά  9,44% για  την  υπό  µελέτη   περίοδο σε   

σχέση    µε   την   αντίστοιχη  του   2009. 

Στη Μεταποίηση, οι 17 από  τους  24 κλάδους  κινούνται πτωτικά στη 

διάρκεια  του πρώτου  δεκαµήνου του  2010, ενώ  η βελτίωση   της  βιοµηχανικής  

παραγωγής  στην ΕΕ δείχνει  να  επηρεάζει  θετικά  τους  εγχώριους κλάδους µε 

εξαγωγικές δραστηριότητες. Στους  κλάδους µε  υψηλό συντελεστή  στάθµισης για  

την  εγχώρια οικονοµία, επιβραδύνεται η  πτωτική πορεία   του  κλάδου  των  

Τροφίµων (-2,9% το 2010 από  -4,2% το 2009)  ενώ αντίθετα η πτώση που 

καταγράφεται  στα  Ποτά  είναι  εντονότερη από το 2009  (-7,1% το 2010 αντί  -6,4% 

το 2009). Η  παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών υλών  συνεχίζει την καθοδική της 

πορεία, η οποία αν και µικρότερη   από   το   2009    (-19,6% το 2010 αντί   - 29,4% 

το 2009) έχει σαν αποτέλεσµα περαιτέρω σηµαντική  συρρίκνωση  του   κλάδου.  

Από την   άλλη   πλευρά,  η  παραγωγή  βασικών µετάλλων ενισχύεται σηµαντικά 

(11,3% το 2010 σε σχέση   µε  έντονη  πτώση  20,1% το 2009) ενώ  οριακή  άνοδο 

εξακολουθεί να  παρουσιάζει η παραγωγή χηµικών  προϊόντων (+0,9% το 2010 

έναντι  απωλειών 15,7% το 2009). 

Η παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και προϊόντων άνθρακα συνεχίζει  να 

αυξάνεται (4,7% το 2010 αντί 1,6% το 2009), ενώ  σηµαντικά επιβραδύνεται η 

αύξηση  της παραγωγής βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και σκευασµάτων (4,1% 

το 2010αντί 18,2% το 2009). 

Συνολικά,  οι  κλάδοι  που  παράγουν κεφαλαιουχικά   και  ενδιάµεσα  αγαθά,  

εµφανίζουν   ισχυρή   µείωση   παραγωγής  (-25,0% και -20,0% αντίστοιχα), όση και 

το 2009. Ενισχυµένη είναι η κάµψη  στην  Ενέργεια  (-5,0% το 2010 αντί  -2,2% το 

2009) και στα  µη διαρκή  καταναλωτικά αγαθά (-6,2% το 2010 αντί -5,1% το 2009). 

Αντίθετα   τα  διαρκή   καταναλωτικά  αγαθά παρουσιάζουν πτώση µε ρυθµό 
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ηπιότερο του 2009 (-11,4% το 2010 έναντι  -22,3% το 2009). 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Συνεχίστηκε και το  γ’ τρίµηνο του 2010 η σηµαντική υποχώρηση του  

γενικού δείκτη  παραγωγής στις   κατασκευές  ο  οποίος   διαµορφώθηκε στις 63,3  

µονάδες (ιστορικό χαµηλό  πενταετίας), καταγράφοντας πτώση  της τάξης του 37% 

για το 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009, έναντι εξίσου σηµαντικής 

µείωσης κατά 30,8% το 2009. 

Η εικόνα  στην  Ευρωζώνη  είναι  µεν  πτωτική  αλλά  µε  ηπιότερο ρυθµό σε  

σχέση   µε το 2009. Η πορεία  του ευρωπαϊκού δείκτη αντικατοπτρίζει προσπάθεια 

σταθεροποίησης του  κλάδου, µιας και επιβραδύνονται οι αρνητικοί  ρυθµοί  σε 

σχέση   µε  άλλα  τρίµηνα   (-7,6%  το 2010 σε  σχέση µε  -9,1% το  2009).  

Σηµαντικές  απώλειες εµφανίζει η Ρουµανία  (-14,6% το 2010 αντί  +1,9% το  2009), 

η Σλοβενία  (-5,2% το 2010 σε  σχέση  µε -6,2% το 2009)  και  η  Ολλανδία   (-2,7% 

το 2010  έναντι   -0,3% το 2009). 

Στους  επιµέρους δείκτες  του  τοµέα  για την Ελλάδα,  ο δείκτης παραγωγής 

οικοδοµικών έργων  σηµείωσε πτώση -47,2% το 2010 έναντι απωλειών 31,6% το  γ’ 

τρίµηνο του  2009, ενώ  παρόµοια τάση  εµφανίζει και ο δείκτης παραγωγής Έργων  

Πολιτικού  Μηχανικού  (-31,7%).  Πτωτική   σε   σχέση   µε  το   2009 τόσο   σε  

όρους αδειών   όσο  και  σε  όρους όγκου, είναι η συνολική οικοδοµική  

δραστηριότητα για τους  πρώτους εννέα  µήνες του 2010 (37.092 άδειες),  -10,9% 

σχέση µε το 2009. 
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∆ιάγραµµα 5.1: ∆είκτης Παραγωγής  στις Κατασκευές –ετήσια ΠΜ(%)- στην 

Ελλάδα και στην Ευρωζώνη-16 και ∆είκτης Επιπέδου Εργασιών στην Ελλάδα 

(1996-2006=100) 

 

 
 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ   

 

Ο όγκος  της οικοδοµικής δραστηριότητας υποχωρεί  κατά  25,7% το 2010 σε  

συνέχεια  του  -24,0% το 2009. Τέλος,  σηµαντική είναι και η υποχώρηση στην  

επιφάνεια των  νεόδµητων  οικοδοµηµάτων η οποία  διαµορφώνεται  στο  -20,7% το 

2010 σε  συνέχεια  του -19,7% το 2009. 

Η  σηµαντική  ύφεση  στον   κλάδο   αγγίζει όλες  τις  περιφέρειες,  καθώς  σε  

όλες   σηµειώνονται µείωση  στον  αριθµό  των  νέων αδειών.  Η πτώση είναι  έντονη 

στην  Κρήτη (-19,5%), στη  ∆υτική Μακεδονία (-19,2%),  στο Βόρειο  Αιγαίο (-

18,8%)  και στη  Στερεά  Ελλάδα  (-13,4%). 

Το γ’ τρίµηνο του 2010, οι συναλλαγές οικιστικών  ακινήτων µε τη  

διαµεσολάβηση πιστωτικών ιδρυµάτων κατέγραψαν µικρές απώλειες -3,8% (στις  16 

χιλ.)  σε σχέση  µε το 2009  ενώ  η µεταβολή σε σχέση  µε το β’ τρίµηνο  του   έτους 

άγγιξε  το  -13,7%.  Ωστόσο, η κάµψη  των συναλλαγών είναι εντονότερη σε σχέση  

µε το  γ’ τρίµηνο του 2008  όπου  διαµορφώνεται στο -43,0%. Παράλληλα 

συνεχίζεται η καθοδική πορεία της    αξίας   των    συναλλαγών   µε   µείωση 11,2% 

σε  σχέση   µε  το  β’ τρίµηνο. Σε  διαρκή   υποχώρηση  βρίσκεται  και  η  στεγαστική   

πιστωτική  επέκταση.  Το  κεφάλαια των    στεγαστικών   δανείων   περιορίζονται 

κατά  1,45% το µήνα Οκτώβριο του 2010  έναντι   -0,31%  του   Αυγούστου του 2010 

ενώ  το  µέσο  επιτόκιο   στεγαστικών  δανείων του  Οκτωβρίου του 2010 σηµειώνει  
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ελάχιστη αύξηση   και  διαµορφώνεται  στο   3,68%  σε σχέση  µε τον  προηγούµενο 

µήνα  (3,62%). 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ένας από τους  πλέον χαρακτηριστικούς δείκτες  στους οποίους 

αποτυπώνονται έντονα οι εκάστοτε τάσεις  από  την  πλευρά της  κατανάλωσης  είναι  

οι  λιανικές   πωλήσεις.  Σε  ιστορικά   χαµηλά  επίπεδα διαµορφώθηκε ο  δείκτης  

Όγκου του  Λιανικού  Εµπορίου  (κύκλος  εργασιών  σε   σταθερές τιµές,  µε  

καύσιµα  και  λιπαντικά αυτοκινήτων) για   το   γ’   τρίµηνο του 2010 φτάνοντας  τις 

87,8   µονάδες (χαµηλό ρεκόρ των τελευταίων 6 ετών)  σηµειώνοντας µείωση 10,3% 

το 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009. Συνολικά στο εξάµηνο του 

2010 η µείωση είναι της τάξης του 3,4%, που είναι όµως ηπιότερη της αντίστοιχης 

µείωσης που ξεπερνούσε το 12%. Επιπλέον σχεδόν όλοι οι υποκλάδοι του λιανικού 

εµπορίου καταγράφουν σηµαντικές απώλειες σε σχέση µε το τρίµηνο Σεπτεµβρίου – 

Οκτωβρίου του 2010, αλλά και µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009.   

 

∆ιάγραµµα 5.2: ∆είκτης Όγκου Λιανικού Εµπορίου (2005=100) και ∆είκτης 

Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο (1996-2006=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

Η µεγαλύτερη πτώση το  γ’ τρίµηνο του 2010 εµφανίζεται   στις   κατηγορίες  

Ένδυση-Υπόδηση και Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισµός  όπου  

σηµειώνεται µείωση  της  τάξης  του  17% και  στις  δύο  κατηγορίες (έναντι   
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αύξησης 4,4%  και  µείωσης   13,5% το 2009 αντίστοιχα). Ακολουθούν τα Καύσιµα-

Λιπαντικά αυτοκινήτων  που   συνεχίζουν  την  πτωτική πορεία  µε ρυθµό -11,1% το 

2010 (έναντι -6,2% το 2009), τα  Φαρµακευτικά-Καλλυντικά (-10,7%  το 2010 έναντι 

ανόδου 3,1% το 2009) και τα Πολυκαταστήµατα όπου εντείνεται  η  καταγραφή  

απωλειών  µε ρυθµό -10,0% για το 2010. Στο ίδιο κλίµα κινούνται και τα Μεγάλα   

καταστήµατα  Τροφίµων, όπου   ο  δείκτης  όγκου   λιανικού   εµπορίου καταγράφει  

επιδείνωση  κατά  8,5% για  το γ’ τρίµηνο του 2010 (-4,8% το 2009). Τέλος στα 

Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά η πολύ  µεγάλη  συρρίκνωση του 2009  (-25,4%) απλώς 

περιορίζεται  στο  γ’ τρίµηνο του  2010  στα  επίπεδα του  -5,4%. 

Συνολικά   στο   εννιάµηνο του 2010 συνεχίζεται  η  ισχυρή πτώση  του   

όγκου   λιανικών  πωλήσεων  (Πίνακας  3.3)  στα  Πολυκαταστήµατα µε  ρυθµό  -

11,8%  (έναντι  -10,2% το 2010   για  το 2009), ενώ  εντείνεται στην Ένδυση- 

Υπόδηση (-8,7% το 2010 αντί  ανάπτυξης 3,9% για το 2009). Στα  Καύσιµα  και  

Λιπαντικά  Αυτοκινήτων ο ρυθµός µείωσης  υποτριπλασιάζεται  σε σχέση  µε το  

2009  (-8,3% το 2010 έναντι -27,5% το  2009). Τέλος,   σταθεροποιείται για το 2010 

σε   σχέση   µε  το   2009   ο  κλάδος   Βιβλία- Χαρτικά-Λοιπά είδη δώρων. 

 

Πίνακας 5.1: Ετήσιες Μεταβολές ∆είκτη Όγκου  στο Λιανικό Εµπόριο, Ιανουάριος -

Σεπτέµβριος 

 

<είκτης Όγκου (2005=100)  
Κατηγορίες καταστηµάτων 

λιανι- κού εµπορίου 
Ιαν-Σεπ 

2008 
Ιαν-Σεπ 

2009 
Ιαν-Σεπ 

2010 
ΠΜ (%) 
'09/'08 

ΠΜ (%) 
'10/'09 

Γενικός ∆είκτης 
Γενικός ∆είκτης (εκτός  καυσίµων και 
λιπαντικών αυτοκινήτων) 

111,0 
 

107,4 

97,3 
 

96,1 

93,9 
 

92,5 

-12,4% 
 

-10,5% 

-3,4% 
 

-3,7% 
Επιµέρους κατηγορίες καταστηµάτων 

Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων 
Πολυκαταστήµατα 
Καύσιµα και Λιπαντικά Αυτοκινήτων 
Τρόφιµα - Ποτά – Καπνός 
Φαρµακευτικά-Καλλυντικά 
Ένδυση-Υπόδηση 
Έπιπλα-Ηλεκτρικά Είδη-Οικιακός Εξο- 
πλισµός 
Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη δώρων 

113,0 
122,5 
122,8 
93,6 

105,6 
91,4 

 
119,4 
106,2 

105,1 
110,0 
89,0 
91,1 

106,2 
95,0 

 
97,2 
76,5 

102,1 
98,2 
80,8 
89,0 

109,1 
86,3 

 
89,5 
75,8 

-6,9% 
-10,2% 
-27,5% 
-2,7% 
0,6% 
3,9% 

 
-18,6% 
-27,9% 

-3,0% 
-11,8% 
-8,3% 
-2,1% 
2,8% 

-8,7% 
 

-7,7% 
-0,7% 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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Ιαν- 
Nοέµ 
2008 

 

 
Ιαν-Νοεµ 

2009 

 

Ιαν- 
Νοέµ 
2010 

 

 
ΠΜ% 
09/08 

 

 
ΠΜ% 
10/09 

 
 
 
 
Τρόφιµα - Ποτά - Καπνός 113,7 86,4 76,3 -24,0% -11,7% 
Υφάσµατα -Ένδυση  - Υπόδηση 119,7 90,1 69,0 -24,7% -23,4% 
Είδη Οικιακού εξοπλισµού 108,3 68,0 56,0 -37,2% -17,6% 
Οχήµατα - Ανταλλακτικά 95,7 77,7 42,8 -18,9% -44,9% 
Πολυκαταστήµατα 115,9 105,8 88,5 -8,7% -16,3% 
Σύνολο Λιανικού Εµπορίου 105,8 80,4 59,4 -24,0% -26,1% 

Πίνακας 5.2: Κλαδικοί ∆είκτες Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο 

(1996-2006=100) 

 
 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Στο  σύνολο του  Λιανικού  Εµπορίου, σε  συνέχεια αντίστοιχης υποχώρησης 

το 2009  ο δείκτης υποχωρεί  εκ  νέου  µε  -26% το 2010 (έναντι  -24% το 2009). 

Στις επιµέρους κατηγορίες, µείωση αντίστοιχου µεγέθους το 2009 

καταγράφεται στα  Υφάσµατα-Ένδυση-Υπόδηση (-23,4%) ενώ  το  αρνητικό  κλίµα 

δείχνει  να αµβλύνεται στα  Είδη Οικιακού Εξοπλισµού (-17,6% το 2010 έναντι -

37,2% το 2009).  Απογοητευτικές   είναι   οι επιχειρηµατικές   προσδοκίες   στον    

κλάδο Οχηµάτων-Ανταλλακτικών (-44,9%) και στα  Πολυκαταστήµατα (-16,3%),  

ενώ  περιορίζεται  σχετικά  η απαισιοδοξία στα Τρόφιµα-Ποτά-Καπνός (-11,7% για 

το 2010 έπειτα  από σηµαντική πτώση -24%  το  αντίστοιχο διάστηµα το 2009). 

Ειδικά  ως  προς  τα  Αυτοκίνητα  –  Οχήµατα ο ∆είκτης  Επιχειρηµατικών 

Προσδοκιών συνεχίζει  την  πτωτική  του  πορεία   στο  δίµηνο   Οκτωβρίου-

Νοεµβρίου για το 2010, καθώς  διαµορφώθηκε  στο   1/3  σχεδόν  του   µέσου όρου  

της  περιόδου 2001-2009. Τα 2/3 των επιχειρήσεων  εκτιµούν  ότι  οι πωλήσεις  θα 

µειωθούν  περαιτέρω  το  επόµενο  τρίµηνο, ενώ  τα  3/4 αναµένουν πτώση στις  

παραγγελίες  τους   προς   τους   προµηθευτές. Άλλωστε, από  τα  επίσηµα  στοιχεία 

πωλήσεων προκύπτει ότι το επίπεδο πωλήσεων  στο  11µηνο του  2010  υπολείπεται 

κατά  1/3 σε  σχέση   µε  το  αντίστοιχο διάστηµα  του  2009, ενώ  είναι  στο  ήµισυ  

των πωλήσεων του  2008. Η εξέλιξη  αυτή   επιβαρύνει  τον  κλάδο  σε όρους 

απασχόλησης µε  τη  µείωση  να  προσεγγίζει  το  10%, ενώ  ταυτόχρονα µειώνονται 

τα  φορολογικά  έσοδα  από   το  αυτοκίνητο  σε  µια  δύσκολη οικονοµική συγκυρία. 

Έτσι τα φορολογικά έσοδα από  το Τέλος  Ταξινόµησης των νέων οχηµάτων που 

αναµένεται να εισπραχθηκαν  σε  όλο  το  2010, είναι  µειωµένα  κατά  42% σε  

σχέση  µε το  2009, και 67% σε σχέση  µε το  2008,  όπως  τουλάχιστον  είχαν  
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προϋπολογιστεί. 

Από  την  πλευρά της  ζήτησης, η  πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου, τον 

Οκτώβριο του 2010, υποχωρεί  σε  ιστορικά   χαµηλά   επίπεδα,  καθώς το  ποσοστό 

όσων δήλωσαν ότι  είναι πολύ πιθανό  να προβούν  στην αγορά νέου αυτοκινήτου το 

επόµενο 12µηνο, µειώθηκε  αισθητά  στο  0,9% από 2,7% περίπου  στις  

προηγούµενες  µετρήσεις. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στον  τοµέα  των  Υπηρεσιών αυξήθηκαν οι κλάδοι  που  παρουσιάζουν  

µείωση   εργασιών  το  γ’  τρίµηνο  του  2010   σε  σχέση   µε το 2009. Συγκεκριµένα 

12 από  τους  14 κλάδους καταγράφουν  απώλειες κατά  την πιο πρόσφατη περίοδο

 Ιουλίου-Σεπτεµβρίου του 2010, έναντι  8 κλάδων το 2009. Συνολικά  το  

πρώτο   εννιάµηνο του  2010,  13 κλάδοι   κινούνται  πτωτικά  έναντι   11  κλάδων  το 

2009. Συγκεκριµένα: 

Κατακόρυφη  πτώση καταγράφεται  το  τρίτο  τρίµηνο του 2010 σε  σχέση  µε 

το 2009 στις  υπηρεσίες  διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου οι οποίες υποχωρούν 

έντονα κατά  60,4% το 2010 (έναντι ενίσχυσης 28,1% το 2009), µε το δείκτη να 

αγγίζει ιστορικά χαµηλά επίπεδα. Πτώση κατά 57,5% για το 2010 σηµειώνεται στις 

υπηρεσίες άλλων επαγγελµατικών επιστηµονικών και  τεχνικών δραστηριοτήτων. Η 

τιµή του δείκτη διαµορφώνεται  στο  χαµηλότερο επίπεδο των  τελευταίων  

καταγεγραµµένων τριών  ετών. 

Έντονη,  αλλά  ηπιότερη  πτώση ακολουθεί ο  δείκτης  στις   Υπηρεσίες  

Πληροφορικής µε υποχώρηση της  τάξης του  52,2% το 2010 (έναντι  ενίσχυσης  

κατά  19,2% το αντίστοιχο τρίµηνο το 2009) σηµειώνοντας  ωστόσο αρνητικό  ρεκόρ  

τριµήνου για την  περίοδο 2007-2010. Από το  δυσοίωνο οικονοµικό κλίµα, 

επηρεάζονται και οι Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες το γ’ τρίµηνο  του  2010  

σηµειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 7,7% (σε  σχέση  µε το  2009), όταν το 2009 

ο δείκτης είχε υποχωρήσει κατά  11,7% (σε σχέση  µε το 2008). 

Ο  δείκτης  στον   τοµέα   του   τουρισµού,  ο οποίος  καταγράφει τις εξελίξεις  

στους κλάδους  Ξενοδοχείων και  Εστιατορίων µπορεί  να  ενισχύεται σηµαντικά 

κατά 61,3% σε σχέση  µε το προηγούµενο  τρίµηνο του 2010 αναµενόµενο  άλλωστε 

καθώς η  περίοδος  αναφοράς περιλαµβάνει  το δίµηνο  αιχµής  της  τουριστικής 

περιόδου - ωστόσο η µείωση  σε σχέση  µε το 2009 είναι  της  τάξης  του  7,5%. 

Αξιοσηµείωτο  είναι  ότι  η τιµή  του  δείκτη  σταθεροποιείται σε επίπεδα παρόµοια 

µε το γ’ τρίµηνο του  2006. 
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Αντίθετα, µεγάλη άνοδος σηµειώνεται στις υπηρεσίες νοµικών και  

λογιστικών δραστηριοτήτων, όπου  ο δείκτης   ενισχύεται   το   πρώτο    εννιάµηνο 

του 2010 κατά  7,6% σε  σχέση  µε τη  σηµαντική    πτώση  κατά   11,6% το 2009. Η 

µείωση  εργασιών στο  γ’τρίµηνο του 2010 είναι µόλις 1%, έναντι  -20,7% το  

αντίστοιχο τρίµηνο του 2009.  Σε  ρυθµούς ανόδου βρίσκεται  και ο κύκλος  

εργασιών υπηρεσιών σχετικών µε την   παροχή  προστασίας  και   τη  διενέργεια  

έρευνας για το 2010,   µε  ασθενέστερο  όµως   ρυθµό  από το 2009 (0,4% αντί 10,0% 

το γ’ τρίµηνο του  2009). 

Αντίθετα πιο αισιόδοξες είναι οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στους 

χρηµατοπιστωτικούς  οργανισµούς, ο δείκτης των  οποίων έχει βελτιωθεί στο 3,7% το 

2010 (έναντι -17,9% το 2009) αλλά  και στις  διάφορες υπηρεσίες προς  τις 

επιχειρήσεις. 

Συµπερασµατικά,  η βιοµηχανική παραγωγή συνεχίζει την καθοδική πορεία 

που  έχει  ξεκινήσει  από  τον  Ιανουάριο  του 2008, κατά  το  πρώτο  δεκάµηνο του  

2010, αν και  µε επιβραδυνόµενο ρυθµό. Την ίδια στιγµή, η βιοµηχανική παραγωγή 

στην Ευρωζώνη  δείχνει  να  έχει  ανακάµψει ουσιαστικά  και να  βρίσκεται σε  

πορεία   σταθερής  ανόδου. Οι µόνοι κλάδοι που ανθίστανται  στην  κρίση  και   

συγκροτούν ή/και αυξάνουν τα επίπεδα της  παραγωγής τους, είναι εκείνοι που έχουν 

εξαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα οι εσωστρεφείς κλάδοι  συνεχίζουν να  

βρίσκονται σε  πτωτική  τροχιά. Αλλά  και στον τοµέα των  κατασκευών η κάµψη  

είναι  σηµαντική µε τη  συνολική οικοδοµική  δραστηριότητα να   εµφανίζει   

απώλειες   υψηλότερες  του 2009. 

Στο Λιανικό εµπόριο, ο όγκος  πωλήσεων περιορίζεται αλλά µε ηπιότερο 

ρυθµό το 2010 σε σχέση  µε την  ίδια περίοδο το 2009,  σχεδόν σε όλους  τους  

κλάδους. Ισχυρή είναι η συρρίκνωση στον  κλάδο  του  αυτοκινήτου, ενώ σηµαντικά 

χαµηλότερους τζίρους πραγµατοποιούν στην  πλειονότητά τους  οι κλάδοι  των 

υπηρεσιών. 
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5.2. ΑΝΕΡΓΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Η έκρηξη  της  ανεργίας26  αποτελεί το  δυσµενέστερο αποτέλεσµα της  

ύφεσης στην  οποία έχει   εισέλθει   η  ελληνική   οικονοµία.  Το  γ’ τρίµηνο του  2010  

το  ποσοστό ανεργίας, συνέχισε  την  ανοδική   του  πορεία  µε  αποτέλεσµα  να  

διαµορφωθεί σε  νέο  υψηλό επίπεδο δεκαετίας    (12,4%),   σηµειώνοντας    άνοδο 

κατά  3,1  εκατοστιαίες  µονάδες σε  σχέση  µε το  γ’ τρίµηνο του  2009. Η 

συγκεκριµένη  εξέλιξη,  είχε  ως  αποτέλεσµα ο αριθµός των ανέργων  να 

διαµορφωθεί στους 621,9  χιλ. o υψηλότερος  των τελευταίων 12 ετών τουλάχιστον, 

αυξηµένος  κατά  156,8 χιλ.  (ή  33,7%) σε  σχέση µε το 2009 και κατά  27,9  χιλ. (ή 

4,7%) ως προς το τρίµηνο Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου. Το ποσοστό ανεργίας  στην  

Ελλάδα  είναι  το  4ο   υψηλότερο  στην  Eυρωζώνη-16  (Μ.Ο.: 9,7%), έπειτα από   

την    Ισπανία   (19,8%),  τη   Σλοβακία (14,3%) και την  Ιρλανδία (14,1%). Την  

περίοδο  Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου του  2010, το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε  

στο  12% (600,9 χιλ.  άνεργοι)  έναντι   9,2% την  αντίστοιχη  περίοδο το 2009 (456,7  

χιλ. άνεργοι). 

Ο αριθµός των απασχολουµένων σηµείωσε   πτώση  κατά   -3%   σε  σχέση   

µε  το  γ’ τρίµηνο  του  2009  (4.402  χιλ.) η  µεγαλύτερη   µεταξύ   των   χωρών   της   

ευρωζώνης-16 (-0,2%), ενώ  παράλληλα υποχώρησε κατά 24,1  χιλ. (-0,5%) σε σχέση  

µε το  β’ τρίµηνο του  2010. Ταυτόχρονα, το  εργατικό δυναµικό ανήλθε στα  5.024,9 

χιλ.  άτοµα, το  υψηλότερο επίσης  της  δωδεκαετίας, εξέλιξη  που σχετίζεται άµεσα  

µε το  γεγονός ότι σηµαντικός  αριθµός  ατόµων εισέρχονται  στην  αγορά  εργασίας, 

αλλά  παραµένουν άνεργα. Τέλος, η συµµετοχή στην  απασχόληση, δηλαδή   το   

ποσοστό  του   εργατικού  δυναµικού στο  σύνολο του  πληθυσµού, παρέµεινε 

αµετάβλητη µε το 2009 (54%), καθώς καταγράφεται  ισόποση  µεταβολή µεταξύ   

εργατικού δυναµικού και πληθυσµού (+0,4%). 

Με βάση  τα  επιµέρους  χαρακτηριστικά  του εργατικού  δυναµικού,  η 

ανεργία των γυναικών το  γ’  τρίµηνο  του  2010  ανήλθε στο 16,1% από  13,1% 

πέρυσι, ενώ  αντίστοιχος ρυθµός ανόδου καταγράφεται στο  ποσοστό ανεργίας  των  

ανδρών, το  οποίο  όµως  εξακολουθεί να είναι σηµαντικά χαµηλότερο (9,7%). Όσον 

αφορά στα ηλικιακά χαρακτηριστικά των  ανέργων, εκτός  από  το  διαχρονικά  

                                                 
26 http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBEGreek410.pdf, Η Ελληνική Οικονοµία 4/10, Ανάκτηση από: 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. 
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υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους  ηλικίας  15  έως  29  ετών  (24,2% το 2010 

έναντι 18,5% το 2009), η υποχώρηση της παραγωγής έχει επιφέρει σηµαντική 

αύξηση των ανέργων  και  στις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες. Έτσι,  στα  άτοµα  

ηλικίας  30-44  ετών   το  ποσοστό ανεργίας  ανήλθε  στο υψηλότερο επίπεδο της 

δωδεκαετίας (11,5% για το 2010) µε τον  αριθµό  των  ανέργων (250,5 χιλ.)  να έχει  

αυξηθεί  κατά  41% (ή 72,2  χιλ.) σε  σχέση   µε  το  αντίστοιχο τρίµηνο το 2009. 

Παρόµοια  τάση, καταγράφεται και στα µεγαλύτερης ηλικίας  άτοµα  (45  έως  64),  

όπου το   ποσοστό  ανεργίας   διαµορφώθηκε   στο 7,6% για το 2010 (5,7% το 2009) 

και  ο  αριθµός των  ανέργων  ανήλθε  στους  136,4  χιλ.   (αύξηση 36,4%). 

Στους νέους ανέργους, δηλαδή στα  άτοµα  που   εισέρχονται  για  πρώτη   

φορά στην αγορά εργασίας αλλά  δεν  βρίσκουν δουλειά, το ποσοστό ανεργίας 

(23,7%) υποχώρησε κατά  4,4  εκατοστιαίες µονάδες το  γ’ τρίµηνο του 2010  

συγκριτικά µε το 2009. Αντίθετα, ανοδική   πορεία   ακολουθεί η µακροχρόνια 

ανεργία,  η  οποία   αυξήθηκε  κατά   4,8 εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση  µε το  γ’ 

τρίµηνο  του  2009   (48,4%)  γεγονός που  υποδεικνύει   τη  δυσκολία των  ανέργων 

για  επιστροφή στην  εργασία, έχοντας παραµείνει εκτός   αυτής για  χρονικό  

διάστηµα  µεγαλύτερο   των  12  µηνών.  

Από την  ανεργία επίσης, πλήττονται σε  µεγαλύτερο βαθµό  τα άτοµα µε 

µεσαίο και χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Η υψηλότερη ανεργία (19,3%) και  

ταυτόχρονα  η µεγαλύτερη άνοδος (+4,2%)  σε σχέση µε το 2009, σηµειώνεται στα  

άτοµα  που  δεν πήγαν καθόλου σχολείο. Αντίστοιχη  άνοδος, καταγράφεται  στους 

απόφοιτους  ανώτερης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (15,1%) και 

ακολουθούν οι κάτοχοι απολυτηρίου γυµνασίου (13,6%) ή λυκείου (12,8%). Στα  

άτοµα  µε  δηµοτική εκπαίδευση  το  ποσοστό ανεργίας  κινήθηκε σε  παρόµοιο 

επίπεδο  µε  εκείνο  του   εθνικού  µέσου όρου. Αντίθετα, ευνοϊκότερη είναι η 

πρόσβαση στην εργασία για τους απόφοιτους της  τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης  

(ποσοστό ανεργίας  9,4%), όπως  και για  τους  κατόχους µεταπτυχιακού  ή 

διδακτορικού  τίτλου,  όπου µάλιστα   σηµειώθηκε  πτώση του   ποσοστού ανεργίας  

κατά  -1,6% συγκριτικά  µε το 2009 (7,5%). 

Σε επίπεδο περιφερειών,  τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην  αγορά εργασίας 

από τις αρχές του 2010  παρατηρούνται στη Μακεδονία. Στις περιφέρειες της, ο  

αριθµός  των   ανέργων  ξεπέρασε  τις  167 χιλ.,  γεγονός  που   σχετίζεται  άµεσα   µε  

την πτώση που  καταγράφεται στο  δευτερογενή τοµέα   και  ιδιαίτερα   στη   

µεταποίηση,  όπου είναι  ιδιαίτερα   ανεπτυγµένη  στις  συγκεκριµένες  περιοχές. 
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Στην  ∆υτική  Μακεδονία (14,8%) και στην Κεντρική Μακεδονία (13,5%) η  άνοδος 

του   ποσοστού ανεργίας ξεπέρασε τις  τρεις  εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση   µε  το  

γ’  τρίµηνο του 2009  ενώ   στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη το ποσοστό ανεργίας  

διαµορφώθηκε  στο  13,2%. Σηµαντική   είναι  επίσης,  η  άνοδος  της   ανεργίας στην  

Αττική (12,8%), εξέλιξη  που  ισοδυναµεί µε  239  χιλ.  ανέργους (ή  2/5 του  

συνόλου  των  ανέργων της  χώρας). Παρόµοιο  του εθνικού µέσου  όρου, είναι το 

ποσοστό ανεργίας  στην   Στερεά  και  ∆υτική   Ελλάδα, στην  Ήπειρο  και στη  

Θεσσαλία.  Αντίθετα,  η µικρότερη ανεργία, λόγω  της αιχµής της τουριστικής 

ζήτησης, καταγράφεται στις  περιφέρειες του  νησιωτικού συµπλέγµατος της χώρας,  

αν   και  η  άνοδος  της   ανεργίας  σε σχέση  µε το 2009 (τουλάχιστον κατά τρεις 

εκατοστιαίες µονάδες), συνδέεται µε τις αρνητικές  εξελίξεις στον  τουρισµό, λόγω 

της αρνητικής προβολής της  χώρας   στο  εξωτερικό,  αλλά  και την  υποχώρηση της  

εσωτερικής ζήτησης. 

Αναφορικά µε τους  τοµείς,  το γ’ τρίµηνο του 2010  ο αριθµός των  

απασχολούµενων στον πρωτογενή  τοµέα (551,3 χιλ.)  αυξήθηκε κατά  1,1% (ή  5,9  

χιλ.)  σε  σχέση   µε  το  γ’ τρίµηνο του 2009, µε το  µερίδιο  στη  συνολική 

απασχόληση να  έχει  διατηρηθεί αµετάβλητο (12,5%). Στο  δευτερογενή τοµέα 

αντίθετα,   η  πτώση της  απασχόλησης  υπήρξε   διπλάσια  σχεδόν σε σχεση µε το 

2009 (-10,9% έναντι -5,9%), µε  συνέπεια  ο  αριθµός  των  εργαζοµένων  να  

υποχωρήσει  σε νέο χαµηλό  επίπεδο  δωδεκαετίας, στους 858,8  χιλ.  και το  µερίδιο    

απασχόλησης   να   διαµορφωθεί   στο 19,5% (έναντι 21,2% το 2010). Στον  

τριτογενή τοµέα τέλος, ο αριθµός  των  απασχολουµένων   σηµείωσε  πτώση κατά  -

1,2% σε σχέση  µε το 2009, αν και  οριακά  αυξηµένος ως  προς  το  β’ τρίµηνο του 

2010 (0,1%). Η εξέλιξη  αυτή, σε  συνδυασµό µε  την  πορεία της  απασχόλησης 

στους άλλους δύο τοµείς, είχε ως αποτέλεσµα το µερίδιο του τοµέα απασχόλησης  να  

διαµορφωθεί  στο   υψηλότερο  επίπεδο από  το 1998  (68%). 

Σε κλαδικό επίπεδο,  µείωση  της  απασχόλησης κατά το γ’ τρίµηνο του 2010  

καταγράφεται  στους 15από τους 21  συνολικά εξεταζόµενους κλάδους σε σχέση  µε 

το 2009. Οι κατασκευές, συνεχίζουν να είναι ο κλάδος µε τη  σηµαντικότερη  κάµψη, 

καθώς ο αριθµός  των  απασχολουµένων σηµείωσε πτώση κατά  15,3% (ή 57,5  χιλ.),  

ενώ  στο  α’  εννιάµηνο  του 2010 αντίστοιχα έχει µειωθεί  κατά 41  χιλιάδες  θέσεις. 

Η πορεία  της  απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα, ερµηνεύεται παράλληλα και 

από  την  πτώση στη  µεταποίηση κατά   9,5% για το 2010 (ή 49 χιλ.)  συγκριτικά µε 

το γ’ τρίµηνο του  2009. Αντίθετα, στο  Χονδρικό-Λιανικό εµπόριο  και τις επισκευές, 
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που αποτελεί τον  κλάδο  µε το  µεγαλύτερο µερίδιο  απασχόλησης,  ο  αριθµός  

εργαζοµένων µειώθηκε οριακά  σε σχέση  µε το 2009, αν και στο α’ εννιάµηνο του 

2010 καταγράφεται πτώση κατά  28,4  χιλ.  σε  σχέση µε το 2009. 

Πτωτική   είναι   η  πορεία   της   απασχόλησης στις  υπηρεσίες  καταλύµατος 

και εστίασης  (- 3,6% για το 2010 έναντι   αύξησης  κατά   1,8% για το 2009), ενώ  

εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και 

κοινωνικής µέριµνας και οι χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

όπου  σηµειώθηκε άνοδος κατά  6,2% και 5%  αντίστοιχα για το 2010. 

Προκύπτει   εποµένως το  συµπέρασµα ότι  η ύφεση  στην    ελληνική    

οικονοµία,   πλήττει άµεσα  τους  κλάδους εκείνους που  τα  προηγούµενα χρόνια  

συνέβαλαν σηµαντικά στην αύξηση  του  ακαθάριστου προϊόντος. Από τη µία  

πλευρά, η  µείωση  των  δηµοσίων  επενδύσεων επηρεάζει άµεσα  τον  

κατασκευαστικό κλάδο, ενώ  και στην  οικοδοµή η πτωτική πορεία  εντείνεται, 

επηρεάζοντας ένα  µεγάλο αριθµό  επαγγελµάτων. Από την  άλλη  πλευρά,  η 

υποχώρηση της  ζήτησης πλήττει  άµεσα το εµπόριο. Οι συγκεκριµένες εξελίξεις 

ερµηνεύουν τις  απώλειες θέσεων εργασίας, την ίδια στιγµή όπου η ελληνική 

οικονοµία εµφανίζει   αδυναµία   δηµιουργίας   νέων.  Το 2010  το  ποσοστό ανεργίας 

διαµορφώθηκε στο  12,2%, ενώ έως του 2011  αναµένεται να  κινηθεί  σε  υψηλότερο 

επίπεδο,  από  14%  έως 15%. 

Αρνητική για την απασχόληση, αναµένεται επίσης  να  είναι  η  επίδραση από  

τη  µη  ανανέωση συµβάσεων εργασίας στο  δηµόσιο τοµέα  στο  πλαίσιο  της  

δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η  συγκεκριµένη  εξέλιξη  θεωρείται  πως  θα  

επηρεάσει άµεσα  την  αγορά εργασίας της  χώρας, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας  

αποτελεί ο  µεγάλος αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά και η απορρόφηση 

απασχολουµένων από  το  δηµόσιο  τοµέα  τα τελευταία χρόνια, τάση  η οποία  

ανακόπτεται πλέον, λόγω  του δραστικού   περιορισµού στους 

νεοπροσλαµβανοµένους (1 πρόσληψη προς 5 αποχωρήσεις  από   το  δηµόσιο   στις 

οποίες  προσµετρούνται και οι όποιες  µετατάξεις  µεταξύ  οργανισµών του). 

Τέλος, η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αγκυλώσεις, 

γεγονός που διαφαίνεται από  το  µεγάλο  ποσοστό ανεργίας  στους  νέους   και  στις   

γυναίκες.  Για  το σκοπό  αυτό  είναι αναγκαία η στήριξη  της απασχόλησης  µε 

πολιτικές όπως   τo   πρόγραµµα  επιχορήγησης θέσεων πλήρους απασχόλησης µε 

επιδότηση των  εργοδοτικών εισφορών στον  ιδιωτικό τοµέα για ήδη εργαζόµενους ή  

νεοπροσληφθέντες που έχει εξαγγελθεί  από   τον   ΟΑΕ∆,  ή  η  επιδότηση της  
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εργασίας (αντί  της  ανεργίας) δεδοµένου και του  µεγάλου ποσοστού µακροχρόνιας 

ανεργίας που παρατηρείται.  

Παράλληλα, προκύπτει ένα  νέο  θεσµικό  πλαίσιο  στην  αγορά  εργασίας µε 

την καθιέρωση ειδικών επιχειρησιακών συµβάσεων που  µπορούν να υπερισχύουν 

των  κλαδικών  και τις ρυθµίσεις για µισθούς, απολύσεις και ευέλικτες µορφές 

εργασίας. 

Στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις  για την απασχόληση επιδεινώνονται ελαφρά 

το τρίµηνο Σεπτεµβρίου – Νοεµβρίου 2010  σε σχέση το διάστηµα Ιουνίου – 

Αυγούστου 2010, µε το σχετικό  ισοζύγιο  να  περιορίζεται κατά  6 µονάδες και να 

διαµορφώνεται στις  -23, κοντά στο  φετινό µέσο  όρο  (-20  µονάδες). Σε σύγκριση  

µε  την  αντίστοιχη επίδοση του 2009, οι προοπτικές για την εξέλιξη των θέσεων 

εργασίας του  τοµέα  έχουν επιδεινωθεί ελαφρά,  αφού  ο  σχετικός  δείκτης  

βρισκόταν στις  -14  µονάδες. Μία  στις τέσσερις επιχειρήσεις κατά µέσο όρο 

προβλέπει πτώση της απασχόλησης. 

Στις Κατασκευές,  οι έντονα  αρνητικές προβλέψεις  της απασχόλησης του 

τριµήνου Ιουνίου - Αυγούστου για το 2010, διευρύνονται το τρίµηνο Σεπτεµβρίου  – 

Νοεµβρίου για το 2010, υποδηλώνοντας συνέχιση στις  απώλειες θέσεων  εργασίας,  

µε το  σχετικό  δείκτη  να  χάνει  κατά   µέσο   όρο   6  µονάδες  και  να  

διαµορφώνεται στις  -48, όταν  το  ίδιο διάστηµα το 2009 βρισκόταν  σηµαντικά  

υψηλότερα (- 25   µονάδες).  Καθόλη   πάντως  τη   διάρκεια του  έτους, οι  

προβλέψεις ανόδου της  απασχόλησης ήταν  υποτονικές. Στο τελευταίο τρίµηνο του 

2010, πάνω  από τις µισές επιχειρήσεις προβλέπουν πτώση της  απασχόλησης 

βραχυχρόνια, ενώ   περιορίζεται   στο   4%   (από 8%  το αµέσως προηγούµενο 

τρίµηνο) το ποσοστό  των   επιχειρήσεων που   αναµένει άνοδο. Η µείωση  της  

απασχόλησης είναι  εντονότερη στην  πλευρά των  ∆ηµοσίων Έργων,  όπου το  

σχετικό ισοζύγιο   περιορίζεται κατά 11 µονάδες (-51 µονάδες), ενώ στις Ιδιωτικές 

Κατασκευές το σχετικό  ισοζύγιο  αν και παραµένει πολύ αρνητικό  (στις -39 

µονάδες), βελτιώνεται κατά  7 µονάδες. 

Βελτίωση 11  µονάδων  καταγράφεται στον τοµέα των Υπηρεσιών  το  

τρίµηνο Σεπτεµβρίου  –   Νοεµβρίου 2010,  µε  το   σχετικό δείκτη   όµως   να  

παραµένει  αρνητικός  (-12 µονάδες),  και  στα  ίδια  ακριβώς  επίπεδα  µε  την   

αντίστοιχη  περσινή  επίδοση.  Το  28% (από  33%) των  επιχειρήσεων του  τοµέα  

αναµένει  περαιτέρω  µείωση  θέσεων εργασίας το   επόµενο  διάστηµα,  ενώ   µόνο   

το   16%  προβλέπει άνοδο. 
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Σηµαντική  ανάκαµψη  παρουσιάζουν οι προσδοκίες για την  

απασχόληση στο  Λιανικό Εµπόριο το  τρίµηνο Σεπτεµβρίου – Νοεµβρίου 2010 σε 

σχέση  µε το  διάστηµα Ιουνίου – Αυγούστου 2010, µε το σχετικό  δείκτη  να 

βελτιώνεται  και πλέον  όσοι  προβλέπουν άνοδο να αντισταθµίζουν  όσους 

προβλέπουν  µείωση. Η επίδοση  αυτή  είναι  ανώτερη του  φετινού µέσου  όρου  (-6  

µονάδες), αλλά  όχι  και της αντίστοιχης το 2009 (+4 µονάδες). Θετικότερα  

µηνύµατα προκύπτουν  από  τα  Τρόφιµα  –  Ποτά  –  Καπνός  και  τα  

Πολυκαταστήµατα,    όπου    οι   σχετικοί    δείκτες    κινούνται πλέον  σε θετικό  

επίπεδο. Αντίθετα, ο κλάδος Οχήµατα –  Ανταλλακτικά  είναι  ο  µόνος  που 

παρουσιάζει επιδείνωση στο ισοζύγιο  της απασχόλησης το τρίµηνο Σεπτεµβρίου – 

Νοεµβρίου 2010,  γεγονός το οποίο  υπογραµµίζει τη σοβαρότητα της  κρίσης  την  

οποία  διέρχεται το  τελευταίο έτος. 

 

5.3. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΕ / ∆ΝΤ 

 

5.3.1. OΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ 

MΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Τα σηµαντικότερα κόστη της χρεοκοπίας συναρτώνται, έµµεσα ή άµεσα, µε 

τις επιπτώσεις της στην υγεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.27 Οι φόβοι για το 

ενδεχόµενο χρεοκοπίας της Ελλάδας έκαναν κάποιους καταθέτες να αναρωτιούνται 

εάν θα πρέπει να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες. 

Επιπροσθέτως, η µείωση της ροπής προς αποταµίευση, και άρα των καταθέσεων, η 

οποία απολύτως φυσιολογικά συµβαίνει λόγω της ύφεσης, αναµείχθηκε µε εικασίες 

περί εκροής καταθέσεων εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Οι φόβοι περί 

χρεοκοπίας πλέον διασκεδάζονται µε την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του 

ελληνικού δηµόσιου χρέους από το µηχανισµό στήριξης. Το µήνυµα το οποίο 

                                                 
27 http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/EconomyandMarketsV2New1.pdf, Οικονοµία και Αγορές, 

Ανάκτηση από: Eurobank. 
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εκπέµπει η Ευρωζώνη είναι ότι η χρεοκοπία δεν είναι τεχνικώς και πολιτικώς εφικτή 

για ένα κράτος-µέλος της, αν µη τι άλλο, λόγω του κινδύνου µετάδοσης της κρίσης 

και σε άλλα κράτη-µέλη και αποσταθεροποίησης του ευρώ. Ασφαλώς, η οριστική 

επίλυση του προβλήµατος της Ελλάδας θα επέλθει µόνο εάν η χώρα επανέλθει σε 

ατραπό δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς 

της, ώστε να παράξει πλούτο ικανό να υποστηρίξει την αποπληρωµή των χρεών.  

Κάποιοι αναρωτιούνται αν η υπαγωγή στον µηχανισµό στήριξης προστατεύει 

από όλους τους άµεσους κινδύνους τους οποίους πιθανώς να αντιµετώπιζε το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Υποστηρίζεται ότι η ανάµειξη του ∆ΝΤ αυξάνει τους 

κινδύνους για τους εγχώριους καταθέτες να βρεθούν αντιµέτωποι µε δέσµευση ή 

απαλλοτρίωση των χρηµάτων τους. Αυτή η ρητορική είναι απολύτως αστήρικτη. 

Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Τόσο οι ευρωπαϊκοί θεσµοί, όσο και το ∆ΝΤ, δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην προάσπιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και άρα την ασφάλειας των καταθέσεων. Ο µόνος κίνδυνος είναι η 

δηµιουργία αυτοεκπληρούµενων προσδοκιών απόσυρσης καταθέσεων από αυτήν 

ακριβώς την ανεύθυνη εικοτολογία. 

Την πρώτη ουσιαστική εξασφάλιση προσφέρει η παρουσία και οι δράσεις της 

ΕΚΤ, του εκ θέσεως θεµατοφύλακα της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας στην 

Ευρωζώνη. Πραγµάτωση αυτής της µέριµνας αποτελεί η απόφαση της ΕΚΤ της 

3/5/2010 να εξακολουθεί να δέχεται ειδικά τα ελληνικά οµόλογα ως εχέγγυα για την 

παροχή ρευστότητας ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης µέχρι 

νεωτέρας. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούµενης απόφασης για την 

αποδοχή κρατικών οµολόγων µειωµένης πιστοληπτικής διαβάθµισης ως εχεγγύων για 

όλη την διάρκεια του 2011. Η πολύ σηµαντική αυτή απόφαση αποτελεί ήδη µία 

πρώτη ισχυρή εξασφάλιση για τις ελληνικές τράπεζες και ακυρώνει τους κινδύνους οι 

οποίοι προέκυπταν από τις επιθετικές υποβαθµίσεις των αµερικανικών οίκων 

αξιολόγησης. Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών είναι ήδη ισχυρή, 

πολύ καλύτερη του µέσου όρου των δυτικοευρωπαϊκών τραπεζών. Σε αυτό έχουν 

συνεισφέρει η απουσία τοξικών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων από 

τους ισολογισµούς τους, η διατήρηση κερδοφόρων χρήσεων, η αύξηση των 

προβλέψεων έναντι επισφαλειών και η πιστή εφαρµογή των κανόνων της Βασιλείας. 

Η απόφαση της ΕΚΤ όµως εξανεµίζει και τον κίνδυνο οι ελληνικές τράπεζες να 

αντιµετωπίσουν µεσοπρόθεσµα προβλήµατα παροχής ρευστότητας, επωµιζόµενες τον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο της αφερεγγυότητας του ελληνικού δηµοσίου. Πρακτικά, 
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η ΕΚΤ δίνει το µήνυµα ότι ακόµα και στην ακραία περίπτωση κλεισίµατος όλων των 

πιστωτικών γραµµών και δηµιουργίας ταµειακού προβλήµατος για τις ελληνικές 

τράπεζες, θα επιτελέσει το ρόλο της ώστε να αποτρέψει την κατάρρευση 

οποιουδήποτε ιδρύµατος. 

Η επανενεργοποίηση του εναποµείναντος τµήµατος (περίπου €17 δις) του 

ελληνικού κρατικού πακέτου στήριξης των τραπεζών των €28 δις διευρύνει τη 

δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να κάνουν χρήση των διευκολύνσεων της ΕΚΤ, 

προσφέροντας έτσι ευµέγεθες µαξιλάρι ρευστότητας. Το Ευρωσύστηµα, διά της 

Τραπέζης της Ελλάδος, διατηρεί την ετοιµότητα να παράσχει ρευστότητα σε 

περίπτωση ανάγκης ως της δια νόµου αρµοδιότητας του δανειστή τελευταίας 

καταφυγής. Το παράδειγµα των οδυνηρών επιπτώσεων σε πλανητική κλίµακα από 

την άφεση σε χρεοκοπία της Lehman Brothers, λειτουργεί αποτρεπτικά για 

οποιαδήποτε εποπτική αρχή θα είχε διαφορετικές σκέψεις. Στην χειρότερη των 

περιπτώσεων, κατά την οποίαν τα περιθώρια επιτοκίων δανεισµού της Ελλάδας δεν 

υποχωρήσουν παρά την λειτουργία του µηχανισµού στήριξης, επιβαρύνοντας έτσι το 

κόστος του χρήµατος για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και υπονοµεύοντας τη 

σταθερότητα του ευρώ, διάφοροι εθνικοί και ευρωπαϊκοί θεσµοί έχουν τη δυνατότητα 

να παρέµβουν αγοράζοντας ελληνικά οµόλογα στη δευτερογενή αγορά. Κάποιοι από 

αυτούς τους φορείς έχουν τη δύναµη να πιέσουν όσους στοιχηµατίζουν στη 

χρεοκοπία της Ελλάδας και την πτώση του ευρώ υποχρεώνοντάς τους σε απώλειες. 

Σε συνδυασµό µε τη λελογισµένη πολιτική χορηγήσεων η οποία εφαρµόζεται 

από τις Eλληνικές τράπεζες, οι αποφάσεις και οι αρµοδιότητες του Ευρωσυστήµατος 

αποτελούν µία αποτελεσµατική γραµµή άµυνας. Η υπαγωγή στο µηχανισµό στήριξης 

όµως παρέχει ένα ακόµα ισχυρότατο εργαλείο, τη δηµιουργία του Ταµείου 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (Financial Stability Fund). Το Ταµείο αυτό, το 

οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µε κεφάλαια τουλάχιστον €10 δις, θα έχει τον στόχο της 

προάσπισης της σταθερότητας τους ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, παρέχοντας 

µετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση σηµαντικής µείωσης των κεφαλαιακών 

αποθεµατικών. Πρόκειται για µια δράση η οποία θωρακίζει την κεφαλαιακή επάρκεια 

των ελληνικών τραπεζών και η οποία θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά ως προς τα 

υπάρχοντα εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας. Η παρέµβαση αυτή ακολουθεί πιστά 

τις προτεραιότητες τις οποίες παγίως θέτει το ∆ΝΤ για την προάσπιση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Η στρατηγική αυτή εφαρµόστηκε στις ευρωπαϊκές 

χώρες στις οποίες παρενέβη το ∆ΝΤ την τελευταία δεκαετία. Τα προβλήµατα τα 
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οποία οδήγησαν διάφορες χώρες σε προσφυγή στο ∆ΝΤ είναι πολύ διαφορετικά 

µεταξύ τους. Παρά ταύτα, η αναλυτική παρουσίαση αυτών των περιπτώσεων 

τεκµηριώνει ότι, όχι µόνο δεν υπήρξε πουθενά βλαπτική για τους καταθέτες 

παρέµβαση (πχ. δέσµευση ή απαλλοτρίωση καταθέσεων) αλλά, αντιθέτως, δόθηκε 

ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας 

των τραπεζικών ιδρυµάτων. Το ∆ΝΤ επιµένει σε όλες τις περιπτώσεις στη στενή 

παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών υγείας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, ακριβώς επειδή αναγνωρίζει ότι αυτό είναι µία κρίσιµη προϋπόθεση για 

την επιτυχία των προσπαθειών οικονοµικής ανάταξης. 

 

Πίνακας 5.3: Τα µέτρα µακροοικονοµικής πολιτικής τα οποία συνόδευσαν τις 

παρεµβάσεις του ∆ΝΤ στην Ευρώπη 

 

 

Πηγή: Eurobank 

 

 

 



 94 

Πίνακας 5.4: Τα µέτρα για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τα οποία συνόδευσαν τις 

παρεµβάσεις του ∆ΝΤ στην Ευρώπη 

 

Πηγή: Eurobank 

 

Η επίδραση της προσφυγής στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, η ανάλυση των 

περιπτώσεων των ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες παρενέβη το ∆ΝΤ την τελευταία 

δεκαετία αποκαλύπτει ότι το ∆ΝΤ δεν εισηγείται βλαπτικές για τους καταθέτες 

παρεµβάσεις. Αντιθέτως, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της κεφαλαιακής 

επάρκειας, της ρευστότητας και της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων διότι 

αναγνωρίζει την ευρωστία του τραπεζικού συστήµατος ως κεντρική προϋπόθεση 

επιτυχίας του εγχειρήµατος της οικονοµικής ανατάξεως. 

 

5.3.2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 

2010 

 

Το πρώτο εξάµηνο του 2010 οι µακροοικονοµικές και ιδιαίτερα οι 

δηµοσιονοµικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα επηρέασαν σε σηµαντικό 
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βαθµό και τα µεγέθη του τραπεζικού τοµέα. 28Η πρόσβαση των τραπεζών στις 

διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίων κατέστη πρακτικά αδύνατη, η ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών επιδεινώθηκε και το τραπεζικό σύστηµα, ως 

σύνολο, εµφάνισε ζηµίες. Αντίβαρο στις αρνητικές αυτές εξελίξεις, όπως άλλωστε 

φάνηκε και από τα αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης ακραίων 

καταστάσεων τον Ιούλιο του 2010, αποτέλεσε η σχετικά υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια 

των ελληνικών τραπεζών και των οµίλων τους, η οποία ωστόσο υποχώρησε ελαφρά 

σε σύγκριση µε το τέλος του 2009. 

 

5.3.2.1. Τραπεζικοί Κίνδυνοι 
 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου τραπεζικών δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα 

στην Ελλάδα εµφάνισε περαιτέρω επιδείνωση το πρώτο εξάµηνο του 2010. Ο λόγος 

των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε (Ιούνιος 2010: 

9%, ∆εκέµβριος 2009: 7,7%), επηρεαζόµενος από µικρό αριθµό τραπεζών οι οποίες 

εµφανίζουν σχετικά υψηλό ποσοστό καθυστερήσεων. Τα έξι τελευταία τρίµηνα 

παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού καθυστερήσεων σε όλες τις κατηγορίες 

δανείων, κυρίως όµως στα καταναλωτικά δάνεια. Παράλληλα, αν και ελαφρά 

βελτιωµένο σε σύγκριση µε το τέλος του 2009, σχετικά χαµηλό παρέµεινε το 

ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευµένες προβλέψεις 

(Ιούνιος 2010: 43,4%, ∆εκέµβριος 2009: 41,5%). Η βελτίωση αυτή δεν είναι 

ικανοποιητική ιδίως µάλιστα αν ληφθεί υπόψη η επίδραση που θα ασκήσει στην 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών ο αρνητικός ρυθµός µεταβολής 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό, απαιτείται µια σηµαντική ενίσχυση του 

αποθέµατος των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Η διαπίστωση σχετικά 

µε την ανάγκη αύξησης των προβλέψεων προκύπτει και από το γεγονός ότι την ίδια 

περίοδο αυξήθηκε και ο λόγος των ‘‘ καθαρών’’ καθυστερήσεων (δηλαδή της 

διαφοράς µεταξύ των δανείων σε καθυστέρηση και των συσσωρευµένων προβλέψεων 

για τον πιστωτικό κίνδυνο) προς το σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

                                                 
28 http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Inter_NomPol2010.pdf, Νοµισµατική Πολιτική – 

Ενδιάµεση Έκθεση 2010, Ανάκτηση από: Εθνική Τράπεζα. 
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Κίνδυνοι ρευστότητας και αγοράς 

Τους πρώτους µήνες του 2010 οι εντεινόµενες ανησυχίες των διεθνών 

επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης για τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές των 

δηµοσιονοµικών µεγεθών, αλλά και της ελληνικής οικονοµίας γενικότερα, οδήγησαν 

σε συνεχείς υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι 

οποίες συµπαρέσυραν την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών και των 

εκδόσεων τίτλων τους. Οι εξελίξεις αυτές είχαν αποτέλεσµα: 

� να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς 

αγορές χρήµατος και κεφαλαίων, 

� να αυξηθεί περαιτέρω και σε σηµαντικό βαθµό η χρηµατοδότηση των 

ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστηµα, και 

� να σηµειωθεί µείωση των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 

Αντανακλώντας την πίεση που ασκήθηκε στη ρευστότητα των ελληνικών 

τραπεζών και των οµίλων τους, επιδείνωση εµφάνισαν τόσο οι εποπτικοί δείκτες 

ρευστότητας, δηλαδή ο δείκτης ρευστών διαθεσίµων και ο δείκτης ασυµφωνίας 

λιτότητας απαιτήσεων-υποχρεώσεων, αν και το επίπεδό τους διατηρήθηκε άνω των 

ελάχιστων εποπτικών ορίων, όσο και ο λόγος δανείων προς καταθέσεις, ο οποίος 

ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2010 σε 115,6 για τις τράπεζες και σε 122,4 για τους 

τραπεζικούς οµίλους. Οι ανωτέρω εξελίξεις θα ήταν σαφώς χειρότερες αν δεν είχε 

ληφθεί σειρά µέτρων από την ελληνική κυβέρνηση µε στόχο τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των τραπεζών σε ρευστότητα. 

Συγκεκριµένα, η ελληνική κυβέρνηση, µε στόχο την ενίσχυση της 

δυνατότητας των τραπεζών να κάνουν χρήση της ευχέρειας αναχρηµατοδότησης από 

το Ευρωσύστηµα, παρέτεινε, µε έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχικά µέχρι τις 

30 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, τη δυνατότητα 

χρήσης των µη διατεθέντων πόρων από τα µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας του Ν. 

3723/2008. Επιπλέον, µε το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 3845/2010 επεξέτεινε το σκέλος 

των εγγυήσεων τραπεζικών οµολόγων κατά 15 δισεκ. ευρώ (επιπλέον των 15 δισεκ. 

ευρώ που προβλέπονταν αρχικά στον Ν. 3723/2008).42 Στο πλαίσιο αυτό, οι 

ελληνικές τράπεζες το πρώτο εξάµηνο του 2010 εξέδωσαν οµόλογα µε την εγγύηση 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας 26,8 δισεκ. ευρώ και έλαβαν 

ειδικά οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας 3,1 δισεκ. ευρώ. Η διατήρηση των 

δυσµενών συνθηκών ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες κατέστησε αναγκαία 

την περαιτέρω επέκταση του σκέλους των εγγυήσεων τραπεζικών οµολόγων µε 
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επιπλέον 25 δισεκ. ευρώ τον Αύγουστο του 2010 (άρθρο 7 του Ν. 3872/2010). 

Πέραν των µέτρων της ελληνικής κυβέρνησης, θετική επίδραση στη 

ρευστότητα των τραπεζών είχαν και ορισµένες αποφάσεις της ΕΚΤ, όπως π.χ. η 

αποδοχή (από τις 3.5.2010) ως ενεχύρου στις πράξεις αναχρηµατοδότησης του 

Ευρωσυστήµατος όλων των οµολόγων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς και εκείνων που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής τους ικανότητας και η (από τις 10.5.2010) 

έναρξη προγράµµατος αγορών κρατικών και εταιρικών οµολόγων χωρών της ζώνης 

του ευρώ. 

Η σηµαντική διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων µεταξύ των οµολόγων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και των οµολόγων αντίστοιχης διάρκειας του Γερµανικού 

∆ηµοσίου αύξησε και τον κίνδυνο αγοράς των ελληνικών τραπεζών. 

Η επίπτωση, ωστόσο, της εξέλιξης αυτής στα βασικά µεγέθη των τραπεζών 

(δηλαδή στην κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκειά τους) περιορίστηκε από το 

γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι 

καταχωρηµένο από τις τράπεζες στο χαρτοφυλάκιο των τίτλων που διακρατούνται 

µέχρι τη λήξη τους. 

 

5.4. ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς συστάθηκε το 1982 ως επιτελικό 

κυβερνητικό όργανο µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση και τον 

συντονισµό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της µε την 

κοινωνία και τους φορείς της. Έτσι, η Ελλάδα εναρµονίστηκε µε την ευρωπαϊκή και 

διεθνή πρακτική, που κρατάει µέχρι σήµερα, για τη δηµιουργία αυτοτελών και 

ολοκληρωµένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο, µε αντικείµενο την 

πολιτική για τους νέους. 

Η λειτουργία της Γ.Γ.Ν.Γ. συνδυάστηκε από την αρχή µε την πρόταση ενός 

νέου περιεχοµένου πολιτικής, ενός νέου ύφους, έτσι ώστε να συνάδει µε τα 

ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των ανθρώπων της νέας γενιάς. Μιας γενιάς που 

πρέπει στην πράξη να αποδειχτεί -και οφείλουµε όλοι να συµβάλουµε σε αυτό- ότι 

αποτελεί το µέλλον της Ελλάδας. Σήµερα, η Γ.Γ.Ν.Γ. επιχειρεί ένα ποιοτικό άλµα, 

συνειδητοποιώντας ότι στην εποχή µας δεν αρκεί ένας διαφορετικός λόγος. 

Χρειάζεται συστηµατική προσπάθεια, προγραµµατική επάρκεια και -κυρίως- δράση. 
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Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς αναπτύσσει σύνολο δράσεων και 

προγραµµάτων στο στενότερο πυρήνα της πολιτικής για τους νέους και ειδικότερα 

στους ακόλουθους τοµείς: 

� Συµµετοχή 

� Πληροφόρηση 

� Ελεύθερος χρόνος 

� Επιχειρηµατικότητα. 

Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη 

συνεργασία της µε φορείς της κοινωνίας πολιτών, ιδιαίτερα τις οργανώσεις των νέων 

και τις δυνάµεις του τόπου που ασχολούνται µε τη νεότητα και την παιδική ηλικία, µε 

βασικό στόχο την άµβλυνση των προβληµάτων και την επίλυσή τους. 

Ο Νέος Επενδυτικός Νόµος δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

να επιδοτηθούν σε ποσοστά που φτάνουν το 50% του ενισχυόµενου προϋπολογισµού. 

Σε ισχύ τίθεται από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

το Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόµου για την Ενίσχυση της 

 Επιχειρηµατικότητας των Νέων µε την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων να 

πραγµατοποιείται  από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2011. 

Ο πρώτος κύκλος  υποβολής προτάσεων για τα Γενικά Επενδυτικά 

Σχέδια έκλεισε στις 31 Μαΐου. 

Οι  υποψήφιοι  επενδυτές, των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (Γενικής 

επιχειρηµατικότητας, Περιφερειακής συνοχής, Τεχνολογικής Ανάπτυξης), µπορούν να 

υποβάλλουν  από αρχές Οκτωβρίου, και για ένα µήνα, τα επενδυτικά τους σχέδια για 

υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών καθεστώτων  του επενδυτικού  νόµου. 

Επισηµαίνεται ότι τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια που ανήκουν στην 

κατηγορία των ειδικών επενδυτικών σχεδίων δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους. 

 

5.4.1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 

 

 Καλύπτει υπό προϋποθέσεις τους περισσότερους τοµείς της οικονοµίας, όπως 

Τουρισµό, Μεταποίηση, Logistics, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Παροχή 

Υπηρεσιών,  Παραγωγή  και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων κ.α. (εκτός 

των προβλεπόµενων εξαιρέσεων). 

 Προβλέπει ποσοστό ενίσχυσης έως 50% 
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 Παρέχει κίνητρα µε φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και leasing. 

 Χωρίζεται σε δυο Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επενδυτικά 

Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια. 

 Κάθε επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή σε 

ειδική ιστοσελίδα και σε έντυπη µορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης 

Επενδυτών. 

 Προβλέπει συγκεκριµένες προθεσµίες υποβολής αιτήσεων 

(Απρίλιος και Οκτώβριος). 

 Εισάγει νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων µε τη 

θεσµοθέτηση Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών. 

 Στοχεύει σε επενδύσεις βιώσιµες, που σέβονται το περιβάλλον, προωθούν την 

καινοτοµία, ενισχύουν την περιφερειακή συνοχή, δηµιουργούν θέσεις 

εργασίας και υποστηρίζουν τη νέα γενιά 

 

5.4.2. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά και στην προσπάθεια των 

νέων ανθρώπων να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία δηµιουργώντας µια δική 

τους επιχείρηση, δηµιούργησε τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας. 

Το πρόγραµµα το οποίο υλοποιείται για τρίτη φορά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µε 

δύο προηγούµενες φάσεις στο Γ’ ΚΠΣ στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση» έχει σαν στόχο:  

� Την ενθάρρυνση των νέων να σχεδιάσουν και να ιδρύσουν µια επιχείρηση. 

� Την ενηµέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν καθώς και για το θεσµικό   

πλαίσιο που ορίζει την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

� Την στήριξη των νέων στα πρώτα στάδια ίδρυσης και λειτουργίας µιας  

επιχειρηµατικής µονάδας. 

� Την εκπαίδευση πάνω σε θέµατα επιχειρηµατικότητας. 

Έτσι µε τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας προσπαθούµε να 

παρέµβουµε στον τοµέα της επιχειρηµατικής κουλτούρας, παρέχοντας υποστήριξη 

στην προσπάθεια εκκίνησης του επιχειρηµατικού εγχειρήµατος µε διαδικασίες, 

προαξιολόγησης επιχειρηµατικής ιδέας, υποβοήθησης στην δηµιουργία 

επιχειρηµατικού σχεδίου µέσω  της συµβουλευτικής και των κατευθύνσεων που 
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παρέχονται για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις επαφές, τη δικτύωση και τη 

χρηµατοδότηση.  

Προς την κατεύθυνση επίτευξης του στόχου καλλιέργειας της επιχειρηµατικής 

συνείδησης, πραγµατοποιούνται επισκέψεις και παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικές 

µονάδες, γίνονται ηµερίδες, εκδηλώσεις και ειδικές δράσεις για εξειδικευµένους 

στόχους του έργου, όπως πράσινη επιχειρηµατικότητα και ειδικές πληθυσµιακές 

οµάδες.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν 14 

Θυρίδες και 66 Αντένες, συνολικά δηλαδή 80 δοµές, στις περιφέρειες Σύγκλισης, 

Σταδιακής Εξόδου και Σταδιακής Εισόδου, –όπως αυτές ορίζονται στο ΕΣΠΑ- 

καλύπτοντας έτσι το σύνολο της Eλληνικής επικράτειας.  

Το έργο το οποίο θα διαρκέσει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 επιδιώκοντας να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, δηµιουργεί µια διέξοδο στην 

επαγγελµατική αποκατάσταση των νέων παρέχοντας ως εφόδιο την γνώση των 

βασικών αρχών επιχειρηµατικότητας, τα εργαλεία και τις µεθόδους υλοποίησης αλλά 

και την παροχή συµβουλών σε όλες τις διαδικασίες και φάσεις δηµιουργίας  µιας  

νέας επιχείρησης. 

Η επιχειρηµατικότητα χρειάζεται σοβαρότητα, σχεδιασµό, επιµονή και 

υποµονή µια και ακόµα  και η αποτυχία είναι αναπόσπαστο µέρος του επιχειρείν. 

 
5.4.3. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ 

 

 Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων αποτελούν το θεσµό που θα δώσει στους νέους, από 

15 έως 28 ετών, τη δυνατότητα να συµµετέχουν στα κοινά του τόπου τους .Είναι το 

καινούργιο, οργανωµένο βήµα εκπροσώπησης της νεολαίας σε κάθε ∆ήµο και Κοινότητα. 

Αποτελούν αυτόνοµες δοµές ενεργής συµµετοχής και έκφρασης των νέων στις τοπικές 

κοινωνίες. 

             Στην πράξη, σε κάθε δήµο και κοινότητα θα δηµιουργηθεί Τοπικό Συµβούλιο 

Νέων, µετά τη διενέργεια των εκλογών, το οποίο θα είναι αρµόδιο για την προώθηση των 

ζητηµάτων και των αιτηµάτων που απασχολούν την τοπική νεολαία. 

 Τα αιτήµατα αυτά, καθώς και τα συµπεράσµατα που θα συνάγονται από το 

εκάστοτε Συµβούλιο, θα προωθούνται µέσω του Προέδρου του Συµβουλίου στις 

συνεδριάσεις των αντίστοιχων ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων και στη συνέχεια 

θα δρουν από κοινού για την προώθησή τους.  
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 Είναι η πρώτη φορά, που σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε κρατικό 

επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα στους νέους να εκφραστούν θεσµικά, να διατυπώσουν και 

να ανταλλάξουν απόψεις και να συµβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής τους κοινωνίας.  

 Πέρα από κόµµατα και παρατάξεις. Πέρα από µικροπολιτικές αγκυλώσεις και 

κολλήµατα. Ο θεσµός αυτός έρχεται να ενώσει όλους τους νέους, οι οποίοι θα 

συνεργαστούν για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.  

  

5.4.3.1. Στόχος λειτουργίας 

 

Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων αποτελούν µία πολύ σηµαντική προσπάθεια για 

την πιο ολοκληρωµένη, πιο µαζική, πιο άµεση, πιο αποτελεσµατική συµµετοχή των 

νέων στα κοινά. Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, το Υπουργείο Παιδείας, 

το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση συνολικά, επενδύουν πολύ σε αυτήν την 

προσπάθεια, γιατί ικανοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο µία µεγάλη ανάγκη: την ανάγκη 

να δοθούν δυνατότητες ενεργού συµµετοχής των νέων στα κοινά του τόπου µας. 

Γιατί αν δούµε τα πράγµατα πέρα από κοµµατικές αντιλήψεις, η πραγµατικότητα 

είναι ότι το πιο ζωντανό και δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας κινείται ως 

επί το πλείστον στις παρυφές του πολιτικού συστήµατος. ∆εν έχει τη δυνατότητα και 

το κίνητρο να µπει στο κέντρο και να ορθώσει το ανάστηµα και τη φωνή του. Έφθασε 

η ώρα, λοιπόν, η φωνή της νεολαίας της πατρίδας µας να ακουστεί δυνατά και 

ξεκάθαρα. Κάνουµε ένα µεγάλο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία συµµετοχής σε όλους τους νέους 15 έως 28 

ετών, χωρίς κοµµατικές ταυτότητες. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι νέοι ένα βήµα 

συλλογικής έκφρασης για ζητήµατα που τους αφορούν, αλλά που αφορούν τελικά και 

ολόκληρη την κοινωνία. Ο θεσµός αυτός φέρνει σε επαφή και σε διάλογο τους νέους 

µε τις τοπικές – εκλεγµένες αρχές και τους επίσηµους τοπικούς φορείς. Έτσι οι 

αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι, όπως και οι υπεύθυνοι για τη λήψη 

των αποφάσεων θα συζητούν τα προβλήµατα των νέων, θα αφουγκράζονται τις 

ανησυχίες τους, θα µελετούν τις προτάσεις και τις απόψεις τους και θα δρουν µαζί 

τους.  

Όταν όλη αυτή η διαδικασία έχει πια ολοκληρωθεί, ένα νέο, συναρπαστικό 

κεφάλαιο θα ανοίξει τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και για τη νεολαία 

της Ελλάδας. Μέσω του Προέδρου του, το Συµβούλιο Νέων θα προωθεί όλες τις 

απόψεις, τα θέµατα και τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής στις συνεδριάσεις 
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του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Οι νέοι θα έχουν πια αποκτήσει το 

απαιτούµενο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν 

οι ίδιοι µε αυτά που τους αφορούν, αναζητώντας λύσεις και προτάσεις 

προσαρµοσµένες στις δικές τους ανάγκες και σε εκείνες φυσικά των τοπικών 

κοινωνιών. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι πρώτα απ’ όλα στο δικό τους χέρι το πώς 

θα το αξιοποιήσουν. 

 

5.4.3.2. Συγκρότηση των οργάνων των Τοπικών Συµβουλίων Νέων, αρµοδιότητες, 

λειτουργία, οικονοµική διοίκηση και έλεγχος αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ 

Όργανα των Τοπικών Συµβουλίων Νέων είναι η Συνέλευση, το Συµβούλιο και 

ο Πρόεδρος του Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο των Τοπικών Συµβουλίων 

Νέων. Στη Συνέλευση συµµετέχουν όσοι έχουν εγγραφεί στο µητρώο νέων του δήµου 

ή της κοινότητας, τουλάχιστον τρεις (3) µέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της 

Συνέλευσης. 

2. Η Συνέλευση είναι αρµόδια για τη χάραξη των κατευθυντήριων γραµµών και 

πολιτικών ως προς τη δράση του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, ελέγχει τα πεπραγµένα 

αυτού και ορίζει µε κλήρωση τα δύο µέλη της εφορευτικής επιτροπής, για την 

διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης νέων Τοπικών Συµβουλίων Νέων. 

3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου του οικείου Συµβουλίου. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται 

στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες, πριν από την 

ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Η πρόσκληση µπορεί να δηµοσιεύεται και 

στο δικτυακό τόπο του δήµου ή της κοινότητας. Σε αυτήν ορίζεται ο τόπος, η ηµέρα, 

η ώρα και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Το Συµβουλίου λαµβάνει τα αναγκαία 

µέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη γνωστοποίηση της σύγκλησης της 

Συνέλευσης. 
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4. Η Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως, αν προκύψει σοβαρό θέµα µε απόφαση του 

Συµβουλίου. Αν µέλος του Συµβουλίου ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης 

και το Συµβούλιο αρνηθεί την πραγµατοποίησή της, συγκαλείται έκτακτη Συνέλευση 

µε την υποβολή αιτήµατος υπογεγραµµένου από το ένα τρίτο (1/3) των µελών της. 

Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση αυτών που 

υπέβαλαν το σχετικό αίτηµα και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία ζητήθηκε η 

σύγκλησή της. 

5. Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα 

απόντα. Σε περίπτωση µη απαρτίας, συγκαλείται δεύτερη Συνέλευση, εντός επτά (7) 

ηµερών, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και για τα ίδια θέµατα. Η δεύτερη αυτή 

Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα ανεξαρτήτως 

του αριθµού των παρόντων µελών. 

6. Η  Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Κάθε 

άλλο θέµα που δεν αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη τίθεται υπόψη της 

Συνέλευσης και συζητείται εφόσον το αποφασίσει η απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. 

7. Το Προεδρείο της Συνέλευσης αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 

τον Γραµµατέα, οι οποίοι εκλέγονται, µε σχετική πλειοψηφία, από τα µέλη της 

Συνέλευσης, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται 

κλήρωση. Το Προεδρείο έχει την ευθύνη της οργάνωσης των συζητήσεων και των 

ψηφοφοριών και την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης. Τα πρακτικά στο τέλος 

της συνεδρίασης υπογράφονται από τα µέλη του Προεδρείου και παραδίδονται στον 

Πρόεδρο του Συµβουλίου. 

8. Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης είναι δηµόσιες. Στις συνεδριάσεις καλείται 

υποχρεωτικά ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος συµµετέχει, είτε ο 

ίδιος είτε εκπρόσωπός του χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο λόγος µπορεί να δοθεί επίσης 

και σε πρόσωπα µη εγγεγραµµένα στα Μητρώα Νέων, εάν κρίνει το Προεδρείο ότι θα 

συµβάλλουν στην καλύτερη και αποδοτικότερη επεξεργασία των υπό συζήτηση 

θεµάτων. 

9. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών. Η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού και καταµέτρηση. Η 

άρνηση ψήφου και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.  



 104 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Συµβούλιο των Τοπικών Συµβουλίων Νέων συγκροτείται µε απόφαση του 

οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µετά την επικύρωση του αποτελέσµατος 

της εκλογής και την ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών.  

2. Το Συµβούλιο αποτελείται από τα τακτικά µέλη που έλαβαν, κατά σειρά,  τις 

περισσότερες ψήφους προτίµησης µέχρι την συµπλήρωση του αριθµού των µελών 

που αντιστοιχούν σε κάθε Συµβούλιο δήµου ή κοινότητας, ανάλογα µε τον πληθυσµό 

αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3443/ 2006. Οι λοιποί 

υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής 

τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών του Συµβουλίου που µένουν 

κενές, για οποιονδήποτε λόγο. Το Συµβούλιο έχει νόµιµη συγκρότηση και λειτουργεί 

νόµιµα έστω και µε ελλιπή σύνθεση που δεν µπορεί πάντως να είναι κατώτερη από 

τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία. Σε διαφορετική περίπτωση 

προκηρύσσονται νέες εκλογές µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου  

για την πλήρωση όλων των θέσεων που έχουν µείνει κενές.  

3. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου λήγει µε την ανάδειξη των µελών του νέου 

Συµβουλίου. Μέλος του Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί µε αίτησή του, η οποία 

υποβάλλεται στο οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και γίνεται αποδεκτή από 

αυτό. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσεται πληρώνεται η κενωθείσα θέση.  

4. Με την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου της παρ. 1 το Συµβούλιο 

καλείται σε πρώτη συνεδρίαση, προκειµένου να συγκροτηθεί σε σώµα, για την 

εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραµµατέα και Ταµία. Η εκλογή γίνεται 

για κάθε αξίωµα χωριστά µε µυστική ψηφοφορία και εκλέγεται ο υποψήφιος, ο 

οποίος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του Συµβουλίου. Σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιαδήποτε θέση, η ψηφοφορία 

επαναλαµβάνεται, µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, και των τυχόν 

ισοψηφησάντων µε αυτούς, και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Η λευκή ψήφος και η 

άρνηση ψήφου λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

υποψήφιος για κάποια από τις ανωτέρω θέσεις, τότε θεωρείται ότι εκλέγονται 

Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γραµµατέας ή Ταµίας, τα µέλη που έλαβαν κατά 
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σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίµησης σύµφωνα µε την απόφαση του δηµοτικού 

ή κοινοτικού συµβουλίου που τους ανακήρυξε. Στη συνεδρίαση αυτή τηρείται 

πρακτικό εκλογής µε ευθύνη του πρώτου σε σταυρούς προτίµησης µέλους του 

Συµβουλίου, το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη αυτού. Αντίγραφο του 

πρακτικού κοινοποιείται στο οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο.  

5. Η θητεία του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Γραµµατέα και του 

Ταµία  ακολουθεί τη θητεία των µελών του Συµβουλίου. Τυχόν παραίτηση από τα 

ανωτέρω αξιώµατα υποβάλλεται στο Τοπικό Συµβούλιο Νέων και γίνεται αποδεκτή ή 

µη, µε απόφασή του. Στην ίδια συνεδρίαση, µετά την τυχόν αποδοχή της παραίτησης, 

το Συµβούλιο προβαίνει κατά περίπτωση στην εκλογή νέου µέλους για το αντίστοιχο 

αξίωµα, κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία της παρ. 3.  Ο παραιτηθείς 

παραµένει µέλος του Συµβουλίου. Οι ανωτέρω µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους για σοβαρό λόγο σχετικά µε τη λειτουργία του Συµβουλίου 

µε απόφαση αυτού που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των 2/3 των µελών του.  

6. Το Συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον µια φορά το µήνα, ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του 

Συµβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες, πριν από την συνεδρίαση. Η πρόσκληση 

µπορεί να δηµοσιεύεται και στο δικτυακό τόπο του δήµου ή της κοινότητας.  Σε 

αυτήν ορίζεται ο τόπος, η ηµέρα, η ώρα και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Το 

Συµβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως όποτε θεωρείται αναγκαίο, µε πρωτοβουλία του 

Προέδρου ή µε γραπτή πρόσκληση των δύο τρίτων (2/3) των µελών του, στην οποία 

αναγράφονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου 

είναι δηµόσιες και σε αυτή µπορούν να προσκαλούνται ο δήµαρχος ή πρόεδρος της 

κοινότητας ή αιρετός εκπρόσωπός τους, που ορίζεται από αυτούς.  

7. Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα 

απόντα. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.  

8. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του Προέδρου και του  

Γραµµατέα, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη του Συµβουλίου. Τα 

πρακτικά τηρούνται σε ειδικό βιβλίο το οποίο θεωρείται από την αρµόδια υπηρεσία 

του δήµου ή της κοινότητας. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο 

αύξοντα αριθµό µε διακεκριµένη αρίθµηση κατ’ έτος. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε 
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συνεδρίασης αποστέλλεται µε ευθύνη των ανωτέρω στο οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο.  

9. Το Συµβούλιο διαθέτει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος «Τοπικό 

Συµβούλιο Νέων ….» και ακολουθεί το όνοµα του οικείου δήµου ή κοινότητας.  

10.  Ο δήµος ή η κοινότητα διαθέτει στο Τοπικό Συµβούλιο Νέων χώρο και τα 

απαραίτητα τεχνικά και υλικά µέσα για την εύρυθµη λειτουργία του.  Ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου έχει την ευθύνη της ευταξίας του χώρου και της διαχείρισης των 

µέσων που διατίθενται σε αυτό.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Συµβούλιο, στο πλαίσιο  των κατευθυντήριων γραµµών και πολιτικών που 

χαράσσει η Συνέλευση, αναλαµβάνει πρωτοβουλία και δράση σε συνεργασία µε τον 

οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα, µε σκοπό την συµµετοχή των νέων στη τοπική κοινωνία 

και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε αντίστοιχα Τοπικά Συµβούλια Νέων σε 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα: 

- προωθεί την κοινωνική προσφορά των νέων µέσω του εθελοντισµού και τη 

δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, 

- ενισχύει την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίησή τους στα 

σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα,  

- διοργανώνει ηµερίδες, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για θέµατα που αφορούν τους 

νέους, 

- µπορεί να συνιστά επιτροπές από µέλη της Συνέλευσης, για τον εντοπισµό και την 

επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του.  

2. Το Συµβούλιο καταρτίζει πρόγραµµα δράσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

επόµενου άρθρου και εκφράζει τις θέσεις του στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο 

για θέµατα που αφορούν τη νεολαία. 

3. Το Συµβούλιο καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Συνέλευσης. 

 

 



 107 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

1. Για την επίτευξη των στόχων του, το Συµβούλιο καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα 

δράσης, το οποίο περιλαµβάνει κατά προτεραιότητα όλες τις δραστηριότητες που 

προτίθεται να αναπτύξει εντός του έτους µε πρόβλεψη της αντίστοιχης δαπάνης. Οι 

προϋπολογιζόµενες δαπάνες του προγράµµατος δεν πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο 

των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισµό του οικείου δήµου ή 

κοινότητας για τις δράσεις του Τοπικού Συµβουλίου Νέων.  

2. Το πρόγραµµα δράσης καταρτίζεται σε διάστηµα ενός (1) µηνός από την σύγκληση 

της ετήσιας Συνέλευσης και  εγκρίνεται από το οικείο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό 

Συµβούλιο εντός ενός µηνός από την υποβολή του. Μπορεί να τροποποιηθεί 

οποτεδήποτε µετά από πρόταση του Συµβουλίου και έγκριση του ∆ηµοτικού ή 

Κοινοτικού Συµβουλίου. Το Συµβούλιο µπορεί να αναπτύσσει πρωτοβουλίες στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του που δεν περιλαµβάνονται στο ετήσιο πρόγραµµα 

δράσης, εφόσον για αυτές δεν απαιτείται δαπάνη. Για τις δράσεις αυτές ενηµερώνει 

το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο.  

3. Οι δράσεις του προγράµµατος πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις σχετικές περί 

ανάθεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διατάξεις των ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Για την υλοποίηση του εγκριθέντος προγράµµατος το Συµβούλιο συνεργάζεται µε τα 

αρµόδια όργανα του ∆ήµου ή της Κοινότητας. Ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας ή ο δηµοτικός ή κοινοτικός σύµβουλος, που ορίζεται από αυτούς, έχει 

την ευθύνη, εκ µέρους του δήµου ή της Κοινότητας, να παρακολουθεί την υλοποίηση 

του προγράµµατος και να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την πραγµατοποίηση 

των δράσεων αυτού.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ & 

ΤΑΜΙΑ 

1. Ο Πρόεδρος του Τοπικού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων έχει τις εξής 

αρµοδιότητες: 
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α) Εκπροσωπεί  το Τοπικό Συµβούλιο Νέων ενώπιον κάθε αρχής, έχοντας την 

υποχρέωση να ενηµερώνει κάθε φορά τα υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου για τις 

ενέργειές του 

β) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του 

Συµβουλίου και έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτού.  

γ) Συγκαλεί τη Συνέλευση, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και εκτάκτως εάν 

προκύψει σοβαρό θέµα 

δ) Συµµετέχει, µε δικαίωµα γνώµης, στις συνεδριάσεις του οικείου δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά και έχει δικαίωµα να 

εκφράζει γνώµη, όταν συζητούνται  θέµατα που αφορούν  τους νέους της περιοχής 

του.  

ε) Συνεργάζεται µε το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον αρµόδιο 

αντιδήµαρχο ή δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο για την επίτευξη των στόχων του 

Συµβουλίου.  

2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α) αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει ή 

κωλύεται 

β) ασκεί τα καθήκοντα που µπορεί να του αναθέσει ο Πρόεδρος 

3.  Ο Γραµµατέας έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α) τηρεί τα πρακτικά του Συµβουλίου σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο 

β) φυλάσσει τη σφραγίδα και τα βιβλία των πρακτικών του Συµβουλίου και της 

Συνέλευσης 

γ) κοινοποιεί αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδρίασης του Συµβουλίου, στο 

οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο.  

4. Ο Ταµίας έχει την ευθύνη της διερεύνησης και σύνταξης του προϋπολογισµού της 

δαπάνης των προτεινόµενων δράσεων του προγράµµατος, παρακολουθεί και 

καταγράφει σε βιβλίο τα έσοδα και τις δαπάνες που αφορούν τις δραστηριότητες του 

Συµβουλίου και συνεργάζεται µε την Ταµειακή ή την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία 

του δήµου ή της κοινότητας.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 

Οι δράσεις και γενικά οι δραστηριότητες των  Τοπικών  Συµβουλίων Νέων 

χρηµατοδοτούνται από την επιχορήγηση  του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3443/2006, από 

ίδια έσοδα των δήµων και κοινοτήτων, από κάθε είδους  εισφορές, δωρεές και 

επιχορηγήσεις καθώς και από τυχόν εισπράξεις που προέρχονται από εκδηλώσεις, 

εκθέσεις κλπ. Η διαχείριση των εσόδων και των δαπανών που αφορούν τις δράσεις 

των Τοπικών Συµβουλίων Νέων καθώς και ο έλεγχος αυτών διεξάγεται από τον 

οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα κατά τους κανόνες που διέπουν την οικονοµική τους 

διοίκηση και διαχείριση.  

ΑΡΘΡΟ 8 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Σε δήµους όπου συγκροτήθηκαν Τοπικά Συµβούλια Νέων στα δηµοτικά 

διαµερίσµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3577-2007( Α΄ 130), 

για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων του δήµου και για τα Τοπικά Συµβούλια των 

∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της παρούσας, µε τις 

εξής ειδικότερες ρυθµίσεις: 

α) Οι Πρόεδροι, οι Αναπληρωτές Πρόεδροι και οι Γραµµατείς των Τοπικών 

Συµβουλίων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, που εκλέχθηκαν κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 3, συγκροτούν το «∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων» του οικείου δήµου. Μετά την 

εκλογή των ανωτέρω προσώπων, µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

συγκροτείται το Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων και καλείται σε πρώτη 

συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραµµατέα και Ταµία 

αυτού. Για την εκλογή τους ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3. 

Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων του δήµου µπορεί να παραιτηθεί µε αίτησή 

του, η οποία υποβάλλεται στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και γίνεται αποδεκτή από 

αυτό. Στην περίπτωση αυτή χάνει το δικαίωµα που κατέχει στο Τοπικό Συµβούλιο 

Νέων του δηµοτικού διαµερίσµατος, στο οποίο όµως παραµένει µέλος. 

β) Το «∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων» αποτελεί το Συµβούλιο Νέων του οικείου δήµου. 

Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και δράση σε συνεργασία µε τον οικείο δήµο και τα 

Τοπικά Συµβούλια των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων µε σκοπό την προώθηση της 
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συµµετοχής των νέων της περιφέρειας του δήµου στην τοπική κοινωνία και την 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε άλλα τοπικά συµβούλια σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις που υλοποιούνται στην περιφέρεια 

των δηµοτικών διαµερισµάτων και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του 

προγράµµατος δράσης. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων εκπροσωπεί το 

Συµβούλιο ενώπιον κάθε αρχής και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου 

δηµοτικού συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, όταν συζητούνται θέµατα που 

αφορούν τους νέους της περιοχής του δήµου. 

γ) Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλία και δράση για την προώθηση της συµµετοχής των νέων της περιφέρειας 

του δηµοτικού διαµερίσµατος στην τοπική κοινωνία. Συνεργάζονται µε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Νέων του δήµου και το Συµβούλιο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος για 

θέµατα που τους αφορούν. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέων συµµετέχει 

στις συνεδριάσεις του συµβουλίου του δηµοτικού διαµερίσµατος, χωρίς δικαίωµα 

ψήφου, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν τους νέους της περιφέρειάς του. 

δ) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων καταρτίζει το πρόγραµµα δράσης, το οποίο 

εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Το πρόγραµµα δράσης καταρτίζεται εντός 

ενός (1) µηνός µετά την υποβολή των προτάσεων των Τοπικών Συµβουλίων Νέων 

των δηµοτικών διαµερισµάτων, που διαµορφώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 5. Το 

πρόγραµµα δράσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων περιλαµβάνει τις δράσεις που 

αφορούν και υλοποιούνται από τα Τοπικά Συµβούλια Νέων των δηµοτικών 

διαµερισµάτων και µπορεί να περιλαµβάνει και δράσεις που αφορούν τους νέους 

ολόκληρης της διοικητικής περιφέρειας του δήµου. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων, σε συνεργασία µε τα Τοπικά Συµβούλια των 

δηµοτικών διαµερισµάτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του 

άρθρου 5. 

ε) Ο δήµαρχος, ή άλλος δηµοτικός σύµβουλος, που έχει ορισθεί από αυτόν, έχει την 

ευθύνη, εκ µέρους του δήµου, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

προγράµµατος, τη στήριξη των Συµβουλίων και τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για 

την πραγµατοποίηση των δράσεων του προγράµµατος. 

στ) Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης που αποτελεί όργανο του Τοπικού Συµβουλίου 

Νέων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων καλείται υποχρεωτικά ο ∆ήµαρχος και ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου του οικείου δηµοτικού διαµερίσµατος, οι οποίοι 

συµµετέχουν, είτε οι ίδιοι είτε αιρετός εκπρόσωπός τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
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η) Στις Συνεδριάσεις του Τοπικού Συµβουλίου Νέων του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 

µπορεί να προσκαλείται εκτός από το ∆ήµαρχο και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

∆ιαµερίσµατος ή αιρετός εκπρόσωπός τους, που ορίζεται από αυτούς. 

θ) Οι αποφάσεις των Τοπικών Συµβουλίων των δηµοτικών διαµερισµάτων 

κοινοποιούνται, εκτός από το δηµοτικό συµβούλιο, και στο συµβούλιο του δηµοτικού 

διαµερίσµατος, καθώς και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων του οικείου δήµου.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί όσον το δυνατόν 

καλύτερα η έννοια των ∆ιεθνών Οργανισµών και ειδικότερα των Οικονοµικών 

∆ιεθνών Οργανισµών µε έµφαση στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο  και τις συνέπειες 

που επέφερε και  πως επηρέασε την Ελλάδα σε διάφορους τοµείς αλλά και την 

Ελληνική οικονοµία.   

1. Η προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης ΕΕ / ∆ΝΤ αποτελεί για την Ελλάδα 

µία στρατηγικά επώδυνη επιλογή. Ωστόσο, αποτελεί παράλληλα και την τελευταία 

δυνατότητα της χώρας να αντιµετωπίσει τα µακροχρόνια διαρθρωτικά της 

προβλήµατα και να αναστρέψει την πορεία δηµοσιονοµικής εκτροπής και 

οικονοµικού µαρασµού. 

Σηµαντική υπήρξε η επιρροή της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στα 

Ελληνικά δρώµενα, επηρεάζοντας κάθε τοµέα οικονοµικό που συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, από το µικρό νοικοκυριό µέχρι και τις µεγάλες 

επιχειρήσεις, οδηγώντας τη χώρα µας στο ∆ΝΤ. Η έξοδος από την κρίση δεν είναι 

καθόλου εύκολη υπόθεση. Όσα µέτρα και αν ληφθούν ο κόσµος της οικονοµίας δεν 

πρόκειται ποτέ να πάρει οµαλή πορεία όσο υπάρχει λανθασµένη διαχείριση πολιτικής 

των µεγάλων ηγετών και απληστία. 

Η δεινή οικονοµική θέση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα ύστερα από 

παραλείψεις, καθυστερήσεις και λάθη ετών ανάγκασε την κυβέρνηση και τον 

πρωθυπουργό της χώρας να επισπεύσει τις διαδικασίες, λίγους µόνο µήνες µετά την 

εκλογή του, σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για υπογραφή δανειοδότησης 

από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µέσω της συµφωνίας µνηµονίου που σαφώς 

έβαζε δύσκολα στους πολίτες και στην κυβέρνηση, µε µια σειρά από επώδυνα µέτρα 

µε σκοπό την οικονοµική σωτηρία της χώρας.  

Τέτοιες σηµαντικές αποφάσεις για το µέλλον της χώρας όπως η υπαγωγή της 

στο ∆ΝΤ θα πρέπει να λαµβάνονται µε γνώµονα και την άποψη των πολιτών. Θα 

έπρεπε σαφώς να είχαν ερωτηθεί οι πολίτες είτε µέσω εκλογών µε προγραµµατικές 

δηλώσεις που να οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, είτε µέσω δηµοψηφίσµατος 

γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν νοµιµοποιείται η κυβέρνηση να λαµβάνει 

αποφάσεις υποθηκεύοντας το µέλλον του λαού χωρίς επίσηµη έγκρισή του, 

δηµιουργώντας τεράστιο δηµοκρατικό έλλειµµα.  
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Ένας ακόµα λόγος που συντελεί, δικαιολογεί και δικαιώνει τις φωνές που 

κάνουν λόγο για δηµοκρατικό έλλειµµα στην χώρα µας είναι και το γεγονός πως ο 

τέως πρωθυπουργός και τα µέλη της κυβέρνησης σε επίσηµες δηλώσεις τους αλλά 

και στις τοποθετήσεις τους αναφέρουν συνέχεια πως η τρόικα είναι αυτή που 

επιτάσσει αλλαγές και υποδεικνύει µέτρα και πολιτικές που πρέπει να ληφθούν. ∆ίνει 

την εντύπωση πως δεν εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία οι πολίτες εξέλεξαν αυτή 

την κυβέρνηση, δειχνόντας να έχουν παραδώσει τα κλειδιά τις εξουσίας στους ξένους 

και Ευρωπαίους εταίρους. 

2. Έπειτα της απόφασης που πάρθηκε χωρίς την συγκατάθεση του Ελληνικού 

λαού η κυβέρνηση υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας το οποίο ορίζει πως κάθε χώρα 

µέλος έχει πρωταρχική ευθύνη για την επιλογή, το σχεδιασµό και την υλοποίηση της 

πολιτικής η οποία θα καταστήσει το πρόγραµµα επιτυχές. Η Τρόικα προτείνει µέτρα 

και πολιτικές αλλά η χώρα είναι αυτή που παίρνει τις τελικές αποφάσεις .  

Η χώρα µας δεν έχει λάβει καθόλου αυτό το δικαίωµα της υπόψη έχοντας 

παραδοθεί στις άγριες ορέξεις των δανειστών, παραχωρώντας και εκχωρώντας µέρα µε τη 

µέρα όλο και πιο πολύ κυριαρχικά της δικαιώµατα, επηρεασµένη από την αδυναµία της 

αποπληρωµής και τις συλλογής χρηµάτων αλλά και λόγω της αδυναµίας επίτευξης των 

στόχων που έχει θέσει. 

3. Όλοι οι τοµείς της Ελληνικής οικονοµίας αλλά και όλα τα στρώµατα της 

Ελληνικής κοινωνίας πλήττονται. Όµως ξεχωριστή θέση έχουν οι νέοι άνθρωποι και 

δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για ην νεανική επιχειρηµατικότητα. Η ανεργία µαστίζει 

τους νέους και θα έπρεπε σε αυτόν τον τοµέα να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση ενισχύοντας τον 

πιο πολύ µέσω προγραµµάτων, επιδοτήσεων και κατάργηση της γραφειοκρατίας, 

οδηγώντας τους νέους προς συγκεκριµένη κατεύθυνση που δεν είναι άλλη από τον 

πρωτογενή τοµέα, που τόσο έχει λείψει από την χώρα µας, µε διευκολύνσεις και 

φοροαπαλλαγές για την δηµιουργία επιχειρήσεων στους τοµείς αυτούς και ειδικότερα εκεί 

που υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας όπως η γεωργία, λόγο εδαφικής 

ιδιοµορφίας και κλίµατος, η ναυτιλία και ο τουρισµός.  

Κίνητρα και διευκολύνσεις στους νέους για την δηµιουργία επιχειρήσεων προς 

αυτή τη κατεύθυνση για την αναζωογόνηση της γεωργίας βάζοντας ένα φρένο στην 

αλόγιστη εισαγωγή αγροτικών προϊόντων αµφιβόλου ποιότητας θα πρέπει να θεωρείται 

σαν µια αυτονόητη κίνηση.  

Αυτό το πιστοποιεί και το γεγονός αναφορικά  µε το βαθµό αυτάρκειας της χώρας 

µας και το ποσοστό συµµετοχής της εγχώριας παραγωγής επί της συνολικής κατανάλωσης,  
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στην αγορά του χοιρινού κρέατος που παρουσιάζει σηµαντική µείωση. Συγκεκριµένα, από 

το 1980 και έως το 1997 κυµαινόταν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 53% και πιο πριν σε 

µεγαλύτερα ποσοστά που καθιστούσαν την χώρα αυτάρκης σε κρέας. Το 1999 

διαµορφώθηκε σε 40,5% περίπου, ενώ από το 1999 και έως το 2003 η αυτάρκεια 

διαµορφώθηκε σε 37%-45%, µε τάση ανόδου.  

Ένα ακόµα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι πως την ίδια ώρα, που τα 

εισαγόµενα τρόφιµα «εισβάλλουν» στην Ελλάδα, µεγάλες εκτάσεις γης στη χώρα 

παραµένουν ακαλλιέργητες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, ο Νοµός Σερρών, όπου τα 

µη καλλιεργούµενα χωράφια φτάνουν στο 30-40%. Όσο και εάν ακούγεται παράδοξο, 

η χώρα µας, µια γεωργική χώρα, έχει αρνητικό ισοζύγιο στο εµπόριο των αγροτικών 

προϊόντων. ∆ίνει περισσότερα χρήµατα για να εισάγει γεωργικά προϊόντα, απ' όσα 

παίρνει από τις εξαγωγές που κάνει. Στο εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων 

της Ελλάδας µε όλο τον κόσµο έχουµε έλλειµµα της τάξης των 2.182.224.034 ευρώ.  

Ελλείψει εξαγωγικής στρατηγικής, απουσία ολοκληρωµένου σχεδίου για 

αντικατάσταση των εισαγόµενων προϊόντων µε ελληνικά, υστέρηση σε πρόγραµµα 

προώθησης και ανταγωνιστικότητας της αγοράς είναι µερικοί από τους λόγους για 

τους οποίους εισάγουµε ακόµη και προϊόντα που τα παράγουµε σε αφθονία.  

Το ελαιόλαδο που αποτελεί και το εθνικό µας προϊόν, χρησιµοποιείται σε µίγµατα 

ισπανικού ή ιταλικού ελαιόλαδου, το οποίο φτάνει στον καταναλωτή µε 20 ευρώ το 

κιλό. Αντί αυτή τη δουλειά να την κάνουµε εµείς και να το πουλάµε 10 ευρώ, την 

κάνει κάποιος άλλος και κερδίζει πολλαπλάσια.  

Στον καπνό τέλος, εξάγουµε προϊόν αξίας 400-500 εκατοµµυρίων ευρώ το 

χρόνο. Λόγω των αλλαγών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τη χρονιά που µας 

πέρασε η παραγωγή µειώθηκε κατά 70% στη χώρα µας µε τάση να µειωθεί ακόµη 

περισσότερο. Αυτή η αλλαγή το 2008 θα επιβαρύνει το εµπορικό ισοζύγιο κατά µισό 

δισεκατοµµύριο ευρώ.  

4. Το 15% της παγκόσµιας µεταφορικής ικανότητας εξυπηρετούν 

Ελληνόκτητα ή υπό Ελληνική σηµαία πλοία, στοιχείο που καθιστά τη χώρα µας την 

µεγαλύτερη ναυτική δύναµη παγκοσµίως. Είναι επιτακτική η ανάγκη για 

επανασύσταση του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας µε την υπαγωγή του Λιµενικού 

Σώµατος σε αυτό όπου θα εξετάζονται τα προβλήµατα που απασχολούν την Ελληνική 

ναυτιλία, αρχής γενοµένης από το διαρκώς εναλλασσόµενο διοικητικό πλαίσιο του 

Λιµενικού Σώµατος.  

Είναι ανάγκη η ισχυρή εκπροσώπηση της Ελλάδας στα ∆ιεθνή Φόρουµ και 
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υπάρχει µια σειρά από ζητήµατα στα οποία ο εφοπλισµός χρειάζεται την 

διαπραγµατευτική αρωγή της Πολιτείας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται τα θέµατα 

των ατµοσφαιρικών εκποµπών των πλοίων, η πειρατεία, οι Κατευθυντήριες Γραµµές 

περί κρατικών ενισχύσεων στις θαλάσσιες µεταφορές και η ποινικοποίηση του 

ναυτικού επαγγέλµατος. 

Η ναυτική εκπαίδευση και η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελµα 

ειδικότερα εν µέσω κρίσης προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας και πολύ καλές αµοιβές. Όµως ακόµη και σήµερα ελάχιστοι νέοι 

γνωρίζουν τα οφέλη και το σύγχρονο πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

Ελληνικές εφοπλιστικές επιχειρήσεις. 

5. Ο τουρισµός είναι σήµερα ο δυναµικότερα αναπτυσσόµενος τοµέας της 

Ελληνικής οικονοµίας αφού η συµµετοχή του στο ΑΕΠ είναι σταθερά πάνω από 

15%  και κατά περιόδους ξεπέρασε το 18%. ∆ηµιουργεί απασχόληση σε ένα 

ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων, σε διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και ειδίκευσης 

και κυρίως στους νέους και στη περιφέρεια. Ένας στους πέντε κατοίκους της 

Ελλάδας απασχολείται άµεσα ή έµµεσα στον τουριστικό τοµέα. Κάθε Ευρώ που 

καταναλώνεται στον τουρισµό δηµιουργεί υπερδιπλάσια δευτερογενή κατανάλωση 

στην υπόλοιπη οικονοµία. 

Αν και ο τουρισµός τα τελευταία 30 χρόνια αποτελεί για την Ελλάδα έναν από 

τους σηµαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης, έχει  παράλληλα πολλά χρονίζοντα 

προβλήµατα. 48 διαφορετικά πρόσωπα πέρασαν από την πολιτική ηγεσία του 

ελληνικού τουρισµού στο διάστηµα 1992-2010. Η σηµερινή υπερπροσφορά 

ανέρχεται σε 400.000 κλίνες περίπου ή το 30% του συνολικού δυναµικού της χώρας 

σε κλίνες. Στο τρίµηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος εξακολουθούµε να 

υποδεχόµαστε περισσότερο από το 50% των διεθνών αφίξεων. Το 65% της 

τουριστικής δραστηριότητας  στην Ελλάδα (υπερ-) συγκεντρώνεται σε 4 περιοχές. 

Με τις σηµερινές συνθήκες ο ελληνικός τουρισµός λειτουργεί σχεδόν στο 80% των 

δυνατοτήτων του. Η σύγχυση µεταξύ πνεύµατος εξυπηρέτησης και αίσθησης 

δουλοπρέπειας δηµιουργεί το σύνδροµο του anti-service, το οποίο διακατέχει 

σηµαντικό τµήµα των άµεσα κι έµµεσα ασχολουµένων µε το τουρισµό. Το 

πρωτογενές τουριστικό προϊόν της Ελλάδας είναι εξαιρετικό. Η προστιθέµενη αξία 

όµως δεν είναι το ίδιο καλή.  Αποτέλεσµα, µέτριο τελικό προϊόν, πολλές φορές 

υπερτιµηµένο, άρα µη ανταγωνιστικό. Η διάθεση του Ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος γίνεται κατά κύριο λόγο από ξένους τουριστικούς πράκτορες και από 
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κανάλια διανοµής, τα οποία σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζουµε.  

Τα χρονίζοντα αυτά προβλήµατα και οι κακές επιδόσεις των περιόδων 2009 

και 2010, σε συνδυασµό µε την άνοδο των ανταγωνιστών µας και κυρίως µε το 

έλλειµµα  τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για 

δραστικές παρεµβάσεις στον τουρισµό. Με δεδοµένη τη διαχρονική αδυναµία της 

πολιτείας να αντιληφθεί τη σηµασία του τουρισµού και να χαράξει – υλοποιήσει την 

αναγκαία στρατηγική, ο ιδιωτικός  τοµέας, παράλληλα µε τη συνεχή προσπάθεια 

αφύπνισης της πολιτείας, πρέπει να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες. Μόνον 

έτσι θα διαχυθούν  τα οφέλη που ο  τουρισµός µπορεί να προσφέρει στο σύνολο της 

οικονοµίας και της κοινωνίας. 

6. Σαν να µην αρκούσαν όλα αυτά από την άλλη µεριά, πρωταγωνιστικό ρόλο 

παίζει και ο νέος επενδυτικός νόµος της κυβέρνησης όπου όχι µόνο δεν συµβάλει 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια και στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, 

αλλά ήρθε να επιβεβαιώσει αστοχίες που παρόλο τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει η χώρα µας και την συνεπακόλουθη στενότητα πόρων, υπάρχουν 

παράγοντες που οδηγούν σε ένα νέο µοντέλο αναπτυξιακού νόµου, ο οποίος όµως θα 

λειτουργήσει στην πράξη περισσότερο ως φορολογικός νόµος µε κίνητρα και 

λιγότερο ως αναπτυξιακός που χαράσσει στρατηγική και κατευθύνει τις επενδύσεις 

στις πλέον προσοδοφόρες για την εθνική οικονοµία δραστηριότητες. Βεβαίως, η 

µείωση των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων σε ένα τοµέα κυρίως εντάσεως κεφαλαίου, 

όπως ο ξενοδοχειακός, θα οδηγήσει σε στασιµότητα στις επενδύσεις για την 

αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.  

Η εµπειρία της τελευταίας δεκαετίας δείχνει ότι ο τουρισµός συνέβαλλε 

καθοριστικά στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας και στην 

περιφερειακή ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπάρχουν 

κάποιες σηµαντικές παράµετροι και παρατηρήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 

ώστε το νοµοσχέδιο να λειτουργήσει υπέρ της επιχειρηµατικότητας και της 

ανάπτυξης της χώρας µας.  

Η βασικότερη παρατήρηση είναι ότι απουσιάζει κάθε κλαδική πολιτική και 

πρόνοια για τον τουριστικό τοµέα, ο οποίος στην παρούσα φάση κατά κοινή 

διαπίστωση είναι ο πλέον αναπτυξιακός και δυναµικός κλάδος της οικονοµίας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ενισχύσεις του νέου νόµου, ενισχύονται τα καταλύµατα 

4 και 5 αστέρων, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες ενισχύονται µόνο εφόσον 

αναβαθµισθούν στην κατηγορία 4 και 5 αστέρων. Ουσιαστικά ο νόµος απευθύνεται 
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µόνο στο 15% του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας. Το υπόλοιπο 85% 

αποκλείεται από τις ενισχύσεις. Η προϋπόθεση να αναβαθµιστούν σε ξενοδοχεία 4 

και 5 αστέρων, στην πράξη είναι διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη για πολλούς λόγους, 

κυρίως κατασκευαστικούς, πολεοδοµικούς και αµφίβολης οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας της εκµετάλλευσης. Βεβαίως, εάν στρατηγικός µας στόχος 

είναι η δηµιουργία αποκλειστικά ξενοδοχείων υψηλών κατηγοριών, θα πρέπει 

συγχρόνως στρατηγικά να προβλέψουµε λύσεις για την φιλοξενία επισκεπτών µε 

χαµηλότερες οικονοµικές δυνατότητες.  

Σε κάθε περίπτωση, ο εµπνευστής της συγκεκριµένης ρύθµισης πρέπει να 

µελετήσει και να συνεκτιµήσει τις κτιριακές προδιαγραφές των ξενοδοχείων όπως 

ισχύουν βάση του Π∆ 43/2002. Τα ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα θα πρέπει να 

καλύπτουν το σύνολο των Ελληνικών ξενοδοχείων και camping. Για να γίνει πλήρως 

αντιληπτό όπως φαίνετε και από το κάτωθι πίνακα µόλις σχεδόν τα 2/9 των 

Ελληνικών καταλυµάτων ανήκουν στις επιλέξιµες συγκεκριµένες κατηγορίες.  

 

Πίνακας 5.5: Η ∆ιάρθρωση του Ελληνικού Καταλυµατικού ∆υναµικού 2009  

 

Α. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

ΤΑΞΗ 5*****  4****  3***  2**  1* Σύνολο 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 280 1.164 2.179 4.368 1.568 9.559 

∆ΩΜΑΤΙΑ 46.186 97.432 89.749 120.733 28.908 383.008 

ΚΛΙΝΕΣ 91.770 187.494 171.202 226.707 55.106 732.279 

% Μονάδων 2,9 12,2 22,8 45,7 16,4 100,0 

Β. ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

ΘΕΣΕΙΣ 5.118 3.973 16.149 1.163 26.403 

ΟΙΚΙΣΚΟΙ 196 158 868 0 1.222 

% Θέσεων 19,4 15,0 61,2 4,4 100,0 

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας, 2009  

 

  Η υποχρεωτική πάροδος οκταετίας για την εκ νέου υποβολή πρότασης 

εκσυγχρονισµού και ενίσχυσης µιας επένδυσης που προϋποθέτει το ΣΝ, είναι ένα 

διάστηµα πολύ µεγάλο για να διατηρηθεί υψηλό το λειτουργικό επίπεδο ενός 
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ξενοδοχείου 4 και 5 αστέρων. Επιπλέον εάν προσθέσουµε και µια διετία που είναι ο 

λογικός χρόνος υλοποίησης µιας επένδυσης, ο χρόνος ωσότου έχει το δικαίωµα να 

υποβάλλει εκ νέου πρόταση ενίσχυσης µια επιχείρηση, υπερβαίνει την δεκαετία.  

Η συγκεκριµένη ρύθµιση δηµιουργεί και µια επιπλέον αντίφαση, καθόσον, 

σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους, οι επενδύσεις σε εξοπλισµό και 

µηχανολογικά, µε βάση την ετήσια απόσβεση που είναι 20%, αποσβένονται 

ολοκληρωτικά σε 5 χρόνια. Με ποιο σκεπτικό οι επενδύσεις µέσω του αναπτυξιακού 

νόµου προβλέπεται να έχουν µεγαλύτερη αντοχή; 

Η φορολογική απαλλαγή των κερδών, µε την εξαετή ισχύ, δεν θα έχει µεγάλη 

εφαρµογή στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα ξενοδοχεία λόγω των υψηλών 

επενδύσεων σε µηχανολογικά και εξοπλισµό για τον εκσυγχρονισµό τους, τα 5 πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας τους δεν εµφανίζουν αξιόλογα κέρδη. Η εµφάνιση κερδών στα 

αποτελέσµατα, αναµένεται µετά την πενταετία. Άρα, η εξαετής φορολογική απαλλαγή 

στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι Μονοετής, δηλαδή στην ουσία «δώρων - 

άδωρον». Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που τα φορολογικά κίνητρα και ότι 

προβλέπονταν και στους προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους, σπανίως 

επιλέγονταν από τους επενδυτές του κλάδου.  

Η επιλογή των επενδύσεων που θα ενισχυθούν, µε βάση την βαθµολογία τους, 

µας δηµιουργεί µια εύλογη απορία. «Η βαθµολογία µιας πρότασης για τον 

εκσυγχρονισµό ξενοδοχείου, πώς και µε ποια κριτήρια θα συγκριθεί µε µια 

επενδυτική πρόταση για τη δηµιουργία µιας αγροτικής ή µιας βιοτεχνικής µονάδος;» 

Η λογική του νέου αναπτυξιακού, µε την οποία αντιµετωπίζει όλες τις επιχειρήσεις 

ως οµοειδείς, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε µια σειρά από αστοχίες όσον αφορά 

στις ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ακόµα και η ενιαία αντιµετώπιση δύο ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων σε διαφορετικές περιοχές µπορεί να οδηγήσει σε αστοχία, λόγω των 

διαφορετικών συνθηκών ζήτησης από περιοχή σε περιοχή.  

Τέλος γεννάται η απορία σε ποιά από τις κατηγορίες κινήτρων θα ενταχθούν η 

ίδρυση ξενοδοχείων ή ο εκσυγχρονισµός των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων. 

Επειδή η αξία του να αντιδράς είναι να ξέρεις να προτείνεις και σύµφωνα µε 

το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος θα έπρεπε να διατηρηθούν τα οριζόντια 

ποσοστά ενίσχυσης σχεδίων εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης σε ολόκληρη τη χώρα, 

όπως στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόµο. Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης 

ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι 

διαφορετικό για τον εκσυγχρονισµό και την ανακαίνιση ολοκληρωµένης µορφής και 
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διαφορετικό για την αναβάθµιση σε υψηλότερη τάξη. Τα φορολογικά κίνητρα να 

εξορθολογιστούν και το µέτρο των αυξηµένων αποσβέσεων να µπορεί να επεκταθεί 

και πέραν της εξαετίας (ή οκταετίας), εφόσον δεν γίνεται χρήση του από τον επενδυτή 

εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος. 

Να µειωθεί από 8 σε 6 έτη το δικαίωµα της επιχείρησης να υποβάλει αίτηση 

για υπαγωγή σε πρόγραµµα εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής. Στην πράξη τα 

6 χρόνια είναι 8 λόγω της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης. 

Το προτεινόµενο Σ.Ν. δεν προάγει την ισόρροπη κατανοµή του ξενοδοχειακού 

δυναµικού ανάµεσα στους πολυάριθµους τουριστικούς προορισµούς της χώρας. 

Έχουµε επανειληµµένα επισηµάνει ότι η λειτουργία της αγοράς οδηγεί στην 

υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναµικού σε λίγες περιοχές µε µεγάλη τουριστική 

ζήτηση, όπως τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και ορισµένα νησιά της ∆ωδεκανήσου και των 

Κυκλάδων, όπου οι δηµόσιες υποδοµές και οι πόροι είναι ανεπαρκείς. Λόγοι 

περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας των ευαίσθητων νησιωτικών 

οικοσυστηµάτων, επιβάλλουν ελεγχόµενη αύξηση της φέρουσας ικανότητας των 

περιοχών που εµφανίζουν υψηλή συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και 

ενίσχυση του δυναµικού άλλων τουριστικά υποανάπτυκτων περιοχών. Εντούτοις, µε 

το προτεινόµενο Σ.Ν. δεν λαµβάνεται καµία µέριµνα υποβοήθησης των περιοχών που 

υστερούν τουριστικά. Είναι παράλογο να επιδοτούνται µε το ίδιο ποσοστό επενδύσεις 

για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάµενων ξενοδοχειακών µονάδων στη Ρόδο 

και τη Μύκονο µε την Ανάφη, το Καστελλόριζο, τη Νίσυρο ή την Κάσο, µόνο και 

µόνο επειδή ανήκουν στην ίδια περιφέρεια. Για να αµβλυνθεί το πρόβληµα, µπορεί να 

προστεθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόµου η πρόβλεψη για αυξηµένα ποσοστά 

ενίσχυσης των επενδύσεων και σε όλα τα νησιά της Επικράτειας µε πληθυσµό 

µικρότερο των 3.000 κατοίκων. 

Θα µπορούσε, επίσης, να αλλάξει η διατύπωση του άρθρου 5, ώστε µε 

υπουργική απόφαση να µπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης µε βάση 

τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε «∆ήµου» αντί του προβλεπόµενου «Νοµού». 

Άλλωστε, µε την εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου «Καλλικράτη», µέχρι να τεθεί 

σε εφαρµογή ο νέος αναπτυξιακός νόµος, δεν θα υπάρχουν Νοµοί. 

Η τυποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης βοηθά στην ισοδύναµη 

αντιµετώπιση των επενδυτικών σχεδίων ανεξαρτήτως κατηγορίας ή περιοχής. 

Επισηµαίνεται, ότι στα προγράµµατα των ΠΕΠ και του LEADER η κατανοµή 

των ενισχύσεων διαφοροποιείται σε επίπεδο ∆ήµου και είναι σε γενικές γραµµές πιο 
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ορθολογική από τις αντίστοιχες προβλέψεις του προτεινόµενου Σ.Ν. 

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι στο άρθρο 16, παρ. 6 γ, δεν γίνεται 

αναφορά σε σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε 2 χρόνια και προσδιορίζει περιοχές 

υψηλής ξενοδοχειακής πυκνότητας, όπου αναστέλλονται ή περιορίζονται τα ποσοστά 

ενίσχυσης επενδύσεων για ίδρυση νέων ή επέκταση υφισταµένων ξενοδοχειακών 

µονάδων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µπορούν να επιδοτηθούν πλέον µονάδες 4 

αστέρων και 5 αστέρων στην Αττική µε ποσοστά έως 25% και στη Θεσσαλονίκη έως 

40%.  

Πρόκειται για µια ακόµα παραδοξότητα του νέου νόµου, αφού είναι παράλογο 

να επιχορηγείται µε υψηλότερο ποσοστό η δηµιουργία νέας ξενοδοχειακής µονάδας 

στη Θεσσαλονίκη απ' ότι στην Ανάφη, την Αστυπάλαια ή την Τήλο.  

Ειδικά στην Αττική, δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ η δηµιουργία νέων ή η επέκταση 

των υφιστάµενων ξενοδοχειακών µονάδων. Ούτε κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας 

των Ολυµπιακών Αγώνων δεν ενεργοποιήθηκαν οι ευεργετικές διατάξεις του νόµου 

για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού και των Κηθύρων. 

Θεωρείτε αναγκαία η θεσµοθέτηση της παρουσίας εκπροσώπου του ΞΕΕ στην 

Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων και στις Περιφερειακές Γνωµοδοτικές 

Επιτροπές των νησιωτικών περιφερειών της χώρας.  

Από την εµπειρία εφαρµογής των προγενέστερων νόµων προκύπτει 

σαφέστατα ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των υποβαλλόµενων επενδυτικών σχεδίων 

αφορά σε τουριστικές επιχειρήσεις.  

Παράλληλα, το ΞΕΕ είναι ΝΠ∆∆ και διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία για 

την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή τη σκοπιµότητα ίδρυσης νέων µονάδων µε 

βάση τις συνέπειες που θα έχουν στην τουριστική αγορά των συγκεκριµένων 

περιοχών. 

∆εν υπάρχουν διατάξεις που να στοχεύουν στον περιορισµό ανούσιων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για παράδειγµα, το επιχειρηµατικό σχέδιο θα 

µπορούσε να περιορίζεται µόνο στην παρουσίαση των µελλοντικών 

χρηµατοοικονοµικών ροών της επιχείρησης ή την περιγραφή των καινοτόµων 

δράσεων. ∆εν προσφέρουν τίποτα ανούσιες επαναλήψεις στοιχείων για την 

τουριστική κίνηση και τις προοπτικές του τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή 

εγκατάστασης της νέας µονάδας. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να χορηγούνται ανά 

πάσα στιγµή σε κάθε ενδιαφερόµενο από τις υπηρεσίες του ΞΕΕ και του ΕΟΤ. 

Με τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόµο κάθε πρόταση εξεταζόταν λίγο µετά το 
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χρόνο υποβολής της. Με αυτόν τον τρόπο, περιοριζόταν η «συγκριτική αξιολόγηση» 

µεταξύ ανόµοιων προτάσεων, τόσο ως προς το µέγεθος της επένδυσης, όσο και ως 

προς τον κλάδο που ανήκει η κάθε επιχείρηση.  

Θεωρούµε ότι το υφιστάµενο σύστηµα είναι δικαιότερο και λειτουργεί προς 

όφελος των µικρότερων επιχειρήσεων που αποτελούν τον κορµό του ξενοδοχειακού 

κλάδου. 

Το Σ.Ν. επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης 

σε τράπεζες έναντι παροχής ισόποσου δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή 

της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, µε την οποία έχει συναφθεί η 

δανειακή σύµβαση. 

Θα αποτελούσε σηµαντικό δείγµα αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αν ο νόµος προβλέψει σαφή χρόνο καταβολής των ποσών της 

επιχορήγησης µετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της νέας επένδυσης. 

Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσµίας, οι τόκοι µε τους οποίους χρεώνεται το 

τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισµό του Υπουργείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα αρθεί 

ένα σηµαντικό αντικίνητρο, καθώς οι επενδυτές µέχρι σήµερα σπάνια γνώριζαν πότε 

θα τους καταβληθούν τα βεβαιωθέντα ποσά των επιχορηγήσεων. 

7. Τέλος ένα ακόµα παράδειγµα που µπορεί να αποφέρει καταστροφικές 

συνέπειες στον τουρισµό είναι αν και εφόσον εφαρµοστεί πλήρως από την 1η 

Σεπτεµβρίου η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 23% από 13% ενώ σύµφωνα µε τη 

διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών, τα τρόφιµα που 

παρασκευάζονται θα υπάγονται πλέον στον συντελεστή 23%, ενώ τα τυποποιηµένα 

σε ΦΠΑ 13%. 

Αναλυτικά:  

Α. Η εστίαση γενικά υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%). Η 

διάταξη αυτή αφορά και τις υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις και τα λοιπά καταλύµατα, των οποίων οι υπηρεσίες διαµονής 

φορολογούνται, από 1/1/2011, µε τον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ (6,5%). Με 

στόχο την αποφυγή ουσιαστικής επιβάρυνσης του ξενοδοχειακού τοµέα, ο οποίος 

συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του τουρισµού, λαµβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι τα τουριστικά πακέτα συµφωνούνται σε χρόνο προγενέστερο της 

εκτέλεσής τους, στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν 

υπηρεσίες διαµονής και εστίασης ή άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιµής, υπό την 
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προϋπόθεση ότι ο διαχωρισµός στους επί µέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, 

γίνεται δεκτό η διάκριση, κατά συντελεστή φόρου, από 1/9/2011, να γίνεται ως εξής: 

� ∆ιαµονή µε πρωινό: 5% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ 23%, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό. 

� ∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ 23%, ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύµα. 

� ∆ιαµονή µε το σύστηµα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαµβανοµένης 

της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που 

περιλαµβάνονται στο πακέτο, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση 

οµπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον 

κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις 

υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή µη ποτών και για 

τις λοιπές παροχές που ενδεχοµένως περιλαµβάνει το πακέτο. 

Β. Μία επιχείρηση που εµπορεύεται διαφορετικά είδη αγαθών ή παρέχει 

διαφορετικά είδη υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τον κωδικό δραστηριότητας που 

αφορά την κύρια δραστηριότητά της, υποχρεούται να εφαρµόζει τον κατά περίπτωση 

συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος ισχύει για κάθε συγκεκριµένο αγαθό ή κάθε συγκεκριµένη 

υπηρεσία. Π.χ. (α) επιχείρηση που εκµεταλλεύεται παντοπωλείο και ταβέρνα, για τα 

τυποποιηµένα είδη διατροφής του παντοπωλείου εφαρµόζει τον µειωµένο 

συντελεστή, ενώ για την ταβέρνα εφαρµόζει τον κανονικό συντελεστή 23%, (β) 

σούπερ µάρκετ που διατηρεί και τµήµα παράδοσης έτοιµων γευµάτων, για τα 

προϊόντα του σούπερ µάρκετ εφαρµόζει τον ανάλογο συντελεστή (µειωµένο 13% για 

τα τυποποιηµένα είδη διατροφής) και τον κανονικό συντελεστή 23% για την 

παράδοση έτοιµων γευµάτων. 

Γ. Τα τυποποιηµένα είδη διατροφής συνεχίζουν να υπάγονται στον µειωµένο 

συντελεστή (13%), παρότι είναι έτοιµα για άµεση κατανάλωση. Τυποποιηµένα 

θεωρούνται τα είδη διατροφής, τα οποία παρασκευάζονται για ευρεία κατανάλωση 

και διατίθενται προς πώληση συσκευασµένα ή είναι εµπορεύσιµα σε µεγάλες 

συσκευασίες ή ποσότητες και πωλούνται χύµα ή κοµµένα σε µικρότερες ποσότητες. 

Η περίπτωση αυτή αφορά τα προϊόντα που παρουσιάζονται στα σηµεία πώλησης 

συσκευασµένα, καθώς και είδη διατροφής που παρουσιάζονται σε µεγάλες 

συσκευασίες ή µεγάλες ποσότητες και διατίθενται χύµα ή κοµµένα σε µικρότερες 

ποσότητες. Στον µειωµένο συντελεστή (13%) συνεχίζουν να υπάγονται τα µη 

παρασκευασµένα είδη διατροφής (ζυµαρικά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, κρέατα, 
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ψάρια, και λοιπά είδη διατροφής, φρέσκα ή κατεψυγµένα), καθώς και τα 

παρασκευασµένα είδη διατροφής που διατίθενται κατεψυγµένα ανεξάρτητα από τον 

κωδικό δραστηριότητας της επιχείρησης. 

∆. Η παράδοση ψωµιού συνεχίζει να υπάγεται στον µειωµένο συντελεστή 

ΦΠΑ (13%). Στον ίδιο συντελεστή συνεχίζουν να υπάγονται και τα απλά 

αρτοσκευάσµατα, όπως παξιµάδια, κριτσίνια, φρυγανιές, κουλούρια, κρουασάν, 

µπισκότα, κέικ και βουτήµατα ζαχαροπλαστικής.  

Ε. Το φυσικό ή τεχνητό µεταλλικό νερό, µη αεριούχο, εξακολουθεί να 

υπάγεται στο µειωµένο συντελεστή (13%). 

  Ζ. Ο εφαρµοζόµενος συντελεστής ΦΠΑ δεν εξαρτάται από τη λιανική ή 

χονδρική παράδοση των αγαθών. 

Όπως γίνεται αντιληπτό είναι τεράστιο πλήγµα για χιλιάδες επιχειρήσεις η 

εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου και απαιτείται µια συνολική επανεξέταση των 

συντελεστών ΦΠΑ. Ήδη υπάρχουν έντονες διαµαρτυρίες από επιχειρήσεις  που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών εστίασης που βάλλονται άµεσα από τη 

µετάταξη του ΦΠΑ.  

Εάν τελικά εφαρµοστεί στην πράξη η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, 

εκατοντάδες επιχειρήσεις θα αντιµετωπίσουν οξύτατο πρόβληµα µείωσης του τζίρου 

τους από τον περιορισµό που θα επιφέρει στην κατανάλωση η σηµαντική αύξηση των 

τιµών στο συγκεκριµένο κλάδο, ενώ σηµαντικό θα είναι και το πρόβληµα στον τοµέα 

της απασχόλησης, καθώς µόνο σε 50 µεγάλες αλυσίδες εστίασης απασχολούνται 

περισσότεροι από 21.000 εργαζόµενοι. 

Βαρύτατο επίσης θα είναι το πλήγµα και για τον ελληνικό τουρισµό. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στις ανταγωνιστικές στον τουρισµό χώρες διαµορφώνονται πολύ 

χαµηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστίασης.  

Αναλυτικότερα: 

� Πορτογαλία 13% (µάλιστα ενώ τα αλκοολούχα είναι στον υψηλό συντελεστή 

εξαιρούν το κρασί και το έχουν στο 13% για να ενισχύσουν τους 

οινοπαραγωγούς).  

� Ισπανία 8%  

� Ιταλία 10% 

� Γαλλία 5,5% (µειώθηκε το 2009 - σχετικά άρθρα αναφέρουν ότι η µείωση του 

ΦΠΑ είχε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία 30.000 θέσεων εργασίας) 

� Κύπρος 8% 
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� Τουρκία 8% 

  Επίσης η Ιρλανδία µείωσε το ΦΠΑ ειδικά για το κλάδο εστίασης και τις 

υπηρεσίες φιλοξενίας από 13,5% στο 9% από 1/7/2011 έως και 31/12/2013 για να 

τονώσει την απασχόληση στα σχετικά επαγγέλµατα. Είναι προφανής η δραµατική 

σύγκριση µε τις άλλες χώρες.  

Ακόµη, υπάρχει κοινοτική οδηγία από τις 5 Μαΐου 2009 (Council Directive 

2009/47/EC) η οποία παροτρύνει την εξαίρεση από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ των 

επαγγελµάτων εστίασης διότι είναι κλάδος εντάσεως εργασίας και παράλληλα 

συµβάλλει στην καταπολέµηση της παραοικονοµίας. 

Μελετώντας συνολικά το χειρισµό του ΦΠΑ οι νότιες χώρες που αποβλέπουν 

και σε υψηλό τουρισµό υιοθετούν χαµηλούς συντελεστές σε αντίθεση µε τις βόρειες 

χώρες που δεν εξαιρούν τις υπηρεσίες εστίασης καθώς προφανώς ο τουρισµός δεν 

αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του Εθνικού τους προϊόντος. 

Το υπουργείο Οικονοµικών θα πρέπει να επανεξετάσει σοβαρά την απόφασή 

του αυτή, αλλά και συνολικότερα να µελετήσει τα πολλαπλά οφέλη που θα επιφέρει 

στην αγορά µια γενικότερη µείωση των συντελεστών ΦΠΑ. 

8. Φυσικά το κράτος θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες του και να ενισχύσει 

την ανάπτυξη και σε άλλους τοµείς όπως η βιοµηχανία και οι επενδύσεις και µάλιστα µε 

έµφαση την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όπου λόγο της γεωστρατηγικής µας θέσης 

δεσπόζει στην περιοχή αλλά και στη δηµιουργία νέων λόγο της γεωπολιτικής θέσης µε 

εκµετάλλευση τόσο στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, όσο και στην ανάγκη η χώρα 

µας να γίνει ενεργειακός παίκτης µέσω µεταφοράς φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου 

µέσω αγωγών που να συνδέουν αποµακρυσµένα κράτη αποφέροντας µεγάλα έσοδα για το 

κράτος αλλά και το άνοιγµα χιλιάδων θέσεων εργασίας. Το κράτος ακόµα,  µπορεί και 

πρέπει να αντλήσει έσοδα και να διαχειριστεί καλυτέρα τα λιµάνια, τα αεροδρόµια και την 

ακίνητη περιουσία του. Τέλος εκµετάλλευση ενός σηµαντικού παράγοντα που δεν είναι 

άλλος από τον φυσικό πλούτο της Ελλάδας .  

9. Kάθε ευνοµούµενο και ισχυρό κράτος που λειτούργει ορθολογικά έχει µια 

συνέπεια και µια συνέχεια ακολουθώντας µια σταθερή πολιτική στάση, ανάγοντας τις 

πολιτικές του στους σύγχρονους ρυθµούς της εποχής και εξελίσσοντας τες µε νέες 

ιδέες. Αυτό µπορεί να καταστεί δυνατόν όταν υπάρχει, οµαλή µετάβαση, σύγκλιση 

απόψεων και ηλικιών καθώς οι νέοι είναι αυτοί που θα κληθούν κάποια στιγµή να λάβουν 

αποφάσεις για το µέλλον των χωρών. Έτσι θα πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο από νεαρή 

ηλικία στα κοινά.  
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Πρέπει να θεσπιστεί η συµµετοχή των νέων ανθρώπων µε κάποιου είδους 

ποσόστωση σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες όπως δηµοτικές, περιφερειακές και 

βουλευτικές, έτσι ώστε να µαθαίνουν από νωρίς τις λειτουργίες του κράτους, να 

µεταφέρουν το κλίµα, το στίγµα, τον παλµό αλλά και της ανάγκες της νέας γενιάς, 

προτείνοντας  λύσεις και δίνοντας ξεχωριστή νότα µε φρέσκιες και σύγχρονες για την 

εποχή ιδέες , προσφέροντας ασφάλεια πως θα υπάρχει συνέχεια και οµαλή µετάβαση από 

γενιά σε γενιά δηµιουργώντας ένα κράµα από την εµπειρία των µεγαλυτέρων πολιτικών µε 

τον ενθουσιασµό των νέων, σπάζοντας το απαρχαιωµένο σύστηµα.  

10. Τέλος τα δηµοσιονοµικά µέτρα και οι πολιτικές στήριξης προς τις 

τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητας δεν είναι αρκετά αν δεν εφαρµοστεί 

πλήρως ένα δυναµικό πρόγραµµα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας, ώστε να είναι ικανή να παράγει, να εξάγει και να αποταµιεύει και 

ταυτόχρονα να µειώσει την εξάρτηση της από τις εισαγωγές, αλλά και να 

δηµιουργήσει τα βασικά οικονοµικά θεµελιώδη για ανταγωνιστικούς και βιώσιµους 

µισθούς και να προωθήσει το βιοτικό επίπεδο της Ελληνικής οικονοµίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Στις µέρες µας όλα χρειάζεται να τα δούµε πλέον από µια άλλη οπτική γωνιά. 

Όλα χρειάζονται ανασύσταση, αναδιοργάνωση, µα πρωτίστως πρέπει να 

διαπραγµατευτούµε το µέλλον µας από την αρχή. Ζούµε πλέον σε µια εποχή όπου η 

νέα γενιά αδικείται γιατί θα είναι αυτή που θα χρεωθεί τα λάθη πολλών δεκαετιών και 

θα πρέπει να κινηθεί σε δυο πολύ επικίνδυνους δρόµους. Αρχικά θα πρέπει να 

αποτινάξει από πάνω της την ρετσινιά του κακού παιδιού που πήρε όλο το χαρτζιλίκι 

από τους γονείς του (Ε.Ε.) και αντί να το αξιοποιήσει κατάλληλα το σπατάλησε 

ανούσια ή το ξόδεψε σε σοκολάτες που του χαλάσανε τα δόντια και τώρα είναι 

αναγκασµένος να ζητήσει κι άλλα χρήµατα για να τα φτιάξει. Ο άλλος δρόµος είναι 

αυτός του συµµαζέµατος της οικονοµίας, της δηµιουργίας αυτοπεποίθησης και 

οράµατος δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για να δούµε επιτέλους φως στο τούνελ. 

∆ύσκολο; Σίγουρα! Ακατόρθωτο όµως; όχι! 

Ένα είναι µόνο σίγουρο στις µέρες µας και δεν είναι άλλο από το γεγονός πως 

πρέπει να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια µας. Η αξία του να αντιδράς είναι να 

ξέρεις να προτείνεις και εφόσον σε όλα τα πολιτισµένα κράτη της γης λειτουργούν 

τους θεσµούς της δηµοκρατίας αλλά και τα όργανά της µπορούµε και εµείς µέσα από 

αυτά να συµφωνήσουµε σε κάποια βασικά θέµατα και να αναβιώσουµε την 

δηµοκρατία γιατί δυστυχώς στις µέρες µας έχει δηµιουργηθεί πολύ µεγάλο πρόβληµα 

στο να προτείνουµε γιατί είµαστε δέσµιοι του ∆ΝΤ και του µνηµονίου που όσο 

περνάει ο καιρός θα καταλαβαίνουµε πως δεν είναι τίποτα περισσότερο αλλά και 

τίποτα λιγότερο από τον δρόµο προς την εξαθλίωση. ∆εν πιστεύω να υπάρχει κανείς 

που να πιστεύει πως διαπραγµατευτήκαµε ή αντιπροτείναµε κάτι στους όρους του 

µνηµονίου; 

Εδώ εµείς πρέπει να αντιπαραθέσουµε το όλα απ’την αρχή. Πρέπει να 

αποφασίσουµε τι θέλουµε, που στοχεύουµε και που θέλουµε να πάµε και προς αυτή 

την κατεύθυνση να κινηθούµε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγµή βιώνει το µεγαλύτερο 

δηµοκρατικό έλλειµµα στην ιστορία της καθώς έχει εγκλωβιστεί και διοικείται όχι 

από κάποια εκλεγµένη κυβέρνηση αλλά από κάποια κυρία Τρόικα καθότι οι 

φωστήρες της Ελλάδας παρέδωσαν χωρίς δισταγµό τα κλειδιά της χώρας σε εκείνη 

και έγιναν έρµαιο στις αιµοβόρες ορέξεις των ξένων που δεν διστάζουν να µας 
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υποδεικνύουν µέχρι και τον τρόπο που θα απεργούµε. Όσο για τα 50 δις επιπλέον 

νοµίζω είναι µόνο η αρχή. Αυτό το αδηφάγο τέρας δεν θα χορτάσει ποτέ. 

Τέλος θέλω να επισηµάνω πως πρέπει να γίνουν τοµές, πρέπει να γίνουν 

ριζικές αλλαγές και να αρχίσουν να δηµιουργούνται πάλι οι αλυσίδες και οι δεσµοί 

ανάµεσα στους πολίτες και στους κοινωνικούς ιστούς αυτής της χωράς. Πρέπει να 

ενώσουµε τις φωνές µας και τις δυνάµεις µας απέναντι στην διαφθορά, την 

εγκληµατικότητα, την γραφειοκρατία και σε ότι µας αδικεί αλλά και να υψώσουµε τις 

φωνές µας για να διεκδικήσουµε παιδεία, υγεία, την γενικότερη αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής και ότι άλλο είναι κεκτηµένο µέσα από αγώνες.  

Έκκληση προς τους κυβερνώντες: ας µην ξεπουλήσουµε την πατρίδα και τα 

ιδανικά µας στο βωµό του χρήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 

 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 
∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

Ιούλιος 2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Υφιστάµενες Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις, Εταιρικές επιχειρήσεις 
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νέες και υπό σύσταση (start ups) Ατοµικές 
Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' & Γ' κατηγορίας, Συνεταιρισµοί. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Το Πρόγραµµα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» επιδιώκει τον 
µετασχηµατισµό της µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής 
οικονοµίας προς νέα ή διαφοροποιηµένα προϊόντα και µεταποιητικές 
υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική 
αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, 
ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας. 
Το πρόγραµµα αποσκοπεί µέσω της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην 
αναβάθµιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού των 
υφιστάµενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και στη δηµιουργία 
νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού από:  
1. 30.000€ έως 400.000€ (µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τις πολύ 
µικρές και µικρές επιχειρήσεις,  
2. 100.000€ έως 800.000€ (µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τις 
µεσαίες επιχειρήσεις. 
Το Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης κυµαίνεται από 25% έως 50%, 
το οποίο καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και το 
µέγεθος της επιχείρησης. 
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 
1. ∆απάνες για την ανέγερση / επέκταση / διαµόρφωση κτιρίων και 
χώρων 
2. ∆απάνες για επενδύσεις σε πάγια: 
Προµήθεια µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 
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ποιοτικού ελέγχου 
Προµήθεια λογισµικού 
Απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας 
Μετεγκατάσταση υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ. 
3. ∆απάνες για Άυλες Επενδύσεις 
Συµµετοχή σε εκθέσεις 
Σύνδεση – Συµµετοχή σε e-marketplaces 
∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών 
∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων και προϊόντων 
4. ∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού -
εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση 

ΦΟΡΕΑΣ Ενδιάµεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ) 

ΕΝΑΡΞΗ Ιούλιος 2010 
ΛΗΞΗ Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-7- 2010 µέχρι τις 20-

12- 2010. 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr, 
www.ependyseis.gr/mis, www.efepae.gr 
http://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?it em=1172 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεµπορίου για την Υλοποίηση 
Ψηφιακών Επενδύσεων (Digi - Retail) 

∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

17 Νοεµβρίου 2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, 
Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατοµικές Επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, Συνεταιρισµοί που τηρούν βιβλία Γ' 
κατηγορίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Η ∆ράση digi-retail αφορά την ενίσχυση υφιστάµενων Πολύ Μικρών, 
Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα του Λιανικού Εµπορίου για τη µείωση του λειτουργικού τους 
κόστους και κυρίως την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, 
αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία. Κάθε επιχείρηση που θα 
συµµετάσχει στη δράση «digi – retail» µπορεί να υποβάλει επενδυτική 
πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιµων ενεργειών (µε 
ενδεικτικές εφαρµογές): Αναδιοργάνωση και Εξοικονόµηση Πόρων µέσω 
E-invoicing, e-payment, e-pricing, dynamic pricing37, Electronic shelf tags, 
RFID (έξυπνο καλάθι, self checkout κ.α.), Retail management solutions 
(υπηρεσίες CRM, logistics, φιλοξενία σε ηλεκτρονικά πολυκαταστήµατα), 
Εξωστρέφεια - προώθηση – επικοινωνία µέσω Smart loyalty cards, Digital 
signage, Smart tagging, Bluetooth marketing, Mobile marketing, Social 
media, Dynamic promotion, E- (or m-) coupons 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 10.000 έως 500.000€ µε 
εξαίρεση τις επιχειρήσεις µε 0 εργαζοµένους (0 ΕΜΕ) που ενισχύονται 
έργα ελάχιστου ύψους 5.000€. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι από 40% 
έως 60% ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Ο µέγιστος επιτρεπτός 
Προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου και το Ποσοστό 
Επιχορήγησης ορίζονται ανάλογα µε την κατηγορία που κατατάσσεται η 
επιχείρηση βάσει των κριτηρίων της ∆ράσης. Σε κάθε περίπτωση ο 



 130 

επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του κύκλου εργασιών 
των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή 
λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις). 
Στα πλαίσια της ∆ράσης επιδοτούνται οι ενέργειες: 
E(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόµηση πόρων, µε αξιοποίηση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έως 70% του Π/Υ 
Πλήρης αυτοµατοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και 
αποθεµάτων, µε ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών 
Ηλεκτρονική τιµολόγηση (e-invoicing) ή / και έκδοση αποδείξεων λιανικής 
µε ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών (e-payments) 
Ηλεκτρονικός καθορισµός τιµών και σήµανσης (e-pricing) και δυναµική 
τιµολόγηση προϊόντων 
Ηλεκτρονική σήµανση ραφιού (electronic shelf tags) 
Εφαρµογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ) 
Αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και 
διαθεσιµότητα προϊόντων µεταξύ υποκαταστηµάτων µέσω online 
επικοινωνίας 
Υπηρεσίες ολοκληρωµένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση 
πελατολογίου, αυτοµατοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση µε 
ηλεκτρονικά πολυκαταστήµατα) 
Εφαρµογές Business Intelligence 
Ε(2): Εξωστρέφεια προώθηση διεύρυνση κύκλου εργασιών µε χρήση 
προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έως 70% του 
Π/Υ 
Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (smart loyalty cards) 
Ψηφιακή Σήµανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage) 
Αυτόµατες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging) 
∆ιαδραστικές βιτρίνες, Marketing µέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας, 
∆ιαδικτυακές καµπάνιες ενηµέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση 
παρουσίας σε µηχανές αναζήτησης) 
Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και ∆ιαφήµισης µέσω εργαλείων 
κοινωνικής δικτύωσης 
∆υναµική / εξατοµικευµένη προώθηση προϊόντων µε ηλεκτρονικά µέσα 
Υπηρεσίες κατάρτισης εξατοµικευµένων προτάσεων προς τους 
καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές προτιµήσεις 

ΦΟΡΕΑΣ «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» 
ΕΝΑΡΞΗ 14/1/2011 
ΛΗΞΗ 15/2/2011 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://digi-retailportal.digitalaid.gr/ 
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
GR/TodayNews/digi_content_digi_retail_19-11-2010.ht m 
www.mindev.gov.gr 

 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδύσεων στον 
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Τοµέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχοµένου (Digi - Content) 
∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

17 Νοεµβρίου 2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου 
µορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Η νέα ∆ράση digi-content που αναµένεται να ανοίξει σύντοµα για 
υποβολή αιτήσεων αφορά την ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων (υφιστάµενων) που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο των εκδόσεων για τη δηµιουργία Ελληνικού ευρυζωνικού 
περιεχοµένου το οποίο θα µπορεί να αξιοποιηθεί εµπορικά και να 
ενισχύσει τον τοµέα των επιστηµών, της ενηµέρωσης και της 
ψυχαγωγίας. Κάθε επιχείρηση που θα συµµετάσχει στη ∆ράση (digi -
 content) µπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των 
ακόλουθων επιλέξιµων ενεργειών:  
1. Συστήµατα και εφαρµογές ΤΠΕ µέσω ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής 
διάθεσης υλικού σε πολλαπλά κανάλια, 
2. Υπηρεσίες Συλλογής, επεξεργασίας, εµπλουτισµού και διάθεσης 
ευρυζωνικού περιεχοµένου και 
3. Υπηρεσίες προβολής και ενηµέρωσης. Υπηρεσίες αξιοποίησης και 
εµπορικής εκµετάλλευσης 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Κάθε επιχείρηση που θα συµµετάσχει στη ∆ράση (digi - content) µπορεί 
να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο επιλέξιµων ενεργειών 
όπως προµήθεια εξειδικευµένου εξοπλισµού, προµήθεια λογισµικού και 
προµήθεια υπηρεσιών. Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 10.000 
έως 400.000€ µε ποσοστό επιχορήγησης έως 50%. Το ύψος του 
Προϋπολογισµού εξαρτάται από το µέγεθος της επιχείρησης: Πολύ 
Μικρή: έως 100.000€, Μικρή: έως 160.000€, Μεσαία: έως 300.000€ και 
Μεγάλη: έως 400.000€. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούµενος 
προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το 100% του Μέσου Όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών 
διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν 
κλεισθεί τρεις). 
Στα πλαίσια της ∆ράσης digi-content επιδοτούνται οι ενέργειες: 
Ε(1): Συστήµατα, υπηρεσίες και εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών για την ψηφιοποίηση και δηµιουργία περιεχοµένου έως 
40%, 
Ε(2): Υπηρεσίες και εφαρµογές επεξεργασίας, εµπλουτισµού, 
διαχείρισης, µετατροπής και διάθεσης του ευρυζωνικού πολυµεσικού 
περιεχοµένου σε πολλαπλά κανάλια έως 80%, 
Ε(3): Υπηρεσίες προβολής και ενηµέρωσης του κοινού µέσω ∆ιαδικτύου, 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ηλεκτρονικών µέσων έως 20%, 
Ε(4): Υπηρεσίες για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση του ευρυζωνικού 
περιεχοµένου, όπως ενδεικτικά δηµιουργία πλάνου εµπορικής 
εκµετάλλευσης, υπηρεσίες µέτρησης της διάχυσης-διάδοσης του 
περιεχοµένου κλπ έως 20% 

ΦΟΡΕΑΣ «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» 
ΕΝΑΡΞΗ 6/12/2010 
ΛΗΞΗ 14/1/2011 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://digi-contentportal.digitalaid.gr/  
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
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GR/TodayNews/digi_content_digi_retail_19-11-2010.ht m 
www.mindev.gov.gr 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ Πρόγραµµα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών  
ανέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (A.µε.Α), Απεξαρτηµένων από 
εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισµένων ατόµων και 
Πρόγραµµα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονοµικής ∆ιευθέτησης 
του χώρου εργασίας για Άτοµα µε Αναπηρίες (A.µε.Α) 

∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

19 Οκτωβρίου 2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Α.µε.Α, Αποφυλακισµένα και Απεξαρτηµένα Άτοµα 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση στην απασχόληση 
ανέργων ατόµων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την 
κοινωνικοοικονοµική ενσωµάτωση των οµάδων αυτών και η εξάλειψη 
των εµποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, µέσω της  οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών. Ο αριθµός των δικαιούχων ατόµων των ανωτέρω 
οµάδων στόχου θα ανέλθει συνολικά στα 800 άτοµα εκ των οποίων: 
1. Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτοµα µε αναπηρίες, ηλικίας 
18−64 ετών, 2. Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτοµα 
Απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, ηλικίας 18−64 ετών, 
3. Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτοµα Αποφυλακισµένα 
ηλικίας 18−64 ετών 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο Επαγγελµατία που εντάσσεται 
στο πρόγραµµα ορίζεται σε τριάντα έξι (36) µήνες. Το ποσό της 
επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραµµα καθορίζεται 
στις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00) EΥΡΩ καταβαλλόµενο ως εξής : 
Η πρώτη δόση ύψους 7.000,00 ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της 
απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 21.000,00 ευρώ σε έξι (6) ισόποσες 
εξαµηνιαίες δόσεις των 3.500,00 ευρώ εκάστη καταβαλλόµενη στο τέλος 
κάθε εξαµήνου από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής 
απόφασης και µετά από επιτόπιο έλεγχο. 

ΦΟΡΕΑΣ Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 
ΕΝΑΡΞΗ 22/11/2010 
ΛΗΞΗ Θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητή του Οργανισµού 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://www.oaed.gr/  
http://www.oaed.gr/Pages/SN_1207.pg 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές 
∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

Ιούνιος 2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι υφιστάµενες Μικρο-Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας και το όριο του κύκλου εργασιών τους δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού τα 43 
εκ. ευρώ. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 
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1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε. Οι κύριες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις των 
κλάδων ΚΕΥ∆ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην µεταποίηση 
των κλάδων ΚΕΥ∆ υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που ρητά 
αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτηµα I του παρόντος Οδηγού. 
'Εχουν εταιρική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ατοµικές επιχειρήσεις και 
τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων 
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της 
κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος. 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από  
30.000 - 200.000 €, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης (σύµφωνα µε 
τα άτοµα απασχόλησης). 
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 
1. Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και ειδικών εγκαταστάσεων 
2. Προµήθεια παραγωγικού µηχανολογικού και µηχανογραφικού 
εξοπλισµού και εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου 
3. Προµήθεια λογισµικού 
4. ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων  
 
5. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια 
6. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις) 
7. Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (άϋλες 
επενδύσεις). 

ΦΟΡΕΑΣ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
ΕΝΑΡΞΗ Ιούλιος 2010 
ΛΗΞΗ Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-7- 2010 µέχρι τις 22-

11- 2010. 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr 
http://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?it em=1095 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Πράσινος Τουρισµός 
∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

21/5/2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που εκµεταλλεύονται τουριστικά καταλύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έχουν ιδρυθεί 
πριν από την 1/1/2008, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1998/2006 και τέλος δεν εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού 
πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ 
και ΕΤΑ όπως αυτά περιλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εµπλεκόµενων στην 
τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών 
των τουριστικών µονάδων. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. ∆ηµιουργία 
υποδοµών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής 
πιστοποίησης. 
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ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 
15.000€ -400.000€. 
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 
1. Προµήθεια συστηµάτων και εξοπλισµού 
2. Κτιριακά – διαµόρφωση χώρων - ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις 
3. ∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
4. Αµοιβές συµβούλων και άλλες υπηρεσίες 
5. Ενηµέρωση και προβολή 

ΦΟΡΕΑΣ Ενδιάµεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ) 

ΕΝΑΡΞΗ Προδηµοσίευση 
ΛΗΞΗ Προδηµοσίευση 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

www.efepae.gr 
http://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?it em=1060 
http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/press10.asp ?id=1 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Εγγύηση Χαµηλότοκων ∆ανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και 
Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ (ΤΕΜΠΜΕ) 

∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

Μάιος 2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε υφιστάµενες ΜΕ/ΠΜΕ (που έχουν 
ηµεροµηνία έναρξης εργασιών έως 31/12/2009), οποιασδήποτε νοµικής 
µορφής, µε έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν 
λιγότερους από 50 εργαζόµενους – ΕΜΕ και εµφανίζουν Ετήσιο Κύκλο 
Εργασιών έως 10 εκατ. €.  

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

1. Χρηµατοδότηση των ΜΕ/ΠΜΕ χωρίς να είναι προαπαιτούµενη για την 
εκταµίευση 2. των δανείων η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα  
3. Απευθείας πληρωµή των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε 
∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία µε δίγραµµη επιταγή για την αποφυγή 
«εκτροχιασµού» της κατεύθυνσης των δανείων, 
4. Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισµού των ΜΕ/ΠΜΕ µε 
προκαθορισµένα χαµηλά επιτόκια και παροχή ελάχιστων ή µηδενικών 
εξασφαλίσεων, 
5. Παροχή ευνοϊκών όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και εξαετής 
διάρκεια),  
6. Επιβολή ετήσιας προµήθειας για την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (0,25%). 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Επιλέξιµες δαπάνες οι οφειλές σε ∆ΟΥ και ασφαλιστικά ταµεία. 
Ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 100.000€ και κατώτατο ποσό 
5.000€.  
Ανώτατο ποσό ανάλογα µε τον αριθµό των απασχολούµενων /ΕΜΕ:  
 
 ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.)  ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 
∆ΑΝΕΙΟΥ  
 Από  0 έως και 4,99  40.000€  
  5 έως και 19,99  70.000€  
  20 έως και 49,99  100.000€  
Ποσοστό κάλυψης της εγγύησης 80%, 
∆άνεια εξαετή µε 2 έτη περίοδο χάριτος (πληρωµή τόκων),  
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Επιτόκιο δανείου EURIBOR 6 µηνών + 600 µονάδες βάσης (6%) κατ’ 
ανώτατο όριο, 
Για δάνεια έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από ΜΕ/ΠΜΕ, 
Για δάνεια από 40.001 έως 100.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις εφόσον 
ζητηθούν από την τράπεζα. Στην περίπτωση εµπράγµατων 
εξασφαλίσεων αυτές δε θα ξεπερνούν το 10% του δανείου.  

ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 
ΕΝΑΡΞΗ Μάιος 2010 
ΛΗΞΗ 31/12/2010 (εκτός αν η εξάντληση του Προϋπολογισµού 

πραγµατοποιηθεί νωρίτερα). 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

www.tempme.gr 
http://www.tempme.gr/pdf/odigos_forologika_asfalist ika.pdf 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Εγγύηση Χαµηλότοκων ∆ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς 
πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών (ΤΕΜΠΜΕ) 

∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

Μάιος 2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), 
νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες ΜΕ/ΠΜΕ οποιασδήποτε νοµικής 
µορφής, έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, 
απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος 
λειτουργίας) λιγότερους από 50 εργαζόµενους - ΕΜΕ και εµφανίζουν (ή 
προβλέπεται, για τις υπό σύσταση ΜΕ/ΠΜΕ, ότι θα εµφανίσουν στο 
πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. €. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

1. Άµεση κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών για δαπάνες αγοράς 
πρώτων υλών, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και διευκόλυνση 
µεσοπρόθεσµου  προγραµ-µατισµού ΜΕ/ΠΜΕ, 
2. Στήριξη υγιών επιχειρήσεων για άµεση εξόφληση προµηθευτών που 
ίσως οδηγήσει και σε ευνοϊκότερους όρους αγοράς πρώτων υλών, 
εµπορευµάτων κλπ, 
3. Στήριξη παραγωγής και ανταγωνιστικότητας ΜΕ/ΠΜΕ υπό σύσταση, 
νέων και υφιστάµενων, 
4. ∆υνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο µέλλον 
νέες πηγές χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, 
5. Απευθείας χρηµατοδότηση προµηθευτών για αποφυγή οιουδήποτε 
«εκτροχιασµού» της κατεύθυνσης των δανείων, 
6. Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισµού των ΜΕ/ΠΜΕ µε 
προκαθορισµένα χαµηλά επιτόκια και παροχή ελάχιστων ή µηδενικών 
εξασφαλίσεων, 
7. Παροχή ευνοϊκότατων όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και 
εξαετής διάρκεια δανείων) και 
8. Επιβολή ετήσιας προµήθειας για την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (0,35%). 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

1. Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόµιµα 
παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ (όπως Τιµολόγια Πώλησης-∆ελτία 
Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης (συνοδευόµενα οπωσδήποτε από τα 
αντίστοιχα ∆ελτία Αποστολής)), Τιµολόγια ή ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, 
λοιπά νόµιµα παραστατικά, προσφορές/προτιµολόγια σε ισχύ, µε 
ηµεροµηνία έκδοσης έως και 60 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 



 136 

υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του 
Οδηγού Προγράµµατος, 
2. Ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 300.000€ και κατώτατο ποσό 
5.000€., 
3. Ποσοστό κάλυψης της εγγύησης 80% , 
4. ∆άνεια εξαετή µε 2 έτη περίοδο χάριτος (πληρωµή τόκων), 
5. Επιτόκιο δανείου EURIBOR 6 µηνών + 600 µονάδες βάσης (6%) κατ’ 
ανώτατο όριο, 
6. Για δάνεια έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από ΜΕ/ΠΜΕ , 
7. Για δάνεια από 40.001 έως 300.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις εφόσον 
ζητηθούν από την τράπεζα. Στην περίπτωση εµπράγµατων 
εξασφαλίσεων αυτές δε θα ξεπερνούν το 10% του δανείου.   

ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 
ΕΝΑΡΞΗ Μάιος 2010 
ΛΗΞΗ 31/12/2010 (εκτός αν η εξάντληση του Προϋπολογισµού 

πραγµατοποιηθεί νωρίτερα). 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

www.tempme.gr  
http://www.tempme.gr/pdf/odigos_protes_yles.pdf 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Digi – Lodge:  
Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για τη 
δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων 
ηλεκτρονικών κρατήσεων  

∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

15/9/2009 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις: Να είναι ξενοδοχείο κλασικού τύπου, τύπου 
Motel, τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, µικτού τύπου, όλες τις 
µορφές ενοικιαζόµενων δωµατίων, όλα τα παραδοσιακά καταλύµατα και 
όλες τις τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις και τις 
οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ). Επιχείρηση 
υφιστάµενη πριν την 01.01.2009. Χρονική ∆ιάρκεια ολοκλήρωσης 
εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων 12 µήνες. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Η ∆ράση «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για τη 
δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων 
ηλεκτρονικών κρατήσεων  
(digi - lodge)» αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του 
τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή 
τουριστικά καταλύµατα, λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και 
δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του εγκεκριµένου, µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 
C(2009) 5729/11.07.09 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
καθεστώτος ενίσχυσης Ν304/2009 . 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

1. Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής µονάδας µε 
δυνατότητες on line κρατήσεων 
2. Μηχανοργάνωση τουριστικών µονάδων 
3. Ασύρµατη επικοινωνία 
4. Ηλεκτρονική προώθηση και προβολή 
5. Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης 

ΦΟΡΕΑΣ Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ 
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ΕΝΑΡΞΗ 15/9/2009  
ΛΗΞΗ Μέχρι εξάντλησης προϋπολογισµού όχι όµως περισσότερο των 18 

µηνών από την ηµεροµηνία προκήρυξης.  
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://www.digitalaid.gr/ 
http://digilodge-portal.digitalaid.gr/Drasi  
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?it em=52 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ E – security:  
Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην 
ψηφιακή ασφάλεια 

∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

24/3/2009 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Επιχείρηση ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή :  
Υφιστάµενη πριν την 01.01.2008. Με θετικό µέσο όρο κερδών προ φόρων 
και αποσβέσεων τα τελευταία 3 οικονοµικά έτη. Απασχολεί τουλάχιστον 1 
εργαζόµενο. Λειτουργεί νόµιµα. Τα τελευταία τρία (3) οικονοµικά έτη δεν έχει 
λάβει επιχορηγήσεις (µε κάποιες εξαιρέσεις). Ανήκει στις Μικροµεσαίες. Η 
αξία κτήσης του εξοπλισµού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) που είναι ήδη εγκατεστηµένος στην Επιχείρηση (εξοπλισµός & 
λογισµικό) και αποκτήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από το 2000 έως την 
ηµεροµηνία προκήρυξης της ∆ράσης θα πρέπει τουλάχιστο να ανέρχεται 
στο ποσό των 10.000 Ευρώ. Με χρονική διάρκεια σχεδίου 6 µήνες.  

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Στόχος της δράσης είναι οι εταιρίες που θα ενισχυθούν να µπορούν να 
προλαµβάνουν και να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τους ψηφιακούς 
κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή µη), που µπορεί να δεχτούν σηµαντικοί 
πόροι της εταιρίας, όπως η διαχειριζόµενη πληροφορία, τα πληροφοριακά 
της συστήµατα, λογισµικό κλπ., η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των 
επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά µέσα και την ψηφιακή ασφάλεια. 
Περιλαµβάνεται σε µια ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών / ενεργειών 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» οι οποίες 
υποστηρίζουν την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ κυρίως στον ιδιωτικό 
τοµέα. 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο 
ενίσχυσης µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των 70.000 ευρώ και το 
ανώτατο ποσό της επιχορήγησης  για αυτή την περίπτωση µπορεί να 
ανέρχεται µέχρι του ποσού των 49.000 ευρώ (ήτοι το 70% του µέγιστου 
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης). 
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο 
ενίσχυσης ορίζεται στα 5.000 ευρώ. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιµέρους όρια των 
δαπανών, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 5.2 του Οδηγού 
Υποβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της προκήρυξης. Το ανώτατο 
ύψος του προτεινόµενου προϋπολογισµού ανά υποβαλλόµενη πρόταση 
διαµορφώνεται µε βάση τον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 
της προκήρυξης και δεν αποτελεί σηµείο αξιολόγησης. 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ 
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ΕΝΑΡΞΗ 22/4/2009 
ΛΗΞΗ Μέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού ανά Περιφέρεια. 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://www.digitalaid.gr/ 
http://esecurityportal.digitalaid.gr/Drasi 
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?it em=302 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ιαρθρωτική Προσαρµογή Εργαζοµένων και Επιχειρήσεων εντός 
της  Οικονοµικής Κρίσης 

∆ΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ 

18/10/2010 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζόµενους και άνω και σχεδιάζουν 
να προχωρήσουν στην εφαρµογή αλλαγών και µέτρων αναδιάρθρωσης 
και προσαρµογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και 
επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές 
αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίµηση αλλά όχι αποκλειστικά έναν 
ή περισσότερους από τους βασικούς τοµείς  που ορίζονται στην 
προκήρυξη του προγράµµατος 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Τα Ολοκληρωµένα Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής των 
Επιχειρήσεων περιλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις που συνδέονται µε 
προκαθορισµένες κατευθύνσεις και  προγραµµατισµένες αλλαγές στην 
οργάνωση κάθε επιχείρησης, µε ιδιαίτερη έµφαση σε τοµείς, όπως :  
1. Η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις 
επιχειρήσεις µεθόδων διοίκησης που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση 
πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισµού, 
ανθρώπινου δυναµικού), 
2. Η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται µε την 
υιοθέτηση µεθόδων εργασίας και διοίκησης µε σεβασµό στο περιβάλλον 
(π.χ. διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, 
υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, 
νοµοθεσία),  
3. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαµβάνει τη προσπάθεια 
στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας 
(π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό µάρκετινγκ, προδιαγραφές σήµανσης 
προϊόντων) και 
4. Η ανάπτυξη µοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιµασίας του 
προσωπικού κάθε βαθµίδας και κατηγορίας (εργαζοµένων και 
επιχειρηµατιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των 
απειλούµενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας 
συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων. 

ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η 

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηµατοδοτική ενίσχυση στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και 
τις δύο κατωτέρω ενέργειες: 
1. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες 
συµβούλου προσαρµογής, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην 
επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή προσωπικού, και 
2. ∆ράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού. 

ΦΟΡΕΑΣ Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 
ΕΝΑΡΞΗ 1/11/2010 
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ΛΗΞΗ 10/12/2010 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://ait.oaed.gr 
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?it em=1305 

 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010 
 

ΤΙΤΛΟΣ Εναλλακτικός Τουρισµός 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Επιλέξιµες επιχειρήσεις είναι: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη 
Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία ή 
Ετερόρρυθµη Εταιρεία) που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν 
εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που 
λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισµοί ή / και οι θυγατρικές τους, αλλά κατ' εξαίρεση, 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιτρέπεται να υποβάλλουν επενδυτική 
πρόταση ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές Ανώνυµες 
Εταιρείες, Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. Ειδικού Σκοπού, επιχειρήσεις των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Επιµελητήρια, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις 
Συνεταιρισµών, Τοπικοί Σύλλογοι, Ιδρύµατα κ.λπ., υπό την προϋπόθεση 
ότι µετέχουν ως εταίροι σε εταιρικό σχήµα µαζί µε τουλάχιστον µία (1) από 
τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α' 118), 
όπως ισχύει, και η συµµετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 25% του 
προϋπολογισµού του έργου. Στην πράξη, επιλέξιµα θεωρούνται 
επενδυτικά σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον ελλαδικό χώρο µε προϋπολογισµό που κυµαίνεται από 15.000 € 
έως 400.000 € και µε φυσικό αντικείµενο την ανάπτυξη των εναλλακτικών 
τουριστικών δραστηριοτήτων. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Περιλαµβάνεται το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες 
διακρίνονται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιµήσεις και τα 
κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό, τηρούν 
τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και συµβάλλουν στην άµβλυνση της 
εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Μορφές εναλλακτικού τουρισµού 
είναι: ο Πολιτιστικός Τουρισµός, ο Θαλάσσιος Τουρισµός, ο Τουρισµός 
Υπαίθρου, ο Γαστρονοµικός Τουρισµός, ο Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας, 
ο Συνεδριακός τουρισµός, κ.ά. Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων 
που θα ενισχυθούν είναι ενδεικτικά: Η ανάπτυξη εναλλακτικών 
τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Η προσωποποίηση και 
εξατοµίκευση της τουριστικής εµπειρίας. Η παροχή ολοκληρωµένων 
τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές οµάδες επισκεπτών (π.χ. 
επαγγελµατικές οµάδες, ΑµΕΑ κ.λ.π.). Η διαφοροποίηση των 
παρεχόµενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις µορφές 
µαζικού τουρισµού. Η διασύνδεση των παρεχόµενων τουριστικών 
υπηρεσιών µε την τοπική παραγωγή. Η τουριστική αξιοποίηση των 
τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Η εισαγωγή καινοτοµιών. Η 
ενίσχυση της αειφορίας και η µείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των 
παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Η διάχυση 
και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας 

ΜΟΡΦΗ Ενισχύονται µε άµεση επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια ύψους από 
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ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ  

15.000 € έως 400.000€. Οι επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται σε 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας (de minimis) και αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια 
και άυλα στοιχεία επένδυσης καθώς και σε παροχή συµβουλών και άλλες 
υπηρεσίες και δραστηριότητες τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τις 
επιλέξιµες ενέργειες. Αφορούν δε σε προµήθεια συστηµάτων και 
εξοπλισµού, διαµόρφωση χώρων και δηµιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, αµοιβές συµβούλων, ενέργειες προβολής και 
επικοινωνίας και άλλες δαπάνες. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέµατα 
συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στα στελέχη πρώτης γραµµής 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Στελέχη επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηµατικού κόσµου για την 
προσβασιµότητα στην αγορά χωρίς διακρίσεις. ∆ιοργάνωση 
εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε στόχο την εκπαίδευση επιχειρηµατιών και 
εργαζοµένων στελεχών σε θέµατα συναλλαγής και εξυπηρέτησης των 
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) (ενόψει και της ανάπτυξης σχήµατος 
πιστοποίησης καταστηµάτων / επιχειρήσεων φιλικών ως προς την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση καταναλωτών που ανήκουν στην 
κοινωνική οµάδα των ΑµΕΑ και υιοθέτηση σωστών πρακτικών 
εναρµονισµένων µε τις κοινοτικές επιταγές). 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Επιµόρφωση επαγγελµατιών / επιχειρηµατιών / στελεχών 
επιχειρήσεων σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών στον τοµέα του εµπορίου και την υιοθέτηση 
οικολογικών εµπορικών πρακτικών 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Στελέχη επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και τοµέων σε όλη την Επικράτεια, µε 
έµφαση κυρίως στους κλάδους του Εµπορίου και των Υπηρεσιών. 
Επίσης, κλαδικοί και επιχειρηµατικοί σύνδεσµοι και ενώσεις σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου 
µορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) µε έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Τα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην:  
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων. Ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υφισταµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Ανάπτυξη των εξαγωγών 
προϊόντων ΤΠΕ και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Ανάπτυξη και ενίσχυση 
δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ 

∆απάνες σύνταξης επιχειρηµατικού σχεδίου και λοιπών υποστηρικτικών 
δράσεων (δαπάνες εκτύπωσης εµπορικών και εταιρικών εντύπων, 
σηµάτων καθώς και άλλων υλικών σχετικών µε την προβολή και 
προώθηση των προϊόντων, δαπάνες κατακύρωσης εµπορικών σηµάτων 
& δαπάνες κατοχύρωσης πνευµατικών δικαιωµάτων προϊόντων 
λογισµικού στην Ελλάδα αλλά και στην διεθνή αγορά, αγορά 
τεχνογνωσίας (knowhow, royalties) µε σκοπό τη δηµιουργία νέων 
προϊόντων κ.λ.π.). Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου 
τεχνολογικού και παραγωγικού εξοπλισµού για τη βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας (H/W, S/W). ∆απάνες ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας που περιλαµβάνει ενδεικτικά: διεθνοποίηση µετάφρασης 
των προϊόντων αυτών σε ξένες γλώσσες, δαπάνες µετάφρασης 
ελληνικών προϊόντων σε ξένες γλώσσες, δαπάνες διεθνοποίησης 
ελληνικών εργαλείων λογισµικού για την ανάπτυξη web εφαρµογών 
(portals, e-market places), δαπάνες ελληνοποίησης προϊόντων µετά από 
ανάληψη εµπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, συµµετοχή σε 
θεµατικές εκθέσεις του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 
επιλεκτική προβολή των παραγόµενων προϊόντων,  
 
δαπάνες σχεδιασµού, εφαρµογής και πιστοποίησης συστηµάτων 
διασφάλισης ποιότητας (π.χ. πιστοποίηση κατά ISO 9000). Στην 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και η προµήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία εξειδικευµένου εξοπλισµού και λογισµικού ποιοτικού ελέγχου, 
δαπάνες απασχόλησης - µισθοδοσίας νέων ερευνητών & επιστηµόνων 
πληροφορικής για την ανάπτυξη - υλοποίηση νέων καινοτοµικών 
προϊόντων (S/W ή/και H/W). 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών 
προστιθέµενης αξίας 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Υφιστάµενες επιχειρήσεις (Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες) 
του κλάδου ΤΠΕ, ανεξαρτήτου µορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Αντικειµενικό στόχο της δράσης αποτελεί η ενίσχυση επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας και η εφαρµογή καινοτόµων 
επενδυτικών σχεδίων, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων 
Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας. Η καινοτοµία στις υπηρεσίες µπορεί να 
αφορά νέες τεχνολογίες, διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης µε τον 
πελάτη, αλλά και νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και πρακτικές. Υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων, καινοτόµων Υπηρεσιών 
Προστιθέµενης Αξίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα στοχεύουν σε καινοτόµες 
υπηρεσίες τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) ή B2B 
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(Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχµής και διαφορετικά 40 µέσα και τρόπους 
διάθεσης (π.χ. broadband networks, web, mobile networks). Ενδεικτικά, οι 
υπηρεσίες καινοτοµίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεµατικά 
αντικείµενα και τοµείς όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Επιχειρηµατικότητα, 
∆ιαφήµιση, Επικοινωνία, Πολιτισµό, Ψυχαγωγία, Τουρισµό, Περιβάλλον, 
Μεταφορές, Κοινωνική ∆ικτύωση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών 
για διείσδυση σε niche markets. 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ 

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (εξοπλισµός, 
λογισµικό, απόκτηση τεχνογνωσίας). Μισθολογικό κόστος άµεσα 
δηµιουργούµενων από το επενδυτικό σχέδιο θέσεων απασχόλησης. 
Ειδικότερα για τις ΜµΕ, επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν και η λήψη 
εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η συµµετοχή σε 
εκθέσεις. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Συνεργασία στις Υπηρεσίες και την Πράσινη Ανάπτυξη 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων ανεξαρτήτως µεγέθους και 
Ερευνητικών Φορέων όπως Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα, ΤΕΙ, καθώς και Τεχνολογικά και άλλοι φορείς. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Η δράση παρέχει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία 
πυρήνων στενά αλληλοσυνδεόµενων επιχειρήσεων (στη βάση κοινού 
οικονοµικού προσανατολισµού και συµφέροντος) που συνεργάζονται µε 
ερευνητικούς φορείς για τη δηµιουργία και προώθηση στη διεθνή αγορά 
καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το υπό σχεδιασµό 
χρηµατοδοτικό σχήµα προβλέπει υποστήριξη για 
 
την ανάπτυξη κοινών υποδοµών, εφόσον χρειάζονται, την παροχή 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις - µέλη του cluster, όπως κατάρτιση, 
υποστήριξη πνευµατικής ιδιοκτησίας, συµµετοχή σε κοινές εκθέσεις, 
προβολή προϊόντων, καθώς και µικρά έργα επίδειξης ή / και ανάπτυξης 
πρωτοτύπων. 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ  

Η δράση υποστηρίζει τη συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους 
ερευνητικούς φορείς της χώρας, µέσα από την από κοινού εκτέλεση 
ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που µε την ανάπτυξη 
προστιθέµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών θα προάγουν την 
πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των 
ελληνικών επιχειρήσεων. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Clusters σε Νέα (Καινοτόµα) Θεµατικά Πεδία 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Στη δράση µπορούν να συµµετάσχουν οµάδες επιχειρήσεων (καινοτόµες 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις) και 
ερευνητικών οργανισµών, που λειτουργούν σε ένα συγκεκριµένο τοµέα 
και γεωγραφική περιοχή και είναι συνδεδεµένες σε µια αλυσίδα 
προστιθέµενης αξίας, προάγουν την καινοτοµία και αναπτύσσουν ισχυρές 
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αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, µε την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων, 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρογνωµοσύνης, τη µεταφορά 
τεχνολογίας, τη δηµιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών. Οι 
συστάδες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να συνδυάζουν ένταση γνώσης, 
εξειδίκευση σε καινοτοµικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας 
και ισχυρό προσανατολισµό σε εξαγωγές. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

∆ηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισµών 
(clusters) σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία που εµφανίζουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα για τη χώρα, µε σκοπό την τόνωση της καινοτοµικής 
δραστηριότητας και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και σκοπού µέσα 
από την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής 
συνεργασίας µεταξύ των µελών των συστάδων. 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ  

Η δράση παρέχει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία 
πυρήνων στενά αλληλοσυνδεόµενων επιχειρήσεων (στη βάση κοινού 
οικονοµικού προσανατολισµού και συµφέροντος) που συνεργάζονται µε 
ερευνητικούς φορείς για τη δηµιουργία και προώθηση στη διεθνή αγορά 
καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το υπό σχεδιασµό 
χρηµατοδοτικό σχήµα προβλέπει υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών 
υποδοµών, εφόσον χρειάζονται, την παροχή υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις - µέλη του cluster, όπως κατάρτιση, υποστήριξη πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, συµµετοχή σε κοινές εκθέσεις, προβολή προϊόντων, καθώς 
και µικρά έργα επίδειξης ή / και ανάπτυξης πρωτοτύπων. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Ενίσχυση Εξωστρέφειας ΜΜΕ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Στη δράση µπορούν να συµµετάσχουν οµάδες επιχειρήσεων (καινοτόµες 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις) και 
ερευνητικών οργανισµών, που λειτουργούν σε ένα συγκεκριµένο τοµέα 
και γεωγραφική περιοχή και είναι συνδεδεµένες σε µια αλυσίδα 
προστιθέµενης αξίας, προάγουν την καινοτοµία και αναπτύσσουν ισχυρές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, µε την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων, 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρογνωµοσύνης, τη µεταφορά 
τεχνολογίας, τη δηµιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών. Οι 
συστάδες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να συνδυάζουν ένταση γνώσης, 
εξειδίκευση σε καινοτοµικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας 
και ισχυρό προσανατολισµό σε εξαγωγές. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Ενίσχυση νέων και υφιστάµενων εξαγωγικών επιχειρήσεων µέσω της 
υλοποίησης 2ετών επιχειρηµατικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν µε τη 
βοήθεια πιστοποιηµένων συµβούλων εξαγωγών, που θα προέρχονται 
από το µητρώο εξαγωγών (marketing plan, αναδιοργάνωση πωλήσεων-
συστήµατος πωλητών, media plan προβολής στο εξωτερικό, έρευνα 
διείσδυσης αγοράς, δικτύου διανοµής). 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ  

Εκτίµηση των προοπτικών διεθνοποίησης της κάθε επιχείρησης, µε την 
ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των προϊόντων, των δικτύων 
διανοµής, των µεθόδων λειτουργίας και των πόρων. Παροχή 
υποστήριξης στην επιχείρηση, για να καθορίσει και να αναλύσει τις 
ανάγκες, τις προοπτικές και τα οράµατά της, σε σχέση µε τη 
διεθνοποίησή της, καθώς και να αξιολογήσει τη διεθνή ανταγωνιστική της 
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θέση. Παραγωγή ενός εξατοµικευµένου πλάνου διεθνοποίησης της 
επιχείρησης, µιας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει την επιτυχία στην 
αγορά-στόχο. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ράση ενισχύσεων επιχειρήσεων για τον εξορθολογισµό και τη 
µείωση κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΜµΕ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του Εµπορίου και 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον 
τοµέα των FMCG (Fast Moving Con44 sumer Goods) και λειτουργούν ως 
ενδιάµεσοι κρίκοι µεταξύ εφοδιαστικής αλυσίδας και αλυσίδας 
εξυπηρέτησης, ειδικοί συνεργάτες καθώς και επιχειρήσεις τελικής 
διανοµής. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

Η δράση θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και 
υλοποίηση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας. Οι επεµβάσεις του προγράµµατος γίνονται στο σύνολο των 
παραµέτρων της εφοδιαστικής αλυσίδας: Τροφοδοσία, Αποθήκευση, 
Φυσική ∆ιανοµή, Εξυπηρέτηση Πελάτη αλλά και στις Οριζόντιες ∆ράσεις 
που διέπουν όλα τα κυκλώµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος η 
µείωση του κόστους διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η καλύτερη 
εξυπηρέτηση πελάτη / καταναλωτή και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα 
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Χρηµατοδότηση από Ταµείο (τύπου JEREMIE) µε φορείς πολιτιστικά 
ιδρύµατα που θα συνεισφέρουν πόρους. Υποβολή ολοκληρωµένων 
επιχειρησιακών σχεδίων για προώθηση πολιτιστικών προϊόντων που 
παράγουν έσοδα µε σκοπό την επιστροφή των πόρων στο ταµείο.  
Πυλώνες στήριξης: Πολιτιστική δηµιουργία, Πολιτιστική διαχείριση. 
Θεµατικές ενότητες: Μουσική, Χορός, Οπτικοακουστικά (κινηµατογράφος, 
φωτογραφία, θέατρο, video-art), Εικαστικά, Γλυπτική, Βιβλίο, Πνευµατική 
δηµιουργία. 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ  

Είδη ενισχύσεων (κυρίως), µεµονωµένα ή συνδυαστικά:  
Εγγυήσεις δανείων, Επιδότηση επιτοκίου δανείων, Μικροδάνεια 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ Πρωτοβουλία Jeremie 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων µέσω ανακυκλούµενων εργαλείων πιστώσεων αποβλέπει 
πρωτίστως στη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας, στη διατήρηση 
θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία νέων, µε απώτερο σκοπό την 
τόνωση της επιχειρηµατικότητας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας Jeremie είναι η ενίσχυση των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µε τη 
χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συµµετοχές σε 
επιχειρηµατικά κεφάλαια κ.λ.π. - αλλά όχι επιχορηγήσεις). Η υλοποίηση 
της πρωτοβουλίας στη χώρα επιλέχθηκε να γίνει µέσω σύστασης Ταµείου 
Χαρτοφυλακίου (Jeremie Holding Fund) µε διαχειριστή αυτού το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Η Ελληνική ∆ηµοκρατία 
κατέβαλε στο Ταµείο Χαρτοφυλακίου Jeremie το ποσό των 100 εκατ. €. Το 
ποσό αυτό διατέθηκε από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα και θα ενισχυθεί µε 150 εκατ. € από το ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση. 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ  

Το πρώτο υποπροϊόν θα ονοµάζεται Εργαλείο Επιµερισµού Κινδύνων 
(Funded Risk Sharing Product) συνολικού ύψους 60 εκατ. € και αφορά σε 
χορήγηση δανείων (έως 100.000 €) σε Πολύ Μικρές και Μικρές 
Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την έννοια των κοινοτικών κανονισµών. Τα 
δάνεια θα χρηµατοδοτούνται κατά 50% από κεφάλαια του Jeremie και 
κατά 50% από τραπεζικά κεφάλαια.  
Το δεύτερο υποπροϊόν «Microcredit», προϋπολογισµού 30 εκατ. € αφορά 
σε µικροδάνεια (έως 25.000 €) σε στοχευµένες οµάδες πληθυσµού (π.χ. 
µακροχρόνια άνεργους, ώριµους ηλικιακά επιχειρηµατίες, γυναίκες 
κ.λ.π.). Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξετάζεται η 
δυνατότητα να δεσµευθούν επιπλέον πόροι σχετικά άµεσα σε παρόµοια 
εργαλεία τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία µε το ETαΕ 
(π.χ venture capital).  
To τρίτο υποπροϊόν «Ενισχύσεις για Στήριξη Κοινωνικής Οικονοµίας» 
(50εκατ. €), αφορά σε δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης 
της βιώσιµης ανάπτυξης και αύξησης της αποδοτικότητας των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, όπως: Ενίσχυση δηµιουργίας / start 
ups επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, ενθάρρυνση και διευκόλυνση 
πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό µέσω πρότυπου δανειακού 
προϊόντος στο πλαίσιο των µικροπιστώσεων, οργάνωση και λειτουργία 
δοµών συµβουλευτικής και επιχειρηµατικής υποστήριξης επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονοµίας, σύνδεση χρηµατοδοτικών εργαλείων µε 
πρωτοβουλίες Jeremie και Jasmine.  
To τέταρτο υποπροιόν «Ευνοϊκά προϊόντα για ψηφιακή σύγκλιση» θα 
αφορά σε δράσεις δανειοδότησης, δηµιουργίας seed capital, startup 
capital, venture capital κ.λπ., για επιχειρήσεις τεχνολογίας και δράσεις 
Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε υψηλή 
προστιθέµενη αξία, και σε οµάδες στόχους (π.χ. νέοι επιχειρηµατίες) µε 
µειωµένες εξασφαλίσεις. Ο προϋπολογισµός που θα προέλθει από το ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση και τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης αναµένεται 
να ανέλθει σε 150 εκατ. €. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΕΠΕ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΙ  

∆υνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης είναι: η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, εφόσον στις 
βιοµηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται δεν έχουν συσταθεί φορείς 
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διαχείρισης. Φορείς διοίκησης και διαχείρισης ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ που 
έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν. Οι υπό σύσταση φορείς 
οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύστασής τους πριν την 
καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης και το αργότερο σε τρεις 
µήνες από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων παρεµβαίνοντας στο 
ζήτηµα της βιοµηχανικής εγκατάστασης και βελτιώνοντας τα 
πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία 
τους σε οργανωµένους και εξοπλισµένους µε την κατάλληλη υποδοµή 
χώρους, σε επιλεγµένες περιοχές της χώρας. 

ΜΟΡΦΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ
Σ  

Χρηµατοδοτούνται: Έργα ηλεκτροµηχανολογικών και λοιπών 
εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού. Έργα εξοπλισµού 
ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδοµών. ∆απάνες που αφορούν σε 
διευκολύνσεις για τη χρησιµοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών 
υποδοµών επικοινωνιών και πληροφορικής (Τεχνολογίες Πληροφοριών & 
Επικοινωνιών πάσης φύσεως). ∆απάνες για την εκπόνηση σχεδίων 
διαµόρφωσης του τοπίου των προς εξυπηρέτηση περιοχών, καθώς και 
έργα για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. ∆απάνες για την 
κατασκευή κτιρίων για κοινή χρήση, όπως κτίριο διοίκησης, εκθεσιακό 
κέντρο, κ.λ.π. ή την εκτέλεση εργασιών αναβάθµισης, ανακαίνισης, 
βελτίωσης και επέκτασης υφιστάµενων κτιρίων εξυπηρέτησης των ΒΕΠΕ. 
∆απάνες για την κατασκευή, βελτίωση οδικών δικτύων εντός της ΒΕΠΕ, 
καθώς και κόµβων σύνδεσης µε το οδικό δίκτυο. ∆απάνες για την 
κατασκευή, βελτίωση, συµπλήρωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης 
οµβρίων και ακαθάρτων υδάτων. Για τη βελτίωση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και επικοινωνιών. Κατασκευή άλλων εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης της ΒΕΠΕ (αγωγοί, δεξαµενές, κ.λ.π.). Λοιπές δαπάνες 
που θα αξιολογηθούν για τη συµβολή τους στην αναβάθµιση των ΒΕΠΕ. 

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/microsite.h tm 
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