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ΕΛΛΑΔΑ 
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Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 
 

 

Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) υπόκεινται σε τριμηνιαίες 

αξιολογήσεις των όρων καθ'όλη την διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των 

δόσεων βασίζεται πάνω στην τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε μία 

θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία πραγματοποιείται σε σχέση με τα κριτήρια 

πολιτικής της Απόφασης του Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011 (όπως 

έχει τροποποιηθεί - εφεξής καλούμενη "Απόφαση του Συμβουλίου"), και του 

Μνημονίου Συνεννόησης, που αποτελείται από το Μνημόνιο οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ) και το Μνημόνιο Συνεννόησης στις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής. 

Το παράρτημα επί της παροχής δεδομένων αποτελεί τμήμα του Μνημονίου και το 

πόσο καλά θα εφαρμοστεί, θα ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση του βαθμού 

συμμόρφωσης.  

Η Ελλάδα δεσμεύεται να προβεί σε διαβουλεύσεις με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ως προς την υιοθέτηση μορφών πολιτικής οι οποίες 

εμπίπτουν εντός του πεδίου του παρόντος Μνημονίου παρέχοντας επαρκές χρονικό 

περιθώριο για αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει τριμηνιαία έκθεση σε 

συμμόρφωση με το Άρθρο 4 της Αποφάσεως του Συμβουλίου. 

Σε εναρμόνιση προς τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 

26ης Οκτωβρίου 2011, η Κυβέρνηση θα συνεργασθεί πλήρως με τα κλιμάκια της 

Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την ενίσχυση της παρακολούθησης της 

εφαρμογής του προγράμματος και θα παρέχει στις ομάδες προσωπικού πρόσβαση σε 

όλα τα σχετικά δεδομένα και άλλα στοιχεία που αφορούν την Ελληνική διοίκηση.  

Η κυριότητα του προγράμματος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίηση 

του προγράμματος παραμένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης. 
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1  Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών 
Αφού υπερκαλύφθηκε ο δημοσιονομικός στόχος για το 2012, οι δημοσιονομικές εξελίξεις μέχρι το 

Μάιο ήταν σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο, αλλά συνέβησαν υπερβάσεις στον τομέα της υγείας. 

Το πρωτογενές ισοζύγιο, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος ανήλθε -1,3% του ΑΕΠ, 

ελαφρώς καλύτερα από το στόχο του -1,5% του ΑΕΠ. Το συνολικό ισοζύγιο μειώθηκε κατά 3,1 

ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και έφθασε το 6,3% του ΑΕΠ το 2012. Η υποκείμενη δημοσιονομική 

βελτίωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι επετεύχθη κατά τη διάρκεια μιας βαθιάς ύφεσης.  

 

Μετά τα μέτρα που είχαν ληφθεί τον Μάιο για να αποφευχθεί η εμφάνιση ενός δημοσιονομικού 

ελλείμματος για το 2013 και το 2014, το κλιμάκιο διαπίστωσε ελλείψεις που απειλούσαν την επίτευξη 

των δημοσιονομικών στόχων. Ενώ το πολύ μεγάλο και ιδιαίτερα εμπροσθοβαρές πακέτο μέτρων 

δημοσιονομικής εξυγίανσης (συνολικού ύψους πάνω από 6,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2013-14) 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό, ελλείμματα εμφανίστηκαν σε μια σειρά από τους 

ακόλουθους τομείς. Πρώτον, το ανανεωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα αντανακλά υπερβάσεις 

δαπανών στο κύριο ταμείο υγειονομικής περίθαλψης ΕΟΠΥΥ στους τομείς της διάγνωσης και των 

ιδιωτικών κλινικών. Δεύτερον, οι καθυστερήσεις στην έκδοση των λογαριασμών φόρου ακίνητης 

περιουσίας αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εσόδων το 2013, διότι η είσπραξη των φόρων θα 

μετατοπιστεί εν μέρει πέραν της περιόδου 2013 σε δεδουλευμένη βάση (δηλαδή, πέρα από το τέλος 

Μαρτίου του 2014). Τρίτον, η απόδοση ορισμένων μέτρων, κυρίως στον τομέα των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, συμβάλλοντας έτσι στο κενό. Τέλος, η 

κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εντοπίσει άλλα μέτρα εναλλακτικά σε κάποια από τα προηγουμένως 

συμφωνηθέντα μέτρα για το 2014, ειδικότερα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους 

αυτοαπασχολούμενους και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για τις ένοπλες δυνάμεις. 

 

Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να κλείσει το αναφαινόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2013-14. 

Συγκεκριμένα, οι αρχές έχουν αναλάβει διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων 

της υγειονομικής περίθαλψης. Χάρη στα εργαλεία παρακολούθησης που είναι πλέον διαθέσιμα, οι 

υπερβάσεις δαπανών ανιχνεύτηκαν νωρίς στις διαγνωστικές εξετάσεις του κύριου ταμείου 

υγειονομικής περίθαλψης ΕΟΠΥΥ και στις ιδιωτικές κλινικές υγειονομικής περίθαλψης, έτσι ώστε τα 

διορθωτικά μέτρα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους να μπορούν να παράγουν σημαντικές 

αποδόσεις. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μόνιμη βάση, μια σειρά από διαρθρωτικά 

μέτρα θα αρχίσουν να υλοποιούνται το φθινόπωρο με στόχο τον περιορισμό της παροχής υπηρεσιών 

υγείας και την αποφυγή της κατάχρησης των δημόσια χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών. Για να 

εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες θα είναι σύμφωνες με τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του 2013, ένας 

μηχανισμός ανάκτησης (claw-back) θα εφαρμοστεί στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές 

κλινικές υγειονομικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια άνω των ετήσιων στόχων ουσιαστικά 

δεν θα αποζημιώνονται. Εκτός από τις δράσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μια σειρά 

φορολογικών μέτρων που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος - όπως η ειδική 

προσαύξηση αλληλεγγύης στα εισοδήματα από τόκους και μερίσματα και η μικρότερη έκπτωση 

φόρου για ιατρικά έξοδα - θα δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα μέσης απόδοσης. Ορισμένα μέτρα που 

προβλέπονται για το 2014 θα μπορούσαν επίσης να είναι εμπροσθοβαρή, όπως ο φόρος πολυτελείας 

και η αύξηση των τελών για αγωγές. Περαιτέρω, το φθινόπωρο οι αρχές θα δημιουργήσουν ένα 

σχέδιο για τη μείωση των συντελεστών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που θα εισαχθούν σε 

φάσεις κατά τα προσεχή έτη. Οι αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να λάβουν μέτρα προκειμένου να 

επιτευχθούν οι πρωτογενείς στόχοι του προγράμματος για το 2015-16. 

 

 

Δημοσιονομική Προσαρμογή 

 

Η πορεία προσαρμογής για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να αποσκοπεί στην 

επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους προγράμματος τουλάχιστον 0 

εκατ. Ευρώ (0,0% του ΑΕΠ) το 2013, 2.750 εκατ. Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) το 2014, 5.700 εκατ. Ευρώ 
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(3,0% του ΑΕΠ) το 2015 και 8.975 εκατ. Ευρώ (4,5% του ΑΕΠ) το 2016. Αυτοί οι στόχοι για τα 

πρωτογενή πλεονάσματα συνεπάγονται ένα συνολικό έλλειμμα της Κυβέρνησης της τάξης του 4,1% 

του ΑΕΠ το 2013, 3,3% του ΑΕΠ το 2014, 2,1% του ΑΕΠ το 2015 και 0,8% του ΑΕΠ το 2016. 

 

Οι αριθμοί αυτοί θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι μεταφράζονται σε βελτίωση του κυκλικά 

προσαρμοσμένου πρωτογενούς ισοζυγίου προς το ΑΕΠ από το 4,5% το 2012 σε 6,3% το 2013 και 

κατά μέσο όρο σε περίπου 5½% του ΑΕΠ το 2014-16 και σε ένα κυκλικά προσαρμοσμένο 

δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ σε - ½% το 2012, 2,1% το 2013, 1,5% το 2014, 0,5% 

το 2015 και -0,4% το 2016, αντανακλώντας το προφίλ της πληρωμής των τόκων. 

 

Οι εισπράξεις από την αποκρατικοποίηση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, οι συναλλαγές που σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

και άλλα μέτρα στήριξης των τραπεζών, καθώς και όλες τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με την 

απόφαση του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2012 σε σχέση με το εισόδημα των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), 

που προέρχεται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα πρέπει 

να μειώνουν την απαιτούμενη προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης και δεν θα υπολογίζονται στην 

αξιολόγηση αυτών των στόχων. 

 

Η πορεία προσαρμογής που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, λαμβάνοντας υπόψη την 

επίπτωση των μέτρων για τη μείωση του χρέους που πρέπει να εφαρμοστούν το Δεκέμβριο του 2012, 

θα ήταν συνεπής με ένα δείκτη ενοποιημένου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ περίπου 

160% το 2016. 

 

Η Κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των σχετικών πολιτικών με 

στόχο την αποφυγή τυχόν αποκλίσεων. Ειδικότερα, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης για τους 

αυτοαπασχολούμενους, η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην εφαρμογή αυτού του 

μέτρου το 2014, ιδιαίτερα με δεδομένη την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας, που θα μετριάσει 

τυχόν αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου αυτού στην διαδικασία προσαρμογής στην Ελλάδα.  

 

  

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση θα: 

a. Μεταφέρει νωρίτερα μέσα στο 2013, σύμφωνα με τον ορισμό του στόχου του 

προγράμματος, ένα μέρος από το φόρο ακίνητης περιουσίας που εισπράττεται μέσω της 

Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) με την προσωρινή μείωση της περιόδου 

πληρωμής για τη ΔΕΗ της τελευταίας δόσης τον Μάρτιο του 2014· 

b. Ολοκληρώσει τις υπογραφές για το Μνημόνιο Συνεννόησης με τον Ελληνικό εμπορικό 

στόλο το οποίο, μαζί με τον φόρο χωρητικότητας, θα εξασφαλίσει 140 εκατομμύρια ευρώ 

ετήσια έσοδα σε δεδουλευμένη βάση για το 2013-15· 

c. Μεταφέρει νωρίτερα  από 1η Αυγούστου 2013 μέσω νομοθεσίας, τον φόρο πολυτελείας σε 

αυτοκίνητα, πισίνες, και αεροπλάνα· 

d. Θεσπίσει νομοθεσία για τον περιορισμό της χρήσης των αφορολόγητων αποθεματικών για 

τα κεφαλαιακά κέρδη από το 2015, έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα τουλάχιστον κατά 50 

εκατομμύρια ευρώ το 2014. 

 

Επιπρόσθετα Μέτρα: 

1. Οι Αρχές θα εισαγάγουν ένα τέλος ελλιμενισμού σε σκάφη αναψυχής με ισχύ από 1η 

Οκτωβρίου 2013 (Αύγουστος 2013). 
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2. Οι Αρχές θα προβεί σε μία συνολική επανεξέταση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

του ΟΑΕΕ, με στόχο να εντοπίσουν όλες τις ισχύουσες εξαιρέσεις και πρωτοβουλίες για τη 

βελτίωση των ποσοστών είσπραξης εισάγοντας πιο αποτελεσματικές διαδικασίες πληρωμής 

(Σεπτέμβριος 2013). 

 

2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό 

ενδιαφέρον 

2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας 

στην οικονομία και την μείωση του δημόσιου χρέους 

Οι αποκρατικοποιήσεις δημόσιων εταιριών συνεισφέρουν στην μείωση του δημόσιου χρέους, όπως 

και στην μείωση των επιδοτήσεων, λοιπών μεταβιβάσεων ή κρατικών εγγυήσεων προς τις κρατικές 

επιχειρήσεις. Επίσης, αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και κατ’ 

επέκταση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εν γένει ενώ προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν τάχιστα και 

αποτελεσματικά με το Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων ακόμα και αν η πώληση περιουσιακών στοιχείων 

υπερβαίνει τη διάρκεια του Οικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Κυβέρνηση δεσμεύεται να μονώσει τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης από πολιτικές πιέσεις.  

 

Η παροχή βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών από αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις θα 

διασφαλίζεται πλήρως σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συμμόρφωση με τη 

συνθήκη της ΕΕ και τους κατάλληλους δευτερογενείς νομοθετικούς κανόνες. Οι Αρχές πρέπει να 

προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου σε εκείνους τους τομείς που είναι 

αναγκαίοι για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης (αεροδρόμια, λιμάνια, ύδρευση, ιπποδρομιακό 

στοίχημα), σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

Η ταχεία μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ θα διευκολύνει τη διαδικασία 

αποκρατικοποίησης και θα σηματοδοτήσει την σαφή πρόθεση των Αρχών να επιταχύνουν τη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης. Οι Αρχές θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση 

των εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία είναι μια προϋπόθεση 

για να προχωρήσει με την αποκρατικοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.   

 

Η αποκρατικοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι υψίστης σημασίας σε αυτή τη διαδικασία.  

 

Πριν από την εκταμίευση οι Αρχές: 

 

a. Θα θεσπίσουν νομοθετικές πράξεις που θα επιτρέπουν την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών που οφείλονται στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ απευθείας από το πρόγραμμα 

εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών· 

b. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα επικυρώσουν τους απλήρωτους λογαριασμούς νερού 

και αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ και στην ΕΥΑΘ και θα στείλουν επίσημα έγγραφα στο ΓΛΚ 

που θα επιβεβαιώνουν το ύψος του ανεξόφλητου χρέους. 

c. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ, το κοινοβούλιο θα εγκρίνει το 

νόμο για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Φίλιππου Ενώσεως και του Νέου 

Αναδόχου. 

 

Οι δράσεις που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Ταχεία έγκριση της απαραίτητης πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και των 

εφαρμοστικών αποφάσεων, σε συνέπεια με τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση 

του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων. Όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης που 

εκκρεμούν σε αυτούς τους τρεις τομείς απαριθμούνται στο παράρτημα 9.1.  
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2. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης που έχουν σχέση με δημόσιες επενδύσεις θα 

επικυρώσουν όλα τα άλλα εκκρεμή χρέη στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και θα υποβάλουν 

στο ΓΛΚ μια συμφωνημένη αξίωση με τους πιστωτές στο ΓΛΚ (Αύγουστος 2013).  

3. Πληρωμή εκκρεμών λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ 

(Αύγουστος 2013). 

4. Πληρωμή λοιπών εκκρεμών χρεών στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ (Σεπτέμβριος 2013). 

5. Υιοθέτηση αμετακλήτων αποφάσεων μέχρι τον Αύγουστο του 2013 για την αναδιάρθρωση, 

συμπεριλαμβανομένων και της σημαντικής μείωσης του μεγέθους, πριν από την 

αποκρατικοποίηση ή την εξυγίανση των ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με τους 

κανόνες κρατικών ενισχύσεων, με σκοπό την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2013. 

6. Υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προετοιμασία των στοιχείων ακίνητης 

περιουσίας (εκκαθάριση τίτλων, αδειοδότηση, κλπ.) δεδομένων των χρονικών 

καθυστερήσεων που υπάρχουν σε μια τέτοια διαδικασία και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί 

ένας επαρκής αριθμός στοιχείων του ενεργητικού στη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Ως 

εκ τούτου, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν με τη μεταβίβαση της πλήρους και άμεσης 

ιδιοκτησίας 1000 εμπορικά βιώσιμων ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ (έως το τέλος του 2013), με 

ρυθμό μεταβίβασης 250 ακίνητα ανά τρίμηνο το 2013.  

7. Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, οι Αρχές:  

i. Θα προτείνουν ένα σχέδιο για την προετοιμασία της υπόλοιπης (που δεν βρίσκονται 

στα πλάνα αποκρατικοποιήσεων) ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην Ελληνική 

Δημοκρατία, και διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για την τιτλοποίηση ή την άμεση 

αποκρατικοποίηση. Επί του παρόντος, περίπου 80.000 δημόσια ακίνητα είναι υπό 

τη διαχείριση της ΕΤΑΔ. Επιπλέον ακίνητα είναι υπό τη διαχείριση διαφορετικών 

υπουργείων. Η κατάσταση αυτών των ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις είναι 

άγνωστη, ή ανεπαλήθευτη. Αυτό συνεπάγεται σπατάλες και περιορίζει τις 

δυνατότητες για την ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας και της αποκομιδής 

εισοδήματος από αυτήν. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της 

κατάστασης των ακινήτων και τα βήματα που απαιτούνται για την γρήγορη 

προετοιμασία των ακινήτων για εκμετάλλευση από το Κράτος. (Νοέμβριος 2013).  

ii. Κατά τα συμφραζόμενα και με βάση αυτό το πλάνο, η ΕΤΑΔ μέχρι το Νοέμβριο του 

2013 θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, της 

αποτελεσματικότητας και της ικανότητας για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών 

από την ΕΤΑΔ ώστε να ολοκληρωθεί σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο. 

iii. Θα φέρουν όλα τα υπόλοιπα (μη λειτουργικά) ακίνητα (π.χ. εκείνα που υπάγονται στο 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας) υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ ως τον 

Δεκέμβριο του 2013· 

iv. Οι Αρχές θα ετοιμάσουν μια πρώτη έκθεση προόδου έως τον Ιούνιο του 2013 με τους 

αριθμούς των ακινήτων ανά Υπουργείο/Δημόσιο Νομικό Πρόσωπο, τη φύση, την 

κατάσταση αυτών των ακινήτων και την παροχή λεπτομερών πληροφοριών, 

ανάλογα με την περίπτωση, για την τρέχουσα χρήση του· μια δεύτερη και μία τρίτη 

έκθεση προόδου με τον αριθμό που έχουν ήδη μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ μέχρι τον 

Αύγουστο του 2013 και τον Οκτώβριο του 2013· και η τελική έκθεση μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2014. 
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8. Οι Αρχές θα διασφαλίσουν ότι, δεν θα υπάρξει καμία μεταβίβαση ή παρακράτηση ακίνητου 

περιουσιακού στοιχείου χωρίς τη πρότερη διαβούλευση και συμφωνία του ΤΑΙΠΕΔ και 

των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, σε φορέα εκτός του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και 

των νεοϊδρυθέντων εταιριών ειδικού σκοπού των συνταξιοδοτικών ταμείων ή άλλων 

ειδικών νομικών φορέων, ή μέχρι τη χρονική στιγμή όπου τα περιουσιακά στοιχεία 

απαραίτητα για το Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων έχουν εξασφαλιστεί. (Συνεχές).  

9. Το ΤΑΙΠΕΔ, αντλώντας κυρίως από μια έκθεση που θα καταρτισθεί από τον ΕΜΣ, θα 

αξιολογήσει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετων εσόδων ή επίσπευσης μελλοντικών 

εσόδων από τον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στους διεθνείς επενδυτές, μέσω της 

τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων, μέσα από την αξιοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων που δεν έχουν ακόμη περιλαμβάνονται στο σχέδιο αποκρατικοποίησής του και 

καθορίζονται στην παράγραφο 2.1.9 (Συνεχές). 

10. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να είναι επιφορτισμένο με τη πώληση περιουσιακών στοιχείων 

όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, δεν θα 

υπάρχει περαιτέρω πολιτική επανεξέταση μόλις ένα περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί στο 

ΤΑΙΠΕΔ (Συνεχές). 

11. Το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοσιεύει τριμηνιαίες αναφορές των βημάτων του για τη διευκόλυνση των 

αποκρατικοποιήσεων, οικονομικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου και της 

κατάστασης κερδών και ζημιών, κατάστασης ταμειακών ροών καθώς και ισολογισμό μέσα 

σε 60 ημέρες από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Τριμηνιαίως).  

12. Η εξασφάλιση εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις που σωρευτικά από τον Ιανουάριο του 

2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2012, 3,1 

εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2013, 6,5 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2014, 7,7 

εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2015, 11,1 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2016. 

 

2.2 Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής 

Πριν την εκταμίευση η Κυβέρνηση θα: 

a. θεσπίσει νομοθεσία για την εισαγωγή ενός νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

που θα απλοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία, θα αυξάνει τη διαφάνεια και θα άρει τις 

ασάφειες, ενώ θα επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση, θα ενθαρρύνει τη φορολογική 

συμμόρφωση, και θα εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα μέσα στον κύκλο. Ο νέος 

κώδικας φορολογίας εισοδήματος θα μειώσει τις απαιτήσεις υποβολής για 

φορολογούμενους με παρακράτηση φόρου στην πηγή και για όσους λαμβάνουν 

εισόδημα από επενδύσεις, θα ενσωματώνει διατάξεις για τη διασυνοριακή 

συγχώνευση και αναδιοργάνωση, και θα θεσπίζει διατάξεις κατά της φοροαποφυγής 

για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής· 

b. θεσπίσει νομοθεσία στο Κοινοβούλιο για ένα νέο Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας 

(ΚΦΔ) ώστε να τεθεί σε ισχύ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014. Ο νέος ΚΦΔ θα ενοποιεί 

και θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, και θα 

καλύπτει νομοθετικά κενά στις μεθόδους αναγκαστικής είσπραξης, στις απαιτήσεις 

για την υποχρεωτική παροχή στοιχείων στις φορολογικές αρχές, τους τόκους και τις 

κυρώσεις, και τις διαδικασίες εσωτερικής επανεξέτασης. Ο κώδικας αυτός θα πρέπει 

να μειώσει το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης και να ενσωματώνει 

διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις μεγάλες διοικητικές περιοχές που είναι 

αναγκαίες για την υποστήριξη σύγχρονης φορολογικής διοίκησης (π.χ., υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων, έλεγχοι και κυρώσεις, εξουσίες επιβολής και είσπραξης 

οφειλών· 
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c. ξεκινήσει την περίοδο υποβολής δηλώσεων Ε9 για την υποβολή ενημερωμένων 

πληροφοριών για τη γη και τα ακίνητα. 

 

Λοιπές Δράσεις 

1. Οι Αρχές υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) και τις 

αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία, 

προκειμένου να τεθούν σε ισχύ από την 1/1/2014 (Οκτώβριος 2013)· 

2. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται στον ΚΦΔ για την κάλυψη φορολογικών κινήτρων για 

επενδύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον (Σεπτέμβριο 2013). 

3. Για να εξασφαλιστεί ότι ο ΚΦΔ θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, η 

Κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλη τη δευτερεύουσα νομοθεσία που απαιτείται για την 

υποστήριξη της εφαρμογής του· και να νομοθετήσει τις απαραίτητες αλλαγές για τον 

εκσυγχρονισμό του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για να εξασφαλιστεί η πλήρης 

συμβατότητα με τη μεταρρύθμιση του ΚΦΔ (Οκτώβριος 2013). 

4. Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για το καθεστώς της φορολογίας ακίνητης περιουσίας 

ώστε να τεθεί σε ισχύ το 2014.  

5. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την εργασία πάνω σε μια τυπική διαδικασία για την 

αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα 

τις τιμές της αγοράς που θα είναι σε ισχύ για τους σκοπούς της φορολογίας κεφαλαίου για 

το οικονομικό έτος 2016, και θα συντάξει μία έκθεση προόδου της εργασίας και ένα 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα (Σεπτέμβριος 2013).  

6. Οι Αρχές θα αναπτύξουν την ικανότητα φορολογικής πολιτικής στη μονάδα πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών, με εμπειρογνώμονες με κατάλληλες και επαρκείς νομικές και 

οικονομικές γνώσεις με σκοπό να εξετάσουν την ανάπτυξη, τις οικονομικές επιπτώσεις και 

την εκτίμηση των εσόδων των νέων πρωτοβουλιών της φορολογικής πολιτικής 

(Σεπτέμβριος 2013). 

7. Η Κυβέρνηση θα δημοσιεύει κάθε Δεκέμβριο το πρόγραμμα για το επόμενο έτος για την 

υποβολή και την πληρωμή όλων των φόρων και των εισφορών για την Κεντρική 

Κυβέρνηση και των κοινωνικών προϋπολογισμών (Δεκέμβριος 2013). 

8. Οι Αρχές θα απέχουν από την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή και την 

πληρωμή όλων των φόρων και των εισφορών για την Κεντρική Κυβέρνηση και των 

κοινωνικών προϋπολογισμών (Συνεχές). 

9. Επέκταση έως το 2016 (φορολογικές δηλώσεις για το 2017) της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης, που θα κυμαίνεται από 1-4 τοις εκατό (Νοέμβριος 2013). 

2.3 Μεταρρύθμιση της διοίκησης των εσόδων 

 

Ένα δυνατό και εστιασμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα υλοποιηθεί τους προσεχείς μήνες θα 

συνεχίσει να αντιμετωπίζει όλες τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος και θα ενισχύσει τον 

αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να μεταρρυθμίζει το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με αυτό άλλων οικονομιών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ώστε να 

διασφαλιστεί μεγαλύτερη αυτονομία για τη διεύθυνση φορολογικής διοίκησης, ιδιαίτερα για την 

καθημερινή της λειτουργία, ενώ θα αφήνει τις υποθέσεις πολιτικής στα χέρια της Κυβέρνησης. Η 
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μεταρρύθμιση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά αφού εκτιμηθεί προσεκτικά η επίδραση κάθε 

βήματος:  

 Η αναδιοργάνωση των εφοριών πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει χώρα για να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα των ελέγχων και η είσπραξη των φόρων.  

 Οι μέθοδοι πρέπει να συνεχίζουν να βελτιώνονται χρησιμοποιώντας τεχνικές εκτίμησης του 

κινδύνου, για την αύξηση των εστιασμένων ελέγχων σε στόχους υψηλής απόδοσης, και σε 

θέματα ουσίας προκειμένου να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή. Αυτό τη δημιουργία ενός νέου 

ενιαίου Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. 

 Η είσπραξη των φόρων θα πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύεται. Η λειτουργία είσπραξης 

των χρεών θα πρέπει να ενοποιηθεί σε ένα μικρό αριθμό εφορειών και να διεξάγεται από 

εξειδικευμένο προσωπικό στην είσπραξη χρεών πλήρους απασχόλησης, και, ει δυνατόν να 

ενσωματωθεί με την είσπραξη των χρεών που σχετίζονται με τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Η διοίκηση θα βελτιωθεί, υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), 

με αυξημένες αρμοδιότητες. Οι διευθυντές και οι ελεγκτές πρέπει να υπόκεινται σε στόχους 

απόδοσης και τακτική αξιολόγηση. Ο ΓΓΔΕ πρέπει να έχει την ικανότητα να αντικαταστήσει 

τους αναποτελεσματικούς διευθυντές και ελεγκτές. Εκτός αυτού, οι διευθυντές πρέπει να 

εναλλάσσονται. 

 Η δομή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να αναδιοργανωθεί για να 

συμπεριλάβει και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την εφαρμογή της φορολογικής και 

τελωνειακής νομοθεσίας και οι οποίες επί του παρόντος δεν ανήκουν στη Διοίκηση των 

Εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών ελέγχων, των λοιπών ελέγχων, των 

πληροφοριακών συστημάτων και των εσωτερικών ελέγχων. 

 Τα κεντρικά πρέπει να περιλαμβάνουν μονάδες αφιερωμένες στην προετοιμασία του 

προϋπολογισμού και την παρακολούθηση, στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη διαχείριση 

έργου. 

 Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα σε αυτή την 

προσπάθεια. 

 Η τρέχουσα διοικητική διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια οικονομικά 

αποδοτική υποχρεωτική προ-διακανονισμού διοικητική διαδικασία, προκειμένου να μειωθεί 

σημαντικά ο αριθμός των φορολογικών διαφορών, έτσι ώστε να ελαφρύνει ο φόρτος των 

δικαστηρίων και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διευθέτηση των περιπτώσεων.  

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως η τεχνική 

βοήθεια που παρέχεται στον τομέα αυτό. Αυτό συνεπάγεται μια δομημένη διαδικασία που 

περιλαμβάνει συμβουλές τεχνικής βοήθειας που θα εργάζεται σε συνεχή βάση με τη διοίκηση για τη 

νέα νομοθεσία και την εφαρμογή των αποφάσεων, με αρκετό χρόνο για να διασφαλιστεί η ορθή 

διαβούλευση και με μια συνεχή προσπάθεια για να κρατηθούν οι κανόνες απλοί και σύμφωνα με την 

ισχύουσα διοικητική ικανότητα. 

 

Με στόχο την ενίσχυση της Διοίκησης των Εσόδων, ως μέρος του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, η 

Κυβέρνηση, πριν από την εκταμίευση: 

a. Θα εκδώσει την Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά στη διοίκηση των εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών, του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων· 

b. Θα εκδώσει την Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά στη διοίκηση των εσόδων όλων 

των λειτουργιών, του προσωπικού και των κονδυλίων του προϋπολογισμού της 

Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (εκτός από τα τμήματα Προϋπολογισμού και Δημοσίων 

Δαπανών, και Μισθοδοσίας και Συντάξεων) και της Διεύθυνσης Εισαγωγής & Ελέγχου 

Στοιχείων Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). 
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2.3.1 Οργάνωση 

1. Για τη βελτίωση της αυτονομίας της διοίκησης των φορολογικών εσόδων, οι Αρχές: 

i. Θα προσδιορίσουν τις λειτουργίες και το προσωπικό του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), που θα μεταφερθούν στη διοίκηση των εσόδων 

(Ιούλιος 2013)· 

ii. Η μεταφορά των λειτουργιών που σχετίζονται με τα έσοδα, το προσωπικό και την 

κατανομή του προϋπολογισμού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(ΣΔΟΕ) στη διοίκηση εσόδων ολοκληρώνεται (Οκτώβριος 2013)· 

iii. Θα ιδρύσει μία νέα Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Ελέγχου, η 

οποία θα διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της διοίκησης εσόδων ξεκινώντας από 

την προετοιμασία του προϋπολογισμού της διοίκησης εσόδων του 2014, θα 

υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στη διαχείριση 

έργων, και θα παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και 

των Βασικών Δεικτών Επιδόσεων (Ιούλιος 2013)· 

iv. Θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Ελέγχου 

ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική (Σεπτέμβριος 2013)· 

v. Θα εκδώσει μία έκθεση που θα προτείνει λύσεις για την άρση των υπόλοιπων 

περιορισμών στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ΓΓΔΕ (Αύγουστος 2013)· 

vi. Θα θεσπίσει μία τροποποίηση της νομοθεσίας για την άρση των υπόλοιπων 

περιορισμών στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ΓΓΔΕ (Σεπτέμβριος 2013)· 

vii. Θα επιλέξει ένα πενταμελές Συμβουλευτικό Συμβούλιο στον ΓΓΔΕ, που θα 

αποτελείται από 3 εγχώριους εμπειρογνώμονες και 2 υψηλού επιπέδου εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες με σημαντική διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων της διοίκησης εσόδων και θα καθιερώσει ένα τακτικό, 

τουλάχιστον ανά δίμηνο, χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το πρώτο έτος. 

(Ιούλιος 2013)· 

viii. Θα προετοιμάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2014-15 για τη διοίκηση 

των εσόδων (Οκτώβριος 2013). 

2. Συνεχίζει να συγκεντρώσει και να συγχωνεύσει τις τοπικές εφορίες αφήνοντας 120 εφορίες 

σε λειτουργία όταν τεθεί σε ισχύ η πληρωμή μέσω των τραπεζών σε όλη την επικράτεια 

(Σεπτέμβριος 2013). 

3. Ίδρυση μίας μονάδος εσωτερικής αξιολόγησης: 

i. Διορισμός ενός διαχειριστή έργου και αρχική στελέχωση της νέας Μονάδας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούλιος 2013)· 

ii. Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης αρχίζει τη λειτουργία της (Αύγουστος 2013). 

2.3.2 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 

και της διαφθοράς 

1. Ο ΓΓΔΕ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να σχηματίσει μια ισχυρή δύναμη ελέγχου: 

i. Ολοκληρώνει την πιστοποίηση 2000 φορολογικών ελεγκτών (Ιούλιος 2013)· 
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ii. Ολοκληρώνει την εξωτερική πρόσληψη επιπλέον 186 ελεγκτών (Ιούλιος 2013)· 

iii. Εξασφαλίζει ότι η βασική εκπαίδευση πάνω στον φορολογικό έλεγχο των 2000 

προσφάτως πιστοποιηθέντων φορολογικών ελεγκτών και όλων των 200 

εξωτερικών νεοπροσληφθέντων έχει ολοκληρωθεί (Ιούνιος 2014)· 

iv. Παρέχει ένα σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, για την ένταξη του νέου 

προσωπικού στη διοίκηση εσόδων (Ιούλιος 2013)· 

v. Διορίζει μια ομάδα εκπαιδευτών πλήρους απασχόλησης (Σεπτέμβριος 2013)· 

vi. Εξασφαλίζει επαρκή αριθμό εποπτών στη μονάδα Εύπορων Φυσικών Προσώπων 

(ΕΦΠ) και Μονάδα Μεγάλων Φορολογουμένων (ΜΜΦ) (Συνεχές)· 

vii. Εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό θα αξιολογείται για τις επιδόσεις του σε 

εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης (Συνεχές). 

2. Ο ΓΓΔΕ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων 

εκδίδοντας:  

i. εκθέσεις ελέγχου σε περισσότερες από 15 υποθέσεις που βασίζονται σε έμμεσες 

μεθόδους ελέγχου της μονάδας Εύπορων Φυσικών Προσώπων (ΕΦΠ)  

(Σεπτέμβριος 2013)· 

ii. εντολές για περισσότερες από 250 περιπτώσεις κεφαλαιακών εμβασμάτων στη 

μονάδα Εύπορων Φυσικών Προσώπων (ΕΦΠ) (Ιούλιος 2013)· 

iii. μία απόφαση για την ενίσχυση στοχευμένων ελέγχων με βάση τις τεχνικές 

αξιολόγησης κινδύνων (Ιούλιος 2013). 

3. Ο ΓΓΔΕ ενισχύει τις διατάξεις για την προστασία των πληροφοριοδοτών οι οποίοι 

αναφέρουν διαφθορά στ πλαίσιο του σύγχρονου κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις 

συγκρούσεις συμφερόντων και τη δήλωση συμφερόντων και ενός συστήματος για την 

προστασία πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν διαφθορά (Σεπτέμβριος 2013). 

4. Οι Αρχές: 

i. Αναθεωρούν τη νομοθεσία για να καταστεί δυνατή η δίωξη για σημαντική 

φοροδιαφυγή, ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος κατέβαλε τον εκτιμώμενο 

φόρο σε περιπτώσεις διακανονισμού (Σεπτέμβριος 2013)· 

ii. Τροποποιούν τη νομοθεσία για να κλείσει με ισχύ από 1
η
 Αυγούστου 2013 για 

νεοεισερχόμενους οποιαδήποτε δόση ή ετεροχρονισμένη ρύθμιση για τις 

υποχρεώσεις πληρωμής που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις του ελέγχου, εκτός 

από την είσοδο στο νέο ξεκίνημα και τα βασικά συστήματα δόσεων (Ιούλιος 

2013). 

5. Για να ενισχυθεί η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, οι Αρχές:  

i. θεσπίζουν νομοθεσία για τη δημιουργία ενός έμμεσου μητρώου τραπεζικών 

λογαριασμών που θα παρέχει σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διοίκησης 

εσόδων πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών 

λογαριασμών που ανήκουν σε φορολογούμενους, καθώς και για το τρέχον 

υπόλοιπο του λογαριασμού (Ιούλιος 2013)· 
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ii. ολοκληρώνουν την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για το 

έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο θα εφαρμοστεί σε πιλοτική 

βάση (Αύγουστος 2013)· 

iii. ολοκληρώνουν την πλήρη εφαρμογή του έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών 

(Σεπτέμβριος 2013)· 

iv. εξασφαλίζουν ότι τα Υπουργεία και οι Κρατικές Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) που έχουν 

δημοσιονομική σχέση με φορολογούμενους και δικαιούχους χρησιμοποιούν τον 

αριθμό του φορολογικού τους μητρώου για τις οικονομικές συναλλαγές μαζί τους 

(Ιούλιος 2013)· 

v. καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου για όλες τις 

επίσημες συναλλαγές με το σύνολο της δημόσιας διοίκησης (Δεκέμβριος 2013)· 

vi. εισάγουν ένα σύστημα για την ενοποίηση και τη σύνδεση όλων των διαφορετικών 

αριθμών μητρώου που χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες κυβερνητικές 

υπηρεσίες (Ιούνιος 2014). 

2.3.3 Είσπραξη εσόδων και οφειλών 

1. Για να ενισχυθεί η φορολογική και η σχετική με αυτήν ικανότητα είσπραξης οφειλών, ο 

ΓΓΔΕ: 

i. παρουσιάζει ένα σχέδιο για την παροχή ενός υποχρεωτικού προγράμματος 

επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό διαχείρισης του χρέους (Ιούλιος 

2013)· 

ii. εκδίδει μία εγκύκλιο για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του 

καινούριου χρέους (Ιούλιος 2013)· 

iii. εκχωρεί 30 υπαλλήλους της Μονάδας Μεγάλων Φορολογουμένων στη συλλογή του 

καινούριου χρέους (Ιούλιος 2013)· 

iv. ολοκληρώνει την ενοποίηση της είσπραξης οφειλών στις μεγαλύτερες εφορίες 

(Δ.Ο.Υ.) ως τον (Σεπτέμβριο 2013). 

2. Για να εξασφαλίσουν την ταχεία είσπραξη των φόρων, οι Αρχές: 

i. εισάγουν τη δυνατότητα της άμεσης χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών για τους 

φορολογούμενους σε καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2013)· 

ii. παρουσιάζουν ένα πλάνο για να αντικαταστήσουν τις πληρωμές με μετρητά και 

επιταγές στις εφορίες με τραπεζικά εμβάσματα (Ιούλιος 2013)· 

iii. τροποποιούν τη νομοθεσία (Νόμος 2648/1998) για να κλείσει για νεοεισερχόμενους 

οποιαδήποτε δόση ή ετεροχρονισμένη ρύθμιση για τις υποχρεώσεις πληρωμής που 

προκύπτουν από τις αξιολογήσεις του ελέγχου, εκτός από την είσοδο στο νέο 

ξεκίνημα και τα βασικά συστήματα δόσεων (Ιούλιος 2013). 

3. Για να διατηρήσουν τα κατάλληλα κίνητρα προς την κατεύθυνση μιας υγιούς κουλτούρας 

πληρωμών, οι Αρχές: 

i. δεσμεύονται να μην υιοθετηθούν νέες φορολογικές αμνηστίες ή να μην επεκτείνουν 

τις υφιστάμενες αμνηστίες για τη συλλογή των φόρων και των κοινωνικών 
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εισφορών κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτονται από το πρόγραμμα 

οικονομικής προσαρμογής (Συνεχές)· 

ii. απέχουν από την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή και την πληρωμή των 

φόρων (Συνεχές)· 

iii. δημοσιεύουν κάθε Δεκέμβριο το πρόγραμμα για το επόμενο έτος για την υποβολή και 

την πληρωμή όλων των φόρων και των εισφορών για την κεντρική κυβέρνηση και 

τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς (Δεκέμβριος 2013 και Συνεχές). 

4. Οι Αρχές καταργούν την εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για την 

είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και θεσπίζουν ένα νέο νομικό πλαίσιο για 

την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 

(Φεβρουάριος 2014)· 

5. Οι Αρχές, για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του νόμου 4051/2012, εκδίδουν την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης που απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4051/2012 (Ιούλιος 2013)· 

6. Οι Αρχές δημοσιεύουν μηνιαίους δείκτες για την παρακολούθηση της απόδοσης του 

καινούριου ξεκινήματος και των βασικών συστημάτων δόσεων (Συνεχές, αρχής γενομένης 

από τον Ιούλιο 2013). 

2.3.4 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

1. Η ειδική ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε για να εξετάσει το απόθεμα ληξιπρόθεσμων 

οφειλών μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΚΑ), να 

αξιολογήσει την εισπραξιμότητα, και να εντοπίσει εισπράξιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές για 

τη μεταφορά τους στο νέο ενιαίο φορέα είσπραξης - θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τον 

συντονισμό και την ενοποίηση στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) (Δεκέμβριος 2013). 

2. Για να ενισχυθεί η είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των σχετικών 

οφειλών, οι Αρχές: 

i. Θεσπίζουν νομοθεσία για τον καθορισμό της οργάνωσης ενός νέου κοινού Κέντρου 

Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO) (Ιούλιος 2013)· 

ii. Εκχωρούν και  προσλαμβάνουν 600 υπαλλήλους για το ενιαίο κέντρο είσπραξης: 

i. 200 ως τον Αύγουστο 2013 

ii. 400 επιπλέον ως τον Δεκέμβριο 2013, 

iii. Δημιουργούν μία ενιαία βάση δεδομένων οφειλών κοινωνικής ασφάλισης 

(Αύγουστος 2013), 

iv. Μεταφέρουν 4,2 δις ευρώ των εισπράξιμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης των δυνατοτήτων είσπραξης του χρέους στο ενιαίο κέντρο είσπραξης 

(Αύγουστος 2013), 

v. Καθιέρωση μιας διαδικασίας για τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων οφειλών 

(Αύγουστος 2013). 
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3. Ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα συστήματα δόσεων των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

i.  να εισαχθούν στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ μέχρι τον (Ιούλιο 2013)· 

ii. και σε όλα τα άλλα ταμεία μέχρι τον (Δεκέμβριο 2013). 

2.3.5 Διοίκηση της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων  

1. Ο ΓΓΔΕ αντικαθιστά διευθυντές που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης (Συνεχές)·  

2. Οι Αρχές ανανεώνουν τουλάχιστον μηνιαίως την ιστοσελίδα που χρησιμοποιείται για τη 

δημοσίευση των συνοπτικών στατιστικών σε βασικούς δείκτες απόδοσης, του αριθμού των 

περιπτώσεων φοροδιαφυγής που αποστέλλονται στην Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των ποινικών 

διώξεων από τη φορολογική διοίκηση (Συνεχές). 

3. Ο ΓΓΔΕ κάνει πλήρη εφαρμογή της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 για 

την εναλλαγή στου διευθυντές που αναφέρονται στο νόμο: 

i. Για τους διευθυντές που έχουν τη θέση για περισσότερα από τρία χρόνια: τον 

(Σεπτέμβριο 2013)· 

ii. Συνεχόμενα μετά τον Σεπτέμβριο 2013. 

2.3.6 Εργαλεία 

1. Το νέο σύστημα ELENXIS θα αρχίσει να λειτουργεί σε μεγάλες εφορίες και ελεγκτικά 

κέντρα ως τον (Δεκέμβριο 2013). Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη. 

2. Το νέο σύστημα TAXIS θα λειτουργήσει σε όλες τις εφορίες (Οκτώβριος 2013).  

2.4 Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 

Η ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης αποτελεί το κλειδί 

για τον έλεγχο των δαπανών, και κατ’ επέκταση της δυνατότητας επίτευξης των δημοσιονομικών 

στόχων. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται στην θέσπιση μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ενίσχυση του 

πλαισίου ταυτόχρονα εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και των κύριων αρμόδιων 

υπουργείων. 

2.4.1 Παρακολούθηση και αναφορά 

Στον τομέα αυτό, οι Αρχές δεσμεύονται να υλοποιήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που 

περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των δαπανών μεταξύ των διαφόρων δημοσίων φορέων, καθώς 

και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις κρατικές επιχειρήσεις, και βάζοντας δικλίδες για την 

εξασφάλιση ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται με μεθοδευμένο τρόπο και οι δαπάνες βρίσκονται υπό 

έλεγχο. 

 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. Προσδιορίσει άλλους τομείς των λειτουργικών δαπανών, όπου μηχανισμοί 

παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσαν να εισαχθούν ή να ενισχυθούν 

(Συνεχές)· 
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2. Ενισχύσει το σύστημα παρακολούθησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των 

φορέων εκτός προϋπολογισμού με δαπάνες κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, για να είναι 

σε ισχύ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 (Δεκέμβριος 2013)· 

3. Εξασφαλίσει τη συνεπή παρακολούθηση των στόχων στον τομέα των ΤΚΑ απαιτώντας από 

τα ταμεία συντάξεων και απασχόλησης τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία μηνιαίες εκθέσεις, 

σύμφωνα με τα πρότυπα που συμφωνήθηκαν με το ΓΛΚ. Η παροχή στοιχείων προς το ΓΛΚ 

θα λάβει χώρα εντός τριών εβδομάδων από την ολοκλήρωση του μήνα, και θα αρχίσει τον 

Οκτώβριο του 2013. 

2.4.2 Ροές πληρωμών και εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Ένας σημαντικός τομέας όπου σημαντική πρόοδος πρέπει να γίνει είναι η πρόληψη της συσσώρευσης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο από την πλευρά των φόρων όσο και των δαπανών. Η Ελλάδα έχει 

μεταφέρει την Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της 

κανονικής χρηματοδότησης προς την οικονομία. Η εφαρμογή της οδηγίας απαιτεί την πληρωμή των 

τιμολογίων εντός 30 ημερών κατά κανόνα, ή εντός 60 ημερών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην 

Ελλάδα, η ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι υφιστάμενες 

διαδικασίες πληρωμής είναι εξαιρετικά αργές, που επιβαρύνονται από υπερβολικά επίπεδα ελέγχου 

και παρεμποδίζονται από την έλλειψη αυτοματισμού. 

Ωστόσο, εκδόθηκε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζοντας οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου 

να επεξεργάζονται όλες τις αιτήσεις πληρωμής εντός 20 ημερών, και να θέτουν προθεσμίες για κάθε 

στάδιο της διαδικασίας πληρωμής. Εντός του πεδίου εφαρμογής της εν εξελίξει συνολικής 

αναδιοργάνωσης των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης, το αποκαλούμενο έργο ERP, είναι 

αναγκαίο να απλουστευθούν οι διαδικασίες πληρωμής σε βραχυπρόθεσμο-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

για την επίτευξη του στόχου των 30 ημερών. Μια ενδιάμεση λύση θα πρέπει να έχει ως στόχο την 

άρση των κύριων σημείων συμφόρησης κατά την τρέχουσα διαδικασία και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγές στην εργασιακή πρακτική και τη 

νομοθεσία με βάση το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε από τις αρχές μετά την παροχή τεχνικής 

βοήθειας. Οι αρχές ξεκίνησαν τον εξορθολογισμό της τρέχουσας διαδικασίας με τη θέσπιση του Ν. 

4151/2013 ο οποίος μετέφερε την ευθύνη για την εκτέλεση των πληρωμών από τις εφορίες (Δ.Ο.Υ.) 

στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. 

 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ένα Προεδρικό Διάταγμα που θα περιγράφει τις 

νέες διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για 

την εκτέλεση των πληρωμών (Σεπτέμβριος 2013)· 

2. εφαρμόσει τις απαραίτητες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα και στις διοικητικές 

διαδικασίες ώστε να επιτρέπει οι εντολές πληρωμής και τα συνοδευτικά έγγραφα από τις 

Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου να εγκρίνονται και να γίνονται αποδεκτά ηλεκτρονικά 

(Οκτώβριος 2013)· 

3. θέσει σε εφαρμογή στατιστικές εκθέσεις για να επιτρέψει την παρακολούθηση της προόδου 

(Οκτώβριος 2013)· 

4. προετοιμάσει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την ικανοποίηση της απαίτησης της 

Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών (Οκτώβριος 2013) που θα περιλαμβάνει: 

i. μία ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων για την εξασφάλιση ότι μια τέτοια 

κίνηση είναι εφικτή έως την προθεσμία του Ιανουαρίου 2014· 

ii. μία επανεξέταση του νομικού πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής με σκοπό 

να το απλουστεύσει σημαντικά· 
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iii. τυποποιημένα όρια πάνω από τα οποία διαφορετικά επίπεδα έγκρισης θα απαιτούνται 

σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία. 

5. προετοιμάσει ένα κοινό σημείωμα από το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και το ΓΛΚ 

σχετικά με το ρόλο και το πεδίο για τον εξορθολογισμό των εκ των προτέρων ελέγχων του 

ΕΕΣ στον οικονομικό έλεγχο μετά την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του εκ των 

υστέρων πιλοτικού προγράμματος ελέγχων του ΕΕΣ που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 

Νοέμβριο, με τη βοήθεια του ολλανδικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δεκέμβριος 2013)· 

6. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα στους φορείς εκτός 

προϋπολογισμού και στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως σε σχέση με τις μεταφορές 

των αρμοδιοτήτων από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ, παρά τη πρόοδο 

στη δημιουργία των μητρώων δεσμεύσεων/συγχρηματοδότησης, η Κυβέρνηση θα: 

i. εξασφαλίσει ότι τα μητρώα δεσμεύσεων είναι σε λειτουργία στο 94 τοις εκατό 

των φορέων της γενικής κυβέρνησης με βάση την κάλυψη των φορέων του 

2013 (Σεπτέμβριος 2013). 

ii. παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μητρώων δεσμεύσεων 

διενεργώντας τακτικά στοχευόμενους ελέγχους στους δημόσιους φορείς που 

καλύπτονται από το σύστημα (Συνεχές).  

iii. επιβάλει την υποχρέωση στους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών να 

αναφέρουν τις δεσμεύσεις μέσω της θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν 

υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία, μέσω πειθαρχικών κυρώσεων για τους 

προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και με την ενίσχυση του ρόλου 

του ΓΛΚ στο να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους προϊσταμένους 

οικονομικών υπηρεσιών (Συνεχές).  

iv. αναλάβει δράση το συντομότερο δυνατόν μόλις γίνουν εμφανείς σημαντικές 

αποκλίσεις στους ετήσιους στόχους του ΕΟΠΥΥ (Συνεχές). 

7. Για την αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων που εξακολουθούν να βρίσκονται στον 

τομέα της κεντρικής κυβέρνησης, η Κυβέρνηση θα: 

i. ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό ανώτερων οικονομικών 

στελεχών με προσόντα για τις θέσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών 

σε όλα τα κύρια υπουργεία (Σεπτέμβριος 2013). 

ii. διορίσει τους προϊστάμενους οικονομικών υπηρεσιών με βάση τις νέες 

διαδικασίες (Σεπτέμβριος 2013).  

iii. Το ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ και το ΥΠΔΜΗΔ, σε συνεννόηση με τους προϊστάμενους 

οικονομικών υπηρεσιών, εξασφαλίζει επαρκή στελέχωση για τις οικονομικές 

λειτουργίες στα αρμόδια υπουργεία και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και 

ένα πρόγραμμα κατάρτισης για στελέχη της ΓΔΟΥ (Συνεχές). 
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8. Για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων οι όροι που 

πρέπει να πληροί μία κυβερνητική μονάδα για να επιτραπεί η εκταμίευση πόρων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση θα περιλαμβάνουν, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές: (i) 

εγκαθίδρυση από την μονάδα ενός πλήρως λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων, και (ii) 

υποβολή συνεπών στοιχείων, τουλάχιστον για διάρκεια τριών μηνών, σχετικά με τις 

δεσμεύσεις, πληρωμές και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (δύο μήνες για τον ΕΟΠΠΥ), 

και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιστροφές φόρων, (iii) επαλήθευση των 

απαιτήσεων. Φορείς οι οποίοι ικανοποιούν αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να 

εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ακόμα κι εάν ο μητρικός φορέας δεν τις 

πληροί. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να καθυστερούν την εκτέλεση της 

ανάκτησης φαρμακευτικών δαπανών (clawback) ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου. Η 

Κυβέρνηση θα: 

i. Διασφαλίσει την διοικητική ικανότητα ούτως ώστε η εκκαθάριση των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων να γίνει αποτελεσματική με στελέχωση των 

διάφορων μονάδων (Σεπτέμβριος 2013)· 

ii. Δώσει προτεραιότητα για εξόφληση από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα στις δημόσιες επιχειρήσεις για την 

παροχή δημοσίων υπηρεσιών (κυρίως παροχή νερού) και με άμεση μεταφορά 

από το ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για την εκκαθάριση των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 

(Σεπτέμβριος 2013). 

iii. Προσδιορίσει και θα θέσει σε εφαρμογή δράσεις έως τον Σεπτέμβριο του 

2013 για να εξασφαλίσει την εκκαθάριση όλων των εκκρεμών εφάπαξ (που 

λογίζονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Δεκέμβριο του 2011) ως τον 

Δεκέμβριο του 2013. 

9. Μόλις πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση όλων των επιβεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων (Συνεχές). 

2.5 Διασφαλίσεις για την υλοποίηση των δημοσιονομικών 

υποχρεώσεων 

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας είναι απαραίτητη για την επιτυχία του Προγράμματος Προσαρμογής της 

Ελλάδος. Ένας τρόπος είναι μέσω της έγκαιρης εφαρμογής του Δημοσιονομικού Συμφώνου της ΕΕ. Η 

Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τη διακυβερνητική Συνθήκη Σταθερότητας, Συντονισμού 

και Διακυβέρνησης στην ΟΝΕ. Ένα βασικό σημείο της Συνθήκης είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο το 

οποίο εισάγει εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς και βελτιωμένους μηχανισμούς επιβολής της 

νομοθεσίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βασικά μέτρα για να 

διασφαλίσουν την ικανοποίηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων, είναι απαραίτητα στις περιοχές: 

της κατάρτισης και υλοποίησης του Προϋπολογισμού, της παρακολούθησης και της υποβολής 

εκθέσεων, των διορθωτικών μηχανισμών και των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων, της διαφάνειας, 

της λογοδοσίας και επίβλεψης, της εξυπηρέτησης του χρέους. 

2.5.1 Ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων σύμφωνα με το 

Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ 

1. Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει την απαραίτητη νομοθεσία για την ενσωμάτωση των διατάξεων 

του Δημοσιονομικού Συμφώνου με σκοπό την καθιέρωση ενός διαρθρωτικού κανόνα 

ισολογισμού του προϋπολογισμού με αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης (Οκτώβριος 2013). 

2.5.2 Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και υλοποίηση 

Η Κυβέρνηση θα: 
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1. Υποβάλει στο Κοινοβούλιο τη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (ΜΠΔΣ) για το 

2014 (Σεπτέμβριος 2013). 

 

2. Θα υιοθετήσει τον οργανωτικό νόμο για τον προϋπολογισμό μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 

για να εισαγάγει: 

i. Η ΜΠΔΣ θα θέσει καθορισμένα ανώτατα όρια δαπανών για τα κύρια υπουργεία και 

τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και κάθε χρόνο ένα ανώτατο όριο για ένα 

επιπλέον έτος θα προστεθεί, ενώ τα ήδη καθορισμένα ανώτατα όρια (δηλαδή για τα 

δύο πρώτα έτη της κυλιόμενης τριετούς περιόδου που καλύπτεται από τα ανώτατα 

όρια) θα παραμείνουν όπως καθορίστηκαν προηγουμένως· 

ii. Καθιέρωση δεσμευτικών ετήσιων στόχων ισολογισμού του προϋπολογισμού για την 

τοπική αυτοδιοίκηση· 

iii. προσδιορίσει τους στόχους απόδοσης για ΔΕΚΟ· 

iv. Προβλέψεις για το εκ των προτέρων πάγωμα του 10% των διακριτικών πιστώσεων 

ανά γραμμή του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της ΜΠΔΣ. Οι παγωμένες πιστώσεις 

θα αποδεσμευτούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους κατόπιν τηρήσεως των 

δημοσιονομικών στόχων. Η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να αφορά τον προϋπολογισμό 

του 2014. 

v. Ένα κανόνα εσόδων για τη γενική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 

30% των εκτάκτων εσόδων άνω του στόχου θα χρησιμοποιηθούν για την 

αποπληρωμή του χρέους, ενώ μέχρι 70% θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν το 

επόμενο έτος από την κυβέρνηση για να στηρίξει προσωρινές πολιτικές με στόχο την 

τόνωση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αυτομάτως, κατόπιν επίτευξης 

των δημοσιονομικών στόχων. 

2.5.3 Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. Εξασφαλίσει τη συνεχή ισορροπία μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και παροχών, 

μεταφέροντας νωρίτερα τον Ιούνιο του 2014 την έναρξη ισχύος του δεσμευτικού μηχανισμού 

(για τις επικουρικές συντάξεις) που έχει ήδη νομοθετήσει για να τεθεί σε ισχύ από το 2015 

(Σεπτέμβριος 2013). 

2. Θα ενισχύσει την διακυβέρνηση και ανεξαρτησία του ΤΑΙΠΕΔ και θα εφαρμόσει έναν 

αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης, αν υπάρξουν τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία των 

αποκρατικοποιήσεων ή αποκλίσεις από τους στόχους, μέσω (τριμηνιαίως): 

i. Της επανεξέτασης της λειτουργίας του νόμου περί του πλαισίου των 

αποκρατικοποιήσεων, μέσω συγκεκριμένων Ποιοτικών Κριτηρίων Επίδοσης (QPCs) 

που θα επιβληθούν τη στιγμή που το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων εκτροχιαστεί. 

ii. Της λήψης, σε συνεργασία με ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ των αναγκαίων μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένων και αλλαγών στην υφιστάμενη νομοθεσία και/ή στη σύνθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η 

ανεξαρτησία και η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν με 

σημαντική απόκλιση οι στόχοι για αποκρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων για 

δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΑΙΠΕΔ παραμένει εκ των υστέρων 

πλήρως υπόλογο έναντι του Κοινοβουλίου σε ότι αφορά ζητήματα ακεραιότητας που 

σχετίζονται με κάθε πράξη αποκρατικοποίησης.  

iii. Της αυτόματης αύξησης του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, στην 

περίπτωση που υπάρξει υστέρηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που οφείλεται 

στην καθυστέρηση της πώλησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση 
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με τους στόχους του προγράμματος για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Κάθε υστέρηση στα 

έσοδα από αποκρατικοποίηση αυξάνει ceteris paribus την ανάγκη χρηματοδότησης 

και το λόγο χρέους. Για την άμβλυνση αυτής της ανεπιθύμητης εξέλιξης, εκτός αν 

συμφωνηθούν άλλες ρυθμίσεις με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ο στόχος του πρωτογενούς 

πλεονάσματος θα αυξηθεί με άμεση ισχύ κατά το 50 τοις εκατό του ελλείμματος των 

εισπράξεων, και θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω των περικοπών στις τρέχουσες 

δαπάνες της γενικής κυβέρνησης. Η προσαρμογή σε κάθε έτος δεν θα μπορεί να 

υπερβεί το 1 δις ευρώ.  

3. Ενίσχυση του διορθωτικού μηχανισμού για την τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) μέσω μίας 

προσέγγισης εκ των άνω προς τα κάτω για την προετοιμασία ρεαλιστικών προϋπολογισμών 

για τους ΟΤΑ για το 2014. Η προσέγγιση αυτή προβλέπει τα επόμενα βήματα: 

i. μια συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και ΓΛΚ επί των συνολικών 

επιχορηγήσεων από το κράτος στους ΟΤΑ σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες 

μακροοικονομικές προβλέψεις και τα δεσμευτικά ανώτατα όρια για το 2014-15 κατά 

την προετοιμασία της ΜΠΔΣ (Ιούλιος 2013)· 

ii. την έκδοση μίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προετοιμασία των 

προϋπολογισμών των ΟΤΑ για το 2014 (Ιούλιος 2013), που θα είναι σύμφωνη με το 

επίπεδο των επιχορηγήσεων από το κράτος, τους δικούς τους πόρους και με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των προϋπολογισμών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης· 

iii. οι δήμοι θα προετοιμάσουν τους προϋπολογισμούς για το 2014 σύμφωνα με τον 

κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού (Σεπτέμβριος 2013)· 

iv. μια διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο 

των ΟΤΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με τους συνολικούς στόχους της 

ΜΠΔΣ για τους ΟΤΑ, να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έγκριση της ΜΠΔΣ 

(Νοέμβριος 2013)· 

v. υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ από την αποκεντρωμένη 

διοίκηση (Δεκέμβριος 2013). 

2.5.4 Διαφάνεια, Λογοδοσία και Παρακολούθηση 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. Αυξήσει τη διαφάνεια και λογοδοσία προς το κοινό / Κοινοβούλιο, μέσω, πχ έκδοσης 

εκθέσεων για την κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή των θεσμοθετημένων 

δημοσιονομικών μέτρων, της δημοσίευσης αριθμού προσλήψεων, της κατάλληλης 

δημοσιονομικής αξιολόγησης των επιπτώσεων της νομοθεσίας, της ανάλυσης των κύριων 

πηγών των δημοσιονομικών κινδύνων που σχετίζονται με αλλαγές σε βασικές οικονομικές 

παραδοχές των προβλέψεων, καθώς και αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από τις 

κύριες πηγές του δημοσιονομικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένων των κρατικών εγγυήσεων 

και άλλων ενδεχόμενων υποχρεώσεων, κλπ (Δεκέμβριος 2013)  

2. Λάβει μέτρα για την ενίσχυση της φήμης του υφιστάμενου Κοινοβουλευτικού Γραφείου 

Προϋπολογισμού, της ανεξαρτησίας και της τεχνικής επάρκειας για ένα πλήρες 

δημοσιονομικό συμβούλιο (π.χ. παροχή / έγκριση των προβλέψεων για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς στόχους 

και τους δημοσιονομικούς κανόνες, την παροχή ανεξάρτητων αξιολογήσεων των 

δημοσιονομικών εξελίξεων και προκλήσεων, κλπ.), με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

(Δεκέμβριος 2013)  

2.5.5 Λογαριασμός εξυπηρέτησης χρέους  

1. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του λογαριασμού εξυπηρέτησης 

του χρέους για την παρακολούθηση των ταμειακών ροών, την αποφυγή της εκτροπής της 
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επίσημης χρηματοδότησης και να εξασφαλίσει την έγκαιρη εξυπηρέτηση του χρέους. Ο 

Νόμος 4063/2012 θέσπισε ένα χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδα. Σύμφωνα με 

το νόμο, οι εκταμιεύσεις από αυτόν το λογαριασμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

άλλους σκοπούς εκτός από την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέσω αυτού του λογαριασμού 

καταβάλλονται οι δαπάνες πληρωμής των τοκοχρεολυσίων των δανείων των ΥΕ, πράξεις 

διαχείρισης του χρέους και παραγώγων, καθώς και κάθε παράλληλο κόστος (αμοιβές και 

λοιπά έξοδα) που σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του χρέους και γενικότερα τη διαχείριση του 

δημοσίου χρέους. Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού είναι η εκταμίευση των δανείων του 

EFSF, υποκείμενη στην έγκριση του EFSF, καθώς και οι συνεισφορές της Ελληνικής 

Δημοκρατίας στην εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαμβανομένων όλων των εσόδων από την 

ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τουλάχιστον το 30% των 

απροσδόκητων εσόδων. Όλες οι πληρωμές από αυτόν τον λογαριασμό θα υπόκεινται σε 

προηγούμενη λεπτομερή αναφορά στο EFSF/ESM και εκ των υστέρων επιβεβαίωση από τον 

κάτοχο του λογαριασμού  (Συνεχής)  

2.6 Άλλες θεσμικές απαιτήσεις 

Πριν την εκτμίευση η Κυβέρνηση: 

a. Υιοθετεί τελικές τροποποιήσεις στο νόμο που θεσπίζει την Κεντρική Μονάδα 

Κρατικών Ενισχύσεων ΚΜΚΕ. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι 

υπεύθυνη για την εξέταση όλων των μέτρων, από όλη την κυβέρνηση, για τη 

συμμόρφωσή τους με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πριν από την 

εφαρμογή τους. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων θα είναι το μόνο σημείο 

επαφής για την Επιτροπή για όλα τα θέματα κρατικών ενισχύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η 

έγκαιρη και αποτελεσματική εκκαθάριση των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων. 

b. Εκκινεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διορισμό του Διευθυντή και των 

αξιωματούχων της ΚΜΚΕ και εκκινεί τις διαδικασίες στελέχωσης της ΚΜΚΕ. 

c. Η Κυβέρνηση τροποποιεί το νόμο περί ανάκτησης των παράνομων κρατικών 

ενισχύσεων με σκοπό να αποκλείσει σαφώς κάθε πιθανότητα ανάκτησης σε δόσεις. 

Πράγματι, το άρθρο 22.1.b του νόμου 4002/2011 αναφέρει σήμερα ότι η ανάκτηση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δόσεις και παραπέμπει στον Κώδικα Εισπράξεως 

Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αυτή. Ο 

επικαιροποιημένος νόμος θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα ανάκτησης σε 

δόσεις, ενώ, ενδεχομένως, να συνεχίσει να παραπέμπει στον προαναφερθέντα Κώδικα 

για άλλες διαδικαστικές πτυχές. 

Other Actions 

1. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη στελέχωση της ΚΜΚΕ ούτως ώστε να καταστεί πλήρως 

λειτουργική στο νέο της πλαίσιο (Aύγουστος 2013). 

2. Όλες οι ενέργειες που αποδίδονται στις δημόσιες αρχές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 

τους κανόνες περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (ΣΛΕΕ, άρθρο 63) (Συνεχής).  

2.7 Φτιάχνοντας μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια 

διοίκηση 

Η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας βήμα προς τη μείωση της 

σπατάλης, την συγκράτηση των μισθών του δημόσιου τομέα και την αύξηση της αποδοτικότητας και 

των επιπέδων παραγωγικότητας. Ως προαπαιτούμενο, οι παρακάτω δράσεις θα ληφθούν μέσα στους 

επόμενους μήνες. 
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2.7.1 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 

Με στόχο την επίτευξη ενός πιο λιτού και περισσότερο αποτελεσματικού κράτους, η Κυβέρνηση 

εισάγει μια αυστηρή αξιολόγηση των διοικητικών δομών και του προσωπικού, έτσι ώστε να 

διατηρήσει το σωστό μείγμα δεξιοτήτων του προσωπικού διαχρονικά. Η αναδιοργάνωση νομικών 

προσώπων συνεχίζεται, συμπεριλαμβανομένων καταργήσεων, και οι εργαζόμενοι είτε μεταφέρονται 

στο σχήμα κινητικότητας προκειμένου να διατεθούν σε εσωτερική ανακατανομή ή αναδιάρθρωση, ή 

απομακρύνονται. Αυτή η μεταρρυθμιστική διαδικασία επεκτείνεται στα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 

Γενικής Κυβέρνησης (extra budgetary funds) καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις 

μέσα στο 2013.  

Ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού, μέσω αξιολόγησης, κινητικότητας και ποιοτικής 

ανανέωσης μέσω εξόδων είναι τα εργαλεία στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι οι έξοδοι είναι ένα σημαντικό 

κανάλι για την πρόσληψη νέων και με υψηλά προσόντα των εργαζομένων μέσω δίκαιων, 

αντικειμενικών και διαφανών διαδικασιών που διαχειρίζεται ο οργανισμός πρόσληψης (ΑΣΕΠ).   

Πριν από την εκταμίευση οι Αρχές: 

a. Ολοκληρώνουν όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου 4200 υπάλληλοι να 

τεθούν στο σχήμα κινητικότητας εργαζομένων, με στόχο να τοποθετηθούν ουσιαστικά στο 

πρόγραμμα κινητικότητας πριν το τέλος του ουλίου 2013. 

b. Μέσω του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρυθμίσεων, υιοθετούν σχλεδια στελέχωσης για 

360,000 υπαλλήλους. 

c. Αναθεωρούν τη νομοθεσία για το σχήμα κινητικότητας προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος 

παραμονής στο σχήμα από τοςυ 12 στους 8 μήνες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

εξόδου νωρίς τον επόμενο χρόνο.  

 

Άλλες Ενέργειες  

Για την περαιτέρω προώθηση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια του 2013 οι Αρχές 

θα:  

1. Ολοκληρώσουν την τοποθέτηση τουλάχιστο 12,500 κοινών υπαλλήλων στο πρόγραμμα εως 

το Σεπτέμβριο 2013 και τουλάχιστο άλλων 12,500 κοινών υπαλλήλων στο πρόγραμμα 

κινητικότητας εως το (Δεκέμβριο 2013). Η συνέπεια των στόχων κινητικότητας με τους 

στόχους εξόδου θα σημαίνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ευρισκομένων στο πρόγραμμα 

κινητικότητας, τελικά θα εξέλθουν. Οι μισθοί των εργαζόμενων που θα τοποθετηθούν στο 

πρόγραμμα κινητικότητας θα μειωθούν στο 75%.  

2. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε καθεστώς κινητικότητας θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα 

σε ένα κεντρικά-καθορισμένο πλαίσιο αξιολόγησης που θα θεσμοθετηθεί μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2013 πριν από την ανακατανομή τους σε νέες θέσεις ή έξοδο (αν 

αποτύχουν να ανακατανεμηθούν).  

3. Συμφωνήσουν σε ελάχιστους μηνιαίους στόχους για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα 

βρίσκονται συνέχεια στο πρόγραμμα κινητικότητας μέχρι την έξοδό τους από το δημόσιο 

τομέα (Ιουλιος 2013).  

4. Θεσμοθετήσουν τριμηνιαίους ελάχιστους στόχους για το σχήμα κινητικότητας για το 2014 

(Σεπτέμβριος 2013).  

5. Να μεταφέρουν προς τα εμπρός τους στόχους για το δεύτερο μισό του 2014, και να 

διατηρήσουν τον προγραμματισένο ορισμό για τις εξόδους. Προκειμένου να υποστηρίξουν 

την επίτευξη του στόχου για αθροιστική έξοδο 4000 εργαζομένων, οι αρχές θα επιταχύνουν 
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τις πρσπάθειές τους για την διευθέτηση πειθαρχικών υποθέσεων και την περαιτέρω 

αξιολόγηση των άλλων φορέων. 

6. Θα ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις 400,000 θέσεων εως τέλη Σεπτεμβρίου και θα 

επιταχύνουν την ολοκλήρωσή τους προκειμένου να διατηρήσουν την καταληκτική 

ημερομηνία του τέλους του έτους για την γενική κυβέρνηση. 

7. Οι αρχές θα αναζητήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο και διαχείριση της μεταρρυθμιστικής 

διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό θα:  

i. Εγκρίνουν ένα διετές σχέδιο στρατηγικής και δράσης για τη διοικητική 

μεταρρύθμιση, παρουσιάζοντας το όραμα, τους στόχους, τις αρμοδιότητες και τα 

αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης (Σεπτέμβριος 

2013).  

ii. προετοιμάσουν ένα σχέδιο επικοινωνίας γι΄αυτή τη στρατηγική μεταρρύθμισης που 

θα απευθύνεται στη διοίκηση, τους κύριους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες 

(Σεπτέμβριος 2013).  

8. Για να προωθηθεί η αποτελεσματική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και η χρήση της 

κινητικότητας και της εξόδου, οι αρχές θα: 

i. προετοιμάσουν ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που θα εγκριθεί από το Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) τον Ιούλιο του 2013, συμπεριλαμβανομένου 

και ενός σαφούς και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για τις διαρθρωτικές 

αξιολογήσεις και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στελέχωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προτεραιότητες που θέτει το ΚΣΜ. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα πρέπει 

να καλύπτει τον πλήρη κατάλογο των δημόσιων φορέων ξεχωριστά.  

ii. Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, 

που θα εγκριθεί από το ΚΣΜ σταδιακά και το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 

2013. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να εφαρμοστούν με τις αντίστοιχες νομικές 

πράξεις τους για κάθε οντότητα εντός τριών μηνών μετά την έγκρισή τους από το 

ΚΣΜ. 

iii. Εμπλέξουν τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε σχέση με την αξιολόγηση των δομών και 

του προσωπικού που συνδέονται με την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής (ΕΣΠΑ 

Επιχειρησιακά Προγράμματα) και να επιδιώξουν τη συμφωνία της κατά τη λήψη 

των σχετικών αποφάσεων (συνεχής); 

iv. εγκρίνουν, μεσω του ΚΣΜ κοινές κατευθυντήριες γραμμές μέχρι τον Αύγουστο του 

2013 για να εξασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική λειτουργία του 

καθεστώτος κινητικότητας σε όλη την διοίκηση. Οι μονάδες ανθρώπινων πόρων 

(HR) και λειτουργίες και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη σε όλες τις υπηρεσίες 

πρέπει να λειτουργούν κάτω από αυτά τα κοινώς συντονισμένα πλαίσια, τους 

στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές. 

v. αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία του καθεστώτος κινητικότητας 

(Σεπτέμβριος 2013). Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 

για τη διαχείριση του προσωπικού, επιτροπών για την επιλογή του προσωπικού, μια 

βάση δεδομένων για τη διαχείριση των ανοικτών θέσεων εντός της διοίκησης, 

λεπτομερή διαδικασία, πακέτο αποχώρησης. Τα εργαλεία αυτά ανακοινώνονται σε 

όλη την διοίκηση το συντομότερο δυνατό.  

iii. Ολοκληρώσουν την αξιολόγηση μεμονωμένων υπαλλήλων για το σκοπό του 

προγράμματος κινητικότητας [Δεκέμβριος 2013]  

9. Καθιέρωση ενός μονίμου συνεχούς συστήματος ατομικών αξιολογήσεων. Ο πρώτος γύρος 

θα πρέπει να ολοκληρωθεί εως το Δεκέμβριο 2014.  
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10. Οι Ελληνικές Αρχές θα παράσχουν μια πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα της 

απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Προς τούτο θα: 

i. δημοσιεύουν σε μηνιαία βάση στοιχεία σχετικά με θέσεις πλήρους απασχόλησης στον 

δημόσιο τομέα και με θέσεις επί συμβάσει, τον αριθμό των εργαζομένων στο 

πρόγραμμα κινητικότητας, τον αριθμό των εξόδων τον αριθμό των εκκρεμών 

πειθαρχικών υποθέσεων στα διάφορα στάδια (μηνιαία)  

ii. καταγράφουν όλους τους εργαζομένους στη βάση δεδομένων της απογραφής εως το 

Σεπτέμβριο 2013. 

11. Το πρόγραμμα εξυγίανσης θα δημιουργήσει χώρο για να προσληφθεί νέο προσωπικό και 

αυτός ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν ελλείμματα 

εξειδικευμένου προσωπικού. Για το σκοπό αυτό: 

i. Η Κυβέρνηση θα προσλάβει έναν νέο υπάλληλο για κάθε έξοδο ως αποτέλεσμα (i) 

πειθαρχικών περιπτώσεων (ii) αναλυτικής αξιολόγησης των ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που 

θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις (iii) αξιολόγηση του προσωπικού 

που κάνει χρήση του σχεδίου κινητικότητας, ακόμα και προ οποιασδήποτε 

επανατοποθέτησης σε νέα θέση, (iv) εθελουσίων εξόδων από το σύστημα 

κινητικότητας (εξαιρουμένου του προσωπικού με λιγότερα από 3 έτη από τη 

συνταξιοδότηση) και (v) παρέλευσης 8 μηνών στο πρόγραμμα κινητικότητας. 

(συνεχής).  

ii. Αν η αξιολόγηση (που θα παρουσιάζεται στους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ σε μηνιαία βάση) σε 

οποιοδήποτε σημείο δείξει ότι τα σχέδια βρίσκονται εκτός τροχιάς για την επίτευξη 

των συνολικών στόχων, οι αρχές δεσμεύονται να μειώσουν τον λόγο πρόσληψης 

1:1 για τις προαναφερθείσες στο σημείο (i) εξόδους (συνεχής, μηνιαίως).  

iii. Για όλες τις άλλες εξόδους, πλην των αναφερομένων στο (i) το ποσοστό πρόσληψης 

θα παραμείνει 1:5, όπως προβλέπει το πρόγραμμα. (συνεχής)  

iv. Μέχρι τον Ιούλιο του 2013 οι Αρχές θα καθορίσουν λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για 

το 2013 σε διαβούλευση με ΕΕ-ΕΚΤ - ΔΝΤ.. 

v. Εως το Σεπτέμβριο 2013, σύμφωνα με την προετοιμασία του ετήσιου 

προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ, το Υπουργικό Συμβούλιο θα προσδιορίσει 

λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για το 2014 σε διαβούλευση με ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ 

vi. Θα διατεθούν τα σχέδια προσλήψεων στο ΑΣΕΠ με προειδοποίηση τουλάχιστον μία 

έξι μηνών σε σχέση με την επιθυμητή διαδικασία πρόσληψης, έτσι ώστε να 

επιτρέπεται σωστός σχεδιασμός και οι επιλογές να μπορούν να πραγματοποιηθούν 

με τα υψηλότερα πρότυπα, συμβατές με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. 

Εξασφάλιση επαρκών πόρων, έτσι ώστε οι να χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι 

από το ΑΣΕΠ για τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων βασισμένων 

στις ικανότητες (συνεχής).  

12. Προκειμένου να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινων 

πόρων, και να αξιοποιηθεί η εργασία στο Δημόσιο οι Αρχές θα:  

i. Καθορίσουν εως τον Ιούλιο 2013 μια στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους, 

προκειμένου να: 

 εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων από τις δημόσιες υπηρεσίες;  

 να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να 

διαχειριστούν οι σταδιοδρομίες των δημοσίων υπαλλήλω 
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(συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών πρόσληψης, διορισμών, εκπαίδευσης, 

αξιολόγησης καθώς και κινητικότητας); και  

 Αξιολογήσουν την εντολή, τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικά διορισμένων 

και των ανώτερων στελεχών του δημοσίου, που θα οδηγήσει σε μείωση του 

αριθμού των συμβούλων που θα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη 

περιγραφή εργασίας.  

ii. Αντικατοπτρίσουν αυτή τη στρατηγική στη νομοθεσία (Σεπτέμβριος 2013). Αυτή η 

νομική πράξη θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της θεσμικής συνέχειας και σε 

υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, και θα προσφέρει 

μια βάση για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανώτερων 

διευθυντικών στελεχών και εν γένει του προσωπικού.  

13. Οι Αρχές ορίζουν το σύνολο των οδηγιών για την οργάνωση των υπηρεσιών Ανθρωπίνων 

Πόρων με βάση τακτικά, κοινά και εγκάρσια πρότυπα και τα θέτουν σε εφαρμογή, με 

σκοπό να αναπτύξουν ένα συντονισμένη, σεβαστό και αποτελεσματικό δίκτυο ΑΠ εντός 

και μεταξύ των διαφόρων υπουργείων (Οκτώβριος 2013) 

 

2.7.2 Καταπολέμηση Διαφθοράς 

1. Μέχρι τον Ιούλιο 2013, οι Αρχές: 

i. Θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για να ευθυγραμμίσει το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς με τα ανάλογα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

εναντίον της διαφθοράς των ΗΕ, και των συμβάσεων και συστάσεων εναντίον της 

διαφθοράς του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

ii. Θα εκκινήσει την εφαρμογή των σχετικών δράσεων που εμπεριέχονται στο σχέδιο δράσης, 

που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για την περίοδο Μαρτίου- Ιουλίου 2013. 

2. Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

είναι πλήρως λειτουργικός. Αυτό θα απαιτήσει τη διαθεσιμότητα των χώρων και όλων των 

απαραίτητων υποδομών, την έναρξη της λειτουργίας της δομής διακυβέρνησης του Εθνικού 

Συντονιστή, καθώς και την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών 

συντονισμού (Σεπτέμβριος 2013). 

2.7.3 Συντονισμός Κυβερνητικών Πολιτικών και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Οι Αρχές: 

1. Θα αναλάβουν δράση για την εδραίωση της τρέχουσας προπαρασκευαστικής εργασίας σε μια 

ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θέτοντας 

το όραμα, τους στόχους, τις προτεραιότητες, τους μηχανισμούς παρακολούθησης και 

συντονισμού για την υποστήριξη της ανάπτυξης, την προώθηση και την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για μια καλύτερη εσωτερική 

λειτουργία της διοίκησης προς τους πολίτες. Η στρατηγική, η οποία θα περιλαμβάνει ένα 

σχέδιο εφαρμογής, θα πρέπει να εγκριθεί από το ΚΣΜ (Οκτώβριος 2013).  

2. Θα ολοκληρώσουν τα σχέδια στελέχωσης (με προτεραιότητα στους επικεφαλής ομάδων) της 

Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (ΓΓΣ), και να οργανώσει την εκπαίδευση του προσωπικού 

της και των ανταποκριτών συντονισμού στα Υπουργεία (Οκτώβριος 2013). 

3. Θα ολοκληρώσει το σχεδιασμό των διαδικασιών (σχετικά με τον προγραμματισμό, 

συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία και προετοιμασία των διαμεσολαβήσεων) για τις οποίες 

είναι υπεύθυνη η ΓΓΣ, και θα ξεκινήσει συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με προτεραιότητες 
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(Οκτώβριος 2013). Θα ολοκληρώσει την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών εως το 

Δεκέμβριο 2013. 

2.8  Αποφυγή σπατάλης και ποιοτική ενίσχυση μέσω χρηστών 

δημοσίων προμηθειών 

Σημαντικές δημοσιονομικές εξοικονομήσεις και αγορές υψηλότερης ποιότητας μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μέσω χρηστών διαδικασιών προμηθειών. Οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στο να: α) 

κάνουν πλήρως λειτουργική την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, τον νεοσύστατο θεματοφύλακα 

σχετικά με τις προμήθειες, β) την δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθειών, 

επιβάλλοντας σταδιακά την υποχρεωτική της χρήση από την δημόσια διοίκηση, γ) αυξάνοντας το 

μερίδιο των προμηθειών και υπηρεσιών που δημοπρατούνται μέσω των φορέων κεντρικών αγορών, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαισίων συμβάσεων, και δ) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση 

του συνόλου της νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών..  

2.8.1.1 Προκειμένου να καταστεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργική 

Η Κυβένρηση:  

1. Η ΕΑΔΣ εξασφαλίζει το συντονισμό και τη συνοχή της λειτουργίας των κεντρικών 

οργάνων Προμηθειών, της μεταρρύθμισης των ελληνικών κανονισμών περί δημοσίων 

συμβάσεων και του πλαισίου e-συμβάσεων με το συνολικό σύστημα και στρατηγική 

δημοσίων (Συνεχής)  

2.8.1.2 Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων:  

Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση πιο κεντρικών προμηθειών, ιδίως στον τομέα των 

προμηθειών υγείας, υπηρεσιών και προμηθειών (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικής φύσης 

προμηθειών και υπηρεσιών για την άμυνα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2009/81 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας). Επιπλέον, 

ξεκινάει τη δημιουργία ενός συστήματος στατιστικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 

χρησιμοποιεί τις συμβάσεις-πλαίσιο και εξετάζει την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 

συμπεριλαμβανομένων των έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ειδικότερα η Κυβέρνηση: 

 

Αγορά portal 

1. Ακολούθως της έκδοσης της ΚΥΑ περί της διαδικτυακής πύλης “Αγορά” για τη διαφάνεια 

των συμβάσεων, διευκολύνει τη συμμόρφωση μεσω της αναθεώρησης των προτύπων 

εγγράφων και παρέχοντας υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές εξαλείφοντας 

αλληλοεπικάλυψη με άλλες υποχρεώσεις αναφορών (Συνεχής) 

2. δημοσιεύει μια σειρά τυποποιημένων εντύπων για προκηρύξεις συμβάσεων που βασίζονται 

σε εκείνα που χρησιμοποιούνται γαι τη δημοσίευση των προκηρύξεων της ΕΕ Tenders 

Electronic Daily (Οκτώβριος 2013)  

3. αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2013 δημοσιεύει όλες τις ανακοινώσεις ανάθεσης 

συμβάσεων, και των συμβάσεων 

4. δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με προκηρύξεις για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα και για 

τον αριθμό των συμβαλλομένων αρχών ανεβάζοντας τις σχετικές πληροφορίες στο portal 

ξεκινώντας (για συμβάσεις με αξία άνω των € 30.000) (Συνεχής); 

5. δημοσιεύει τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης της λειτουργίας του portal, 

συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων (π.χ. 

αριθμός των προκηρύξεων / ανάθεσης συμβάσεων που δημοσιεύθηκαν, οι αριθμοί και ο 

τύπος της αναθέτουσας αρχής, η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων) (Οκτώβριος 2013). 
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Κεντρικοί Φορείς Αγορών (ΚΦΑ):  

6. Υιοθετεί αποφάσεις που οδηγούν στη δημιουργία ενός κεντρικού φορέα αγορών, στη 

Γενική Διεύθυνση για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, η κυβέρνηση και 

–αφού έλθουν σε λειτουργία- οι ΚΦΑ:  

i. Βασιζόμενη σε ένα κατάλογο κατηγοριών που καθορίστηκε τον Ιούνιο του 

2013, δημιουργεί και δημοσιεύει μια λεπτομερή λίστα προμηθειών και 

υπηρεσιών, όπου οι απαιτήσεις των πολλαπλών αναθετουσών αρχών 

μπορούν να ανάγονται σε έναν περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών. 

(Σεπτέμβριος 2013); 

ii. Εγκρίνει τουλάχιστον 3 προσοδοφόρες κατηγορίες για την προμήθεια, 

μέσω συμβάσεων-πλαίσιο, ολοκληρώνει το σχεδιασμό της πρόσκλησης για 

την υποβολή προσφορών και συντάσσει συγγραφή υποχρεώσεων 

(Οκτώβριος 2013) 

iii. Θέτει σε διαγωνισμό τουλάχιστο τρεις συμβάσεις – πλαίσια που 

χρησιμοποιούνται σε συχνές αγορές προμηθειών και υπηρεσιών στο 

επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης μέσω του ΚΦΑ.(Δεκέμβριος 2013) και 

αναθέτει τις συμβάσεις εως τα μέσα του 2014 

iv. Δίνει εντολή στις σχετικές υπηρεσίες να προμηθεύονται μέσω των 

συμβάσεων-πλαίσιο που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της Επιτροπής 

(Ιούνιος 2013); 

v. Χρησιμοποιεί συμβάσεις πλαίσια για την προμήθεια των 

προαναφερθέντων ομοιογενών αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ΚΦΑ. 

(Συνεχής) 

vi. Εκδίδει νομοθεσία που να επιβάλει την αγορά των προσδιορισθέντων 

ομοιογενών προμηθειών και υπηρεσιών, μέσω του ΚΦΑ για όλες τις 

οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης, χωρίς χρηματικά όρια και με τις 

μεταβατικές περιόδους που συμφωνήθηκαν με τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής. Οι αγορές του στρατού αναφορικά με τυποποιημένα μη 

στρατιωτικά αγαθά και υπηρεσίες (που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2009/81 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας) πραγματοποιούνται επίσης μέσω 

του ΚΦΑ. (Ιούλιος 2013) 

iv. Θέτει σε διαγωνισμό τουλάχιστο τρεις συμβάσεις – πλαίσια που 

χρησιμοποιούνται σε συχνές αγορές προμηθειών και υπηρεσιών στο 

επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης μέσω του ΚΦΑ. (Δεκέμβριος 2013).  

 

 

Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων: 

7. Αναλαμβάνει να υιοθετήσει μέχρι το Δεκέμβριο 2013 μια μεταρρύθμιση του συστήματος 

δημοσίων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των έργων, υλικών και υπηρεσιών υπό το 

συντονισμό της ΕΑΔΣ με στόχο:  

i. την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση της κύριας 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων  

ii. τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες 

συμβάσεις για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων σε όρους 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας;  

iii. Βελτίωση στις εθνικές διαδικασίες αναθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 

της μείωσης των καθυστερήσεων που προκαλούνται από το σύστημα 

αποκατάστασης και της αξιολόγησης του ρόλου της ΕΑΔΣ στον τομέα της 

έννομης προστασίας (επανορθώσεις και δικαστική προστασία). 
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8. Προχωρά με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το 

σχέδιο δράσης που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2013. 

Τα σχέδια όλων των νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων εφαρμογής του 

προαναφερθέντος σχεδίου δράσης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 

Σεπτέμβριο του 2013..   

2.8.1.3 Για να εκτελεστούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα 

(π.χ., e-procurement):    

Η Κυβέρνηση: 

1. Ακολούθως της διαβίβασης του σχεδίου για την e-procurement στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, υιοθετεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του σύμφωνα με τις 

καταληκτικές ημερομηνίες, συμπεριλαμβανομένων:  

i. Tη λειτουργία των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων 

έργων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών 

ii. Tη διαθεσιμότητα λειτουργιών, όπως η ηλεκτρονική κοινοποίηση και e-

tendering 

iii. Tην υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας από την κεντρική κυβέρνηση, 

την περιφερειακή κυβέρνηση και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα 

iv. Την επικοινωνία και τα προγράμματα κατάρτισης για τους χρήστες της 

πλατφόρμας 

v. Οι περιοδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης για την εξοικείωση των 

χρηστών με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών και ο 

προσδιορισμός στόχων στα επίπεδα χρήσης  

vi. η αλληλεπίδραση της πλατφόρμας με τη σχεδιαζόμενη απλοποίηση της 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων 

vii. τα μέσα για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρμας 

από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης στη χρήση 

ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ταυτότητας.  

Η εκτέλεση του σχεδίου και η τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών θα 

παρακολουθείται στενα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή, αρχής γενομένης από το 

Σεπτέμβριο του 2013. 

2. Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συμβάσεων (e-procurement), 

δεσμεύεται να:  

i. Τρέξει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για την κεντρική 

κυβέρνηση, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών αρχίζοντας 

από την 1
η
 Ιουλίου 2013. 

ii. Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμασίας του 

λογισμικού και της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Η “καταλληλότητα 

για συγκεκριμένο σκοπό” του συστήματος θα υπόκειται σε ανεξάρτητη 

αξιολόγηση. (Σεπτέμβριος 2013).  

3. Εξασφαλίζει τη χρήση της πλατφόρμας ως ακολούθως:  

i. Οι κεντρικοί φορείς αγορών (Γενική Διεύθυνση δημοσίων συμβάσεων για 

προμήθειες και υπηρεσίες των ΚΦΑ και ΕΠΥ), χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών για όλες τις διαδικασίες των 

διαγωνισμών. (Ιούνιος 2014) 

ii. Το σύνολο του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα χρησιμοποιεί την 

πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών για κοινές προμήθειες αγαθών και 

υπηρεσιών μέχρι το Δεκέμβριο 2015  
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4. Υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα στοιχεία των 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το 2013 έναντι των στόχων 

επιπέδων χρήσης. (1ο μισό του Ιανουαρίου 2014).  Επιπλέον, παρουσιάζει 

δεδομένα για: 

i. Τον αριθμό των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται 

ηλεκτρονικά (σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό επί του 

συνολικού αριθμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων υποβολής 

προσφορών)  

ii. Τον αριθμό των προσφορών με προδιαγραφές που δημοσιεύθηκε online 

iii. Τον αριθμό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε 

σχέση με το συνολικό αριθμό συμβάσεων. 

iv. Τα είδη των αγορών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας e-

procurement. 

v. Τον αριθμό των αναθετουσών αρχών που χρησιμοποιούν e-

procurement.   
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2.9 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού 

συστήματος για την εξασφάλιση βιωσιμότητας 

Η Κυβέρνηση: 

1. Εξασφαλίζει ότι όλες οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς το ΕΤΕΑ θα 

διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά έως (Δεκέμβριος 2013).  

2. Εξασφαλίζει ότι το νέο ενιαίο ταμείο ΕΤΕΑ θεσπίζει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο ένα 

μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών χρηματοδότησης που πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. 

3. Δημοσιεύει μια τακτική τριμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Υγείας, 

που στοχεύει στην παρακολούθηση και την αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και 

στην εξασφάλιση ότι οι συντάξεις αναπηρίας αντιστοιχούν σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 

10% του συνολικού αριθμού των συντάξεων. (Συνεχής, επόμενη έκθεση, Σεπτέμβριος 

2013) 

2.10 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί την ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, με στόχο 

την σταθεροποίηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία σε, ή, κάτω από το 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, 

διατηρώντας παράλληλα καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης 

φροντίδας. Τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής 

διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον 

εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου, την ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την 

ανάπτυξη μιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης και της υποδομής ηλεκτρονικής 

υγείας. 

 

Τα μέτρα του προγράμματος αποσκοπούν στην επίτευξη εξοικονόμησης κατά την αγορά (σε 

δεδουλευμένη βάση) εξωνοσοκομειακών φαρμάκων προκειμένου η δαπάνη αυτών να κατέλθει σε 

περίπου 2,371 δισ. Ευρώ, ενώ αυτή των ενδονοσοκομειακών φαρμάκων σε περίπου 0,66 

δισεκατομμύρια το 2013 (σε δεδουλευμένη βάση). Ο στόχος είναι οι δημόσια δαπάνη για φάρμακα 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης να φτάσει περίπου το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 

δισεκατομμύρια ευρώ (σύμφωνα με το μέσο όρο της ΕΕ) το 2014. Σύνολο (εξωνοσοκομειακή και 

ενδονοσοκομειακή) της δημόσιας δαπάνης για φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το 1,5 τοις εκατό το 2013 και 1,3 τοις εκατό το 2014.  

2.10.1 Διακυβέρνηση 

Για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήματος υγείας, τη βελτίωση της συνοχής της πολιτικής 

υγείας, τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση του 

διοικητικού κόστους, η κυβέρνηση (i) εξασφαλίζει την αποτελεσματική συγκέντρωση όλων των 

ασφαλιστικών ταμείων υγείας, χωρίς εξαίρεση, στον ΕΟΠΥΥ, επιβλέποντας τη μεταφορά του 

προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων (ii) εξασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά όλων 

των σχετικών με την υγεία διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τις ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών μισθοδοσίας), υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου υγείας. 

1. Από τον Ιανουάριο 2014, οι υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης θα αγοράζονται 

απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ μέσω προβολικών προϋπολογισμών βασισμένων στη 

διαδικασία κοστολόγησης KEN-DRGs (και το κόστος μισθοδοσίας πρέπει τουλάχιστον να 

αναφερθεί).  

2. Ο ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των γιατρών θα μειωθεί κατά ένα περαιτέρω 10% το 

2013. 
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2.10.2 Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2014, η κυβέρνηση εντείνει τις 

προσπάθειές της, και αναπτύσσει περαιτέρω το σύνολο των κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους 

τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, 

χονδρέμπορων, φαρμακείων, γιατρών και ασθενών) με την προώθηση της χρήσης των γενόσημων 

φαρμάκων και την αποδοτική χρήση των φαρμάκων γενικότερα.  

2.10.2.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των συνολικών στόχων 

1. Η κυβέρνηση εφαρμόζει το μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης [claw-back mechanism] 

(κάθε έξι μήνες) σε κατασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων ο οποίος εξασφαλίζει ότι η 

εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ) δεν θα υπερβεί 

τους ανωτέρω στόχους (Συνεχής). Ένα σημείωμα σχετικά με την συλλογή του claw back 

για το πρώτο ήμισυ του 2013 θα υποβληθεί έως το Σεπτέμβριο του 2013. 

2. Ενεργοποιεί μέτρα έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας μείωσης τιμών 

ή εισαγωγής εισιτηρίου στη θετική λίστα), εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο μηχανισμός claw-

back δεν επαρκεί για να επιτύχει τον στόχο. Αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν ισοδύναμο ποσό 

εξοικονομήσεων. (Οκτώβριος 2013).  

3. Επιπροσθέτως και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΟΠΥΥ εισάγει επιπρόσθετα κίνητρα και 

μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ανώτατου ορίου στη 

συνταγογράφηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποκατάσταση με γενόσημα. 

(Σεπτέμβριος 2013). 

 

2.10.2.2 Τιμολόγηση Φαρμάκων  

Η Κυβέρνηση: 

1. Αναθεωρεί προς τα κάτω τις τιμές των φαρμάκων, με βάση τις 3 χώρες της ΕΕ με τις 

χαμηλότερες τιμές (τριμηνιαία επικαιροποίηση της λίστας τιμών [κάθε τέσσερις μήνες] 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Συμβουλίου 89/105/EEC – η επόμενη λίστα 

τιμών θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και Σεπτεμβρίου 2013). 

2. Στη βάση της έκθεσης περί των επιπτώσεων των νέων περιθωρίων κέρδους των 

φαρμακείων, θα αναθεωρήσει τα περιθώρια κέρδους προς τα κάτω στο 15% ξεκινώντας 

από τον Ιανουάριο 2014. 

3. Εξασφαλίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ διαπραγματεύεται μια έκπτωση 5% μέσω συμφωνιών όγκου-

τιμής ή συμφωνίες επιμερισμού του κινδύνου εστιάζοντας στα πιο φάρμακα με τη 

μεγαλύτερη δαπάνη που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (συνεχής για το 2013 και 

2014) 

2.10.2.3 Συνταγογράφηση και παρακολούθηση 

 

Η Κυβέρνηση θα:  

1. Επικαιροποιήσει την θετική λίστα των καλυπτόμενων φαρμάκων και τη λίστα των 

ΜΗΣΥΦΑ. Οι λίστες αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται μετά από κάθε δελτίο τιμών (ή 

διόρθωση αυτού) (καταληκτικές ημερομηνίες πρέπει να ακολουθούν την 2.10.2.2.1 με 

κάποιο περιθώριο). 

2. Εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από γιατρούς, μονάδες 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, και παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και σε όλες 
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τις μονάδες του ΕΣΥ (κέντρα υγείας και νοσοκομεία) έως Σεπτέμβριο 2013. Η 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθίσταται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από δημόσιους 

πόρους (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις) 

(Συνεχής)  

3. Ολοκληρώσει το σύστημα (API) σύμφωνα με το οποίο τα φαρμακεία θα καταχωρούν 

ηλεκτρονικά τις όποιες εναπομείνασες χειρόγραφες συνταγές γιατρών, μέσα στην 

εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Νέα 

καταληκτική ημερομηνία Σεπτέμβριος 2013). 

4. Συνεχίσει να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης / πρωτόκολλα για 

γιατρούς, δίδοντας προτεραιότητα στα πιο ακριβά και/ή στα πλέον χρησιμοποιούμενα 

φάρμακα, και τις καθιστά υποχρεωτικές (συνεχής). 

5. Επιβάλλει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ξεκινώντας με τουλάχιστο 5 θεραπευτικές 

ομάδες έως Σεπτέμβριο 2013. 

6. Αναπτύσσει περαιτέρω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την υποχρεωτική εισαγωγή 

φίλτρων ICD-10 έως το Μάιο 2013 και φίλτρων SPC στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης (Με ρυθμό 500 φαρμάκων ανά μήνα αρχίζοντας τον Οκτώβριο 

2013). 

7. Ενισχύει την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέσω: 

i. αναλυτικών μηνιαίων εκθέσεων ελέγχου για τη χρήση της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥ και από τους συμβεβλημένους με τον 

ΕΟΠΥΥ παρόχους. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

ΕΚΤ και το ΔΝΤ (Συνεχής); 

ii. Τακτικής αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Συνεχής) 

iii. Λεπτομερών τριμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τις συνταγές και δαπάνες φαρμάκων 

που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον όγκο και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση 

γενόσημων και εκτός πατέντας φαρμάκων, καθώς και σχετικά με την έκπτωση που 

έλαβε από τα φαρμακεία και από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι εκθέσεις 

κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. (Συνεχής, 

Τριμηνιαία, νέα έκθεση Ιούλιος 2013) 

iv. Λεπτομερούς αναφοράς για την ατομική συνταγογραφική συμπεριφορά κάθε γιατρού 

συγκριτικά με το μέσο όρο των συγκρίσιμων (ειδικότητα, φόρτος εργασίας σε όρους 

ασθενών) γιατρών (και οι δύο στο ΕΣΥ συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα 

ταμεία υγείας μέχρι να συγχωνευτούν) και ειδοποιεί όταν παραβιάζει τις 

κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης. Αυτή η αναπληροφόρηση παρέχεται 

τουλάχιστον κάθε μήνα και μια ετήσια έκθεση δημοσιεύεται που καλύπτει: 1) τον 

όγκο και την αξία της συνταγογράφησης του γιατρού σε σχέση με τους συναδέλφους 

του και σε σύγκριση με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης 2) Τη 

συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων έναντι επώνυμων και φαρμάκων υπό 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 3) τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών. (Συνεχής); 

8. Επιβολής κυρώσεων και ποινών, ως συνέχεια της αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για 

ανάρμοστη συμπεριφορά, της σύγκρουσης συμφερόντων στη συνταγογραφική 

συμπεριφορά και της μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης 

του ΕΟΦ (Συνεχής); 

9. Ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και εισαγωγής μηχανισμών ακύρωσης 

γραμμικών κωδικών (barcodes) φαρμακευτικών προϊόντων σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και 

την ΗΔΙΚΑ (Σεπτέμβριος 2013). 
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2.10.2.4  Αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων  

Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση: 

a. Θέτει σε ενέργεια την υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση το ICD10 στο σύστημα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

 

Η Κυβέρνηση επίσης: 

1. Αυξάνει το ποσοστό των γενόσημων φαρμάκων επί του συνόλου των εξωνοσοκομειακών 

και καλυπτόμενων φαρμάκων ώστε να φτάσει στο 60% (σε όγκο) έως το Δεκέμβριο του 

2013. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω: 

i. Της αυτόματης μείωσης της μέγιστης τιμής των πρωτότυπων φαρμάκων 

προέλευσης όταν το πατέντο τους (περίοδος αποκλειστικότητας) λήγει («εκτός 

πατέντου» επώνυμα φάρμακα) στο 50 τοις εκατό της τιμής που είχαν κατά τη 

στιγμή της λήξης του πατέντου. Περαιτέρω μείωση θα επιτευχθεί με τη σύνδεση 

των εκτός πατέντου φαρμάκων με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοδικά αναθεωρητέων με τον τιμοκατάλογο. Οι 

παραγωγοί μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι την 

αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. (Σεπτέμβριος 2013)  

ii. Του καθορισμού της ανώτατης τιμής του γενόσημου στο 40 τοις εκατό της τιμής 

που είχε το φάρμακο προέλευσης με την ίδια δραστική ουσία, κατά το χρόνο της 

λήξης του πατέντου του (περίοδος αποκλειστικότητας). Μετά από αυτή την 

πρώτη μείωση, η τιμή του γενόσημου φαρμάκου προσδιορίζεται στο 80% της 

προς τα κάτω αναθεωρηθείσας τιμής του εκτός πατέντου φαρμάκου (όταν η 

περίοδος αποκλειστικότητας λήξει) η οποία πρόκειται να καθοριστεί στη βάση 

του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών στην ΕΕ όπως ορίστηκαν στο 

σημείο i. Οι παρασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερες 

τιμές, επιτρέποντας έτσι την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. 

(Σεπτέμβριος 2013) 

iii. Ολοκληρώνει την τιμολόγηση της μακράς λίστας γενόσημων φαρμάκων που 

αναμένουν τιμολόγηση σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Διαφάνειας της ΕΕ και 

εξασφαλίζει δυναμικές μειώσεις τιμών (Σεπτέμβριος 2013). 

iv. Της απόφασης σχετικά με την κάλυψη φαρμάκων πρόσφατα κατοχυρωμένων με 

πατέντο (δηλαδή νέων μορίων), με βάση αντικειμενικά, αυστηρά ιατρικά και 

κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας και, έως ότου να υπάρξει η δυνατότητα 

στο εσωτερικό, στηριζόμενη στις βέλτιστες πρακτικές health technology 

assessment της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας τους, όπως 

πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη, με ταυτόχρονη συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/105/EEC. (Συνεχής) 

v. Της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων αυτών που δεν 

είναι αποτελεσματικά ή οικονομικά αποδοτικά με βάση αντικειμενικά κριτήρια 

(Συνεχής)  

vi. Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΕΟΦ, της 

σύστασης επαρκούς επιστημονικού δυναμικού προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη κριτήρια κόστους / οικονομικής αποδοτικότητας κατά τη διαδικασία 

κάλυψης  από τα ασφαλιστικά ταμεία και αδειοδότησης και στη διαχείριση της 

θετικής λίστας και του μηχανισμού εσωτερικής τιμολόγησης αναφοράς 

(Οκτώβριος 2013).  

2. Θα λάβει περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του όγκου 

των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλευόμενους 

αποτελείται από γενόσημα φάρμακα, με τιμή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυμα 

προϊόντα και φάρμακα εκτός πατέντας. (Συνεχής) 
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3. Καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τουλάχιστον 2/3 

των φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία, χρησιμοποιώντας τις κεντρικές 

διαδικασίες προσφορών που αναπτύχθηκαν από την ΕΠΥ και επιβάλλοντας τη 

συμμόρφωση με θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης. (Συνεχής) 

2.10.3 Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους 

με τον ΕΟΠΥΥ  

Πριν από την εκταμίευση η Κυβέρνηση: 

a. Αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία που επιτρέπει στον Υπουργό Υγείας να 

δημιουργήσει ένα μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης (claw-back) που στοχεύει σος μη 

φαρμακευτικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί 

στόχοι στον τομένα υγειονομικής περίθαλψης για την περίοδο 2013-2015. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση: 

1. Ενεργοποιεί μέτρα έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας μείωσης τιμών 

ή εισαγωγής εισιτηρίου στη θετική λίστα), εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο μηχανισμός claw-

back δεν επαρκεί για να επιτύχει τον στόχο. Αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν ισοδύναμο ποσό 

εξοικονομήσεων. (Οκτώβριος 2013).  

2. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών που εισήχθησαν στο τέλος του 2012 

προκειμένου να βελτιώσει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ και να 

εξασφαλίσει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι κοντύτερα στον ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμένο το 2013. Τα μέτρα προς παρακολούθηση περιλαμβάνουν: Αλλαγές στις 

εισφορές του ΟΓΑ, στο πακέτο παροχών, στη συμμετοχή ασθενών στην φροντίδα από 

ιδιωτες παρόχους, και στις αμοιβές για υπηρεσίες διάγνωσης και φυσιοθεραπείας, όπως 

επίσης και στη χρήση συμφωνιών τιμής-όγκου και τη σύνθεση/είδος περιστατικών των 

ιδιωτικών παρόχων και τη χρήση ενός συστήματος τιμών αναφοράς για την ασφαλιστική 

κάλυψη των ιατρικών συσκευών. (Συνεχής)  

3. Θα υλοποιήσει όλα τα μέτρα που περιλαμβάνοναι στο “Σχέδιο Δράσης προς ένα 

Ολοκληρωμένο Σύνολο Νέων Μέτρων για τον Ελεγχο της Δαπάνης του ΕΟΠΥΥ” όπως 

συμφωνήθηκε με τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ και θα παρουσιάσει μια έκθεση υλοποίησης. 

(Τριμηνιαία) 

4. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μια τριμηνιαία έκθεση για τη συνταγογράφηση και τη δαπάνη 

διαγνωστικών εξετάσεων και ιδιωτικών κλινικών. (Συνεχής)  

5. Ξεκινάει διαγωνιστική διαδικασία για την εισαγωγή εσωτερικού συστήματος αναλυτικής 

και χρηματοοικονομικής λογιστικής κόστους στον ΕΟΠΥΥ (Ιανουάριος 2014) 

 

2.10.4 Παροχές Υπηρεσιών από το ΕΣΥ 

2.10.4.1 Αναδιοργάνωση και διοίκηση του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Η Κυβέρνηση:  

1. Υλοποιεί το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση, όπως ορίζεται στο Νόμο 

4052 / Μάρτιος 2012 με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων αδυναμιών, αξιοποιώντας 

οικονομίες κλίμακας και φάσματος, και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των 
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ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ευθυγράμμιση με την Οδηγία 2003/88/EΕ. 

Αυτό σημαίνει μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων κατά 5% το 2013 και 

ουσιαστική μείωση των κλινών, όπως θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ 1681/Β (28-7-2011). 

Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω:  

i. αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (συμπεριλαμβανομένων 

των ιατρών) εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων και των περιφερειών υγείας  

ii. ρύθμισης της παροχής δημόσιας νοσηλείας εντός και μεταξύ των νοσοκομείων, 

εντός της ίδιας περιοχής και υγειονομικής περιφέρειας 

iii. αναθεώρησης της δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς την 

κατεύθυνση εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η θεραπεία του 

καρκίνου ή η ανακουφιστική/τελική φροντίδα ανάλογα με την περίπτωση 

iv. αναθεώρησης των επειγόντων περιστατικών και εφημεριών 

v. βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής του βαρέως ιατρικού 

εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές, εγκαταστάσεις ακτινοθεραπείας, κλπ.) με βάση τις 

ανάγκες. 

vi. μείωσης των διοικητικών δαπανών, ιδίως με την κατάργηση των θέσεων των 

υποδιοικητών 

vii. μείωσης του κόστους με εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες 

πληροφορικής, υπηρεσίες εργαστηρίου και το κόστος υπηρεσιών του 

νοσοκομείου (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού). 

2. Εκπονεί μια ετήσια έκθεση που συγκρίνει τις επιδόσεις των νοσοκομείων με βάση ένα 

καθορισμένο σύνολο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (Συνεχής, επόμενη έκθεση 1η 

Απριλίου 2014). Στη βάση της ετήσιας έκθεσης του 2013 θα εκπονήσει μια συγκριτική 

μελέτη ως τον Οκτώβριο του 2013.  

3. Επικαιροποιεί σε ετήσια βάση μια έκθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους για το 

σύνολο του τομέα της υγείας και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τον προγραμματισμό 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. (Συνεχής, επόμενη έκθεση 1η Απριλίου 2014) 

4. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια ανάλυση των αναγκών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

των μακροχρόνια ανέργων (και των εξαρτημένων μελών των οικογενειών τους) που δεν 

δικαιούνται κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ. Η ανάλυση αυτή πραγματεύεται τόσο τους 

παρόντες και μελλοντικούς αριθμούς ασθενών όσο και τα σχετικά δημόσια κονδύλια που 

απαιτούνται. Η ανάλυση αυτή συμπεριλαμβάνει σενάρια θέσης σε προτεραιότητα ανάλογα 

με τις ανάγκες νοσηλείας των επηρεαζόμενων υποομάδων ασθενών. (Σεπτέμβριος 2013) 

2.10.4.2 Λογιστικός έλεγχος, πληροφορική και συστήματα παρακολούθησης 

 Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι: 

1. Ο ΕΟΠΥΥ δημοσιεύει μια μηνιαία έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών 

στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων 

μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα. Η έκθεση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη 

λεπτομερέστερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβάνοντας τόσο δεσμεύσεις δαπανών/αγορές (σε δεδουλευμένη βάση) όσο και 

πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση). Η έκθεση επίσης θα (1) περιγράφει τις 

επιδόσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη συσσώρευση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, και (2) προτείνει διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

(Συνεχής) 

2. Επιπλέον μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να βελτιωθεί η λογιστική, η τήρηση βιβλίων για 

προμήθειες ιατρικού υλικού και τα συστήματα χρέωσης, μέσω:  

i. Εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής κοστολόγησης, με την εφαρμογή του 

αντιστοίχου σχεδίου δράσης που πρέπει να ολοκληρωθεί με πλήρη κάλυψη 

όλων των νοσοκομείων μέχρι το Νοέμβριο 2013. 
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ii. Τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμών όλων των νοσοκομείων. 

(Σεπτέμβριος 2013). 

iii. Εισαγωγής ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τις ιατρικές προμήθειες που 

αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Εθνικό 

Κέντρο Ιατρικής Τεχνολογίας (ΕΚΕΒΥΛ) και τη χρήση του συστήματος 

observe.net για την παρακολούθηση των προμηθειών και τη χρήση 

διαγωνισμών για ιατρικές προμήθειες. (Συνεχής). 

iv. Εισαγωγής πρακτικών εφοδιαστικής για τη διαχείριση εισερχόμενων στα 

νοσοκομεία και τη διαχείριση αποθεμάτων, με τη χρήση συστημάτων σάρωσης 

γραμμωτού κώδικα για φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα. (Δεκέμβριος 2013). 

v. Ανάληψης απαραίτητης δράσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 

τιμολόγηση του πλήρους κόστους της θεραπείας (συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων μισθοδοσίας προσωπικού) – δηλ. το αργότερο 2 μήνες προς άλλες 

χώρες της ΕΕ και φορείς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για την θεραπεία / 

νοσηλεία υπηκόων / κατοίκων άλλων χωρών (Συνεχής). 

vi. Επιβολής της συλλογής της συμμετοχής των ασθενών και της εφαρμογής 

μηχανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξάλειψη άτυπων 

πληρωμών στα νοσοκομεία. (Συνεχής).. 

3. Η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να παρέχει στοιχεία δαπανών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της 

Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, δηλ. σύμφωνα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 

(άσκηση μέσω κοινού ερωτηματολογίου). (Οι αριθμοί του 2012 θα εκδοθούν ως τον 

Ιανουάριο 2014)  

4. Το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση της οικονομικών 

δεδομένων και δεδομένων δραστηριότητας σε νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Επιπλέον, 

ο Υπουργός Υγείας ορίζει ένα βασικό σύνολο δεδομένων που δεν αφορούν δαπάνες (π.χ. 

δείκτες δραστηριότητας), σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και 

του ΠΟΥ, που θα λαμβάνει υπόψη του τη μελλοντική έκδοση των σχημάτων DRG 

(διαγνωστικά συσχετιζόμενες ομάδες) στα νοσοκομεία (Συνεχής).  

5. Η Κυβέρνηση αρχίζει να αναπτύσσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων 

ασθενών (Συνεχής) 

6. Η Κυβέρνηση, με τεχνική βοήθεια από εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ, εξακολουθεί να 

αναπτύσσει το υφιστάμενο σύστημα DRGs, προκειμένου να αναπτύξει ένα σύγχρονο 

σύστημα κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (στη βάση 

μελλοντικών συμβάσεων-μπλοκ μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ) Τα υφιστάμενα ΚΕΝ/DRGs 

χρησιμοποιούνται σε όλα τα νοσοκομεία.  

i. Το Ινστιτούτο Διαχείρισης ΚΕΝ/DRG ιδρύεται (Οκτώβριος 2013).  

ii. Τα DRGs συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του 
προσωπικού. (Συνεχής) 

7. Θα γίνει μια ανάλυση σχετικά με το πώς τα λογιστικά συστήματα των νοσοκομείων 

ενσωματώνουν τα DRGs σε επίπεδο νοσοκομείου, εν όψει μελλοντικών αναφορών κόστους 

βασιζομένων στη δραστηριότητα, και πληρωμών στα νοσοκομεία βασιζομένων σε 

προοπτικούς προϋπολογισμούς, έως Σεπτέμβριο 2013.  

2.10.5 Κεντρικές Προμήθειες 

1. Η Κυβέρνηση θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των αντικειμένων δαπάνης, και επομένως 

και το μερίδιο της δαπάνης που καλύπτεται από διαδικασίες κεντρικών διαγωνισμών μέσω 

της ΕΠΥ έως το 45% της συνολικής δαπάνης σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές μέχρι το 

2014. Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 60% το 2015. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη χρήση 

τέτοιων διαγωνιστικών διαδικασιών (Συνεχές) 
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2. Η ΕΠΥ θα χρησιμοποιήσει διαδικασίες υποβολής προσφορών για συμβάσεις-πλαίσιο 

σχετικά με τα πιο ακριβά φάρμακα που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. (Συνεχής) 

3. Η ΕΠΥ θα δημοσιεύσει μια αναλυτική ετήσια έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά της (Η 

έκθεση του 2012 να δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο του 2013) 

4. Σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση 

διεξάγει τις απαραίτητες διαδικασίες διαγωνισμού για την υλοποίηση ενός πλήρους και 

ομοιόμορφου πληροφοριακού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό 

σύστημα υγείας), συμπεριλαμβανομένου του πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων. (Συνεχής)  

 

2.11 Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης 

1. Η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις 

σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 

της εξωτερικής αξιολόγησης των ανωτέρων/ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

(Συνεχής, Ιούνιος και Δεκέμβριος κάθε χρόνου).  

2. Στην ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση: Οι διατάξεις των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 

εφαρμόζονται πλήρως και ταχέως, συμπεριλαμβανομένων:  

i. Της ολοκλήρωσης της εξωτερικής αξιολόγησης των ανώτερων / ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Αρχής Εξασφάλισης Ποιότητας. 

(Δεκέμβριος 2013)  

ii. Της ολοκλήρωσης των οργανογραμμάτων και εσωτερικών κανονισμών των 

Ιδρυμάτων Ανώτερης / Ανώτατης εκπαίδευσης (Mάρτιος 2014);  

iii. Επικαιροποίησης σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας για την 

ενοποίηση/συγχώνευση τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (σχέδιο ΑΘΗΝΑ) 

(Σεπτέμβριος 2013).  

3. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η νέα πολιτική αξιολόγησης σχολείων 

(συμπεριλαμβανομένης της αυτο-αξιολόγησης) και του εκπαιδευτικού προσωπικού ξεκινά 

να εφαρμόζεται. (Σεπτέμβριος 2013) Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της αξιολόγησης 

για το εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικά για τους Διευθυντές Σχολείων τους Σχολικούς 

Συμβούλους και τους Περιφερειακούς Διευθυντές, σύμφωνα με τη νέα πολιτική 

(Δεκέμβριος 2013). 

 

3 Σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος 
1. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι δεν θα χορηγηθεί καμία κρατική ενίσχυση στις τράπεζες 

προτού να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τους κανόνες κρατικής 

ενίσχυσης. 
 

3.1 Πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την ενδυνάμωση του 

τραπεζικού συστήματος 

Πριν την εκταμίευση,  

1. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα καλέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να 

ολοκληρώσει τη διάθεση των δύο μεταβατικών τραπεζών (bridge banks). Η απόφαση για 
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τις συναλλαγές θα πρέπει να λάβει υπόψη το δημόσιο συμφέρον, τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα καθώς και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.   

2. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύονται ότι θα 

ολοκληρώσουν μία αναλυτική στρατηγική για τον τραπεζικό τομέα σε συνεργασία με τo 

ΤΧΣ και την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ. Το Υπουργείο Οικονομικών και  η Τράπεζα της Ελλάδος 

δεσμεύονται ότι θα διατηρήσουν ένα τραπεζικό τομέα τεσσάρων πυλώνων υπό την 

προϋπόθεση ότι το ΤΧΣ θα έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου στις 

συστημικές τράπεζες     

Η ΤτΕ δεσμεύεται ότι: 

1. Θα αναπτύξει ένα σχέδιο εφαρμογής για τον εξορθολογισμό του συνεταιριστικού 

τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Πανελλήνιας Τράπεζας, ως μέρος της 

αναλυτικής στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα. 

2. Θα κάνει τα απαραίτητα νομικά και κανονιστικά βήματα για την εφαρμογή της 

στρατηγικής για τον συνεταιριστικό τομέα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013. 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα καλέσει το ΤΧΣ να: 

3. Αναλάβει να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της 

Eurobank σε έναν ιδιώτη στρατηγικό διεθνή επενδυτή μέχρι τα τέλη Μαρτίου 

2014. Για το σκοπό αυτό, σύμβουλοι  θα αναλάβουν με σύμβαση μέχρι τα τέλη 

Αυγούστου 2013,  θα δημιουργηθεί ένα μέτρο αξιολόγησης για τους εν δυνάμει 

επενδυτές μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013 και οι εν δυνάμει πλειοδότες θα δύνανται να 

ξεκινήσουν μια διαδικασία ελέγχου των στοιχείων το αργότερο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 

2013. Η δομή της διάθεσης θα σχεδιαστεί με στόχο να δώσει κίνητρο για συμμετοχή σε 

επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν την  πλειοψηφία του κεφαλαίου στο μέλλον.  

3.2 Χρηματοδότηση 

Η ΤτΕ δεσμεύεται ότι: 

1. Θα διατηρήσει επαρκή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες του 

Ευρωσυστήματος (συνεχής). 

2. Θα ζητήσει από τις τράπεζες να παράσχουν τυποποιημένες τριμηνιαίες προβλέψεις 

ισολογισμών (σχέδια χρηματοδότησης) μετά την ολοκλήρωση της άσκησης της 

ανακεφαλαιοποίησης. Οι τράπεζες θα πρέπει να ορίσουν την πορεία προς την επίτευξη, 

μεσοπρόθεσμα, ενός βιώσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου μέσω της διεύρυνσης της 

χρηματοδοτικής βάσης τους και της μείωσης της εξάρτησής τους από την έκτακτη παροχή 

ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα και τις εγγυήσεις της κυβέρνησης. Τα σχέδια 

χρηματοδότησης θα χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την Τράπεζα της Ελλάδος και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και να 

αξιολογήσουν, σε συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ, αν τα σχέδια των τραπεζών είναι 

στο σύνολό τους συνεπή με το μακροοικονομικό πλαίσιο του προγράμματος.  

3.3 Κρατικές προνομιούχες μετοχές των τραπεζών 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι:  
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1. Δεν θα λάβει μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα υπονόμευαν τη φερεγγυότητα των 

τραπεζών (συνεχής). 

2. Δεν θα ζητήσει από τις τράπεζες να πληρώσουν μέρισμα στις προνομιούχες μετοχές, ή 

αμοιβές ή φόρους αντί αυτού, εκτός κι αν έχουν διανεμόμενα κέρδη (εξαιρούνται τα 

κέρδη από τις εξαγορές και την πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό) και η ΤτΕ έχει δώσει 

τη συγκατάθεσή της, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοια πληρωμή θα μπορούσε να είναι συμβατή 

με τη διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων από εδώ και στο εξής (συνεχής). 

 

3.4 Σε συνέχεια της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

Η ΤτΕ: 

1. Θα συνεχίσει τις προετοιμασίες ώστε η εποπτική προσομοίωση ακραίων καταστάσεων να 

ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2013, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, του 

πεδίου εφαρμογής και του αποτελέσματος, υπό την επίβλεψη της Συντονιστικής 

Επιτροπής που την αποτελούν εκπρόσωποι από την ΤτΕ/ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και την ΕΑΤ. 

2. Έχει προσλάβει ένα σύμβουλο για να διεξάγει έναν έλεγχο ποιότητας στοιχείων 

ενεργητικού, με μια ενδιάμεση προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013 

και την παράδοση της τελικής μελέτης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ο έλεγχος των 

διαδικασιών για τα επισφαλή δάνεια είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί μέχρι τα 

τέλη Σεπτεμβρίου 2013. 

3.5 Διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού υπό ρευστοποίηση 

Η ΤτΕ δεσμεύεται ότι: 

1. Θα συνεχίσει να βελτιώνει τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού υπό ρευστοποίηση 

(συνεχής). 

2. Θα αναπτύξει μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013 ένα σχέδιο εφαρμογής το οποίο θα περιγράφει 

περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση των εισπράξεων και τον καθορισμό στόχων, ώστε να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των διευρυμένων εργαλείων.  

3.6 Εποπτικό μοντέλο και η ευθύνη του ΤΧΣ 

Η ΤτΕ δεσμεύεται ότι: 

1. Θα αναθεωρήσει το εποπτικό μοντέλο της ώστε να το ευθυγραμμίσει με τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές και να είναι συνεπές με την οδηγία του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού και θα στοχεύσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τα τέλη 

Δεκεμβρίου 2013.  

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι: 

2. Θα τροποποιήσει το νόμο 3864/2010 ότι όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, πρέπει να είναι σύμφωνες με την 

εντολή του ΤΧΣ, εάν παρθούν σύμφωνα με το νόμο και με στόχο να προστατευθεί 

το δημόσιο συμφέρον, και ιδιαίτερα η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σύμφωνα 

με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας όπως καθορίζονται στο Νόμο 
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4046/2012 (ΦΕΚ Α 28), καθώς οι δεσμεύσεις αυτές αναθεωρούνται από καιρού 

εις καιρόν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου νόμου (Ιούλιος 2013). 

3. Θα αναθεωρήσει σε συνεργασία την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τη λειτουργία του ΤΧΣ μέχρι 

τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013. Η οποιαδήποτε προσαρμογή θα λάβει υπόψη τις 

εργασίες που ανακύπτουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα και το μακροχρόνιο 

συμφέρον του τραπεζικού τομέα και των φορολογούμενων. 

 

3.7 Αναθεώρηση των νομικών πλαισίων αφερεγγυότητας 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι: 

1. Θα εφαρμόσει τους απαραίτητους κανονισμούς ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το 

«Πρόγραμμα Διευκόλυνσης» το οποίο υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο, μέχρι τα τέλη 

Αυγούστου 2013. 

2. Θα υιοθετήσει ορισμούς για έννοιες όπως «αποδεκτές δαπάνες διαβίωσης» και 

«συνεργάσιμοι δανειολήπτες» ως καθοδήγηση για τα δικαστήρια και τις τράπεζες μέχρι 

τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013. 

3. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη ρύθμιση των επισφαλών δανείων για τα 

νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τις εταιρίες (συνεχής). 

4. Θα βασιστεί στα σημαντικά επιτεύγματα για τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων 

αφερεγγυότητας κάνοντας τα ακόλουθα βήματα: 

i. Δημιούργησε μία ομάδα εργασίας για να εντοπίσει τρόπους να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ρύθμισης των δανείων για τα 

νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τις εταιρίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013. 

ii. Για το σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013, σε 

διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα εντοπίσει τους κύριους περιορισμούς 

και, 

iii. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013, με τεχνική βοήθεια, θα προτείνει 

συγκεκριμένα βήματα για ενδυνάμωση σε αυτό τον τομέα. 

 

Με τον έλεγχο των διαδικασιών των τραπεζών για τα επισφαλή δάνεια, η ΤτΕ: 

5. Θα θεσπίσει σε διαβούλευση με τις τράπεζες και την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι τα τέλη 

Δεκεμβρίου 2013, με βάση τον έλεγχο των διαδικασιών των τραπεζών για τα επισφαλή 

δάνεια, ένα χρονικά προσδιορισμένο πλαίσιο για τις τράπεζες για τη διευκόλυνση της 

διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δανειοληπτών με τη χρήση τυποποιημένων 

πρωτόκολλων. 

7. Θα απαιτήσει από τις τράπεζες να παρουσιάσουν, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013 μία 

στρατηγική για τη βελτίωση των διαδικασιών για τα επισφαλή δάνεια (με την 

ενδυνάμωση των εσωτερικών μονάδων διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την 

ανάθεση έργου σε εξωτερικούς ειδικούς).   
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8. Θα απαιτήσει από τις τράπεζες να παραδώσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2013 ένα 

αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίσει όλες τις ελλείψεις που θα 

εντοπιστούν στον έλεγχο. 

9. Ενώ η Κυβέρνηση απέχει από την υιοθέτηση νέων ή την τροποποίηση υπαρχόντων 

σχεδίων αναδιάρθρωσης χρέους, θα κάνει την πρώτη αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Διευκόλυνσης μέσα στους πρώτους έξι μήνες 

από την έναρξή του.  

3.8 Ίδρυση του Επενδυτικού Ταμείου (IfG) 

Η Κυβέρνηση σκοπεύει να: 

1. Ιδρύσει το IfG, ένα μη τραπεζικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα, ώστε να δράσει ως 

καταλύτης για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, ειδικά για τις ΜΜΕ,  

ελαχιστοποιώντας τους δημοσιονομικούς κινδύνους. 

2. Για να αντιμετωπίσει τους πιστωτικούς περιορισμούς, ελέγχοντας τους δημοσιονομικούς 

κινδύνους, το IfG: (i) θα παράσχει χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, (ii) θα παράσχει μετοχικό 

κεφάλαιο στις ΜΜΕ που έχουν σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και σε κεφάλαια 

ιδιωτικών συμμετοχών και καινοτόμων επιχειρηματικότητας, (iii) θα παράσχει 

χρηματοδότηση ή συμμετοχή στο κεφάλαιο για έργα υποδομών, (iv) στις περιπτώσεις που 

παρέχει χρηματοδότηση, θα διαθέτει τα δάνεια αυτά μόνο με συμφωνίες 

συγχρηματοδότησης με σημαντική συμμετοχή από εμπορικές ή συνεταιριστικές τράπεζες, 

και (v) θα δανείζει και θα επενδύει με όρους της αγοράς.    

3. Το IfG (vi) δεν θα δέχεται καταθέσεις και (vii) δεν θα δεχτεί συμμετοχή στο κεφάλαιο ή 

άλλη χρηματοδότηση από εγχώρια χρηματοοικονομικά ιδρύματα που ανήκουν ή 

ελέγχονται από το δημόσιο τομέα και (viii) θα περιορίσει τις εγγυήσεις σε επίπεδα που 

δεν θα ξεπερνούν τη συμμετοχή στο κεφάλαιο (του IfG) της Ελληνικής Δημοκρατίας.   

4. Η Ελληνική Δημοκρατία θα επιδιώξει να γίνει τελικά μέτοχος μειοψηφίας, με τη 

συμμετοχή της στο κεφάλαιο να περιορίζεται σε €350 εκατομμύρια τα επόμενα τρία 

χρόνια.  

5. Οι μέτοχοι εκτός από την Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να συμφωνήσουν στο 

διορισμό της διοίκησης του IfG. Το διοικητικό συμβούλιο του IfG θα έχει δυνατή διεθνή 

παρουσία για να διασφαλίσει μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας.   

6. Τέλος, αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ του ΕΤΕΑΝ και του IfG θα 

αποφευχθούν, και οι αρμοδιότητες αυτές θα εκτελεστούν από το IfG κατόπιν αιτήματος 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπό την έγκριση των επενδυτών του IfG. 

3.9 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι: 

1. Θα διασφαλίσει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν παραγκωνίζει 

των ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό τομέα (συνεχής). 

2. Θα διασφαλίσει ότι το κομμάτι του εμπορικού τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων θα είναι σε σταδιακή απομείωση. Σε αυτό το θέμα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να 
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αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2013 ώστε να προβλέπει ότι το κομμάτι του εμπορικού τομέα δεν θα 

παράσχει νέα δάνεια και δεν θα δέχεται νέες καταθέσεις, εξαιρουμένης της ανανέωσης 

των υπαρχουσών καταθέσεων.    

3. Σε διαβούλευση με την ΕΕ, θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 αναφορικά με το 

πεδίο των δραστηριοτήτων του κομματιού του τομέα που θα διατηρηθεί ώστε να 

διασφαλίσει ότι θα δράσει μόνο στην περίπτωση ανεπάρκειας της αγοράς.  

4 Ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και 

προώθηση της απασχόλησης 
Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει την αποτελεσματική εφαρμογή των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην 

αγορά εργασίας και θα βασιστεί σε αυτές ώστε να στηρίξει την αποκατάσταση της 

ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους, ιδιαίτερα τη συνεχιζόμενη μείωση του ονομαστικού 

μοναδιαίου κόστους εργασίας στην οικονομία κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για την περίοδο 2012-

2014, και να τονώσει την απασχόληση. Η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε οι μειώσεις στο εργατικό κόστος να οδηγήσουν 

σε χαμηλότερες τιμές και στη διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας.  

 

Η Κυβέρνηση προωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαμόρφωσης μισθών, μειώνει το μη-

μισθολογικό κόστος εργασίας, καταπολεμά την αδήλωτη εργασία και την παραοικονομία, εκτός των 

άλλων και με τον εξορθολογισμό των διοικητικών βαρών και την αύξηση της διαφάνειας και την 

επιβολή του εργατικού δικαίου. Η Κυβέρνηση θα προάγει πολιτικές ώστε να βοηθήσει τους ανέργους 

να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αυξήσει την αντιστοίχιση τους με εν δυνάμει εργοδότες 

και να βελτιώσει τον κοινωνικό ιστό προστασίας με έναν οικονομικά ανεκτό και επαρκή τρόπο. Οι 

μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία θα εφαρμοστούν σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς 

εταίρους, και σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Θεμελιώδεις Κανόνες 

Εργασίας.   

 

4.1 Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διαμόρφωσης μισθών 

Η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του κατώτατου μισθού σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζει ότι η 

δυναμική των μισθών στηρίζει την απασχόληση ενώ παράλληλα θέτει ένα κατώτατο όριο για το 

εισόδημα από την εργασία. Επομένως, η Κυβέρνηση:  

1. Υιοθετεί μέχρι τον Ιούλιο του 2013 ένα νόμο που να προσδιορίζει το μηχανισμό λήψης 

αποφάσεων για το θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό που θα επικρατήσει μετά το τέλος του 

Προγράμματος όταν λήξει το ισχύον πάγωμα. Ο νόμος αυτός θα καθορίζει τη διαδικασία για 

τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους ενδιαφερόμενους και ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, πριν να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός με Υπουργική Απόφαση με τη 

συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπλέον, θα καθορίσει πως οι συνθήκες της 

ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα οι προοπτικές ανάπτυξής της, η παραγωγικότητα και τα 

επίπεδα ανταγωνιστικότητας θα συνυπολογίζονται στη διαδικασία των αποφάσεων ώστε να 

διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της προώθησης και της διατήρησης της υψηλής 

απασχόλησης και της μείωσης των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της διασφάλισης του 

εισοδήματος εργασίας με ισορροπημένο τρόπο.    

2. Επανεξετάζει την υπάρχουσα δομή του συστήματος των κατώτατων μισθών, με σκοπό την 

πιθανή βελτίωση της απλότητας και της αποτελεσματικότητάς του ως προς την προώθηση της 
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απασχολησιμότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διεύρυνση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

4.2 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας  

Με σκοπό το μετριασμό του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και επομένως της ενίσχυσης της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η Κυβέρνηση:  

1. Υιοθετεί νομοθεσία μέχρι το Νοέμβριο του 2013 για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των 

κοινωνικών εισφορών με τρόπο που δεν επιβαρύνει τα έσοδα, μεταξύ άλλων, με τη διεύρυνση 

της βάσης για τις εισφορές, απλοποιώντας τους κανονισμούς μεταξύ των διαφόρων ταμείων, 

επικεντρώνοντας στη συλλογή των εισφορών και όχι των συνεισπραττόμενων φόρων και 

μειώνοντας τις μέσες εισφορές κατά 3.9 ποσοστιαίες μονάδες από το τρέχον επίπεδο. Η 

μείωση θα εισαχθεί σταδιακά τα χρόνια 2014, 2015 και 2016.    

2. Ως ενδιάμεσα βήματα, θα γίνουν μελέτες πιθανών αλλαγών στο σύστημα κοινωνικών 

εισφορών και θα προταθούν σχέδια δράσης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. 

3. Διεξάγει μελέτες για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα σε εταιρίες όπου οι 

εισφορές για τέτοια προγράμματα υπερβαίνουν τις κοινωνικές εισφορές για τους 

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε αντίστοιχες εταιρίες/τομείς που καλύπτονται από το 

ΙΚΑ, και παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις για τη μείωση των κοινωνικών εισφορών 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. 

4. Βάσει των μελετών για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα, και σε 

συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των κοινωνικών εισφορών, μειώνει τις 

εισφορές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα 

υψηλές, και προσαρμόζει τα οφέλη με έναν δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο μέχρι το 

Δεκέμβριο του 2013. 

4.3 Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, καταπολέμηση της 

αδήλωτης εργασίας και της παραοικονομίας  

Για τη στήριξη της επισημότητας στο εργασιακό καθεστώς με την αναμόρφωση του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας και για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τον εξορθολογισμό των 

διοικητικών βαρών, η Κυβέρνηση:  

1. Εντείνει την προσπάθεια κατά της αδήλωτης εργασίας και αυξάνει την αποτελεσματικότητα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στον πυρήνα των αλλαγών αυτών αναμένεται να είναι η 

θέσπιση προτεραιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η ενίσχυση του 

εντοπισμού των πιο σοβαρών περιπτώσεων παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας 

(Συνεχής).  

2. Αναθεωρεί τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι τον Ιούλιο του 

2013. 

3. Εξορθολογίζει το σύστημα αναφοράς των εργοδοτών και των εργαζομένων μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2013. 

4.4 Περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 

Η Κυβέρνηση θα εξετάσει τους υπάρχοντες κανονισμούς εργασίας με σκοπό να εντοπίσει μέτρα, τα 

οποία, βάσει των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων, θα συνεισφέρουν επιπλέον στην προσέλκυση 

επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα ευθυγραμμίσουν την Ελλάδα με 

τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. Η άσκηση αυτή θα περιλαμβάνει μία συγκριτική επισκόπηση 

κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στην αναδιάρθρωση εταιριών και τις μαζικές απολύσεις ώστε να 

διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης προσαρμογής και η δίκαιη κατανομή του βάρους της 
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προσαρμογής μεταξύ των εργαζομένων, των εταιριών και της Κυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η 

Κυβέρνηση:   

1. Εντοπίζει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες, σε διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους, μέχρι το Νοέμβριο του 2013, και τις εφαρμόζει μέχρι το Δεκέμβριο 

του 2013. 

4.5 Μια πιο διαφανής και επιβαλλόμενη εργατική νομοθεσία 

Για τη διευκόλυνση της ερμηνείας, τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και την αύξηση της 

δυνατότητας επιβολής της εργατικής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση κωδικοποιεί μέχρι το Δεκέμβριο του 

2013 όλη την υπάρχουσα νομοθεσία γύρω από τις εργασιακές και τις βιομηχανικές σχέσεις σε ένα 

μοναδικό Εργατικό Κώδικα. 

4.6 Στήριξη προς τους ανέργους 

Η Κυβέρνηση επιταχύνει τις προσπάθειες ώστε να αποτρέψει η ανεργία να γίνει μόνιμη και να 

μετριάσει τις δυσκολίες της ανεργίας, εστιάζοντας: στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των 

μακροχρόνια ανέργων και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, στη μείωση των 

αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, και στη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων 

μεταξύ επαγγελμάτων και τομέων με τη βελτίωση των πολιτικών κατάρτισης και στην υποστήριξη της 

απασχολησιμότητας των μη προνομιούχων ομάδων, στη στόχευση τμημάτων του πληθυσμού με 

μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη εισοδήματος και χωρίς δικαίωμα για κοινωνικές μεταβιβάσεις, και 

στην τόνωση της κοινωνικής οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, η Κυβέρνηση θα επιδιώξει να 

εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Κυβέρνηση θα βελτιώσει την 

ικανότητά της να αξιολογεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να διενεργεί αξιολόγηση των 

πολιτικών βάσει στοιχείων ώστε να ενισχύσει το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και το συντονισμό 

των πολιτικών της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών. 

1. Για το σκοπό αυτό, και προκειμένου να παράσχει συνεχή στήριξη στις πολιτικές της αγοράς 

εργασίας, η Κυβέρνηση συνολικά υιοθετεί ένα αναλυτικό Σχέδιο Δράσης μέχρι τον Ιούλιο 

του 2013 εστιάζοντας: 

i. Στη διεύρυνση βραχυχρόνιων προγραμμάτων εργασίας στο δημόσιο που στοχεύουν σε 

νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, σε μακροχρόνια ανέργους και νέους που δεν 

είναι στην εκπαίδευση, στην απασχόληση ή στην κατάρτιση ως μέτρο έκτακτης και 

προσωρινής φύσεως, όσο η ζήτηση εργασίας παραμένει χαμηλή. Μπορεί να στοχεύσει 

σε ένα πρώτο γύρο έως σε 50000 άτομα ως μέτρο έκτακτης και προσωρινής φύσεως, 

όσο η ζήτηση εργασίας παραμένει υποτονική. Οι δήμοι και οι άλλες δημόσιες Αρχές 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν άμεσα σε τέτοιου είδους προγράμματα 

δημοσίων έργων με προϋπόθεση τον πλήρως επαρκή και διαφανή έλεγχο τέτοιων 

προγραμμάτων (ανοικτή προκήρυξη, δημοσίευση στο διαδίκτυο των έργων με πλήρεις 

λεπτομέρειες, και τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών).  

ii. Στην προώθηση της εφαρμογής του προγράμματος με κουπόνια για τους νέους. 

iii. Στη στήριξη αντιστοίχησης εργασίας μεταξύ ανέργων και εν δυνάμει εργοδοτών και 

στη δραστηριοποίηση των ανέργων μέσω της αναμόρφωσης του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων 

με τη δημιουργία συνεργασιών που θα παράσχουν ποιοτική κατάρτιση, καθοδήγηση 

και υπηρεσίες απασχόλησης. 

iv. Στη βελτίωση και την επέκταση μεσοπρόθεσμα, συντονισμένα με εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, του φάσματος και της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας και 

επαγγελματικής κατάρτισης και στην ενδυνάμωση της σύνδεσής τους με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας και τους εν δυνάμει εργοδότες. Η Κυβέρνηση θα παράσχει ένα 

σχέδιο για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι με συγκεκριμένα μέτρα μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2013. 

Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να ενημερώνει για τη χρηματοδότηση επερχόμενων 

πρωτοβουλιών. 
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2. Η Κυβέρνηση θα εκδώσει μία Πράσινη Βίβλο για την κοινωνική προστασία και πολιτική με 

σκοπό να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στήριξης του εισοδήματος 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. 

3. Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει ένα σύστημα στήριξης του εισοδήματος με βάση εισοδηματικά 

κριτήρια (σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος) το οποίο θα στοχεύει στους φτωχούς, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ώστε να μετριάσει τη φτώχεια και να 

προλάβει την υποβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου (πιλοτική φάση μέχρι 

τον Ιανουάριο του 2014 το αργότερο και εθνική έναρξη μέχρι το 2015). Η πιλοτική φάση θα 

καταστήσει δυνατή τη δημιουργία και τη δοκιμή μηχανισμών στόχευσης, διαδικασιών 

εγγραφής και πλατφόρμας παροχών, καναλιών διανομής και συστημάτων πληρωμών με 

επαρκείς διαδικασίες ελέγχου. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ενεργοποίηση των 

δικαιούχων. Και θα υπάρξει σταδιακή ενσωμάτωση και άλλων παροχών και κοινωνικών 

υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω διεύρυνση της στήριξης των μακροχρόνια 

ανέργων και άλλων συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων οι οποίοι δεν δικαιούνται 

επίδομα ανεργίας θέτοντας σε εφαρμογή ένα σύστημα βοηθήματος ανέργων που θα στοχεύει 

στους φτωχούς. Όπως και με το σύστημα στήριξης του εισοδήματος, θα πρέπει να βασίζεται 

σε εισοδηματικά κριτήρια  και να προωθεί την ενεργοποίηση των δικαιούχων και την 

ενσωμάτωση και άλλων παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών.   

4. Ένα συγκεκριμένο έγγραφο θέσεων για το σύστημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

με βάση εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να ετοιμαστεί μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Το 

έγγραφο αυτό θα προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα και τον οδικό χάρτη για την εθνική 

έναρξη, θα εντοπίζει πιλοτικές γεωγραφικές περιοχές και τον πληθυσμό που αποτελεί στόχο, 

θα παρουσιάζει κονδύλια του προϋπολογισμού και θα περιγράφει το θεσμικό πλαίσιο 

συμπεριλαμβανομένου του μητρώου. Θα κάνει αρχικές προτάσεις για αμοιβαίες ευθύνες, και 

μέσα ενεργοποίησης των δικαιούχων, θα περιγράφει πως το σύστημα αυτό θα αλληλοεπιδρά 

και θα ενσωματωθεί με άλλες πολιτικές της αγοράς εργασίας και κοινωνικές μεταβιβάσεις, 

και θα προτείνει συγκεκριμένους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το 

έγγραφο θέσεων θα προσδιορίσει γενικές αρχές οι οποίες θα διασφαλίζουν τη διαφανή και 

δίκαιη επιλογή εταίρων για συμπληρωματικές υπηρεσίες μεταξύ κρατικών και τοπικών 

υπηρεσιών, οργανισμών τοπικών κοινοτήτων, ΜΚΟ, και εταίρων του ιδιωτικού τομέα. Η 

(σταδιακή) ενσωμάτωση των συστημάτων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και 

βοηθήματος ανέργων με τις  υπάρχουσες μεταβιβάσεις εισφορών, υπηρεσίες ενεργοποίησης 

του εργατικού δυναμικού και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες είναι σημαντική για να 

διασφαλιστεί η επαρκής στήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη και για να έρθουν πιο κοντά στην 

εργασία, και θα συζητηθεί επίσης στο έγγραφο θέσεων. Η έγκαιρη προετοιμασία θα 

διευκολύνει εμπροσθοβαρώς τις νέες πρωτοβουλίες εφόσον καταστεί δημοσιονομικά εφικτό 

με βάση τα υπάρχοντα κονδύλια του προϋπολογισμού.    

5. Για την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών σε ασφάλιση υγείας, η Κυβέρνηση ετοιμάζει 

ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία με ξένους εμπειρογνώμονες (το οποίο θα ολοκληρωθεί 

στο δεύτερο μισό του 2013), και θα εργαστεί ώστε να επεκταθεί η κάλυψη του 

προγράμματος σε περισσότερους δικαιούχους και να συμπεριλάβει περισσότερες υπηρεσίες 

περίθαλψης (Ιανουάριος 2014). 

5 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική 

δραστηριότητα  
Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και συνολικά του οικονομικού περιβάλλοντος και που 

συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

περιλαμβάνουν οριζόντια μέτρα που μειώνουν το χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για τη 

δημιουργία μίας εταιρίας, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για μεταποιητικές δραστηριότητες, τις 

άδειες για περιβαλλοντικά έργα και δραστηριότητες, εξαγωγές και εισαγωγές σε συνδυασμό με μέτρα 

που βελτιώνουν τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. 
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5.1 Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος  

5.1.1 Εξορθολογισμός / εξάλειψη οιονεί χρεώσεων 

1. Η Κυβέρνηση εξαλείφει στον προϋπολογισμό του 2014 τη μεγάλη πλειοψηφία των 

οιονεί δημοσιονομικών χρεώσεων που εντοπίζονται στη λίστα που παρουσιάστηκε 

στις υπηρεσίες της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2011 κατά τρόπο δημοσιονομικά 

ουδέτερο (Οκτώβριος 2013). 

5.1.2 Περιορισμός διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών 

1. Η Κυβέρνηση παίρνει επιπλέον μέτρα για τη διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, 

όπως μετράται από το δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέχρι το 

Μάιο του 2014. 

2. Για την εφαρμογή του νόμου 3982/2011 για την fast track διαδικασία αδειοδότησης για 

τα τεχνικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση θεσπίζει δευτερεύουσα νομοθεσία: 

i. Για τον προσδιορισμό του τέλους για την απόκτηση άδειας ψυκτικού μέχρι τον 

Ιούλιο του 2013. 

ii. Για τη διαδικασία κοινοποίησης για το τεχνικό επάγγελμα του ηλεκτρολόγου 

μέχρι τον Ιούλιο του 2013. 

iii. Για τα τέλη της κοινοποίησης για το τεχνικό επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μέχρι 

τον Ιούλιο του 2013. 

iv. Για την ύλη και τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανών μέχρι 

τον Αύγουστο του 2013. 

v. Για τον προσδιορισμό του τέλους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανών 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. 

vi. Για την ύλη και τη διαδικασία απόκτησης άδειας ηλεκτρολόγου μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2013. 

vii. Για τον προσδιορισμό του τέλους για την απόκτηση άδειας ηλεκτρολόγου μέχρι 

τον Οκτώβριο του 2013. 

viii. Για τις συνθήκες διεξαγωγής εξετάσεων από ιδιωτικούς φορείς μέχρι το 

Νοέμβριο του 2013. 

ix. Για την αντικατάσταση της επαγγελματικής εμπειρίας με σεμινάρια που 

διοργανώνουν αναγνωρισμένοι οργανισμοί μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

x. Για τα τέλη για τα σεμινάρια που θα αντικαθιστούν την επαγγελματική εμπειρία 

μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

3. Για την εφαρμογή του Νόμου 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση εκδίδει:  

i. Τις Υπουργικές Αποφάσεις (Αρθ. 8.3) παραθέτοντας τις τυπικές 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων στην κατηγορία Β: 

a. Σταθμοί παραγωγής ενέργειας με τη χρήση αερίου ή υγρών καυσίμων, 

έργα εξόρυξης, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, κέντρα κράτησης και 

φυλακές, κατασκευαστικά έργα, βενζινάδικα, πτηνοτροφία και 

γεωργικές δραστηριότητες, και υδατοκαλλιέργεια (Ιούλιος 2013).   

b. Γκαράζ και χώροι στάθμευσης, υδραυλικά έργα, λιμάνια, 

περιβαλλοντολογικά έργα υποδομής για απόβλητα και λύματα, δρόμοι, 

νοσοκομεία, έργα εναέριων μεταφορών, κέντρα υπερυψηλής τάσης, και 

ειδικά έργα και δραστηριότητες (Σεπτέμβριος 2013). 
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ii. Η Υπουργική Απόφαση (Αρθ. 10.2) για το περιεχόμενο της Ειδικής 

Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τον τύπο του έργου ή της 

δραστηριότητας (Σεπτέμβριος 2013). 

iii. Η Υπουργική Απόφαση (Αρθ. 19.9) για τον προσδιορισμό των διαδικασιών για 

τη διαβούλευση και τη συμμετοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

δημόσιας διαβούλευσης (Οκτώβριος 2013). 

iv. Το Προεδρικό Διάταγμα (Άρθ. 14.5) για την ίδρυση της διεύθυνσης  

περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Οκτώβριος 2013). 

v. Οι υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι (Άρθρα 11.3, 11.4, 11.5 και 11.6) για 

το περιεχόμενο του φακέλου για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό των 

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων και την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Οκτώβριος 2013). 

vi. Η Υπουργική Απόφαση (Άρθ. 18.5) για το Ψηφιακό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

(Φεβρουάριος 2014). 

vii. Η Υπουργική Απόφαση (Άρθρο 17.8) για τον καθορισμό αντισταθμιστικών 

τελών και διαδικασιών (Απρίλιος 2014). 

viii. Τα Προεδρικά Διατάγματα (Άρθ. 16.6) για την καθιέρωση μητρώου 

πιστοποιημένων εκτιμητών της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Ιούνιος 2014). 

ix. Για την επιβεβαίωση της προόδου στον τομέα της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, μία επανεξέταση της εφαρμογής του νόμου 4014/2011 που θα 

εξετάζει το βαθμό στον οποίον οι διαδικασίες αξιολόγησης έχουν απλοποιηθεί 

και έχουν γίνει πιο σύντομες (Δεκέμβριος 2013). 

4. Για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων, η Κυβέρνηση αδειοδοτεί τουλάχιστον δύο 

χώρους διάθεσης για επικίνδυνα απόβλητα (Σεπτέμβριος 2013). 

5. Για την αντιμετώπιση των επενδυτικών εμποδίων τα οποία προκύπτουν από τις ποικίλες και 

κατακερματισμένες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, η Κυβέρνηση παρουσιάζει τον Ιούλιο 

του 2013 ένα στρατηγικό όραμα και μία αποτίμηση των διαδικασιών επενδυτικών 

αδειοδοτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει ένας οδικός χάρτης το Σεπτέμβριο του 2013, με 

στόχο την εισαγωγή περισσότερης αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και διαύγειας στην 

αδειοδότηση επενδύσεων. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλη 

μείωση στον αριθμό των αδειών που απαιτούνται από τη δημόσια διοίκηση, με στόχο την 

αντικατάστασή τους, εάν χρειαστεί, από λιγότερο απαιτητικά έγγραφα, όπως δηλώσεις και 

κοινοποιήσεις, καθώς και σε εξορθολογισμό των διαδικασιών και των αρμοδιοτήτων για 

την έκδοση αδειών.  

6. Για την απλοποίηση των εξαγωγικών και των εισαγωγικών διαδικασιών, η Κυβέρνηση: 

i. a. Ορίζει τουλάχιστον 20 εξαγωγείς στο πρόγραμμα εξουσιοδοτημένων 

εμπόρων για φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. 

b. Εφαρμόζει πλήρως ένα σύστημα ελέγχου βάσει τεχνικών εκτίμησης κινδύνου 

το οποίο θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέχρι τον Ιανουάριο του 2014.  

c. Ακολουθώντας το παράδειγμα των φρέσκων φρούτων και του λευκού τυριού, 

αναθεωρεί προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες για πέντε ακόμα 

προϊόντα (ελαιόλαδο, καλλυντικά, προφίλ αλουμινίου, κονσερβοποιημένα 

ροδάκινα, προϊόν διπλής χρήσης) μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, και  

d. Εξορθολογίζει τις σχετικές διαδικασίες μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

ii. Ξεκινάει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τις εισαγωγές που θα δίνει τη δυνατότητα 

για τελωνειακές εργασίες όλο το εικοσιτετράωρο στα τελωνεία στο αεροδρόμιο 

Αθηνών και δύο βάρδιες στο Λιμάνι του Πειραιά μέχρι τον Ιούλιο του 2013.   
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iii. Υιοθετεί τις ακόλουθες διαδικασίες σε πιλοτικά τελωνεία μέχρι τον Ιούλιο του 

2013: 

a. Επιτρέπει την «παρουσίαση αγαθών» σε καθορισμένες τοποθεσίες και όχι 

μόνο στο Τελωνείο υπό κανονικές διαδικασίες.   

b. Δικαιολογητικά ζητούνται μόνο όταν η διασάφηση επιλεγεί από το σύστημα 

αξιολόγησης κινδύνου για έλεγχο εγγράφων ή φυσικό έλεγχο.  

c. Σε περίπτωση που ζητηθούν δικαιολογητικά για κάθε τύπου διασάφηση, 

γίνονται δεκτές φωτοτυπίες, φαξ ή συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και  

d. Η εξουσιοδότηση από τον εκπροσωπούμενο έμπορο στον τελωνειακό 

εκπρόσωπο θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να χρειάζεται μάρτυρας ή 

συμβολαιογραφική πράξη.  

iv. Εφαρμόζει αυτόματη εκκαθάριση για διασαφήσεις χαμηλού κινδύνου σύμφωνα 

με τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πιλοτικά τελωνεία μέχρι 

το Νοέμβριο του 2013, και 

b. Σε όλα τα τελωνεία μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.  

c. Ευθυγραμμίζει το σύστημα αξιολόγησης κινδύνου για τις εξαγωγές με τις 

βέλτιστες πρακτικές των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 

διασφαλίσει ότι το επίπεδο των ελέγχων συγκλίνει σε όλα τα τελωνεία με το 

μέσο επίπεδο των ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το Σεπτέμβριο του 

2013. 

d . Κάνει παρόμοιες ευθυγραμμίσεις στο σύστημα αξιολόγησης κινδύνου για τις 

εισαγωγές μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

v. a. Διασφαλίζει ότι το σύστημα ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs) 

υποστηρίζει την υποβολή διασαφήσεων και δικαιολογητικών για τις εξαγωγές 

σε όλα τα τελωνεία μέχρι τον Ιούλιο του 2013. 

b. Διασφαλίζει ότι το σύστημα ηλεκτρονικού τελωνείου υποστηρίζει την 

υποβολή διασαφήσεων και δικαιολογητικών για τις εισαγωγές σε όλα τα 

πιλοτικά τελωνεία μέχρι τον Ιούλιο του 2013.  

c. Διασφαλίζει ότι το σύστημα ηλεκτρονικού τελωνείου υποστηρίζει την 

υποβολή διασαφήσεων και δικαιολογητικών για τις εισαγωγές και ηλεκτρονικές 

πληρωμές για εξαγωγές και εισαγωγές, σε όλα τα τελωνεία μέχρι το Νοέμβριο 

του 2013.   

vi. a. Με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων μέχρι το Νοέμβριο του 2013.   

b. Παρουσιάζει ένα αναλυτικό σχέδιο με χρονοδιάγραμμα για το πώς οι 

βελτιστοποιημένες διαδικασίες θα εισαχθούν και σε όλα τα άλλα τελωνεία μέχρι 

το Δεκέμβριο του 2013. 

c. Εφαρμόζει βελτιστοποιημένες διαδικασίες μόνιμα σε πιλοτικά τελωνεία στο 

Αεροδρόμιο Αθηνών και στο Λιμάνι του Πειραιά μέχρι τον Ιανουάριο του 

2014. 

d. Εισάγει βελτιστοποιημένες διαδικασίες μέσα στο 2014 και τις εφαρμόζει 

μόνιμα σε όλα τα άλλα τελωνεία μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. 

vii. Στελεχώνει και εξουσιοδοτεί την Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για το 

σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική και τον Οδικό Χάρτη για την Διευκόλυνση 

του Εξωτερικού Εμπορίου, να συντονίσει και να παρακολουθήσει την εφαρμογή 

της μεταρρύθμισης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. 

7. Για τον εντοπισμό και την εξάλειψη περιττών απαιτήσεων υποβολής αναφορών για τις 

επιχειρήσεις: 



Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 

51 

 

i. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την προπαρασκευαστική ανάλυση του 

Καθιερωμένου Μοντέλου Κόστους σε 13 τομείς για τον εντοπισμό διοικητικών 

βαρών για τις επιχειρήσεις (Σεπτέμβριος 2013). 

ii. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Καθιερωμένου Μοντέλου 

Κόστους σε 13 τομείς (Δεκέμβριος 2013). 

iii. Μετά τον εντοπισμό των διοικητικών βαρών η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τις 

τροποποιήσεις στη νομοθεσία των επιμέρους κλάδων (Μάρτιος 2014). 

8. Για τη διευκόλυνση του χωροταξικού σχεδιασμού, η Κυβέρνηση: 

i. Υιοθετεί ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για να απλοποιήσει και να 

μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τις διαδικασίες της πολεοδομίας (Ιούλιος 

2013). 

ii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού ώστε 

να είναι συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, 

την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη ενέργεια ως ακολούθως: 

a. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, η δεύτερη φάση της τροποποίησης 

ολοκληρώνεται μέχρι τον Ιούλιο του 2013. 

b. Η τρίτη φάση για τη διατύπωση προτάσεων ολοκληρώνεται μέχρι το 

Νοέμβριο του 2013. 

c. Η τέταρτη φάση για τη νομοθεσία της τελικής πρότασης ολοκληρώνεται μέχρι 

το Φεβρουάριο του 2014. 

iii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για το Νότιο 

Αιγαίου έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για τη 

βιομηχανία, τον τουρισμό, την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη ενέργεια 

ως ακολούθως:  

a. Η πρώτη φάση της αναθεώρησης αυτής ολοκληρώνεται μέχρι το Σεπτέμβριο 

του 2013. 

b. Η δεύτερη φάση της αναθεώρησης ολοκληρώνεται μέχρι το Νοέμβριο του 

2013. 

c. Η τρίτη φάση της διατύπωσης προτάσεων ολοκληρώνεται μέχρι το Μάρτιο 

του 2014. 

d. Η τέταρτη φάση για τη νομοθέτηση της τελικής πρότασης ολοκληρώνεται 

μέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

iv. Μεταρρυθμίζει τη δασική νομοθεσία ως ακολούθως: 

a. Επικαιροποιεί τη νομοθεσία για τα δάση και τις δασικές περιοχές μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2013. 

b. Κωδικοποιεί τη νομοθεσία για τα πάρκα, τα δάση και τις δασικές περιοχές 

μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.  

9. Η επιτάχυνση των εργασιών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο είναι αναγκαία για να 

διασφαλιστεί η έγκαιρη καταγραφή της ιδιοκτησίας που θα καλύπτει όλη τη γη και τα 

κτίρια της Ελλάδας. Αυτό είναι αναγκαίο για την διασφάλιση των δημοσιονομικών εσόδων 

από το φόρο ακίνητης περιουσίας ενώ θα παράσχει και τη νομική βεβαιότητα που 

χρειάζεται ώστε να ανοίξει η αγορά ακινήτων σε νέες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των άμεσων ξένων επενδύσεων. Μετά την υιοθέτηση του Νόμου 4164/2013 η Κυβέρνηση:  

i. Θα διασφαλίσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η φορολογική διοίκηση 

έχουν πλήρη πρόσβαση στην κτηματολογική βάση δεδομένων για φορολογικούς 

σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών δηλώσεων Ε9 (Ιούλιος 

2013). 

ii. Θα εκπονήσει ένα επιχειρηματικό πλάνο για τη δημιουργία ενός συστήματος σε 

όλη την επικράτεια γραφείων κτηματολογίου υπό την ΕΚΧΑ ΑΕ. Το 
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επιχειρηματικό πλάνο θα περιλαμβάνει τα προτεινόμενα οργανογράμματα για 

κάθε γραφείο ώστε να προετοιμάσει τη μετατροπή τους σε τελικά γραφεία. Θα 

διασφαλίσει ότι μέχρι να είναι έτοιμο το πλήρες κτηματολόγιο, οι καταχωρητές 

θα λειτουργούν ως αντιπρόσωποι των κτηματολογικών γραφείων. (Νοέμβριος 

2013)   

iii. Θα διασφαλίσει την άμεση μετατροπή των προσωρινών γραφείων του 

κτηματολογίου σε οριστικά στην πρωτεύουσα των περιοχών όπου το 

κτηματολόγιο είναι σε εφαρμογή με την έκδοση του σχετικού ΠΔ για κάθε 

γραφείο. Θα διασφαλίσει ότι όλες οι αρμοδιότητες των καταχωρητών θα 

μεταφερθούν σε αυτά τα γραφεία. (Δεκέμβριος 2013) 

iv. Θα διασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με τα ακίνητα στη χώρα 

έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας που 

παρέχει η ΕΚΧΑ ΑΕ και ότι θα χρησιμοποιηθεί μία τυποποιημένη μορφή για 

την καταχώρηση (Σεπτέμβριος 2013). 

v. Θα διασφαλίσει ότι τα τέλη των συναλλαγών προς το Κράτος μεταφέρονται 

αυτόματα στο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών. Δεδομένα για όλα τα 

άλλα τέλη συναλλαγών θα πρέπει να υπολογίζονται πλήρως και  να ελέγχονται 

από το Υπουργείο Οικονομικών (Σεπτέμβριος 2013). 

vi. Θα διασφαλίσει ότι η Πολεοδομία και οι Άδειες Κατασκευών θα βασίζονται σε 

χάρτες που παρέχει ή που είναι σύμφωνοι με την ΕΚΧΑ ΑΕ (Δεκέμβριος 

2013).  

vii. Θα διασφαλίσει ότι όλες οι υπόλοιπες κτηματολογικές προσπάθειες (π.χ. 

αρχαιολογική ή βιομηχανική ανάπτυξη) που είναι απαραίτητες για τις 

λειτουργίες σε διαφορετικά Υπουργεία θα βασίζονται στην κτηματολογική βάση 

δεδομένων και σε επίπεδα που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η ΕΚΧΑ ΑΕ 

(Δεκέμβριος 2013) 

viii. Θα υιοθετήσει δευτερεύουσα νομοθεσία για να διασφαλίσει ότι η βάση 

δεδομένων του Κτηματολόγιο ΑΕ συνδέεται σε άλλες βάσεις δεδομένων, όπως 

η βάση δεδομένων των ακινήτων, της πολεοδομίας, των αδειών κατασκευών και 

το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) για τον υπολογισμό των 

αγροτικών επιχορηγήσεων βάσει της κτηματολογικής βάσης δεδομένων 

(Δεκέμβριος 2013)  

ix. Θα επεκτείνει την κτηματολογική βάση δεδομένων ώστε να συμπεριλάβει τιμές 

συναλλαγών, αντικειμενικές αξίες των συναλλαγών. (Δεκέμβριος 2013) Το 

πεδίο εφαρμογής του κτηματολογίου θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 

συμπεριλάβει κτίρια και άλλες κατασκευές σε μη αστική γη (Δεκέμβριος 2014).  

10. Για την επίτευξη της έγκαιρης υλοποίησης του κτηματολογίου, η κυβέρνηση: 

i. Με βάση υπάρχουσες έρευνες, θα παράσχει χάρτες κτισμάτων  εκτός σχεδίου 

πόλεως (Ιούνιος 2014). 

ii. Θα επικυρώσει νομικά τους δασικούς χάρτες και τις παράκτιες ζώνες όλης της 

χώρας βάσει των σχετικών χαρτών της ΕΚΧΑ που καταρτίστηκαν το 2009 

(Δεκέμβριος 2015) Θα τεθούν ορόσημα για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων 

περιοχών. 

iii. Θα προχωρήσει στην ανάθεση των επτά (7) εκατομμυρίων ενεργών 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που έχουν προκηρυχθεί από το Δεκέμβριο του 2011 

(Μάρτιος 2014). Θα προκηρύξει τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας (περίπου 

15 εκατομμύρια). (Σεπτέμβριος 2013).  Θα ολοκληρώσει την παραχώρηση των 

προκηρύξεων των ημιτελών έργων του κτηματολογίου (Δεκέμβριος 2014).  

iv. Θα καταστήσει υποχρεωτική την αναγραφή του ειδικού κωδικού αριθμού του 

κτηματολογίου του κάθε τεμαχίου στις φορολογικές δηλώσεις (έντυπο Ε9) για 

τα ακίνητα (Ιούλιος 2013). 
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5.1.3 Ενίσχυση του ανταγωνισμού και προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης 

1. Μετά την αξιολόγηση του ανταγωνισμού σε τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το 

λιανικό εμπόριο, τα κατασκευαστικά υλικά και ο τουρισμός, η Κυβέρνηση ετοιμάζει τις 

νομοθετικές τροποποιήσεις ώστε να άρει τους δυσανάλογους ρυθμιστικούς περιορισμούς 

που εντοπίζονται από τον Οδηγό Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού (Competition 

Assessment Toolkit) (Σεπτέμβριος 2013) 

2. Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ το Νοέμβριο του 2013. 

3. Για την εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, 

Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης, η Κυβέρνηση εκδίδει τα Προεδρικά 

Διατάγματα που προβλέπονται στο Άρθ. 21 αυτού του νόμου, για την κατάρτιση 

καλύτερων ρυθμιστικών δομών (δηλ. Γραφεία Καλής Νομοθέτησης, Γραφεία Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας των Υπουργείων και Διυπουργικός Κλάδος Καλής Νομοθέτησης) 

(Οκτώβριος 2013). 

4. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ετήσιο βελτιωμένο ρυθμιστικό σχέδιο (όπως προβλέπεται 

στο Άρθ. 15 του Νόμου 4048/2012) με μετρήσιμους στόχους για την απλοποίηση της 

νομοθεσίας (μεταξύ άλλων με την κωδικοποίηση) και την εξάλειψη περιττών ρυθμίσεων 

(Δεκέμβριος 2013). 

 

5.2 Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος για τη στήριξη της 

οικονομικής δραστηριότητας 

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή 

και δίκαιη λειτουργία της οικονομίας, και χωρίς προκατάληψη για τις συνταγματικές αρχές και την 

ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση: (i) διασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρη 

επιβολή των συμβάσεων, των κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων, (ii) αυξάνει 

την αποτελεσματικότητα με την υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών στα δικαστήρια, (iii) επιταχύνει την 

απονομή δικαιοσύνης με την εξάλειψη καθυστερούμενων δικαστικών υποθέσεων και με τη 

διευκόλυνση των μηχανισμών εξωδικαστικής διευθέτησης. 

 

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρακάτω μέτρων, η Κυβέρνηση συμβουλεύεται την 

ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ.  

5.2.1 Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τον οδικό 

χάρτη όπως ορίζεται στο τμήμα 9.3 αυτού του Μνημονίου, και το οποίο ορίζει τα ενδιάμεσα βήματα 

προς την ολοκλήρωσή του μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

5.2.2 Στατιστικά στοιχεία δικαστικού συστήματος 

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής ενός πλαισίου απόδοσης και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, η 

Κυβέρνηση θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της την πληροφόρηση που 

υποδεικνύεται στο τμήμα 9.4 αυτού του Μνημονίου. (Τριμηνιαία) 
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5.2.3 Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 

Στηριζόμενη στις αναφορές δεδομένων του 2012 των Διοικητικών Δικαστηρίων και τις εκθέσεις της 

Γενικής Επιτροπής για τα Διοικητικά Δικαστήρια, η Κυβέρνηση: 

1. Ετοιμάζει μία εκτίμηση των επιπτώσεων όλων των παλαιών μέτρων τα οποία στόχευαν στη 

μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια. (Ιούλιος 2013). 

2. Παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με διαρθρωτικά μέτρα που θα στοχεύουν στη μείωση των 

εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια (Ιούλιος 2013). 

5.2.4 Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων 

1. Με βάση τη μελέτη για τις εκκρεμείς μη φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια που 

διεξήχθη από ένα εξωτερικό σώμα εμπειρογνωμόνων, η Κυβέρνηση ετοιμάζει μέχρι τον 

Ιούλιο του 2013 ένα Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένα μέτρα που στοχεύουν στη συνεχή 

μείωση του αριθμού των αστικών και εμπορικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα 

Δικαστήρια. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει βραχυχρόνιες και πιο μακροχρόνιες 

δράσεις.  

2. Οι Αρχές ετοιμάζουν μέχρι τον Ιούλιο του 2013, ένα νομοσχέδιο για υποχρεωτική 

διαμεσολάβηση για μικρές αξιώσεις. 

5.2.5 Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) στα 

δικαστήρια  

1. Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί, βελτιώνει περαιτέρω και ενεργοποιεί το Σχέδιο Δράσης για 

την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (Συνεχής, σε τριμηνιαία βάση). Επικαιροποιημένες εκδοχές 

θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε 15 ημερολογιακές μέρες από τη λήξη του σχετικού 

τριμήνου. 

2. Το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει επιπρόσθετες δράσεις ως ακολούθως: 

i. Μια αξιολόγηση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων (IT) στα 

δικαστήρια (Μάρτιος 2014). 

ii. Ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει προτεινόμενες προθεσμίες, 

για την επέκταση της ηλεκτρονικής εγγραφής (e-registration) και της 

ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης (e-tracking) των υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια 

(Μάρτιος 2014). 

3. Βραχυχρόνιες δράσεις μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική 

Δικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση: 

a. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση διασφαλίζει την πλήρη λειτουργία (για 

όλους τους τύπους της πολιτικής δικονομίας, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους 

δεν είναι εφικτό εξαιτίας των δικαιοδοτικών/διαδικαστικών κανόνων/λόγων π.χ. 

εντάλματα πληρωμών, προσωρινά μέτρα) του σχεδίου για την ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση (e-filing) στο Πρωτοδικείο Αθηνών.  

b. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την πιλοτική εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης (υπό 

την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιοι δικαστικοί σύλλογοι θα συνεργαστούν με το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να τηρηθεί η προαναφερθείσα προθεσμία).  
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4. Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μέσα στο Πλαίσιο του 

Σχεδίου Δράσης της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης: 

c.  Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την εκτέλεση των 

ολοκληρωμένων εφαρμογών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα 

για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ηλεκτρονική εγγραφή και ηλεκτρονική ιχνηλάτηση 

για τα δικαστήρια που καλύπτουν την πλειονότητα των τρεχουσών υποθέσεων της 

χώρας: 

i. Ειρηνοδικεία, Αστικά και Ποινικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, 

Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, συμπεριλαμβανομένων και των 

αντίστοιχων Εισαγγελιών 

ii. Όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια 

d. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την επέκταση των παραπάνω εφαρμογών και στα 

υπόλοιπα δικαστήρια (Δεκέμβριος 2017). 

5. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει τη συνέπεια του σχεδίου δράσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης 

με την εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (Συνεχής) 

5.2.6 Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και διαμεσολάβησης 

1. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσο η 

ψήφιση του νόμου 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 

έφερε τα αποτελέσματα στα οποία αποσκοπούσε η νομοθεσία, και παρουσιάζει τα 

δεδομένα και τις αναλύσεις σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που 

προκύπτουν από εναλλακτική επίλυση των διαφορών. 

2. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει μία νομοθετική πρόταση για το 

αποτελεσματικό άνοιγμα του επαγγέλματος των διαμεσολαβητών σε μη δικηγόρους. 

3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικαιροποιεί σε μηνιαία βάση τη λίστα των Διαπιστευμένων 

Διαμεσολαβητών και των Κέντρων Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών στην ιστοσελίδα 

του (Συνεχής). 

5.2.7 Άλλα μέτρα για τη δικαστική μεταρρύθμιση 

1. Αξιολόγηση του Νόμου για τη Δίκαιη Δίκη και το συμβιβασμό (4055/2012): Η Κυβέρνηση 

προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσο η ψήφιση του Νόμου 4055/12 έφερε τα 

αποτελέσματα στα οποία αποσκοπούσε, ιδιαίτερα όσον αφορά στα αστικά δικαστήρια, τη 

βελτιωμένη επεξεργασία υποθέσεων σε πολυμελή πρωτοδικεία, την επιτάχυνση έκδοσης 

προσωρινών μέτρων, την ενδυνάμωση του θεσμού της «εθελοντικής δικαιοδοσίας» σε 

ορισμένα ζητήματα σε επίπεδο Ειρηνοδικείων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της διαδικασίας αναγκαστικής συμμόρφωσης, και όσον αφορά στα διοικητικά δικαστήρια, 

την ενδυνάμωση και τη γενική εφαρμογή πιλοτικών διαδικασιών στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας και την επιτάχυνση της έκδοσης προσωρινών μέτρων. Μία ενδιάμεση 

αξιολόγηση παρουσιάζεται μέχρι τον Ιούλιο του 2013, ώστε να αξιολογηθεί ο Νόμος 

ύστερα από έξι μήνες κανονικής λειτουργίας στα δικαστήρια
1
, και η τελική αξιολόγηση 

παρουσιάζεται μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, μετά από δώδεκα μήνες κανονικής 

λειτουργίας στα δικαστήρια. 

                                                           
1
 Τρεις μήνες για τα Ειρηνοδικεία. 
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2. Διοικητική επανεξέταση υποθέσεων: Η Κυβέρνηση ετοιμάζει, σύμφωνα με το Νόμο 

4048/2012 για την καλύτερη νομοθέτηση, ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει, όπου 

απαιτείται, την υποχρεωτική διοικητική επανεξέταση μπροστά σε μία ανεξάρτητη επιτροπή, 

προτού η υπόθεση πάει στα διοικητικά δικαστήρια, και το υποβάλλει στη Βουλή των 

Ελλήνων. (Σεπτέμβριος 2013) 

3. Μελέτη για το κόστος της αστικής ένδικης προσφυγής: η Κυβέρνηση ολοκληρώνει μια 

μελέτη για το κόστος της δικαστικής προσφυγής αστικού δικαίου, την πρόσφατη αύξησή 

της και τις επιπτώσεις της στο φόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων, συνοδευόμενη 

από συστάσεις. Η μελέτη θα περιλαμβάνει ένα πίνακα με δικαστικά τέλη στα αστικά και τα 

διοικητικά δικαστήρια (συμπεριλαμβανομένων των ειρηνοδικείων) ανά δικαστική 

διαδικασία και για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, με κατηγοριοποίηση που θα διακρίνει 

ανάμεσα στα δικαστικά τέλη και τις υποχρεωτικές νόμιμες αμοιβές  των δικηγόρων, και με 

ένα επιπλέον διαχωρισμό των δικαστικών τελών στις διαφορετικές συνιστώσες τους. Η 

πίνακας θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συμβόλαια, γη, πτώχευση, εργασία, μίσθωση, φόρο, 

κατασχέσεις, προσωρινά μέτρα,  συνοπτικές διαδικασίες (Οκτώβριος 2013) 

4. Σημείωμα για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης: η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα αρχικό 

σημείωμα για την τρέχουσα κατάσταση και για το νομικό πλαίσιο για το πλαίσιο επιβολής 

των αστικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών, των εργαλείων, των τελών 

και την οργάνωσης των υπηρεσιών επιβολής. Το σημείωμα θα περιλαμβάνει αναφορές στη 

νομοθεσία (Δεκέμβριος 2013).  

 

6  Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών και υπηρεσιών 

6.1 Ενεργειακή πολιτική 

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλαδο της ενέργειας. Η αποκρατικοποίηση 

και η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, η μετάβαση στο μοντέλο στόχου της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και η βελτίωση της βιωσιμότητας των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης για να γίνει αυτός ο κλάδος ανταγωνιστικός και να 

συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας. 

6.1.1 Αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ 

Σε συνέχεια του σχεδίου που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού 

συμβουλίου της [...], η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες ως τον Σεπτέμβριο του 

2013: 

1. Θέσπιση νομοθεσίας: 

a. Να παρέχει πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ εντός του 

δευτέρου τριμήνου του 2014. 

b. Να θέσει άνω όριο στη μέγιστη ικανότητα παραγωγής που μπορεί να ανήκει ή/και να 

λειτουργεί από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον 

ορισμό των στοιχείων του ενεργητικού της νέας εταιρείας παραγωγής, και 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τη νέα εταιρεία να έχει τουλάχιστον το 30% της 

ικανότητας παραγωγής της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό μονάδων 

και των επενδυτικών σχεδίων της ΔΕΗ. 
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c. Να εξαλείψει περαιτέρω πιθανά νομοθετικά εμπόδια στη διαδικασία 

αποκρατικοποίησης, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των μετόχων 

μειοψηφίας.  

2. Η ιδιοκτησία από το κράτος ή από κάποια άλλη οντότητα που ελέγχεται από το κράτος της 

οποιουδήποτε ποσοστό μετοχών στον ΑΔΜΗΕ θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: 

a. Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα διαχειρίζεται χωριστά (δηλαδή από διαφορετικές 

κρατικές οντότητες) από εκείνες της ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας ενέργειας· 

b. Η στρατηγική και οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης θα είναι απολύτως 

σεβαστοί· 

c. Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει καμία φορολογική ή οικονομική 

συνέπεια για την Κυβέρνηση που δεν είναι συμβατή με τους στόχους του 

προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα. 

3. Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα 

ανακοινωθεί, και σε πλήρη συμφωνία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες 

πρακτικές και με το σημερινό δημοσιονομικό πρόγραμμα και τους στόχους 

χρηματοδότησης. (Συνεχές) 

6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΣΦΑ  

1. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αποκρατικοποίησης, η δομή των κλάδων φυσικού αερίου και  ηλεκτρικής ενέργειας θα 

είναι πλήρως συμβατή με την οδηγία 2009/73/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ. (Συνεχές)  

6.1.3 Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα 

κόστη 

1. Η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν πλήρως το οριακό 

κόστος του συστήματος σε επίπεδο χονδρικής και ένα περιθώριο λιανικής που επιτρέπει τον 

ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής για όλες τις κατηγορίες πελατών κατά την αξιολόγηση 

των προτάσεων για αλλαγή των τιμών από τη ΔΕΗ (συνεχές). 

2. Κατά την εξέταση των προτάσεων για αλλαγή τιμών της ΔΕΗ, η ΡΑΕ θα προσπαθήσει να 

εξαλείψει τις υπάρχουσες διεπιδοτήσεις, όπου αυτές μπορεί να υπάρχουν, όπως για 

παράδειγμα, για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση και για τους 

καταναλωτές που συνδέονται με το δίκτυο χαμηλής τάσης με χαμηλή κατανάλωση 

(συνεχές). 

3. Η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη χρέωση τελών για τη χρήση 

της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας και δημοσιεύει την έκθεσή της. (Ιούλιος 

2013) 

6.1.4 Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 

Οι Αρχές δεσμεύονται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των 

πολιτικών για την ανανεώσιμη ενέργεια, με την υποστήριξη και σε στενή συνεργασία με την τεχνική 

βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις στο 

«Σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» του 
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Υπουργείου και την άποψη του κλάδου, για την παροχή μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με μηδενικά 

μέσα ελλείμματα.  

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να 

τονώσει την κατάλληλη ανάπτυξή της, όπως προβλέπεται από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των κινήτρων και την ασφάλεια του δικτύου. Κατά την 

άποψη αυτή, οι Αρχές: 

1. Αναπροσαρμόζουν την εισφορά ΑΠΕ ανά έξι μήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και Ιούλιος 

2014) ώστε να εξαλειφθεί το προβλεπόμενο χρέος του λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος 

Δεκεμβρίου 2014 (συνεχές). 

2. Ολοκληρώνουν ως τον Σεπτέμβριο του 2013 τις διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την 

εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για 

φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των συντελεστών απόδοσης σε 

βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην 

Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την οικονομική 

βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της «ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης», χωρίς να θέτει υπερβολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.   

3. Εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα 

του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των 

υφιστάμενων έργων και ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των υπερβολικών 

απροσδόκητων κερδών (έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ή διαπραγματεύσιμες πληρωμές 

Συμφωνίας Αγοράς Ενέργειας (ΣΑΕ)) λαμβάνονται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τιμές δεν 

είχαν προηγουμένως ρυθμιστεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα ήδη (συνεχές). 

4. Εξασφαλίζουν ότι ο ΛΑΓΗΕ, η ΡΑΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, δημοσιεύουν μηνιαία 

στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με κυλιόμενες προβλέψεις για τους 

επόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. (Μηνιαία/συνεχές) Οι προβλέψεις 

αυτές θα πρέπει να παρέχουν μια βάση και ένα κανονιστικό σενάριο για να μηδενίσουν το 

χρέος μέχρι το τέλος του 2014 και να υποστηρίξουν τις επιλογές της πολιτικής μετά το 

2014. 

5. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ, και να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών, εισάγονται 

περιορισμοί που θα περιορίσουν τα πρόσφατα θεσμοθετημένα κίνητρα σχετικά με την 

παραγωγική δυνατότητα των ΑΠΕ, που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.  

6. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η 

Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μηνιαία δημοσίευση μιας έκθεσης, αναλυτικά ανά πηγή, 

σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (εγκατεστημένης ισχύος και 

παραγωγής). Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την εξέλιξη των διαδικασιών 

αδειοδότησης και εγκατάστασης για επικείμενα νέα εργοστάσια. (Σεπτέμβριος 2013, 

συνεχές) 

7. Η Κυβέρνηση τροποποιεί (Σεπτέμβριος 2013) την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 

24840 (ΦΕΚ 1900/Β’/03.12.2010) ώστε να επιτραπεί η συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων των ταρατσών στο μητρώο (Οκτώβριος 2013). 
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6.1.5 Ρευστότητα και ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της ενέργειας  

1. Με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των υπαρχουσών ληξιπρόθεσμων οφειλών στις αγορές 

ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τους ΑΔΜHΕ και ΛΑΓHΕ, θα 

ενημερώσει την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για το αναλυτικό ακαθάριστο χρέος και τις 

πιστωτικές θέσεις όλων των συμμετεχόντων σε τέτοιες αγορές σε μηνιαία βάση, αρχίζοντας 

από τον Ιούνιο του 2013 (συνεχής) 

2. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με την ΡΑΕ θα προωθήσει και διευκολύνει 

μέσω της μεσολάβησής του την εκκαθάριση των υπαρχουσών υποχρεώσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας ενώ θα τους παροτρύνει για έναν δίκαιο διαχωρισμό 

του εκκρεμούς χρέους. (συνεχής) 

3. Η ΡΑΕ υλοποιεί και παρακολουθεί επαρκείς ρυθμιστικές διατάξεις για την εκκαθάριση 

όλων των πιστωτικών και χρεωστικών θέσεων από όλους τους συμμετέχοντες στην 

ενεργειακή αγορά, συμπεριλαμβάνοντας, εκτός των άλλων, όρους για την εκκαθάριση των 

χρεών και πληρωμή των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με την οδηγία 2011/7/EU για 

τις καθυστερημένες πληρωμές και οι ρυθμιστικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίσουν την 

ίση αντιμετώπιση όλων των συμμετεχόντων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε στρέβλωση ή 

αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση που να προέρχεται από το γεγονός ότι ανήκουν σε 

κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις (Ιούνιος 2013 – συνεχής)  

6.1.6 Σχεδιασμός της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού μεσοπρόθεσμα προς 

μακροπρόθεσμα.  

1. Με βάση το σχέδιο για την μεταβατική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 

υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση και τη ΡΑΕ σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ υλοποιούν τις παρακάτω ενέργειες :  

a. Σε συνέχεια της αφαίρεσης του περιθωρίου του 10%, παρέχουν ένα χρονοδιάγραμμα 

για τον πλήρη τερματισμό του κανόνα του 30% με σκοπό την εγκαθίδρυση ενός 

σωστού μηχανισμού για τον προγραμματισμό της ισχύος των παραγωγικών μονάδων. 

(Σεπτέμβριος 2013). Με σκοπό την παροχή κινήτρου στους χρήστες του κανόνα του 

30% ώστε να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισμούς για το αέριο, η πλήρης 

επανάκτηση των μεταβλητών κόστων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται μετέπειτα. 

(Μάρτιος 2014). 

b. Βαθμονόμηση σχετικά με την προκήρυξη για τις αποθεματικές ποσότητες ανά τύπο 

(θερμά, ψυχρά αποθέματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποθεμάτων όπως ορίστηκαν 

από τον ΑΔΜΗΕ (Σεπτέμβριος 2013) 

c. Επανεξέταση των μηχανισμών πληρωμής χωρητικότητας με σκοπό την επιτάχυνση 

της απόσυρσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας που έχουν φτάσει στο τέλος της 

οικονομικής ζωής τους (Σεπτέμβριος 2013). Οι (O) αναθεωρημένοι (ος) μηχανισμοί 

(ός) θα είναι σε συνάφεια με τους νόμους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

επερχόμενων αναθεωρήσεων των οδηγιών σε αυτό το πεδίο.  

2. Ολοκλήρωση της δομής και των παραμέτρων των δημοπρασιών για προϊόντα τύπου 

NOME, περιορίζοντας τη συμμετοχή στις δημοπρασίες στους παραγωγούς ενέργειας και 

τους προμηθευτές. (Σεπτέμβριος 2013) 

6.1.7 Αγορά Καυσίμων 

Η Κυβέρνηση θα: 
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1. Καταστήσει επιχειρησιακό ένα σύστημα για την αποθήκευση των αποθεμάτων 

καυσίμων που θα βασίζεται, εναλλακτικά, σε έναν μην κερδοσκοπικό ανεξάρτητο 

οργανισμό ή σε ρυθμισμένη πρόσβαση τρίτων μερών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 

και θα επιτρέψει στο εθνικό δίκτυο να χρησιμοποιεί τις αποθηκευτικές χωρητικότητες 

άλλων χωρών της ΕΕ, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 119/2009 της ΕΕ. (Ιούλιος 

2013).  Ανακαλέσει την ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους για συμβόλαια για χρήση  

εγκαταστάσεων αποθήκευσης από τρίτα μέρη. (Σεπτέμβριος 2013) 

2. Εισάγει μια υποχρεωτική απαίτηση για τα διυλιστήρια να στέλνουν στο Υπουργείο και 

στον ρυθμιστή μηνιαία στοιχεία για το κόστος αποθήκευσης και άλλα στοιχεία κόστους 

που χρεώνονται σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. (Ιούλιος 2013)  

3. Απαλείψει ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στο 

χονδρεμπόριο της αγοράς καυσίμων, η Κυβέρνηση, σύμφωνα με την γνώμη αρ. 

29/VII/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα :  

i. Αξιολογήσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και θα τις προσαρμόσει 

προς τα κάτω, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τη 

σχετική γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ιούλιος 2013); 

ii. Υποχρεώνει για την σύναψη γραπτών συμφωνιών μεταξύ των χονδρεμπόρων 

καυσίμων και των λιανεμπόρων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για 

δήλωση της διάρκειας των εκπτώσεων που προσφέρονται στα έγγραφα 

πληρωμών. (Ιούλιος 2013) 

iii. Παρέχει στη νομοθεσία για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε 

όλη την αλυσίδα διύλισης και χονδρικού εμπορίου ; η νέα νομοθεσία θα τεθεί 

σε ισχύ (Ιούλιος 2013)  

iv. Αφαιρέσει τους περιορισμούς που ορίζουν ότι η εγκατάσταση αποθήκευσης 

του χονδρεμπόρου πρέπει να είναι προσβάσιμη είτε από τη θάλασσα , είτε από 

το σιδηροδρομικό δίκτυο είτε δια μέσου ενός διυλιστηρίου. (Ιούλιος 2013) 

v. Καταργήσει την υποχρεωτική αποθήκευση τουλάχιστο δύο κατηγοριών 

προϊόντων καυσίμου, σαν προϋπόθεση για την αδειοδότηση χονδρικής που 

εκδίδεται από αυτούς. (Ιούλιος 2013) 

 

4. Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου καυσίμων, 

σύμφωνα με την ίδια γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού :  

 

i. Υποχρεώνει τα πρατήρια καυσίμων να δηλώνουν την τιμή και την ποσότητα 

των υγρών καυσίμων σε όλες τις αποδείξεις οι οποίες θα εκδίδονται από τον 

Μάρτιο του 2014 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013, άλλες αστικές 

περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014) 

ii. Ολοκληρώνει την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών μέχρι το 

Μάρτιο του 2014 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013 άλλες αστικές 

περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014) 

iii. Καταργεί την πιθανότητα επιβολής ελάχιστης τιμής στην πώληση καυσίμων 

στους καταναλωτές (Ιούλιος 2013) 

6.2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία τηλεόρασης θα απελευθερώσει μια 

σημαντική ποσότητα εύρους συχνοτήτων υψηλής ποιότητας που θα είναι ελεύθερη για την ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. Αυτό το “ψηφιακό μέρισμα” μπορεί να δώσει ώθηση στον 

τομέα των αναμεταδόσεων και την βιομηχανία ασύρματης επικοινωνίας, να έχει σημαντική επίπτωση 
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στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και να παρέχει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών ωφελειών. 

Τα σημεία παρακάτω παρέχουν έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος 

στην Ελλάδα.   

 

1. Σχετικά με την απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσματος, η Κυβέρνηση (και/η ΕΕΤΤ) 

αναλαμβάνει να :  

 

i. Υιοθετήσει αναγκαία δευτερεύουσα νομοθεσία για την εγκαθίδρυση των 

διαδικασιών αδειοδότησης για τους παρόχους εκπομπής ψηφιακής επίγειας 

τηλεόρασης (Σεπτέμβριος 2013) 

ii. Επιλύσει διασυνοριακά ζητήματα συντονισμού με τις γειτονικές χώρες, εάν 

υπάρχουν. Εάν δυσκολίες διεθνούς συντονισμού καθιστούν την ημερομηνία 

αυτή μη εφικτή, τα σχέδια συχνότητας και εκπομπής μπορούν να υποδείξουν 

εναλλακτικά κανάλια για την μετατόπιση των εκπομπέων, ενώ θα συνεχίζονται 

οι διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την τελική κατανομή των 

συχνοτήτων για τους εκπομπείς και τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. (συνεχής)  

iii. Ξεκινήσει των διαγωνισμό για την ανάθεση των δικαιωμάτων χρήσης για την 

εκπομπή ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (Σεπτέμβριος 2013) 

iv. Ξεκινήσει την δημόσια διαβούλευση για την διαδικασία διαγωνισμού για την 

ανάθεση του ψηφιακού μερίσματος (συχνότητα 800 MHz), κατανέμοντας και 

εγκρίνοντας  τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, σύμφωνα με την απόφαση 2010/267/EU της ΕΕ και τηρώντας τις 

προθεσμίες και τις διαδικασίες του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα 

(RSPP). (Μάρτιος 2014) (*) 

v. Ξεκινήσει την διαδικασία του διαγωνισμού  για την ανάθεση του ψηφιακού 

μερίσματος (συχνότητα 800 MHz), κατανέμοντας και εγκρίνοντας  τη χρήση 

του ψηφιακού μερίσματος στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

σύμφωνα με την απόφαση 2010/267/EU της ΕΕ και τηρώντας τις προθεσμίες 

και τις διαδικασίες του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPP). 

(Οκτώβριος 2014). Η υποχρέωση της διασφάλισης ότι η συχνότητα των 800 

MHz μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

εκτός από μεταδόσεις από 1
η 
Νοεμβρίου 2014 (*) 

 (*) Οι προθεσμίες για τα βήματα (iv) και (v) μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στην αίτηση για παρέκκλιση από την προθεσμία που προβλέπεται 

από το Άρθρο 6.4 του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα που υποβλήθηκε από την 

Ελληνική Κυβέρνηση στις 15 Μαΐου 2012.  

 

   

6.3 Μεταφορές 

Το άνοιγμα των οδικών μεταφορών και της περιστασιακής μετακίνησης επιβατών έχει ολοκληρωθεί. 

Συνεπώς, οι προτεραιότητες μετατοπίζονται πλέον στα μέτρα που θα βοηθήσουν στην προώθηση του 

τουρισμού και των επενδύσεων, ειδικότερα σε σχέση με δρόμους (λιμουζίνες και υπηρεσίες γρήγορης 

μεταφοράς μεταξύ δύο σημείων-shuttle services) , ναυτιλία και δραστηριότητες λιμένος (ακτοπλοϊκές 

εγχώριες υπηρεσίες και υπηρεσίες λιμένος) και αεροπορία. Συγκεκριμένες ενέργειες αναμένονται να 

οδηγήσουν στη μείωση του επιχειρησιακού κόστους των παρόχων υπηρεσιών, αυξάνοντας 

παράλληλα τις επιλογές των καταναλωτών. Η σταδιακή αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων θα πρέπει 

επίσης να οδηγήσει στην αποτελεσματική ιδιωτικοποίησή τους.  
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6.3.1 Στρατηγική μεταφορών 

1. Οι αρχές αναπτύσσουν ένα αναλυτικό πλαίσιο για επενδύσεις στις μεταφορές το οποίο θα 

υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και θα αντιμετωπίζει στρατηγικά τα βασικά οδικά, 

σιδηροδρομικά, λιμενικά δίκτυα υποδομής και δίκτυα υποδομής αεροδρομίων ώστε να 

βελτιωθεί η συνδεσιμότητα με τα κύρια δίκτυα , ενισχύοντας τις πιθανότητες τις χώρας για 

να καταστεί ένας διεθνής κόμβος logistics. (Ιούνιος 2014) 

 

6.3.2 Δρόμοι 

1. Έχοντας ολοκληρώσει την έκθεση πάνω στην λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών 

μεταφοράς επιβατών και της ακολουθούμενης στρατηγικής για το αποτελεσματικό άνοιγμα 

του τομέα, η Κυβέρνηση εγκρίνει τον απαιτούμενο νόμο (και τις απαραίτητες πράξεις) που 

διασφαλίζουν ίσες συνθήκες και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους λειτουργούς υπηρεσιών 

οδικής μεταφοράς επιβατών. (Ιούλιος 2013).  

6.3.3 Αερομεταφορές 

1. Έχοντας υποβάλει την Εθνική Στρατηγική Πολιτική για τα Αεροδρόμια , το Ταμείο 

Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) διεξάγει την κατάλληλη διαδικασία που θα οδηγήσει στην 

αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Οποιοδήποτε θέμα κρατικής 

ενίσχυσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. Οι συμφωνίες παραχώρησης θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη της τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων για 

τις χρεώσεις αεροδρομίου και τους επιβαλλόμενους φόρους, διευκολύνοντας την έγκριση 

επενδύσεων και επιτρέποντας για μηχανισμούς διάφανης και άμεσης επίλυσης διαφορών. 

(Συνεχής) 

2. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει πλήρη υλοποίηση του κανονισμού της ΕΕ (EU 691/2010) που 

αναφέρεται στην επίδοση της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (Συνεχής). Η κυβέρνηση 

εκμεταλλεύεται πλήρως τη βοήθεια που προσφέρεται από τον Διαχειριστή Δικτύου στη 

παράδοση την επιπρόσθετης χωρητικότητας για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς όπως 

απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 691/2010 και προσβλέπει στη δεύτερη Περίοδο 

Αναφοράς του προγράμματος Απόδοσης, όπως επιτρέπεται από τον κανονισμό (EE) 

390/2013.  

3. H Κυβέρνηση λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η Αρχή Συντονισμού 

Πτήσεων (ΑΣΠ) είναι λειτουργικά και οικονομικά ανεξάρτητη, επαρκώς στελεχωμένη και 

ικανή να πραγματοποιεί τις λειτουργίες της (Δεκέμβριος 2013).  Για το σκοπό αυτό, η 

Κυβέρνηση καταθέτει όλα τα απαραίτητα προσχέδια νομοθεσίας (Ιούνιος 2013), υιοθετεί 

νομοθεσία (Σεπτέμβριος 2013) και υλοποιεί πλήρως την σχετική νομοθεσία μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2013.  

6.3.4 Σιδηρόδρομοι 

1. Η Κυβέρνηση υλοποιεί την διάσπαση της ROSCO (Μονάδα συντήρησης), της ΓΑΙΟΣΕ 

(διαχείριση ακίνητης περιουσίας) και τη μεταφοράς της ενοικίασης των δραστηριοτήτων 

τροχαίου υλικού από τον όμιλο ΟΣΕ στο Κράτος, και παρέχει ένα επικαιροποιημένο 

επιχειρησιακό σχέδιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούλιος 2013).  

2. Η λειτουργία της αρχής ανάθεσης για τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007/EU, 

ενσωματώνεται στη νέα αρχή για τις συμβάσεις υπηρεσίας επίγειας μεταφοράς επιβατών 

(υπεραστικά λεωφορεία και σιδηρόδρομοι). Η νέα νομοθεσία :  
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i. Υιοθετείται μέχρι τον Ιούλιο 2013 και  

ii. Υλοποιείται πλήρως μέχρι τον Δεκέμβριο 2013.  

3. Η ανανέωση της τρέχουσας σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας για την σιδηροδρομική 

μεταφορά επιβατών θα ολοκληρωθεί με απευθείας ανάθεση μέχρι το τέλος Απριλίου 2014 

και θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας που 

συνάπτονται κατόπιν θα ανατίθενται με βάση ανταγωνιστικό διαγωνισμό. Τα συμβόλαια 

ενοικίασης που αφορούν όλο το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιούνται σε κάθε σύβαση 

δημόσιας υπηρεσίας, συγχρονίζονται σε όρους διάρκειας  και για να επιτραπεί οποιαδήποτε 

ανακατανομή του τροχαίου υλικού καθώς αυτό γίνεται απαραίτητο όταν τροποποιούνται 

αυτές οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας (συνεχής). Το ενοίκιο μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 

του κράτους θα συγχρονιστεί αρχικά με σύμβαση 5 ετών υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας 

(PSO) , συμπεριλαμβάνοντας μία επιπρόσθετη επιλογή ανανέωσης με μέγιστη διάρκεια τα 

πέντε χρόνια. Τα συμβόλαια θα συνάπτονται σε τιμές αγοράς.  

4. Το Κράτος υιοθετεί νομοθεσία ώστε να επιτρέψει στην ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων 

ΡΑΣ να ασκήσει το δικαίωμά της στην επιβολή προστίμων, ιδιαίτερα (1) τροποποιώντας το 

νόμο 3981/2010  δίνοντας στη ΡΑΣ το δικαίωμα να πραγματοποιεί ακροάσεις, (2) δίνοντας 

στη ΡΑΣ το δικαίωμα να υιοθετεί έναν κανονισμό για τις ακροάσεις και (3) δίνοντας το 

δικαίωμα στη ΡΑΣ να δημοσιεύει στην εφημερίδα της κυβέρνησης ρυθμιστικές πράξεις και 

αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της. Για το σκοπό αυτό η Κυβέρνηση 

iii. Καταθέτει προσχέδιο νομοθεσίας μέχρι το Μάιο του 2013 και  

iv. Το υιοθετεί μέχρι τον Ιούλιο 2013. 

5. Η λειτουργία της αρχής ασφάλειας μεταφέρεται σε μια ανεξάρτητη αρχή.  (Ιούλιος 2013).  

6. To ΤΑΙΠΕΔ ξεκινάει την διαδικασία διαγωνισμού για την Τραινοσέ. (Ιουλίος 2013). 

6.3.5 Ναυτιλιακές δραστηριότητες και λιμάνια 

Η Κυβέρνηση: 

1. Μια αξιολόγηση της επίπτωσης των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων, σε διαβούλευση με τα 

εμπλεκόμενα μέρη , θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2013 και επιπρόσθετα μέτρα θα 

εισαχθούν με σκοπό την περεταίρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, 

συμπεριλαμβάνοντας την αύξηση της ευελιξίας των εργασιακών διευθετήσεων.  

2. Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκινά τις κατάλληλες προσκλήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό για λιμάνια 

(μέσω της παραχώρησης μεμονωμένων τερματικών ή μέσω της πώλησης μετοχών σε 

εταιρίες λιμένων “πλήρους παραχώρησης” (master concessions)). (Σεπτέμβριος 2013). Η 

βιωσιμότητα της χρηματοδότησης αυτών των λιμενικών αρχών των 12 κύριων λιμένων 

προς αποκρατικοποίηση μέσω της πώλησης παραχωρήσεων σε επικερδείς δραστηριότητες 

θα πρέπει να διασφαλιστεί (συνεχής).   

6.4 Ο τομέας του λιανικού εμπορίου 

Στο λιανικό εμπόριο τα επιλεγμένα μέτρα θα πρέπει να επιτρέψουν μια ευρύτερη κατηγορία 

αγαθών να πωλούνται από περισσότερο αποτελεσματικούς λιανέμπορους και να μειώσουν τα 

επιχειρησιακά τους κόστη. Τα μέτρα θα πρέπει να κοιτάνε όχι μόνο τους συγκεκριμένους 

κανονισμούς του λιανικού εμπορίου (όπως οι κανόνες τιμολόγησης, πώλησης και επιγραφής) 

αλλά επίσης και τους κανόνες αδειοδότησης που ισχύουν για τα καταστήματα λιανικής 

πώλησης. Σε συνδυασμό, τα μέτρα θα πρέπει να συμβάλουν σε μειωμένες τιμές και 

περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.  
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Η Κυβέρνηση: 

1. Υιοθετεί Υπουργική Απόφαση που θα ανακαλεί τον κανονισμό αγοράς 7/2009, σε συνέχεια 

των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κοινοποίησης η οποία προβλέπεται στην οδηγία 98/34 

ένα μήνα μετά το τέλος της περιόδου αναμονής για προσφυγές (standstill period) (Ιουλιος 

2013) 

2. Επανεξετάζει και τροποποιεί τον αγορανομικό κώδικα (Νόμος 136/1946) που προβλέπει 

διάφορες μορφές κρατικής παρέμβασης στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση αγαθών, 

σύμφωνα με τις απλοποιημένες συστάσεις  της γνώμης της Ελληνικής Επιτροπής 

Ανταγωνισμού  αρ. 24/VII/2012. Επιπρόσθετα, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει (i) 

αφαίρεση περιορισμών ώστε να επιτρέπει πιο ελεύθερα εκπτώσεις, προωθήσεις και 

προσφορές εκτός και εντός της διάρκειας των περιόδων εκπτώσεων, περισσότερες 

περιόδους εκπτώσεων σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία στη διάρκεια των εκπτώσεων, 

(ii) αυξημένη ευελιξία στις ώρες ανοίγματος των λιανεμπόρων, εκτός των άλλων, δίνοντας 

σε όλα τα καταστήματα την επιλογή να παραμένουν ανοικτά τουλάχιστο επτά Κυριακές το 

χρόνο, ειδικά την περίοδο των διακοπών. Το εμπόριο την Κυριακή ενδέχεται να αυξήσει τη 

λιανική δραστηριότητα και τον ανταγωνισμό και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. (Ιούλιος 2013).  

3. Επανεξετάζει και απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση και 

λειτουργία των καταστημάτων λιανικής. Αυτή η άσκηση θα πρέπει να οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση στον αριθμό των εγκρίσεων που ζητούνται από την δημόσια διοίκηση 

για το άνοιγμα και τη λειτουργία των καταστημάτων, που θα πρέπει να αντικατασταθούν , 

εάν χρειάζεται , από λιγότερο απαιτητικά εργαλεία όπως δηλώσεις ή ειδοποιήσεις. Τα 

αποτελέσματα και οι συστάσεις της αξιολόγησης παρουσιάζονται τον Ιούλιο 2013 και 

υιοθετούνται πριν τον Δεκέμβριο 2013.  

4. Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στην αγορά των μη συνταγογραφούμενων 

προϊόντων, επιτρέπει την πώληση επιλεγμένων προϊόντων (π.χ. βιταμινών) και σε άλλα 

σημεία πλην φαρμακείων (Σεπτέμβριος 2013).  

6.5 Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή 

υπηρεσιών.   

1. Για τα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες της παραγράφου 9.2, η Κυβέρνηση 

υιοθετεί νομοθεσία που θα τροποποιεί τη νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς σύμφωνα 

με τις γνώμες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες απαιτήσεις. Η 

εκκρεμούσα νομοθεσία υιοθετείται πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013.  

2. Μια μελέτη πάνω στην υλοποίηση του νόμου 3919/2011 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 

Κυβέρνησης (Ιούλιος 2013). Η έκθεση : 

i. Συνοψίζει τη λίστα όλων των επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων 

που εμπίπτουν στο σκοπό του νόμου αυτού και τους περιορισμούς και τις 

διατυπώσεις που καταργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ίδιου 

νόμου 
ii. Προσδιορίζει εάν η πρόσβαση σε και η άσκηση ενός ρυθμισμένου 

επαγγέλματος ή οικονομικής δραστηριότητας υπόκειται σε διαδικασία 

έγκρισης, δήλωσης έναρξης  ή κατοχής επαγγελματικού δελτίου ταυτότητας.  
iii. Προσδιορίζει εάν η πρόσβαση σε ένα επάγγελμα ή σε οικονομική 

δραστηριότητα απαιτεί εγγραφή σε επαγγελματική ένωση ή και σε 

επαγγελματικό μητρώο.  
iv. Προσδιορίζει εάν η άσκηση του επαγγέλματος εξαρτάται από την περιοδική 

ανανέωση των αδειών.  
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3. Για την αξιολόγηση της αναλογικότητας και της δικαιολόγησης των δραστηριοτήτων που 

περιορίζονται σε συγκεκριμένα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα , η Κυβέρνηση :  

 

i. Οργανώνει μια αμοιβαία άσκηση αξιολόγησης, όπου αντιπρόσωποι των 

μηχανικών, αρχιτεκτόνων, γεωλόγων και τοπογράφων αξιολογούν την 

αιτιολόγηση  και την αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν ορισμένες 

δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. Η 

αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που ισχύουν για το δικό τους 

επάγγελμα (Ιούλιος 2013).  

ii. Παρουσιάζει μια πρόταση που εξειδικεύει τις δραστηριότητες που περιορίζονται 

αποκλειστικά και/ή από κοινού για τους διάφορους τύπους μηχανικού, 

αρχιτέκτονα, γεωλόγου και τοπογράφου για γνώμη στην Ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. (Σεπτέμβριος 2013).   

iii. Σε συνέχεια της γνώμης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, υποβάλει 

προσχέδιο νομοθεσίας στο κοινοβούλιο, τροποποιώντας αδικαιολόγητες ή 

δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε 

συγκεκριμένα επαγγέλματα. (Δεκέμβριος 2013) 

6.5.1 Επιπρόσθετα μέτρα  

1. Ένα προσχέδιο κώδικα που θα αναθεωρεί το νομοθετικό διάταγμα 3026/1954 

υιοθετείται μέχρι τον Ιούλιο 2013. Ο νέος κώδικας μεταξύ των άλλων θα :  
 

i. Διευκολύνει την επανείσοδο στο νομικό επάγγελμα 

ii. Καταργεί τα όρια ηλικίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του δικηγορικού 

συλλόγου.  

iii. Καταργεί όλες τις απαγορεύσεις για τις εμπορικές επικοινωνίες  

iv. Παρέχει για άδειες απεριόριστης διάρκειας  

v. Αφαιρεί την αναφορά σε “αποκλειστικότητα” για δικηγόρους για την έρευνα στα 

βιβλία του υποθηκοφυλακείου και του κτηματολογίου  

vi. Αποσαφηνίζει τη φύση των δικηγορικών αμοιβών που προβλέπονται στην τρέχουσα 

νομοθεσία. Οι αμοιβές καθορίζονται ελεύθερα μέσω γραπτής συμφωνίας μεταξύ 

των δικηγόρων και των πελατών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή 

συμφωνία για τις παραστάσεις στο δικαστήριο, οι αμοιβές θα καθορίζονται δια 

μέσου των αμοιβών αναφοράς.  

vii. Καταργεί κάθε είδους κατώτερο μισθό για τους μισθωτούς δικηγόρους που 

εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.  
 

2. Η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό διάταγμα, το οποίο θέτει ένα σύστημα 

προπληρωμένων σταθερών/ ποσών συμβολαίου για κάθε  διαδικαστική πράξη ή εμφάνιση 

στο δικαστήριο από ένα δικηγόρο, που δεν συνδέεται με συγκεκριμένο “ποσό αναφοράς” 

(Ιούλιος 2013) 

3. Επίσης αποσυνδέει τις εισφορές οι οποίες πληρώνονται από τους δικηγόρους από τα ποσά 

αναφοράς των δικηγόρων για συμβόλαια και καταργεί αυτά τα ποσά αναφοράς. (Ιούλιος 

2013).  

4. Για την επιβεβαίωση της προόδου στον τομέα των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, η 

Κυβέρνηση : 

i. Ολοκληρώνει μια μελέτη των 20 μεγαλύτερων επαγγελμάτων, εξετάζοντας το 

βαθμό στον οποίο έχουν απελευθερωθεί, συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους και τις μεταβολές στις 

τιμές. (Ιούλιος 2013).  

ii. Διεξάγει μια εις βάθος αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων στα ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων και ερευνών με τους 
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εμπλεκόμενους , με την υποστήριξη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 

(Δεκέμβριος 2013) 

iii. Σε διαβούλευση με τους EE/ΕΚΤ/ΔΝΤ , αναπτύσσει μια λίστα με δείκτες 

υψηλής συχνότητας για την αξιολόγηση σε συνεχιζόμενη βάση της επίπτωσης 

των μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τομέα και δημοσιεύει αυτούς τους δείκτες σε 

συνεχή βάση για την ενδυνάμωση της δημόσιας λογοδοσίας. (Οκτώβριος 

2013).  
5. Η Κυβέρνηση αξιολογεί τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον κανονισμό για τις εταιρίες 

προσωρινής απασχόλησης και σε αυτή τη βάση βελτιστοποιεί το σκοπό των εταιριών 

προσωρινής εργασίας και μειώνει τους περιορισμούς στην είσοδο στην αγορά αυτή μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 2013.  

6.5.2 Διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων  

Μέτρα λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των κανόνων της ΕΕ 

για την αναγνώριση τον επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμόρφωσης με τους κανόνες του δικαστηρίου της ΕΕ. Συγκεκριμένα η Κυβέρνηση : 

1. Συνεχίζει να αναθεωρεί την πληροφόρηση για τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για 

αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και την στέλνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Τριμηνιαία).  

2. Διασφαλίζει την υλοποίηση του ΠΔ 38/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 

4093/2012) και την αναγνώριση των προσόντων που απορρέουν από διπλώματα 

παραρτημάτων από άλλα κράτη μέλη για την πρόσβαση σε ή την άσκηση μιας 

οικονομικής δραστηριότητας και για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι των διπλωμάτων 

παραρτημάτων από άλλα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες με τους κατόχους ελληνικών διπλωμάτων. (Συνεχής) 

6.5.3 Οδηγία των Υπηρεσιών : αξιοποιώντας τα οφέλη πληροφόρησης από το 

σημείο μοναδικής επαφής.  

H Κυβέρνηση: 

1. Τροποποιεί την κοινή υπουργική απόφαση 25209/2011 με σκοπό να συμπεριλάβει επίσης 

την υποβολή αιτήσεων και εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή (Ιούλιος 2013) 

2. Διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής διασύνδεση μεταξύ του ΣΜΕ και άλλων σχετικών 

αρχών (συμπεριλαμβανομένων της μιας στάσης, επαγγελματικών ενώσεων και την 

αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων) και ξεκινά την υποβολή on-line αιτήσεων 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε πιλοτική βάση για την 

επιβεβαίωση της τεχνικής δυνατότητας (Σεπτέμβριος 2013).  

3. Διασφαλίζει ότι η υποβολή των αιτήσεων on-line σε ότι αφορά την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων είναι πλήρως επιχειρησιακή (Δεκέμβριος 2013).  
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7 Αυξάνοντας τον αντίκτυπο του διαρθρωτικού ταμείου 

και του ταμείου συνοχής 

1. Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών στην 

απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του διαρθρωτικού ταμείου και του ταμείου 

συνοχής που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα 

πρέπει να μετράται με πιστοποιημένα στοιχεία.  

 

Στόχοι για απαιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση κονδυλίων του διαρθρωτικού 
ταμείου και του ταμείου συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που θα 

υποβληθούν το 2013  

(εκατ EUR) 

 2013 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακή Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής 

3,000 

Ευρωπαϊκ΄Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) 
890 

Στόχος για το πρώτο εξάμηνο 
1,284 

 

Στόχος για το δεύτερο εξάμηνο 
2,606 

 

Συνολικός Ετήσιος Στόχος 3,890 

 

2. Η Κυβέρνηση υποβάλλει ολοκληρωμένες αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα μεγάλα έργα για 

τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 41 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (Δεκέμβριος 2013). Από αυτές τις αιτήσεις 

τουλάχιστον τέσσερις αιτήσεις ως το Σεπτέμβριο 2013 και οι υπόλοιπες ως το  

Δεκέμβριο 2013.  

3. Στην απόφαση για την κατανομή του "Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων", η 

κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεισφορά παραμένει διαθέσιμη, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ημιτελή έργα του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου 

Συνοχής της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006 και να καλύψει την απαιτούμενη 

εθνική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των μη-επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των 

κανόνων των διαρθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων Συνοχής στο πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (Σε εξέλιξη)  

4. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων που 

θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως το Δεκέμβριο του 2015, ιδίως εκείνων που είναι κρίσιμης 

σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας - όπως η λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας 

διοίκησης, το έργο «Elenxis», για τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου, το κτηματολόγιο, 

οι υποδομές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα σιδηροδρομικά έργα, η 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, η ανάπτυξη του κοινωνικού 

τομέα της οικονομίας και το εθνικό μητρώο. Επιπλλεον από τα 24 έργα προτεραιότητας 

που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα 2 έργα προτεραιότητας που έχουν ακυρωθεί, η 
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κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των 27 έργων 

προτεραιότητας έως το τέλος του 2013, 20 έργων προτεραιότητας έως το τέλος του 2014 

και των 70 έργων προτεραιότητας μέχρι το τέλος του 2015. Οι ελληνικές αρχές 

λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν τον αριθμό των έργων 

προτεραιότητας που θα πρέπει να ακυρωθούν. 

5. Κατά την επανεξέταση των κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων δημιουργούνται  

τυποποιημένα έγγραφα διαγωνισμού ανά κατηγορία έργων με σκοπό την απλούστευση 

των διαδικασιών για την ανάθεση των συμβάσεων. (Σεπτέμβριος 2013)  

6. Το εργαλείο παρακολούθησης για τις απαλλοτριώσεις έχει ολοκληρωθεί και να 

λειτουργήσει και τα δεδομένα καθίστανται προσιτά στο κοινό. (Ιούλιος 2013)  

7. Η κυβέρνηση εδραιώνει την πρωτοβουλία απλούστευσης με την επανεξέταση της 

"διαδρομής υλοποίησης» και το χάρτη αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, τις 

άδειες και τις προθεσμίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των κύριων κατηγοριών 

έργων που υποστηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (π.χ. 

μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, των κοινωνικών υποδομών, την επιχειρηματικότητας, 

ICT). Καταργεί τα περιττά βήματα, απλοποιεί τις διαδικασίες εφαρμογής και θέτει 

εύλογες προθεσμίες. Ειδικότερα, η κυβέρνηση καθιερώνει μια εναλλακτική για τη 

λειτουργία της διαδικασίας “ypologos” για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

και καθιερώνει την ηλεκτρονική πληρωμή (Σεπτέμβριος 2013). H διαδικασία “ypologos” 

πρέπει να καταργηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

μέχρι το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, εξετάζει τα "εν υπνώσει" έργα, 

μη-ενεργοποιημένες εξουσιοδοτήσεις και τις "εν υπνώσει" συμβάσεις και ενημερώνει την 

Επιτροπή σχετικά με αυτές που εξαλείφονται.  

8. Η Κυβέρνηση υιοθετεί μέτρα και αρχίζει να εφαρμόζει μια στρατηγική εναντίον της 

διαφθοράς σε ό,τι αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (Σεπτέμβριος 

2013).  

9. Η Κυβέρνηση υποβάλλει μηνιαία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 

πρόοδο των Μέσων της Χρηματοοικονομικής “Μηχανικής” (Financial Engineering) . Αν 

είναι αναγκαίο και κρίνεται σκόπιμο, προτείνει τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων 

κονδυλίων και μέσων. (Σεπτέμβριος 2013) 

10. Η Κυβέρνηση θεσπίζει μια αποτελεσματική διυπηρεσιακή διαδικασία διαβούλευσης για 

τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που να υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα. Ένα ολοκληρωμένο έργο θα είναι πλήρως λειτουργικό για τα 

συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα ως το τέλος του 2013 (Δεκέμβριος 2013). 
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8 Παρακολούθηση 

8.1 Στατιστικά 

 

1. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων για την αξιοπιστία των 

στατιστικών που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2012 με την εφαρμογή όλων των 

προβλεπόμενων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των διεθνών στατιστικών 

προτύπων, τη διασφάλιση, προάσπιση και δημόσια προώθηση της επαγγελματικής 

ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ και την υποστήριξη της ΕΛΣΤΑΤ στη διατήρηση της 

εμπιστοσύνης στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία και την υπεράσπισή τους εναντίον 

οποιωνδήποτε προσπαθειών υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους. (συνεχής) 

2. Νομική τροπολογία θα εισαχθεί για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση στις 

φορολογικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού φορολογικού μητρώου), σε 

ατομικό επίπεδο, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων και 

φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το φορολογικό απόρρητο, ώστε να μπορεί να φέρει σε 

πέρας τις στατιστικές εργασίες της για την παραγωγή επίσημων στατιστικών, όπως 

προβλέπεται από το νόμο 3832/2010, όπως ισχύει, και ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό 

στατιστικών Υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα η ΕΛΣΤΑΤ εγγυάται την εμπιστευτικότητα 

των προσωπικών αρχείων. (Ιούλιος 2013) 

3. Η Κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του και την παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων. Από την άποψη αυτή 

σέβεται πλήρως την οικονομική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, και παρέχει όλα τα απαραίτητα 

μέσα σε εύθετο χρόνο, όπως έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, 

ώστε ο  οργανισμός να ολοκληρώσει χωρίς διακοπή τα καθήκοντά του. Στο πλαίσιο αυτό, η 

κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλεστεί το Άρθρο 1 της νομικής πράξης της 18/11/2012 και 

την υπουργική απόφαση 2/91674 της 201/12/2012, ενώ, ταυτόχρονα, η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει 

τις πληροφορίες στη Βουλή για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

της, όπως προβλέπεται στο κανονισμό του Κοινοβουλίου (άρθρο 31Α) και τον Στατιστικό 

Νόμο της Ελλάδας (άρθρο 16). (συνεχής) 

4. Η Κυβέρνηση θα διευκολύνει την ΕΛΣΤΑΤ για να ολοκληρώσει, το συντομότερο δυνατόν, 

την απόκτηση εξειδικευμένου προσωπικού που είναι σε εξέλιξη για την στελέχωση 

βασικών θέσεων στην κεντρική υπηρεσία της, καθώς και να λάβει επιπλέον ειδικευμένο 

προσωπικό μέσω αποσπάσεων από άλλους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση 

επειγουσών αναγκών σε προσωπικό στα περιφερειακά γραφεία και την κεντρική υπηρεσία, 

όπως αντικατοπτρίζεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και ενσωματώθηκαν στον τελευταίο. 

(Σεπτέμβριος 2013) 
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9 Παραρτήματα  

9.1 Σχέδιο αποκρατικοποιήσεων και ενδιάμεση βήματα 

 

Χρόνος 

αποκρατικοποίησης 

(Έναρξη διαγωνισμού) 

Δεσμευτικές 

προσφορές  

(Υποβολή) 

Πρόγραμμα 

 

Ενδιάμεσα βήματα 

 

Ι. ΔΕΚΟ/πώληση συμμετοχής 

 ---  OTE Ολοκληρώθηκε 

 ---  4 Airbus Εκκρεμεί η παράδοση των αεροσκαφών 

 n/a n/a 2 αεροσκάφη  

2012 Q1 Q2/13 Δημόσιο Αέριο (ΔΕΣΦΑ) Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (ΓΔ Ανταγωνισμού) 

 
Q4 Q2/13 

Οργανισμός Προγνώσεως 

Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) 

Να προχωρήσει η δεύτερη φάση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

οριστικοποίηση της επιλογής (Απρίλιος 2013-Ολοκληρώθηκε) 
 

2013 

 
 

Q1 Q3/13 
Οργανισμός Διεξαγωγής 

Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΥΕ) 

Έναρξη του διαγωνισμού (Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Νόμος από 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ιππικού ομίλου και 
του νέου ανάδοχου (Ιούλιος 2013- Ολοκληρώθηκε)  

 Q1 Q4/13 
Εταιρία Ύδρευσης 

Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) 

Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Μάιος 2013- Ολοκληρώθηκε). 

Καθιέρωση τιμολογιακής  πολιτικής και τροποποίησης της άδειας 
(Νοέμβριος 2013) 

 

n/a n/a 
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 

(ΕΛΒ0) 

H Κυβέρνηση να ανακοινώσει αναδιάρθρωση ή σχέδιο 

εκκαθάρισης μέχρι το τέλος του 2013 

 

Q3 Q2/14 Σιδηρόδρομοι (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ (Μάρτιος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε) Επιστολή υποστήριξης από την ΕΕ (ΓΔ 

Ανταγωνισμού) για την εκκαθάριση της έρευνας για κρατική 

βοήθεια στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 

 

n/a n/a 
Μεταλλευτική και 
Μεταλλουργική εταιρία 

(ΛΑΡΚΟ) 

H Κυβέρνηση να ανακοινώσει αναδιάρθρωση ή σχέδιο 
εκκαθάρισης μέχρι το τέλος του 2013 

 
n/a n/a 

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 

(ΔΕΠΑ) 
Υπό αξιολόγηση 

 

Q3 Q2/14 Αεροδρόμιο Αθήνας (ΔΑΑ) 
Συμφωνία στη διαδικασία πώλησης με τον νέο μέτοχο της 

Hochtief αεροδρόμια, την PSP Investments 

 

Q3 Q1/14 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 

Υπουργικές αποφάσεις για (i) τον καθορισμό του περιεχομένου 

της καθολικής υπηρεσίας (Ολοκληρώθηκε) (ii) να αποσταλεί το 
προσχέδιο και να γίνει προειδοποίηση προς την ΓΔ ανταγωνισμού 

σχετικά με τον μηχανισμό αποζημίωσης της ΠΚΥ. (περεταίρω 

διευκρινήσεις / τροποποιήσεις που θα ζητηθούν από την ΕΕ, 
επεξεργάζονται από την Ελληνική Δημοκρατία και τα ΕΛΤΑ) 

 

n/a n/a 
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 

(ΕΑΣ) 

H Κυβέρνηση να ανακοινώσει αναδιάρθρωση ή σχέδιο 

εκκαθάρισης μέχρι το τέλος του 2013 

 

Q3 Q3/14 
Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

H έναρξη σχετίζεται με την προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ από την 

ΔΕΗ. Η Κυβέρνηση αποδέχεται και ανακοινώνει την 
αναδιάρθρωση της ΔΕΗ και το σχέδιο αποκρατικοποίησης ( 

Απρίλιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 

 Q4 Q3/14 Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Μετά την εκποίηση της ΔΕΠΑ 

 

Q4 Q3/14 ΕΥΔΑΠ 

Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Μάρτιος 2013- Ολοκληρώθηκε). 

Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής και τροποποίηση της άδειας 
(Νοέμβριος 2014). Τακτοποίηση των οφειλόμενων από το Κράτος 

(Φεβρουάριος 2014) 

 n/a n/a Καζίνο Μόν Παρνές Εκκρεμεί απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου 

     

ΙΙ. Παραχωρήσεις  

 ---  ΟΠΑΠ 1  Ολοκληρώθηκε 
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 ---  ΟΠΑΠ 2  Ολοκληρώθηκε 

   Κινητή τηλεφωνία Ολοκληρώθηκε 

 n/a n/a Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 

Οι διαπραγματεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών είναι σε εξέλιξη.  

Επετεύχθη συμφωνία σχετικά με τις απαιτήσεις της CIV. Επανέναρξη 

κατασκευών (Μάιος 2013- Ολοκληρώθηκε). Επικύρωση της συμφωνίας 
επανεκκίνησης από το Κοινοβούλιο, μετά τη χορήγηση έγκρισης από τους 

δανειστές και την ΕΕ. (Ιούλιος 2013) 

2011 Q4 Q4/12 Κρατικά Λαχεία Έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο – Ολοκληρώθηκε  

2013 Q1 Q4/13 Μικρά λιμάνια και μαρίνες 
Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αστικές ζώνες. (Ιούλιος 
2013) 

 Q1 Q4/13 Περιφερειακά αεροδρόμια 

Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (ΓΔ Ανταγωνισμού, Ιούλιος 2013). 

Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 

 

 Q3 Q1/14 Εγνατία Οδός 

Έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία εξαρτάται από : α) την 

συμφωνία/οριστικοποίηση με το υπουργείο ανάπτυξης σε βασικά 
χαρακτηριστικά της παραχώρησης και ολοκλήρωση του επιχειρησιακού 

σχεδίου. (Ολοκληρώθηκε) β) Απόφαση για την πολιτική διοδίων και το 

σύστημα είσπραξης τους.  (Ολοκληρώθηκε) γ) διαχείριση του δανείου που 
δόθηκε από την Πειραιώς στην Εγνατία Οδό Α.Ε. και νομοθετική 

τακτοποίηση αυτών των ρυθμίσεων. (Απρίλιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 

 

 Q3 Q2/14 

Λιμάνι Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), 
Λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ) & 

μεγάλα περιφερειακά 

αεροδρόμια 

Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (ΓΔ Ανταγωνισμού, Μάιος 2013- 

Ολοκληρώθηκε). Υποβολή στρατηγικής ιδιωτικοποίησης (Απρίλιος 2013- 

Ολοκληρώθηκε). Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε) 

 

 Q3 n/a 
Αποθήκευση αερίου νότιας 

Καβάλας 

Απόφαση για την καλύτερη επιλογή εκμετάλλευσης (Δεκέμβριος 2012 – 
Ολοκληρώθηκε) 

 

2014 Q2 Q4/2014 Ψηφιακό μέρισμα  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ηγείται της όλης διαδικασίας. Υιοθέτηση 
δευτερεύουσας νομοθεσίας για : α. τηλεοπτικούς σταθμούς (να 

επιβεβαιωθεί) και β. καταληκτική ημερομηνία τερματισμού αναλογικής 

(Ιούνιος 2013 - Ολοκληρώθηκε). Έναρξη διαγωνισμού για τους πάροχους 
τηλεοπτικού δικτύου (Να επιβεβαιωθεί) 

n/a  n/a Μεταλλευτικά δικαιώματα  

III. Ακίνητα 

2011 Q4 Q4/13 Ελληνικό Ι 

Μεταφορά της ιδιοκτησίας της Ελληνικό Α.Ε. στο ΤΑΙΠΕΔ (εκκρεμεί 

απόφαση : Δεκέμβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης 
της διαδικασίας του διαγωνισμού (Δεκέμβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). 

Κατάθεση δεσμευτικών προσφορών (Δεκέμβριος 2013). 

 

2012 Q1 Q3/12 IBC 

Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Ολοκληρώθηκε). Να υπάρχει έγκριση από το 

ελεγκτικό συνέδριο (Δεκέμβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε) 

 

 Q1 Q1/13 Κασσιόπη 

Δικαίωμα ανέγερσης επί επιφάνειας και καθιέρωση οχήματος ειδικού 

σκοπού. (Σεπτέμβριος 2013). Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Οκτώβριος 2012-

Ολοκληρώθηκε)  

 

 Q4/12 Q1/13 Κτήρια εξωτερικού 

Έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού (Δεκέμβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Ο 
διαγωνισμός ολοκληρώθηκε για 4/6 κτήρια.  Έγκριση από το ελεγκτικό 

συνέδριο- Ολοκληρώθηκε. Έναρξη διαγωνισμού για τα εναπομείναντα 2 

κτήρια (Μάιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 
 

2013 Q1 Q4/13 Πώληση/ρεπο 28 κτιρίων 

Όλα να ενδιάμεσα βήματα έχουν εκπληρωθεί. Έναρξη της πρώτης φάσης 

του διαγωνισμού (Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη της δεύτερης 
φάσης (Μάιος 2013 - Ολοκληρώθηκε) 

 

 Q1 Q4/13 Αστέρας Βουλιαγμένης 

Ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την ΕΤΕ – Ολοκληρώθηκε. 

Μεταφορά της ιδιοκτησίας του ΕΟΤ στο ΤΑΙΠΕΔ (Μάρτιος 2013- 

Ολοκληρώθηκε) Έναρξη του αιτήματος για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

(EoI) (Απρίλιος 2013 – Ολοκληρώθηκε) Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Σεπτέμβριος 
2013) 

 

 Q1 Q3/13 Παλιούρι 

Έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού (Δεκέμβριος 2012 – 
Ολοκληρώθηκε). Μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στο ΤΑΙΠΕΔ 

(Μάρτιος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης (Απρίλιος 

2013- Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q1 Q3/13 ΗΕΥ 

Έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού (Φεβρουάριος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε). Μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στο ΤΑΙΠΕΔ 

(Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης (Απρίλιος 
2013-Ολοκληρώθηκε) 
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 Q1 Q4/13 Άγιος Ιωάννης 

Όλα τα ενδιάμεσα βήματα έχουν εκπληρωθεί. Έναρξη της πρώτης φάσης 

του διαγωνισμού (Μάρτιος 2013 -  Ολοκληρώθηκε) Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ 

(Ιανουάριος 2014). 
 

 Q1 n/a Γκρουπ ακινήτων 2 

Οι 40 ιδιοκτησίες έχουν ήδη προσδιοριστεί και μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ 

(Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q3 Q4/13 Αφάντου 

Έναρξη νέου διαγωνισμού σε μία φάση (Ιούλιος 2013- Ολοκληρώθηκε)  

Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Ιούλιος  2013) 
 

 Q4 n/a Γκρουπ ακινήτων 3  

Τουλάχιστο 1000 ακίνητα θα μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ (Δεκέμβριος 

2013). Τα πρώτα 250 ακίνητα θα μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ (Απρίλιος 
2012- Ολοκληρώθηκε) 
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9.2 Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα / οικονομικές δραστηριότητες των 

οποίων το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να συμμορφωθεί με 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες 

απαιτήσεις 

1. Πώληση και παραγωγή υλικού για αναπαραγωγή γεωργικών φυτικών ειδών και πώληση υλικών 

προστασίας των φυτών, λιπασμάτων, και φυτοφαρμάκων: Υιοθέτηση εφαρμοστικής νομοθεσίας η οποία 

θα (i) καταργεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις τετραγωνικών μέτρων και (ii) εισαγάγει μια τρίμηνη περίοδο για 

τη διοίκηση προκειμένου να εκδώσει την άδεια, μετά την οποία οι επαγγελματίες θα είναι ελεύθεροι να 

λειτουργήσουν και υιοθέτηση νομοθεσίας η οποία (i) θα επιτρέπει τις πωλήσεις από άτομα με επαρκή 

εκπαίδευση χωρίς την υποχρεωτική παρουσία επιστημόνων και (ii) θα καθορίζει τα  πρότυπα εκπαίδευσης 

(βλέπε γνώμη ΕΕΑ αρ. 19/VI/2012) (Ιούλιος 2013). 

2. Ορκωτοί Εκτιμητές : Τροποποίηση του νόμου 4152/2013 ώστε (i) να δημιουργηθεί  το πιστοποιητικό από 

το Υπουργείο Οικονομικών και να καθιερωθούν οι διαδικασίες για τις κρατικές εξετάσεις. (Ιούλιος 2013) 

και (ii) να καταργηθεί η απαίτηση από τους αιτούντες να παρέχουν και αποδεικτικό ακαδημαϊκών 

προσόντων πέρα από την πιστοποίηση για εγγραφή. (Σεπτέμβριος 2013). 

3. Γεωτεχνικοί: Έκδοση δευτερεύουσας νομοθεσίας για την κατάργηση της διοικητικής άδεις και την 

υποχρεωτική έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας (Από το γεωτεχνικό επιμελητήριο). (Αύγουστος 2013).  
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9.3 Συμφωνημένος οδικός χάρτης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

και τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας.  

9.3.1 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 

 

1. Η Ομάδα Δράσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει ένα αρχικό 

προσχέδιο του κώδικα, τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία, μετά το πέρας της τρίτης αξιολόγησης του 

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Μέχρι τα  μέσα Σεπτεμβρίου 2013, το προσχέδιο του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζεται από την Ομάδα Δράσης στις Αρχές. Μέσα σε 15 μέρες, 

μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου , το προσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζεται στους 

ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ για σχόλια. 

2. Στην βάση της παραπάνω συνεργασίας, η Ομάδα Δράσης παρουσιάζει στις Αρχές, μέχρι το τέλος 

Νοεμβρίου 2013 μια αναθεωρημένη έκδοση του προσχεδίου του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Οι 

Αρχές διεξάγουν μια ευρεία δημόσια διαβούλευση που θα περιλαμβάνει τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ, πάνω στο 

προσχέδιο του νόμου ώστε να φέρει τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε εναρμόνιση με τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές. 

3. Οι Αρχές υποβάλουν το τελικό σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

(Μάρτιος 2014).  
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9.4 Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 

1. Κάθε τρίμηνο, για τα πολιτικά και διοικητικά πρωτοδικεία, τα εφετεία καθώς και για 

τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας) θα δημοσιεύονται πίνακες για: 

 Τον αριθμό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού
2
 

 Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου, 

 Τις εισροές των  υποθέσεων που εγράφησαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 

 Τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
3
 

 Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 

 

Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν επίσης και τα ακόλουθα δεδομένα: 

 

(i) Για τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, τα δεδομένα επίσης θα 

περιλαμβάνουν τον αριθμό των νέων υποθέσεων με διαχωρισμό μεταξύ αυτών 

που είναι πάνω και κάτω από τις 150000 ευρώ. 

(ii) Για την  πολιτική και εμπορική δικαιοσύνη, τα δεδομένα για τον αριθμό των 

υποθέσεων και τις ροές υποθέσεων θα δείχνουν επίσης και τις περιπτώσεις 

εταιρικών πτωχεύσεων.  

(iii) Για την διοικητική δικαιοσύνη, συγκεκριμένα δεδομένα,  που θα παρέχονται 

σε άλλο πίνακα, θα περιλαμβάνουν ανάλυση κατά έτος  υποβολής του αριθμού 

των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία ακρόασης.  

Αυτό θα αφορά τόσο στην αρχή της περιόδου όσο και στο τέλος της. Ο 

πίνακας θα δείχνει επίσης τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων για τις οποίες 

έχει οριστεί ημερομηνία ακρόασης.  

 

2. Για κάποια από τα πιο σημαντικά δικαστήρια, που θα οριστούν σε συμφωνία με την 

ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, το υπουργείο δικαιοσύνης θα δημοσιεύσει επίσης ανά 

τρίμηνο, ανά εξάμηνο ή ετησίως , εάν αυτό συμφωνηθεί με την ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ τα 

ακόλουθα: 

 

I. Τον αριθμό των υποθέσεων (τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της περιόδου), 

με ανάλυση κατά έτος εγγραφής. 

II. Για την πολιτική και εμπορική δικαιοσύνη, πιο αναλυτική πληροφόρηση για 

τις περιπτώσεις εταιρικών πτωχεύσεων συμπεριλαμβάνοντας : 

                                                           
2
 Στο τέλος της περιόδου. 

3
 Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει κλείσει , και καταγράφεται ως εκροή, από τη στιγμή που η πλήρης απόφαση 

έχει εκδοθεί (και που στο περιεχόμενό της έχουν πρόσβαση τα ενδιαφερόμενα μέρη) . 
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 Μια πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση
4
 που θα προσδιοριστεί σε συμφωνία 

μα την ΕΕ/ΔΝΤ και την ΕΚΤ 

 Μια πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση ανά κλάδο (π.χ. αγροτικό, 

κατασκευές, μεταποίηση και υπηρεσίες) που θα προσδιοριστεί σε 

συμφωνία μα την ΕΕ/ΔΝΤ και την ΕΚΤ. 

 

3. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Γενική Γραμματεία Δημοσίων εσόδων : 

 

i. Η Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα διεξαγάγει και δημοσιεύσει μέχρι τον 

Σεπτέμβριο 2013 μια μελέτη η οποία θα βασίζεται σε ένα μικρό αλλά τυχαίο 

δείγμα με σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα ποσοστά ανάκτησης από 

φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. 

ii. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα προσπαθήσει και θα προτείνει μια μέθοδο για να 

συλλέξει σχετικές πληροφορίες πάνω στα ποσοστά ανάκτησης για περιπτώσεις 

εταιρικών πτωχεύσεων 

 

4. Όταν το πληροφοριακό σύστημα θα έχει εγκατασταθεί πλήρως, το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης θα δημοσιεύσει:  

 

i. Πίνακες που θα δείχνουν 

 Τον αριθμό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού
5
 

 Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου, 

 Τις εισροές των  υποθέσεων που εγράφησαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 

 Τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
6
 

 Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 

 

ii. Ο αριθμός των υποθέσεων στην αρχή και το τέλος της περιόδου θα αναλύεται κατά 

έτος υποβολής 

                                                           
4
 Η “Αξία’ μια υπόθεσης θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στην αξία των υποχρεώσεων της πτώχευσης, όπως 

αυτή παρουσιάζεται μετά λήξη της περιόδου τριών μηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης από τους 

πιστωτές. 

5
 Στο τέλος της περιόδου. 

6
 Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει κλείσει , και καταγράφεται ως εκροή, από τη στιγμή που η πλήρης απόφαση 

έχει εκδοθεί (και που στο περιεχόμενό της έχουν πρόσβαση τα ενδιαφερόμενα μέρη)  
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iii. Ο αριθμός των υποθέσεων στην αρχή και το τέλος της περιόδου θα αναλύεται κατά 

κατηγορία ένδικης προσφυγής 

iv. Η μέση διάρκεια των περατωμένων υποθέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
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9.5 Παροχή δεδομένων 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα ακόλουθα δεδομένα θα πρέπει να τίθενται 

από τις αρμόδιες αρχές στη διάθεση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σε τακτική βάση.  

Τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται  στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: 

ecfin-greece-data@ec.europa.eu 

Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιείται και για τη διαβίβαση και άλλων δεδομένων 

και εκθέσεων που σχετίζονται με την παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την 

εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού 

(συμπεριλαμβανομένης της κυρίας 

λειτουργικής κατηγοριοποίησης εσόδων 

και δαπανών και ανά υπουργείο). 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα - αυτές οι 

πληροφορίες θα περιλαμβάνονται 

επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε 

περίπτωση αναθεώρησης. 

Οριστική μηνιαία εκτέλεση του κρατικού 

προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης 

της κατηγοριοποίησης ανά κύριες 

κατηγορίες  εσόδων και δαπανών ανά 

υπουργείο.  

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα. 

Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό : 

αριθμός υπαλλήλων, προσλήψεις, 

αποχωρήσεις, μετακινήσεις μεταξύ των 

φορέων της Κυβέρνησης και από/στo 

πρόγραμμα κινητικότητας και 

αποχωρήσεων , ανά φορέα,  μέσο μισθό 

(συμπεριλαμβανομένου του βασικού 

μισθού, παροχών και επιδομάτων). 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από τα 

Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και  

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα. 

Μηνιαία ταμειακά στοιχεία εσόδων και 

δαπανών (above the line) για φορείς της 

γενικής κυβέρνησης, εκτός του κράτους.  

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα - αυτές οι 

πληροφορίες θα περιλαμβάνονται 

επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε 

περίπτωση αναθεώρησης. 

 

Εβδομαδιαία πληροφόρηση για την ταμειακή 

κατάσταση της Κυβέρνησης με αναφορά στις 

πηγές και τις χρήσεις, καθώς και του αριθμού των 

ημερών που υπάρχει κάλυψη 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Εβδομαδιαίως την 

Παρασκευή, αφορά δεδομένα 

της προηγούμενης Πέμπτης. 

mailto:ecfin-greece-data@ec.europa.eu
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Οικονομικών) 

Στοιχεία για την χρηματοδότηση ελλειμμάτων της 

γενικής κυβέρνησης (below-the-line financing). 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, όχι περισσότερο 

από 15 ημέρες μετά το τέλος 

κάθε μήνα - αυτές οι 

πληροφορίες θα 

περιλαμβάνονται επίσης σε 

επόμενες διαβιβάσεις σε 

περίπτωση αναθεώρησης. 

Στοιχεία για εκκρεμείς πληρωμές δαπανών και 

εκκαθάρισης (συμπεριλαμβανομένων των 

ληξιπρόθεσμων) της γενικής κυβέρνησης 

συμπεριλαμβανομένου του κράτους, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των 

νοσοκομείων και νομικών προσώπων. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών με βάση στοιχεία από διάφορα 

υπουργεία.) 

Μηνιαίως, εντός 30 ημερών 

από το τέλος κάθε μήνα.  

Στοιχεία για την χρήση διεθνών δανείων βοήθειας, 

με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ειδικός 

λογαριασμός, εξόφληση χρέους, πληρωμή τόκων, 

άλλες δημοσιονομικές ανάγκες, δημιουργίας 

ρυθμιστικού αποθέματος (ανά τρίμηνο και 

συναθροίστηκα). 

Τριμηνιαίως, έως το τέλος 

κάθε τριμήνου.  

 

Δημόσιο Χρέος και νέες εγγυήσεις από τη γενική 

κυβέρνηση προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον 

ιδιωτικό τομέα. 

Στοιχεία για χρέος που ωριμάζει 

(προγραμματισμένες αποπληρωμές ανά μήνα, 

διαχωρισμένα σε βραχυχρόνια στοιχεία (έντοκα 

γραμμάτια και άλλο βραχυπρόθεσμο χρέος) και 

μακροχρόνια (ομόλογα και άλλα μακροχρόνιο 

χρέος).  

Στοιχεία για τις προγραμματισμένες εκροές για 

τόκους. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα. 
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Στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία που 

ιδιωτικοποιήθηκαν και τα έσοδα που 

εισπράχθηκαν. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως. 

Στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο 

δημόσιο: έσοδα, έξοδα, μισθοδοσία, αριθμός 

υπαλλήλων και υποχρεώσεις 

(συμπεριλαμβανομένης της ωρίμανσης χρέους των 

επιχειρήσεων του δημοσίου). 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, εντός τριών 

εβδομάδων από το τέλος 

κάθε μήνα για τις δέκα 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Τριμηνιαίως, εντός τριών 

εβδομάδων από το τέλος 

κάθε τριμήνου για τις άλλες 

επιχειρήσεις. 

Τριμηνιαίως, για τις 

ωριμάνσεις των 

υποχρεώσεων επιχειρήσεων 

που ανήκουν στο δημόσιο. 

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών από τους 

λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών και το  Υπουργείο Παιδείας & 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού) 

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 

μήνα. 

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών 

λογαριασμών. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 

μήνα. 

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων πολιτικής. 

(Η έκθεση καταρτίζεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Τριμηνιαίως, πριν από την 

έναρξη της εκάστοτε  

επόμενης αναθεώρησης. 

Μηνιαία δεδομένα για τις δαπάνες υγείας από τα 

ασφαλιστικά ταμεία με χρονική υστέρηση τριών 

εβδομάδων από το τέλος του αντίστοιχου 

τριμήνου. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το 

Υπουργείο Υγείας.) 

Μηνιαίως, εντός τριών 

εβδομάδων στο τέλος κάθε 

μήνα.  

Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού των ΔΕΚΟ 

και χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των 

νομικών προσώπων καθώς και τριμηνιαίοι στόχοι 

για την παρακολούθηση από τους διορθωτικούς 

μηχανισμούς 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα.  

 



Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή δεδομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 

Τράπεζας της Ελλάδος.  

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος – 

συγκεντρωτικοί νομισματικοί ισολογισμοί 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Μηνιαίως, 30 ημέρες από το 

τέλος κάθε μήνα. 

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης 

των ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές 

τους στο εξωτερικό. 

Μηνιαίως, 15 ημέρες από το 

τέλος κάθε μήνα. 

Έκθεση για τη ρευστότητα του 

τραπεζικού συστήματος. 

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Τριμηνιαίως, 30 ημέρες από 

την έκδοση δεδομένων κάθε 

τριμήνου. 

Έκθεση για τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια, τα αναδιαρθρωμένα δάνεια καθώς 

και τα διαγραμμένα σε βάση 30, 60, 90 

και 180 ημερών  

Τριμηνιαίως 

Σταθμισμένος μέσος του λόγου δανείων 

προς αξία (LTV) για νέα δάνεια με 

ενέχυρο ακίνητα στοιχεία. 

Ετησίως. 

  

 

 

 

 

  

 

Παροχή δεδομένων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας με ένδειξη και επεξήγηση 

των μεταβολών. 

Μηνιαίως. 
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Συντομογραφίες  

 

ΑΣΕΠ  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

ΑΔΜΗΕ  Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

CPB  Κεντρική Αρχή Προμηθειών  

ΔΕΠΑ  Δημόσια Επιχείρηση Αερίου  

ΔΟΥ  Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

DRG  Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο  

DSO  Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής  

EBFs  Κονδύλια εκτός προϋπολογισμού 

ΕΕ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΚΤ   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΕΟΧ  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  

ΕΕΤΤ  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων  

ΕΤΧΣ  Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  

ΕΚΔΑΑ  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

ΕΚΕΒΥΛ Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών  

ΕΛΕΝΞΙΣ 

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή  

ΕΟΦ  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων  

ΕΟΠΥΥ  Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  

ΕΠΥ  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  

ΕΤΠΑ  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

ΕΣΠ  Εταιρικός Σχεδιασμός Πόρων 

ΕΣΛ   Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών  

ΕΚοιν.Τ  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

ΕΣΥ  Εθνικό Σύστημα Υγείας  

ΕΤΕΑ 

ΕΕ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

ΓΑΙΑ ΟΣΕ Διαχείριση ακινήτων 

ΓΛΚ  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

ΓΔΦΣ 

ΑΕΠ  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

ΓΕΜΗ  Γενικό Εμπορικό Μητρώο  

ΓΔΠΣ  Γενική Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων 

EEA 

ΥΠΑ  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

ΤΧΣ  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

ΤΑΙΠΕΔ Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού  

Δημοσίου  

ΕΑΣΧ  Ελληνική Αρχή Συντονισμού Χρονοθυρίδων 

ΑΥΠ-ΕΕΥΕ Άτομα Υψηλού Πλούτου – Ελεύθεροι Επαγγελματίες Υψηλού Εισοδήματος 

ΔΚΑ-10  Διεθνής Κατάταξη Ασθενειών 

ΗΔΙΚΑ  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης  

ΔΝΤ  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  

ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

KEN-DRGs Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 

ΒΔΑ  Βασικοί Δείκτες Απόδοσης 

ΚΤΕΛ  Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων  

ΛΑΓΗΕ  Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΤΑ  Τοπική Αυτοδιοίκηση   

ΥΦΑ  Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο  

ΜΜΦ  Μονάδα Μεγάλων Φορολογούμενων 
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LTV  Δείκτης Δανείου-Αξίας  

ΥΠΔΜΗΔ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 

MΟΧΠ  Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής  

Πολιτικής  

MIS 

ΜΠΔΣ  Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής  

ΕΣΥ  Εθνικό Σύστημα Υγείας 

ΜΕΔ  Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια  

ΟΑΣΑ  Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας  

ΟΟΣΑ  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  

ΟΓΑ  Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων  

ΟΣΕ  Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος  

ΜΣΦ  Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα 

ΟΤΕ  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

ΠΔΕ  Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων  

ΔΕΗ  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  

ΥΜΣ  Υπηρεσία Μίας Στάσης  

QV 

ΡΑΕ  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  

ΡΑΣ  Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρόδρομων 

ROSCO  Επιχειρηματική μονάδα τροχαίου υλικού και συντήρησης δικτύου 

RSPP  Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα  

ΣΔΟΕ  Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

ΕΑΠ  Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

SPC  

ΕΑΔΣ  Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  

EKA  Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΤΚΑ  Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 

TAP  Διαδριατικός Αγωγός  

ΔΕΔ-Μ  Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών  

TSO  Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς  

ΠΟΥ  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 



  

 

 

Αθήνα, 16 Ιουλίου, 2013 

Κυρία Christine Lagarde 

Διευθύνουσα Σύμβουλο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Ουάσιγκτον 

 

Αγαπητή Κυρία Lagarde:  

 

Στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση του Μνημονίου Οικονομικών και 

Χρηματοοικονομικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) της 9
ης

 Μαρτίου, 21
ης

 Δεκεμβρίου 2012 και 20
ης

 

Μαΐου 2013, περιγράφουμε την πρόοδο και τις ενέργειες πολιτικής ώστε να πετύχουμε τους 

στόχους του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζεται 

από τον διακανονισμό κάτω από την διευρυμένη χρηματοδοτική διευκόλυνση (EFF). 

Η κλιμακούμενη πρόοδος υπό το πρόγραμμα και τα πρόωρα σημάδια ότι η ύφεση έφτασε 

στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, έχουν συμβάλει στην σημαντική βελτίωση της 

εμπιστοσύνης και της ρευστότητας. Η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται, οι αποδόσεις 

των ομολόγων έχουν μειωθεί δραστικά σε σχέση με το απόγειο του 2012, οι καταθέσεις 

έχουν αυξηθεί, το οικονομικό κλίμα έχει βελτιωθεί και πολλές ελληνικές εταιρίες απέκτησαν 

πρόσφατα πρόσβαση στις αγορές. Η εξωτερική θέση έχει βελτιωθεί, υποστηριζόμενη από τα 

σταθερά κέρδη σε ανταγωνιστικότητα και ο ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας έχει 

επιβραδυνθεί. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η οικονομία θα επανέλθει σε ανάπτυξη τον επόμενο 

χρόνο, παρά το γεγονός ότι σημαντικοί κίνδυνοι παραμένουν.  

Αν και πλήρη στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης σε σχέση με τα ποσοτικά κριτήρια 

απόδοσης του τέλους Ιουνίου 2013 δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, αναμένουμε ότι θα έχουμε 

εκπληρώσει όλους τους στόχους. Εντούτοις, οι ενδεικτικοί στόχοι για τα έσοδα από 

αποκρατικοποιήσεις , μεταφορές στο πρόγραμμα της κινητικότητας και των εγχώριων 

ληξιπρόθεσμων (παρά την πρόοδο) δεν επετεύχθησαν (Πίνακας 1). Κάποια διαρθρωτικά 

ορόσημα σχετικά με αυτήν την αξιολόγηση του προγράμματος επίσης δεν επετεύχθησαν 

(Πίνακας 2).  

Στη βάση αυτή, λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα και υιοθετούμε βασικές μεταρρυθμίσεις, 

συμπεριλαμβανόμενων και των προαπαιτούμενων δράσεων για αυτήν την αξιολόγηση 

(Πίνακας 3). Επίσης παραμένουμε δεσμευμένοι στην ταχεία υλοποίηση της φιλόδοξης 

μεταρρυθμιστικής ατζέντας που έχουμε μπροστά μας.  

 Επαναφορά δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Σαν προαπαιτούμενη ενέργεια για 

αυτή την αξιολόγηση, λαμβάνουμε μέτρα πολιτικής για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι 

δημοσιονομικοί στόχοι για το 2013-2014 θα επιτευχθούν, θα μειώσουμε το χρέος στο 

Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα μεταρρυθμίσουμε τον φορολογικό 

κώδικα και τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών ώστε να υποστηρίξουμε το 
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δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, θα επαναφέρουμε σε τροχιά τις μεταρρυθμίσεις στη 

δημόσια διοίκηση και θα προχωρήσουμε με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.   

 Ενδυνάμωση των δημοσιονομικών θεσμών. Ως προαπαιτούμενες ενέργειες, 

υιοθετούμε νομοθεσία ώστε να επιτραπεί η μεταφορά όλων των λειτουργιών και του 

προσωπικού στην διοίκηση εσόδων για την ενδυνάμωση της αυτονομίας της και της 

βελτίωσης των λειτουργιών της και τον περιορισμό της αναβολής πληρωμών που 

προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των ελέγχων μόνο για το βασικό πρόγραμμα και το 

πρόγραμμα νέας εκκίνησης ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητας της συλλογής 

φόρων. Υλοποιούμε επίσης μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ενδυναμώσουν τον έλεγχο 

των δαπανών ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων και θα 

μετριάσουμε τις μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες πληρωμής ώστε να 

επιταχύνουμε την εκκαθάριση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων.  

 Διασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Σαν προαπαιτούμενες ενέργειες, 

ολοκληρώνουμε μια αναλυτική  στρατηγική για τον τραπεζικό τομέα η οποία θα 

περιστρέφεται γύρω από τις 4 συστημικές τράπεζες και ολοκληρώνουμε την διάθεση 

των δύο ενδιάμεσων τραπεζών στον έλεγχο του ΤΧΣ, σε συνέπεια με την ανωτέρω 

στρατηγική. Η επανακεφαλαιοποίηση των συστημικών μας τραπεζών έχει 

ολοκληρωθεί , με 3 από αυτές τις τράπεζες να προσελκύουν σημαντικά ιδιωτικά 

κεφάλαια που τους επιτρέπουν να παραμένουν υπό τον έλεγχο ιδιωτικής διοίκησης. 

Για την εναπομένουσα συστημική τράπεζα η οποία επανακεφαλαιοποιήθηκε πλήρως 

από το ΤΧΣ, δεσμευόμαστε να θέσουμε μέχρι το Μάρτιο του 2014 ένα σημαντικό 

μέρος του μετοχικού κεφαλαίου υπό ένα διεθνή ιδιωτικό στρατηγικό επενδυτή.  

 Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη. Η ατζέντα των 

διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων εστιάζει στην ενδυνάμωση του επενδυτικού κλίματος 

και του εγχώριου ανταγωνισμού , τη μείωση των διοικητικών βαρών και τη βελτίωση 

της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό οι ενέργειες συνεχίζονται 

για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την απάλειψη των υπερβαλλουσών 

νομοθεσιών στην αγορά εργασίας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για εξαγωγές, 

τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος και την πρόοδο στο 

πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων.  

 Διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και προστασία των ευάλωτων 

ομάδων. Εισάγουμε προγράμματα εργασίας τα οποία στοχεύουν στους άνεργους 

νέους και ενδυναμώνουμε την κοινωνική προστασία ώστε να ανακουφίσουμε τις 

ευάλωτες ομάδες από τις συνέπειες της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

χρήσης των διαθρωτικών πόρων της ΕΕ.    

Το πρόγραμμα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο για τους επόμενους 12 μήνες. Υπάρχουν 

επίσης σταθερές δεσμεύσεις από τα μέλη της ευρωζώνης για την παροχή επαρκούς 

υποστήριξης κατά την διάρκεια του προγράμματος και μετέπειτα, υπό την προϋπόθεση ότι 

συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος. Υπό το 
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πρίσμα αυτό, παραμένουμε επίσης σε τροχιά για να λάβουμε την πρώτη φάση της υπό 

προϋποθέσεις ανακούφισης χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όπως περιγράφεται 

από τις ανακοινώσεις του Eurogroup της 27
ης

 Νοεμβρίου και 13
ης

 Δεκεμβρίου 2012.  

Στη βάση αυτή, αιτούμεθα την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης υπό τον 

διακανονισμό της διευρυμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (EFF) και την επόμενη 

εκταμίευση του ποσού των 1.5068 δις ΕΤΔ. Έχουμε αναθεωρήσει τους στόχους για τις 

υποχρεωτικές αποχωρήσεις και τις εισόδους στο πρόγραμμα κινητικότητας για την σταδιακή 

εναρμόνιση με τους αρχικούς στόχους του προγράμματος, έχουμε καθιερώσει μια οροφή για 

τους εργαζομένους στο πρόγραμμα κινητικότητας που θα αποχωρήσουν και έχουμε 

αναθεωρήσει τους στόχους για τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις το 2013 επειδή κάποιες 

πωλήσεις μετακινήθηκαν στο 2014 και έχουμε αιτηθεί στη βάση αυτή μια αναθεώρηση για 

το κριτήριο επίδοσης του τέλους Σεπτεμβρίου 2013 για την οροφή των εσόδων από 

αποκρατικοποιήσεις (Πίνακας 1). Έχουμε εισαγάγει νέα διαρθρωτικά ορόσημα για 

υιοθέτηση τον Σεπτέμβρη ενός νέου φόρου ακίνητης περιουσίας, την έκδοση τον Οκτώβριο 

δευτερεύουσας νομοθεσίας για την υλοποίηση του κώδικα φορολογικών διαδικασιών και για 

τους στόχους του τέλους Σεπτεμβρίου για βασικούς δείκτες επίδοσης πάνω στην διοίκηση 

εσόδων και στις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια χρηματοοικονομική διοίκηση. Έχουμε επίσης  

επανεισαγάγει ένα διαρθρωτικό ορόσημο που σχετίζεται με τον χρηματοοικονομικό τομέα 

(Πίνακας 4). Αιτούμαστε μια παρέκκλιση από την εφαρμογή του ποσοτικού κριτηρίου 

απόδοσης του τέλους Ιουνίου για το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, 

τα εγχώρια ληξιπρόθεσμα και το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, καθώς τα σχετικά 

στοιχεία δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από το τέλος Αυγούστου και αναμένουμε να επιτύχουμε 

τους στόχους αυτούς.  

Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που καθορίζονται στο επισυναπτόμενο ΜΟΧΠ είναι επαρκείς 

για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε 

οποιαδήποτε μέτρα που ενδεχομένως καταστούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό καθώς οι 

συνθήκες αλλάζουν. Θα συμβουλευτούμε το Ταμείο για την υιοθέτηση οποιονδήποτε 

τέτοιων μέτρων και πριν την αναθεώρηση των πολιτικών οι οποίες περιέχονται σε αυτό το 

ΜΟΧΠ, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ταμείου για τέτοιες διαβουλεύσεις.  

 

Το γράμμα αυτό αποστέλλεται επίσης στους κ.κ. Dijsselbloem, Rehn και Draghi. 

 

 

______________________________ 

Αντώνης Σαμαράς 

 Πρωθυπουργός 

 

       ______________________________  ______________________________ 

                  Γιάννης Στουρνάρας                        Γεώργιος Προβόπουλος 

               Υπουργός Οικονομικών             Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 



  

 

 

ΕΛΛΑΔΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προοπτικές και Στρατηγική 

1.      Οι μακροοικονομικές εξελίξεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένες 

με τις προβλέψεις του προγράμματος. Η οικονομική κατάσταση είναι ακόμα δύσκολη, με 

την υψηλή ανεργία να συνεπάγεται μεγάλο κοινωνικό κόστος. Η εσωτερική ζήτηση 

συνεχίζει να είναι αδύναμη. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός συρρίκνωσης του ΑΕΠ έχει αρχίζει να 

επιβραδύνεται, οι δείκτες ρευστότητας και εμπιστοσύνης έχουν ενισχυθεί, και το 

χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα σε όρους 

κόστους. Υπάρχουν κάποια δειλά σημάδια ότι οι εξαγωγές έχουν αρχίσει να συμβάλλουν 

περισσότερο στην εξωτερική προσαρμογή, με δυνατές κρατήσεις στον τουρισμό έως τώρα 

για φέτος. Επιπρόσθετα, η προσαρμογή των τιμών έχει αρχίσει να επιταχύνεται, γεγονός που 

θα βοηθήσει στην αποκατάσταση την ανταγωνιστικότητας και θα μετριάσει την επίπτωση 

στο εισόδημα των νοικοκυριών από την ύφεση και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των 

μισθών.  

2.      Σε αυτό το πλαίσιο, δεν χρειάζονται σημαντικές τροποποιήσεις στο 

μακροοικονομικό πλαίσιο.  Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι ο ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής της ανάπτυξης θα γίνει θετικός το 2014, με βάση παράγοντες όπως η πρόσφατη 

βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η ανάκαμψη του τουρισμού. Η προοπτική 

παραμένει ωστόσο αβέβαιη, και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά 

ώστε να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο, αν το δικαιολογούν οι νέες εξελίξεις.  

3.      Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στην εφαρμογή του προγράμματός μας για τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας και τη δημιουργία των βάσεων για ανάπτυξη και 

απασχόληση. Κατά τη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης του προγράμματος, έχουμε 

επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε βήματα για:  

 Την πλήρη εφαρμογή της δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2013-2014. Αυτό 

αποτελεί κλειδί για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και τελικά 

την έξοδο από την ανάγκη για εξωτερική βοήθεια.  

 Τον εκσυγχρονισμό των δημοσιονομικών θεσμών. Έχουμε κάνει πρόοδο στη 

μεταρρύθμιση της διοίκησης εσόδων, στοχεύσαμε στο να την κάνουμε πιο 

ανεξάρτητη, αποτελεσματική και υπεύθυνη στο να φέρνει αποτελέσματα. Επίσης, 

συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε τη δημόσια χρηματοοικονομική διοίκηση.  

 Τη διασφάλιση ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχουμε ολοκληρώσει την 

ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών μας, ενδυναμώσαμε το πλαίσιο 

διακυβέρνησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, και υιοθετήσαμε νέα εργαλεία για την 

διευθέτηση του χρέους των νοικοκυριών σε δυσχέρεια. 

 Την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. 

Συνεχίζουμε να απελευθερώνουμε τα κλειστά επαγγέλματα και να βελτιώνουμε το 
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επιχειρηματικό περιβάλλον με την άρση περιττών περιορισμών. Ξεκινάμε βήματα για 

την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.  

 Την προστασία των ευπαθών ομάδων. Έχουμε υιοθετήσει προγράμματα 

δημιουργίας απασχόλησης που στοχεύουν σε νέους εργαζομένους και σε νοικοκυριά 

χωρίς κανένα εργαζόμενο, ενδυναμώνουμε τα προγράμματα μαθητείας για τη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας, και βελτιώνουμε τη στόχευση των προγραμμάτων 

προστασίας του κοινωνικού ιστού στις πιο ευπαθείς ομάδες. 

Δημοσιονομική πολιτική 

4.      Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο από το 2010 στην αντιμετώπιση των 

δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η προσαρμογή που έχει γίνει είναι από τις μεγαλύτερες  

μέχρι σήμερα  συγκρινόμενη με οποιαδήποτε αντίστοιχη διεθνή εμπειρία, όπου η 

ονομαστική πρωτογενής προσαρμογή ήταν 9.2% του ΑΕΠ για το 2010-2012. Σε κυκλικά 

προσαρμοσμένους όρους, η δημοσιονομική προσαρμογή κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ήταν περίπου 15 τοις εκατό του ΑΕΠ. Ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος 

για το 2012 επετεύχθη με ένα άνετο περιθώριο (0.2 τοις εκατό του ΑΕΠ). Επιπλέον, 

παίρνουμε μέτρα ώστε να πετύχουμε πρωτογενή ισοσκέλιση το 2013. Είμαστε απόλυτα 

δεσμευμένοι στην ολοκλήρωση της προγραμματισμένης δημοσιονομικής προσαρμογής – να 

πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4½  τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι τα τέλη του 

2016- ώστε να θέσουμε το χρέος σταθερά σε μια καθοδική πορεία.    

5.      Κάνουμε βήματα, ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη εφαρμογή του δημοσιονομικού 

μας προγράμματος για τα έτη 2013-2014. Ως προαπαιτούμενη δράση, θα:  

 Φέρουμε στο 2013, σύμφωνα με τον ορισμό του στόχου του προγράμματος, κάποιους 

από τους φόρους ακινήτων, που εισπράττονται μέσω της δημόσιας επιχείρησης 

ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) με την προσωρινή συντόμευση της περιόδου πληρωμής για τη 

ΔΕΗ των εσόδων που εισπράττει το Μάρτιο του 2014.  

 Αντισταθμίσουμε τις υπερβάσεις δαπανών του ΕΟΠΠΥ για την επίτευξη των 

δημοσιονομικών στόχων στην υγεία για την περίοδο 2013-14 με την εισαγωγή 

επιπρόσθετων  «μηχανισμών αποζημίωσης» (claw backs) στα διαγνωστικά κέντρα 

και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο μηχανισμός αποζημίωσης (claw back) θα ενισχυθεί 

από νέα διαρθρωτικά μέτρα σε ποιοτικό έλεγχο και τιμές τους ερχόμενους μήνες. Η 

αποζημίωση (claw back) της υπερβάλλουσας δαπάνης για τους πρώτους έξι μήνες 

του έτους θα εισπραχθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. Σε περίπτωση που η 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αποζημίωσης δεν επιβεβαιωθεί μέχρι εκείνη 

την ημερομηνία, θα ενεργοποιήσουμε άμεσα μέτρα έκτακτης ανάγκης (π.χ. μείωση 

στις τιμές σε όλο το φάσμα, μείωση στην πρόσβαση των ασφαλισμένων σε ιδιώτες 

πάροχους, και/ή επιβολή τελών εισαγωγής σε συμβατικές συμφωνίες) τα οποία θα 

εξασφαλίσουν ότι θα βρεθεί ένα ισοδύναμο ποσό σε εξοικονομήσεις. Θα συστήσουμε 

ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό αποκλίσεων και κενών 
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στον τομέα της υγείας ώστε να διευκολύνονται οι άμεσες διορθωτικές δράσεις όπως 

προχωρούμε.  

 Ολοκληρώσουμε την υπογραφή του  Μνημονίου Κατανόησης με τον ελληνικό 

εμπορικό στόλο το οποίο μαζί με το φόρο χωρητικότητας θα εξασφαλίσει 

συσσωρευμένα €140 εκατομμύρια σε ετήσια έσοδα για το 2013-2015.   

 Φέρουμε αναδρομικά, από  την 1
η
 Αύγουστου του 2013 με νομοθεσία, το φόρο 

πολυτελείας στα αυτοκίνητα, τις πισίνες και τα αεροπλάνα. Μχρι τα τέλη Αυγούστου 

του 2013, θα εισάγουμε  τέλος πλόων και παραμονής στα σκάφη αναψυχής με ισχύ 

από την 1
η
 Οκτωβρίου του 2013. 

 Θεσπίσουμε νομοθεσία για τον περιορισμό της χρήσης των αφορολόγητων 

λογαριασμών αποθεματικών για κεφαλαιακά κέρδη μέχρι το 2015, ώστε να 

συγκεντρωθούν τουλάχιστον €50 εκατομμύρια έσοδα το 2014.  

6.      Για τη στήριξη του δημοσιονομικού μας προγράμματος και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του φορολογικού μας συστήματος, και σε διαβούλευση με τους 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα θεσπίσουμε νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος κα θα καταθέσουμε στο κοινοβούλιο ένα νέο κώδικα φορολογικών 

διαδικασιών, ως προαπαιτούμενη δράση. 

 Θα θεσπίσουμε νομοθεσία για την εισαγωγή ενός νέου κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος. Οι κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος είναι 

η απλοποίηση του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος, η αύξηση της διαφάνειας 

και η άρση των ασαφειών. Η μεταρρύθμιση θα είναι ουδέτερη ως προς τα έσοδα. 

Ωστόσο, η απλοποιημένη και πιο διαφανής νομοθεσία της φορολογίας εισοδήματος 

θα επιτρέψει την ευκολότερη διοίκηση, και με την πάροδο του χρόνου θα ενθαρρύνει 

τη φορολογική συμμόρφωση και θα εξασφαλίσει μια πιο ισχυρή είσπραξη εσόδων. Ο 

νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος θα προβλέπει φόρο κεφαλαιακών κερδών – 

συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων – της τάξης του 15 τοις εκατό. Θα περιορίζει 

τις απαιτήσεις υποβολής, θα ενοποιεί διατάξεις διασυνοριακών συγχωνεύσεων και 

αναδιοργάνωσης, θα εισάγει διατάξεις για την καταπολέμηση της (διεθνούς) 

φοροαποφυγής, και θα επεκτείνει την εναλλακτική ελάχιστη φορολόγηση (βάσει 

τεκμηρίων). Επιπλέον, ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013, θα τροποποιήσουμε τη 

νομοθεσία ώστε να ενσωματώσουμε στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος διατάξεις 

για εγχώριες συγχωνεύσεις και αναδιοργάνωση και θα αναθεωρήσουμε περαιτέρω 

και θα τροποποιήσουμε όπου χρειάζεται τις διατάξεις που σχετίζονται με την 

παρακράτηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και την προκαταβολή του φόρου 

από τις επιχειρήσεις , αλλά και τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για την 

εξασφάλιση της συνέπειας μεταξύ του ΚΦΕ και του ΚΦΔ. Και μέχρι τα τέλη 

Οκτωβρίου του 2013, θα υιοθετήσουμε όλη την απαραίτητη δευτερεύουσα 

νομοθεσία για να στηρίξουμε την έγκαιρη εφαρμογή του κώδικα.     
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 Θα καταθέσουμε στο κοινοβούλιο για υιοθέτηση μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2013, ένα 

νέο κώδικα φορολογικών διαδικασιών (ΚΦΔ) για να ενσωματώσουμε και να 

εξορθολογήσουμε διατάξεις που υπάρχουν στην υφιστάμενη νομοθεσία και να 

συμπληρώσουμε νομοθετικά κενά στην επιβολή των μεθόδων είσπραξης, στην 

υποχρεωτική παροχή στοιχείων στις φορολογικές αρχές, τόκους και ποινές, 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, καθώς και διαδικασίες για την καταπολέμηση της 

(διεθνούς) φοροαποφυγής. Για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΚΦΔ θα εφαρμοστεί πλήρως 

μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, θα ολοκληρώσουμε τις ακόλουθες ενδιάμεσες 

δράσεις: (i) μέχρι τα τέλη Ιουλίου, θα δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας για την 

εφαρμογή του ΚΦΔ, (ii) μέχρι τα μέσα Αυγούστου, θα αναπτύξουμε ένα σχέδιο 

έργου για την εφαρμογή του ΚΦΔ, και (iii) μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ως 

διαρθρωτικό ορόσημο, θα υιοθετήσουμε τη δευτερεύουσα νομοθεσία υψίστης 

προτεραιότητας, η οποία είναι απαραίτητη για τη στήριξη της υλοποίησης. Μέχρι τα 

τέλη Οκτωβρίου, θα νομοθετήσουμε επίσης όλες τις απαραίτητες αλλαγές για τον 

εκσυγχρονισμό του Κώδικα Είσπραξης Εσόδων και θα διασφαλίσουμε την πλήρη 

συμβατότητα με τη μεταρρύθμιση του ΚΦΔ.            

7.      Επιδιώκουμε την εισαγωγή ενός ενιαίου φόρου ακινήτων από τον Ιανουάριο του 

2014 για την αντικατάσταση της εισφοράς στη ΔΕΗ και του ΦΑΠ: 

 Θα δημιουργήσουμε μία ομάδα εργασίας τον Ιούλιο που θα αποτελείται από 

προσωπικό από τη διεύθυνση εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με 

εντολή τη δημιουργία ενός πλαισίου για τον νέο φόρο ακινήτων και τον εντοπισμό 

των απαραίτητων δράσεων για τη διασφάλιση της επαρκούς είσπραξης του νέου 

φόρου.  

 Έχουμε συμφωνήσει, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ.ΔΝΤ, στις γενικές 

παραμέτρους του πλαισίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: (i) ο ορισμός της 

φορολογικής βάσης, (ii) η διεύρυνση της κάλυψης της φορολογικής βάσης ώστε να 

περιλαμβάνει εμπορική, βιομηχανική και αγροτική γη και κτίρια, (iii) η κατανομή 

του φορολογικού βάρους σε διαφορετικούς τύπους ακινήτων (οικιστικά έναντι 

εμπορικών, και βιομηχανικά), (iv) μόνο απαλλαγές (εστιάζοντας στις δύσκολες 

περιπτώσεις) οι οποίες συμφωνούνται από κοινού και σαφής προοδευτικότητα, (v) η 

φορολόγηση των επιμέρους ακινήτων αντί για τη συνολική περιουσία των προσώπων 

ή  την κατοχή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, (vi) οι φόροι να ενοποιηθούν σε ένα νέο 

φόρο ακινήτων (ΦΑΠ ή φόρος της ΔΕΗ), και (vii) ουδετερότητα ως προς τα έσοδα 

των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τα προγραμματισμένα έσοδα, μετά την αφαίρεση 

των απαλλαγών, ύψους €2.7 δισεκατομμυρίων (ή €2.9 δισεκατομμυρίων σε 

περίπτωση που αποφασιστεί η μείωση ή η εξάλειψη του φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων). Έχουμε συμφωνήσει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, και ορίσαμε 

τους συντελεστές ώστε να είναι συνεπείς με τη συμφωνημένη κατανομή βαρών ώστε 

να επιτευχθούν επαρκείς εισπράξεις σύμφωνα με τους προγραμματισμένους στόχους. 
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 Ξεκινήσαμε τη συλλογή επικαιροποιημένης αναλυτικής πληροφόρησης για τα 

οικόπεδα και τα ακίνητα των φορολογούμενων (έντυπο Ε9), και θα ολοκληρώσουμε 

τη διαδικασία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013. Υιοθετήσαμε επίσης νομοθεσία 

για να εξασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα της κτηματολογικής πληροφόρησης στις 

φορολογικές αρχές για διασταυρώσεις πληροφοριών. 

 Θα εκδώσουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου ένα χρονικά προσδιορισμένο σχέδιο δράσης 

το οποίο θα προσδιορίζει τα άμεσα βήματα και τους πόρους που χρειάζονται για να 

βελτιωθεί η είσπραξη των ποσοστών του φόρου ακίνητης περιουσίας.  

 Ως διαρθρωτικό ορόσημο για τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013, θα υιοθετήσουμε 

νομοθεσία για το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας για το 2014 σύμφωνα με το 

συμφωνηθέν πλαίσιο, όπου θα επιτρέπει τη φορολόγηση των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας σε μεταβατική βάση μέχρι τα τέλη του 2014. Το νέο καθεστώς φόρου 

ακίνητης περιουσίας για το 2014 θα διαμετρηθεί για την είσπραξη των 

προγραμματισμένων εσόδων, €2.7 δισεκατομμυρίων, μετά την αφαίρεση των 

απαλλαγών, για να αντικαταστήσει το ΦΑΠ και το φόρο της ΔΕΗ (ή €2.9 

δισεκατομμύρια εάν αποφασιστεί να μειωθεί σημαντικά ή να καταργηθεί ο φόρος 

μεταβίβασης ακινήτων). Ωστόσο, δεδομένου ότι η εφαρμογή ενός νέου φόρου 

ακινήτων σε ένα τόσο σύντομο χρονικό πλαίσιο είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, 

εάν η εφαρμογή του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας αποδειχτεί ότι είναι αδύνατο με 

μεγάλη βεβαιότητα να επιτύχει τα προγραμματισμένα έσοδα το 2014, με βάση μία 

αξιολόγηση από κοινού με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες  (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης των νομοθετημένων μέτρων) για 

να το αντισταθμίσουμε.        

 Με την πάροδο του χρόνου, θα ευθυγραμμίσουμε πλήρως τις αντικειμενικές με τις 

εμπορικές αξίες. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτύξουμε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 

2013 ένα μεσοπρόθεσμο μεταρρυθμιστικό σχέδιο το οποίο θα περιγράφει τις δράσεις 

που χρειάζονται: (i) μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, να προσαρμοστούν οι τιμές ζώνης 

ώστε να αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων και 

να αλλάξει το υποκείμενο φορολόγησης (μεμονωμένα ακίνητα αντί για τη συνολική 

περιουσία των προσώπων ή κατοχή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας), και (ii) μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2016, να ευθυγραμμιστούν οι αντικειμενικές με τις εμπορικές αξίες. 

8.      Για τη βελτίωση της διαφάνειας και του δημοσιονομικού ελέγχου, θα 

εξορθολογήσουμε τα υπάρχοντα φορολογικά κίνητρα, τα οποία είναι διάσπαρτα μεταξύ 

διαφόρων νομοθετικών εγγράφων. Τα κίνητρα αυτά θα ενοποιηθούν στο νέα κώδικα 

φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου με τροποποίηση. Οι μεταρρυθμίσεις θα 

αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα φορολογικά κίνητρα με πρότυπα φορολογικά κίνητρα όπως 

η επιδότηση για επενδύσεις, η έκπτωση φόρου για επενδύσεις, και η επιτάχυνση της μείωσης 

των αποσβέσεων. Θα ποσοτικοποιήσουμε με το νέο νόμο τα φορολογικά κίνητρα που 

παρέχονται ως φοροαπαλλαγές  και θα τα καταγράψουμε ως κονδύλια του προϋπολογισμού 
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ξεκινώντας με τον προϋπολογισμό του 2014 για να αυξήσουμε τη διαφάνεια και να 

ελέγξουμε τη απώλεια των εσόδων.  

9.      Για την αποτροπή συσσώρευσης χρέους στον λογαριασμό χρηματοδότησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και για την αναδιάρθρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας,  κάνουμε τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις. Ως προαπαιτούμενη 

δράση, ακολουθώντας τις συστάσεις της ΡΑΕ, αυξάνουμε το τέλος χρηματοδότησης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την τρέχουσα μεσοσταθμική τιμή των €9,30 ανά 

μεγαβατώρα σε €14,96 ανά μεγαβατώρα, και έχουμε απελευθερώσει πλήρως όλα τα 

τιμολόγια τελικού χρήστη όπως προβλέπεται από το νόμο. Τώρα θα παρακολουθήσουμε από 

κοντά τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των νέων παραγωγών στην αγορά 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για να εξασφαλιστεί ότι το έλλειμμα του λογαριασμού 

χρηματοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει μέσα στους στόχους, και θα 

προσαρμόζουμε το τέλος χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κάθε έξι 

μήνες, εάν είναι απαραίτητο, για να εξαλείψουμε το χρέος στο λογαριασμό χρηματοδότησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι τα τέλη του 2014. Ξεκινώντας από τα τέλη Ιουνίου του 

2013, θα παρέχουμε στους ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ μηνιαίους πίνακες για το υπόλοιπο των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τον Ιούλιο το σχέδιο της 

αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένου του 

χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016.  

10.      Για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων μας, έχουμε 

ξεκινήσει την προετοιμασία της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το 

2014-17. Προσδιορίζουμε τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσουμε τα προβλεπόμενα κενά το 

2015-16. Αυτό θα περιλάμβανε την αναθεώρηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με 

στόχο την εξάλειψη των απαλλαγών, ξεκινώντας το 2014. Θα έχουμε ένα προσχέδιο του 

ΜΠΔΣ στις αρχές Σεπτεμβρίου.  

11.      Είμαστε δεσμευμένοι στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Αυτό είναι 

απαραίτητο για να φτιάξουμε ένα πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα και για στηρίξουμε 

τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους μας. Στον τομέα αυτό έχουμε μείνει εκτός 

προγράμματος, και κάνουμε αποφασιστικά βήματα για καλύψουμε το χαμένο έδαφος.  

 Για το σκοπό αυτό, συνεπείς με τις προγραμματικές δεσμεύσεις μας, εκτιμούμε ότι 

έχουμε πιάσει τους στόχους των υποχρεωτικών αποχωρήσεων για τα τέλη 

Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, έχουμε διευρύνει το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα 

ώστε να διευκολυνθεί η ανακατανομή του προσωπικού όπου είναι πιο απαραίτητο, 

για παράδειγμα με τη μετακίνηση των καθηγητών από τη δευτεροβάθμια στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Επίσης, θα αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα των συμβασιούχων που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για 

μονιμοποίηση. Αυτά δεν περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα παλαιότερα. 
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 Κάνουμε τις ακόλουθες προσπάθειες μέσα στο υπάρχον πλαίσιο του προγράμματος 

της κινητικότητας και των αποχωρήσεων και των σχεδίων στελέχωσης: 

 Ως προαπαιτούμενη δράση, θα εκδώσουμε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές 

πράξεις ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας τουλάχιστον 4,200 

τακτικοί υπάλληλοι μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Θα ολοκληρώσουμε τη μετακίνηση 

τουλάχιστον 12,500 τακτικών υπαλλήλων στο πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 

και τουλάχιστο άλλων 12,500 τακτικών υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας 

μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2013. Η συνέπεια των στόχων κινητικότητας με τους 

στόχους αποχώρησης θα συνεπάγεται ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών που είναι στο 

πρόγραμμα θα αποχωρήσουν. Ο μισθός των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο 

πρόγραμμα κινητικότητας θα μειωθεί στο 75 τοις εκατό. Θα αξιολογηθούν μέσα σε 

ένα πλαίσιο αξιολόγησης ορισμένο κεντρικά το οποίο θα θεσπιστεί μέχρι τα τέλη 

Σεπτεμβρίου, πριν την μετακίνηση σε νέες θέσεις ή την αποχώρηση (αν αποτύχουν 

να μετακινηθούν).  

 Έχουμε καθιερώσει ελάχιστους μηνιαίους στόχους σχετικά με τον αριθμό των 

ατόμων που θα είναι συνεχώς στο πρόγραμμα κινητικότητας μέχρι να βγουν από το 

δημόσιο τομέα (ΤΜΣ ¶ 25). Θα ξεκινήσουμε με μια σημαντική προκαταβολική 

μεταφορά 2.000 τακτικών εργαζομένων στο σύστημα κινητικότητας που 

προορίζονται για ενδεχόμενη έξοδο. Για κάθε επιπλέον εργαζόμενο που εξέρχεται 

από άλλες πηγές, οι αριθμοί θα μειώνονται αναλόγως, αλλά μόνο αφού έχει 

επιτευχθεί ο σωρευτικός στόχος εξόδων για το 1ο τρίμηνο 2014. 

 Λόγω της καθυστέρησης της εφαρμογής μέχρι σήμερα και να για να επιτευχθούν οι 

στόχοι εξόδου για τις αρχές του επόμενου έτους, θα αλλάξουμε τη νομοθεσία σχετικά 

με το πρόγραμμα κινητικότητας για τη μείωση του χρόνου που υπάγεται κάποιος στο 

πρόγραμμα από 12 μήνες σε 8 μήνες. Κατά συνέπεια, θα κάνουμε εμπροσθοβαρείς  

τους στόχους εξόδου για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 (TMΣ ¶ 25), και θα 

διατηρήσουμε τον προγραμματισμένο ορισμό για τις εξόδους. Για να υποστηριχθεί ο 

στόχος 4000 σωρευτικών εξόδων έως το τέλος του 2013, θα επιταχύνουμε τις 

προσπάθειές μας σχετικά με την αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων και την 

περαιτέρω αξιολόγηση άλλων φορέων 

 Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός μόνιμου εργαλείου για την ανακατανομή του 

προσωπικού για την ενίσχυση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Για το σκοπό 

αυτό, θα δημιουργήσουμε τριμηνιαίους ελάχιστους στόχους για το πρόγραμμα 

κινητικότητας για το 2014 τον Σεπτέμβριο του 2013. Η κυβέρνηση θα προσλαμβάνει  

έναν νέο υπάλληλο για κάθε έξοδο, ως αποτέλεσμα (i) των πειθαρχικών υποθέσεων  

(ii) επιμελούς αξιολόγησης των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 

που οδηγεί σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις (iii) εθελούσιων εξόδων από το 

σύστημα κινητικότητας (εξαιρουμένων των εξόδων προσωπικού εντός 3 ετών από τη 

συνταξιοδότηση) και (iv) της παρέλευσης 8 μηνών στο πρόγραμμα κινητικότητας. 
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 Αν και υπήρξε καθυστέρηση στην προετοιμασία των προγραμμάτων στελέχωσης, θα 

ολοκληρώσουμε 400.000 θέσεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς και θα 

επιταχύνουμε την ολοκλήρωση ώστε να διατηρήσουμε τη προθεσμία για τη γενική 

κυβέρνηση για το τέλος του έτους. Επίσης, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού. Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2013, θα 

καθορίσουμε λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για το 2013 που αντικατοπτρίζουν τις 

προτεραιότητες της κυβέρνησης, και θα προετοιμάσουμε ένα σχέδιο για τη 

στελέχωση και πρόσληψη που πρέπει να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για 

το 2014. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα φέρουμε όλους τους εργαζόμενους στην 

βάση δεδομένων της Απογραφής και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, για να 

ολοκληρωθεί το πλαίσιο παρακολούθησης για την απασχόληση στην κυβέρνηση και 

το μισθολογικό κόστος. 

 Τέλος, από τον Ιούλιο του 2013 έχουμε αρχίσει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 

κυβέρνησης αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για τους τακτικούς υπαλλήλους (πλήρους 

απασχόλησης υπαλλήλους του δημόσιου τομέα) και το λοιπό προσωπικό 

(συμβασιούχοι υπάλληλοι, μετακλητοί, κ.λπ.), ο αριθμός των εργαζομένων στο 

πρόγραμμα κινητικότητας, ο αριθμός των εξόδων, και ο αριθμός των εκκρεμών 

πειθαρχικών υποθέσεων. 

12.      Παίρνουμε μέτρα για την επέκταση της απασχόλησης και προγράμματα 

κατάρτισης και για τη βελτίωση της στόχευσης του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας μας: 

 Απασχόληση και προγράμματα κατάρτισης. Έχουμε ξεκινήσει τα προγράμματα  

πρακτικής της νεολαίας και της απασχόλησης με κουπόνια που υποστηρίζουν 

προγράμματα εξάμηνης επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 

45.000 δικαιούχους (βλέπε ΜΟΧΠ ¶ 14 της 20η του Μάη, 2013 για την περιγραφή 

του προγράμματος). Σχεδιάζουμε να ανακοινώσουμε αργότερα το 2013 ένα 

πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας που στοχεύει σε περίπου 50.000 άτομα από 

νοικοκυριά ανέργων, για το οποίο αναζητούμε ειδική χρηματοδότηση από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Τέλος, σχεδιάζουμε να αυξηθεί ο αριθμός των 

συμμετεχόντων σε προγράμματα μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ 

επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ποιότητα αυτής της εκπαίδευσης μέσω της 

βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών και την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού 

μεταξύ των επιχειρήσεων και τις επαγγελματικών σχολών μαθητείας. 

 Κοινωνική προστασία. Ξεκινάμε ένα Πρόγραμμα Κουπονιών Υγείας που θα 

προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε 

100.000 μακροχρόνια ανασφάλιστους πολίτες και, με χρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα σε 

περισσότερους δικαιούχους και να επεκτείνουμε τη κάλυψη των υπηρεσιών υγείας. 

Θα αρχίσουμε να κάνουμε τις πληρωμές τον Ιούλιο για το νέο νόμο επίδομα τέκνων. 

Οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του προγράμματος με εισοδηματικά κριτήρια  
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που στοχεύει στους μακροχρόνια άνεργους βρίσκονται σε εξέλιξη (για να ξεκινήσει 

το αργότερο το 2014). Επίσης, πραγματοποιούμε μια ευρεία επανεξέταση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων στήριξης του εισοδήματος που στοχεύουν  

αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Για το σκοπό αυτό, με βοήθεια από την 

Παγκόσμια Τράπεζα, έχουμε την πρόθεση να ξεκινήσει ως υψηλή προτεραιότητα ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης του εισοδήματος με εισοδηματικά κριτήρια  (ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα) τον Ιανουάριο του 2014, με στόχο να επεκταθεί σε εθνικό 

επίπεδο από το 2015. Επιπλέον, επιδιώκουμε να καλυφθούν τα κενά σε άλλα δίχτυα 

κοινωνικής ασφάλειας που γίνονται εμφανή, στο πλαίσιο των συνολικών διαθέσιμων 

κονδυλίων του προϋπολογισμού. 

 

Μεταρρύθμιση Δημοσιονομικών Θεσμών 

Διοίκηση Εσόδων 

13.      Ενισχύουμε την αυτονομία της διοίκησης εσόδων και προχωρούμε με 

οργανωτικές μεταρρυθμίσεις. Με το πέρασμα της νομοθεσίας τον Μάιο, έχουμε δώσει 

μεγαλύτερη ευελιξία προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) για την 

κατανομή του προϋπολογισμού και την οργανωτική δομή καθώς και για την πρόσληψη και 

την βαθμολόγηση του προσωπικού της ΓΓΔΕ. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής 

προχωράει: 

 Προχωρούμε με τα σχέδια ένταξης στην Διοίκηση Εσόδων της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) του ΥΠΟΙΚ και των λειτουργιών της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) που σχετίζονται με τα έσοδα και 

του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) . Συγκεκριμένα, ως 

προαπαιτούμενη δράση, έχουμε εκδώσει υπουργικές αποφάσεις για την μεταφορά 

της ΥΕΕ και των Διευθύνσεων Εφαρμογών Η/Υ (εκτός από τα τμήματα του 

Προϋπολογισμού και Δημοσίων Δαπανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων) και 

Εισαγωγής Στοιχείων και Ελέγχου της ΓΓΠΣ. Αυτές οι υπουργικές αποφάσεις μας 

επιτρέπουν να μεταφέρουμε  όλες τις λειτουργίες, το προσωπικό και τα κονδύλια του 

προϋπολογισμού των σχετικών μονάδων στη διοίκηση εσόδων.  

 Έχουμε δημιουργήσει μια νέα Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού 

Ελέγχου, η οποία θα διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της διοίκησης εσόδων 

ξεκινώντας από την προετοιμασία του προϋπολογισμού του 2014 της ΓΓΔΕ και θα 

υποστηρίζει τη ΓΓΔΕ στην διαχείριση του έργου, και θα παρακολουθεί την πρόοδο 

των μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή των ΒΔΑ. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 θα 

έχουμε στελεχώσει την Διεύθυνση ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική.  
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 Έως το τέλος Ιουλίου, θα προσδιορίσουμε τις λειτουργίες και το προσωπικό του 

ΣΔΟΕ, που θα μεταφερθεί στη διοίκηση των εσόδων τον Οκτώβριο του 2013 (ΤΜΣ ¶ 

28). 

 Ανατρέχουμε τη σχετική νομοθεσία για τον εντοπισμό των υπόλοιπων περιορισμών 

στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην ΓΓΔΕ, και στις αρχές του Αυγούστου, θα 

εκδώσουμε μια έκθεση προτείνοντας λύσεις και, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, θα 

υιοθετήσουμε τις τροποποιητικές διατάξεις. 

 Έχουμε επιλέξει μια πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή στην ΓΓΔΕ, η οποία 

αποτελείται από 3 εγχώριους εμπειρογνώμονες και 2 υψηλού επιπέδου εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες με σημαντική διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση των  

μεταρρυθμίσεων της φορολογικής διοίκησης. Η πρώτη συνάντηση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του Ιουλίου, και 

ένα πρόγραμμα τακτικών διμηνιαίων συναντήσεων έχει δημιουργηθεί για το πρώτο 

έτος. 

 Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή των επερχόμενων 

μεταρρυθμίσεων, έχουμε προσλάβει έναν εξωτερικό σύμβουλο για να μας 

συμβουλεύσει σχετικά με τη διαχείριση του έργου των οργανωτικών 

μεταρρυθμίσεων. Έχουμε ετοιμάσει ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του 

διαρθρωτικού στόχου του Οκτωβρίου που απαιτεί την έγκριση της νέας οργανωτικής 

δομής, του αριθμού του προσωπικού, το σύστημα βαθμολόγησης, και τα προσόντα 

και τις διαδικασίες διορισμού της διοίκησης εσόδων. Έχουμε ετοιμάσει ένα 

στρατηγικό σχέδιο, και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, θα προετοιμάσουμε επίσης 

ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη διαχείριση των εσόδων για τη περίοδο 2014-15. 

14.      Είμαστε προσηλωμένοι στην ενδυνάμωση των διαδικασιών για την 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομές δραστηριότητες (ΚΝΕΠΔ) 

ώστε να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Για τη 

πλήρη αξιοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την ΚΝΕΠΔ, θα τη τροποποιήσουμε  

μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2013 για i) να εξασφαλίσουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) θα εκπροσωπείται στην Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΑΚΝΕΠΔ), ii) να 

μπορεί ο ΓΓΔΕ να παίρνει πληροφορίες από την ΑΚΝΕΠΔ σχετικές με μεμονωμένους 

φορολογικούς ελέγχους και υποθέσεις είσπραξης οφειλών, iii) να απαιτείται πως  

πληροφορίες για σχετικές υποθέσεις αδυναμίας πληρωμής βεβαιωμένων χρεών πάνω από 

50.000 ευρώ  θα διαβιβάζονται στην ΑΚΝΕΠΔ (για τους σκοπούς της εφαρμογής του Νόμου 

για την ΚΝΕΠΔ) και iv) να απαιτείται ότι η ΑΚΝΕΠΔ θα ενημερώνει άμεσα τον ΓΓΔΕ όταν 

δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από φορολογικά 

εγκλήματα.   
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15.      Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της διοίκησης εσόδων.  

 Έλεγχος. Έχουμε διορίσει νέα διοίκηση και επαρκή αριθμό εποπτών στην κεντρική 

μονάδα ελέγχου για άτομα με μεγάλο πλούτο (ΑΜΠ), η οποία θα βοηθήσει να 

επιταχυνθεί η ανάθεση των καθηκόντων και η παρακολούθηση της προόδου των 

εργασιών. Έχουμε εκδώσει εντολές ελέγχου σε περισσότερες από 250 περιπτώσεις 

εμβασμάτων κεφαλαίου, και θα εκδώσουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου εκθέσεις 

ελέγχου για περισσότερες από 15 υποθέσεις που βασίζονται σε έμμεσες μεθόδους 

ελέγχου.  

 Συλλογή χρεών. Ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών 

(ΜΜΟ) ώστε αυτή να εστιάσει τις εργασίες της σε εισπράξιμο χρέος. Για το σκοπό 

αυτό, έχουμε εκδώσει μια εγκύκλιο για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον 

προσδιορισμό νέου χρέους και έχουν εκχωρηθεί 30 υπάλληλοι για τη συλλογή των 

νέων χρεών. Τέλος, έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για τη δημιουργία ενός έμμεσου 

μητρώου  τραπεζικών λογαριασμών που από τις αρχές του Αυγούστου θα ξεκινήσει 

την παροχή πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διοίκησης εσόδων σε 

πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων. Έχουμε ορίσει 

διαχειριστή του έργου και την αρχική στελέχωση της νέας μονάδας εσωτερικής 

επιθεώρησης . Ο στόχος είναι να έχουμε ιδρύσει την μονάδα και να είναι  

λειτουργική μέχρι το τέλος του Αυγούστου. 

 Εισπρακτική αποτελεσματικότητα . Οι προσπάθειες συλλογής πρέπει 

να ενισχυθούν περαιτέρω. Για το σκοπό αυτό, ως προαπαιτούμενη δράση, θα 

υποβάλουμε (για έγκριση έως τα τέλη Ιουλίου) νομοθεσία για να κλείσει από 1η 

Αυγούστου 2013 για νεοεισερχόμενους οποιαδήποτε ρύθμιση σε δόσεις ή 

ετεροχρονισμένες ρυθμίσεις  για τις υποχρεώσεις πληρωμής που προκύπτουν από τις 

αξιολογήσεις του ελέγχου, εκτός από την ένταξη σε σχήμα νέου ξεκινήματος και 

βασικό σχέδιο ρύθμισης σε δόσεις. Έχουμε τροποποιήσει τον νόμο 3888/2010, από 

τον Ιανουάριο του 2013 για να εξασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να 

αποφύγουν έναν έλεγχο ζητώντας μια διευθέτηση από τη στιγμή που ο 

φορολογούμενος έχει επιλεγεί για έλεγχο έως την ολοκλήρωση του ελέγχου με 

έκδοση της έκθεσης ελέγχου και της φορολογικής αξιολόγησης. Αυτό θα 

εξασφαλίσει ότι όλες οι ενδείξεις ουσιαστικών αδήλωτων εισοδημάτων πρέπει να 

εξεταστούν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Για να εξασφαλιστεί ότι η αναστολή της 

υποχρέωσης πληρωμής για επίδικα ποσά φόρων από περιπτώσεις που εκκρεμούν στο 

δικαστήριο χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις οικονομικής δυσπραγίας, έχουμε 

εκδώσει την κοινή υπουργική απόφαση των ΥΠΟΙΚ /ΥΠΔ που απαιτείται σύμφωνα 

με το άρθρο 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με τον 

νόμο 4051 / 2012. Στη συνέχεια, θα απέχουμε από την παράταση των προθεσμιών για 

την κατάθεση και την πληρωμή των φόρων. Επιπλέον, θα δημοσιεύουμε κάθε 
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Δεκέμβριο το πρόγραμμα για το επόμενο έτος για την υποβολή και την πληρωμή 

όλων των φόρων και των εισφορών για την κεντρική κυβέρνηση και τους 

κοινωνικούς προϋπολογισμούς. 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα ολοκληρώσουμε 

την εξωτερική πρόσληψη 186 ελεγκτών. Για να εξασφαλιστεί ότι ο αριθμός των 

προσλήψεων φτάνει στο στόχο μας για 200 μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, θα 

αναθεωρήσουμε το Ν. 4038/2012 ώστε να προβλεφθεί ότι οι υποψήφιοι που 

προκρίθηκαν αλλά δεν επελέγησαν τίθενται σε μια λίστα αναμονής για να 

αντικαταστήσουν επιλεγέντες υποψηφίους που δεν αποδέχθηκαν τη προσφορά 

εργασίας που τους έγινε. Έχουμε επίσης ολοκληρώσει την πιστοποίηση των 2.000 

εσωτερικά επιλεγμένων ελεγκτών, και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα διορίσουμε μια 

ομάδα εκπαιδευτών πλήρους απασχόλησης που θα ολοκληρώσει την βασική 

ελεγκτική εκπαίδευση όλων αυτών των ελεγκτών και των νέων εξωτερικών 

προσληφθέντων έως τα μέσα του 2014 

 Επιστροφή ΦΠΑ. Για να επιταχυνθεί η επεξεργασία των αιτήσεων επιστροφής 

φόρου, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 θα υιοθετήσουμε νομοθεσία για τη θέσπιση 

προθεσμίας 90 ημερών για τις πληρωμές επιστροφής ΦΠΑ και προθεσμίας 90 

ημερών για τις πληρωμές επιστροφών φόρου εισοδήματος. Μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2013 (i) θα βελτιστοποιήσουμε το σύστημα επιστροφής ΦΠΑ βάσει 

ανάλυσης κινδύνου και (ii) θα εκδώσουμε μια εγκύκλιο με κατευθυντήριες οδηγίες 

για τον έλεγχο επιστροφής ΦΠΑ από τις τοπικές εφορίες. Μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2013 θα εισαγάγουμε επίσης ένα σύστημα ανάλυσης κινδύνου για την 

επεξεργασία των επιστροφών φόρου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

ιεράρχησης των μεγαλύτερων αιτήσεων επιστροφής. 

16.      Το νέο πρόγραμμα ρύθμισης φορολογικών οφειλών και οφειλών ασφαλιστικών 

εισφορών σε δόσεις έχει ξεκινήσει. Για την επεξεργασία και τον έλεγχο των αιτήσεων για 

τα προγράμματα ρύθμισης φορολογικών οφειλών σε δόσεις, έχουμε ορίσει επιπλέον 

προσωπικό για εισπράξεις στις μεγαλύτερες εφορίες. Εισάγουμε μια ηλεκτρονική εφαρμογή 

για τη ρύθμιση φορολογικών οφειλών σε δόσεις, και θα ξεκινήσουμε τη συλλογή πριν από 

το τέλος Ιουλίου. Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων για ρυθμίσεις ασφαλιστικών 

εισφορών σε δόσεις έχει εισαχθεί από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, και αυτή η διαδικασία για τους 

υπόλοιπους ΟΚΑ θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013. Για την παρακολούθηση των 

επιδόσεων των προγραμμάτων ρύθμισης νέου ξεκινήματος και βασικού σε δόσεις, έχουμε 

αναπτύξει ένα σύνολο δεικτών (TMΣ ¶ 29), οι οποίοι θα δημοσιεύονται κάθε μήνα. 

17.      Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η είσπραξη εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Θα εκδώσουμε νομοθεσία έως το τέλος Ιουλίου για τον καθορισμό 

της οργάνωσης ενός νέου κοινού Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Ασφαλιστικών Εισφορών 

(KEAO). Μετά την έγκριση αυτής της νομοθεσίας, μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2013 θα 

εκχωρήσουμε 200 άτομα στο KEAO, και μέχρι το τέλος του 2013 θα ολοκληρώσουμε την 
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εκχώρηση και εξωτερική πρόσληψη 400 επιπλέον υπαλλήλων για ανάκτηση οφειλών ώστε 

να ενισχύσουμε τη δυνατότητα ανάκτησης οφειλών. Τον Αύγουστο, θα υιοθετήσουμε τη 

δευτεροβάθμια νομοθεσία για την θέσπιση διαδικασίας απομόνωσης  οφειλών που δε 

δύναται να εισπραχθούν, θα δημιουργήσουμε μια ενιαία βάση δεδομένων οφειλών 

ασφαλιστικών εισφορών, και θα μεταφέρουμε € 4.2 δισεκατομμύρια Ευρώ εισπρακτέων 

οφειλών για ασφαλιστικές εισφορές στο KEAO. Για τη βελτίωση της είσπραξης 

ασφαλιστικών οφειλών, έχουμε εισαγάγει βασικούς δείκτες απόδοσης για την επιβολή και 

είσπραξη των τρεχουσών υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΤΜΣ ¶ 31).    

18.      Πληροφορίες σχετικά με τους ΒΔΑ του Ιουνίου 2013 για τη φορολογική 

διοίκηση δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, αλλά υστερήσεις είναι πολύ πιθανές, και έχουμε 

λάβει διορθωτικά μέτρα (Πίνακας 5). Είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικές υστερήσεις 

στην είσπραξη οφειλών και στην είσπραξη βεβαιωμένων ποσών, καθώς και στους ελέγχους 

των περιουσιακών στοιχείων των διευθυντών των τοπικών εφοριών και των ελεγκτών. Τα 

μέτρα που περιγράφονται στη ¶15 ανωτέρω σχετικά με την αποτελεσματικότητα είσπραξης 

θα αντιμετωπίσουν αποκλίσεις στους δείκτες για το ρυθμό εισπράξεων. Επιπλέον, έχουμε 

ζητήσει πρόσβαση στις πληροφορίες των τραπεζών για να ολοκληρώσουμε τους ελέγχους 

των περιουσιακών στοιχείων των διευθυντών των τοπικών εφοριών και των ελεγκτών και 

έως το τέλος Ιουλίου θα ολοκληρώσουμε 35 υποθέσεις για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές 

έχουν παρασχεθεί. Αναμένουμε ότι όλες οι υποθέσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα 

Αυγούστου, μετά την ενσωμάτωση της ΥΕΕ στη διοίκηση εσόδων. Η αποδυνάμωση του 

αριθμού των ελέγχων στην μονάδα ΑΜΠ και των τακτικών ελέγχων της ΜΜΟ αμέσως μετά 

τον διορισμό των νέων εποπτικών ομάδων απαιτεί στενή παρακολούθηση. Ως εκ τούτου, 

έχουμε θέσει στόχους για τους δείκτες αυτούς για το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 (διαρθρωτικό 

ορόσημο). 

Διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών 

19.      Οι Γενικές Διευθύνεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) πλέον λειτουργούν στα 

περισσότερα βασικά υπουργεία και οι έλεγχοι δεσμεύσεων έχουν ενισχυθεί.  

 ΓΔΟΥ. Οι προσφάτως εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις διευκρίνισαν την 

οργανωτική δομή των ΓΔΟΥ και άνοιξαν το δρόμο για την εκπόνηση των σχεδίων 

στελέχωσης των μονάδων. Θα νομοθετήσουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013 για τη 

θέσπιση μόνιμων διαδικασιών για το διορισμό των οικονομικών διευθυντών, στο 

πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των υπουργείων που αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 

2013. Εν τω μεταξύ, οι κενές θέσεις οικονομικών διευθυντών θα καλυφθούν με 

προσωρινούς διορισμούς. 

 Μητρώα Δεσμεύσεων. Έχουμε εκδώσει εγκύκλιο ζητώντας το σύνολο των φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης να αποστείλουν στο ΓΛΚ ερωτήματα που έχουν όσον 

αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα μητρώα δεσμεύσεων έως το 

τέλος Ιουλίου. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα στείλουμε μια ερμηνευτική εγκύκλιο 
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που απαντά σε αυτά τα ερωτήματα με σκοπό την εξάλειψη των διαφορών στον τρόπο 

υποβολής στοιχείων μεταξύ των μητρώων δεσμεύσεων και των ερευνών. Έχουμε 

εκδώσει μια εγκύκλιο να ανασταλούν οι μεταβιβαστικές πληρωμές από το κράτος 

αρχής γενομένης τον Οκτώβριο του 2013 για τις οντότητες που έχουν πάνω από € 1 

εκατ. ευρώ σε δαπάνες-που δεν καταγράφονται σε μητρώα δεσμεύσεων. Στο πλαίσιο 

της αναθεώρησης του νόμου για τον προϋπολογισμό, θα τροποποιήσουμε τη 

νομοθεσία (Ν. 3871/2010) προκειμένου να θεσπίσουμε περαιτέρω διαδικασίες 

κυρώσεων σε φορείς της γενικής κυβέρνησης που δεν υποβάλλουν έγκαιρα εκθέσεις 

στο ΓΛΚ.  

20.      Συνεχίζουμε την ενίσχυση της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Για να 

ξεκινήσει ο νέος κύκλος προετοιμασίας του προϋπολογισμού, έχουμε εκδώσει προς τα 

συναρμόδια υπουργεία μια εγκύκλιο και ένα χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, για να καθοδηγήσει την ολοκλήρωση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2014-17 έως την 1η Οκτωβρίου 2013. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 

εργασίας για να προετοιμάσει τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις του νόμου για τον 

προϋπολογισμό και να διερευνήσει τις δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας 

του προϋπολογισμού (βλ. ΜΟΧΠ της 20 Μαΐου 2013,πρώτο σημείο της παρ. 9), και θα 

υιοθετήσουμε τις τροποποιήσεις αυτές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2013. Θα εκδώσουμε 

έως το τέλος Ιουλίου μια Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη θέσπιση μιας κοινής 

μεθοδολογίας για την προετοιμασία και την έγκριση των προϋπολογισμών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για να αποτραπούν οι καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η συνέπεια με τους 

στόχους του ΜΠΔΣ. Έχουμε θέσει οικονομικούς στόχους για τις 12 αναταξινομηθείσες 

κρατικές επιχειρήσεις (ΚΕ) και έχουμε δημοσιεύσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους 

για το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με τους στόχους αυτούς. Έχουμε επίσης 

δημοσιεύσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με 

τους στόχους τους 27 Νομικών Προσώπων με δαπάνες άνω των € 20.000.000.  

21.       Αντιμετωπίζουμε θεσμικές ελλείψεις που συνεχίζουν να προκαλούν 

καθυστερήσεις στις διαδικασίες πληρωμών και εκκαθάρισης των καθυστερούμενων 

οφειλών.  

 Έχουμε εκδώσει κοινή υπουργική απόφαση που καθοδηγεί τα φορολογικά ελεγκτικά 

γραφεία να επεξεργάζονται όλες τις αιτήσεις πληρωμής εντός 20 ημερών, και να 

θέτουν προθεσμίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας πληρωμής.  

 Έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για να μεταφερθεί η ευθύνη για την εκτέλεση των 

πληρωμών από τις εφορίες στα φορολογικά ελεγκτικά γραφεία και έως το τέλος 

Σεπτεμβρίου θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού 

Διατάγματος με τις νέες διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή 

αυτής της μεταρρύθμισης μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 

θα (i) να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματά μας και τις 

διοικητικές διαδικασίες, έτσι ώστε οι εντολές πληρωμής και τα συνοδευτικά έγγραφα 
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να μπορούν να εγκριθούν ηλεκτρονικά και τα φορολογικά ελεγκτικά γραφεία να είναι 

σε θέση να εκτελέσουν τις πληρωμές σε πιλοτική βάση, αρχής γενομένης από το 

Νοέμβριο, και (ii) να θέσουμε σε εφαρμογή τις στατιστικές εκθέσεις που επιτρέπουν 

την παρακολούθηση σχετικά με την πρόοδο.   

 Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, θα προετοιμάσουμε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο 

δράσης για την ικανοποίηση της απαίτησης της οδηγίας για τις καθυστερήσεις 

πληρωμών, που θα περιλαμβάνει: (i) ανάλυση του συστήματος πληροφορικής (ii) την 

αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής με σκοπό 

να απλουστεύσει σημαντικά, και να διασφαλίσει ότι τα υπουργεία είναι πλήρως 

εξοικειωμένα στην τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει κάθε αίτηση πληρωμής και 

(iii) τα τυποποιημένα όρια πάνω από τα οποία απαιτείται διαφορετικό επίπεδο 

έγκρισης σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία.  

 Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ΓΛΚ θα παράγουν ένα 

κοινό σημείωμα σχετικά με το ρόλο και το πεδίο εξορθολογισμού των εκ των 

προτέρων ελέγχων του ΕΣ στο οικονομικό έλεγχο, ακολούθως της επανεξέτασης της 

αποτελεσματικότητας του πιλοτικού προγράμματος εκ των υστέρων ελέγχων του ΕΣ 

που αναμένεται το Νοέμβριο, με τη βοήθεια του ολλανδικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Έχουμε ορίσει ομάδες για τη διεξαγωγή εως τα τέλη Αυγούστου επικεντρωμένους 

ελέγχους των μητρώων δέσμευσης των ΟΚΑ που συνέστησαν τον ΕΟΠΥΥ, 

ξεκινώντας με το ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ και. Οι έλεγχοι αυτοί θα 

βοηθήσουν στον εντοπισμό των βασικών ζητημάτων που θα αποτελέσουν τους όρους 

αναφοράς για ένα μετέπειτα πλήρη εξωτερικό έλεγχο των εκκρεμών υποχρεώσεων 

του ΕΟΠΥΥ. 

22.      Μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση των απαιτήσεων υποβολής 

εκθέσεων από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης συστημικής σημασίας. Για να 

εξασφαλιστεί η συνεπής παρακολούθηση των στόχων στον τομέα των ΟΚΑ, θα 

απαιτήσουμε από τα ταμεία συντάξεων και απασχόλησης, τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία 

να παρέχουν μηνιαίες εκθέσεις σύμφωνα με τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων που 

συμφωνήθηκε με το ΓΛΚ. Αυτά τα πρότυπα θα ενισχύσουν τη διαφάνεια του κοινωνικού 

προϋπολογισμού, καλύπτοντας την μηνιαία εξέλιξη χρηματικών ροών, λογαριασμούς 

εισπρακτέους και πληρωτέους, και τόκους υπερημερίας. Η παροχή στοιχείων για το ΓΛΚ θα 

λάβει χώρα εντός τριών εβδομάδων από την ολοκλήρωση του μήνα, και θα αρχίσει τον 

Οκτώβριο του 2013. Για τη βελτίωση της εσωτερικής συνοχής των μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων του προϋπολογισμού, θα επιδιώξουμε την εξέταση της υφιστάμενων 

λογιστικών διαδικασιών και διαδικασιών πρόβλεψης και επιπλέον θα αναλάβουμε κάθε 

απαραίτητη ενέργεια, η οποία θα μας επιτρέψει να αρχίσουμε να ανακοινώνουμε 

προβλεπόμενες μεταβιβάσεις από το κράτος σε κάθε υποτομέα ως ξεχωριστά κονδύλια σε 

συμφωνία με τα πρότυπα που συμφωνήθηκαν με το ΓΛΚ.  
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23.      Οι αριθμοί για τους στόχους KPI του Ιουνίου δεν είναι ακόμα διαθέσιμοι, αλλά 

αναμένουμε να έχουν ικανοποιηθεί (Πίνακας 6) Για το Μάιο, το 91 τοις εκατό των φορέων 

της γενικής κυβέρνησης ανέφεραν τα καθυστερούμενά τους μέσω της ηλεκτρονικής 

δικτυακής πύλης και 77 τοις εκατό ανέφερε ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών από τα 

μητρώα δέσμευσής τους (σε σύγκριση με ένα ελάχιστο Ιουνίου της τάξεως του 80 και 65 

τοις εκατό, αντίστοιχα), με απόκλιση μικρότερη του 2 τοις εκατό (σε σύγκριση με ένα 

ανώτατο όριο Ιουνίου του 10 τοις εκατό). Έχουμε επίσης θέσει στόχους για τους δείκτες 

αυτούς για το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 (διαρθρωτικό ορόσημο). 

Πολιτικές του Χρηματοπιστωτικού Τομέα  

24.      Η ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού τομέα βρίσκεται στο 

τελευταίο στάδιό της: 

 Η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει πλέον 

ολοκληρωθεί. Τρεις τράπεζες αύξησαν το ελάχιστο όριο του 10 τοις εκατό σε 

κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα που απαιτούνται προκειμένου να παραμείνουν υπό 

έλεγχο του ιδιωτικού τομέα. Η τέταρτη συστημική τράπεζα είναι υπό τον έλεγχο του 

ΤΧΣ. Οι τράπεζες έχουν προβεί σε ένα νέο γύρο ασκήσεων διαχείρισης 

υποχρεώσεων, που οδηγεί σε αύξηση των κεφαλαίων Core Tier I της τάξεως του 585 

εκατ. € για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.  

 Δεχτήκαμε διεθνείς και εγχώριες προσφορές για την πώληση των δύο τραπεζών – 

γέφυρα. Η πώληση αυτή θα ολοκληρωθεί ως προαπαιτούμενη ενέργεια. Η απόφαση 

σχετικά με τις συναλλαγές θα λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον, τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του 

ΤΧΣ.  

 Στις δύο εναπομείνασες μη συστημικές τράπεζες με χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια 

δόθηκε παράταση της προθεσμίας για την αύξηση του συνόλου των κεφαλαιακών 

αναγκών τους από ιδιωτικές πηγές. Μία τράπεζα κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή 

ιδιωτικά κεφάλαια. Η δεύτερη τράπεζα έχει περιθώριο μέχρι 26 Ιουλίου για να 

ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και αν δεν το επιτύχει, θα προχωρήσουμε άμεσα 

στην εξυγίανσή της μέσω της αγοράς και ανάληψής της από μια συστημική τράπεζα. 

 Θα αναπτύξουμε σχέδιο εφαρμογής για τον εξορθολογισμό του συνεταιριστικού 

τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Πανελλήνιας Τράπεζας, ως μέρος της συνολικής 

στρατηγικής μας για τον τραπεζικό τομέα. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα λάβουμε 

τα νομικά και ρυθμιστικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εφαρμοστεί η στρατηγική 

στο συνεταιριστικό τομέα, λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της έκθεσης της 

ΤτΕ “Αξιολόγηση του Ελληνικού Συνεταιριστικού Τραπεζικού Τομέα” 

(Φεβρουάριος 2013).    



17 

 

 

 Θα αναλάβουμε να τοποθετήσουμε ένα σημαντικό μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου 

της Eurobank σε ένα ιδιωτικό διεθνή στρατηγικό επενδυτή εως το τέλος Μαρτίου 

2014. Προς τούτο, θα προσλάβουμε συμβούλους ως το τέλος Αυγούστου 2013, θα 

αναπτύξουμε μια μετρική αξιολόγησης δυνητικών επενδυτών ως τα μέσα Οκτωβρίου 

2013, και θα τους επιτρέψουμε να ξεκινήσουν τη διαδικασία δέουσας διερεύνησης 

και ελέγχου το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013. Επίσης, θα δομήσουμε 

αυτή την τοποθέτηση ούτως ώστε να κινητροδοτήσουμε τη συμμετοχή επενδυτών 

που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών στο μέλλον.. 

25.      Θα ολοκληρώσουμε μια συνολική στρατηγική του τραπεζικού τομέα ως 

προαπαιτούμενη δράση, σε διαβούλευση με ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. Η στρατηγική προβλέπει ένα 

χάρτη πορείας των πολιτικών που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας είναι ανταγωνιστικός και σε καλή κατάσταση 

προκειμένου να διατηρήσει μια ροή χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία ούτως 

ώστε να στηρίξει την ανάκαμψη. Δεσμευόμαστε σε έναν τραπεζικό τομέα τεσσάρων 

πυλώνων διατηρώντας την πλειοψηφία των μετοχών στις συστημικές τράπεζες. Επομένως η 

στρατηγική έχει χτιστεί γύρω από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που λειτουργούν σε 

αμιγώς εμπορική βάση χωρίς κατευθυνόμενο δανεισμό ή στόχους πίστωσης. Θα προτείνει 

μια διαδρομή για την έγκαιρη διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα 

με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Τωρα που έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών, θα επανεξετάσουμε ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 τη 

λειτουργία του ΤΧΣ σε συνεργασία με ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. Οποιαδήποτε προσαρμογή θα λάβει 

υπόψη την εξέλιξη των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα του τραπεζικού τομέα και των φορολογουμένων. 

26.      Οι προετοιμασίες για προσομοιπώσεις ακραίων καταστάσεων αναφορικά με την 

εποπτεία και την επιθεώρηση των πιστωτικών πράξεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

βρίσκονται ηδη σε εξέλιξη. Έχουμε καθιερώσει ένα χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες 

των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 

έτους, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, του πεδίου εφαρμογής και της απόδοσης, με τους 

ομολόγους μας από την ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. Η άσκηση θα πρέπει να εποπτεύεται από μια 

οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των BoG, EC, ECB, IMF, και 

EBA. Έχουμε προσλάβει σύμβουλο για να διεξαγάγει έλεγχο ποιότητας περιουσιακών 

στοιχείων, με μια ενδιάμεση προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2013. 

Η επανεξέταση των πιστωτικών πράξεων σε κίνδυνο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί 

μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη του 2013.  

27.      Δεν θα αναλάβουμε μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα μπορούσαν να 

υπονομεύσουν τη φερεγγυότητα των τραπεζών. Ειδικότερα, οι τράπεζες δεν θα είναι 

υποχρεωμένες να καταβάλουν μερίσματα επί των προνομιούχων μετοχών, ή τέλη ή φόρους, 

αντ 'αυτών, εκτός εάν έχουν διανεμόμενα κέρδη (εξαιρουμένων των κερδών από εξαγορές 

και πωλήσεις θυγατρικών στο εξωτερικό), και η ΤτΕ έχει δώσει τη συγκατάθεσή της, 
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επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω πληρωμή θα ήταν συμβατή με τη διατήρηση των 

κατάλληλων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας στο μέλλον. 

28.      Έχουμε δεσμευτεί να διατηρήσουμε επαρκή ρευστότητα του τραπεζικού 

συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος. Η ΤτΕ, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες και τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, είναι έτοιμη να συνεχίσει την 

εκταμίευση επαρκούς και κατάλληλης υποστηρικτικής ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 

εύθετο χρόνο, αν χρειαστεί. Μεσοπρόθεσμα, οι τράπεζες αναμένεται να επιτύχουν ένα 

βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης, διευρύνοντας τη χρηματοδοτική τους βάση και 

μειώνοντας την εξάρτησή τους από την έκτακτη στήριξη ρευστότητας από την κεντρική 

τράπεζα και τις κυβερνητικές εγγυήσεις. Για το σκοπό αυτό, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, η ΤτΕ θα ζητήσει από τις τράπεζες να παρέχουν 

τυποποιημένες τριμηνιαίες προβλέψεις του ισολογισμού (σχέδια χρηματοδότησης). Τα 

σχέδια αυτά θα χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την ΤτΕ και την ΕΚΤ για να παρακολουθούν 

τη διαδικασία αυτή και να αξιολογήσουν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

ΔΝΤ, εάν τα σχέδια των τραπεζών είναι σε συνολικό επίπεδο συμβατό με μακροοικονομικό 

πλαίσιο του προγράμματος. 

29.      Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων υπό 

εκκαθάριση. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση των νομικών, 

καθώς και των κανονιστικών και λειτουργικών πλαισίων που διέπουν περιουσιακά στοιχεία 

υπό εκκαθάριση. Η νέα νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο μας παρέχουν πρόσθετα 

εργαλεία για να ασχοληθούμε με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης να χρησιμοποιήσουμε φορείς εκκαθάρισης και εργαλεία 

αναδιάρθρωσης. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχουμε αναθέσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 

ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες είσπραξης με σημαντική βελτίωση των 

αποτελεσμάτων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των βελτιωμένων 

εργαλείων μας, θα αναπτύξουμε, μέχρι το τέλος Ιουλίου, ένα σχέδιο εφαρμογής που να 

περιγράφει περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης και τον καθορισμό στόχων.  

30.      Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση της 

διακυβέρνησης των τραπεζών. Οι συμφωνίες-πλαίσιο Σχέσεων μεταξύ του ΤΧΣ και των 

τραπεζών του πυρήνα έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, υπεγράφησαν από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, και δημοσιεύονται. Οι τράπεζες πυρήνα εφαρμόζουν τις συστάσεις 

των διαχειριστών παρακολούθησης που περιλαμβάνεται στις πρώτες τριμηνιαίες εκθέσεις 

τους. Έχουμε ξεκινήσει μια επανεξέταση του μοντέλου εποπτείας μας, ώστε να είναι 

σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να συνάδει με τις οδηγίες του Ενιαία 

Μηχανισμού Εποπτείας, έχουμε ξεκινήσει με το σύνολο εργαλείων επιβολής κυρώσεων, και 

στοχεύουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία έως το τέλος του 2013. Περαιτέρω, ο 

νόμος 3864/2010 θα  τροποποιηθεί, έτσι ώστε όλες οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου 

και της Εκτελεστικής Επιτροπής να είναι σύμφωνες με την εντολή του ΤΧΣ, αν ληφθεί 

σύμφωνα με το νόμο και με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ειδικότερα 

της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής 
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Δημοκρατίας όπως αυτές καθορίζονται στο νόμο 4046/2012 (ΦΕΚ Α 28), και όπως αυτές οι 

δεσμεύσεις ενημερώνονται από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου 

νόμου. 

31.      Έχουμε υιοθετήσει και βελτιωμένα εργαλεία για την επίλυση των 

προβληματικών χρεών των νοικοκυριών. Το "Πρόγραμμα διευκόλυνσης" έχει εγκριθεί 

από το Κοινοβούλιο, και οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του θα πρέπει να τεθούν 

σε εφαρμογή μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2013. Οι τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 με 

στόχο την ενθάρρυνση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για χρέη υπερχρεωμένων 

νοικοκυριών (όπως το να επιτραπεί η λήψη απόφασης σχετικά με ένα εξωδικαστικό 

συμβιβασμό που θα εγκριθεί από ειδική πλειοψηφία των πιστωτών, καθώς και τη θέσπιση 

ελάχιστων πληρωμών χρέους στην περίοδο μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης και της 

ακροαματικής διαδικασίας) έχουν επίσης εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Επιπλέον, έως το 

τέλος Σεπτεμβρίου 2013 θα υιοθετήσουμε ορισμούς για όρους όπως «αποδεκτά έξοδα 

διαβίωσης" και "συνεργάσιμοι δανειολήπτες», ως καθοδήγηση για το δικαστικό σώμα και τις 

τράπεζες, με στόχο την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.. 

32.      Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την εξυγίανση των 

προβληματικών χρεών για νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες 

εταιρείες. Με βάση τα σημαντικά επιτεύγματα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης των 

καθεστώτων χαρακτηρισμού της αφερεγγυότητας, περαιτέρω μέτρα θα πρέπει να ληφθούν 

για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάσχεση της ανόδου των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, παράγοντες που συνέβαλαν στην ασφυξία πιστώσεων προς την 

πραγματική οικονομία:  

 Δημιουργούμε μια ομάδα εργασίας για την εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ρύθμισης του χρέους για τα νοικοκυριά, 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες. Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013, σε 

διαβούλευση με ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, θα εντοπίσουμε τα βασικά σημεία συμφόρησης 

και, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013 με την τεχνική συνδρομή τους, θα προτείνουμε 

συγκεκριμένα μέτρα για βελτιώσεις στον τομέα αυτό. 

 Χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση των προβληματικών πιστωτικών εργασιών των 

τραπεζών ως πηγή, η ΤτΕ θα εκδώσει μέχρι το τέλος του 2013 και σε διαβούλευση με 

τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ ένα χρονικά ορισμένο πλαίσιο για τις τράπεζες ώστε να 

διευκολύνουν την διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δανειζομένων, 

χρησιμοποιώντας τυποποιημένα πρωτόκολλα. Αυτά περιλαμβάνουν διαδικασίες 

αξιολόγησης, κανόνες εμπλοκής, καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και στρατηγικές 

τερματισμού. Επιπρόσθετα, η ΤτΕ θα απαιτήσει από τις τράπεζες να παρουσιάσουν, 

μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη 2013, μια στρατηγική για την βελτίωση των 

προβληματικών πιστωτικών τους εργασιών (π.χ. με την ενδυνάμωση των εσωτερικών 

μονάδων διαχείρισης ληξιπροθέσμων, και την εξωτερική ανάθεση σε ειδικούς) και 

μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013 θα καταθέσει ένα αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο το 
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οποίο θα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση. Ενώ θα 

αποφύγουμε να υιοθετήσουμε νέα ή τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων σχέδια 

αναδιάρθρωσης χρεών, θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη αξιολόγηση του 

προγράμματος διευκόλυνσης μέσα σε έξι μήνες από την έναρξή του.  

33.      Η Κυβέρνηση προτίθεται να καθιερώσει το Επενδυτικό Ταμείο (IfG) , ένα μη 

τραπεζικό ινστιτούτο για την υποστήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης με τον 

καταλυτικό ρόλο της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά για μικρές 

επιχειρήσεις ενώ παράλληλα μειώνοντας τους δημοσιονομικούς κινδύνους. To IfG θα 

χρησιμοποιήσει τόσο τη δική του πραγματογνωμοσύνη όσο και αυτή των χορηγών του, όπως 

επίσης και την χρηματοδοτική του ικανότητα και θα λειτουργήσει διασφαλίζοντας ένα 

βιώσιμο ταμείο ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τους δημόσιους στόχους πολιτικής. Η εν 

εξελίξει απομόχλευση των τραπεζών έχει επιδεινώσει την οικονομική συρρίκνωση και έχει 

περιορίσει την πρόσβαση σε πίστωση, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Το IfG θα: (i) 

παράσχει δανειακή χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις , (ii) παράσχει μετοχικό 

κεφάλαιο σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε 

ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια καθώς και σε επιχειρηματικά κεφάλαια, (iii) παράσχει 

δανειακή ή κεφαλαιακή χρηματοδότηση για έργα υποδομής, (iv) όπου παρέχεται δανειακή 

χρηματοδότηση , αυτά τα δάνεια θα καθίστανται διαθέσιμα μόνο υπό την προϋπόθεση 

συμφωνιών συγχρηματοδότησης με σημαντική συμμετοχή εμπορικών ή συνεργατικών 

τραπεζών, (v) δανείζει και επενδύει με όρους αγοράς, (vii) δεν θα δέχεται κεφαλαιακές 

συνεισφορές ή άλλη χρηματοδότηση από εγχώρια χρηματοοικονομικά ιδρύματα τα οποία 

ανήκουν ή ελέγχονται από την δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ και (viii) 

περιορίσει οποιαδήποτε εγγυήσεις στο επίπεδο που δεν θα ξεπερνά την κεφαλαιακή 

συνδρομή της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΔ). Η Ελληνική Δημοκρατία θα επιδιώξει να 

καταστεί εν τέλει μέτοχος μειοψηφίας, με τη δική της κεφαλαιακή συνεισφορά να 

περιορίζεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι άλλοι μέτοχοι πλην 

της ΕΔ θα πρέπει να συμφωνήσουν στην ανάθεση της διοίκησης του IfG. Το ΔΣ του IfG θα 

έχει ισχυρή διεθνή εκπροσώπηση για την διασφάλιση ενός μεγάλου βαθμού ανεξαρτησίας. 

Τέλος, θα αποφευχθεί η επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ του ΕΤΕΑΝ και του IfG και 

κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες είναι δυνατό να εκτελούνται από το IfG μετά από 

αίτημα της ΕΔ και υπό την αίρεση της έγκρισης των επενδυτών του IfG.  

 

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις  

34.      Σημειώνουμε πρόοδο σχετικά με την απελευθέρωση των ρυθμιζόμενων 

επαγγελμάτων και θα αξιολογήσουμε την υλοποίηση για να διασφαλίσουμε ότι έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι τώρα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

 Θα υιοθετήσουμε έναν νέο δικηγορικό Κώδικα μέχρι το τέλος Ιουλίου ο 

οποίος θα καταργεί τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στις νομικές υπηρεσίες και θα 
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ευθυγραμμίζει το νομικό μας πλαίσιο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Έχουμε 

εκδώσει εφαρμοστική νομοθεσία για την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης ενός αριθμού 

επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ορκωτών λογιστών και αναλογιστών (ΤΜΚ 

¶39). Με αυτά τα βήματα, η εναπομένουσα λίστα των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων από 

το διαρθρωτικό ορόσημο του τέλος 2012  έχει πλέον διευθετηθεί , εκτός από τις εταιρίες 

εμπορίας πετρελαίου, τους γεωτεχνικούς, τους ορκωτούς εκτιμητές και τους 

ηλεκτρολόγους (για τους οποίους η εφαρμοστική υπουργική απόφαση θα εκδοθεί το 

αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013) και τους μηχανικούς. Για τους τελευταίους, 

έχουμε ήδη προσδιορίσει της αποκλειστικές δραστηριότητες για όλες τις ειδικότητες των 

μηχανικών. Με τη βοήθεια της ΕΕΑ, θα προσδιορίσουμε  περιοχές στις οποίες 

αποκλειστικές δραστηριότητες για αυτές τις ειδικότητες δικαιολογούνται για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος και θα απαλείψουμε όλους τους περιττούς περιορισμούς μέχρι το 

τέλος του 2013.   

 Η συνεχής παρακολούθηση των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων είναι 

κλειδί για την διασφάλιση της εκ των πραγμάτων απελευθέρωσής τους. Για το λόγο αυτό 

έχουμε αναθέσει στο ΚΕΠΕ να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2013 μία 

μελέτη για το βαθμό της αποτελεσματικής απελευθέρωσης 20 οικονομικά σημαντικών 

επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των νεοεισερχόμενων και 

των αποχωρούντων και της μεταβολής των τιμών . Δεσμευόμαστε στο να δράσουμε 

άμεσα, όχι αργότερα από το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε να αντιμετωπίσουμε 

οποιουσδήποτε περιττούς περιορισμούς που έχουν απομείνει. Επιπρόσθετα, δοθέντων 

των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό, του χρόνου που χρειάζεται για τις 

νομοθετικές αλλαγές ώστε να αποδώσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και την 

ενδεχόμενη ύπαρξη επίμονων μη προσδιορισμένων νομικών ή ρυθμιστικών περιορισμών, 

θα διεξαγάγουμε μέχρι το τέλος του 2013 μία εις βάθος επαναληπτική αξιολόγηση των 

μεταρρυθμίσεων των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, που θα συμπεριλαμβάνει 

συνεντεύξεις από τα εμπλεκόμενα μέρη και έρευνες, με τη συμμετοχή εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων. Τέλος, η ομάδα παρακολούθησης για τα κλειστά επαγγέλματα του 

Υπουργείου Οικονομικών, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα καταρτίσει μια 

λίστα με δείκτες υψηλής συχνότητας μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 για να αξιολογήσει 

σε συνεχιζόμενη βάση την επίπτωση των μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τομέα και θα 

δημοσιεύει τους δείκτες αυτούς τακτικά ώστε να ενισχύσει την δημόσια λογοδοσία.  

35.      Η προώθηση του ανταγωνισμού και μείωση των διοικητικών βαρών είναι μια 

συνεχής προτεραιότητα.  

 Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, για την αύξηση του ανταγωνισμού στην πώληση 

των μη συνταγογραφούμενων προϊόντων στα φαρμακεία, έχουμε αντικαταστήσει το 

προηγούμενο σύστημα των σταθερών περιθωρίων με μέγιστα. Μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου του 2013, θα επιτρέψουμε την πώληση επιλεγμένων προϊόντων εκτός 

φαρμακείων. Θα υιοθετήσουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου ένα νέο νόμο για την αφαίρεση 

των περιορισμών στις εκπτώσεις και θα αυξήσουμε την ευελιξία των λιανέμπορων ως 
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προς τις μέρες που ανοίγουν τα καταστήματά τους. Στον τομέα των επαγγελματικών 

μισθώσεων, έχουμε  δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να ολοκληρώσει μέχρι το 

τέλος Αυγούστου μια αξιολόγηση του υπάρχοντος καθεστώτος για τις επαγγελματικές 

μισθώσεις και θα υιοθετήσουμε νομοθεσία για την διευθέτηση των υπαρχόντων 

δυσκαμψιών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Στον τομέα των μεταφορών, θα 

απελευθερώσουμε τις λεωφορειακές υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων (υιοθέτηση 

νομοθεσίας για το άνοιγμα γραμμών στον ανταγωνισμό και εξορθολογισμό 

υποχρεωτικών εκπτώσεων) (Αύγουστος 2013), έχουμε εξορθολογίσει τις υποχρεωτικές 

εκπτώσεις για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και θα αυξήσουμε περεταίρω την ευελιξία για τις 

ακτοπλοϊκές μεταφορές (Οκτώβριος 2013) και θα εξορθολογίσουμε τις υποχρεώσεις 

δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) για τις περιφερειακές πτήσεις ώστε να μειώσουμε τα κόστη 

(δηλ. μείωση της συχνότητας πτήσεων τον χειμώνα και απόσυρση ΥΔΥ στην τουριστική 

σεζόν , όταν τα υπάρχοντα συμβόλαια λήξουν). (Οκτώβριος 2013).  

 Για τη μείωση των μη αναγκαίων διοικητικών και ρυθμιστικών βαρών, με τη 

βοήθεια του ΟΟΣΑ, διεξάγουμε δύο ξεχωριστές εις βάθος μελέτες: πάνω στα ρυθμιστικά 

εμπόδια για τον ανταγωνισμό σε 4 τομείς κλειδιά (τουρισμός, λιανικό εμπόριο, υλικά 

κατασκευών και επεξεργασία τροφίμων) και πάνω στα διοικητικά βάρη σε 13 τομείς. 

Μία αρχική εξέταση της νομοθεσίας και από τις δύο μελέτες έχει προσδιορίσει έναν 

αριθμό περιοχών που χρειάζονται προσοχή. Δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε μέχρι το 

τέλος του 2013 νομοθεσία για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων της 

πρώτης μελέτης.  

 

 Για τη διευκόλυνση του εμπορίου , μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2013, θα επεκτείνουμε 

και στις εισαγωγές τις 24ωρες βάρδιες όλη την εβδομάδα στο Αεροδρόμιο της Αθήνας 

και τις δύο βάρδιες στο λιμάνι του Πειραιά  που εφαρμόζονται ήδη στις εξαγωγές. 

Επιπρόσθετα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013, θα εισαγάγουμε ένα σύστημα 

ηλεκτρονικής υποβολής για όλες τις δηλώσεις εισαγωγών. Με την βοήθεια του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των 

πιλοτικών τελωνειακών γραφείων στο Αεροδρόμιο της Αθήνας και στο λιμάνι του 

Πειραιά, συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικότητας του βασιζόμενου στην 

ανάλυση κινδύνου συστήματος για την αποδέσμευση των εξαγωγών με παρακαταθήκη 

(consignments), θα υιοθετήσουμε τις βέλτιστες διαδικασίες στα τελωνειακά γραφεία του 

αεροδρομίου της Αθήνας και του λιμένος Πειραιά μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 και θα 

επεκτείνουμε πλήρως αυτές τις διαδικασίες πανελλαδικά μέχρι το τέλος του 2014.  

 

 Για την διευκόλυνση των επενδύσεων, μέχρι το τέλος του 2013 θα περάσουμε 

νομοθεσία ώστε να εξορθολογισθεί συνολικά το σύστημα επενδυτικών αδειοδοτήσεων 

(άδειες επιχειρησιακές, περιβαλλοντικές, χρήσης γης και άδειες χρήσης δημοσίων 

υποδομών) με τη μείωση του αριθμού τους, των χρόνων έγκρισης και των διαδικασιών 

(υπηρεσία μίας στάσης, πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς) σύμφωνα με τις διεθνείς 
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βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα, θα εγκαταστήσουμε επίσης ένα σύστημα εντοπισμού 

για να παρακολουθούμε την υλοποίηση και να διασφαλίσουμε την λογοδοσία.  

 

 

 Για την μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα εξαλείψουμε ή 

μεταφέρουμε περιττούς φόρους που επιβαρύνουν τους καταναλωτές (nuisance taxes) και 

χρεώσεις (και τις αντίστοιχες δαπάνες) στον κρατικό προϋπολογισμό (Διαρθρωτικό 

Ορόσημο Σεπτεμβρίου 2013). Περεταίρω θα υιοθετήσουμε νομοθεσία για τη 

μεταμόρφωση του συστήματος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση των 

επιπέδων τους κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό θα γίνει σταδιακά την πρώτη 

Ιανουαρίου του 2014, 2015 και 2016 και θα είναι ουδέτερη από πλευράς εσόδων και θα 

διατηρεί την αναλογιστική ισορροπία των διαφόρων ταμείων (Διαρθρωτικό ορόσημο 

Νοεμβρίου 2013) 

 

36.      Θα χτίσουμε πάνω στην επιτυχίας μας σε σχέση με την απελευθέρωση της 

αγοράς εργασίας , επικεντρώνοντας στις εναπομείνασες περιοχές όπου παραμένουν 

υπερβολικοί περιορισμοί. Υπερβολικές δυσκαμψίες παραμένουν σε κάποιες περιοχές,  

παρά τα βήματα που έχουν γίνει κάτω από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. 

Επιπρόσθετα, κάποιοι τομείς (όπως η ναυτιλία και η ιδιωτική εκπαίδευση) έχουν 

προστατευθεί από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασία. Με βάση αυτό το υπόβαθρο, και 

σε συνέπεια με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις του προγράμματος, θα προχωρήσουμε στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Έχουμε εκδώσει μια υπουργική απόφαση για την αποσαφήνιση του 

ότι: ατομικές συμβάσεις εργασίας επιτρέπονται στον ναυτιλιακό τομέα όταν η κλαδική 

συλλογική σύμβαση έχει λήξει και έχουμε εκδώσει εγκύκλιο η οποία αποσαφηνίζει ότι ο 

νόμος 4046/2012 πάνω στις αποζημιώσεις απόλυσης και η πράξη υπουργικού 

συμβουλίου (ΦΕΚ 38/28-2-2012) για τις απολύσεις έχουν ισχύ για τον τομέα της 

ιδιωτικής εκπαίδευσης.  

 Μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2013, θα υιοθετήσουμε νόμο ο οποίος θα 

καθιερώνει ένα νέο μηχανισμό κατώτερου μισθού έτσι ώστε ο νόμιμος μισθός και 

ημερομίσθιο να καθορίζονται από την κυβέρνηση, σε συνάφεια με τις δεσμεύσεις μας οι 

οποίες περιγράφονται στο ΜΟΧΠ της 21
ης

 Δεκεμβρίου 2012.  

 Για την προσέλκυση επενδύσεων, την υποστήριξη της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης και για την διαφύλαξη του δικαιώματος στην 

εργασία, θα ολοκληρώσουμε μια μελέτη προς συζήτηση στην επόμενη αξιολόγηση, η 

οποία θα συγκρίνει τη νομοθεσία για την προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα, το πεδίο 

εφαρμογής των εταιριών προσωρινής απασχόλησης και τους κανόνες και διαδικασίες 

συλλογικών απολύσεων, σε σχέση με ότι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Με 

βάση τη μελέτη αυτή, στοχεύουμε στο να προσδιορίσουμε τις όποιες κατάλληλες και 
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αναγκαίες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να φέρουμε το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των 

τομέων αυτών σε εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Στη βάση αυτή, θα 

ετοιμάσουμε, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ένα προσχέδιο 

μεταρρυθμίσεων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και θα υλοποιήσουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις 

μέχρι το τέλος του 2013. 

 Κοιτώντας μπροστά, για να μειώσουμε τα διοικητικά βάρη στις 

επιχειρήσεις θα εξορθολογήσουμε σημαντικά τις απαιτήσεις εργασιακών αναφορών 

μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας μια αναλυτική αξιολόγηση η οποία θα 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα 

προσαρμόσουμε τις ποινές για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι το τέλος 

Ιουλίου με την καλύτερη διασύνδεση των ποινών με τη σοβαρότητα της παράβασης και 

θα επικεντρώσουμε τον εντοπισμό στις ποιο σοβαρές περιπτώσεις. Τέλος, υπό το πρίσμα 

των πολλών πρόσφατων αλλαγών οι οποίες εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, θα ολοκληρώσουμε τη σύνταξη του εργατικού κώδικα μέχρι το τέλος του 

2013, ο οποίος θα απαλείψει πιθανές ασυνέπειες και θα ενισχύσει την διαφάνεια.  

 Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013, θα αξιολογήσουμε, σε διαβούλευση 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την επίπτωση των πρόσφατων εργασιακών μεταρρυθμίσεων 

στον ναυτιλιακό τομέα και θα κάνουμε περεταίρω βήματα για να ενδυναμώσουμε την 

ανταγωνιστικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης της ευελιξίας στις  

εργασιακές ρυθμίσεις.  

37.      Έχουμε κάνει περεταίρω πρόοδο στη δικαστική μεταρρύθμιση και έχουμε 

ενδυναμώσει το πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς:  

 Δικαστική μεταρρύθμιση. Έχουμε συνεχίσει να μειώνουμε τις 

εκκρεμείς υποθέσεις (τόσο τις φορολογικές όσο και τις μη φορολογικές) και 

δημοσιεύουμε τριμηνιαία στοιχεία για την επίδοση των δικαστηρίων. Για να 

βελτιώσουμε περεταίρω την αποτελεσματικότητα του συστήματος των δικαστηρίων θα 

(i) παρουσιάσουμε στους ΕΕ/ΔΝΤ/EKT μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013 μία αξιολόγηση της 

λειτουργίας των ειρηνοδικείων, (ii) ανακατανείμουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 

δικαστές στα διοικητικά δικαστήρια, έχοντας υπόψη τις ανάγκες για μείωση των 

πινακίων και υιοθετήσουμε  ένα σχέδιο δράσης για να μειώσουμε τις εκκρεμείς αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις, (iii) πραγματοποιήσουμε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013 μια 

ανάλυση για τα δικαστικά έξοδα για αστικές και εμπορικές υποθέσεις και (iv) 

πραγματοποιήσουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 μια ανάλυση για το πλαίσιο 

επιβολής για τις αστικές και εμπορικές αποφάσεις. Εντούτοις, η ετοιμασία των αλλαγών 

για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχει καθυστερήσει και θα παρουσιαστεί στους 

EE/ΕΚΤ/ΔΝΤ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013.   

 Καταπολέμηση διαφθοράς. Σε συνέχεια της δημοσίευσης μας του 

σχεδίου κατά της διαφθοράς, θα παρουσιάσουμε στους EE/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι το τέλος 
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Ιουλίου 2013 προσχέδιο νομοθεσίας ώστε να φέρουμε το νομικό πλαίσιο καταπολέμησης 

της διαφθοράς σε ευθυγράμμιση με τα σχετικά διεθνή επίπεδα (καθυστέρηση σε σχέση 

με το στόχο του προγράμματος για υποβολή στο κοινοβούλιο μέχρι τέλος Ιουνίου). Σε 

συνέχεια της πρόσφατης τοποθέτησης του Εθνικού Συντονιστή Κατά της Διαφθοράς 

καθώς και της στελέχωσης του γραφείου του, θα ξεκινήσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου 2013 

την υλοποίηση όλων των εκκρεμών ενεργειών του σχεδίου κατά της διαφθοράς που είχε 

αρχικά προγραμματισθεί για την περίοδο Μάρτιος – Ιούλιος 2013.  

38.      Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στην προετοιμασία περιουσιακών 

στοιχείων για αποκρατικοποίηση, αν και έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις πωλήσεις. 

Η αποτυχία προσέλκυσης πλειοδότη για την εταιρία φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) θα 

δημιουργήσει υστέρηση στα έσοδα του 2013 σε σχέση με τις υποθέσεις του προγράμματος. 

Εντούτοις, θα επισπεύσουμε πωλήσεις άλλων υπό αποκρατικοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων και θα εκτιμήσουμε την πρόοδο στην αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου.  

 Το 2013 εστιάζουμε στην ολοκλήρωση της πώλησης του ΟΠΑΠ και 

των Κρατικών Λαχείων όπως επίσης και σε αρκετές άλλες μικρότερες εταιρικές 

συναλλαγές και διάφορες πωλήσεις ακινήτων και στην επανέναρξη και ολοκλήρωση όσο 

το δυνατό πιο σύντομα της πώλησης της ΔΕΠΑ (και ακολούθως των ΕΛΠΕ). Για τα 

Κρατικά Λαχεία, το απαιτούμενο Όχημα Ειδικού Σκοπού θα συσταθεί πριν από τον 

Ιούλιο του 2013. Αναμένουμε την οριστικοποίηση της πώλησης του ΟΠΑΠ μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2013. Για να αντισταθμίσουμε κάποιες από τις καθυστερήσεις, θα 

αυξήσουμε το μερίδιο προς πώληση στα λιμάνια και θα επιταχύνουμε τους διαγωνισμούς 

τους.  

 Συνεχίζουμε να κάνουμε ενέργειες ώστε να προετοιμάσουμε τα 

περιουσιακά στοιχεία για πώληση, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης όλων των 

ρυθμιστικών πλαισίων, των αναγκαίων βημάτων για την εκκαθάριση της κρατικής 

βοήθειας και της μεταφοράς του τριμηνιαίων παρτίδων των 250 ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ.  

39.      Για την μείωση περαιτέρω καθυστερήσεων στις αποκρατικοποιήσεις και 

ρευστοποιήσεις φορέων που δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν, θα κάνουμε τα επόμενα 

βήματα ως προαπαιτούμενη ενέργεια : (i) ανακοινώσουμε επίσημα την αναδιάρθρωση ή 

εκκαθάριση των ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ με στόχο την ολοκλήρωση μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 2013, (ii) εκδώσουμε την πενταετή τιμολογιακή πολιτική (για την περίοδο 2014-2018) 

για την ΕΥΑΘ (τιμολόγια νερού) και (iii) υιοθετήσουμε νομοθετικές πράξεις που θα 

επιτρέπουν την πληρωμή των χρωστούμενων προς την ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ απευθείας από το 

πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων (η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

αποκρατικοποίηση της ΕΥΔΑΠ θα εκδοθεί στο Q4 2013). Επιπρόσθετα, και σε συνέχεια της 

ολοκλήρωσης του προαπαιτούμενου, θα επικυρώσουμε το ποσό της πληρωμής των 

ληξιπρόθεσμων στις δύο εταιρίες ύδρευσης μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα 

εκκαθαρίσουμε αυτές τις οφειλές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα εκδώσουμε επίσης Κοινή 
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Υπουργική Απόφαση για την μετακίνηση του δεύτερου πακέτου των 250 ακινήτων στο 

ΤΑΙΠΕΔ.    

 



 

 

Πίνακας 1α. Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης και Ενδεικτικοί Στόχοι, Δεκ. 2012 - Ιουν. 2013 
(δισεκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 
 2012 2013 2013 

 Δεκέμβριος 2012 Μάρτιος 2013 Ιούνιος 2013 

 Προγρ. Πραγματ. Προγρ.  Πραγματ. Προγρ.  Πραγματ. 

Κριτήρια Απόδοσης       

1. Κατώτατο όριο στο τροποποιημένο πρωτογενές χρηματικό 

διαθέσιμο της γενικής κυβέρνησης 1/ -3,8 -3,3 1,5 1,8 -1,2 … 

2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού  

1/ 56,8 55,4 13,9 11,8 26,0 24,1 

3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 340,0 311,4 347,0 313,3 347,0 … 

4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούμενες από την 

κεντρική Κυβέρνηση 2/ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 

5. Οροφή στη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

εξωτερικών πληρωμών του εξωτερικού χρέους που έχει 

συμφωνήσει ή εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση 3/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Οροφή στη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

(στενός ορισμός)  3,6 2,9 3,0 2,6 2,0 … 

       

Ενδεικτικοί στόχοι       

7. Οροφή στη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

(ορισμός Γενικής Κυβέρνησης) 8,0 7,6 4,5 7,1 3,0 … 

8. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/ 3,2 0,0 0,1 0,1 1,1 0,1 

9. Μεταφορές στο Καθεστώς Κινητικότητας (εργαζόμενοι, χιλιάδες) … … … … 12,5 0,0 

 
1. Εφαρμόζεται σωρευτικά από την έναρξη του ημερολογιακού έτους στόχου. 
2. Εφαρμόζεται σωρευτικά από την 1

η
 Οκτωβρίου 2012. 

3. Εφαρμόζεται σε συνεχή βάση από την έγκριση του προγράμματος. 
4. Για το 2012, σωρευτικά από την έγκριση του προγράμματος. Για το 2013, σωρευτικά από την 1

η
 Ιανουαρίου 2013. 

 

 



 

 

Πίνακας 1β.  Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης Προγράμματος και Ενδεικτικοί Στόχοι, Σεπ. 2013 – Δεκ. 2017 
(δισεκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 2013 2014 2015 2016 

 Σεπτέμβριος 

2013 

Δεκέμβριος 

2013 

Δεκέμβριος 

2014 

Δεκέμβριος 

2015 

Δεκέμβριος 

2016 

Κριτήρια Απόδοσης      

1. Κατώτατο όριο στο τροποποιημένο πρωτογενές χρηματικό διαθέσιμο της γενικής κυβέρνησης 1/ -0,8 -0,3 … … … 

2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 1/ 38,8 53,2 … … … 

3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης  335,0 335,0 … … … 

4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούμενες από την κεντρική Κυβέρνηση 2/ 0,0 0,0 … … … 

5. Οροφή στη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξωτερικών πληρωμών του εξωτερικού 

χρέους που έχει συμφωνήσει ή εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση 3/ 0,0 0,0 … … … 

6. Οροφή στη συσσώρευση νέων εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (στενός ορισμός) 1,0 0,0 … … … 

7. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/ 0,9 … … … … 

      

Ενδεικτικοί στόχοι      

1. Κατώτατο όριο στο τροποποιημένο πρωτογενές χρηματικό διαθέσιμο της γενικής κυβέρνησης 1/ … … 2,0 3,6 5,9 

2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 1/ … … 49,4 46,3 48,7 

3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης … … 330 330 … 

4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούμενες από την κεντρική Κυβέρνηση 2/ … … 0,0 0,0 0,0 

5. Οροφή στη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξωτερικών πληρωμών του εξωτερικού 

χρέους που έχει συμφωνήσει ή εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση 3/ … … 0,0 0,0 0,0 

6. Οροφή στη συσσώρευση νέων εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (στενός ορισμός) … … 0,0 0,0 0,0 

7. Οροφή στη συσσώρευση νέων εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από τη γενική κυβέρνηση 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/ … 1,6 4,3 6,3 8,4 

9. Υποχρεωτικές Έξοδοι (εργαζόμενοι, χιλιάδες) 4/ 5/ 2,0 4,0 15,0 … … 

10. Μεταφορές στο Καθεστώς Κινητικότητας (εργαζόμενοι, χιλιάδες) 4/ … 25,0 … … … 

11. Κατώτατο όριο του συνόλου των εργαζομένων σε καθεστώς κινητικότητας που θα αποχωρήσουν 2/ 5,0 11,0 … … … 

1. Εφαρμόζεται σωρευτικά από την έναρξη του ημερολογιακού έτους στόχου. 
2. Σωρευτικά από 1

ης
 Απριλίου 2013. 

3. Εφαρμόζεται σε συνεχή βάση από την έγκριση του προγράμματος 
4. Σωρευτικά από 1

ης
 Ιανουαρίου 2013. 

5. Έχουν τεθεί και τριμηνιαίοι στόχοι για το 2014 (σωρευτικά από 1ης Απριλίου 2013): Τ1: 5.000, Τ2: 9.000, Αύγουστος: 12.000, Τ3: 14.000 και Τ4: 15.000) 

 

 

 



 

 

Πίνακας 2. Ελλάδα: Διαρθρωτικά Ορόσημα, Ιούνιος - Ιούλιος 2013 
Μέτρο  Κατάσταση 

Τέλος Ιουνίου 2013  

1. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για την εισπρακτική διοίκηση (Έκθεση 
Χώρας ΔΝΤ Νο. 13/153, ΜΟΧΠ ¶8 και Παράρτημα ΙΙ). 

Δεν αναμένεται να παρατηρηθεί. 

(¶18). 

2. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης στη διαχείριση των δημοσίων 

οικονομικών (Έκθεση Χώρας ΔΝΤ Νο. 13/20, ΜΟΧΠ ¶41). 

Αναμένεται να παρατηρηθεί. 

(¶23). 

3. Θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και απλοποίηση της νομοθεσία φορολογίας εισοδήματος 
(Έκθεση Χώρας ΔΝΤ Νο. 13/153, ΜΟΧΠ ¶x). 

Δεν παρατηρήθηκε. 

Προαπαιτούμενη δράση (δες 

Πίνακα 3). 

4. Ολοκλήρωση της εξυγίανσης όλων των μη επαρκώς κεφαλαιοποιημένων και αφερέγγυων μη συστημικών 
τραπεζών (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/20, ΜΟΧΠ ¶20). 

Δεν παρατηρήθηκε. Η 

ανακεφαλαιοποίηση 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο για μία 

τράπεζα· θα ολοκληρωθεί τον 

Ιούλιο για μία δεύτερη τράπεζα· 

και τον Σεπτέμβριο για μία τρίτη 

τράπεζα. 

15 Ιουλίου 2013  

5. Ολοκλήρωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα (Έκθεση Χώρας ΔΝΤ Νο. 13/153, 
ΜΟΧΠ ¶18). 

Προαπαιτούμενη δράση (δες 

Πίνακα 3). 

6. Ολοκλήρωση πώλησης του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος (Έκθεση Χώρας ΔΝΤ Νο. 13/153, 
ΜΟΧΠ ¶19). 

Προαπαιτούμενη δράση (δες 

Πίνακα 3). 



 

 

 

Πίνακας 3. Ελλάδα: Προαπαιτούμενες Δράσεις 

Μέτρο Μακροοικονομική κρίσιμη 
σημασία 

Δημοσιονομικά Μέτρα 

1. Η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του δημοσιονομικού 
προγράμματος για την περίοδο 2013-14 (¶5). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

2. Θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και η Κυβέρνηση να 
υποβάλει στο Κοινοβούλιο τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (¶6). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

3. Η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να αποτρέψει τη συσσώρευση οφειλών στον λογαριασμό των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (¶9). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) 

4. Η Κυβέρνηση να περάσει όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις ώστε να τοποθετηθούν τουλάχιστον 
4.200 κανονικοί εργαζόμενοι σε καθεστώς κινητικότητας έως το τέλος Ιουλίου (¶11). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(δαπάνες) και 
αποτελεσματικότητα 
κυβέρνησης 

Δημοσιονομικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

5. Η Κυβέρνηση να εκδώσει υπουργικές αποφάσεις για τη μεταβίβαση στη Διοίκηση Εσόδων της 
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, και των Διευθύνσεων Εφαρμογών Η/Υ και για Εισαγωγής & 
Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ της ΓΓΠΣ (¶13). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

6. Τροποποίηση της νομοθεσίας για να κλείσει με ισχύ από 1
ης

 Αυγούστου 2013 για τους 
νεοεισερχόμενους οποιασδήποτε δόσης ή ετεροχρονισμένων ρυθμίσεων για την πληρωμή 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από αξιολογήσεις ελέγχων εκτός από την είσοδο στο νέο ξεκίνημα και 
των βασικών συστημάτων δόσης (¶ 15). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

 

Χρηματοπιστωτικός τομέας 

7. Ολοκλήρωση πώλησης του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank (¶24).  Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

8. Οι Αρχές να ολοκληρώσουν μια συνολική στρατηγική του τραπεζικού τομέα για την εξασφάλιση του 
τραπεζικού τομέα που θα βασίζεται σε τέσσερις βιώσιμες συστημικές τράπεζες (¶25). 

 Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

Αποκρατικοποιήσεις  

9. Οι Αρχές να αφαιρέσουν τα εμπόδια στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων (¶39).  Δημοσιονομική σταθερότητα 
(προϋπολογισμός) και 
οικονομική αποτελεσματικότητα 

 



 

 

Πίνακας 4. Ελλάδα: Υπάρχοντα και Προτεινόμενα Διαρθρωτικά Ορόσημα 

Μέτρο Μακροοικονομική κρίσιμη 
σημασία 

Τέλος Σεπτεμβρίου 2013 
1. Το Υπουργείο Οικονομικών να παρουσιάσει μία αναλυτική λίστα περιττών φόρων και εισφορών, και να 

τους εξαλείψει ή να τους μεταφέρει (και τη σχετική δαπάνη) στον προϋπολογισμό της κεντρικής 
κυβέρνησης (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/20, ΜΟΧΠ ¶9). 

 Ανάπτυξη / 
ανταγωνιστικότητα 
(επιχειρηματικό περιβάλλον)  

2. Θέσπιση νομοθεσίας για το νέο καθεστώς φορολογίας ακίνητης περιουσίας(¶7). Προτεινόμενο.  Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

3. Οι τράπεζες να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και να τα υποβάλουν για επικύρωση 
από τη ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/20, ΜΟΧΠ ¶23). 
Προτείνεται να μετακινηθεί από το τέλος Ιουλίου 2013. 

 Χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα 

4. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για την εισπρακτική διοίκηση (¶18). 
Προτεινόμενο. 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

5. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για τη διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών (¶23). Προτεινόμενο. 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(προϋπολογισμός) 

Τέλος Οκτωβρίου 2013 

6. Έγκριση της νέας οργανωτικής δομής της Διοίκησης Εσόδων, του αριθμού προσωπικού, του συστήματος 
βαθμολόγησης και κατάταξης, και τα προσόντα και τις διαδικασίες διορισμού της διαχείρισης των 
φορολογικών εσόδων (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/153, ΜΟΧΠ ¶3). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

7. Υιοθέτηση όλης της δευτερεύουσας νομοθεσίας που απαιτείται για την εφαρμογή του Κώδικα 
Φορολογικής Δικονομίας (¶ 6). Προτεινόμενο. 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

 

  

 

 

 

 



 

 

Πίνακας 4. Ελλάδα: Υπάρχοντα και Προτεινόμενα Διαρθρωτικά Ορόσημα (συνέχεια) 

Μέτρο Μακροοικονομική κρίσιμη 
σημασία 

Τέλος Νοεμβρίου 2013 

8. Θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για: (α) 
τη διεύρυνση της βάσης των εισφορών· (β) την απλοποίηση του προγράμματος συνεισφορών μεταξύ των 
διαφόρων ταμείων· και (γ) τη μείωση των εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Οι μεταρρυθμίσεις 
θα εφαρμοστούν σταδιακά ως την 1η Ιανουαρίου του 2016 και θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερες και θα 
διατηρούν την αναλογιστική ισορροπία των διαφόρων ταμείων (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/20, ΜΟΧΠ 
¶10).   

 Ανάπτυξη / ανταγωνιστικότητα 
(επιχειρηματικό περιβάλλον) 

Τέλος Δεκεμβρίου 2013 

9. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για την εισπρακτική διοίκηση 
(Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/153, ΜΟΧΠ ¶8, Παράρτημα II). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(έσοδα) 

10. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για τη διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/20, ΜΟΧΠ ¶41).  

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(προϋπολογισμός) 

11. Η Τράπεζα της Ελλάδος να ολοκληρώσει τη συνέχεια των τεστ αντοχής για τις τράπεζες βασιζόμενη σε 
δεδομένα τέλους Ιούνιου 2013, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, καθώς και να επικαιροποιήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες 
των τραπεζών σε αυτή τη βάση (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/20, ΜΟΧΠ ¶23).  

 Χρηματοπιστωτική 
βιωσιμότητα 

12. Το Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει ένα στοχευμένο έλεγχο στους πληρωτέους λογαριασμούς 
της γενικής κυβέρνησης, για να ελέγξει αν παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, και να εξακριβώσει 
τη συμμόρφωση με τους όρους για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (Έκθεση χώρας ΔΝΤ 
αριθ. 13/20, ΜΟΧΠ ¶39). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 
(χρέος) 

 

 

 

 



 

 

  

Πίνακας 5. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης στη Φορολογική Διοίκηση 

Δείκτης 
2013 Στόχος 1/ 

Τέλος Ιουνίου Τέλος Σεπτεμβρίου Τέλος Δεκεμβρίου 

Είσπραξη Χρεών    
Είσπραξη φορολογικών χρεών στο τέλος του προηγούμενου 
έτους 1.140 1.558 1.900 
Είσπραξη νέων χρεών το τρέχον έτος (ποσοστό των νέων 
χρεών του έτους) 14,0% 19,0% 24,5% 
Φορολογικοί έλεγχοι και είσπραξη μεγάλων 
φορολογουμένων    
Αριθμός ελέγχων πλήρους έκτασης βάσει ανάλυσης 
κινδύνου του έτους 2/ 176 386 596 
Αριθμός προσωρινών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου του 
έτους 3/ 260 470 680 
     εκ των οποίων: επιτόπιοι έλεγχοι    
Εισπράξεις ελέγχων πλήρους έκτασης του έτους (ποσοστό 
επιβαλλόμενων φόρων και ποινών) 65,0% 70,0% 75,0% 
Εισπράξεις προσωρινών ελέγχων του έτους (ποσοστό 
επιβαλλόμενων φόρων και ποινών) 45,0% 50,0% 55,0% 
Έλεγχοι και είσπραξη ατόμων με υψηλό πλούτο    
Αριθμός ολοκληρωμένων ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου 
το τρέχον έτος 4/ 280 550 910 
Εισπράξεις επιβαλλομένων ελέγχων του έτους (ποσοστό 
επιβαλλόμενων φόρων και ποινών) 40,0% 55,0% 65,0% 
Εσωτερικός έλεγχος και ακεραιότητα ανθρώπινου 
δυναμικού    
Έλεγχος ΥΠΟΙΚ στα περιουσιακά στοιχεία των διευθυντών 
των τοπικών εφοριών 5/ 50 80 110 
Έλεγχος ΥΠΟΙΚ στα περιουσιακά στοιχεία των ελεγκτών 5/ 50 90 130 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών και προσωπικό ΔΝΤ     
1/ Σωρευτικοί έλεγχοι για το ημερολογιακό έτος     
2/ Το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών δεν θα είναι μικρότερο των 430 εκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο. 
3/ Το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών δεν θα είναι μικρότερο των 215 εκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο. 
4/ Το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών δεν θα είναι μικρότερο των 115 εκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο. 
5/ Μέχρι το τέλος Ιουλίου, ο έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΟΙΚ, και στη συνέχεια από τη Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων, υπό τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας 6. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης των Μεταρρυθμίσεων στη Διοίκηση των Δημοσίων Οικονομικών 

Δείκτης 
2013 Στόχος 

Τέλος Ιουνίου Τέλος Σεπτεμβρίου Τέλος Δεκεμβρίου 

α. Ποσοστό των θεσμικών μονάδων (Κρατικές οντότητες και οντότητες γενικής κυβέρνησης) που αναφέρουν στην ηλεκτρονική πύλη του 
ΓΛΚ τα συνολικά κονδύλια του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναθεωρήσεων), εκκρεμείς προς εκκαθάριση 
δεσμεύσεις, απλήρωτες δεσμεύσεις, και δεδομένα ληξιπρόθεσμων οφειλών (τόσο για τον τακτικό όσο και για των επενδύσεων) στο 
τέλος κάθε μήνα, βασισμένα σε δεδομένα των μητρώων τους δεσμεύσεων, να είναι πάνω από τον στόχο. 
          Οντότητες κάλυψης 2013 1/ 80% 94% 97% 
β. Διαφορές μεταξύ των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους από μη κυβερνητικούς φορείς της γενικής κυβέρνησης που 
αναφέρονται στην ηλεκτρονική πύλη του ΓΛΚ χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα μητρώα δεσμεύσεων και τις συνολικές ληξιπρόθεσμες 
οφειλές που αναφέρονται στα μηνιαία δελτία, δηλαδή το άθροισμα ανάμεσα σε όλες τις οντότητες των απόλυτων αξιών των 
(ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα μηνιαία δελτία μείον των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ηλεκτρονικής πύλης) δια των συνολικών 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
          Οντότητες κάλυψης 2013 1/ 10% 2% 1% 
γ. Ποσοστό των θεσμικών μονάδων (Κρατικές οντότητες και οντότητες γενικής κυβέρνησης) που αναφέρουν στην ηλεκτρονική πύλη του 
ΓΛΚ όλα τα οριζόμενα είδη με χρηματοπιστωτικές πληροφορίες της εγκυκλίου για τα μητρώα δεσμεύσεων στο τέλος κάθε μήνα, 
βασισμένο σε δεδομένα των μητρώων τους δεσμεύσεων, να είναι πάνω από τον στόχο. 
          Οντότητες κάλυψης 2013 1/ 65% 78% 93% 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών και προσωπικό ΔΝΤ 
1/ Περιλαμβάνει νέες οντότητες που υπήρχαν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2012 με δαπάνες πάνω από 1 
εκατομμύριο ευρώ. 
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ΕΛΛΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) 

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 

 

1. Το παρόν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο 

συνεννόησης όσο αφορά τους ορισμούς των δεικτών που υπόκεινται σε 

ποσοτικούς στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι 

ορίζονται στους πίνακες του Μνημονίου Οικονομικής και 

Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Περιγράφει επίσης τις μεθόδους που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

προγράμματος καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να 

διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των στόχων. Θα παρέχουμε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο την απαραίτητη πληροφόρηση για την παρακολούθηση 

του προγράμματος. 

2. Για τους σκοπούς του προγράμματος, όλα τα σχετιζόμενα με συνάλλαγμα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές θα αποτιμώνται σε όρους 

«συναλλαγματικών ισοτιμιών του προγράμματος» όπως ορίζονται 

ακολούθως, με την εξαίρεση των στοιχείων που επηρεάζουν το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο, τα οποία θα μετρώνται σε όρους τρεχουσών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του 

προγράμματος είναι αυτές που διαμορφώθηκαν την 31
η
 Ιανουαρίου 2012. 

Συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους σκοπούς του 

προγράμματος καθορίζονται ως €1 = 1.3176 Δολάρια Η.Π.Α., €1 = 100.63 

Γιεν Ιαπωνίας, €1.1772= 1 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα). 

 

Γενική Κυβέρνηση 

3. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, η Γενική Κυβέρνηση 

περιλαμβάνει: 

 Την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή περιλαμβάνει: 

o Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 2 του νόμου 

2362/1995 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3871/2010 υπό 

τον τίτλο «Δημόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών 
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Δαπανών και άλλες διατάξεις» και άλλους φορείς που ανήκουν 

στον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης. 

o Άλλους φορείς ή λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού (EBFs) 

που δεν αποτελούν μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά 

οι οποίοι, στο πλαίσιο των κανόνων του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) («ESA 95 Εγχειρίδιο για 

το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος») κατατάσσονται 

στην κεντρική κυβέρνηση. Οι ακόλουθες κρατικές επιχειρήσεις 

και οργανισμοί που περιλαμβάνονται από την Εθνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στον ορισμό της κεντρικής 

κυβέρνησης (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΟΣΥ Α.Ε., ΕΛΓΑ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, ΟΣΕ, 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, 

ΟΠΕΚΕΠΕ (εξαιρούμενου του λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ που 

συμπεριλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΤ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΟΔ Α.Ε. και το 

Πράσινο Ταμείο). 

 Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει δήμους και τις 

περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βασικών 

και ειδικών προϋπολογισμών τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φορέων και των οργανισμών που υπάγονται σε αυτούς, οι οποίοι 

ταξινομούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ESA 95. 

 Τον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας (συνταξιοδοτικά ταμεία, 

ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία) που αποτελείται από όλα τα ταμεία που 

έχουν χαρακτηριστεί ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στο 

μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 Άλλους φορείς εκτός προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται από την 

ΕΛΣΤΑΤ στο μητρώο της γενικής κυβέρνησης, αλλά που δεν 

λογίζονται ακόμα ως μέρος της κεντρικής κυβέρνησης. 

 Ο ορισμός της γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης 

και τυχόν νέα ταμεία, ή άλλα ειδικά προγράμματα εντός 

προϋπολογισμού και εκτός προϋπολογισμού προγράμματα που 
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ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος 

προκειμένου να φέρουν σε πέρας ενέργειες δημοσιονομικού 

χαρακτήρα. Οι αρχές θα ενημερώνουν άμεσα το Δ.Ν.Τ., την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της Ε.Κ.Τ. για τυχόν 

δημιουργία τέτοιων νέων ταμείων ή και προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα, το Γ.Λ.Κ. θα υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση του 

Ινστιτούτου Ανάπτυξης όταν υπάρξει επίσημη απόφαση για αυτό το 

θέμα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

  Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ.Οικ.) θα 

παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ε.Κ.Τ. και το Δ.Ν.Τ. 

αναλυτικές πληροφορίες για τα μηνιαία έσοδα και τις μηνιαίες 

δαπάνες, τις αποπληρωμές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, την 

έκδοση νέου εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, τις μεταβολές στα 

ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, όλα τα άλλα μέσα χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων 

των κεφαλαιακών συναλλαγών καθώς και των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών της γενικής κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρέχει σε μηνιαία βάση 

στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των ΟΤΑ όπως αυτές θα 

συγκεντρώνονται στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου. Το 

Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με το Υπουργείο Υγείας θα 

παρέχει σε μηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των 

κύριων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ), 

καθώς και για τον ΕΟΠΥΥ. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει 

αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των 

ΟΤΑ, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, του Πράσινου Ταμείου (και 

άλλων νομικών προσώπων  εκτός προϋπολογισμού) και των κρατικών 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον ορισμό της γενικής 

κυβέρνησης σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας Νομισματικής 

Στατιστικής. Τα δεδομένα θα παρέχονται μέσα σε 4 εβδομάδες μετά το 

τέλος κάθε μήνα.  
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Α. Κατώτατο Όριο στο Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε 

Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση (Κριτήριο Απόδοσης) 

4. Ορισμός: Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε 

Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση ορίζεται ως το ισοζύγιο της Γενικής 

Κυβέρνησης μείον τις πληρωμές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 

πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή 

βάση ορίζεται ως το άθροισμα του ταμειακού ισοζυγίου του τακτικού 

προϋπολογισμού, του ταμειακού ισοζυγίου του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των 

ΟΤΑ, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ταμείων 

κοινωνικής ασφάλισης, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του Πράσινου Ταμείου, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά 

στοιχεία των δημόσιων επιχειρήσεων που επαναταξινομήθηκαν. Τα έσοδα 

από ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και έσοδα από 

πωλήσεις γης και ακινήτων εξαιρούνται από τις ταμειακές εισροές. Οι 

ενέργειες καθαρού δανεισμού του κρατικού προϋπολογισμού θα εγγράφονται 

ως ταμειακές δαπάνες.  

 Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού: το 

ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού θα μετράται 

με βάση: (i) τα ακαθάριστα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 

(τακτικά έσοδα συν έκτακτα έσοδα μείον επιστροφές φόρων 

(εξαιρούμενων πληρωμών για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων 

επιστροφών φόρων πριν από τέλη Σεπτέμβρη 2012) μείον (ii) τις 

δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού όπως δημοσιεύονται 

μηνιαίως στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την αντίστοιχη 

κατηγοριοποίηση του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού. Από τις 

τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού εξαιρούνται οι πληρωμές 

χρεολυσίων αλλά περιλαμβάνονται: μισθοί και συντάξεις, επιχορηγήσεις 

προς ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, δαπάνες ιατροφαρμακευτικής 



Page 5 of 33 
 

περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας, λειτουργικές και άλλες 

δαπάνες, επιστρεφόμενοι πόροι, πληρωμές σε αντάλλαγμα των 

απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων για τους εργαζόμενους της 

ΔΕΗ, το αποθεματικό, πληρωμές στο EFSF, πληρωμές τόκων, 

μεταβιβάσεις για διευθέτηση παλαιών χρεών, πληρωμές για 

εξοπλιστικές προμήθειες σε ταμειακή βάση,  κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 

προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή άλλους φορείς με την μορφή 

ομολόγων, εγγυήσεις που έχουν καταπέσει σε περιπτώσεις που το 

κράτος ή η κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει πληρωμές για λογαριασμό 

φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης. 

 Το ταμειακό ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Το 

ταμειακό ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα μετράται 

με βάση τα έσοδα από επενδύσεις μείον τις δαπάνες επενδύσεων του 

προγράμματος επενδύσεων όπως δημοσιεύονται μηνιαία από την επίσημη 

ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείο 

Οικονομικών και σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

 Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται σε συναλλακτική 

βάση ως η μεταβολή στα συνολικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, προσαρμοσμένες για τις μεταβολές αποτίμησης από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

o Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν (όχι 

όμως περιοριστικά)  τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Οι καταθέσεις θα 

υπολογίζονται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένων των 

συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

νομισματικής στατιστικής. 

o Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν (όχι όμως 

περιοριστικά) τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από 

το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς την τοπική αυτοδιοίκηση σε 
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ονομαστική αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

νομισματικής στατιστικής. 

 Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων ορίζεται σε συναλλακτική 

βάση ως η μεταβολή στα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού μείον τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, 

προσαρμοσμένες για μεταβολές στην αποτίμηση από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

o Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού 

περιλαμβάνουν: 

 Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στα εγχώρια 

πιστωτικά ιδρύματα και άμεσες ή έμμεσες καταθέσεις μέσω 

του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις θα 

υπολογίζονται σε ονομαστική αξία, εξαιρούμενων των 

συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

νομισματικής στατιστικής. 

 Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που 

έχουν στην κατοχή τους τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης είτε 

άμεσα είτε έμμεσα μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. 

 Άμεση ή έμμεση κατοχή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 

εκδιδόμενων από ελληνικές εταιρείες διαχείρισης 

(διαφορετικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ). 

 Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων 

χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εσωτερικό, μακροχρόνιων 

χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και διαχειρίζονται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, και έμμεσες συμμετοχές μέσω 

του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι συμμετοχές θα 

αποτιμώνται σε ονομαστική αξία. 

 Ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκαν στο 

εξωτερικό. 

o Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού περιλαμβάνουν τα 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, 

τα οποία έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

νομισματικής στατιστικής. 

  Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του Πράσινου 

Ταμείου ορίζεται σε συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών 

στοιχείων ενεργητικού μείον των στοιχείων παθητικού προσαρμοσμένα για 

μεταβολές της αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

o Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν 

 Καταθέσεις του Πράσινου Ταμείου στη Τράπεζα της Ελλάδος 

και καταθέσεις σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Οι 

καταθέσεις θα υπολογίζονται σε ονομαστική αξία 

εξαιρούμενων των συσσωρευμένων τόκων σύμφωνα με τα 

στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής. 

 Μετοχές που έχει στην κατοχή του το Ταμείο και 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από 

ελληνικές εταιρείες διαχείρισης. 

 Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης. 

 Άλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. 

o Τα στοιχεία του παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς 

το Ταμείο, τα οποία έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της 

έρευνας νομισματικής στατιστικής ή άλλος δανεισμός από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού των δημοσίων 

επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στη γενική κυβέρνηση ορίζεται σε 

συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού 

μείον των στοιχείων παθητικού προσαρμοσμένα για μεταβολές αποτίμησης, 

μείον τις εγγυήσεις που έχουν καταπέσει από φορείς που ενσωματώθηκαν στη 

γενική κυβέρνηση. Οι δημόσιες επιχειρήσεις θα περιλαμβάνουν τους κάτωθι 

οργανισμούς: ΕΛΓΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΠΕΚΕΠΕ (εξαιρουμένου του 

λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ), ΕΟΤ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, ΕΡΤ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, ΟΣΥ Α.Ε., 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, 

ΜΟΔ Α.Ε., ΤΑΙΠΕΔ και ΟΣΕ. 

o Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν 

 Καταθέσεις των Δημοσίων Επιχειρήσεων στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και σε εγχώρια και ξένα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. Οι καταθέσεις θα υπολογίζονται σε ονομαστική 

αξία εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων. 

 Μετοχές που έχουν στην κατοχή τους οι Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών. 

 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από 

ελληνικές εταιρείες διαχείρισης. 

 Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης. 

 Άλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. 

o Τα στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια δάνεια από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς 

τις Δ.Ε., τα οποία έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της 

έρευνας νομισματικής στατιστικής. Περιλαμβάνουν επίσης τα 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το ξένο τραπεζικό 

σύστημα, καθώς και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή άλλους επίσημους δανειστές, που 

υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των νέων δανείων που 

χορηγούνται στους εν λόγω φορείς (όπως εγκρίθηκαν από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με το νόμο για τη 

Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη) και των αποπληρωμών των 

εν λόγω δανείων μέσω καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων ή των 

απομειώσεων των εν λόγω δανείων από πραγματικές πληρωμές από 

τις ίδιες τις εταιρείες, υπό την παρακολούθηση και την πληροφόρηση 

που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25).  

5. Λοιπές προβλέψεις για τους σκοπούς του προγράμματος.  

 Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη 

Ταμειακή Βάση δεν θα περιλαμβάνει τις μεταφορές κεφαλαίων σε σχέση με 

τις αποφάσεις του Eurogroup της 21
ης

 Φεβρουαρίου 2012 και 26
ης

 Νοεμβρίου 

2012 σε συνάρτηση με το εισόδημα των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, 
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συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που απορρέουν από την 

διακράτηση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό τους ομολόγων του ελληνικού 

δημοσίου.  

 Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εξαιρούνται από τα ταμειακά έσοδα της 

γενικής κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, για όλη την περίοδο εφαρμογής του 

προγράμματος και όπου αυτό είναι δυνατό, οι πωλήσεις από άδειες παιγνίων, 

άδειες τηλεπικοινωνιών, πωλήσεις αεροσκαφών και επέκταση συμβάσεων 

παραχώρησης αεροδρομίων που πραγματοποιήθηκαν στο γενικότερο πλαίσιο 

του προγράμματος του Μαΐου 2010 ή των συζητήσεων του προϋπολογισμού 

του 2011 (δεύτερη αναθεώρηση) θα καταγράφονται ως ταμειακά έσοδα του 

ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης, ανεξάρτητα αν οι εισπράξεις 

συσσωρεύονται στο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων ή όχι. 

 Οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης δεν περιλαμβάνουν 

πληρωμές που σχετίζονται με την στήριξη τραπεζών που είναι μέρος του 

προγράμματος στρατηγικής του χρηματοοικονομικού τομέα. Συναλλαγές 

που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν  δάνεια προς 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), μη 

ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση, εξαγορά προβληματικών στοιχείων, καθώς 

και ενέργειες που σχετίζονται με το ΤΧΣ. Κάθε χρηματοοικονομική πράξη 

της κεντρικής κυβέρνησης για την στήριξη των τραπεζών, 

συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυήσεων ή της παροχής 

ρευστότητας, θα αναφέρεται άμεσα στο Δ.Ν.Τ., στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και το προσωπικό της Ε.Κ.Τ. 

 Τα πρωτογενή έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης δεν θα περιλαμβάνουν 

πληρωμές μετρητών από ζημιογόνες τράπεζες, πέρα από αυτές που θα 

συσσωρεύονται υπό την δομή του ELA που ίσχυε την 30
η
 Νοεμβρίου 2012 

(25 μονάδες βάσης). 

 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες οντότητες με τη 

μορφή ομολόγων δεν θα συμπεριλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων για τον 

διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας στο τέλος του 2009, και 

τους διακανονισμούς που σχετίζονται με δικαστικές υποχρεώσεις. 
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Υποστηρικτικό Υλικό  

 Στοιχεία σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του τακτικού προϋπολογισμού 

και του προϋπολογισμού επενδύσεων θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στην Ε.Κ.Τ. και στο Δ.Ν.Τ. από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

του Υπουργείου Οικονομικών εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε 

μήνα. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα έσοδα 

και τις δαπάνες, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις που δημοσιεύονται στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μηνιαία στοιχεία θα 

επισημαίνουν ποιο τμήμα των επιστροφών φόρων σχετίζεται με απαιτήσεις πριν 

από τον Σεπτέμβριο του 2012. Τα στοιχεία επίσης θα περιλαμβάνουν δεδομένα 

για τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς με την 

μορφή ομολόγων και καταπτώσεις εγγυήσεων.  

 Στοιχεία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων, των 

ταμείων εκτός προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΑΚΑΓΕ, καθώς και 

δημοσίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ταμείου θα 

παρέχονται στο Δ.Ν.Τ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ε.Κ.Τ. από το 

Γ.Λ.Κ. σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της 

Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Σε σχέση με τις 

επαναταξινομημένες  δημόσιες επιχειρήσεις,  το Γ.Λ.Κ. θα παρέχει επίσης σε 

μηνιαία βάση την αλλαγή σε στοιχεία παθητικού εξωτερικού προς διόρθωση 

καθότι η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει αναφορά μόνο για τις αλλαγές σε στοιχεία 

παθητικού εσωτερικού. 

 

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 

(Κριτήριο Απόδοσης) 

6. Ορισμός. Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 

αποτελούνται από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (δαπάνες του 

τακτικού προϋπολογισμού συν τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων) μείον τις δαπάνες για τους τόκους που καταβάλλονται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, μείον τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι 

δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταπτώσεις 

εγγυήσεων φορέων μέσα στη γενική κυβέρνηση (σε αντιδιαστολή με τον 
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ορισμό του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης σε 

τροποποιημένη ταμειακή βάση όπως αναφέρθηκε νωρίτερα όπου εξαιρεί αυτή 

τη δαπάνη). Οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που 

περιλαμβάνονται στο κριτήριο απόδοσης δεν περιλαμβάνουν τυχόν πληρωμές 

σε μετρητά που σχετίζονται με την στήριξη των τραπεζών σε σχέση με τον 

ανωτέρω ορισμό στην παράγραφο 5, υποπαράγραφο 3. Δαπάνες που δεν 

περιλαμβάνονται στο ταμειακό αποτέλεσμα περιλαμβάνουν δάνεια σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε μετοχές των εισηγμένων και 

μη εισηγμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική 

κεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση και αγορά 

προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Παρόλα αυτά, κάθε 

χρηματοοικονομική κίνηση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για στήριξη 

των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυήσεων ή της παροχής 

ρευστότητας θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

στην Ε.Κ.Τ. και στο Δ.Ν.Τ. 

 

7. Υποστηρικτικό Υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου 

Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες του τακτικού 

κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, 

όπως ορίστηκαν ανωτέρω. 

 

 

Γ. Ανώτατο Όριο των Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Κριτήριο 

Απόδοσης) 

8. Ορισμός. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες 

οφειλές (στενός ορισμός) ορίζονται ως: (i) τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί 

από υπουργεία και νοσοκομεία μετά από πάροδο 90 ημερών από την 

ημερομηνία οφειλής και (ii) επιστροφές φόρων όπου το αντίστοιχο έγγραφο 

«ΑΦΕΚ» έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί αλλά δεν έχει πληρωθεί ο 

φορολογούμενος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία 

πληρωμής στη σύμβαση με τον προμηθευτή, η οφειλή λογίζεται ως 

ληξιπρόθεσμη όταν έχουν περάσει 90 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν περιλαμβάνουν τα χρέη των νοσοκομείων προς 
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τις φαρμακευτικές εταιρείες που υφίσταντο στα τέλη του 2009 (€113 

εκατομμύρια στις  30 Νοεμβρίου 2012).  Από την 1
η
 Ιουλίου 2013 ο ορισμός 

θα περιλαμβάνει αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί 

εντός 90 ημερών (σωρευτικά από 1
η
 Ιουλίου). Από 1

η
 Ιανουαρίου 2014, θα 

περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν 

εκκαθαριστεί εντός 90 ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιτήσεις που 

είναι σε δικαστική διαμάχη θα εξαιρούνται.  

 

9. Υποστηρικτικό Υλικό. Μηνιαία στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

υπουργείων και των δημόσιων νοσοκομείων θα παρέχονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα. Το 

Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύει τα στοιχεία στην επίσημη ιστοσελίδα 

του. Τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα βασίζονται στα 

αποτελέσματα έρευνας έως ότου τα δεδομένα του Μητρώου Δεσμεύσεων 

αξιολογηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη 

πληροφορία. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχουν επίσης απλήρωτες υποχρεώσεις 

από 0-30, 31-60 και 61-90 μέρες για την κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία και 

αποκεντρωμένες διοικήσεις). Στοιχεία ληξιπρόθεσμων επιστροφών φόρων θα 

βασίζονται στα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το Υπουργείο 

Οικονομικών θα παρέχει επίσης μηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες 

επιστροφές φόρων όπως ορίστηκε ανωτέρω (με «ΑΦΕΚ» που έχουν εκδοθεί), 

όπως επίσης και πλήρη στοιχεία απλήρωτων υποχρεώσεων όπου δεν έχει 

εκδοθεί «ΑΦΕΚ» (και παρουσιάζοντας αυτές που δεν έχουν βεβαιωθεί εντός 

90 ημερών). 

 

Δ. Ανώτατο Όριο των Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Γενικής 

Κυβέρνησης (Ενδεικτικός Στόχος) 

 

10. Ορισμός. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της 

γενικής κυβέρνησης ορίζονται ως: (i) τιμολόγια από φορείς της γενικής 

κυβέρνησης που δεν έχουν πληρωθεί μετά από πάροδο 90 ημερών  από την 

ημερομηνία οφειλής συν (ii) επιστροφές φόρων όπου το αντίστοιχο έγγραφο 
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«ΑΦΕΚ» έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί αλλά δεν έχει πληρωθεί ο 

φορολογούμενος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία 

πληρωμής στη σύμβαση με τον προμηθευτή, η οφειλή λογίζεται ως 

ληξιπρόθεσμη όταν έχουν περάσει 90 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης δεν περιλαμβάνουν: (i) τις 

οφειλές που συσσωρεύτηκαν από το Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων 

Υπαλλήλων και (ii) τα χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές 

εταιρείες που υφίσταντο στα τέλη του 2009 (€113 εκατομμύρια στις  30 

Νοεμβρίου 2012).  Από την 1
η
 Ιουλίου 2013 ο ορισμός θα περιλαμβάνει 

αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί εντός 90 ημερών 

(σωρευτικά από 1
η
 Ιουλίου). Από 1

η
 Ιανουαρίου 2014, θα περιλαμβάνει όλες 

τις αιτήσεις επιστροφών φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί εντός 90 ημερών. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιτήσεις που είναι σε δικαστική διαμάχη θα 

εξαιρούνται. 

 

11. Υποστηρικτικό Υλικό. Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει συνεπή 

στοιχεία για τις μηνιαίες ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης, 

όπως ορίζονται παραπάνω, εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του 

μήνα και θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του. Τα στοιχεία των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών θα βασίζονται στα αποτελέσματα έρευνας έως ότου 

τα δεδομένα του Μητρώου Δεσμεύσεων αξιολογηθούν από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία. Τα στοιχεία 

αυτά θα περιέχουν επίσης απλήρωτες υποχρεώσεις από 0-30, 31-60 και 61-90 

μέρες για την κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία και αποκεντρωμένες 

διοικήσεις). Στοιχεία ληξιπρόθεσμων επιστροφών φόρων θα βασίζονται στα 

δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

Ε. Ανώτατο Όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο 

Απόδοσης) 

12.Ορισμός. Το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αφορά στο 

χρέος κεντρικής κυβέρνησης σε όρους ESA95, το οποίο περιλαμβάνει το κρατικό 

χρέος, χρέη οργανισμών εκτός προϋπολογισμού και δημόσιες επιχειρήσεις που 



Page 14 of 33 
 

συμπεριλαμβάνονται στην κεντρική κυβέρνηση, καθώς και άλλες προσαρμογές κατά 

το σύστημα ESA95. Χρέος εταιρειών που έχουν ως μέτοχο το Δημόσιο θα πρέπει να 

ισοσκελιστεί. Θα ορίζεται για τους σκοπούς του προγράμματος ως το σύνολο των 

τρεχουσών ακαθάριστων υποχρεώσεων χρέους. Θα περιλαμβάνει, αλλά δε θα 

περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε μορφή τίτλων και δανείων. Δεν θα περιλαμβάνει 

πληρωτέους λογαριασμούς. Το χρέος θα αποτιμάται στην ονομαστική του αξία. Οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονται από το πρόγραμμα εφαρμόζονται σε 

όλο το χρέος το οποίο έχει εκδοθεί σε νόμισμα εκτός του ευρώ. 

Οι τιμαριθμικές αναπροσαρμογές χρέους συνδεδεμένου με δείκτες πληθωρισμού θα 

γίνονται βάσει των σχετικών δεικτών που είναι συνδεδεμένοι με αυτό. Για τους 

σκοπούς του προγράμματος το ανώτατο όριο για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 

δε θα περιλαμβάνει χρέος που προκύπτει από πληρωμές για αναδιάρθρωση τραπεζών, 

όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για 

την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα (αυτό δεν αφορά το χρέος που σχετίζεται με 

το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Εδώ περιλαμβάνονται δάνεια προς τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική 

ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Το 

προσωπικό του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ θα πρέπει να 

ενημερώνεται άμεσα για κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης 

για τη στήριξη των τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή 

η παροχή ρευστότητας, με εξαίρεση της διαμεσολάβησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας σε repos μεταξύ ξένων και εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

13.  Προσαρμογές: Το ανώτατο όριο συνολικού χρέους της κεντρικής 

κυβέρνησης βάσει ESA 95 θα προσαρμοστεί προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το 

ποσό οποιασδήποτε αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) του ποσού των 

311,4 δις που είναι  το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης του τέλους 

Δεκεμβρίου 2012. 
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14. Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό ύψος του χρέους της 

κεντρικής κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το 

ΔΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τους ορισμούς του ESA95, 

το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.  

 

ΣΤ. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο 

Απόδοσης) 

15. Ορισμός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις Κεντρικής Κυβέρνησης θα 

περιλαμβάνει νέες εγγυήσεις που χορηγούνται από το κράτος, καθώς και νέες 

εγγυήσεις που χορηγούνται από κάθε άλλο φορέα που κατατάσσεται, σύμφωνα με το 

ESA95, στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά εξαιρεί εγγυήσεις προς φορείς των οποίων 

το χρέος περιλαμβάνεται στο ανώτατο όριο χρέους της κεντρικής κυβέρνησης όπως 

αυτό ορίζεται στην παράγραφο 15. Το ανώτατο όριο δεν περιλαμβάνει: (α) εγγυήσεις 

για τη στήριξη των τραπεζών, (β) εγγυήσεις που σχετίζονται με δάνεια που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ, (γ) εγγυήσεις που χορηγούνται από το ΕΤΕΑΝ 

(συνολικά έως 50 εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση αυτές να ασφαλίζονται 

πλήρως από ισόποση τραπεζική κατάθεση) και (δ) εγγυήσεις που παρέχονται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. (COM(2011) 655) με τη μορφή 

χρηματοδοτικών εργαλείων επιμερισμένου κινδύνου οι οποίες δε δημιουργούν 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις στο ελληνικό κράτος.  

Νέες εγγυήσεις θεωρούνται οι εγγυήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του 

τρέχοντος δημοσιονομικού έτους, αλλά για εκείνες για τις οποίες δίδεται επιμήκυνση 

της διάρκειάς τους πέρα από τους αρχικούς όρους του συμβολαίου, μόνο 50 τοις 

εκατό της συνολικής αξίας θα προσμετρείται. Τροποποιήσεις των υφιστάμενων 

εγγυήσεων (χωρίς αλλαγή της διάρκειας, του ποσού των εγγυήσεων, καθώς και των 

δικαιούχων του δανείου) δεν θα αντιμετωπίζονται ως νέες εγγυήσεις. 

16. Υποστηρικτικό υλικό. Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα 

καταγράφονται με λεπτομέρεια, προσδιορίζοντας τα ποσά και τους δικαιούχους. Το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε μηναία βάση, μέσα σε 3 

εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Οι μη κρατικοί φορείς που εντάσσονται στην 

κεντρική κυβέρνηση θα ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις νέες 
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εγγυήσεις που χορηγούν σε μηναία βάση και μέσα σε 3 εβδομάδες μετά το τέλος 

κάθε μήνα.  

 

Ζ. Μη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξωτερικού χρέους 

Γενικής Κυβέρνησης (διαρκές κριτήριο απόδοσης) 

 

17. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως ληξιπρόθεσμη οφειλή 

εξωτερικού χρέους ορίζεται η πληρωμή χρέους που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η γενική 

κυβέρνηση σε κατοίκους του εξωτερικού, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός 

επτά ημερών από τη λήξη της. Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, με τον 

όρο "από τη λήξη της" νοείται η ημερομηνία κατά την οποία οφείλονται πληρωμές 

εξωτερικού χρέους, σύμφωνα με τη σχετική συμβατική συμφωνία, 

συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμβατικών περιόδων χάριτος. Το κριτήριο 

απόδοσης θα εφαρμόζεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

18. Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεμα των εξωτερικών ληξιπρόθεσμων 

οφειλών της γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους με χρονική υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες. 

 

Η. Κατώτατο όριο εσόδων από Ιδιωτικοποιήσεις  (Ενδεικτικός στόχος και 

κριτήριο απόδοσης) 

 

19.  Ορισμός: Ως έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις ορίζονται οι εισπράξεις από τις 

πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που θα πρέπει να διενεργούνται από το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εισπράξεις από τις 

απευθείας πωλήσεις της κυβέρνησης, και εισπράξεις από την ενδεχόμενη πώληση 

των τυχόν συμμετοχών των τραπεζών μέσω του ΤΧΣ, του ΤΑΙΠΕΔ, ή απ' ευθείας 

από την κυβέρνηση. Αυτά θα περιλαμβάνουν, (όχι όμως περιοριστικά), την πώληση 

μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων εταιρειών και τραπεζών, συμμετοχές σε 

δημόσια έργα υποδομής, συμμετοχές σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPVs), χρόνιες 
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μισθώσεις σε εμπορική ακίνητη περιουσία και δημόσια περιουσία, συμφωνίες 

πώλησης και επαναγοράς στοιχείων ενεργητικού, τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων ή 

οιωνδήποτε άλλων στοιχείων ενεργητικού τα οποία θα ενσωματωθούν στο 

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων καθώς και πώληση δικαιωμάτων και συμβάσεων 

παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της τιτλοποίησης των εσόδων από τις 

συμβάσεις παραχώρησης). Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις θα αποτιμώνται σε ευρώ 

και θα καταγράφονται ως εισροή μετρητών που εισπράττονται από το ΤΑΙΠΕΔ ως 

καταθέσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικοποιήσεων που τηρείται στην  Τράπεζα 

της Ελλάδος εντός 10 ημερών από το διακανονισμό της συναλλαγής. 

 

 

20. Υποστηρικτικό υλικό:  Μηνιαίες πληροφορίες σχετικά με έσοδα από 

πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων στον ενοποιημένο λογαριασμό, θα διατίθενται από 

το ΓΛΚ σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, εντός 30 ημερών μετά το τέλος κάθε μήνα.    

 

Θ.  Έλλειμμα κατά ESA και οι συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων του προγράμματος. 

 

21. Έλλειμμα κατά ESA του προγράμματος. Για τους σκοπούς του 

προγράμματος, το έλλειμμα κατά ESA (EDP B.9) θα έχει τις ακόλουθες 

προσαρμογές: (α) η πώληση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, 

όπως γη, κτίρια, και λοιπές συμβάσεις παραχώρησης ή άδειες εκμετάλλευσης θα 

εξαιρεθεί, εκτός εάν αυτά έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, (β) 

δαπάνες που συνδέονται με τη στήριξη τραπεζών, όπως ορίζεται στο Πρωτογενές 

Αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση 

(MGGPCB) ανωτέρω θα εξαιρεθούν, (γ) όλες οι πληρωμές που αφορούν την αιτήσεις 

επιστροφής φόρου που έγιναν πριν από τον Σεπτέμβριο 2012 θα εξαιρεθούν, (δ) τα 

δεδουλευμένα έσοδα από την εισφορά της ΔΕΗ ενός συγκεκριμένου έτους θα 

περιλαμβάνουν εισπράξεις εντός του έτους καθώς και τα ποσά που αφορούν το 

συγκεκριμένο έτος και εισπράχτηκαν μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους και (ε) θα 

εξαιρεθούν όλα τα εμβάσματα που συνδέονται με τις αποφάσεις του Eurogroup στις 

21 Φεβρουαρίου και 26 Νοέμβρη του 2012 σε σχέση με τα έσοδα των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της ΤτΕ, που απορρέουν 
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από την εκμετάλλευση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο επενδυτικό τους 

χαρτοφυλάκιο (το χρονοδιάγραμμα Β παρέχει τις τελευταίες εκτιμήσεις) και (στ) 

τυχόν καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης που 

σχετίζονται με δημόσιες επιχειρήσεις υπό εκκαθάριση πάνω από ό,τι αναμένεται ήδη 

στο δημοσιονομικό πρόγραμμα για το τρέχον οικονομικό έτος.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 12-20

ANFA 349.0 636.0 518.0 500.0 557.0 464.0 367.0 306.0 253.0 3,950.0

SMP 2,098.0 1,941.0 1,503.0 1,134.0 898.0 729.0 580.0 422.0 9,305.0

   Source: Greek authorities, ECB, IMF staff estimates.

Schedule A: Indicative Amounts to be Transferred to the Greek Government by Eurosystem National Central Banks

(Billions of euros, accrual terms)

 

 

22. Πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ESA. Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως 

πρωτογενές αποτέλεσμα κατά ESA, ορίζεται το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης 

κατά ESA95 (EDP B.9) μείον τους ενοποιημένους πληρωτέους τόκους της γενικής 

κυβέρνησης κατά ESA95 (EDP D.41). 

 

23. Συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Η επίδοση 

του προγράμματος θα παρακολουθείται από στοιχεία που θα παρέχονται στην Ε.Ε., 

ΕΚΤ και στο ΔΝΤ από την ΕΛΣΤΑΤ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, και την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα διαβιβάζουν 

έγκαιρα στο ΔΝΤ, στην Ε.Ε. και το προσωπικό της ΕΚΤ τυχόν αναθεωρήσεις των 

στοιχείων. 

 

Ι. Κατώτατο όριο υποχρεωτικών αποχωρήσεων (Ενδεικτικός Στόχος) 

 

24. Ορισμός: Οι υπάλληλοι που προσμετρούνται στις υποχρεωτικές αποχωρήσεις 

προς τον ιδιωτικό τομέα θα προέρχονται από εκείνους που: (α) απασχολούνται από τη 

γενική κυβέρνηση (ορισμός ESA95) με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με 

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και (β) δεν έχουν δικαίωμα πρόωρης 

συνταξιοδότησης κατά τα επόμενα 3 χρόνια. Υποχρεωτική αποχώρηση σημαίνει ότι ο 

υπάλληλος αποχωρεί από το δημόσιο τομέα, σε μη εθελοντική βάση, αλλά 

περιλαμβάνει και τις αποχωρήσεις από το σχήμα κινητικότητας προς τον ιδιωτικό 

τομέα. Οι υποχρεωτικές αποχωρήσεις δεν δικαιούνται αποζημίωση λόγω απόλυσης ή 
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οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης (εφόσον δεν προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία). Ο αριθμός των υποχρεωτικών αποχωρήσεων δεν θα περιλαμβάνει 

υπαλλήλους που εγκαταλείπουν το δημόσιο τομέα επειδή ο φορέας στον οποίο 

ανήκουν ιδιωτικοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων του 

ΤΑΙΠΕΔ ή βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πριν από μια ιδιωτικοποίηση. 

Επιπλέον, οι υπάλληλοι που απομακρύνονται από τον δημόσιο τομέα λόγω 

εξωτερικής  ανάθεσης δεν θα δικαιούνται να αντικατασταθούν στο πλαίσιο του 

κανόνα επαναπρόσληψης προσωπικού ένα προς ένα. Οι υποχρεωτικά αποχωρήσαντες 

δεν μπορούν να επαναπροσληφθούν στο δημόσιο τομέα, παρά μόνο μέσω μίας 

αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής  του ΑΣΕΠ, ανοιχτή σε εξωτερικούς υποψηφίους. 

 

 

Κ. Κατώτατο όριο εισερχομένων στο σχήμα κινητικότητας για μελλοντική 

αποχώρηση (Ενδεικτικός Στόχος) 

25. Ορισμός: Οι υπάλληλοι που προσμετρούνται ως προς αυτόν τον στόχο δεν έχουν 

δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης μέσα στα επόμενα 3 έτη και 8 μήνες, πληρούν 

τις προϋποθέσεις του ορισμού εισερχομένων στο σχήμα κινητικότητας (παράγραφος 

Λ), θα μείνουν στο σχήμα μέχρι την αποχώρησή τους από το δημόσιο τομέα μετά από 

διάστημα 8 μηνών το ανώτερο. Μετά την 1
η
 Απριλίου 2014, εάν έχουν επιτευχθεί 

όλοι οι προηγούμενοι στόχοι αποχωρήσεων, το κατώτατο όριο του ελάχιστου 

προσωπικού θα αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω από οποιεσδήποτε αποχωρήσεις, από 

άλλες επιλέξιμες πηγές, που είναι πάνω από το σωρευτικό στόχο των 5.000 

αποχωρήσεων μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014.  
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2012 2013 2014 2015 2016

General government 712,494 676,421 649,878 628,295 608,928

Ordinary staff 628,972 608,871 588,662 569,990 553,342

Other staff 55,979 40,529 34,838 32,562 30,514

Chapter A entities 24,914 24,392 23,749 23,114 22,443

Chapter A fixed term contracts 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629

Memorandum items:

ESPA and self-financed other staff 15,343 15,343 15,343 15,343 15,343

Total general government 727,837 691,764 665,221 643,638 624,271

   Source: MAREG.

Annual Overall Employment Ceilings for the General Government (Revised) 1/

(Number of persons)

   Note 2. The number of employees in Chapter A entities will be adjusted for the inclusion of 

employees of municipal private law legal entities. These employees are already in the wage bill but not 

yet counted in the Census Data Base.

   Note 1. The number of employees in Chapter A entities will be adjusted for any privatizations.

   Note 3. Some small private law legal entities are being verified whether they belong in the general 

government. If so and their employees are already in the wage bill, the above ceilings will be adjusted 

accordingly.

   Note 4. The above ceilings are based on GAO projections and reflect the measures of the MTFS 2013-

2016 as well as other assumptions that may be updated in cooperation with the EC/ECB/IMF (e.g. for 

revised ESPA numbers; finalization of hiring ceilings for 2013/14, etc.)

   1/ Revised for small update in Dec 2012 (379 staff) and to exclude ESPA and self-financed staff.

 

Total Personnel 

Covered

Actual To 

Date

Total Personnel 

Covered

Actual To 

Date

Total Personnel 

Covered

Actual To 

Date

2013

March 205,000 0 0

April 211,000 0 0

May 221,000 0 0

June 1/ 361,000 0 2,000

July

August

September 400,000 12,500 2,000

October

November

December 650,786 25,000 4,000

2014

Q1 5,000

Q2 9,000

July 10,500

August 12,000

Q3 14,000

Q4 15,000

   Source: MAREG.

   1/ Actual to date for exits from government a preliminary estimate.

Mobility and Exit Scheme

(Cumulative numbers of persons)

Staffing Plans Into Mobility Scheme Exits From Government  
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Λ. Κατώτατο όριο εισερχόμενων στο σχήμα κινητικότητας (Ενδεικτικός Στόχος) 

 

26. Ορισμός: Οι υπάλληλοι που υπολογίζονται ως μεταφερόμενοι στο 

πρόγραμμα κινητικότητας θα προέρχονται από εκείνους που απασχολούνται από τη 

γενική κυβέρνηση (ορισμός ESA95) με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με 

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Είσοδος στο σχήμα κινητικότητας 

νοείται όταν η πληρωμή του υπαλλήλου έχει μειωθεί στο 75 τοις εκατό των 

αποδοχών στην περίπτωση της «διαθεσιμότητας», ή στο ένα τρίτο των αποδοχών 

στην περίπτωση της «πειθαρχικής αργίας». Δεν περιλαμβάνονται υπάλληλοι που 

ανήκουν σε φορείς που βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης στα πλαίσια του 

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ  ή σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πριν 

από την ιδιωτικοποίηση. 

 

27. Υποστηρικτικό υλικό: Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) θα υποβάλει αναφορά  σε μηνιαία βάση (15 

μέρες μετά τη λήξη κάθε μήνα) για τους εισερχόμενους  στο σχήμα κινητικότητας 

(αριθμός, φορέας στον οποίο προηγουμένως ανήκαν, αιτία εισόδου στο πρόγραμμα, 

αριθμός εισερχομένων που θα αποχωρήσουν) και τις αποχωρήσεις (αριθμός, αιτία 

αποχώρησης, νέος φορέας στον οποίο μεταφέρονται/αποχωρήσεις) και τον τρέχοντα 

αριθμό  των υπαλλήλων στο πρόγραμμα (ομαδοποιημένους κατά μήνα εισόδου). 

Περαιτέρω, το ΥΔΜΗΔ  θα στέλνει αναφορά σε μηνιαία βάση (15 μέρες μετά τη 

λήξη του μήνα) για τις αποχωρήσεις, τον αριθμό, το φορέα της γενικής κυβέρνησης 

από τον οποίο προέρχονται και την αιτία αποχώρησης, αν υφίσταται. Το ΥΔΜΗΔ θα 

υποβάλει αναφορά σε μηνιαία βάση (15 μέρες μετά τη λήξη του μήνα) για τον 

τρέχοντα αριθμό υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται στη Βάση 

Δεδομένων Απογραφής. 

 

Μ. Δράσεις για την Επίτευξη μιας Ημι-Αυτόνομης Διοίκησης Εσόδων 
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28. Έκδοση δευτερεύουσας νομοθεσίας και άλλης υποστηρικτικής 

τεκμηρίωσης για  την επίτευξη μιας ημι-αυτόνομης διοίκησης εσόδων (που 

ορίζεται ως το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων), με τα εξής βήματα: 

 

 Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων όπως απαιτείται από το Ν. 4152/2013 για 

μεταφορά στη διοίκηση των εσόδων των ακόλουθων μονάδων: 

 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, 

συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού της και των διαθέσιμων 

πόρων. 

 

 Οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι των 

ακόλουθων οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ, που αφορούν την άσκηση 

της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης: i) Η Διεύθυνση 

Εφαρμογών Η/Υ (Διεύθυνση 30), με την εξαίρεση των τμημάτων 

Προϋπολογισμού και Δημοσίων Δαπανών, Μισθοδοσίας και 

Συντάξεων και ii) Η Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Διεύθυνση 32).  

 

 Έκδοση αναφοράς για προσδιορισμό όλων των φορολογικών και 

τελωνειακών διοικητικών λειτουργιών, το προσωπικό και κονδύλια του 

προϋπολογισμού που απαιτούνται για να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

καθορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 και των περιπτώσεων α' και δ' της 

παρ. 5, του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004, όπως οι εξής: (α) προληπτικούς 

ελέγχους και προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, ιδίως στους 

παρακρατούμενους και επιβαλλόμενους φόρους, με έμφαση στο Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), (β) ελέγχους διαμετακόμισης, εισαγωγών και 

εξαγωγών, εμπορίας, προμήθειας και διανομής των προϊόντων που υπόκεινται 

σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), (γ) ελέγχων σε τελωνειακές αποθήκες, 

(δ) ελέγχων εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό ειδικές διαδικασίες 

αναστολής δασμών και εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας εν γένει, (ε) 

ελέγχων σε μέσα μεταφοράς, καταστήματα, αποθήκες, κλπ και (στ) 
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κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων 

στοιχείων. 

Δημιουργία ενός πενταμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου που αποτελείται 

από υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες που διορίζονται από τον Υπουργό 

Οικονομικών (δύο εκ των οποίων θα επιλέγονται μεταξύ προσώπων, με 

σημαντική διεθνή εργασιακή εμπειρία σε  διοίκηση των εσόδων). Ο ΓΓΔΕ θα 

είναι μέλος του συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το γνωμοδοτικό 

συμβούλιο αναφέρεται στον Υπουργό Οικονομικών, παρέχει συμβουλές σε 

μείζονα θέματα της στρατηγικής της διοίκησης εσόδων, περιλαμβανομένων 

θεμάτων των ανθρώπινων πόρων, παρακολουθεί  τις επιδόσεις της διοίκησης 

εσόδων σε σχέση με το σχεδιασμό και τους στόχους, υποστηρίζει τη διοίκηση 

εσόδων στη διαχείριση των εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών και 

επιβεβαιώνει ότι ο ΓΓΔΕ ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το Συμβούλιο δεν 

θα έχει κανένα ρόλο σε θέματα που αφορούν φορολογούμενους και δεν θα 

έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένους φορολογούμενους. 

Απαιτείται Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζονται τα 

προσόντα, η διάρκεια της θητείας, η αποζημίωση για τα μέλη του συμβουλίου 

και οι κανόνες για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων, την 

υποβολή εκθέσεων προς τον Υπουργό και τη διοικητική υποστήριξη του 

συμβουλίου. Η θητεία των μελών του συμβουλίου θα είναι μέγιστης διάρκειας 

τριών ετών. 

 

 Σύσταση μιας νέας Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού 

Ελέγχου στη διοίκηση των εσόδων που διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της 

(διατηρώντας παράλληλα το ρόλο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών ως γενικού συντονιστή του προϋπολογισμού και δημοσιονομικού 

ελεγκτή των συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για το Υπουργείο 

Οικονομικών) και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) συντονίζει την 

προετοιμασία του προϋπολογισμού της διοίκησης εσόδων, (β) παρακολουθεί 

την εφαρμογή του και (γ) προτείνει ανακατανομές των μη  

επαναλαμβανόμενων μισθολογικών δαπανών, σύμφωνα το οργανικό νόμο για 

τον προϋπολογισμό, (δ) Υποστηρίζει το ΓΓΔΕ στη διαχείριση των έργων και 
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παρακολουθεί την πρόοδο με τις μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή των 

κύριων δεικτών απόδοσης. 

 

 Η Ομάδα Εργασίας περί θεσμικών αλλαγών, στην οποία θα προεδρεύει ο 

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, εκδίδει μία αναφορά που θα 

διαμοιραστεί στον Υπουργό και την Τρόικα που θα αναλύει και θα εντοπίζει 

τους περιορισμούς στη λειτουργική και διοικητική αυτονομία της Γ.Γ.Δ.Ε. και 

θα προτείνει άμεσες λύσεις.  Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, η Ομάδα θα 

θέσει όρια αυτονομίας μέσα από: 

 

 Νόμους περί εσόδων (φόρος εισοδήματος, Φ.Π.Α., φόρος περιουσίας, 

δασμούς και άλλους έμμεσους φόρους που εποπτεύονται από την 

Γ.Γ.Δ.Ε.) 

 Άλλους νόμους γενικής φύσεως σχετιζόμενους με διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοοικονομικής διοίκησης εντός του 

δημόσιου τομέα. 

 Αρμοδιότητες που θα μεταβιβαστούν στην Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

Η Ομάδα Εργασίας επίσης θα καθορίσει αν απαιτούνται περαιτέρω 

νομοθετικές αλλαγές που θα εξουσιοδοτήσουν την Γ.Γ.Δ.Ε. για την 

φορολογική διοίκηση εκτός από αποφάσεις που επηρεάζουν τους 

φορολογούμενους. 

 

Ν. Παρακολούθηση Προγραμμάτων Ρυθμίσεων Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 

Χρεών και Ασφαλιστικών Εισφορών 

 

29. Ορισμοί - Το πλαίσιο παρακολούθησης προγραμμάτων ρυθμίσεων 

φορολογικών χρεών και ασφαλιστικών εισφορών με βάση το «πάγιο» πρόγραμμα 

αλλά και το πρόγραμμα «νέα αρχή», έχει δύο άξονες παρακολούθησης της 

συμμετοχής, ο ένας βασισμένος σε αξίες κι ο άλλος στο πλήθος των οφειλετών. 

α. Δείκτες παρακολούθησης αξιών: 

1. Υπόλοιπα: (α) υπόλοιπο ανεξόφλητου χρέους (συμπεριλαμβανομένου 

κεφαλαίου και προσαυξήσεων) που έχει συσσωρευτεί πριν το τέλος του 
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2012, (β) το ποσό αυτού του χρέους (συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου 

και προσαυξήσεων) που βρίσκεται κάθε φορά στο πρόγραμμα «νέα 

αρχή», (γ) το ποσό αυτού του χρέους (συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου 

και προσαυξήσεων) που βρίσκεται κάθε φορά στο πρόγραμμα «νέα αρχή» 

και το οποίο έχει επίσης νομικά «επαληθευτεί». 

2. Ροές: (α) το ποσό του χρέους (συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου και 

προσαυξήσεων) που εντάχθηκε στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 

μήνα, (β) την αύξηση του ποσού του χρέους (συμπεριλαμβανομένου 

κεφαλαίου και προσαυξήσεων) που έχει νομικά «επαληθευτεί» στη 

διάρκεια του μήνα, (γ) το συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί μέχρι στιγμής 

στα πλαίσια του προγράμματος και, από αυτό, το ποσό που αφορά πλήρη 

εξόφληση (συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου και προσαυξήσεων), (δ) το 

ποσό που έγινε εκπρόθεσμο κατά τη διάρκεια του μήνα. 

β. Δείκτες παρακολούθησης πλήθους οφειλετών: 

1. Υπόλοιπα: (α) ο τρέχων αριθμός οφειλετών με ανεξόφλητα χρέη που 

έχουν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2012, (β) ο συνολικός αριθμός 

αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι στιγμής, (γ) ο συνολικός 

αριθμός αιτήσεων που έχουν νομικά «επαληθευτεί». 

2. Ροές: (α) ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα 

που κατατέθηκαν στη διάρκεια του μήνα (β) ο αριθμός των αιτήσεων που 

έχουν νομικά επαληθευτεί στη διάρκεια του μήνα (γ) ο αριθμός 

οφειλετών που εξόφλησαν πλήρως, ο αριθμός οφειλετών που πλήρωσαν 

τη δόση τους και ο αριθμός οφειλετών που κατέστησαν εκπρόθεσμοι από 

το μήνα αυτό, (δ) ο αριθμός οφειλετών που πλήρωσαν την τελευταία 

δόση τους. 

 

30. Υποστηρικτικό υλικό. Θα υπάρξει μια εβδομαδιαία έκθεση, που περιλαμβάνει 

ένα υποσύνολο των ανωτέρω στοιχείων και θα παραλαμβάνεται μέχρι την Τρίτη μετά 

την εβδομάδα στην οποία αναφέρεται. Η πρώτη έκθεση θα ληφθεί στις 16 Ιουλίου και 

θα αναφέρεται στην προηγούμενη εβδομάδα. Θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

μεταβλητές α) τον αριθμό των οφειλετών σήμερα στο πρόγραμμα β) το συνολικό 

τρέχον χρέος στο πλαίσιο του προγράμματος γ) ποσό που έχει καταβληθεί από την 

αρχή του έτους σωρευτικά και δ) το ποσό της πληρωμής που αναμένεται βάσει της 

συμφωνίας στο υπόλοιπο έτος με βάση του ποσού του χρέους στο πρόγραμμα εκείνη 
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τη στιγμή. Στη συνέχεια, η ΓΓΔΕ και το Υπουργείο Εργασίας θα υποβάλλουν έκθεση 

σε μηνιαία βάση (εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη κάθε μήνα) με το πλήρες 

σύνολο των δεικτών που καθορίζονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης για τη «νέα 

αρχή» και το «πάγιο» πρόγραμμα ρυθμίσεων, με την πρώτη έκθεση να έρχεται στο 

τέλος Αυγούστου. Η έκθεση από το Υπουργείο Εργασίας των προγραμμάτων 

ρυθμίσεων των ασφαλιστικών εισφορών θα παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για 

τους δύο μεγαλύτερους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ). 

 

 

Ο. Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Χρεών Ασφαλιστικών Εισφορών 

 

31. Ορισμοί  

Το πλαίσιο παρακολούθησης για εισπράξεις ληξιπρόθεσμων χρεών ασφαλιστικών 

εισφορών περιλαμβάνει: (α) το ύψος του χρέους και την είσπραξη του 

συσσωρευμένου χρέους ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 31 Δεκ του 2012, (β) το 

ύψος του χρέους και την είσπραξη του χρέους ασφαλιστικών εισφορών που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, και (γ) το πλήθος των 

βεβαιώσεων χρέους που ολοκληρώθηκε από τους Οργανισμούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

 

Το πλαίσιο παρακολούθησης για την είσπραξη των χρεών από το ΙΚΑ περιλαμβάνει 

επίσης τον αριθμό και την αξία των νομικών ενεργειών είσπραξης (κατασχέσεις, 

έκδοση ενταλμάτων κατάσχεσης, κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, κατάσχεση 

κινητής περιουσίας, υποθήκες, πλειστηριασμοί και πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις). 

 

32. Υποστηρικτικό υλικό. Το Υπουργείο Εργασίας θα υποβάλει έκθεση σύμφωνα με 

το πλαίσιο παρακολούθησης για την είσπραξη του χρέους ασφαλιστικών εισφορών 

και για την είσπραξη των οφειλών από το Κέντρο Εισπράξεων Ασφαλιστικών 

Οφειλών σε μηνιαία βάση (τρεις εβδομάδες μετά τη λήξη κάθε μήνα). Το Υπουργείο 

Εργασίας θα παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τους δύο μεγαλύτερους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), αρχής γενομένης στα τέλη 

Αυγούστου. 

 

Π. Παρακολούθηση Διαρθρωτικών Οροσήμων 
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33. Ορόσημο για την πρόοδο της διοίκησης των εσόδων, 2013.  Η πρόοδος στην 

διοίκηση των εσόδων για το 2013 θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης ή υπέρβασης 

των στόχων του Πίνακα 1 του Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 

Πολιτικών (MEFP). 

34. Ορισμοί:  

Ολοκληρωμένος έλεγχος ορίζεται ο έλεγχος ο οποίος αναφέρεται επίσημα ως 

ολοκληρωμένος στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων του ELENXIS, 

συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής από τον επόπτη ελέγχου και της έκδοσης του 

πληρωτέου ποσού για τον φορολογούμενο, ή της αναφοράς του ελεγκτή για τη μη 

ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας.  

 

 Οι εκθέσεις ελέγχου που προωθούνται για επίλυση στην Επιτροπή 

Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Επιτροπή άρθρου 

70Α) μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 ορίζονται ως ολοκληρωμένοι 

έλεγχοι όταν η υπόθεση υποβάλλεται στην επιτροπή. 

 

 Οι έλεγχοι ατόμων με μεγάλη περιουσία που διενεργούνται σε ένα 

νομικό πρόσωπο που ανήκει ή ελέγχεται από άτομο μεγάλης 

περιουσίας, θα λογίζονται επίσης ως έλεγχοι ατόμων μεγάλης 

περιουσίας εάν ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον ελεγκτή (-ες) που 

διενεργούν τον έλεγχο των σχετιζόμενων ατόμων μεγάλης περιουσίας. 

Επιπλέον, έλεγχος υπεράκτιων εταιρειών προκειμένου να 

προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει την 

υπεράκτια εταιρεία επίσης θα λογίζεται ως υπόθεση ελέγχου ατόμων 

μεγάλης περιουσίας. Αυτοί οι έλεγχοι θα αναφέρονται ξεχωριστά.    

 

 Τα ποσά βεβαίωσης από τις εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται στην 

επιτροπή του άρθρου 70Α περιλαμβάνονται στην έκθεση επίδοσηςς 

βεβαίωσης των ελέγχων σε   ατόμαα με μεγάλη περιουσία και μεγάλους 

φορολογούμενους. Το ποσό βεβαίωσης περιλαμβάνεται μόνο για την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με την απόδοση είσπραξης υποθέσεων ελέγχου ατόμων με 
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μεγάλη περιουσία και της μονάδας μεγάλων φορολογούμενων, όταν το τελικό 

ποσό βεβαίωσης εκδίδεται ύστερα από την απόφαση της επιτροπής. Τα ποσά 

αυτά θα προσαρμόζονται για κάθε διαφορά μεταξύ του ποσού βεβαίωσης της 

έκθεσης ελέγχου και του τελικού ποσού βεβαίωσης. 

 

 Έλεγχοι βάσει κριτηρίων ρίσκου για μεγάλους φορολογούμενους ορίζονται 

ως οι έλεγχοι που επιλέγονται βάσει ρίσκου χρησιμοποιώντας το σύστημα 

διαχείρισης ελέγχου του ELENXIS. 

 

 Εισπράξεις από τακτικούς και προσωρινούς ελέγχους ατόμων με μεγάλη 

περιουσία και μεγάλων φορολογούμενων είναι τα ποσά που εισπράττονται 

εντός του έτους από τους εν λόγω ελέγχους που ολοκληρώθηκαν κατά τη 

διάρκεια του έτους ή σε προηγούμενα έτη. 

 

 Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών δεν περιλαμβάνει 

χρέη όπως επικλήσεις εγγυήσεων δανείων, πρόστιμα, κ.α., μη φορολογικού 

χαρακτήρα για τα οποία η φορολογική αρχή είναι αρμόδια για την είσπραξή 

τους για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. 

 

 Για το 2013, η είσπραξη νέων ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών 

περιλαμβάνει την είσπραξη δεδουλευμένων χρεών κατά το μήνα Δεκέμβριο, 

2012. 

 

 Ένας έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων του προϊστάμενου, διευθυντή 

ή ελεγκτή περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων, 

κινητών και ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του/της συζύγου. 

Αυτό θα περιλαμβάνει αλλά δεν θα περιορίζεται σε εξέταση όλων των 

χρηματοοικονομικών λογαριασμών του/της για χρονικό διάστημα έως 10 έτη 

από την τρέχουσα ημερομηνία, όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 

συγκρινόμενα με πληροφορίες από μητρώα του Κράτους και την απόκτηση 

του συνόλου των κινητών περιουσιακών στοιχείων. Σκοπός αυτού του 

ελέγχου είναι να εντοπίσει και να δικαιολογήσει τη νόμιμη απόκτηση των 
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περιουσιακών αυτών στοιχείων. Οι έλεγχοι αυτοί θα διεξάγονται ετησίως από 

την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

35. Υποστηρικτικό υλικό. Μηνιαία πληροφορία για αναλυτικούς τακτικούς 

ελέγχους βάσει κριτηρίων ρίσκου και προσωρινών ελέγχων για μεγάλους 

φορολογούμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα με μεγάλη περιουσία καθώς και 

για περιπτώσεις μη απόδοσης ΦΠΑ, είσπραξης και βεβαίωσης φόρων και προστίμων 

και είσπραξης φορολογικών οφειλών και ελέγχων δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων 

από ελεγκτές και προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ θα παρέχονται από τον Υπουργό 

Οικονομικών, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η μηνιαία 

υποβολή πληροφορίας θα περιλαμβάνει επίσης για κάθε Δ.Ο.Υ και ειδική μονάδα, 

τον αριθμό των ελέγχων, τις ώρες που δαπανώνται για τους ελέγχους, το βεβαιωμένο 

φόρο που προσδιορίστηκε για το φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ, βεβαιωμένα 

πρόστιμα και προσαυξήσεις, εισπραχθέν ποσό  φόρου από τις βεβαιώσεις,  

εισπραχθέντα πρόστιμα και προσαυξήσεις από τις βεβαιώσεις που προσδιορίστηκαν 

από προσωρινούς και αναλυτικούς τακτικούς ελέγχους. 

 

36. Διαρθρωτικό ορόσημο για την πρόοδο της Οικονομικής Διαχείρισης του 

Δημοσίου του 2013.  Η πρόοδος στην εφαρμογή των παρεμβάσεων στον τομέα της 

Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου το 2013 θα προσδιοριστεί μέσω της 

επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων που θέτει ο Πίνακας 2 του Μνημονίου 

Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών (MEFP). 

 

37.  Ορισμός: Για τους σκοπούς του στόχου του 2013, οι αναφερόμενες θεσμικές 

μονάδες  (κράτος και φορείς της γενικής κυβέρνησης) περιλαμβάνουν κάθε μονάδα 

που υπάγεται στην γενική κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ από το 

τέλος Σεπτέμβρη 2012, της οποίας η συνολική ετήσια δαπάνη ξεπέρασε το € 1 εκατ. 

το 2011. Οι καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνουν όλα τα 

πεδία με οικονομικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους της 29
ης

 Δεκεμβρίου 2010 (αριθμός πρωτοκόλλου 

2/91118/0026), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σωρευτικών ποσοστών 
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διάθεσης πιστώσεων, των αναληφθέντων δεσμεύσεων, του αθροίσματος των 

ληφθέντων τιμολογίων και των πραγματοποιηθεισών πληρωμών. 

 

38. Υποστηρικτικό Υλικό: Μηνιαία συνοπτική πληροφορία από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, τα ερωτηματολόγια και άλλες πηγές σχετικά με την απόδοση των 

παραπάνω αναφερθέντων δεικτών θα δημοσιεύονται από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών στην ιστοσελίδα του το αργότερο μέχρι και 

τέσσερις εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η υποβολή στοιχείων θα αφορά και 

στοιχεία για το τέλος του 2011. Η πληροφόρηση μέσω ερωτηματολογίων θα 

συνεχίσει να παρέχεται και μετά το Δεκέμβριο του 2013 εκτός και εάν οι διαφορές 

μεταξύ των ερωτηματολογίων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν εξαλειφθεί 

πλήρως. Ένας επίσημος κατάλογος των φορέων που περιλαμβάνονται στη γενική 

κυβέρνηση, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου 

τους στη συνολική ετήσια δαπάνη για το 2011) θα διατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι 

τις 30 Αυγούστου 2013 και θα ενημερώνεται κατά την ενημέρωση του μητρώου των 

φορέων της γενικής κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ρ. ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

39. Όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών 

Πολιτικών (MEFP) (Παράγραφος 34), οι στόχοι για τα επαγγέλματα 

οριοθετούνται στον παρακάτω πίνακα. 
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Table 1. Greece: Actions on Regulated Professions, 2013–14 

Profession Restrictions to be Eliminated Timing Instrument

Chartered valuators • Adopt secondary legislation to set up certification from the Ministry of Finance

• Amend L4152/2013 to (i) allow the Ministry of Finance the option to provide certification exams itself; and (ii) to abolish the 

requirement for applicants to provide academic qualifications on top of certification for registration.

• July 19, 2013

• September, 2013

• 3 Ministerial decisions

• Amend L4093 (subparagraph C2) 

Actuaries • Adopt secondary legislation to start examinations by October 2013 • July 15, 2013 • Ministerial decision

Electricians (41 professions) Issue secondary legislation on: 

• the notification process of technical profession

• the fees paid for notification of technical profession 

• the syllabus and process for obtaining a license

• defining the fees paid for obtaining a license 

• July 15, 2013

• July 15, 2013 

• September 2013

• October 2013

• 4 Joint Ministerial decisions

Technical professions (56 professions) Issue secondary legislation on: 

• conditions of conducting exams by private entities 

• replacing of professional experience by seminars organized by approved bodies 

• the fees for the seminars replacing professional experience 

• syllabus and process for obtaining a license for cooling technicians

• defining the fees paid for obtaining a license  for cooling technicians

• syllabus and process for obtaining a license for machine operators

• defining the fees paid for obtaining a license  for machine operators

• End-November 2013

• End-March 2014 

• End-March 2014 

• End-June 2013

• End-July 2013

• End-August 2013

• End-September 2013

• Joint Ministerial Decision

• 6 Presidential Decrees  

• Ministerial Decision 

• Joint Ministerial Decision

• Joint Ministerial Decision

• Joint Ministerial Decision

• Joint Ministerial Decision

Slimming/dietary businesses Issue circular to clarify that no restriction for co-establishment of medical or paramedical professions apply • End-July, 2013 • Circular

Sales of fertilizers, propagation and plant-

protecting material (10 professions) 

• Adopt implementing legislation that (i) abolish minimum space requirements and (ii) introduce a 3-month period for administration to 

issue license, after which professionals are free to operate 

• Adopt legislation that (i) allow sales by individuals with adequate training without the mandatory presence of scientists and (ii) define 

training standards

• End-July, 2013

• End-July 2013

• 2 Ministerial decisions 

• Presidential decree

Geo-technicians (agronomists, foresters, 

geologists, ichthyologists) 

• Issue secondary legislation to abolish mandatory issuance of professional IDs (from the Geo-Technical Chamber)

• Issue implementing regulation to abolish mandatory presence of scientist for specific activities (for example sale of plant-protecting 

products)  

• End-August 2013

• End-August 2013

• Presidential decree

• Circular

Lawyers • Adopt legislation to: (i) ease the re-entry into the legal professions; (ii) repeal age limit to take the Bar examinations; (iii) abolish total 

bans on commercial communications; (iv) provide for licenses of unlimited duration; (v) remove the reference to "exclusivity" for lawyers 

for the research of books of mortgage and land registry; (vi) clarify that lawyers' fees are freely determined through a written agreement 

between lawyers and clients (in case there is no written agreement for court appearances, reference fees still apply); (vii)  eliminate any 

kind of minimum wages for salaried lawyers working in the private sector; (viii) de-link contributions paid by lawyers from lawyer's 

reference amounts for contracts and eliminates those reference amounts; and (ix) set a system of prepaid fixed/contract sums for each 

procedural act or court appearance by a lawyer, which is not linked to a specific ‘reference amount’. 

• End- July, 2013 • Code of lawyers and Presidential 

decree

Engineers (including architects and land 

surveyors) 

• Present a proposal of which activities could be reserved (in exclusivity) to specific professions in consultation with the HCC

• Amend unjustified or disproportionate requirements reserving certain activities to specific professions

• End-September 2013

• End-December 2013

• Proposal 

• Law and Presidential decree

Firms trading Petroleum Wholesale: Adopt legislation to: (i) abolish minimum capital requirement; (ii) mandate written contracts between fuel wholesalers and 

retailers; (iii) abolish the mandatory storage of at least two categories of fuel products, as a condition to wholesale licensing issued by 

them;  (iv) remove the restriction that a wholesaler’s storage facility needs to be accessible by either the sea, railway network, or through 

a refinery; and (v) require the installation of inflow-outflow systems throughout the refining and wholesale trading supply chain

Retail: Adopt legislation to : (i) mandate gasoline stations to state the price and quantity of liquid fuel on all receipts issued; (ii) 

complete the installation of inflow-outflow systems in the retail market; and (iii) repeal law provisions that provide the Ministry of 

Development with the possibility to impose a minimum price on the sale of fuels to consumers.

• Issue secondary legislation to provide details on insurance scheme (as alternative to minimum capital requirement)

• End-July 2013

• End-July 2013

• End-October 2013

• Laws and 2 MDs

• Market Policing Code and 1 MD

• MD

Mediators • Adopt legislation to allow mediation to be done by non-lawyers • End-2013 • Law

   Source: IMF staff estimates.  
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