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ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Παράρτημα I: Επιστολή Προθέσεων  

 

      Αθήνα, 14 Μαΐου 2014  

 

 

Κυρία Christine Lagarde 

Διευθύνουσα Σύμβουλο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Ουάσιγκτον, DC 20431 

 

Αγαπητή Κυρία Lagarde,  

 

Στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση των Μνημονίων Οικονομικών και 

Χρηματοοικονομικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) από τις 9 Μαρτίου και 12 Δεκεμβρίου 2012 και 20 

Μαΐου και 17 Ιουλίου 2013, περιγράφουμε την πρόοδο και τις πολιτικές προς την επίτευξη 

των στόχων του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής Κυβέρνησης που υποστηρίζεται 

από έναν διακανονισμό κάτω από την συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης.  

 

Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η ύφεση φτάνει στο τέλος της και προβλέπουμε ότι η 

οικονομία θα γυρίσει σε ανάπτυξη το 2014. Καταγράψαμε ένα σημαντικό πρωτογενές 

πλεόνασμα το 2013 σε όρους προγράμματος, πολύ πιο πάνω από τους στόχους και μπροστά 

από το χρονοδιάγραμμα. Η εξωτερική θέση έχει επίσης βελτιωθεί με τον λογαριασμό 

τρεχουσών συναλλαγών να παρουσιάζει πλεόνασμα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. 

Ωστόσο, η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ρυθμών ανεργίας και του δημοσίου χρέους, του 

μεγάλου αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαρθρωτικών ελλειμμάτων στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρά τις μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

που βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα.  

 

Πετύχαμε όλα τα ποσοτικά κριτήρια απόδοσης του τέλους 2013 του προγράμματος, εκτός 

από ένα για τις εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές (στενός ορισμός). Ωστόσο, χάσαμε τους 

ενδεικτικούς στόχους (πίνακας 1) και διάφορα διαρθρωτικά ορόσημα (πίνακας 2). Ενάντια σε 

αυτό το πλαίσιο υιοθετούμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων δράσεων για αυτήν την αξιολόγηση (πίνακας 

3). Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν : 

 

 Δημοσιονομική πολιτική. Σαν προαπαιτούμενη δράση αναθεωρούμε τα όρια δαπανών 

για να κλειδώσουμε την χαμηλότερη από την προβλεπόμενη δαπάνη του 2013 και 
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υλοποιούμε πολιτικές για να διασφαλίσουμε την επίτευξη πρωτογενούς 

δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 1,5 τοις εκατό του ΑΕΠ για το 2014. 

Δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε πολιτικές συνεπείς με ένα πρωτογενές πλεόνασμα 

ύψους 3 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 θα 

συμφωνηθεί με τους ΕΕ/EKT/ΔΝΤ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης κάνουμε 

βήματα για να περιορίσουμε τους δημοσιονομικούς κινδύνους από τους τομείς της 

ενέργειας και της υγείας 

 

 Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε εγκρίνει νομοθεσία για έναν 

νέο φόρο ακίνητης περιουσίας και έχουμε περεταίρω μεταρρυθμίσει τους κώδικες 

φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών. Σαν προαπαιτούμενη δράση 

έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της αυτονομίας και την βελτίωση 

των εργασιών της διοίκησης εσόδων. Μεταρρυθμίζουμε την δημόσια διοίκηση και θα 

προλάβουμε τους στόχους για τις συμφωνηθείσες αποχωρήσεις και την κινητικότητα. 

Έχουμε κάνει βήματα για να εξορθολογήσουμε τις διαδικασίες πληρωμών και να 

ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους περεταίρω συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών.  

 

 Χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η ποιοτική αξιολόγηση στοιχείων του ενεργητικού 

και τα τεστ αντοχής αποκάλυψαν την ανάγκη για περεταίρω ενδυνάμωση του 

τραπεζικού κεφαλαίου και επιτάχυνση της διαδικασίας επιδιόρθωσης των 

ισολογισμών των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα της 

Ελλάδος απαίτησε από τις τράπεζες να αυξήσουν τα κεφάλαια όπως 

προσδιορίστηκαν από τα τεστ αντοχής μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, διατηρώντας το 

απόθεμα του ΤΧΣ σαν διασφάλιση. Όλες οι τέσσερις συστημικές τράπεζες 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία κεφαλαιακές αυξήσεις. Επιταχύνουμε, σαν υψηλή 

προτεραιότητα, τις μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια αδυναμίας πληρωμής των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και ενδυναμώνουμε την τραπεζική εποπτεία.  

 

 Ενισχυτικές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Με πρωτοβουλία μας 

και σε πλήρη συμφωνία με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, έχουμε υιοθετήσει τις βασικές συστάσεις 

του ΟΟΣΑ για την κατάργηση των ρυθμιστικών περιορισμών στον ανταγωνισμό σε 

τέσσερις τομείς. Σαν προαπαιτούμενη δράση έχουμε επίσης υλοποιήσει διάφορες 

δράσεις για την υποστήριξη του προγράμματος ιδιωτικοποίησης και έχουμε μειώσει 

εμπροσθοβαρώς την φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Επιπρόσθετες 

μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μέτρα για το άνοιγμα των ρυθμιζόμενων 

επαγγελμάτων, την βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, την 

ελάφρυνση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και την βελτίωση της 

ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών.  

 

Το πρόγραμμα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο για τους επόμενους δώδεκα μήνες. 

Υπάρχουν επίσης σταθερές δεσμεύσεις από τους εταίρους μας στην ευρωζώνη για την 

παροχή επαρκούς στήριξης κατά τη διάρκεια του προγράμματος και παραπέρα, υπό την 

προϋπόθεση ότι συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του 
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προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο παραμένουμε εντός στόχων ώστε να λάβουμε την πρώτη 

φάση των υπό προϋποθέσεις μέτρων ελάφρυνσης του χρέους από τους Ευρωπαίους 

εταίρους μας, όπως περιγράφεται στις ανακοινώσεις των Eurogroup της 27
ης

 και 13 

Δεκεμβρίου 2012.  

 

Στη βάση αυτή, αιτούμαστε την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης κάτω από τον 

διακανονισμό της συμφωνίας ταμειακής διευκόλυνσης. Εν όψει των καθυστερήσεων στις 

αξιολογήσεις του προγράμματος, αιτούμαστε την επαναφορά στις υπόλοιπες αξιολογήσεις 

του 2014 (πίνακας 4) των κονδυλίων που δεν αντλήθηκαν και μείωση κατά τρείς 

αξιολογήσεις. Ζητούμε λοιπόν μία αγορά αξίας 3 δισεκατομμυρίων ΕΤΔ όπως επίσης και (i) 

παρέκκλιση από την εφαρμογή του ποσοτικού κριτηρίου απόδοσης για το τέλος του 2013 

σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της κυβέρνησης, (ii) θέσπιση κριτηρίων απόδοσης και 

ενδεικτικών στόχων για το τέλος Ιουνίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος του 2014 (πίνακας 5) 

και (iii) θέσπιση νέων διαρθρωτικών ορόσημων για το 2014 (Πίνακας 6).  

 

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 τα οποία μπορεί να καταστούν κατάλληλα για τον σκοπό αυτό εάν οι συνθήκες 

μεταβληθούν. Θα διαβουλευτούμε με το Ταμείο για την υιοθέτηση οποιονδήποτε τέτοιων 

ενεργειών και προκαταβολικά για αναθεωρήσεις στις πολιτικές που περιέχονται στα 

Μνημόνια, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ταμείου πάνω σε τέτοιες διαβουλεύσεις.  

 

Αυτή η επιστολή αποστέλλεται και στους κ.κ. Dijsselbloem, Kallas και Draghi. 

 

______________/s/______________ 

          Αντώνης Σαμαράς 

            Πρωθυπουργός 

 

 

______________/s/______________                                    ______________/s/______________  

    Γιάννης Στουρνάρας             Γιώργος Προβόπουλος 

   Υπουργός Οικονομικών   Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
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Ελλάδα: Μνημόνιο Οικονομικών και 

Χρηματοοικονομικών Πολιτικών  

Εξελίξεις, Περίγραμμα και Στρατηγική 

1.      Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο για την επαναφορά την δημοσιονομικής 

βιωσιμότητας και της βιωσιμότητας του εξωτερικού τομέα. Αναμένουμε να έχουμε 

επιτύχει σημαντικό πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2013, πολύ υψηλότερο από 

τον στόχο και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Η βελτίωση από το 2009 αναμένεται να 

διαμορφωθεί στο 19% του ΑΕΠ σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους και έχουμε ένα από τα 

υψηλότερα κυκλικά προσαρμοσμένα πρωτογενή πλεονάσματα στην ευρωζώνη. Ο 

λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζει να βελτιώνεται, ωθούμενος από τον 

τουρισμό.  

2.      Αυτές οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς αλλά σημαντικές προκλήσεις 

παραμένουν. Ο ρυθμός της ύφεσης επιβραδύνεται. Η ανάπτυξη θα επανέλθει σε θετικά 

επίπεδα το 2014, μερικώς ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης δημοσιονομικής απορρόφησης. 

Αλλά η ανάπτυξη βασίζεται στη αναβίωση των επενδύσεων και των εξαγωγών, που με τη 

σειρά τους εξαρτώνται από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και την επαρκή εξωτερική χρηματοδότηση. Παράλληλα, η οικονομία 

αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως υψηλή ανεργία, προβληματικούς ισολογισμούς, 

και ένα περιοριστικό επενδυτικό κλίμα. 

3.      Η εστίασή μας λοιπόν παραμένει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, 

την διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την ενδυνάμωση της βάσης 

για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την προστασία των πιο 

ευάλωτων. Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα και να 

συνεχίσουμε να υλοποιούμε πλήρως τα συμφωνηθέντα από την αρχή του προγράμματος 

μέτρα ή να λάβουμε δημοσιονομικά ισοδύναμα μέτρα σε συμφωνία με τους EE/ΕΚΤ/ΔΝΤ ώστε 

να διασφαλίσουμε την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Οι πολιτικές μας 

επικεντρώνονται : (i) στην επαναφορά της δημοσιονομικής βιωσιμότητας (¶4–13); (ii) τον 

εκσυγχρονισμό των δημοσιονομικών θεσμών (παράρτημα Ι); (iii) την διαφύλαξη της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας (¶15–22); (iv) την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (¶23–30); και (v) την προστασία των πιο ευάλωτων (¶8).  

Δημοσιονομική πολιτική  

4.      Για την επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 1,5% του ΑΕΠ για το 

2014, υλοποιούμε πλήρως τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και 

λαμβάνουμε τα ακόλουθα βήματα.  

 Κλείδωμα της μικρότερης από την προβλεπόμενη δαπάνης. Σαν προαπαιτούμενη δράση, 

κλειδώσαμε €320 εκατομμύρια χαμηλότερης δαπάνης από μόνιμές εξοικονομήσεις το 

2013 με το να αναθεωρήσουμε τα δεσμευτικά όρια δαπανών του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2015–18 (ΜΠΔΣ).  
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 Πιθανές δικαστικές αποφάσεις. Το συνταγματικό δικαστήριο αναίρεσε τις από τον 

Αύγουστο του 2012 περικοπές στους μισθούς των δικαστικών, οδηγώντας σε αύξηση της 

ακαθάριστης δαπάνης για μισθούς και συντάξεις κατά €168 εκατομμύρια, 

συμπεριλαμβανομένης και μίας μόνιμης ετήσιας αύξησης στην μισθολογική και 

συνταξιοδοτική δαπάνη κατά €70 εκατομμύρια που έχουμε ήδη τακτοποιήσει. Δεν 

αναμένουμε άλλες τέτοιες δυσμενείς αποφάσεις σε σχέση με τα ειδικά μισθολόγια ή την 

φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Παρά ταύτα, σε περίπτωση που τέτοιες αποφάσεις 

εκδοθούν, δεσμευόμαστε να προβούμε σε αντισταθμιστικές ενέργειες. 

 Μείωση χρέους/δαπάνης. Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012, 

μεταφέραμε τουλάχιστο 30% από την υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 

του 2013 για την γενική κυβέρνηση σε όρους προγράμματος, δηλαδή €500 εκατομμύρια, 

σε έναν ειδικό λογαριασμό που προορίζεται για σκοπούς απομείωσης του δημοσίου 

χρέους. Χρησιμοποιούμε επίσης το δημοσιονομικό περιθώριο που προβλέπεται για το 

2014 από κοινού με τους EE/EKT/ΔΝΤ ώστε να παράσχουμε σε ακαθάριστους όρους μέχρι 

€525 εκατομμύρια ως εφάπαξ εισοδηματική υποστήριξη σε περίπου 730000 νοικοκυριά 

και 75000 ένστολους με χαμηλά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Θα αξιολογήσουμε 

και συμφωνήσουμε με τους EE/EKT/ΔΝΤ την σκοπιμότητα για περεταίρω εφάπαξ αύξηση 

της κοινωνικής ή προ-αναπτυξιακής δαπάνης στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης του 

προγράμματος, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των δημοσιονομικών στόχων.  

5.      Δεσμευόμαστε να πετύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2015. 

Προβλέπουμε ένα κενό για το 2015. Σε πρώτη φάση σκοπεύουμε να κλείσουμε το κενό με 

παράταση των μέτρων που λήγουν. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις πιστεύουμε ότι 

θα είναι απαραίτητο να παρατείνουμε πλήρως την εισφορά αλληλεγγύης. Αλλά θα 

επανεξετάσουμε το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού του 

2015. Εάν η υπερ-απόδοση στα έσοδα διατηρηθεί, με την προϋπόθεση ότι οι δημοσιονομικοί 

στόχοι έχουν εκπληρωθεί, θα σκεφτούμε σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ την μείωση 

στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, στοχεύοντας παράλληλα την διεύρυνση των 

φορολογικών βάσεων. Σε συνάφεια με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, το ΜΠΔΣ 2015-18 

ψηφίστηκε από την Βουλή στις 9 Μαΐου 2014 και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 

2015 θα συμφωνηθεί με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.  

6.      Μειώνουμε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) ώστε να μειώσουμε το 

κόστος για τις επιχειρήσεις και να ενδυναμώσουμε τη ζήτηση για εργασία και 

ενδυναμώνουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς 

του και την υποστήριξη της προσφοράς εργασίας.  

 Μειώσεις συντελεστών ΕΚΑ . Σαν προαπαιτούμενη δράση νομοθετήσαμε τη μείωση στις 

ΕΚΑ για το ΙΚΑ κατά 3.9 ποσοστιαίες μονάδες με εφαρμογή από 1
η
 Ιουλίου 2014. Αυτή η 

μείωση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της μείωσης των μη συνταξιοδοτικών εισφορών που 

πληρώνουν οι εργοδότες (κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες). Θα αξιολογήσουμε μέχρι το 

τέλος Ιουνίου 2015 την επίπτωση στους μισθούς, την απασχόληση και τα δημόσια 

οικονομικά και θα αξιολογήσουμε σε συνεργασία με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ την περίπτωση για 

μια περεταίρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα με τρόπο 

δημοσιονομικά ουδέτερο. Αντισταθμιστικά μέτρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των 
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οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ, την μείωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, τον εξορθολογισμό των απαλλαγών του ΟΑΕΕ και την 

ενίσχυση των ποσοστών εισπραξιμότητας με τον συμψηφισμό των επιστροφών 

εισοδήματος και ΦΠΑ με τις οφειλές ΕΚΑ, εξοικονομώντας περίπου €230 εκατομμύρια το 

2014. Θα προετοιμάσουμε μέχρι τον Σεπτέμβρη 2014, σε διαβούλευση με τους 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ένα αναλυτικό σχέδιο για (i) την ενοποίηση και την δρομολόγηση των 

πολιτικών ΕΚΑ ώστε να περιοριστούν οι τρύπες και (ii) την καλύτερη στόχευση των 

χαμηλών εισφορών ώστε να βελτιωθούν τα κίνητρα για απασχόληση, 

συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των προγραμμάτων για τους νέους και τους 

μακροχρόνια άνεργους που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ. Θα υλοποιήσουμε 

το πλάνο αυτό μέχρι το τέλος του 2014.  

 Συντάξεις. Αν και η μεταρρύθμιση του 2010 ήταν ένα σημαντικό βήμα μπροστά, η 

συνταξιοδοτική δαπάνη η οποία βρίσκεται στο 17 τοις εκατό του ΑΕΠ παραμένει μία από 

τις υψηλότερες στην ΕΕ. Για την αντιμετώπιση των παραμενουσών βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων προβληματισμών, δεσμευόμαστε να (i) ενοποιήσουμε την διοίκηση του 

συνταξιοδοτικού ταμείου και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα, (ii) 

διασφαλίσουμε ότι το ενοποιημένο σύστημα (εξαιρώντας τις μεταβιβάσεις από τον 

προϋπολογισμό που σχετίζονται με λειτουργίες κοινωνικής υποβοήθησης) είναι 

αναλογιστικά εξισορροπημένο για τις επόμενες δεκαετίες. (iii) περιορίσουμε την 

συνταξιοδοτική δαπάνη ώστε να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα με τους 

βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος οι 

οποίοι θεμελιώνουν την συμφωνηθείσα ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους, με το να 

επαναρυθμίσουμε τις παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος και να 

περιορίσουμε την κρατική επιχορήγηση προς το συνταξιοδοτικό σύστημα και (iv) να 

θεσπίσουμε στενούς δεσμούς μεταξύ των εισφορών και των παροχών σε όλα τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία ώστε να διασφαλίσουμε την αναλογιστική δικαιοσύνη.  

o Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και σε διαβούλευση με τους EE/EKT/ΔΝΤ, θα (i) 

ετοιμάσουμε ένα αναλυτικό προσχέδιο πρότασης για τα βασικά συστατικά της 

ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων και θα εναρμονίσουμε τις διαδικασίες 

πληρωμών των εισφορών και των παροχών μέχρι τον Ιούνιο του 2014, (ii) 

ολοκληρώσουμε μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2014 μια αναλογιστική μελέτη για το 

σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των 

επικουρικών ταμείων και των ταμείων παροχής εφάπαξ, συμπεριλαμβανομένων 

προσομοιώσεων αναλογιστικών διαθεσίμων και υπολογισμών εσωτερικού επιτοκίου 

απόδοσης ανά ταμείο και ανά εισοδηματική ομάδα, (iii) επί τη βάσει αυτή, 

συμφωνήσουμε πάνω στον συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρικές βελτιώσεις 

με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 και (iv) νομοθετήσουμε τις αλλαγές 

μέχρι τον Νοέμβριο ώστε να τεθούν σε εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 

(διαρθρωτικό ορόσημο) 

o Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, θα ενοποιήσουμε στο ΕΤΕΑ μέχρι τον Ιούνιο 

2014 όλα τα ταμεία που εντάσσονται στον κατά ESA95 ορισμό της Γενικής 

Κυβέρνησης και θα προσαρμόσουμε τις παροχές στις εισφορές κατά τρόπο 

δημοσιονομικά ουδέτερο με αναλογικούς (pro-rata) υπολογισμούς, αρχίζοντας από 
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την 1
η
 Ιανουαρίου 2014. Το κριτήριο δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα εφαρμοστεί σε 

όλα τα επικουρικά ταμεία που θα ενσωματωθούν στο ΕΤΕΑ από την 1
η
 Ιουλίου 2014 

ώστε να εξαλειφθούν τυχών ελλείμματα. Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015, όλα τα 

επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο από τις δικές τους 

εισφορές. Για ένα πολύ μικρό αριθμό ταμείων που στη φάση αυτή τεχνικά δεν 

μπορούν να συγχωνευτούν στο ΕΤΕΑ, οι ίδιοι κανόνες που περιγράφονται στην 

παράγραφο αυτή θα νομοθετηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 και θα εφαρμοστούν 

από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. 

o Σε σχέση με τις εφάπαξ συντάξεις, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης έχει ήδη αρχίσει 

(σε εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014), εξαλείφοντας τα ελλείμματα στα ταμεία 

αυτά. Όλα τα εναπομείναντα ταμεία τα οποία εντάσσονται στον κατά ESA95 ορισμό 

της Γενικής Κυβέρνησης θα ενσωματωθούν μέχρι τον Ιούνιο 2014 σύμφωνα με τον 

νόμο 4052/2012, με εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. Από την 1

η
 Ιανουαρίου 

2015 όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία που παρέχουν εφάπαξ θα χρηματοδοτούνται 

μόνο από τις δικές τους εισφορές.  

7.      Βελτιστοποιούμε περεταίρω την φορολογική δομή ώστε να βελτιώσουμε το 

επιχειρηματικό κλίμα.  

 Σχετικά με τους φόρους υπέρ τρίτων:  

o Σαν προαπαιτούμενη δράση, έχουμε: (i) καταργήσει 40 χρεώσεις με ετήσιο κόστος 

€245 εκατομμύρια, εκ των οποίων : 9 καταργούνται με εφαρμογή από την 1
η
 Ιουλίου 

το αργότερο, 27 που χρηματοδοτούν ταμεία κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται με 

εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 και καταργούνται αμέσως 4 χρεώσεις που 

ανέρχονται σε περίπου €60 εκατομμύρια και κατευθύνονται σε φορείς εκτός της 

γενικής κυβέρνησης χωρίς επίπτωση στον προϋπολογισμό, (ii) καταργήσει τον ειδικό 

προορισμό 12 φόρων που ανέρχονται στα €1,4 δισεκατομμύρια με εφαρμογή την 1
η
 

Ιανουαρίου 2015.  

o Καθώς υπάρχουν και άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων που πρέπει να αξιολογηθούν, θα : 

μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 επικαιροποιήσουμε τη λίστα με τις χρεώσεις υπέρ τρίτων 

που κατευθύνονται στη γενική κυβέρνηση και στους φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης 

(συμπεριλαμβανομένων, π.χ., δημοσίων ανακοινώσεων και της πρόσκλησης για 

ανώνυμη αναφορά αυτών των χρεώσεων). Θα καταργήσουμε όσες περισσότερες 

είναι δυνατόν, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 με 

εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. Επίσης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 θα 

καταργήσουμε όλες τις χρεώσεις οι οποίες χρηματοδοτούν τα επικουρικά ταμεία (που 

βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπ. Εργασίας), με εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 

2015, με χρηματοδότηση που θα προέλθει από την προσαρμογή της συνταξιοδοτικής 

δαπάνης σε αυτά τα ταμεία ή των εισφορών, σε αρμονία με την συνταξιοδοτική 

μεταρρύθμιση του 2012.  

o Θα αξιολογήσουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 και νομοθετήσουμε μέχρι τον 

Νοέμβριο του 2014 την κατάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων που χρηματοδοτούν 
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τις κύριες συντάξεις, σύμφωνα με το συνταξιοδοτικό χρονοδιάγραμμα παραπάνω και 

τους τρόπους χρηματοδότησης (είτε με αύξηση των ΕΚΑ ή τη μείωσης της δαπάνης). 

Αυτό θα περιλαμβάνει την διευθέτηση των εισφορών υπέρ τρίτων που 

χρηματοδοτούν συντάξεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την αξιολόγηση 

ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ. Θα περιλαμβάνει επίσης την κατάργηση όλων των 

χρεώσεων οι οποίες χρηματοδοτούν τα επικουρικά ταμεία (που εμπίπτουν στον κατά 

ESA95 ορισμό της γενικής κυβέρνησης αλλά είναι εκτός του Υπ. Εργασίας), με 

εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 και θα προσαρμόσουμε την δαπάνη ή τις 

εισφορές σύμφωνα με την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012. Επίσης θα 

αξιολογήσουμε αναλυτικά όλες τις αμοιβαίες χρεώσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 

και θα νομοθετήσουμε την κατάργησή τους μέχρι τον Νοέμβριο του 2014. 

o Τέλος, θα αξιολογήσουμε, σαν μέρος της μελέτης για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 

(¶27), μέχρι το τέλος Αυγούστου 2014 χρεώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένων των χαρτόσημων, με σκοπό την αντικατάσταση των πιο 

στρεβλωτικών από αυτές με πιο αποτελεσματικούς φόρους. Θα αποφασίσουμε, μέχρι 

το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ποιες από αυτές τις 

χρεώσεις θα πρέπει να μειωθούν, καταργηθούν, να καταργηθεί ο εισοδηματικός 

προορισμός τους ή αντικατασταθεί. Θα προβούμε στις αντίστοιχες νομοθετικές 

ενέργειες μέχρι τον Νοέμβριο του 2014.  

 Επιπρόσθετα, δεσμευόμαστε για μια περιεκτική μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και σε 

συνεργασία με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ θα: αξιολογήσουμε την πολιτική του ΦΠΑ και την 

διοίκησή του μέχρι τον Ιούνιο 2014, μειώσουμε τα διοικητικά βάρη και θα 

εξορθολογήσουμε το σύστημα επιστροφής ΦΠΑ μέχρι τον Ιούλιο 2014, 

συμπεριλαμβανομένου και του να επιτρέψουμε σε εταιρίες με ιστορικού πλήρους 

συμμόρφωσης ως προς τις δηλώσεις και τις πληρωμές και χωρίς ιστορικό φοροδιαφυγής 

για τα προηγούμενα δύο χρόνια, να λαμβάνουν τις επιστροφές χωρίς έλεγχο και θα 

νομοθετήσουμε την περιεκτική μεταρρύθμιση της πολιτικής και διοίκησης του ΦΠΑ μέσω 

πρωτεύουσας νομοθεσίας και άλλων εργαλείων μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 με 

εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 (διαρθρωτικό ορόσημο). 

8.      Λαμβάνουμε περεταίρω βήματα για να στηρίξουμε τα προγράμματα εργασίας 

και να βελτιώσουμε τη στόχευση του διχτυού κοινωνικής ασφάλισης προς τις 

ευάλωτες ομάδες. Προχωρούν οι προσλήψεις με βάση τα δύο προγράμματα απασχόλησης 

που ξεκίνησαν το δεύτερο μισό του 2013 και χρηματοδοτούνται μέσω των διαρθρωτικών 

ταμείων της ΕΕ – το πρόγραμμα νεανικής πρακτικής άσκησης, το πρόγραμμα κουπονιών 

εργασίας και το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας. Θα επεκτείνουμε το τελευταίο με το να 

προσφέρουμε τουλάχιστο 50000 επιπλέον θέσεις το 2014 και θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα 

εγγύησης για τους νέους – youth guarantee (εμπνευσμένο από το πρόγραμμα της ΕΕ) μέχρι 

τον Δεκέμβριο 2014. Για την κοινωνική προστασία αρχίσαμε την προκαταρκτική δουλειά και 

θα ξεκινήσουμε τον Σεπτέμβριο 2014 ένα πιλοτικό πρόγραμμα εισοδηματικής υποστήριξης με 

εισοδηματικά κριτήρια (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) σε δύο δήμους και θα το επεκτείνουμε 

σε εθνικό επίπεδο το 2015, εάν η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη. Θα διεξαγάγουμε μέχρι το 

τέλος Ιουνίου 2014 μια αξιολόγηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και βοήθειας. 

Στη βάση αυτή θα εξορθολογήσουμε τις φορολογικές παροχές και τις παροχές που 
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σχετίζονται με δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 ώστε να δημιουργήσουμε 

το δημοσιονομικό περιθώριο για την παροχή αυξημένης στοχευμένης υποστήριξης σε 

ευάλωτες ομάδες, στο πλαίσιο των συνολικών δημοσιονομικών στόχων.  

9.      Έχουμε τροποποιήσει την φορολογία εισοδήματος και τον κώδικα 

φορολογικών διαδικασιών και άλλες σχετικές νομοθεσίες ώστε να ενισχύσουμε περεταίρω 

το φορολογικό σύστημα και να διασφαλίσουμε ομοιομορφία και συνέπεια σε όλη τη σχετική 

νομοθεσία. Ωστόσο, κάποιες υψηλής προτεραιότητας ενέργειες παραμένουν εκκρεμείς:  

 Στη κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ΚΦΕ), σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ θα : (i) αν 

η εισφορά παραταθεί (¶5), αξιολογήσουμε την περίπτωση για επανασχεδιασμό της 

εισφοράς αλληλεγγύης για τα φυσικά πρόσωπα κατά τρόπο ουδέτερο από την πλευρά 

των εσόδων και κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, μειώνοντας σημαντικά τις 

συμβιβαστικές επιστροφές φόρου, εξορθολογίζοντας τις εξαιρέσεις που εφαρμόστηκαν το 

2014 και ενσωματώνοντάς τες στον ΚΦΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014, (ii), διεξαγάγουμε μια 

αναλυτική αξιολόγηση των συλλογικών οχημάτων επένδυσης τα οποία δεν επηρεάζονται 

από τις διατάξεις του ΚΦΕ (Άρθρο 72, ¶18), προσδιορίσουμε τις καλύτερες πρακτικές για 

την φορολόγηση αυτών των οχημάτων και των συμμετεχόντων σε αυτά, και 

ετοιμάσουμε προσχέδιο νομοθεσίας για να ενσωματώσουμε πλήρως αυτές τις 

φορολογικές αρχές στον ΚΦΕ, (iii) προσδιορίσουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014 όλα τα 

εισοδηματικά φορολογικά κίνητρα σε όλα τα διάφορα φορολογικά κείμενα 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που εισήχθησαν στον ΚΦΕ το 2014 και θα τα 

ποσοτικοποιήσουμε σαν φορολογικές δαπάνες, (iv) σαν διαρθρωτικό ορόσημο, μέχρι το 

τέλος Σεπτεμβρίου 2014 υιοθετήσουμε νομοθεσία ώστε να υλοποιήσουμε το αργότερο 

μέχρι τον Ιανουάριο 2015: (a) την ενσωμάτωση των φορολογικών αρχών σχετικά με τα 

συλλογικά οχήματα επένδυσης πλήρως στον ΚΦΕ, (b) την χαρτογράφηση και τοποθέτηση 

των προσδιορισθέντων φορολογικών εξαιρέσεων στον νέο-υιοθετηθέντα ΚΦΕ, 

καταργώντας τα κίνητρα που κρίνονται ανεπαρκή ή άδικα, (c) μετά από μια αξιολόγηση 

της υλοποίησης να βελτιώσουμε τον φόρο κεφαλαιακών κερδών στην ακίνητη περιουσία, 

συμπεριλαμβανομένης και μιας αναλυτικής προσέγγισης για την αποτίμηση τον 

εξαγορών και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και (d) να περιορίσουμε την 

παρακράτηση φόρου στις τεχνικές υπηρεσίες (Άρθρο 64, ¶1.δ),σε καταστάσεις 

μετακύλισης κερδών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, (v) μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014 να ευθυγραμμίσουμε τον φόρο κεφαλαιακών κερδών πάνω στο 

χαρτοφυλάκιο των μετόχων με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, (vi) μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014, διεξαγάγουμε μια περιεκτική αξιολόγηση όλων των εναπομεινασών 

νομοθεσιών που βρίσκονται σε διάσταση με η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχετίζονται με 

τον νέο ΚΦΕ και θα αντιστοιχήσουμε αυτές τις νομοθετικές πράξεις με τον ΚΦΕ.  

 Στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών (ΚΦΔ) θα (i) διασφαλίσουμε μέχρι το τέλος 

Ιουνίου 2014 τις δυνατότητες της διοίκησης εσόδων για να διεξάγει έγκαιρους ελέγχους 

στον χώρο τον φορολογούμενων με την ανάπτυξη ταχέων διαδικασιών για την έγκριση 

των ενταλμάτων εισόδου και έρευνας από την διοίκηση, ειδικά στις περιπτώσεις απάτης 

και σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ αλλάξουμε τις διοικητικές διαδικασίες ή θα 

τροποποιήσουμε τη νομοθεσία όπως απαιτείται για να το επιτύχουμε, (ii) μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014 και μετά από μια αξιολόγηση του δικαιώματος των υπαλλήλων 
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συλλογής φόρων να εισέρχονται στον χώρο της επιχείρησης του οφειλέτη ώστε να 

βεβαιώσουν την ρευστότητα και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και να 

προσδιορίσουν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

μέτρων επιβολής, τροποποιήσουμε όπως είναι αναγκαίο τον ΚΦΔ ώστε να 

διασφαλίσουμε ότι αυτά τα δικαιώματα είναι επαρκή για τους σκοπούς της επιβολής του 

νόμου, (iii) αναλάβουμε μέχρι τον Ιούνιο 2014 μια περιεκτική αξιολόγηση των διατάξεων 

φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής στην νομοθεσία ώστε να τροποποιήσουμε μέχρι 

τον Σεπτέμβριο 2014 τον ειδικό νόμο ποινών 2523/1997 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία 

με σκοπό, εκτός των άλλων, να (a) διευρύνουμε τον ορισμό της φορολογικής απάτης και 

φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους και (b) διασφαλίσουμε ότι αυτή η αξιολόγηση δεν 

μειώνει το πεδίο εφαρμογής των φορολογικών αδικημάτων που χαρακτηρίζουν σήμερα 

τα αδικήματα του ξεπλύματος χρήματος. Μετά από αυτές τις τροποποιήσεις θα 

ανακαλέσουμε το άρθρο 55, ¶οι 1 και 2, του ΚΦΔ μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014 

(διαρθρωτικό ορόσημο) (βλέπε επίσης ¶33, πρώτο σημείο), (iv) κάνουμε τις απαραίτητης 

προετοιμασίες μέχρι τον Ιούλιο 2014 για να φέρουμε τους φόρους δωρεών και 

κληρονομιών κάτω από το πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ (Άρθρο 66, ¶29), (v) μέχρι το τέλος 

Ιούνιου 2014, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ.ΔΝΤ, εκσυγχρονίσουμε τις διαδικασίες 

διοίκησης εσόδων για την αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιες 

δημοπρασίες ώστε να διασφαλίσουμε, εκτός των άλλων ότι η δημοπρασία 

ανακοινώνεται πολύ νωρίτερα στα δημόσια μέσα και ότι οι προσφορές που υπερβαίνουν 

το κόστος της δημοπρασίας θα γίνονται αποδεκτές ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής 

την οποία ο ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου χρωστάει και θα καθορίζονται σε ένα 

ύψος που θα επιτρέπει για την αποτελεσματική και έγκαιρη διάθεσή του από την 

διοίκηση εσόδων. Το ποσό του χρέους το οποίο δεν θα έχει καλυφθεί από τα έσοδα της 

δημοπρασίας θα παραμένει απαιτητό και (vi) μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, 

επανεξετάσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία για τις διαδικασίες για αυτούς που 

παρακρατούν φόρους και μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014, τις εντάξουμε μέσα στον ΚΦΔ σαν 

γενικούς κανόνες διαδικασιών για όλους όσοι παρακρατούν φόρους. Μέχρι το τέλος 

Ιουνίου 2014, θα διεξαγάγουμε μια περιεκτική αξιολόγηση όλης της εναπομείνασας 

νομοθεσίας που βρίσκεται σε διάσταση με η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχετίζεται με 

τον νέο ΚΦΔ και θα αντιστοιχήσουμε αυτές τις νομοθετικές πράξεις με τον ΚΦΔ. Έχουμε 

διασφαλίσει ότι μέχρι το τέλος του 2014 οι τρέχουσες πρακτικές της επιβολής πολλαπλών 

ποινών θα περιοριστούν σε ένα ανώτατο ποσό. Θα διασφαλίσουμε περεταίρω μέχρι το 

τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ότι, με εφαρμογή από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015, οι παραβάσεις 

που περιλαμβάνουν την μη έκδοση ή την μη σωστή έκδοση αποδείξεων λιανικής θα 

αντιμετωπίζονται σαν μεμονωμένες αλλά σοβαρές διαδικαστικές παραβάσεις του ΦΠΑ, 

ενώ η μη ύπαρξη ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος θα παραμένει μεμονωμένη 

παραβίαση που σχετίζεται με την άμεση φορολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, - σε συνεργασία 

με την τεχνική βοήθεια – θα προετοιμάσουμε την φορολογική μας διοίκηση ώστε να 

εφαρμόσει σύγχρονες τεχνικές ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Θα 

διασφαλίσουμε επίσης ότι η εφαρμογή των προστίμων για τα αδικήματα που 

διαπράχθηκαν ή εντοπίστηκαν πριν την εισαγωγή σε λειτουργία του νέου ΚΦΔ θα είναι 

ευθυγραμμισμένη με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ και θα νομοθετήσουμε όποιες 

αλλαγές μέχρι το τέλος Σεπτέμβριου 2014.  
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 Κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ). Θα πραγματοποιήσουμε μια 

χαρτογράφηση του ΚΕΔΕ ώστε να εντοπίσουμε αντιθέσεις προς τον ΚΦΕ και ΚΦΔ και θα 

τροποποιήσουμε μέχρι τον Ιούνιο 2014 οποιεσδήποτε αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις 

ώστε να διασφαλίσουμε συμβατότητα. Θα πραγματοποιήσουμε σε διαβούλευση με τους 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μια περιεκτική αξιολόγηση του ΚΕΔΕ μέχρι τον Ιούνιο 2014 ώστε να τον 

ευθυγραμμίσουμε με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, με ένα αρχικό προσχέδιο νόμου να 

καθίσταται διαθέσιμο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014 και να νομοθετείται μέχρι τον 

Οκτώβριο 2014.  

 Εκσυγχρονισμός των λογιστικών προτύπων. Για να συμπληρώσουμε τον ΚΦΕ και ΚΦΔ θα 

υιοθετήσουμε μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 μία νέα πράξη πάνω στα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα και τους κανόνες φορολογικής λογιστικής ώστε να αντικαταστήσουμε τον 

υπάρχοντα κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και, για πρώτη φορά, να 

παράσχουμε ένα σύγχρονο και συνεπές σύνολο λογιστικών κανόνων και κανόνων 

φορολογικής λογιστικής που να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις. Μέχρι το Μάιο 2014 θα 

θεσπίσουμε μια ομάδα εργασίας μέσα στην ΓΓΔΕ ώστε να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη και 

ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των νέων λογιστικών προτύπων. Αυτά θα 

πρέπει, μεταξύ των άλλων, (i) να παρέχουν την απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία, (ii) 

έγγραφα κα φόρμες φορολογικής συμμόρφωσης και (iii) διασφαλίσουν τις κατάλληλες 

προετοιμασίες από τις επιχειρήσεις, ειδικά την μικρομεσαίες.  

 Ενίσχυση της διαφάνειας. Μέχρι τον Ιούνιο 2014 θα φτιάξουμε και δημοσιεύσουμε μια 

ενοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση της πρωτεύουσας φορολογικής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ΚΦΕ και KΦΔ και θα την επικαιροποιούμε κατά τακτικά 

χρονικά διαστήματα όπως επιβάλλεται.  

10.      Έχουμε εκδώσει δευτερεύουσα νομοθεσία για να διασφαλίσουμε την γρήγορη 

εφαρμογή των ΚΦΕ και ΚΦΔ. Σαν προαπαιτούμενη δράση, έχουμε εκδώσει δευτερεύουσα 

νομοθεσία για: (i) τον καθορισμό των φορολογούμενων οι οποίοι εμπλέκονται 

επαγγελματικά στις αγοραπωλησίες χρεογράφων σε ρυθμιζόμενες αγορές (Νόμος 4172/2013, 

άρθρο 21, ¶3), (ii) την αποσαφήνιση των συντελεστών και των διαδικασιών για την εφαρμογή 

της παρακράτησης φόρου (Νόμος 4172/2013, Άρθρο 60, ¶4), (iii) την αποσαφήνιση της βάσης 

για την εισφορά αλληλεγγύης είτε με την έκδοση ενός ΠΔ (Νόμος 3896/2011, άρθρο 29, ¶6) ή 

μιας ερμηνευτικής εγκυκλίου, (iv) τον καθορισμό του περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης 

για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, (Νόμος 4174/2013, Άρθρο 21, ¶6) και (v) τον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων. (Νόμος 4174/2013, άρθρο 5 ¶6).  

11.      Οι προετοιμασίες για τον νέο ενιαίο φόρο περιουσίας προχωράνε. Δεσμευόμαστε 

να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αντισταθμίσουμε αποκλίσεις στην υλοποίηση, 

εάν υπάρξουν, που μπορεί να οδηγήσουν σε υστέρηση εσόδων και θα διατηρήσουμε την 

εκτίμηση των προβλεπόμενων εσόδων υπό αξιολόγηση.  

 Προετοιμασίες. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα υλοποίησης του φόρου περιουσίας ώστε 

να επαναεστιάσουμε στην οργανωτική δομή για την συλλογή των κύριων φόρων, 

συμπεριλαμβανομένου του φόρου περιουσίας, έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό στις 

εφορίες και έχουμε καθορίσει τις ανάγκες στελέχωσης σε 15 (εξαιρουμένων των ΔΟΥ) για 
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να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τον νέο ΕΝΦΙΑ. Έχουμε ολοκληρώσει τους ελέγχους στο 

λογισμικό καταχώρησης και τις τελικές αλλαγές στα έντυπα Ε9 που θα αποτελέσουν την 

βάση για την βάση δεδομένων του νέου φόρου. Μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 θα έχει 

ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των εντύπων Ε9 ώστε η αποστολή των ειδοποιητηρίων του 

νέου φόρου περιουσίας να μπορεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο 2014. Έχουμε ξεκινήσει μια 

επικοινωνιακή καμπάνια που θα βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση των απαιτήσεων 

συμπλήρωσης και των ιδιαιτεροτήτων του νέου φόρου. Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014, θα 

επανεξετάσουμε τις εξαιρέσεις από τον ΕΝΦΙΑ που εισήχθησαν το 2014 και θα 

καταργήσουμε, αρχίζοντας από τον Ιανουάριο 2015, αυτές που κρίνονται 

αναποτελεσματικές ή άδικες.  

 Αποτίμηση. Συν τω χρόνω, θα ευθυγραμμίσουμε τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις 

αγοραίες τιμές. Για το σκοπό αυτό, μέχρι τον Ιούλιο 2014, θα αναπτύξουμε ένα 

μεσοπρόθεσμο μεταρρυθμιστικό σχέδιο που θα περιγράφει τις ενέργειες, 

συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης μια ομάδας έργου ώστε : (i) μέχρι τον Ιανουάριο 

2015 να συσταθεί μια έμπειρη μονάδα αποτίμησης ακίνητης περιουσίας, να συλλεχθούν 

δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της αγοράς ακινήτων με σκοπό να προσαρμοστούν 

οι τιμές ζώνης για να αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς 

ακινήτων και να καθοριστεί η φύση της αξιακής βάσης και των μεθόδων αποτίμησης που 

σχετίζονται με τις ξεχωριστές κατηγορίες περιουσίας, (ii) μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015 να 

αξιολογηθεί η αποτίμηση των εμπορικών ακινήτων και να προσαρμοστούν οι τιμές 

ζώνης ώστε να αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς, (iii) μέχρι 

τον Ιανουάριο 2016, να εκδοθεί ένας δείκτης αξίας της αγοράς ακίνητης περιουσίας με 

διασφάλιση του πλήρους προσδιορισμού και κυριότητάς του με ακίνητα μέσω του 

κτηματολογίου ακινήτων και διασταυρώσεις των συμφερόντων ιδιοκτησίας με όλες τις 

ξεχωριστές περιουσίες και (iv) μέχρι τον Ιανουάριο 2017, να ευθυγραμμιστούν όλες οι 

αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις αγοραίες τιμές.  

 

12.      Για την βελτίωση της διαφάνειας και τον περιορισμό των δημοσιονομικών 

κινδύνων, κάνουμε περεταίρω ενέργειες σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις και τις 

οιονεί-δημοσιονομικές μεταβιβάσεις, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τον τομέα της 

ενέργειας και τον τομέα της υγείας.  

 Εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Ξεκινώντας από το Q1 2014, δημοσιεύουμε στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών σε τριμηνιαία βάση το απόθεμα και τις ροές 

όλων των εγγυήσεων της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

παρέχονται από το ΕΤΕΑΝ, αλλά εξαιρώντας αυτές προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα (οι 

οποίες θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται σε συγκεντρωτική μορφή στο μηνιαίο δελτίο της 

γενικής κυβέρνησης). Θα δημοσιεύσουμε μέχρι το Q3 2014 μια αναλυτική λίστα όλων των 

εκκρεμών συμβολαίων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

 Δημόσιες επιχειρήσεις . Για να σταματήσει η διαρροή δημοσίων πόρων από τις 

ζημιογόνες επιχειρήσεις, να μεγιστοποιηθεί η ανακτώμενη αξία και να γίνει ο δημόσιος 

τομέας πιο αποτελεσματικός, εκτός από την υλοποίηση των συμφωνηθέντων σχεδίων 
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για τις ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ, έχουμε : (i) περάσει νομοθεσία για το κλείσιμο η 

συγχώνευση της εταιρίας διοδίων μαζί με 21 άλλες επιχειρήσεις, (ii) ξεκινήσει την 

αναδιάρθρωση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που είναι υπό την εποπτεία των Υπουργείων Υποδομών, Πολιτισμού και 

Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την μείωση της απασχόλησης κατά 1000 μέχρι το τέλος 

2014, (iii) ξεκινήσει για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (EAB) μια διαδικασία για την 

αναδιάρθρωσή και πιθανή εισαγωγή εξωτερικού επενδυτή και θα υιοθετήσουμε και 

ξεκινήσουμε μια στρατηγική για την αναδιάρθρωσή της μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 

που θα βασίζεται σε συμβουλές από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και (iv) ορίσει για τα 

Ελληνικά Ταχυδρομεία, αναγνωρισμένους εξωτερικούς συμβούλους ώστε να 

προσδιορίσουν επιλογές και να κάνουν συστάσεις για να προετοιμαστεί μέχρι τον Ιούνιο 

του 2014 και υλοποιηθεί αμέσως ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την 

αποκρατικοποίηση, σύμφωνα με το συμφωνηθέν σχεδιάγραμμα αποκρατικοποίησης. Σε 

διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ θα προσδιορίσουμε μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 ένα 

σύνολο από δημόσιες επιχειρήσεις που χρειάζονται αναδιάρθρωση, λαμβάνοντας υπόψη 

την χρηματοοικονομικής τους θέση (π.χ. ελλείμματα, κρατικές εγγυήσεις, επιχορηγήσεις) 

και τον σκοπό ύπαρξής τους και θα αναπτύξουμε συμπαγείς προτάσεις αναδιάρθρωσης 

για υλοποίηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.  

 Τομέας της ενέργειας  

o Λογαριασμός ανανεώσιμης ενέργειας (ΑΠΕ). Για την επαναφορά της μακροχρόνιας 

βιωσιμότητάς του και την εξάλειψη του χρέους του λογαριασμού μέχρι το τέλος του 

2014 έχουμε, σαν προαπαιτούμενη δράση, ευθυγραμμίσει τους όρους των 

συμφωνιών αγοράς ενέργειας για τα υπάρχοντα συμβόλαια με ένα λογικό ποσοστό 

απόδοσης – μειώνοντας τις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί ηλιακής ενέργειας 

κατά περίπου 28 τοις εκατό κατά μέσο όρο και τις τιμές που λαμβάνουν οι λοιποί 

παραγωγοί ανανεώσιμης ενέργειας κατά 5,4 τοις εκατό κατά μέσο όρο, επιβάλλοντας 

μα εφάπαξ εισφορά στους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας με την διαγραφή των 

καθαρών χρεών που οφείλονταν σε αυτούς κατά €310 εκατομμύρια (μια μείωση κατά 

28,7 τοις εκατό για τους παραγωγούς ηλιακής ενέργειας και 10 τοις εκατό για τους 

υπολοίπους), και αυξάνοντας την χρέωση ΑΠΕ κατά €4,8 ανά MWh και εισάγοντας 

ένα ανώτατο όριο 200MW στις νέες ηλιακές εγκαταστάσεις που λαμβάνουν κίνητρα. 

Κατ’ εξαίρεση, μόνο για το 2014, για fast track έργα τα οποία που εγκρίθηκαν τα 

προηγούμενα χρόνια, μια επιπρόσθετη οροφή 300MW προβλέπεται, με τιμές στα 

τρέχουσα επίπεδα.  

o Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Για την διασφάλιση επαρκούς επανάκτησης 

κόστους με παράλληλη σημαντική μείωση των διασταυρούμενων επιδοτήσεων 

μεταξύ των καταναλωτών, η ΔΕΗ έχει θεσπίσει έναν μηχανισμό τριμηνιαίας 

προσαρμογής των τιμολογίων, με την πρώτη προσαρμογή σε ισχύ από την 1
η
 Ιουλίου 

2014. Οι τιμές θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης από τον 

ρυθμιστή, την ΡΑΕ. Η δικαιολόγηση για τις τριμηνιαίες προτάσεις τιμών από την ΔΕΗ 

βασίζεται σε εκτιμήσεις εσόδων και κόστους και θα δημοσιεύεται ενώ θα αποτρέπεται 

η ανάρμοστη αποκάλυψη εμπιστευτικών δεδομένων της ΔΕΗ (τα δεδομένα που θα 

δημοσιεύονται θα περιλαμβάνουν τα λειτουργικά και κεφαλαιακά κόστη της ΔΕΗ και 



14 

 

τις πραγματοποιηθείσες και εκτιμώμενες ροές εσόδων από την πώληση ηλεκτρισμού 

και άλλες πηγές).  

o Διαρθρωτικά μέτρα. Θα θέσουμε σε εφαρμογή από τον Ιούλιο 2014 μια σειρά από 

μέτρα (όπως οι πληρωμές μειωμένης χωρητικότητας, εξάλειψη της επανάκτησης του 

μεταβλητού κόστους, δημοπρασίες ως ποσοστό της παραγωγής της ΔΕΗ και μέτρα 

από την πλευρά της ζήτησης ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα κατά την 

διάρκεια των περιόδων αιχμής στη ζήτηση) ώστε να αντιμετωπίσουμε ανησυχίες που 

σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων χρηστών, κατά τρόπο που 

δεν επιβαρύνει τα οικονομικά της ΔΕΗ ή δημιουργεί δημοσιονομικούς κινδύνους, να 

ενδυναμωθούν οι προοπτικές για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα στην αγορά ενέργειας. Σαν αποτέλεσμα, η επίπτωση των 

πρόσφατων ενεργειών στις προτημησιακά χαμηλότερες τιμές προς τους 

ενεργοβόρους χρήστες θα διευθετηθεί. Θα διαβουλευτούμε με τους ΕΕ/EKT/ΔΝΤ πριν 

θεωρήσουμε οποιαδήποτε περεταίρω ενέργεια που ωφελεί συγκεκριμένες ομάδες 

καταναλωτών ενέργειας σε βάρος άλλων καταναλωτών ή συμμετεχόντων στην 

αγορά. 

o  Εκκαθάριση οφειλών. Η κυβέρνηση θα εκκαθαρίσει όλες τις οφειλές του δημοσίου 

τομέα προς την ΔΕΗ μέσα στο 2013 – οι οφειλές της γενικής κυβέρνησης έχουν 

εκκαθαριστεί ή οι πόροι έχουν μεταφερθεί στους φορείς που χρωστάνε τις οφειλές 

και θα εκκαθαριστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, οι υπόλοιπες 

συμπεριλαμβανομένων αυτών των εταιριών μεταφορών, άρδευσης και ύδρευσης θα 

εκκαθαριστούν μέχρι το τέλος του 2014. Οι οφειλές της ΛΑΡΚΟ θα αντιμετωπιστούν 

στο πλαίσιο της ρευστοποίησής της. Αυτά τα μέτρα θα παράσχουν επαρκή 

ρευστότητα ώστε να ξεκινήσει η εκκαθάριση των οφειλών στο σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης μεταξύ της ΔΕΗ, των παραγωγών, ΑΔΜΗΕ, 

ΛΑΓΗΕ, παραγωγών ΑΠΕ και ΔΕΔΔΥΕ. Θα παρακολουθήσουμε την εκκαθάριση των 

οφειλών με στόχο την σημαντική μείωσή τους μέχρι τα μέσα του 2014 και την πλήρη 

εξάλειψή όλων των οφειλών μέχρι το τέλος του 2014.  

 Τομέας της υγείας 

o Φαρμακευτική δαπάνη. Έχουμε αυξήσει τον στόχο για τις αυτόματες επιστροφές 

δαπανών (claw back) το 2014 κατά €100 εκατομμύρια, στα €2 δισεκατομμύρια ώστε 

να δημιουργήσουμε το περιθώριο για εμβολιασμούς και φάρμακα στους 

ανασφάλιστους. Αυτή η αύξηση χρηματοδοτείται από ισοδύναμα αντισταθμιστικά 

μέτρα στην δαπάνη πρωτοβάθμιας φροντίδας. Έχουμε επίσης επεκτείνει τον στόχο 

για τις αυτόματες επιστροφές δαπανών για το 2015. Για να υποστηρίξουμε το στόχο 

αυτό, έχουμε λάβει συνολικά μέτρα ύψους €625 εκατομμυρίων, 

συμπεριλαμβανομένων: (a) της μείωσης της τιμής των φαρμάκων των οποίων έχει 

λήξει η πατέντα κατά 50 τοις εκατό και των γενόσημων κατά 32,5 τοις εκατό σε 

σχέση με την τιμή των πρωτότυπων φαρμάκων, (b) της θέσπισης ενός ελάχιστου 

στόχου 60 τοις εκατό συνταγογράφησης γενόσημων από τους γιατρούς κατά μέσο 

όρο, με διαθεσιμότητα στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, (c) της επέκτασης της 

λίστας των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, (d) της θέσπισης συμφωνιών τιμής-
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ποσοτήτων με τις εταιρίες και (e) την εισαγωγή κατευθυντήριων γραμμών 

συνταγογράφησης ανά περίπτωση και νέα πρωτόκολλα. Θα εισαγάγουμε 

αντιστρόφως προοδευτικά περιθώρια κερδών για τα φαρμακεία και θα τα μειώσουμε 

στο 15 τοις εκατό, αρχίζοντας από τον Ιούνιο 2014. Έχουμε εισαγάγει νέα φάρμακα 

στη λίστα αποζημίωσης στη βάση αντικειμενικών, αυστηρά ιατρικών και 

αποτελεσματικών από την άποψη του κόστους κριτηρίων και κάθε νέα εισαγωγή θα 

είναι συνεπής με την λήψη επαρκών αντισταθμιστικών μέτρων ώστε να κρατηθεί η 

δαπάνη (πριν το claw back) στα €2 δισεκατομμύρια. Το συνολικό επίπεδο τιμών των 

γενόσημων θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης.  

o Κλινικές και διαγνωστικά. Θα συλλέξουμε την αυτόματη επανάκτηση δαπανών (claw 

back) το 2013 από τις ιδιωτικές κλινικές και τις διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι το τέλος 

Μαΐου και θα ολοκληρώσουμε τους σχετικούς ελέγχους μέχρι τον Ιούνιο και τον 

Σεπτέμβριο 2014 αντιστοίχως, και την τελική διευθέτηση των εκκρεμών απαιτήσεων 

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014. Έχουμε επεκτείνει το claw back μέχρι το 2015 στην 

οροφή δαπανών του 2013 ύψους €890 εκατομμυρίων. Έχουμε λάβει διαρθρωτικά 

μέτρα για να υποστηρίξουμε το στόχο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης 

προϋπολογισμών για τις διαγνωστικές εξετάσεις στους γιατρούς, της μείωσης των 

τιμών και της απαίτησης για εκ των προτέρων έγκριση των σχεδίων νοσηλείας των 

ιδιωτικών νοσοκομείων και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περεταίρω μέτρα όπως 

χρειάζεται ώστε να φέρουμε την πραγματική δαπάνη κοντά στην οροφή του claw 

back.  

 

13.      Σημειώνουμε πρόοδο με τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της μέσω αποχωρήσεων. Είμαστε εντός στόχου για 

την μείωση της απασχόλησης κατά 150000 μέχρι το τέλος 2015.  

 Στελέχωση και αμοιβές.  

o Για να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο παρακολούθησής μας για την απασχόληση στο 

δημόσιο τομέα καθώς και το μισθολογικό κόστος, θα εντάξουμε όλους τους 

εργαζόμενους στην κεντρική κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του 

κεφαλαίου Α στην βάση δεδομένων της απογραφής μέχρι το τέλος Ιουνίου και την 

Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Οι συμβασιούχοι θα 

καταγράφονται σε ισοδύναμους όρους πλήρους απασχόλησης μέχρι το τέλος Ιουλίου 

του 2014.  

o Θα αναλάβουμε, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/EKT/ΔΝΤ, μια ευρεία αξιολόγηση των 

επιπέδων απασχόλησης στον δημόσιο τομέα καθώς και της μισθολογικής 

διάρθρωσης για να διασφαλίσουμε ότι βρίσκονται σε αρμονία με την παροχή υψηλής 

ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών και ότι είναι δημοσιονομικά βιώσιμες. Θα 

ετοιμάσουμε μια έκθεση μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 στη βάση μακροπρόθεσμων 

στόχων στελέχωσης.  
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o Θα προσδιορίσουμε μέχρι τον Ιούλιο του 2014 περεταίρω μεταρρυθμιστικά θέματα 

που σχετίζονται με την μεταρρύθμιση του μισθολογίου και τον εξορθολογισμό της 

μισθολογικής διάρθρωσης στον δημόσιο τομέα κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο, 

όπως η αναλυτική εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου σε όλον τον 

δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένης και της αποσυμπίεσης της μισθολογικής 

κατανομής και στις δύο κατευθύνσεις σε διασύνδεση με τα προσόντα, την απόδοση 

και τις ευθύνες του προσωπικού, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/EKT/ΔΝΤ. Αυτά θα 

νομοθετηθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014 και θα εφαρμοστούν από 1
η
 

Ιανουαρίου 2015 (διαρθρωτικό ορόσημο) 

o Θα πραγματοποιήσουμε μια αναλυτική αξιολόγηση όλων των μη-μισθολογικών 

παροχών όπως οι ώρες εργασίες, οι ρυθμίσεις αδειών, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα 

επιδόματα ταξιδίου, τα επιδόματα ανεργίας και τα προνόμια μέχρι το τέλος Ιουλίου 

και θα τα ευθυγραμμίσουμε με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014 (διαρθρωτικό ορόσημο), με εφαρμογή από 1
η
 Ιανουαρίου 2015.  

 Κινητικότητα και διαθεσιμότητα. Για να προλάβουμε τον στόχο του τέλους 2013 των 

25000 υπαλλήλων στο πρόγραμμα «διαθεσιμότητας», δηλ. το υπάρχον σχήμα 

κινητικότητας και εξόδου, (προαπαιτούμενη δράση), εξορθολογίζουμε τη στελέχωση σε 

όλη τη γενική κυβέρνηση ακολουθώντας την αξιολόγηση των δομών (οι εργαζόμενοι οι 

οποίοι επανατοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναδιοργάνωσης της φορολογικής 

διοίκησης – η οποία ξεκίνησε πριν αρχίσει να εφαρμόζεται το σχήμα – θα μετρήσουν για 

την επίτευξη του στόχου). Ακόμα 3000 εργαζόμενοι θα μετακινηθούν στο σχήμα από 

δήμους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014. Το σχήμα θα παραμείνει σε εφαρμογή ώστε να 

διευκολύνει μελλοντική οργανωτική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 

του προσωπικού και της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών. Σε συνέπεια με το Τεχνικό 

Μνημόνιο Κατανόησης, οι εργαζόμενοι που τίθενται στο σχήμα θα λαμβάνουν 

μειωμένους μισθούς κατά 25% και θα αξιολογηθούν, με βάση ένα κεντρικά-ορισμένο 

πλαίσιο αξιολόγησης, πριν επανατοποθετηθούν σε νέες θέσεις ή αποχωρήσουν. Οι 

πληρωμές κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητας θα μετρούν έναντι οποιονδήποτε 

απαιτήσεων αποζημίωσης απόλυσης. Το σχήμα διαθεσιμότητας διαφοροποιείται από ένα 

νέο σχήμα “κινητικότητας” το οποίο θα αποτελεί έναν μόνιμο μηχανισμό για εθελούσιες ή 

υποχρεωτικές μετατάξεις ώστε να κατανεμηθεί καλύτερα το προσωπικό μέσα στην 

δημόσια διοίκηση. Δεν θα συνδέεται με αποχωρήσεις και ούτε θα απαιτεί την τοποθέτηση 

εργαζομένων στο σχήμα της διαθεσιμότητας και την μείωση της αμοιβής τους. Θα 

θεσπίσουμε μέχρι τον Μάρτιο του 2015 μια εσωτερική αγορά εργασίας για την δημόσια 

διοίκηση, ενώ θα υλοποιήσουμε υποχρεωτικές μετακινήσεις στον δημόσιο τομέα πέρα 

από οποιαδήποτε συνεχιζόμενη άσκηση αναδιάρθρωσης ώστε να διευκολύνουμε την 

συνεχή ανανέωση των δεξιοτήτων.  

 Αποχωρήσεις. Για την επίτευξη του στόχου του τέλους Μαρτίου 2014 για τις 5000 

αποχωρήσεις (προαπαιτούμενη δράση), έχουμε (i) επεξεργαστεί τις πειθαρχικές 

υποθέσεις και έχουμε προσδιορίσει παράνομες μετατροπές συμβασιούχων σε μόνιμους 

υπαλλήλους. Αυτό διευκολύνεται από την κατάργηση της ανάγκης για εκ των προτέρων 

έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και (ii) 

συγχωνεύσει, μικρύνει ή κλείσει φορείς ιδιωτικού δικαίου με επικαλυπτόμενες ή άχρηστες 
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λειτουργίες και υπερβάλλον προσωπικό. Οποιαδήποτε επαναπρόσληψη εργαζομένων της 

πρώην ΕΡΤ στον νέο αναμεταδότη θα είναι συνεπής με την διατήρηση των στόχων 

αποχωρήσεων και θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΑΣΕΠ, με ανοιχτή και διάφανη 

διαδικασία. Έχουμε λήξει τα συμβόλαια 1700 εργαζομένων των οποίων η δικαστική έφεση 

για να αποκτήσουν μόνιμες θέσεις απορρίφθηκε. Ο επιπρόσθετος στόχος των 10000 

αποχωρήσεων για το 2014 θα προέλθει κατά κύριο λόγο από το σχήμα της 

διαθεσιμότητας και την ρευστοποίηση και την μίκρυνση των δημοσίων φορέων 

ιδιωτικού δικαίου. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ανανέωση του προσωπικού με την 

επιτάχυνση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των πειθαρχικών περιπτώσεων, 

περιπτώσεων ανικανότητας και παράνομες προσλήψεις (συμπεριλαμβανομένων των 

παράνομων μετατροπών των συμβολαίων ορισμένου χρόνου σε αορίστου). Αυτές οι 

ενέργειες θα οδηγήσουν στην απόλυση του προσωπικού που αποδεδειγμένα δεν είναι σε 

θέση να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σαν δημόσιοι λειτουργοί. Εκτιμούμε σαν ενδεικτικό 

αριθμό ότι θα υπάρχουν 2000 τέτοιες αποχωρήσεις μέχρι το Q1 2015. Θα αξιολογήσουμε 

μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και θα λάβουμε 

υπόψη τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης για τον επίσημο 

ορισμό των στόχων.  

 Εξορθολογισμός. Θα αναλάβουμε μια αναλυτική αξιολόγηση των υπηρεσιών που μπορούν 

να παρασχεθούν πιο αποτελεσματικά και σε χαμηλότερο κόστος από τον ιδιωτικό τομέα 

μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014 και θα εκχωρήσουμε κάποιες από αυτές τις 

δραστηριότητες, μαζί με την κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και του προσωπικού 

από τον δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015. Αυτές οι αποχωρήσεις δεν θα 

μετρήσουν για τον κανόνα 1:1.  

 Νέες προσλήψεις. Οι νέες προσλήψεις μέσα στο 2015 θα παραμείνουν μέσα στο όριο του 

1:5 και οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης κάθε χρόνο θα μειώνονται κατά 10 τοις 

εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που οι προηγούμενοι στόχοι 

έχουν ξεπεραστεί, οι κανόνες για μείωση θα τροποποιούνται ανάλογα. Για τις 

υποχρεωτικές αποχωρίσεις (εξαιρουμένων των αποχωρήσεων λόγω εκχώρησης 

δραστηριοτήτων), θα προσλάβουμε νέο προσωπικό (κανόνας 1:1) με κρίσιμες δεξιότητες 

ώστε να υπηρετήσουν το δημόσιο και να εκτονωθεί η πίεση στην αγορά εργασίας του 

ιδιωτικού τομέα, στο βαθμό που αυτό είναι συνεπές με την συνολική οροφή 

απασχόλησης της δημοσίου τομέα. Θα εφαρμόσουμε αυστηρά την δοκιμαστική περίοδο 

των δύο ετών, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής αξιολόγησης της απόδοσης στο 

τέλος του πρώτου χρόνου και πριν αποδοθεί καθεστώς μόνιμης εργασιακής σχέσης.  

 Απόδοση. Έχουμε περάσει νομοθεσία για την αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος 

για την αξιολόγηση της απόδοσης και θα ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση του 2013 μέχρι 

τον Ιούλιο 2014 χρησιμοποιώντας το αναθεωρημένο σύστημα. Θα θεσπίσουμε ένα νέο 

σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης μέχρι το τέλος του 2014 ώστε να αξιολογήσουμε την 

απόδοση του 2014 μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015. Θα αναθεωρήσουμε μέχρι τον Μάιο 

2014 τα κριτήρια για τη τοποθέτηση των διευθυντών ώστε να σχετίζονται με 

παράγοντες προσόντων και απόδοσης παρά με την ωρίμανση και θα πληρώσουμε όλες 

τις υψηλόβαθμες θέσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 και των επικεφαλής των μονάδων 

μέχρι τέλος Ιουνίου 2015.  
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14.      Οι θεσμικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις καλύπτονται στο παράρτημα 1. 

Πολιτικές Χρηματοοικονομικού Τομέα 

15.       Σε συνέχεια των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων 

ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2013, κάνουμε τα ακόλουθα βήματα 

 Χρονοδιάγραμμα. Οι τράπεζες πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 να καλύψουν τις 

κεφαλαιακές τους ανάγκες σύμφωνα με το βασικό σενάριο, με βάση τα σχέδια για 

κεφαλαιακή αύξηση που υπέβαλαν για έγκριση στα μέσα Απριλίου 2014. Η εκ των 

προτέρων αύξηση κεφαλαίου υπό το βασικό σενάριο βασίζεται σε ενέργειες άμβλυνσης 

αλλά μόνο σε αυτές που περιλαμβάνονται στα τρέχοντα σχέδια αναδιάρθρωσης των 

τραπεζών μαζί με οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες άμβλυνσης που έχουν συμφωνηθεί μαζί 

με την ΕΕ (ΓΔ - Ανταγωνισμού) σαν υποχρεώσεις στα αναθεωρημένα σχέδια 

αναδιάρθρωσης, τα οποία θα λάβει υπόψη η ΤτΕ για να επαναυπολογίσει τις κεφαλαιακές 

ανάγκες. Περεταίρω, οι τράπεζες πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 να υποβάλουν σχέδια 

αύξησης κεφαλαίου για αντιμετώπιση του δυσμενούς σεναρίου, για έγκριση από την 

Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014.  

 Δέσμευση. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες πολιτικής ώστε να 

διασφαλίσουμε την συνολική χρηματοοικονομική σταθερότητα. Παραμένουμε 

δεσμευμένοι σε έναν τραπεζικό τομέα τεσσάρων πυλώνων και τα αποτελέσματα των 

τεστ αντοχής έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτή η δέσμευση είναι η κατάλληλη. Οι πόροι του 

ΤΧΣ έχουν μπει στην άκρη σαν μαξιλάρι έναντι πιθανών κεφαλαιακών ελλείψεων που 

μπορεί να ανακύψουν στον ορίζοντα των τεστ αντοχής ή σαν αποτέλεσμα της 

αναλυτικής άσκησης αξιολόγησης του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας. Αυτοί αποτελούν 

μέρος μιας αξιόπιστης διασφάλισης, μαζί με την υποστήριξη των Κρατών Μελών της 

ευρωζώνης. Η αξιολόγηση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας το 2014 παρέχει την 

δυνατότητα, αργά το 2014 για την αξιολόγηση της προόδου και την διασφάλιση της 

επαρκούς κεφαλαιοποίησης.  

 Νόμος ανακεφαλαιοποίησης. Σαν προαπαιτούμενη ενέργεια έχουμε περάσει 

νομοθεσία η οποία διέπει την έκχυση πόρων του δημοσίου τομέα στης τράπεζες δια 

μέσου του ΤΧΣ, κάτω από την οποία το ΤΧΣ θα παρέχει κεφάλαιο στις βιώσιμες τράπεζες 

που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες που καθορίζονται από τα τεστ 

αντοχής. Για να ελαχιστοποιήσουμε το βάρος των φορολογουμένων, η κεφαλαιακή 

υποστήριξη θα υπόκειται σε προηγούμενη υλοποίηση μέτρων επιμερισμού των βαρών, 

σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Οι μετοχές που θα αποκτούνται από το ΤΧΣ θα έχουν 

πλήρη δικαιώματα ψήφου και η τιμή εγγραφής θα καθορίζεται από το γενικό συμβούλιο 

του ΤΧΣ, με βάση τις αναφορές από δύο ανεξάρτητους συμβούλους όπως καθορίζεται 

στο νόμο.  

16.      H Eurobank ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή της αύξηση, μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής. Οι πρωταρχικοί στόχοι ήταν να ενδυναμωθεί η 

κεφαλαιακή βάση της τράπεζας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, η προσέλκυση με 

ανταγωνιστική διαδικασία προνομιακών επενδυτών που θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο 



19 

 

στην διοίκηση της τράπεζας και στην επιδιόρθωση των ισολογισμών και να επιτευχθεί 

ισχυρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συναλλαγή, καθιστώντας την επιστροφή του 

τραπεζικού μας τομέα στις αγορές κεφαλαίου σημάδι της αρχόμενης ανάκαμψης.  

17.      Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε επαρκή χρηματοδότηση στο τραπεζικό 

σύστημα, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, 

ακολουθώντας τις διαδικασίες και κανόνες του ευρωσυστήματος, καθίσταται έτοιμη να 

συνεχίσει να εκταμιεύει επαρκή και κατάλληλη στήριξη επείγουσας ρευστότητας κατά τρόπο 

έγκαιρο, εάν χρειαστεί, αναμένοντας παράλληλα οι τράπεζες να επιτύχουν ένα 

μεσοπρόθεσμο μοντέλο βιώσιμης χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες έχουν 

υποβάλει τα χρηματοδοτικά τους πλάνα στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα απαιτείται να 

επικαιροποιούν τα πλάνα τους σε τριμηνιαία βάση ώστε να επιτρέψουν την συνεχή 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσπαθειών τους.  

18.      Εντατικοποιούμε την εποπτεία, σε διαβούλευση με τους ΕΕ/EKT/ΔΝΤ, 

συμπεριλαμβανομένης πάνω στη διαχείριση των προβληματικών στοιχείων 

ενεργητικού των τραπεζών. 

 Θα εισαγάγουμε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για να παρακολουθήσουμε την 

πρόοδο των τραπεζών αναφορικά με την μείωση των μεγάλων τους χαρτοφυλακίων με 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι τράπεζες θα ξεκινήσουν να αναφέρουν σταδιακά 

αυτούς τους βασικούς δείκτες απόδοσης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, ενώ η πλήρης 

αναφορά θα ξεκινήσει από το τέλος Δεκεμβρίου 2014. 

 Θα αναφέρουμε σχετικά με την καταλληλότητα των πρακτικών ανοχής της 

καθυστέρησης των τραπεζικών δανείων και την αναγνώριση του εισοδήματος από τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014. Με βάση τα αποτελέσματα της 

αναλυτικής αξιολόγησης από την ΕΚΤ, θα εξετάσουμε την ανάγκη να εισαγάγουμε 

κατευθυντήριες γραμμές απομείωσης, παρεμφερείς με αυτές άλλων εποπτικών αρχών 

της ΕΕ. Εάν οι κατευθυντήριες γραμμές θεωρηθούν απαραίτητες, θα τις εισαγάγουμε 

εγκαίρως για να ληφθούν υπόψη στους τέλους του έτους λογαριασμούς του 2014.  

 Αξιολογούμε τις επιλογές για την βελτίωση της ανάκτησης από περιουσιακά στοιχεία υπό 

ρευστοποίηση και θα υλοποιήσουμε πλήρως μέχρι τέλος Ιουνίου τις συστάσεις τις 

τεχνικής βοήθειας υπό το πρίσμα αυτό.  

 Θα αναλάβουμε μια αξιολόγηση του μοντέλου εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, των 

νομικών της εξουσιών, των δομών διακυβέρνησης και της εργαλειοθήκη επιβολής μέχρι 

το τέλος Ιουνίου 2014, σε διαβούλευση με το προσωπικό των EE/EKT/ΔΝΤ και θα 

εισαγάγουμε τις κατάλληλες νομοθετικές η ρυθμιστικές μεταβολές μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014. Σαν μέρος της αξιολόγησης, θα ετοιμάσουμε την αυτό-αξιολόγηση των 

Βασικών Αρχών της Βασιλείας (BCP) μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα ζητήσουμε από τα 

στελέχη του ΔΝΤ να ολοκληρώσουν μια αξιολόγηση των εποπτικών πρακτικών έναντι 

συγκεκριμένων και προσυμφωνηθέντων BCPs μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.  

 Κάνουμε άμεσα τα επόμενα βήματα για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των 

εποπτικών πρακτικών. Έχουμε διευθετήσει τους περιορισμούς στην πρόσληψη 
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εξειδικευμένου προσωπικού κατά τρόπο που διατηρεί την αυτονομία του προσωπικού 

και την χρηματοοικονομική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπρόσθετα θα : (i) 

αναθεωρήσουμε την οργανωτική μας δομή και τις διαδικασίες εσωτερικής 

διακυβέρνησης μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014, προετοιμαζόμενοι για την μεταφορά της 

ευθύνης εποπτείας στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, (ii) εμπλέξουμε ειδικούς για να μας 

βοηθήσουν με την εποπτεία των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι το 

τέλος Μαΐου και (iii) αξιολογήσουμε την επίπτωση της εισαγωγής των κατευθυντήριων 

γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) στους ορισμού των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και της ανοχής στην καθυστέρηση αποπληρωμής των 

δανείων και θα απαιτήσουμε από τις τράπεζες να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες 

γραμμές μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014.  

19.      Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε την χειροτέρευση της ποιότητας των 

στοιχείων ενεργητικού και να βελτιώσουμε το πλαίσιο τραπεζική εξυγίανσης, σε 

διαβούλευση με τους ΕΕ/EKT/ΔΝΤ. Έχουμε θεσπίσει ένα Κυβερνητικό Συμβούλιο για την 

Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους για να συντονίσει της νομοθετικές και θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο εξυγίανσης του επιχειρηματικού και 

προσωπικού χρέους. Σαν προαπαιτούμενη δράση το Συμβούλιο έχει : συμφωνήσει για τον 

προϋπολογισμό δαπανών του για το 2014, εμπλέξει ειδικούς διαχείρισης έργου, δημοσίων 

σχέσεων και τεχνικούς υπό τον Γενικό Γραμματέα για την Προστασία του Καταναλωτή για 

την διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης όλων των πτυχών της αντζέντας και υιοθετήσει 

τους ορισμούς του συνεργαζόμενου δανειολήπτη και των λογικών δαπανών διαβίωσης για 

χρήση σε ένδικες και εξωδικαστικές διευθετήσεις χρεών. Τα κύρια καθήκοντα του Συμβουλίου 

είναι τα ακόλουθα :  

 Εισαγωγή ενός δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας για τις τράπεζες που θα καθορίζει τους 

όρους εμπλοκής μεταξύ των δανειζόμενων και των δανειστών μέχρι το τέλος Ιουνίου 

2014 (διαρθρωτικό ορόσημο). Οι τράπεζες θα απαιτηθεί να χρησιμοποιήσουν πιλοτικά 

και να υλοποιήσουν μακροπρόθεσμα εργαλεία αναδιάρθρωσης χρέους μέχρι το τέλος 

Οκτωβρίου 2014.  

 Σχεδιασμός εργαλείων εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης χρέους για επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένου και ενός μηχανισμού συντονισμού πολλών πιστωτών, 

εμπνευσμένου από διεθνή πρότυπα (όπως οι αρχές INSOL) ώστε να διευκολυνθεί η 

αναδιάρθρωση των βιώσιμων εμπορικών οντοτήτων, μέχρι το τέλος Μαΐου 2014. Θα 

καθορίσουμε επίσης μέχρι το τέλος Μαΐου έναν παρόμοιο συντονιστικό μηχανισμό για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνει την χρήση τυποποιημένων προτύπων 

όπως επίσης και μια αξιολόγηση της διαδικασίας εφέσεων. Θα υιοθετήσουμε και 

υλοποιήσουμε και τους δύο μηχανισμούς, εκτός των άλλων και με το να κάνουμε τις 

απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές μέχρι το τέλος Ιουλίου.   

 Αξιολόγηση των νόμων ατομικής και εταιρικής αδυναμίας πληρωμής μέχρι το τέλος 

Ιουνίου 2014 και υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών για την βελτίωση των ένδικων 

διαδικασιών αδυναμίας πληρωμής μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014 (διαρθρωτικό 

ορόσημο). Αυτό θα περιλαμβάνει την θέσπιση ενός ρυθμιζόμενου επαγγέλματος του 
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διαχειριστή εκκαθάρισης, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και 

θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.  

 Έναρξη μέχρι το τέλος Ιουλίου των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της καμπάνιας για την 

ενημέρωση των οφειλετών για τις επιλογές τους και τα δικαιώματά τους και την 

εκπαίδευση των μικρών επιχειρήσεων πάνω στην χρηματοοικονομική και πιστωτική 

διαχείριση.  

 Ανάπτυξη ενός συνεκτικού σχεδίου για ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας με εισοδηματικά 

κριτήρια για τους ευάλωτους ιδιοκτήτες σπιτιών μέχρι τον Ιούλιο 2014 (βλέπε επίσης ¶8) 

 Υλοποίηση άλλων υποστηρικτικών μέτρων όπως καλύτερη συλλογή στοιχείων (μέχρι τον 

Μάιο 2014), μείωση του κόστους της διαδικασίας πλειστηριασμού της ακίνητης 

περιουσίας (μέχρι τον Ιούνιο 2014) και εισαγωγή μητρώων τιμών συναλλαγών εμπορικής 

και κατοικήσιμης ακίνητης περιουσίας (μέχρι τον Οκτώβριο 2014).  

 Θέσπιση διαδικασίας συλλογής μηνιαίων δεδομένων για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της μετάβασης στο καθεστώς του προστατευόμενου οφειλέτη που 

ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013. Επί τη βάσει των εισερχομένων δεδομένων, το 

Συμβούλιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 θα ετοιμάσει μια αναφορά που θα αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα του νέου νόμου και την επίπτωσή του στη συμπεριφορά 

στρατηγικής πτώχευσης και θα προτείνει μέτρα για την διασφάλιση της αποτελεσματικής 

υλοποίησης στην περίπτωση ελλείψεων. 

20.      Λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για την αναμόρφωση των επιχειρησιακών 

διευθετήσεων και των διευθετήσεων διακυβέρνησης του χρηματοπιστωτικού τομέα 

γενικότερα . Οι προσπάθειες έχουν δύο σκέλη: πρώτον, η διακυβέρνηση του ΤΧΣ και η 

λειτουργική δομή και η αποτελεσματικότητά του ως μέτοχος ενισχύεται από: (i) την 

απασχόληση προσωπικού με διεθνή εμπειρία στην εμπορική τραπεζική και την εξυγίανση 

των ΜΕΔ· (ii) την επανεξέταση των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας των κανόνων για τη 

σύγκρουση των συμφερόντων και των συναλλαγών με συνδεόμενα μέρη και κάνοντας τις 

απαραίτητες αλλαγές μέχρι το τέλος Μαΐου 2014· και (iii) την αύξηση του αριθμού των μελών 

του Γενικού Συμβουλίου σε 9 και των μελών με διεθνή εμπειρία σε 7. Δεύτερον, η εμπλοκή του 

ΤΧΣ με τις τράπεζες θα ενισχυθεί. Με βάση μια ευρεία αναθεώρηση των διευθετήσεων 

διακυβέρνησης που αφορούν τη συμμετοχή του ΤΧΣ στις τράπεζες μέχρι το τέλος Μαΐου 

2014, που θα υλοποιηθεί σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα λάβουμε τα κατάλληλα 

νομοθετικά και επιχειρησιακά μέτρα μέχρι τον Ιούνιο του 2014, προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν πάνω σε μια υγιή, εμπορική βάση. Στο 

πλαίσιο αυτό, θα εξετάσουμε μια ευρεία ποικιλία επιλογών σε διαβούλευση με την 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για να εντείνουμε την εποπτεία των διευθετήσεων στις επιδόσεις των τραπεζών 

και στον καθαρισμό των ισολογισμών τους, συμπεριλαμβανομένων μέσω της αναθεώρησης 

των διευθετήσεων των πλαισίων σχέσης.  

21.      Θα προετοιμάσουμε μια συνολική στρατηγική για την συνεταιριστικό τομέα, 

λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της Πανελλήνιας Τράπεζας. Ενώ οι συνεταιριστικές τράπεζες 

συμμορφώνονται με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις προς το παρόν, θα εξετάσουμε έως το τέλος 
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Ιουλίου 2014 σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, όλες τις λεπτομέρειες, 

συμπεριλαμβανομένου και της περαιτέρω ενοποίησης ή μία επανεξέτασης του τρόπου 

λειτουργίας τους για να εξασφαλιστεί ότι ο κλάδος ως σύνολο έχει επιτύχει σταθερότητα και 

πρότυπα που θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές διεθνώς. Θα εφαρμόσουμε τη στρατηγική ως 

το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. 

22.      Δεν θα λάβουμε μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα μπορούσαν να 

υπονομεύσουν τη φερεγγυότητα των τραπεζών. Ειδικότερα, οι τράπεζες δεν θα πρέπει να 

απαιτείται ή να επιτρέπεται να πληρώσουν 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 Τράπεζα της Ελλάδος έχει 

δώσει τη συγκατάθεσή της, επιβεβαιώνοντας ότι μια τέτοια πληρωμή θα είναι συμβατή με τη 

διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και ρευστότητας στο μέλλον. Δεν 

θα επιβάλουμε μονομερείς λύσεις για την ελάφρυνση του χρέους για καμία συγκεκριμένη 

ομάδα οφειλετών. 

Αποκρατικοποιήσεις 

23.      Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των εμποδίων στις 

αποκρατικοποιήσεις, καθώς η απόδοση συνέχισε να υπολείπεται των στόχων του 

προγράμματος. Θα επικεντρωθούμε σε:  

 Εταιρική διακυβέρνηση. Θα παρέχουμε στο ΤΑΙΠΕΔ όλες τις απαραίτητες εξουσίες για τον 

αποτελεσματικό έλεγχο των εταιρειών που είναι υπεύθυνο για την αποκρατικοποίησή 

τους, ενισχύοντας παράλληλα τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη λειτουργική αυτονομία 

του. Συγκεκριμένα:  

o Το ΤΑΙΠΕΔ θα ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 μία αξιολόγηση της διοίκησης 

και των μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του 

και θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (μεταξύ άλλων και με τον τερματισμό της 

σχετικής τοποθέτησης) σε σχέση με εκείνους που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά ή των 

οποίων οι δράσεις δεν ευθυγραμμίζονται με το στόχους αποκρατικοποίησης του 

ΤΑΙΠΕΔ. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ 

βασιζόμενη σε ένα σύνολο σαφών στόχων και κριτηρίων. 

o Το ΤΑΙΠΕΔ θα ορίσει τουλάχιστον ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών 

του χαρτοφυλακίου του όπου δεν εκπροσωπείται σήμερα, και θα εγκρίνει διαφανή 

κριτήρια για την επιλογή και το διορισμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων 

στα οποία το ΤΑΙΠΕΔ είναι μέτοχος.  

o Ως προαπαιτούμενη δράση, θα υιοθετήσουμε, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, 

νομοθεσία, απαιτώντας το ΤΑΙΠΕΔ να ασκήσει τις εξουσίες ως μέτοχος στις εταιρείες 

στις οποίες το ΤΑΙΠΕΔ έχει την πλειοψηφία των μετοχών, σύμφωνα με το πλαίσιο 

συνεργασίας το οποίο καθορίζει τους στόχους και τα κριτήρια σύμφωνα με τη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, το ΤΑΙΠΕΔ θα 

εξασφαλίσει τη συνεχή συμμόρφωση του εν λόγω πλαισίου συνεργασίας, μεταξύ 

άλλων με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προς τα μέλη των Διοικητικών 
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Συμβουλίων και τη διοίκηση των σχετικών εταιρειών. Το πλαίσιο συνεργασίας θα 

πρέπει να σχεδιασθεί και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ως τον 

Ιούνιο του 2014. 

o Για την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας, θα τροποποιήσουμε το νόμο του 

ΤΑΙΠΕΔ ώστε, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία σε 

περίπτωση που η θέση είναι κενή· να παρέχουμε προσωπικά συμβόλαια, στα 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και να περιοριστούν οι λόγοι απόλυσης των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ· θα εισάγουμε μεγαλύτερη ευελιξία σε 

εργαλεία και διαδικασίες για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων· θα νομοθετήσουμε 

ότι επιπλέον/έκτακτα μερίσματα (δηλαδή, πάνω από τα κέρδη του προηγούμενου 

έτους) ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τους φορείς που τελούν υπό 

αποκρατικοποίηση θα καταβάλλονται στο ΤΑΙΠΕΔ (και εντός 10 ημερών σε χωριστό 

λογαριασμό)· και απαλλάσσει το ΤΑΙΠΕΔ από τις απαιτήσεις του νόμου 4111/2013 

σχετικά με την υποβολή και τον έλεγχο των μηνιαίων/τριμηνιαίων στόχων και θα 

εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από το ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 2362/1995 περιορίζονται: (i) στον ετήσιο προϋπολογισμό (δαπάνες 

και έσοδα) και τυχόν αλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους (μελλοντικό)· (ii) στη 

μηνιαία υποβολή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της χρηματοδότησης 

(παρελθοντικό)· (iii) στη μηνιαία υποβολή στοιχείων μισθολογικού κόστους 

(παρελθοντικό)· και (iv) στη μηνιαία υποβολή της περίληψης του μητρώου ανάληψης 

υποχρεώσεων (παρελθοντικό σε μηνιαία βάση, μελλοντικό για ετήσιες δαπάνες του 

προϋπολογισμού) . Το ΤΑΙΠΕΔ θα επανεξετάσει ως τον Ιούνιο του 2014 την ισχύουσα 

νομοθεσία που ισχύει για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης 

και του οργανικού νόμου του προϋπολογισμού (Νόμος 2362/1995), για τον εντοπισμό 

τυχόν νομικών διατάξεων που παρεμποδίζουν την ικανότητά του να λειτουργεί 

αποτελεσματικά ή να έρχονται σε αντίθεση με πτυχές της νομοθεσίας του, και οι 

αρχές, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα αναλάβουν δράση για την 

αντιμετώπιση αυτών μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 (με την τροποποίηση του 

οργανικού νόμου του προϋπολογισμού). 

o Γενικότερα, για την ενίσχυση του καθεστώτος διακυβέρνησης και 

αποτελεσματικότητας του ΤΑΙΠΕΔ, θα προβούμε σε αναθεώρηση, 

συμπεριλαμβανομένης και μέσω μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης από τρίτους, με 

στόχο την ύπαρξη αυστηρών κριτηρίων ασυμβατότητας για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ εναντίον ισχυρών συγκρούσεων συμφερόντων, συναλλαγών 

σχετικών με τα μέρη και κανόνων εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Στο 

πλαίσιο αυτό, θα επανεξετάσουμε επίσης τις εσωτερικές διευθετήσεις διακυβέρνησης 

που μπορεί να εξασφαλίζουν αποτελεσματικά στο ΤΑΙΠΕΔ την εφαρμογή αυτών των 

κανόνων και κριτηρίων. Νομικές και λειτουργικές αλλαγές, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

τις βελτιώσεις αυτές θα εισαχθούν, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ως τον Ιούνιο 

του 2014. 

 Ακίνητη περιουσία. Για τη διευκόλυνση της αποκρατικοποίησης της ακίνητης περιουσίας:  
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o Θα υλοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση στους περιορισμούς στη χρήση 

γης και στον πολεοδομικό σχεδιασμό σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρισμών σε ζώνες, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, 

των δασών, των παράκτιων εκτάσεων, και των απαιτήσεων συντελεστών δόμησης 

και διαδικασιών έγκρισης. Με βάση το έργο που έχει ήδη γίνει, και παράλληλα με 

πρωτοβουλίες στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της δασοκομίας, θα 

καταρτίσουμε ένα σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών για την 

ψήφιση της αναγκαίας νομοθεσίας, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 για τη βελτίωση 

της νομικής σαφήνειας και τη δραστική μείωση του χρόνου και των διαδικαστικών 

προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων για την 

ανάπτυξη της γης, διατηρώντας παράλληλα τις αναγκαίες εγγυήσεις για τη χρήση 

γης. Αυτή η θεμελιώδης μεταρρύθμιση θα διευκολύνει την αποκρατικοποίηση της 

δημόσιας ακίνητης περιουσίας και θα βελτιώσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 

ιδιωτών και θα μειώσει τα εμπόδια στις ιδιωτικές επενδύσεις. 

o Έχουμε ξεκινήσει μια επανεξέταση της αποστολής, των στόχων, και της στελέχωση 

της ΕΤΑΔ, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της στην επαγγελματική 

διαχείριση και ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων πριν από τη μεταφορά τους στο 

ΤΑΙΠΕΔ. Θα επανεξετάσουμε τα μη αξιοποιημένα ακίνητα που βρίσκονται στα 

υπουργεία που έχουν μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ ως τον Ιούνιο του 2014 για να 

προσδιοριστούν οι ελλείψεις, και θα απαιτήσουμε από τα υπουργεία να εντοπίσουν 

και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα μη αξιοποιημένα ακίνητα στην ΕΤΑΔ έως το τέλος 

Σεπτεμβρίου. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει όλα τα προσοδοφόρα ακίνητα του 

χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ και θα εκτιμήσει κατά πόσον μπορούν να 

αποκρατικοποιηθούν. 

o Θα υιοθετήσουμε, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, μέχρι το τέλος Μαΐου 2014, 

νομοθεσία που θα προτείνει σε κατόχους ακινήτων κρατικής ιδιοκτησίας που την 

κατέχουν παράνομα ή χωρίς εξουσιοδότηση να αγοράσουν αυτά τα ακίνητα σε 

όρους της αγοράς.  

 Κυβερνητική στήριξη για αποκρατικοποιήσεις. Πολλές από τις ενέργειες που απαιτούνται 

για τη σύναψη των συναλλαγών αποκρατικοποίησης είναι ευθύνη κυβερνητικών 

υπουργείων και φορέων των οποίων η ενεργός συμμετοχή είναι απαραίτητη. Για να 

εξασφαλιστεί η πλήρης κυβερνητική στήριξη: 

o Ως προαπαιτούμενη δράση, θα υλοποιήσουμε, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, 

εκκρεμείς κυβερνητικές ενέργειες (ΤΜΣ Παράρτημα Πίνακας Ι.3) (σε αυτές 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έκδοση μίας ΥΑ για τη δημιουργία διοδίων στην 

Εγνατία Οδό και τη δημιουργία της ρυθμιστής αρχής του λιμένα) και θα ξεκινήσουμε 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών στην παραχώρηση του 

λιμένα Θεσσαλονίκης. 

o Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων και του ΤΑΙΠΕΔ, μια 

διυπουργική ομάδα εργασίας υπό την ηγεσία ενός Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Οικονομικών ή από το γραφείο του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή 
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του ΤΑΙΠΕΔ, θα συνέρχεται ανά δεκαπενθήμερο για να επανεξετάσει τις νέες και τις 

υφιστάμενες εκκρεμείς κυβερνητικές ενέργειες και θα εξασφαλίσει την ταχεία 

εκπλήρωση. Οι αρχές θα επανεξετάζουν τον κατάλογο των δράσεων με την 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ σε μηνιαία βάση. 

o Το ΤΑΙΠΕΔ θα ετοιμάσει λεπτομερή σχέδια έργων και χρονοδιαγράμματα για την 

ολοκλήρωση των πωλήσεων των μεγάλων περιουσιακών στοιχείων στο 

χαρτοφυλάκιο των αποκρατικοποιήσεων, και θα αναφέρει μηνιαία στην ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ 

την πρόοδο σύμφωνα το χρονοδιάγραμμα αρχής γενομένης του Απριλίου 2014. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν υστερήσεις σε βασικές κυβερνητικές ενέργειες που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος 

αποκρατικοποιήσεων, θα τεθούν σε ισχύ διορθωτικά μέτρα και οι προβλέψεις θα 

πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση 

μία έκθεση που θα περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να 

προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις (εκδήλωση ενδιαφέροντος, τυχόν απαιτηθούν 

νομοθετικές εγκρίσεις, προσφορές και ρυθμιστικές εγκρίσεις), τους 

χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 

χρήσης, της κατάσταση ταμιακών ροών, καθώς και του ισολογισμού), όχι αργότερα 

από 60 ημέρες μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Έχουμε εγκρίνει 

νομοθεσία για τη θέσπιση ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση των έργων 

αποκρατικοποίησης αφού έχουν συναφθεί για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 

των συμβάσεων και η επίλυση ζητημάτων που θα προκύψουν. 

24.      Έχουμε προσαρμόσει τους στόχους μας για τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 

ώστε να γίνουν πιο ρεαλιστικοί υπό το πρίσμα των θεσμικών περιορισμών και των 

καθυστερήσεων. Αν και είμαστε σίγουροι ότι τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω θα 

βελτιώσουν τις προοπτικές για την πραγματοποίηση των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, 

δεν πιστεύουμε ότι οι προηγούμενοι στόχοι του προγράμματος είναι εφικτοί αυτή τη στιγμή, 

ιδίως όσον αφορά τις πωλήσεις ακινήτων. Ως εκ τούτου, έχουμε αναθεωρήσει τους στόχους 

του προγράμματος ώστε να αντικατοπτρίζουν μία φιλόδοξη, αλλά πιο ρεαλιστική εκτίμηση 

των προοπτικών, και θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτούς τους στόχους υπό παρακολούθηση, 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο κινδύνους υπερτίμησης (από το αυξημένο ενδιαφέρον των 

επενδυτών) και όσο και κινδύνους υποτίμησης (από συνεχιζόμενα σημαντικά εμπόδια στις 

αποκρατικοποιήσεις). Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο μέσω τριμηνιαίων 

ενδεικτικών στόχων και κριτήριων απόδοσης για τον Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2014 

(Πίνακας 5). 

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις  

25.      Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την 

προώθηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του διοικητικού φόρτου είναι ένα βασικό 

σημείο για αυτήν την αξιολόγηση.  

 Προώθηση ανταγωνισμού. Μια επισκόπηση του ΟΟΣΑ σε τέσσερις κλάδους (τουρισμός, 

λιανικό εμπόριο, δομικά υλικά και επεξεργασία τροφίμων) εντόπισε 329 ρυθμιστικές 

στρεβλώσεις που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Έχουμε αντιμετωπίσει 43 από αυτούς 
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τους περιορισμούς και, με σκοπό τη μείωση των τιμών καταναλωτή, τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και την υποστήριξη της δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας, έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε το σύνολο σχεδόν των 

υπολοίπων (θα υιοθετήσου τις περισσότερες από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ στο σύνολό 

τους, με εξαίρεση εκείνες που ορίζονται στον Πίνακα 5). Για το σκοπό αυτό, θα: 

o Ως προαπαιτούμενη δράση, θα υιοθετήσουμε 237 συστάσεις: (i) 212 σε ένα 

πολυνομοσχέδιο· (ii) 15 σε δύο νέους νόμους (για την αδειοδότηση και το υπαίθριο 

εμπόριο)· και (iii) 10 ως μέρος διαφόρων τομεακών νόμων και υπουργικών 

αποφάσεων. Θα περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης για τα 

εμπορικά κέντρα και καταστήματα· την αφαίρεση διαφόρων περιορισμών για την 

ιδιοκτησία και τη λειτουργία των φαρμακείων· κατάργηση των εμποδίων για την 

είσοδο στον κλάδο των δομικών υλικών (όπως ελάχιστες απαιτήσεις για την 

αποθήκευση ή κεφαλαιακές απαιτήσεις)· και την εξάλειψη των εμποδίων στις 

επενδύσεις σε τουριστικές δραστηριότητες (όπως γεωγραφικοί περιορισμοί). 

o Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, θα θεσπίσουμε όλο το απαραίτητο παράγωγο δίκαιο 

για να εφαρμόσουμε πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτός 

από τους δύο κώδικες για τις ορθές πρακτικές σχετικά με τις πωλήσεις και τις 

προσφορές και για τους ορισμούς των ειδών διατροφής με παραδοσιακό χαρακτήρα 

που θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. 

o Θα θεσπίσουμε άλλες 32 συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων (i) 18 στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης των φόρων υπέρ τρίτων (¶7)· (ii) 6 έως το τέλος Ιουνίου 2014 καθώς 

και 1 ως το τέλος του 2014 μέσω διαφόρων τομεακών νόμων (στον τομέα της 

ναυτιλίας και του τουρισμού)· και (iii) 7 έως το τέλος του 2014 για την ευθυγράμμιση 

των διαφόρων τεχνικών προδιαγραφών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

o Θα διεξάγουμε μελέτες παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων: (i) της αξιολόγησης 

της εξέλιξης των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, και αν δεν υπάρχει σημαντική μείωση των 

τιμών αυτών ως το τέλος του Ιουνίου 2014, δεσμευόμαστε να απελευθερώσουμε 

αμέσως τα κανάλια λιανικής για όλα τα προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ· (ii) της επανεξέτασης της 

εμπειρίας της ελευθέρωσης του εμπορίου τις Κυριακές σε επιλεγμένες περιοχές, και σε 

αυτή τη βάση, να αποφασίσουμε ως τον Μάρτιο του 2015 αν θα επεκτείνουμε τις 

πρόσφατες αλλαγές σε όλη τη χώρα· (iii) της αξιολόγησης έως το τέλος του 2014 της 

επίδρασης των αλλαγών στην παστερίωση του γάλακτος και των διαδικασιών 

πώλησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της προαπαιτούμενης δράσης που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, και να κάνουμε πρόσθετες νομοθετικές αλλαγές αμέσως 

αν οι τιμές του γάλακτος παραμείνουν υψηλές· και (iv) μετά από διαβούλευση με την 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, να εγκρίνουμε τροποποίηση της νομοθεσίας, όπου απαιτείται, για να 

φέρουμε το νομικό μας πλαίσιο που σχετίζεται με 6 από τις υπόλοιπες συστάσεις σε 

ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ έως το τέλος του 2014. 

o Τέλος, ζητήσαμε από τον ΟΟΣΑ να πραγματοποιήσει μια παρόμοια αξιολόγηση των 

ακόλουθων κλάδων: χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικό 
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εμπόριο ως τον Οκτώβριο του 2014. Για αυτό τον σκοπό, έχουμε ξεκινήσει τη 

διαδικασία και θα συμφωνήσουμε, μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 το αργότερο, τους 

όρους αναφοράς για το έργο με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ. Θα υιοθετήσουμε ως το τέλος του 

Νοεμβρίου 2014 συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση του ανταγωνισμού και της 

ευελιξίας των τιμών σε αυτούς τους κλάδους μετά την υποβολή των τελικών 

συστάσεων του ΟΟΣΑ (διαρθρωτικό ορόσημο). 

 Μείωση γραφειοκρατίας. Ο ΟΟΣΑ έχει μελετήσει νόμους και κανονισμούς σε 13 κλάδους, 

και επεσήμανε μια σειρά από διαδικασίες που μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά για τη 

μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25 τοις εκατό, διαφυλάσσοντας πλήρως το δημόσιο 

συμφέρον. Θα υιοθετήσουμε σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τις συστάσεις ως το 

τέλος Ιουνίου 2014 (διαρθρωτικό ορόσημο). Έχουμε υιοθετήσει μια πρώτη σειρά 

αλλαγών για την απλοποίηση μιας σειράς από επαχθείς διοικητικές διαδικασίες που 

προσδιορίζονται από τον ΟΟΣΑ.  

 Απλοποίηση αδειοδότησης. Το σημερινό επαχθές και άκρως διακριτικό καθεστώς 

αδειοδότησης των επενδύσεων, που απαιτεί έγκριση από πολλαπλά υπουργεία και 

κυβερνητικές υπηρεσίες, είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων. Για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος, με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουμε 

σκιαγραφήσει μια στρατηγική που στοχεύει στη μετατόπιση από τον περίπλοκο εκ των 

προτέρων μηχανισμό αδειοδότησης σε ένα σύστημα αυτοσυμμόρφωσης σε μεγάλο 

βαθμό με βάση καθιερωμένα πρότυπα. Για το σκοπό αυτό, θεσπίσαμε ένα νόμο-πλαίσιο 

για την αδειοδότηση που περιέχει πολύ λίγες και συγκεκριμένα καθορισμένες εξαιρέσεις 

σε τομείς που απαιτούν εκ των προτέρων αδειοδότηση (χωρίς περαιτέρω εξαιρέσεις που 

θα χορηγηθούν στη συνέχεια), και σχεδιάζουμε να τεθεί σε ισχύ όλο το παράγωγο δίκαιο 

ως το τέλος του 2014 (διαρθρωτικό ορόσημο). Έχουμε καταθέσει ένα προεδρικό 

διάταγμα για όλο το εκκρεμές παράγωγο δίκαιο που απαιτείται για την εφαρμογή του 

νόμου 3982/2011 για τα τεχνικά επαγγέλματα και πράξουμε παρομοίως για το νόμο 

4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. 

 Απελευθέρωση ενοικίων. Για τα εμπορικά ακίνητα, υιοθετήσαμε ένα νόμο για τη μείωση 

των απαιτήσεων ελάχιστης διάρκειας για νέες συμβάσεις μίσθωσης στα3 χρόνια. Για τα 

τουριστικά ενοίκια, έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για τη διευκόλυνση των βραχυπρόθεσμων 

μισθώσεων και τη μείωση της παραοικονομίας, μέσω: (i) της μείωσης του κατώτατου 

ορίου κάτω από το οποίο μία μίσθωση χαρακτηρίζεται «τουριστική μίσθωση» από 3 σε 1 

μήνα· (ii) τη σημαντική μείωση των ελάχιστων απαιτήσεων εμβαδού για τις βίλες που 

έχουν ταξινομηθεί ως «τουριστικές μισθώσεις»· και (iii) από τον Ιούνιο του 2014 θα 

αντικαταστήσουμε την απαίτηση για έγκριση από τον ΕΟΤ από μια απλή καταχώρηση για 

ενοικιάσεις συντομότερες από ένα μήνα που υπόκεινται σε ελάχιστα και δεόντως 

αιτιολογημένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Θα επανεξετάσουμε το πλαίσιο για τις 

τουριστικές μισθώσεις ως το τέλος Ιουλίου, και θα ετοιμάσουμε ως το τέλος Σεπτεμβρίου 

2014, μετά από διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές 

ώστε να είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. 
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 Απελευθέρωση μεταφορών. Στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, έχουμε επιτρέψει στις εταιρείες 

να διανέμουν ελεύθερα σε όλο το στόλο τους τις ημέρες που μπορούν να σταματήσουν 

τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του χειμώνα· έχει εξαλειφθεί η απαίτηση από τις 

επιχειρήσεις να δηλώνουν τις μέγιστες τιμές· έχει θεσπιστεί νομοθεσία που επιτρέπει 

προαιρετικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας στον κλάδο της εγχώριας ακτοπλοΐας 

και την αναστολή της ρήτρας ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επέκτασης των συλλογικών 

συμβάσεων, σεβόμενοι τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία· και έχουν ευθυγραμμιστεί οι 

υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις νέες γραμμές υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας με τα αντίστοιχα για εμπορικές γραμμές. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 

του 2014, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα (i) θεσπίσουμε νομοθετικές αλλαγές για 

την εναρμόνιση των απαιτήσεων επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για 

τις διεθνείς γραμμές, σεβόμενοι την ασφαλή επάνδρωση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

και τις βέλτιστες πρακτικές· και (ii) θα επανεξετάσουμε την εφαρμογή των παραπάνω 

αλλαγών στην ρήτρα ευνοϊκότερης ρύθμισης και στην επέκταση των συλλογικών 

συμβάσεων στο τμήμα της διεθνούς γραμμής και να υιοθετήσουμε νομοθετικές αλλαγές 

όπου είναι απαραίτητο. Στις αεροπορικές μεταφορές, θα εξορθολογήσουμε τις συμβάσεις 

υπηρεσιών κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένου και του περιορισμού τους σε μη-

τουριστική περίοδο, και θα εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις (π.χ. επενδύσεις σε 

υποδομές), και θα λάβουμε μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στη διαδικασία του 

διαγωνισμού από μη εγχώριες αεροπορικές εταιρείες ως τον Οκτώβριο του 2014 . 

 Διευκόλυνση εμπορίου. Με βάση προηγούμενες μεταρρυθμίσεις που απέβλεπαν στην 

ευθυγράμμιση του εκτελωνισμού και των διαδικασιών εξαγωγών/εισαγωγών με τις 

βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής για 

όλες τις διασαφήσεις εισαγωγής. Τώρα απαιτούμε πληρωμές με επιταγή για όλα τα 

τελωνειακά τέλη και πάψαμε να δεχόμαστε πληρωμές σε μετρητά και θα κάνουμε όλες 

τις πληρωμές ηλεκτρονικά ως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014, εκτός από τις μικρές 

πληρωμές από ιδιώτες. Επιπλέον, με τη βοήθεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τελωνείων, θα υιοθετήσουμε βελτιστοποιημένες διαδικασίες στα τελωνεία του 

αεροδρομίου Αθηνών και του λιμένα Πειραιώς για τις εξαγωγές ως το τέλος Μαΐου 2014, 

συμπεριλαμβανομένων της πλήρους εφαρμογής του συστήματος βάσει κινδύνων και της 

ευθυγράμμισης του επιπέδου των ελέγχων με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Θα επεκτείνουμε αυτές τις βελτιστοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα άλλα 

τελωνεία για τις εξαγωγές ως το τέλος Ιουνίου 2014 και για τις εισαγωγές ως το τέλος του 

2014. 

26.      Εντατικοποιούμε τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του τομέα της 

ενέργειας. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υιοθετήσαμε τον νόμο για την 

αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, και καταθέσαμε 

τον νόμο για τη δημιουργία και πώληση μιας νέας εταιρίας παραγωγής και λιανικής πώλησης 

της εκτός από τη ΔΕΗ. Στην αγορά φυσικού αερίου, έχουμε δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη 

για τη μετάβαση της Ελλάδος σε ένα πιο ώριμο μοντέλο αγοράς, ενισχύοντας το βαθμό του 

ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα, και μεταφέροντας τα πλεονεκτήματα σε όσο το δυνατόν 

ευρύτερο σύνολο καταναλωτών. Τυχόν αλλαγές στις υφιστάμενες ρυθμίσεις θα είναι 

δημοσιονομικά ουδέτερες. (Βλέπε ΜΣ, § 6.1.5 για περισσότερες λεπτομέρειες). 
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27.      Συνεχίζουμε την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και θα 

αξιολογήσουμε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για να εξασφαλιστεί ότι φέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα (ΤΜΣ Πίνακας 4). Θεσπίσαμε εφαρμοστική νομοθεσία για να 

ολοκληρωθεί η απελευθέρωση ενός αριθμού επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

κλινικών ημερήσιας φροντίδας, ηλεκτρολόγων, αναλογιστών, ορκωτών εκτιμητών, και 

γεωτεχνικών. Ως προαπαιτούμενη δράση, έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για το άνοιγμα του 

επαγγέλματος του διαμεσολαβητή σε μη νομικούς, την κατάργηση διατάξεων που αφορούν 

την αποζημίωση απόλυσης σε εθελοντική αποχώρηση των μισθωτών δικηγόρων του 

ιδιωτικού τομέα, και ταυτόχρονα εισαγάγαμε διάταξη ώστε κάθε μονομερής δυσμενής 

μεταβολή των όρων της μισθωτής σύμβασης που είναι επιβλαβής για το δικηγόρο θεωρείται 

ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη· και διευκρινίσαμε την αναφορά στον 

Δικηγορικό Κώδικα για τον κατώτατο μισθό για τους μισθωτούς δικηγόρους σε σχέση με το 

νόμιμο εθνικό κατώτατο μισθό. Θα αξιολογήσουμε περαιτέρω τις αμοιβές και τις 

αποκλειστικές δραστηριότητες των συμβολαιογράφων και σε αυτή τη βάση θα θεσπίσουμε 

νομοθεσία για την ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ μέχρι τα τέλη 

Σεπτεμβρίου του 2014. Σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα 

υιοθετήσουμε ως το τέλος Ιούνιου 2014 τροποποιήσεις για την άρση αδικαιολόγητων και/ή 

δυσανάλογων απαιτήσεων για μια σειρά αποκλειστικών δραστηριοτήτων για τους 

μηχανικούς. Τέλος, θα προσλάβει έναν πολύ αξιόπιστο εξωτερικό σύμβουλο ως τον Ιούνιο 

του 2014 για να επανεξετάσει διεξοδικά μέχρι το τέλος Αυγούστου 2014 όλα τα επαγγέλματα 

σε κάθε υπουργείο για να καθορίσει ποια κλειστά επαγγέλματα δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί 

ή ελευθερωθεί πλήρως, θα συμφωνήσουμε με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 

στις δράσεις για την άρση των εναπομεινάντων υπερβολικών περιορισμών σε όλα τις 

κλειστά επαγγέλματα που εντοπίστηκαν, και αναλόγως να λάβουμε τα απαραίτητα 

νομοθετικά μέτρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014. 

28.      Έχουμε λάβει διοικητικά μέτρα, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, 

στο πλαίσιο σχετικά με τις συλλογικές απολύσεις. Θα προβούμε σε αξιολόγηση ως το 

τέλος Σεπτεμβρίου 2014, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ΔΟΕ), σχετικά με το αν το σύστημα συλλογικών απολύσεων αναπαράγει τις 

βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ με αποτελεσματικό, αξιόπιστο και διαρκή τρόπο. Με βάση αυτή 

την αξιολόγηση, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα λάβουμε τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για 

την ευθυγράμμιση του πλαισίου με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 

2014 (διαρθρωτικό ορόσημο). 

29.      Λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση θεμάτων στην αγορά 

εργασίας όπου παραμένουν υπερβολικοί περιορισμοί. Αυτά περιλαμβάνουν την 

αναθεώρηση υπερβολικών υποχρεωτικών απαιτήσεων στους μισθούς, στα επιδόματα και 

στις πληρωμές ή άλλους περιορισμούς για προσλήψεις ή απολύσεις ως τον Μάιο του 2014 

και τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας για την ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες 

πρακτικές στην ΕΕ ως τον Αύγουστο του 2014. Περαιτέρω: 

 Συνδικαλιστική δράση. Για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία, την προώθηση 

εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μερών, και την αποφυγή οποιασδήποτε 

αδικαιολόγητης διαταραχής της λειτουργίας των επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα για τη 
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διασφάλιση ότι το πλαίσιο για τις δραστηριότητες των συνδικάτων είναι ώριμο και 

ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς συμβάσεις: ως το τέλος Ιουνίου 2014, θα εξετάσουμε 

έναντι των βέλτιστων πρακτικών το υπάρχον πλαίσιο· μετά από διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους, θα προετοιμάσουμε ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, μετά από 

συζήτηση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές για να 

προσαρμόσουμε το πλαίσιο σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ· και να 

υιοθετήσουμε αυτές τις αλλαγές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014 (διαρθρωτικό 

ορόσημο). 

 

 Προσωρινή εργασία. Έχουμε λάβει τα ακόλουθα μέτρα για την αύξηση της ευελιξίας του 

πλαισίου για την προσωρινή εργασία, ώστε να είναι σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές 

της ΕΕ: (i) καταργήσαμε τον περιορισμό ότι τα γραφεία ευρέσεως προσωρινής εργασίας 

(ΓΕΠΕ) μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο για «μεταβατικές, έκτακτες ή 

εποχιακές» θέσεις· (ii) μειώσαμε τους περιορισμούς σχετικά με τις προσλήψεις μέσω ΓΕΠΕ 

μετά τις απολύσεις για οικονομικούς λόγους (από 6 σε 3 μήνες για μεμονωμένες 

απολύσεις, και από 12 σε 6 μήνες για ομαδικές απολύσεις)· (iii) απομακρύναμε τον 

περιορισμό για τη χρήση των ΓΕΠΕ σε συμβάσεις μεγάλων δημοσίων έργων· και (iv) 

μικρύναμε τον κατάλογο των επικίνδυνων θέσεων στις οποίες η παροχή εργαζομένων 

από ΓΕΠΕ δεν επιτρέπεται. 

 

 Απαιτήσεις αναφορών και Εργατικός Κώδικας. Έχουμε απλοποιήσει τις απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής διαφόρων 

συστάσεων από την έκθεση του ΟΟΣΑ για το διοικητικό φόρτο, και θα λάβουμε 

περαιτέρω μέτρα για την αξιοποίηση των συστάσεων από τη ΔΟΕ, από άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και τις υπόλοιπες συστάσεις του ΟΟΣΑ ως το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014. Για την ενίσχυση της διαφάνειας και την εξασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, θα καταρτίσουμε μια ολοκληρωμένη λίστα με 

ολόκληρη την εργατική νομοθεσία σε όλους τους κλάδους, και θα αντιμετωπίσουμε σε 

διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ οποιαδήποτε ασυνέπεια υπάρχει, και θα καταρτίσουμε 

σε αυτή τη βάση ως το τέλος του 2014, έναν ολοκληρωμένο Εργατικό Κώδικα.  

 

 Κατώτατος μισθός. Για την αύξηση των κινήτρων για την πρόσληψη μακροχρόνια 

ανέργων, και ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης για τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων 

(¶8), ως προαπαιτούμενη δράση, θεσπίσαμε νομοθεσία που ορίζει το σύστημα του 

νόμιμου κατώτατου μισθού (που αποτελείται από το νόμιμο κατώτατο μισθό και τα 

επιδόματα ωρίμανσης) για υπαλλήλους άνω των 25 ετών που είναι άνεργοι για 

περισσότερο του ενός έτους στο βασικό κατώτατο μισθό συν τα επιδόματα ωρίμανσης 

που αντιστοιχούν σε 5 τοις εκατό του κατώτατου βασικού μισθού για κάθε τρία χρόνια 

εργασιακής εμπειρίας, με μέγιστο το 15 τοις εκατό. Επιπλέον, διευκρινίσαμε ότι ο νόμιμος 

κατώτατος μισθός στο νέο σύστημα του κατώτατου μισθού, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 

1 Ιανουαρίου 2017, θα είναι ένα ενιαίο ποσοστό. 

 

 Εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Για 

την άρση της αβεβαιότητας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4046/2012 σχετικά με 
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τις αποζημιώσεις καταγγελίας σύμβασης και της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 

(ΦΕΚ 38/28-2-2012) για τον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καταργήσαμε διατάξεις 

προηγούμενων νόμων (Νόμος 682/1977, άρθρα 30 και 33· και Νόμος 1351/1983, άρθρο 

11, ¶ 1) που δεν συνάδουν με τις πρόσφατες αλλαγές στο γενικό εργατικό δίκαιο. 

 

30.      Συνεχίζουμε να προωθούμε τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις και βελτιώνουμε το 

πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει να 

αποδίδουν καρπούς με τη μείωση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και την εξάλειψη 

των περιττών περιορισμών για τους δικηγόρους. Ωστόσο, με το υπόλοιπο εκκρεμών 

δικαστικών υποθέσεων να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα συνολικά, έχουμε προτείνει 

πρόσθετα μέτρα βραχυπρόθεσμα για τη μείωση του όγκου των εκκρεμών φορολογικών 

υποθέσεων. Έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, έναν 

αναθεωρημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μέχρι το τέλος Μαΐου (διαρθρωτικό 

ορόσημο). Με βάση τη μελέτη των δικαστικών εξόδων που παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 

2013 και σε πλήρη συμφωνία με τη συνταγματική αρχή για πρόσβαση των πολιτών στη 

δικαιοσύνη, θα προτείνουμε μια επιλεκτική αύξηση των δικαστικών εξόδων ως το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ. Έχουμε υιοθετήσει νέα νομοθεσία για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα υποβάλουμε 

νομοθεσία στο κοινοβούλιο προς έγκριση ως το τέλος Ιουνίου του 2014: (i) σχετικά με τη 

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· και (ii) την παροχή ενός ενισχυμένου συστήματος 

δημοσίευσης δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων, συμφερόντων και ασυμβίβαστων για 

δημόσιους και εκλεγμένους αξιωματούχους, καθώς και για μέλη της κυβέρνησης, καθώς και 

ανεξάρτητους ελέγχους βάσει κινδύνου. 



 

 

Πίνακας 1. Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης, Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 

(δισεκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 
 Σεπτέμβριος 2013 Δεκέμβριος 2013 

 Προγρ. Πραγματ. Προγρ.  Πραγματ. 

Κριτήρια Απόδοσης     

1. Κατώτατο όριο στο τροποποιημένο πρωτογενές χρηματικό διαθέσιμο της γενικής 

κυβέρνησης 1/ -0,8 3,0 -0,3 0,4 

2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 1/ 38,8 36,1 53,2 52,4 

3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 335,0 321,9 335,0 326,6 

4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούμενες από την κεντρική κυβέρνηση 2/ 0,0 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 0,0 

6. Οροφή στη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (στενός ορισμός)  1,0 2,0 0,0 1,3 

     

Ενδεικτικοί στόχοι     

7. Οροφή στη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ορισμός Γενικής 

Κυβέρνησης) 1,5 5,8 0,0 3,9 

8. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/ 1,5 0,2 1,6 1,0 

9. Υποχρεωτικές Έξοδοι (εργαζόμενοι, χιλιάδες) 5/ 6/ 2,0 3,2 4,0 3,5 

10. Μεταφορές στο καθεστώς κινητικότητας (εργαζόμενοι, χιλιάδες) 5/ 12,5 8,4 25,0 15,9 

11. Κατώτατο όριο του συνόλου των εργαζομένων σε καθεστώς κινητικότητας που θα 

αποχωρήσουν 5,0 2,1 11,0 5,0 

 
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. 

5. Σωρευτικά από 1
ης

 Ιανουαρίου 2013. 

6. Τα πραγματοποιηθέντα δεδομένα είναι μικτές έξοδοι και δεν αποκλείονται άτομα εντός τριών ετών από την πρόωρη συνταξιοδότηση. 

 

 



 

 

 

Πίνακας 2. Ελλάδα: Διαρθρωτικά Ορόσημα, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013 

Μέτρο Κατάσταση 

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). 

 Δεν παρατηρήθηκε. Μετατέθηκε 

με ένα μέρος ως προαπαιτούμενη 

δράση (δες Πίνακα 3). 

 

2. Θέσπιση νομοθεσίας για το νέο καθεστώς φορολογίας ακίνητης περιουσίας(Έκθεση χώρας ΔΝΤ 

αριθ. 13/241, ΜΟΧΠ ¶7). 

 Δεν παρατηρήθηκε. Ο νόμος 

υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2013. 

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). 

 Παρατηρήθηκε. 

 

4. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για την εισπρακτική διοίκηση 

(Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/241, ΜΟΧΠ ¶18). 

 Δεν παρατηρήθηκε. Εννέα από 

τα δέκα κριτήρια απόδοσης δεν 

επιτεύχθηκαν (δες ΤΜΣ 

παράρτημα Πίνακας I.1). 

 

5. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για τη διαχείριση των 

δημοσίων οικονομικών (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/241, ΜΟΧΠ ¶23). 

 Δεν παρατηρήθηκε. Ένα από τα 

τρία κριτήρια απόδοσης δεν 

επιτεύχθηκε (δες ΤΜΣ παράρτημα 

Πίνακας I.2). 

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 (Έκθεση χώρας 

ΔΝΤ αριθ. 13/153, ΜΟΧΠ ¶3).  

 Δεν παρατηρήθηκε. Οι 

περισσότερες δράσεις 

ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση 

και ο αριθμός του προσωπικού θα 

εγκριθεί τον Μάιο 2014.  

7. Υιοθέτηση όλου του παράγωγου δικαίου που απαιτείται για την εφαρμογή του Κώδικα 

Φορολογικής Δικονομίας (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/241, ΜΟΧΠ ¶ 6). 

 Δεν παρατηρήθηκε. 

Προαπαιτούμενη δράση (δες 

Πίνακα 3). 
 

 

 



 

 

Πίνακας 2. Ελλάδα: Διαρθρωτικά Ορόσημα, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013 (συνέχεια) 

Μέτρο Κατάσταση 

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).  

 Δεν παρατηρήθηκε. Η εκ των 

προτέρων μείωση του συντελεστή 

κοινωνικής ασφάλισης είναι 

προαπαιτούμενη δράση (δες Πίνακα 3)· 

βήματα για τη διεύρυνση της βάσης 

των εισφορών είναι σε εξέλιξη· και η 

εναρμόνιση των ποσοστών μεταξύ των 

διαφόρων ταμείων μετατέθηκε για 

τέλος Ιουνίου 2014 (¶ 6). 

Τέλος Δεκεμβρίου 2013 

9. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για την εισπρακτική 

διοίκηση (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/153, ΜΟΧΠ ¶8 και Παράρτημα II).  

 Δεν παρατηρήθηκε. Και τα δέκα 

κριτήρια απόδοσης δεν επιτεύχθηκαν 

(δες ΤΜΣ παράρτημα Πίνακας I.1).  

10. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για τη διαχείριση των 

δημοσίων οικονομικών (Έκθεση χώρας ΔΝΤ αριθ. 13/153, ΜΟΧΠ ¶11 και Παράρτημα IV). 

 Δεν παρατηρήθηκε. Ένα από τα 

τρία κριτήρια απόδοσης δεν 

επιτεύχθηκε (δες ΤΜΣ παράρτημα 

Πίνακας I.2). 

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). 

 Παρατηρήθηκε. Τα τεστ αντοχής 

ολοκληρώθηκαν, αλλά τα 

αποτελέσματα δεν συμφωνήθηκαν με 

το προσωπικό. 

12. 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). 

 Δεν παρατηρήθηκε. Η εκκαθάριση 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών προ του 

2012 μετατέθηκαν για το 3
ο
 τρίμηνο 

του 2015, και η ολοκλήρωση του 

στοχευόμενου ελέγχου των 

πληρωτέων λογαριασμών της γενικής 

κυβέρνησης μετατίθεται για το τέλος 

του 2015. 
 

 



 

 

Πίνακας 3. Ελλάδα: Προαπαιτούμενες Δράσεις 

Μέτρο Μακροοικονομική κρίσιμη 

σημασία 

Δημοσιονομικά μέτρα 

1. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει τις δαπάνες κατά €320 εκ. από μόνιμες εξοικονομήσεις το 2013 με 

την αναθεώρηση των δεσμευτικών ανώτατων ορίων δαπανών στη ΜΠΔΣ 2015-18 (¶4). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 

(προϋπολογισμός) 

2. Εφαρμογή διαφόρων μέτρων για τη μείωση του χρέους ΑΠΕ ως το τέλος 2014 (¶12).   Δημοσιονομική σταθερότητα 

(δαπάνες) 

3. Η Κυβέρνηση θα τοποθετήσει επιπλέον δημοσίου υπαλλήλους στο πρόγραμμα κινητικότητας ώστε να 

φτάσει τους 25.000 υπαλλήλους, και για να επιτευχθούν 5.000 έξοδοι στο δημόσιο τομέα (¶13).  

 Δημοσιονομική σταθερότητα 

(δαπάνες) και 

αποτελεσματικότητα κυβέρνησης 

Δημοσιονομικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

4. Υιοθέτηση παραγώγου δικαίου στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στον Κώδικα Φορολογικής 

Δικονομίας (¶10). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 

(έσοδα) 

5. Η Κυβέρνηση θα υποβάλει προεδρικό διάταγμα για την ενοποίηση των λειτουργιών της φορολογικής 

διοίκησης, και θα μεταφέρει στον ΓΓΔΕ όλες τις λειτουργίες που αφορούν τα έσοδα του ΣΔΟΕ, και ο 

ΓΓΔΕ θα υιοθετήσει την τελική οργανωτική δομή της φορολογικής διοίκησης (Παράρτημα I ¶2). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 

(έσοδα) 

6. Εφαρμογή ενός ενδιάμεσου πλαισίου δανεισμού εντός της γενικής κυβέρνησης (Παράρτημα I ¶5).   Δημοσιονομική χρηματοδότηση 

Χρηματοπιστωτικός κλάδος 

7. Θέσπιση νομοθεσίας που διέπει την εισφορά δημοσίων πόρων στις τράπεζες μέσω του ΤΧΣ (¶15).  Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

8. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους να λάβει μέτρα για την ενίσχυση 

των πλαισίων εξυγίανσης των εταιρικών και προσωπικών χρεών (¶19). 

 Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

Αποκρατικοποιήσεις  

9. Θέσπιση νόμου για την ενίσχυση του ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ σε εταιρίες στις οποίες είναι πλειοψηφών 

μέτοχος, και εφαρμογή εκκρεμών κυβερνητικών δράσεων για τη στήριξη του προγράμματος 

αποκρατικοποιήσεων 2014 (¶23). 

 Δημοσιονομική σταθερότητα 

(προϋπολογισμός) και οικονομική 

αποτελεσματικότητα 

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

10. Μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του ΙΚΑ κατά το ισοδύναμο των 3,9 ποσοστιαίων 

μονάδων με ισχύ από 1
ης

 Ιουλίου 2014 (¶6). 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 

11. Κατάργηση 40 τελών με ετήσιο κόστος €245 εκ. (¶7).  Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 

12. Υιοθέτηση 237 από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό σε 

τέσσερις κλάδους (τουρισμός, λιανικό εμπόριο, δομικά υλικά και επεξεργασία τροφίμων) (¶25). 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 

13. Θέσπιση νομοθεσίας για το άνοιγμα του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή σε μη νομικούς, 

κατάργηση διατάξεων που αφορούν την αποζημίωση απόλυσης σε εθελοντική αποχώρηση των 

δικηγόρων, και διευκρίνιση της αναφοράς για τον κατώτατο μισθό των δικηγόρων (¶27). 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 

14. Θέσπιση νομοθεσίας για τη μείωση του κατώτατου μισθού για τους μακροχρόνια ανέργους (¶29).  Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 
 



 

 

Πίνακας 4. Ελλάδα: Πρόγραμμα Προτεινόμενων Αγορών υπό τον Διευρυμένο Πιστωτικό Μηχανισμό 2012-2016 

 

 

Αξιολόγηση 
Ημερομηνία 

Διαθεσιμότητας 
Δράση 

Αγορά Εκταμιεύσεις 

Εκατομμύρια 

ΕΤΔ 

Ποσοστό 

ποσόστωσης 

Δισεκατομ- 

μύρια ευρώ 1/ 

 15 Μαρτίου 2012 Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΜ 

 
1.399,1 127,0 1,6 

Πρώτη και Δεύτερη 

Αξιολόγηση 

31 Αυγούστου 2012 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Δεκεμβρίου 2012, 

ολοκλήρωση της πρώτης και δεύτερης αναθεώρησης 
2.798,2 254,0 3,3 

Τρίτη Αξιολόγηση 28 Φεβρουαρίου 2013 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Δεκεμβρίου 2012, 

ολοκλήρωση τρίτης αναθεώρησης 
1.506,8 136,8 1,8 

Τέταρτη Αξιολόγηση 25 Ιουλίου 2013 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Ιουνίου 2013, 

ολοκλήρωση τέταρτης αναθεώρησης 
1.506,8 136,8 1,8 

Πέμπτη Αξιολόγηση 28 Φεβρουαρίου 2014 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Δεκεμβρίου 2013, 

ολοκλήρωση πέμπτης αναθεώρησης 
3.013,6 273,5 3,5 

Έκτη Αξιολόγηση 31 Αυγούστου 2014 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Ιουνίου 2014, 

ολοκλήρωση έκτης αναθεώρησης 
3.013,6 273,5 3,5 

Έβδομη Αξιολόγηση 30 Νοεμβρίου 2014 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Σεπτεμβρίου 2014, 

ολοκλήρωση έβδομης αναθεώρησης 
3.013,6 273,5 3,5 

Όγδοη Αξιολόγηση 28 Φεβρουαρίου 2015 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Δεκεμβρίου 2014, 

ολοκλήρωση όγδοης αναθεώρησης 
1.506,8 136,8 1,8 

Ένατη Αξιολόγηση 31 Μαΐου 2015 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Μαρτίου 2015, 

ολοκλήρωση ένατης αναθεώρησης 
1.506,8 136,8 1,8 

Δέκατη Αξιολόγηση 31 Αυγούστου 2015 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Ιουνίου 2015, 

ολοκλήρωση δέκατης αναθεώρησης 
1.506,8 136,8 1,8 

Ενδέκατη Αξιολόγηση 30 Νοεμβρίου 2015 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Σεπτεμβρίου 2015, 

ολοκλήρωση ενδέκατης αναθεώρησης 
1.506,8 136,8 1,8 

Δωδέκατη Αξιολόγηση 29 Φεβρουαρίου 2016 Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Δεκεμβρίου 2015, 

ολοκλήρωση δωδέκατης αναθεώρησης 
1.506,4 136,7 1,8 

      

Σύνολο   23.785,3 2.158,8 28,0 

Πηγή: Εκτιμήσεις προσωπικού ΔΝΤ 

 

1/ Συναλλαγματική ισοτιμία της 5ης Ιανουαρίου 2012 

 

  

   



 

 

 

Πίνακας 5. Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης Προγράμματος, 2014–15 

(δισεκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 2014 2015 

 Ιούνιος 

ΚΑ 

Σεπτέμβριος 

ΚΑ 

Δεκέμβριος 

ΚΑ 

Μάρτιος 

Ενδεικτικά 

Δεκέμβριος 

Ενδεικτικά 

Κριτήρια Απόδοσης      

1. Κατώτατο όριο στο τροποποιημένο πρωτογενές χρηματικό διαθέσιμο της γενικής 

κυβέρνησης 1/ 0,4 3,1 5,1 1,2 7,5 

2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 1/ 21,0 31,8 44,4 10,1 42,1 

3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης  335 335 335 340 340 

4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούμενες από την κεντρική κυβέρνηση 2/ 0,0 0,0 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 0,0 0,0 

6. Οροφή στη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γενικής κυβέρνησης 3,2 2,6 1,9 1,9 … 

7. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/ … 2,1 … … … 

      

Ενδεικτικοί στόχοι      

1. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/ … … 2,5 … 4,7 

2. Υποχρεωτικές Έξοδοι (εργαζόμενοι, χιλιάδες) 5/ 9,0 14,0 15,0 … … 

 
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. Σωρευτικά από 1
ης

 Απριλίου 2013. Περιλαμβάνει επιπλέον στόχους για Ιούλιο 2014 (10.500) και Αύγουστο 2014 (12.000) 

 

 



 

 

 

Πίνακας 6. Ελλάδα: Διαρθρωτικά Ορόσημα 

Μέτρο Μακροοικονομική κρίσιμη 

σημασία 

Τέλος Μαΐου 2014 

1. Η Κυβέρνηση θα εισαγάγει ένα νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τις τράπεζες (¶19). Προτεινόμενο.  Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

2. Θέσπιση αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (¶30). Προτεινόμενο.  Ανάπτυξη / ανταγωνιστικότητα 

(επιχειρηματικό περιβάλλον) 

Τέλος Ιουνίου 2014 

3. Υλοποίηση συστάσεων της μελέτης του ΟΟΣΑ για το διοικητικό φόρτο (¶25). Προτεινόμενο.  Ανάπτυξη / ανταγωνιστικότητα 

(επιχειρηματικό περιβάλλον) 

Τέλος Σεπτεμβρίου 2014 

4. Θέσπιση νομοθεσίας για την ένταξη στον ΚΦΕ της φορολόγηση των συλλογικών οχημάτων 

επένδυσης, καθώς και όλων των φορολογικών δαπανών εισοδήματος (κατάργηση ανεπαρκών ή 

αδίκων) (¶9). Προτεινόμενο.  

 Δημοσιονομική βιωσιμότητα 

(έσοδα) 

5. Θέσπιση νομοθεσίας για τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της 

φοροδιαφυγής, και την κατάργηση του άρθρου 55 ¶ s 1 και 2 του ΚΦΔ (¶9). Προτεινόμενο. 

 Δημοσιονομική βιωσιμότητα 

(έσοδα) 

6. Ευθυγράμμιση μη μισθολογικών επιδομάτων με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ (¶13). Προτεινόμενο.  Κυβερνητική 

αποτελεσματικότητα 

Τέλος Οκτωβρίου 2014 

7. Θέσπιση μεταρρύθμισης του ΦΠΑ για τον εξορθολογισμό των συντελεστών και την απλούστευση 

της διοίκησης (¶7). Προτεινόμενο. 

 Δημοσιονομική βιωσιμότητα 

(προϋπολογισμός) και 

επιχειρηματικό περιβάλλον 

8. Θέσπιση μεταρρύθμισης στο μισθολόγιο με ισχύ την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 (¶13). Προτεινόμενο.   Δημοσιονομική βιωσιμότητα 

(προϋπολογισμός) 

9. Θέσπιση τροποποιήσεων στον Οργανικό Νόμο του Προϋπολογισμού (¶35). Προτεινόμενο.  Δημοσιονομική βιωσιμότητα 

(προϋπολογισμός) 

10. Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει το προσωπικό και το εταιρικό πλαίσιο αφερεγγυότητας (¶19). 

Προτεινόμενο. 

 Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

11. Θέσπιση νομοθεσίας για την ευθυγράμμιση του πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις με τις βέλτιστες 

πρακτικές της ΕΕ (¶28). 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 

12. Θέσπιση νομοθετικών αλλαγών για την εναρμόνιση του πλαισίου για τη συνδικαλιστική δράση στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ (¶28). Προτεινόμενο. 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 

  
 



 

 

Πίνακας 6. Ελλάδα: Διαρθρωτικά Ορόσημα (συνέχεια) 

Μέτρο Μακροοικονομική κρίσιμη 

σημασία 

Τέλος Νοεμβρίου 2014 

13. Θέσπιση πακέτου μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με βάση τις αναλογιστικές 

μελέτες που ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο για το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένης των επικουρικών ταμείων και των εφάπαξ (¶6). Προτεινόμενο. 

 Δημοσιονομική βιωσιμότητα 

(προϋπολογισμός) 

14. Θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που έχουν προσδιορισθεί στην 

αναμενόμενη έκθεση του ΟΟΣΑ για τα νομοθετικά εμπόδια στον ανταγωνισμό στο χονδρικό 

εμπόριο, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο (¶25). Προτεινόμενο. 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

και προώθηση απασχόλησης 

Τέλος Δεκεμβρίου 2014 

15. Θέσπιση όλου του παράγωγου δικαίου για τον νόμο αδειοδότησης επενδύσεων (¶25). 

Προτεινόμενο. 

 Ανάπτυξη / ανταγωνιστικότητα 

(επιχειρηματικό περιβάλλον) 

Τέλος Μαρτίου 2015 

16. Θέσπιση αναθεωρήσεων στο Λογιστικό Σχέδιο της Κυβέρνησης (¶35). Προτεινόμενο.  Δημοσιονομική διαφάνεια 
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Παράρτημα I. Δημοσιονομικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
και Παρακολούθηση Συστάσεων Τεχνικής Βοήθειας 

1.       Ενώ η νομοθετική προσπάθεια κορυφώθηκε το 2013, οι μεταρρυθμίσεις το 2014 

θα επικεντρωθούν στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.  

Φορολογική Διοίκηση  

2.      Έχουμε ενισχύσει περαιτέρω την αυτονομία της φορολογικής διοίκησης.  

 Νέα δομή. Ως προαπαιτούμενη δράση, θα θεσπίσουμε νομοθεσία για: (i) την ενοποίηση 

των λειτουργιών της φορολογικής διοίκησης και των αρμοδιοτήτων της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εισπράξεων 

σε μια νέα Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης υπό τη ΓΓΔΕ· (ii) το κλείσιμο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης στη ΓΓΔΕ και την αντικατάστασή της με το 

Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΓΓΔΕ, με ισχύ το τέλος Ιουνίου 2014· και (iii) την 

έκδοση της απόφασης Γενικού Γραμματέα για την εγκαθίδρυση της νέας δομής της ΓΓΔΕ. 

Έχουμε αναδιοργανώσει τις διαδικασίες, έτσι ώστε οι 61 τοπικές εφορίες που έχουν 

αρμοδιότητες είσπραξης χρεών και ελέγχου να μπορούν να διατηρούν μια σαφή εστίαση 

στους μεγάλους φόρους (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, και φόροι ακινήτων), απαιτώντας την 

υποβολή των περισσότερων επιστροφών/δηλώσεων να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή 

ως αυτοαξιολογήσεις (και σύμφωνα με το ΚΦΕ, άρθρο 67, ¶1). Για την περαιτέρω 

προστασία της ακεραιότητας της φορολογικής διοίκησης, μέχρι το τέλος Μαΐου 2014, θα 

διασφαλίσουμε ότι οι άλλοι δημόσιοι φορείς θα παρέχουν μόνο λεπτομερή ενημερωτικά 

δελτία στη φορολογική διοίκηση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους ελέγχους και τις 

διερευνήσεις.  

 Έχουμε τροποποιήσει τη νομοθεσία για τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για τους 

φορολογικούς ελέγχους και διερευνήσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(ΣΔΟΕ) στη ΓΓΔΕ. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων 

που αφορούν τα έσοδα, έχουμε ως προαπαιτούμενη δράση: (i) ανάκληση των 

διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3943/2011 σχετικά με την προέλευση του προσωπικού 

του ΣΔΟΕ ώστε να είναι πρώην εφοριακοί και τελωνειακοί και (ii) από τα 200 άτομα που 

μεταφέρθηκαν στην ΓΓΔΕ με ισχύ την 31
η
 Οκτωβρίου 2013, να αντικατασταθούν εκείνοι 

που δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία με ισοδύναμη μεταφορά υψηλής ειδίκευσης 

προσωπικού. Ως το τέλος Μαΐου θα αξιολογήσουμε με καταξιωμένους διεθνείς 

εμπειρογνώμονες στη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος τους στόχους του ΣΔΟΕ, των 

αναγκών σε προσωπικό και την οργανωτική δομή. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα 

αξιολογήσουμε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις για να προσδιορίσουμε εκείνες που θα 

πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και εκείνες που μπορούν να κλείσουν χωρίς καμία 

διερεύνηση. Μέχρις ότου ένας νέος στόχος για το ΣΔΟΕ και οι ανάγκες σε προσωπικό 

εγκριθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, οι νέες προσλήψεις στο ΣΔΟΕ θα πρέπει να 

γίνονται μόνο στο βαθμό που απαιτείται στις περιπτώσεις που ζητήθηκε από τον 

εισαγγελέα και χωρίς να διαταράσσει τους πόρους της ΓΓΔΕ. 



 

 

 

 Μεταρρυθμίσεις κατάταξης και προαγωγών. Για την έναρξη της εφαρμογής του νέου 

συστήματος κατάταξης και προαγωγών, έχουμε εγκρίνει τις περιγραφές των θέσεων 

εργασίας για τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές. Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του νόμου 

4093/2012, εφόσον αυτό απαιτείται και θα εκδώσουμε όλες τις αποφάσεις που διέπουν 

το νέο σύστημα ως τον Ιούνιο του 2014. Μία στρατηγική για τη μετάβαση των 

υφιστάμενων υπαλλήλων στο νέο σύστημα θα πρέπει να εγκριθεί ως τον Ιούνιο του 2014 

με σκοπό να μεταφερθούν όλες οι θέσεις και το προσωπικό ελέγχου ως τον Μάρτιο του 

2015. 

 Προϋπολογισμός. Έχουμε στελεχώσει το γραφείο προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου ώστε να καταστεί λειτουργική. 

3.      Λαμβάνουμε μέτρα για την ενίσχυση της είσπραξης οφειλών, τη βελτίωση των 

επιδόσεων των συστημάτων τμηματικών πληρωμών, την ενίσχυση των ελέγχων, και 

την ενίσχυση της είσπραξης ΕΚΑ και δασμών.  

 Είσπραξη φορολογικών χρεών. Εξαρθρώνουμε μακροχρόνια εμπόδια στην 

αποτελεσματική είσπραξη. Για το σκοπό αυτό, θα υιοθετήσουμε, σε συνδυασμό με την 

υιοθέτηση του αναθεωρημένου οργανικού νόμου του προϋπολογισμού, νομοθεσία για: (i) 

την κατάργηση των προϋποθέσεων για τη συστηματική άσκηση των προσπαθειών για 

την είσπραξη όλων των χρεών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εισπραξιμότητά τους ως το 

τέλος Ιουνίου 2014· και (ii) την αποσαφήνιση των κανόνων για τις διώξεις των οφειλετών 

και την κατάργηση της συστηματικής και υποχρεωτικής παραπομπής χρεών μικρότερων 

των €60.000 ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 (βλ. ¶ 9, δεύτερο σημείο, iii). Θα 

αξιολογήσουμε χρησιμοποιώντας τεχνική βοήθεια την εφαρμογή των κανόνων για τη 

διαγραφή χρέους για τον εντοπισμό πιθανών βελτιώσεων ως τον Ιούλιο του 2014, με 

επακόλουθη αξιολόγηση ως τον Οκτώβριο του 2014 που θα προτείνει περαιτέρω 

απλούστευση αν είναι απαραίτητη, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για επεκτάσεις στο 

καθεστώς των περιορισμών στην είσπραξη χρεών. Θα αυτοματοποιήσουμε περαιτέρω 

τις αρμοδιότητες είσπραξης φορολογικών οφειλών ως τον Ιούνιο του 2014 και θα 

ολοκληρώσουμε ένα νέο σύστημα διαχείρισης της ροής εργασίας σε όλα τα γραφεία 

είσπραξης οφειλών ως τον Σεπτέμβριο του 2014. 

 Προσωπική ευθύνη. Θα εκδώσουμε ως το τέλος Μαΐου 2014 μία ερμηνευτική εγκύκλιο 

που θα διευκρινίζει την προσωπική ευθύνη του προσωπικού και της διοίκησης της ΓΓΔΕ, 

σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 

 Έλεγχοι. Έχουμε βελτιστοποιήσει τη διαδικασία επιλογής και ελέγχου υποθέσεων 

εμβασμάτων χρησιμοποιώντας τη νέα μεθοδολογία περιορισμένου ελέγχου, και θα 

ολοκληρώσουμε τουλάχιστον 400 τέτοιες περιπτώσεις ως τον Μάιο του 2014. Επίσης, 

έχουμε ολοκληρώσει 5 εκθέσεις ελέγχου βάσει των έμμεσων μεθόδων ελέγχου, και θα 

ολοκληρώσουμε άλλους 10 μέχρι το τέλος του Ιουνίου και τουλάχιστον 40 συνολικά ως 

το τέλος του 2014, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης 



 

 

 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπου χρειάζεται. Ως τον Ιούνιο του 2014, θα 

καθορίσουμε τα κριτήρια για μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο στην επιλογή για τους 

διευθυντές ελέγχου και τους υπαλλήλους της ΓΓΔΕ, και θα αναθεωρήσουμε τα πρότυπα 

ελέγχου για τη διασφάλιση των κατάλληλων έγγραφων για τη δικαιολόγηση των 

περιουσιακών στοιχείων των ατόμων.  

 Προσωπικό. Θα ενισχύσουμε τη φορολογική διοίκηση με τη μεταφορά, ως τον Μάιο του 

2014, 160 κατάλληλα εκπαιδευμένων υπαλλήλων από τη Δημοτική Αστυνομία. Ως τον 

Μάιο του 2014, θα ολοκληρώσουμε ένα αναθεωρημένο σχέδιο προσλήψεων προσωπικού 

για την ΓΓΔΕ για τον εντοπισμό πρόσθετων αναγκών σε προσωπικό και τον καθορισμό 

του χρονοδιαγράμματος για περαιτέρω προσλήψεις κατά το 2014, το οποίο θα 

εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον 1.600 από τις περίπου 2.100 νέες θέσεις εργασίας στο 

Υπουργείο Οικονομικών για το 2014 θα πρέπει να τοποθετηθούν στη ΓΓΔΕ εκτός από τη 

μεταφορά του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, με την επιφύλαξη του ανώτατου 

ορίου προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Περιλαμβάνει την 

εξωτερική πρόσληψη 300 ελεγκτών ως τον Ιούνιο του 2014. 

 Υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Για να εξασφαλιστεί η τήρηση της δέσμευσής μας για 

τη μη παράταση των προθεσμιών κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων, πλην ειδικών ή 

έκτακτων περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο των αρχών («ανωτέρα βία»), έχουμε 

εντοπίσει μια σειρά από αδύνατα σημεία στις υποδομές της διαδικτυακής πύλης τα οποία 

ακολούθως ενισχύθηκαν, βελτιστοποιήσαμε την πλατφόρμα, και θεσμοθετήσαμε ένα 

κοινό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τον ΠΦΕ, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία 

υποβολής απομακρύνοντας έτσι τυχόν κίνητρα για καθυστερημένη υποβολή. Έχουμε 

επίσης θέσει σε εφαρμογή μια στρατηγική επικοινωνίας για την αντιμετώπιση 

αντίστοιχων προβλημάτων που μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Οι τροποποιήσεις στον 

ΚΦΕ επίσης ομαλοποιούν το χρονοδιάγραμμα υποβολής. 

 Επιστροφές φόρων. Βελτιστοποιούμε τα κριτήρια κινδύνου επιστροφής του ΦΠΑ και 

εκδώσαμε κατευθυντήριες γραμμές προς τις τοπικές εφορίες για την εφαρμογή ελέγχων 

στις επιστροφές. Έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα ανάλυσης κινδύνου για την επεξεργασία 

των επιστροφών φόρου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης των 

μεγαλύτερων αξιώσεων επιστροφής. Έχουμε επίσης αρχίσει την παρακολούθηση και την 

υποβολή εκθέσεων την ηλικία των αξιώσεων επιστροφής φόρου (βλ. ΤΜΣ). Αυτά τα 

βήματα θα μας βοηθήσουν στην παρακολούθηση και στη μείωση των δαπανών για 

τόκους για αξιώσεις παλαιότερες από 90 ημέρες που προκύπτουν από τον Ιανουάριο του 

2014 σχετικά με απαιτήσεις που απαιτήθηκαν από την ημερομηνία αυτή.  

 Συστήματα τμηματικών πληρωμών. Το πλαίσιο συστημάτων τμηματικών πληρωμών σε 

ισχύ έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη συμμόρφωση πληρωμής, και δεσμευόμαστε για την 

εφαρμογή του μέσω της ενίσχυσης της συμμόρφωσης. Οι οφειλέτες που εγκαταλείπουν 

τα συστήματα τμηματικών πληρωμών φόρων ή ΕΚΑ θα υπόκεινται σε άμεση δράση με 

στόχο την εξασφάλιση της πληρωμής. Θα συμπληρώσουμε το πλαίσιο παρακολούθησης, 

μεταξύ άλλων, με πληροφορίες για τον αριθμό των φορολογουμένων και το αντίστοιχο 



 

 

 

χρέος που έχουν εγκαταλείψει τα προγράμματα και τα μέτρα επιβολής κυρώσεων που 

κινηθήκαν εναντίον τους. Από τον Απρίλιο του 2014, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε σε 

μηνιαία βάση το πλαίσιο παρακολούθησης για τα συστήματα τμηματικών πληρωμών 

φόρων και ΕΚΑ.  

 Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του Ν. 3691/2008, από τον Απρίλιο του 2014, η ΓΓΔΕ 

άρχισε να δημοσιεύει σε μηνιαία βάση, πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις που 

διαβιβάζονται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες για αδυναμία καταβολής βεβαιωμένων οφειλών άνω των €50.000, 

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των περιπτώσεων, και των συναφών 

συγκεντρωτικών ποσών κατά τη λήξη τους. Έχουμε εισαγάγει κύριους δείκτες επιδόσεων 

για τον αριθμό των επιτόπιων επιθεωρήσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την Τράπεζα της Ελλάδα (ΤΜΣ Πίνακας 2Α). 

Θα δημιουργήσουμε το αναγκαίο νομικό πλαίσιο ως τον Ιούνιο του 2014 για να ενισχυθεί 

ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών για τις έρευνες των χρηματοπιστωτικών 

και οικονομικών αδικημάτων. 

 Είσπραξη ΕΚΑ. Ολοκληρώσαμε μια συνολική αναθεώρηση των αδυναμιών στην είσπραξη 

ΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής, και έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις για 

τον καθορισμό «συλλέξιμων» περιπτώσεων οφειλών ΕΚΑ για τη μεταφορά στο KEAO 

οφειλών από τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ (σύμφωνα με τον ορισμό κύριων δεικτών 

επιδόσεων). Θα απέχουμε από την παράταση των προθεσμιών πληρωμής ΕΚΑ. Για να 

διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών 

(KEAO), (i) αποσπάσαμε 350 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης στο KEAO (άλλοι 250 θα 

αποσπαστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2014)· (ii) δημιουργήσαμε μια ενιαία βάση δεδομένων 

οφειλών ΕΚΑ· και (iii) εγκαθιδρύσαμε μια συμβουλευτική επιτροπή που περιλαμβάνει τους 

επικεφαλής των μεγάλων ταμείων, του KEAO καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου 

Εργασίας. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, θα εκδώσουμε το παράγωγο δίκαιο για να 

απομονώσουμε το ανείσπρακτο χρέος. Για να ενισχυθεί η συμμόρφωση και είσπραξη των 

ΕΚΑ, εκδώσαμε τις αναγκαίες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αρχίσαμε να ταιριάζουμε τα 

δεδομένα μεταξύ της παρακράτησης επί των αποδοχών και της ΑΠΔ, και έχουμε 

ξεκινήσει τον συμψηφισμό ΦΠΑ και τις επιστροφές φόρου εισοδήματος με τις οφειλές 

ΕΚΑ.  

 Ενσωμάτωση ΕΚΑ στην φορολογική διοίκηση. Δεσμευόμαστε για την ενσωμάτωση της 

υποβολής ΕΚΑ, των πληρωμών και των εισπράξεων στη φορολογική διοίκηση ως τον 

Ιούλιο του 2017 και: (i) θα ολοκληρώσουμε ως τον Σεπτέμβριο του 2014 το επεξηγηματικό 

υπόμνημα για την ενσωμάτωση της υποβολής, της πληρωμής και της είσπραξης· (ii) θα 

εφαρμόσουμε ως τον Δεκέμβριο του 2015 ένα κεντρικό μητρώο συνεισφερόντων· και (iii) 

θα εναρμονίσουμε ως τον Δεκέμβριο του 2016, τη βάση συνεισφορών στα μεγάλα ταμεία 

και στον ΠΦΕ.  



 

 

 

 Είσπραξη εσόδων τελωνείων. Μέχρι το τέλος Μαΐου 2014, θα ενισχύσουμε τις 

δυνατότητες επιβολής τελωνειακού δικαίου στη ΓΓΔΕ με: την ίδρυση ειδικευμένων 

ομάδων που θα ασχολούνται με τον καπνό· και την ενίσχυση της ικανότητας των 

ομάδων εποπτείας για τον εντοπισμό του παράνομου εμπορίου ως τον τελικό προορισμό 

του. Θα αναπτύξουμε επίσης ως τον Ιούνιο ολοκληρωμένες στρατηγικές κατά του 

λαθρεμπορίου για τον περιορισμό των απωλειών εσόδων από το λαθρεμπόριο καπνού, 

και θα κάνει το ίδιο για το λαθρεμπόριο καυσίμων ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Ως το 

τέλος του 2014, θα αποκτήσουμε σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό ανίχνευσης και 

επιτήρησης. 

4.      Έχουμε βελτιώσει τους ΚΔΕ του 2014 ώστε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές 

μας σε εκείνους τους τομείς που είναι πιο πιθανό να αποφέρουν αύξηση εσόδων. 

Έχουμε προσαρμοστεί τους ΚΔΕ της φορολογικής διοίκησης ώστε να διατηρήσουμε το 

μομέντουμ της ισχυρής βελτίωσης το 2013, αλλά και να παραμείνουν ρεαλιστικοί. Για την πιο 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, έχουμε εισάγει τρεις νέους δείκτες για 

τις επιστροφές φόρου. Δεδομένων των χαμηλών επιδόσεων είσπραξης στα ΤΚΑ, έχουμε 

καθιερώσει στόχους συμμόρφωσης πληρωμών και μεταφοράς χρεών για τα επιμέρους ΤΚΑ, 

και στόχους είσπραξης οφειλών και επιβολής για το KEAO (Πίνακας 2Β). Η απόδοση σε σχέση 

με τους στόχους θα δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση. 

Διαχείριση Δημοσίων Οικονομικών  

5.      Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη βελτίωση της 

διαδικασίας του προϋπολογισμού και του ελέγχου των δαπανών, την εκκαθάριση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και την ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων του 

προϋπολογισμού και τη διαχείριση των διαθεσίμων.  

 Νομοθεσία προϋπολογισμού. Χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση δύο σταδίων για τη 

μεταρρύθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό (ΟΝΠ). Στο πρώτο στάδιο, 

υποβάλαμε στο κοινοβούλιο τον ΟΝΠ για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του 

Δημοσιονομικού Συμφώνου, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης ότι η ΜΠΔΣ θα θέτει 

δεσμευτικά πολυετή ανώτατα όρια δαπανών για τα υπουργεία και τον τομέα της υγείας, 

την εισαγωγή ενός δεσμευτικού στόχου ισοσκελισμένου προϋπολογισμού για την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τους στόχους απόδοσης για τις κρατικές επιχειρήσεις, τη θέσπιση 

διατάξεων για το πάγωμα του 10 τοις εκατό των διακριτικών πιστώσεων ανά γραμμή 

του προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, και την επιβολή κυρώσεων για 

τις κυβερνητικές οντότητες που αποτυγχάνουν να παρέχουν έγκαιρη υποβολή εκθέσεων. 

Σε δεύτερο στάδιο: (i) θα ολοκληρώσουμε μια πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη 

διαδικασία του προϋπολογισμού ως τον Σεπτέμβριο του 2014, συμπεριλαμβανομένης της 

διασφάλισης της δημοσιονομικής ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών και λοιπών 

ανεξάρτητων αρχών· και (ii) θα τροποποιήσουμε τον ΟΝΠ ως τον Οκτώβριο του 2014 

(διαρθρωτικό ορόσημο) για να διασφαλίσουμε ότι είναι πλήρως σύμφωνο με το εν 

εξελίξει πρόγραμμα μεταρρύθμισης της ΔΔΟ και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Θα 

συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ ένα συγκεκριμένο 



 

 

 

κανόνα επί της υπεραπόδοσης εσόδων που θα τεθεί σε ισχύ μετά την προγραμματική 

περίοδο για την ένταξη στον ΟΝΠ και, εν πάση περιπτώσει, θα συμφωνήσουμε μαζί τους 

αν το μέγεθος και η φύση των απροσδόκητων εσόδων και η δημοσιονομική 

υπεραπόδοση κατά το προηγούμενο έτος επιτρέπουν ένα μεγαλύτερο ύψος των 

δαπανών κατά το τρέχον έτος, με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχουν προβλεπόμενα κενά. 

Έχουμε ορίσει την εντολή μιας ειδικής ομάδας εργασίας στο ΓΛΚ για να συντονιστεί με τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων 

υπουργείων για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη ΔΔΟ και θα καταστεί 

λειτουργική ως τον Ιούνιο του 2014. 

 Διαδικασία Προϋπολογισμού. Ως τον Σεπτέμβριο του 2014, θα επανεξετάσουμε τις 

εσωτερικές διαδικασίες κατάρτισης της ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού για να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με την ανωτέρω αναθεωρημένη νομοθεσία. Η 

επανεξέταση αυτή θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την προετοιμασία και την 

υλοποίηση της ΜΠΔΣ και των δεσμών μεταξύ της στρατηγικής και της ετήσιας 

διαδικασίας του προϋπολογισμού. Μέχρι τον Μάρτιο του 2015, θα αναθεωρήσουμε τη 

δομή της Ταξινόμησης Προϋπολογισμού της Κυβέρνησης και του Λογιστικού Σχεδίου με 

σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία του προϋπολογισμού του 2016 

(διαρθρωτικό ορόσημο).  

 Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Έχουμε καταθέσει στο κοινοβούλιο νομοθεσία για τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, και θα διορίσουμε το 

Διοικητικό Συμβούλιο έως το τέλος Ιουλίου 2014. Το Συμβούλιο θα αξιολογεί τις 

μακροοικονομικές προβλέψεις και παραδοχές για τον προϋπολογισμό και την 

προετοιμασία της ΜΠΔΣ, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης ως προς τους στόχους 

και τους κανόνες, και την παροχή ανεξάρτητων εκ των προτέρων αναλύσεων πολιτικής 

και αξιολογήσεων των δημοσιονομικών εξελίξεων και προκλήσεων. 

 ΓΔΟΕ. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των νεοσυσταθεισών γενικών διευθύνσεων 

οικονομικών υπηρεσιών (ΓΔΟΕ) στα αρμόδια υπουργεία, έχουμε δημιουργήσει μια 

εξειδικευμένη μονάδα στο ΓΛΚ για να υποστηρίξει τους υπολόγους και το προσωπικό στις 

μονάδες τους. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, το ΓΛΚ θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει ένα 

πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στο 

προσωπικό των ΓΔΟΕ στην άσκηση των καθηκόντων τους. Θα στελεχώσουμε πλήρως τις 

ΓΔΟΕ στα αρμόδια υπουργεία μέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

 Εξορθολογισμός των διαδικασιών πληρωμών. Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στις 

διαδικασίες ΤΠΕ και στις διοικητικές διαδικασίες, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του, 

έχουμε αναθεωρήσει και λάβει μέτρα για την ενίσχυση του σχεδίου αποκατάστασης 

καταστροφών και θα προβούμε σε ελέγχους του συστήματος και σε δοκιμές με εντατικές 

συνθήκες ως τον Σεπτέμβριο του 2014. Θα προβούμε σε επανεξέταση των οικονομικών 

διαδικασιών του ΠΔΕ ως τον Ιούνιο του 2014 για να διαπιστωθεί αν οι πληρωμές του 

ΠΔΕ είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών και, 

εάν όχι, θα προτείνουμε τις αναγκαίες αλλαγές. Παράλληλα, θα απλουστεύσουμε τις 



 

 

 

διαδικασίες που συνδέονται με την εκτέλεση του ΠΔΕ, όπως αρμόζει στη σύγχρονη 

οικονομική διαχείριση ενός πολυετούς επενδυτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι διαδικασίες ΠΔΕ θα υπόκεινται σε αποτελεσματικούς 

ελέγχους και ισορροπίες με καλό σχεδιασμό και σε μια διαδικασία μετάβασης προς τις 

βελτιωμένες διαδικασίες. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πλήρως συμβατό με το έργο ΕΠΑ, 

εξασφαλίζοντας έτσι την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της συνολικής εκτέλεσης του 

κρατικού προϋπολογισμού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) και το ΓΛΚ θα ετοιμάσουν ένα 

σημείωμα σχετικά με το ρόλο και την έκταση για τον εξορθολογισμό των εκ των 

προτέρων ελέγχων του ΕΣ στο δημοσιονομικό έλεγχο, και (i) θα υποβάλλουμε στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας ένα Προεδρικό Διάταγμα τον Μάιο του 2014 μετά την έγκριση 

από την Ολομέλεια του ΕΣ της αύξησης του ορίου εκ των προτέρων ελέγχου από το 

σημερινό επίπεδο των €15.000 στις €30.000 για τις δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισμού, και να επανεξετάσουμε τις επιπτώσεις της και να επαναϋποβάλουμε 

μια τροποποίηση ως τον Νοέμβριο του 2014 για να αυξηθεί το κατώτατο όριο για τις 

δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στις €45.000, έτσι ώστε να μειωθεί ο συνολικός όγκος 

των εκ των προτέρων ελέγχων που υπερβαίνουν το τρέχον 70 τοις εκατό, με την 

επιφύλαξη της έγκρισης της ολομέλειας του ΕΣ· και (ii) θα υποβάλουμε νομοθεσία για την 

επέκταση των προσυμβατικών ελέγχων από το ΕΣ. Έχουμε ξαναϊεραρχίσει τις 

προτεραιότητες του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης μας για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών, και μετά από κατάλληλες 

δοκιμές θα επεκτείνουμε τη χρήση των ΠΣΧΔ στις ΓΔΟΥ των υπουργείων και του ΕΣ, 

συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής μεταφοράς εγγράφων, έως το τέλος του 2014. 

Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή των απαραίτητων εφαρμογών πληροφορικής μέχρι 

τον Οκτώβριο του 2014. Επιπλέον, θα θεσπίσουμε νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2014 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι νοσοκομειακές ιατρικές απαιτήσεις θα πρέπει να 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ από τον Ιανουάριο του 2015. Θα αναπτύξουμε 

επίσης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ως τον Ιούνιο του 2014 για να διευκρινιστούν οι 

μεταφορές από τα ΤΚΑ στον ΕΟΠΥΥ, και θα δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τη 

διεξαγωγή πλήρων ελέγχων σε όλες τις απαιτήσεις από τον Ιανουάριο του 2014 με σκοπό 

όλες οι επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών να καλύπτουν τα ελλείμματα των 

δημοσίων νοσοκομείων και οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ στα δημόσια νοσοκομεία θα 

τακτοποιηθούν εκ των υστέρων, με βάση το συνολικό ποσό των απαιτήσεων που θα 

έχουν ελεγχθεί πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ. 

 Διαχείριση διαθεσίμων. Με πληροφορίες που παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

από το Υπουργείο Οικονομικών και από τα αρμόδια υπουργεία, συμπεριλαμβανομένων 

του μεγέθους και της μεταβλητότητας των μηνιαίων ταμειακών υπολοίπων των 20 

φορέων σε επιμέρους τομείς με τα μεγαλύτερες μέσα ταμειακά διαθέσιμα το 2013, ως 

προαπαιτούμενη δράση, θα υλοποιήσουμε ένα ενδιάμεσο πλαίσιο δανεισμού με 

συμφωνία επαναγοράς με κάποιους από τους φορεί ώστε να βοηθήσει στην ανακούφιση 

των κρατικών αναγκών χρηματοδότησης το 2014, επιτρέποντας στην Τράπεζα της 

Ελλάδα, ενεργώντας υπό την ιδιότητά της να διαχειρίζεται τη ρευστότητα ορισμένων εκ 

των φορέων να συνάπτει συμφωνίες επαναγοράς με τον ΟΔΔΗΧ, σε συμμόρφωση με την 



 

 

 

απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των 

ταμειακών υπολοίπων των ΟΚΑ και των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και στις εμπορικές τράπεζες ώστε να εξευρεθούν πόροι που μπορούν να 

δανειστούν στο κράτος, και την επανεπένδυση ομολόγων του ΕΤΧΣ που λήγουν και 

ανήκουν στα ΤΚΑ σε τίτλους του δημοσίου. Οι συμβάσεις που σχετίζονται με τις δύο 

αυτές πράξεις θα πρέπει να καθορίζουν σαφώς ότι οι τίτλοι αυτοί δεν θα μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συναλλαγής κατά τη διάρκεια των συμβάσεων από 

τους αντισυμβαλλομένους. Θα ολοκληρώσουμε την επισκόπηση των λογαριασμών του 

κράτους σε εμπορικούς λογαριασμούς ως τα τέλη Μαΐου και θα προτείνουμε το κλείσιμο 

όλων των περιττών λογαριασμών ως το τέλος Ιουλίου 2014. Ως το τέλος Ιουλίου, μετά 

από περαιτέρω εκτίμηση του νομικού πλαισίου των σχετικών φορέων, θα αναπτύξουμε 

ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης διαθεσίμων προκειμένου να εφαρμοστεί 

πλήρως από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. 

 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μειώσαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από €9,4 δις 

στο τέλος του 2012 στα €4,7 δις στο τέλος του 2013. Δεσμευόμαστε για την εκκαθάριση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών από υπάρχοντες πόρους για την περίοδο 2012-13, με διατήρηση 

των πόρων από το ειδικό κονδύλιο για την εκκαθάριση των οφειλών προ του 2012. 

Επεκτείνουμε το χρονοδιάγραμμα της εκκαθάρισης των προ του 2012 ληξιπρόθεσμων 

οφειλών στο 3
ο
 τρίμηνο του 2015 και κατά συνέπεια θα ολοκληρώσουμε ένα στοχευμένο 

έλεγχο των πληρωτέων λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης ως το τέλος του 2015. 

Έχουμε ξεκινήσει τον εξωτερικό έλεγχο των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα 

ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου 2014 για τις υποχρεώσεις ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης και ως τον Σεπτέμβριο του 2014 για τις υποχρεώσεις εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης, και θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των προ του 2013 υποχρεώσεων του 

ΕΟΠΥΥ ως το τέλος του 2014. Η ολοκλήρωση του ελέγχου -σε στενή συνεργασία με το ΕΣ-

θα βοηθήσει στην επικύρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και θα 

προετοιμάσει για την εκκαθάρισή τους.  

 Υποβολή εκθέσεων. Εκδώσαμε, για πρώτη φορά, μια μηνιαία δημοσιονομική έκθεση που 

περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία άνω της γραμμής για όλους τους υποτομείς της γενικής 

κυβέρνησης, με βάση το νέο Μηνιαίο Δημοσιονομικό Σύστημα Αναφοράς και σύμφωνα με 

διεθνείς στατιστικές ταξινομήσεις (GFSM2001/ΕΣΟΛ95). Επιπλέον, λαμβάνουμε μέτρα για 

την αντιμετώπιση των στατιστικών αποκλίσεων μεταξύ των δεδομένων άνω και κάτω 

της γραμμής στις στατιστικές δημόσιων οικονομικών. Ειδικότερα, ως τον Μάιο του 2014, 

η Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος και το ΓΛΚ θα υπογράψουν ένα 

μνημόνιο συνεννόησης για την εφαρμογή τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση μία σύγκριση 

μεταξύ των δεδομένων για τις καταθέσεις και τα δάνεια των μεμονωμένων κρατικών 

φορέων που συλλέγονται νομισματικούς και χρηματοπιστωτικούς στατιστικούς σκοπούς, 

και των αντιστοίχων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω του Μηνιαίου 

Δημοσιονομικού Συστήματος Αναφοράς του ΓΛΚ. Αυτό το ΜΣ θα σέβεται πλήρως την 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών 

στατιστικών πληροφοριών. Η πρώτη άσκηση σύγκρισης θα ολοκληρωθεί ως τον 



 

 

 

Σεπτέμβριο του 2014 για δεδομένα τέλη Ιουνίου για περίπου 60-100 φορείς. Κανένα 

ατομικό δεδομένο δεν θα πρέπει να μοιράζεται με το ΓΛΚ χωρίς τη ρητή συγκατάθεση 

των επηρεαζόμενων μεμονωμένων φορέων που θα παρέχεται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Από την άποψη της θεσμικής κάλυψης, η αναφορά θα είναι το μητρώο των 

κρατικών φορέων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).  

6.      Έχουμε εισαγάγει νέους ΚΔΕ για το 2014 για να επικεντρωθούμε στην ταχύτητα 

επεξεργασίας των κυβερνητικών πληρωμών και των θεμάτων ΔΔΟ στον κοινωνικό 

τομέα. Έχουμε θέσει ένα νέο στόχο για την έγκαιρη πληρωμή των τιμολογίων που 

λαμβάνονται από την κεντρική κυβέρνηση, και προσθέσαμε τρεις ΚΔΕ για τη ΔΔΟ στον 

κοινωνικό τομέα για την εξασφάλιση (1) έγκαιρης μεταφοράς της είσπραξης ασφαλίστρων 

ασφάλισης υγείας από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ, (2) την έγκαιρη υποβολή αξιώσεων την από τα 

δημόσια νοσοκομεία στον ΕΟΠΥΥ, και (3) των έγκαιρων πλήρων ελέγχων των ιατρικών 

απαιτήσεων στον ΕΟΠΥΥ. Οι τριμηνιαίοι στόχοι είναι στον Πίνακα 3.  
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Πρόεδρος, 

Ευρωομάδα, 

Βρυξέλλες. 

 

κ. Sim Kallas 

Αντιπρόεδρος 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Βρυξέλλες. 

 

κ. Mario Draghi, 

Πρόεδρος, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

Φρανκφούρτη. 

 

Αγαπητοί κύριοι Dijsselbloem, Kallas και Draghi, 

 

Στο επισυναπτόμενη επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεννόησης (αποτελεούμενο 

από το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών και το 

Μνημόνιο Συγκεκριμένων Προϋποθέσεων Οικονομικής Πολιτικής) περιγράφουμε 

την πρόοδο και τα βήματα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

οικονομικής προσαρμογής της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η ύφεση υποχωρεί, και υπολογίζουμε ότι η 

οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2014. Περιμένουμε να έχουμε επιτύχει 

ένα σημαντικό πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2013 σε όρους 

προγράμματος, πάνω από τον στόχο και ενωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Η 

εξωτερική θέση της χώρας έχει επίσης βελτιωθεί με το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών να εμφανίζει πλεόνασμα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Ωστόσο, 

η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας και του δημόσιου χρέους, 

τα υψηλά υπόλοιπα μη - εξυπηρετούμενων δανείων και τα διαρθρωτικά ελλείμματα 

τρεχουσών συναλλαγών, παρά τις μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος που βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετούμε βασικές μεταρρυθμίσεις και λαμβάνουμε διορθωτικά 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και προαπαιτούμενων δράσεων για την αναθεώρηση 

αυτή. 

Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν: 

 Δημοσιονομική πολιτική. Μειώνουμε τα ανώτατων όρια δαπανών για να 

κλειδώσουμε τις δαπάνες που ήταν μικρότερες των προϋπολογισμένων το 

2013 και εφαρμόζουμε πολιτικές για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε 

ένα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 1 ½ τοις εκατό του 

ΑΕΠ το 2014. Δεσμευόμαστε να θεσπίσουμε πολιτικές συνεπείς με ένα 

πρωτογενές πλεόνασμα του 3 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015. Το σχέδιο 

προϋπολογισμού του 2015 θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους ΕΕ/ ΕΚΤ /ΔΝΤ 

μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης, παίρνουμε μέτρα για τον 

περιορισμό των δημοσιονομικών κινδύνων από τους τομείς της ενέργειας και 

της υγείας. 

 Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε εγκρίνει 

νομοθεσία για το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας και μεταρρυθμίσαμε 

περαιτέρω τους κωδικούς φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών 

διαδικασιών. Ως προαπαιτούμενο, έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για την 

ενίσχυση της αυτονομίας και τη βελτίωση των λειτουργιών της φορολογικής 

διοίκησης. Μεταρρυθμίζουμε τη δημόσια διοίκηση και καλύπτουμε την 

υστέρηση με τους συμφωνημένους στόχους για τις αποχωρήσεις και την 

κινητικότητα. Έχουμε λάβει μέτρα για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών 

πληρωμής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της περαιτέρω 

συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 Χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η επανεξέταση της ποιότητας του 

ενεργητικού και οι ασκήσεις προσομοίωσης κινδύνου κατέδειξαν την 

ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου των τραπεζών και την 

επιτάχυνση της διαδικασίας για την επιδιόρθωση των ισολογισμών των 

τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα της 

Ελλάδας υποχρεώνει τις τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια όπως αυτά 

προσδιορίζονται στις ασκήσεις προσομοίωσης κινδύνου έως τέλος Ιουνίου 

του 2014 και διατηρούν τα αποθεματικά του ΤΧΣ ως ασπίδα προστασίας. 

Δεσμευόμαστε να κάνουμε επειγόντως μεταρρυθμίσεις των πλαισίων 

αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και να ενισχύσουμε 

την εποπτεία των τραπεζών. 

 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Με 

πρωτοβουλία μας και σε συμφωνία με την ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, έχουμε υιοθετήσει 

σημαντικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για την εξάλειψη ρυθμιστικών 

περιορισμών του ανταγωνισμού σε τέσσερις τομείς. Ως προαπαιτούμενο 

έχουν επίσης υλοποιηθεί αρκετές δράσεις για την υποστήριξη του 

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, και έχουμε εμπροσθοβαρώς μειώσει τη 

φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση της εργασίας. Επιπρόσθετες 

μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μέτρα για το άνοιγμα των κλειστών 

επαγγελμάτων, τη βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, 

την ελάφρυνση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις και τη βελτίωση 

της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών. 

Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που τίθενται στα συνημμένα Μνημόνια είναι επαρκείς 

για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο του προγράμματος και είμαστε έτοιμοι να 

λάβουμε όλα τα μέτρα που μπορεί να κριθούν κατάλληλα για τον σκοπό αυτό καθώς 

αλλάζουν οι συνθήκες. Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το ΔΝΤ και την ΕΚΤ πριν από την η υιοθέτηση όποιων τέτοιων δράσεων και πριν 

από την αναθεώρηση των πολιτικών που περιέχονται σε αυτά τα Μνημόνια.  



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

3 

 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα ελέγχεται μέσω ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης 

και διαρθρωτικών ορόσημων, όπως περιγράφεται στα συνημμένα έγγραφα του 

προγράμματος. Οι τριμηνιαίες αξιολογήσεις θα εκτιμούν την πρόοδο στην εφαρμογή 

του προγράμματος και θα επιτυγχάνουν συνεννόηση για τυχόν επιπρόσθετα μέτρα 

που μπορεί να απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του.  

Σε αυτή τη βάση, ζητάμε την εκταμίευση του ποσού των 8,3 δισ. Ευρώ στο πλαίσιο 

χρηματοδότησης του EFSF που υποστηρίζει το Δεύτερο Πρόγραμμα Προσαρμογής 

για την Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε τα ορόσημα τέλος Μαΐου 

και τέλος Ιουνίου προκειμένου να πληρούμε τις προϋποθέσεις της εκταμίευσης όλων 

των υπο-δόσεων. 

Το γράμμα κοινοποιείται και στην κα Lagarde. 

 

-------------------------------------- 

Αντώνης Σαμαράς 

Πρωθυπουργός 

 

 

-------------------------------------------                 --------------------------------------- 

Γιάννης Στουρνάρας                                       Γιώργος Προβόπουλος 

Υπουργός Οικονομικών                               Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες 

Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 
 

 

Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EΤΧΣ), υπόκεινται σε τριμηνιαίες 

αξιολογήσεις των προϋποθέσεων στη διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των 

δόσεων βασίζεται στην τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων επίδοσης και στη θετική 

αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε σε σχέση με τα κριτήρια πολιτικής της 

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

τροποποιήθηκε, εφεξής η απόφαση του Συμβουλίου), και το Μνημόνιο 

Συνεννόησης, που αποτελείται από το Μνημόνιο Οικονομικών και 

Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) και του Μνημονίου Συνεννόησης στις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής. 

Το παράρτημα σχετικά με την παροχή στοιχείων αποτελεί τμήμα του Μνημονίου και 

το πόσο καλά έχει τηρηθεί θα εξεταστεί κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης. 

Η Ελλάδα δεσμεύεται να διαβουλεύεται με τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου παρέχοντας επαρκή χρόνο για την αξιολόγηση. 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει τριμηνιαία έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 

του Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης της 26ης 

Οκτωβρίου 2011, η κυβέρνηση θα συνεργαστεί πλήρως με τα κλιμάκια της 

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

εφαρμογής του προγράμματος, και θα παράσχουμε στις ομάδες προσωπικού 

πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες της Ελληνικής 

Διοίκησης. 

Η κυριότητα του προγράμματος και όλων των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος παραμένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

. 

 

  



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

5 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες 

Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 
 

Περιεχόμενα 

1. Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών ................................................................................ 8 

2. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον ............................................ 10 

2.1. Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την 

μείωση του δημόσιου χρέους ........................................................................................................... 10 

2.1.1. Αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ .......................................................... 12 

2.1.2. Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ ........................ 13 

2.1.3. Μεταρρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση των Αποκρατικοποιήσεων ............................. 13 

2.1.4. Μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση αποκρατικοποίησης της ακίνητης περιουσίας . 14 

2.1.5. Τιτλοποίηση-Νομισματοποίηση ................................................................................... 15 

2.1.6. Έσοδα Αποκρατικοποιήσεων ........................................................................................ 15 

2.2. Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής ............................................................................. 15 

2.2.1. Ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων των Φορολογικών Κωδικών και του Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας .................................................................................................................................... 15 

2.2.2. Βελτίωση του συστήματος ΦΠΑ ................................................................................... 19 

2.3. Μεταρρυθμίσεις της διοίκησης εσόδων ............................................................................... 20 

2.3.1. Οργάνωση ..................................................................................................................... 21 

2.3.2. Μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και τη διαφθορά ..................... 23 

2.3.3. Συλλογή εσόδων και χρεών ........................................................................................... 24 

2.3.4. Διαχείριση των Υπηρεσιών Δημόσιων Εσόδων ............................................................ 25 

2.4. Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ........................................ 26 

2.4.1. Παρακολούθηση και αναφορά ..................................................................................... 26 

2.4.2. Ροές πληρωμών και εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ......................................... 27 

2.5. Δικλείδες ασφαλείας για την επίτευξη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων ........................ 29 

2.5.1. Ενίσχυση εθνικών κανόνων προϋπολογισμού σύμφωνων με το Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο της ΕΕ ............................................................................................................................ 30 

2.5.2. Προετοιμασία και εφαρμογή του Προϋπολογισμού .................................................... 30 

2.5.3. Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί κυρώσεων.................................................... 31 

2.5.4. Λογαριασμό εξυπηρέτησης του χρέους και διαχείριση ρευστών διαθέσιμων ............ 31 

2.6. Για μια δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική και αποδοτική ........................................... 32 

2.6.1. Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ...................................................................... 32 

2.6.2. Αντιμετώπιση της διαφθοράς ....................................................................................... 36 

2.6.3. Συντονισμός των κυβερνητικών πολιτικών και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-
Government) ................................................................................................................................. 36 

2.6.4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT) στη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας 
Διοίκησης ...................................................................................................................................... 37 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

6 

 

2.7. Αποφυγή σπατάλης και ποιοτική ενίσχυση μέσω χρηστών δημοσίων προμηθειών ........... 38 

2.8. Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για την εξασφάλιση βιωσιμότητας ...... 41 

2.8.1. Αναθεώρηση το τρέχοντος συστήματος ασφαλιστικών εισφορών .............................. 41 

2.8.2. Βελτίωση της Είσπραξης ............................................................................................... 43 

2.8.3. Βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων και αναφορές σχετικά με το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης .................................................................................................................. 45 

2.9. Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ............................................. 46 

2.9.1. Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης ................................................................................. 46 

2.9.2. Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
 49 

2.9.3. Παροχές Υπηρεσιών από το ΕΣΥ ................................................................................... 50 

2.9.4. Κεντρικές Προμήθειες ................................................................................................... 52 

2.10. Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης ......................................................................... 53 

3. Πλαίσιο για την ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος ......................... 54 

3.1. Πλαίσιο για την ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος ....................... 54 

3.2. Χρηματοδότηση .................................................................................................................... 55 

3.3. Ενίσχυση της εποπτείας και της διαχείρισης των προβληματικών στοιχείων ενεργητικό .. 55 

3.4. Βελτίωση των διαδικασιών εξυγίανσης του χρέους ............................................................. 56 

3.5. Διόρθωση των δομών διακυβέρνησης ................................................................................... 57 

3.6. Στρατηγική για τον τομέα συνεταιριστικής τραπεζικής ........................................................ 57 

3.7. Δημοσιονομική πολιτική που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη φερεγγυότητα των 

τραπεζών ........................................................................................................................................... 58 

3.8. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .................................................................................. 58 

3.9. Κλάδος Ασφάλισης ................................................................................................................ 58 

4. Ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης ..................... 58 

4.1. Το σύστημα διαμόρφωσης μισθών....................................................................................... 59 

4.2. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας, παραοικονομίας και μείωση του κόστους 

συμμόρφωσης ................................................................................................................................... 59 

4.3. Περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου ................................................................ 59 

4.4. Επέκταση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας .............. 60 

4.5. Στήριξη προς τους Ανέργους ................................................................................................. 61 

4.6. Ανάπτυξη Κοινωνικής Πρόνοιας και Προώθηση της Ένταξης ............................................... 62 

5. Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική δραστηριότητα .................................. 65 

5.1. Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος . 65 

5.1.1. Εξορθολογισμός / εξάλειψη οιονεί χρεώσεων ............................................................. 65 

5.1.2. Περιορισμός διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών ........................................ 65 

5.1.3. Βελτίωση χωροταξικού σχεδιασμού ............................................................................. 68 

5.1.4. Ενίσχυση του ανταγωνισμού και προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης ................. 70 

5.2. Έρευνα και Ανάπτυξη και Καινοτομία ................................................................................... 71 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

7 

 

5.3. Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας

 72 

5.3.1. Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας ........................................................... 72 

5.3.2. Στατιστικά στοιχεία δικαστικού συστήματος................................................................ 72 

5.3.3. Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων .............................................................. 72 

5.3.4. Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων ......................................................... 73 

5.3.5. Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) στα δικαστήρια ............ 73 

5.3.6. Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και διαμεσολάβησης ......................... 73 

5.3.7. Άλλα μέτρα για τη δικαστική μεταρρύθμιση ................................................................ 74 

6. Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών ................................................................................... 75 

6.1. Ενεργειακή πολιτική .............................................................................................................. 75 

6.1.1. Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα κόστη ............... 75 

6.1.2. Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για μη διασυνδεδεμένα νησιά .... 75 

6.1.3. Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .. 76 

6.1.4. Ρευστότητα και ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της ενέργειας ............................ 76 

6.1.5. Αγορές Ενέργειας .......................................................................................................... 77 

6.1.6. Αγορά Καυσίμων ........................................................................................................... 79 

6.2. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ................................................................................................... 80 

6.3. Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες ............................................................................... 81 

6.3.1. Ναυτιλιακές δραστηριότητες και λιμάνια .................................................................... 81 

6.3.2. Αερομεταφορές ............................................................................................................. 82 

6.3.3. Σιδηρόδρομοι ................................................................................................................ 83 

6.3.4. Εφοδιαστικές αλυσίδες ................................................................................................. 83 

7. Ανταγωνισμός .................................................................................................................... 83 

7.1. Τομέας Λιανικού Εμπορίου ................................................................................................... 83 

7.2. Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή υπηρεσιών. ................ 84 

7.2.1. Επιπρόσθετα μέτρα ....................................................................................................... 84 

7.2.2. Διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ............................... 84 

8. Αυξάνοντας τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ............................................. 85 

8.1. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕ) ....................................................... 85 

8.2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ............................................... 88 

9. Θεσμική συμμόρφωση........................................................................................................ 89 

9.1. Στατιστικά .............................................................................................................................. 89 

9.2. Άλλες Θεσμικές απαιτήσεις .................................................................................................. 90 

10. Παραρτήματα ..................................................................................................................... 91 

10.1. Εκκρεμείς Κυβερνητικές Δράσεις για αποκρατικοποίηση .................................................... 91 

10.2. Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ................................................................................................... 92 

10.3. Στατιστικά δεδομένα που θα δημοσιεύσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης .............................. 94 

10.4. Παροχή στοιχείων ................................................................................................................. 96 

 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

8 

 

1.  Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών 
 

 

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί τον στόχο πρωτογενούς 

ισοζυγίου για το 2013 σε όρους προγράμματος κατά ένα σημαντικό περιθώριο και ενωρίτερα 

από το χρονοδιάγραμμα. Η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από το πλεόνασμα είναι υπό-εκτέλεση 

των δαπανών, καθώς και υπερ-απόδοση των κρατικών εσόδων. Η στατιστική επικύρωση όλων των 

στοιχείων του 2013 έχει αναλάβει η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat. Ο βαθμός της υπερ-απόδοσης θα 

καθοριστεί με τη δημοσίευση του επίσημου ελλείμματος σε δεδουλευμένη βάση από την Eurostat στις 

23 Απριλίου 2014. Σύμφωνα με τη δήλωση της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου 2012, όταν τα στοιχεία 

επικυρωθούν οι αρχές προτίθενται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 30 τοις εκατό της υπεραπόδοσης 

στον ειδικό λογαριασμό για τη μείωση του χρέους έως τον Απρίλιο του 2014. Επίσης, ένα άλλο μέρος 

της υπεραπόδοσης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών της 

κυβέρνησης που συνδέονται με το παρελθόν, γεγονός που δεν επηρεάζει το έλλειμμα του 2014. 

 

 

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

στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων στη Γενική Κυβέρνηση σε όρους προγράμματος 

τουλάχιστον 2.750 εκατ. ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) το 2014, 5.650 εκατ. ευρώ (3,0% του ΑΕΠ) το 

2015 και 8,900 ευρώ εκατ. ευρώ (4,5% του ΑΕΠ) το 2016. Oι στόχοι για τα πρωτογενή 

πλεονάσματα συνεπάγονται ένα έλλειμμα όλης της Κυβέρνησης ύψους 2,9% του ΑΕΠ το 2014, 2,1% 

του ΑΕΠ το 2015 και 0,7% του ΑΕΠ το 2016. 

 

Για τους σκοπούς του προγράμματος, το πρωτογενές ισοζύγιο ορίζεται ως το ισοζύγιο Γενικής 

Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) (EDP B.9) 

μείον τους ενοποιημένους τόκους πληρωτέους Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 95 (EDP D.41), 

αναπροσαρμοσμένο για τους ακόλουθους παράγοντες (i) τα δεδουλευμένα έσοδα από την εισφορά 

ακινήτων που συλλέγονται μέσω της ΔΕΗ ενός δεδομένου έτους θα περιλαμβάνουν τις ταμειακές 

εισπράξεις εντός του έτους καθώς και τα ποσά που αφορούν το συγκεκριμένο έτος και εισπράττονται 

μέχρι τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Το έλλειμμα θα εξαιρεί τα ακόλουθα (ii) την πώληση μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως η γη, τα κτίρια, και άλλες παραχωρήσεις ή 

άδειες εκμετάλλευσης, εκτός εάν αυτά έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, (iii) 

δαπάνες που συνδέονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και άλλων μέτρων στήριξης των 

τραπεζών, (iv) των πληρωμών από τις τράπεζες που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη φερεγγυότητα ή 

τη ρευστότητα τους, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδα, επιβεβαιώνει ότι μια τέτοια πληρωμή είναι 

συμβατή με τη διατήρηση των κατάλληλων κεφαλαιακών αποθεμάτων και την μελλοντική 

ρευστότητα, μεταξύ άλλων με την επαλήθευση της συνέπειας με τα επιχειρηματικά σχέδια των 

τραπεζών, όπως περιλαμβάνονται στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (δύο 

εξαιρέσεις σε αυτό είναι ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και οι δομές εγγυητικών αμοιβών που 

ισχύουν σήμερα ), (v) όλες οι μεταβιβάσεις που συνδέονται με τις αποφάσεις του Eurogroup της 21 

του Φεβρουαρίου 2012 και 26 Νοεμβρίου του 2012 σε σχέση με εισοδήματα Εθνικών Κεντρικών 

Τραπεζών της ζώνης του Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ΤτΕ, που απορρέουν από τις επενδύσεις σε 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρούν στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια (vi) 

οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με τα μέτρα μείωσης του χρέους που 

συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως η μείωση του επιτοκίου Ελληνικής Δανειακής 

Διευκόλυνσης (GLF) που υπολογίζονται κάτω από τη γραμμή στην ανάλυση βιωσιμότητας του 

χρέους και (vii) καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης που σχετίζονται με 

την δημόσιες επιχειρήσεις που εκκαθαρίζονται πάνω από ό, τι αναμένεται ήδη στο δημοσιονομικό 

πρόγραμμα για το τρέχον οικονομικό έτος. 

 

Οι αρχές έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν στο ακέραιο τα μέτρα για τη διασφάλιση του στόχου 

του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2014 ύψους 1,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι αρχές 

έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν μια σειρά από διαρθρωτικές δημοσιονομικές πολιτικές για τη 
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χρηματοδότηση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη (π.χ. μια φιλόδοξη μείωση των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 3,9% και η κατάργηση μιας σειράς φόρων υπέρ τρίτους). 

Αυτές οι δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές περιλαμβάνουν την μείωση των δεσμευτικών 

ανώτατων ορίων δαπανών στο ΜΠΔΣ 2015-18 για να κλειδώσουν οι δαπάνες που υπο-εκτελέστηκαν 

το 2013, καθώς και τη δέσμευση να ληφθούν συμψηφιστικές δράσεις σε περίπτωση που υπάρξουν 

πρόσθετες αρνητικές δικαστικές αποφάσεις σχετικά με ειδικά μισθολόγια ή εισφορές στα ακίνητα. 

 

Οι αρχές δεσμεύονται για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2015. Οι τρέχουσες 

προβλέψεις υποδεικνύουν την ύπαρξη δημοσιονομικού κενού για το 2015, το οποίο οι αρχές 

προτίθενται να κλείσουν, σε πρώτο στάδιο, μέσω της επέκτασης μέτρων που λήγουν, 

συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ερώτημα σχετικά με το κλείσιμο του κενού για 

το 2015 θα συζητηθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2015. Εάν υπάρχει 

συνεχής υπεραπόδοση των εσόδων, δεδομένης της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, οι αρχές 

σε συνεννόηση με την ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ να εξετάσει τη μείωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών, 

στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση των φορολογικών βάσεων. Σύμφωνα με το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο, το 2015-18 ΜΠΔΣ θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο μέχρι 15, Μαΐου 2014, και το 

σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 θα πρέπει να συμφωνηθούν με την ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ μέχρι το 

τέλος Σεπτεμβρίου 2014. 

 

 

 

Άλλες δράσεις: 

 

1. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, προκειμένου να μειωθούν οι 

δαπάνες νοσοκομείων κατά ευρώ 25 εκατ. το 2014 (Ιούλιος 2014).  

 

  

Πριν από την εκταμίευσης η Κυβέρνηση θα: 

a. Ενίσχυση της συλλογής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) με απόδοση 

περίπου 500 εκατ. ευρώ από: (i) κυρώσεις στους εργοδότες που δεν δηλώνουν με ακρίβεια 

τις υποχρεώσεις τους για ΕΚΑ στην Περιοδική Αναλυτική Δήλωση (ΠΑΔ), οι οποίες είναι 

ισοδύναμες με τις κυρώσεις για μη καταγεγραμμένους εργαζόμενους (ii) τη θέσπιση 

υποχρεωτικής δήλωσης των εισφορών για εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις στο ΕΤΕΑ και 

ΤΑΠΙΤ στην ΠΑΔ και (iii) την επέκταση των αυτόματων υπενθυμίσεων σε όλους τους 

εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους για ΕΚΑ τον προηγούμενο 

μήνα, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που δηλώνουν υποχρεώσεις εισφοράς για 

εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις μέσω απόφασης ΓΓΔΕ για το ταίριασμα δεδομένων του 

PAYE και των ΠΑΔ (iv) αυτοματοποίηση του συμψηφισμού των εισφορών του ΟΓΑ και 

του ΟΑΕΕ με τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

b. Προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του ενιαίου 

μισθολογίου στα Νομικά Πρόσωπα που θα συμβάλλουν (μεταξύ άλλων εξοικονομήσεων 

κυρίως σε λειτουργικές δαπάνες) στην υλοποίηση της μείωσης των ανώτατων ορίων 

δαπανών τους κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ που θα περιέχεται στο ΜΠΔΣ 2015-18. 

c. Μειώσει τη δαπάνη για αμυντικές προμήθειες με σκοπό απόδοση 50 εκ. Ευρώ από το 

2014 και μετά. 

d. Νομοθετεί τον αυτόματο συμψηφισμό του ΦΠΑ και επιστροφών φόρου εισοδήματος με τις 

οφειλές ΟΚΑ, την εξάλειψη οικογενειακών παροχών του ΟΑΕΔ, την μείωση 

προγραμμάτων κατάρτισης του ΟΑΕΔ, τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων του ΟΑΕΕ, 

προκειμένου να αντισταθμίσει την μείωση του ποσοστού εισφορών για το ΙΚΑ κατά 3,9 

ποσοστιαίες μονάδες κατά 230 εκατ. ευρώ το 2014 και επιπλέον 115 εκατ. ευρώ το 2015. 

e. Κατάργηση του μερίσματος του ΤΕΑΔΥ ως μέρος των επικουρικών συντάξεων 
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2. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό 

ενδιαφέρον 

2.1. Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας 

στην οικονομία και την μείωση του δημόσιου χρέους 

 

Η αποκρατικοποίηση αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδα, καθώς 

συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους, - ιδίως μέσω της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων - 

και δημοσίων επιδοτήσεων, άλλων μεταφορών ή κρατικών εγγυήσεων σε κρατικές επιχειρήσεις. Είναι 

σημαντικό, ότι αυξάνει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και, κατ 'επέκταση, τη 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στο σύνολό της. Γι 'αυτό, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να 

προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά με το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων ακόμη και αν η 

πώληση των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τη διάρκεια του Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να μονώσει 

τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων από πολιτικές πιέσεις. 

 

Η παροχή βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις θα 

διασφαλίζονται πλήρως, θα είναι σύμφωνες με τους εθνικούς στόχους πολιτικής και με τη Συνθήκη 

της ΕΕ και τους σχετικούς δευτεροβάθμιους κανόνες δικαίου. Οι αρχές πρέπει να προχωρήσουν 

γρήγορα για τη δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου σε αυτές τις περιοχές που είναι απαραίτητα για 

τη διαδικασία αποκρατικοποίησης (αεροδρόμια, λιμάνια, το νερό, στοιχήματα σε άλογα), σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Γρήγορη μεταφορά των 

περιουσιακών στοιχείων της στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) διευκολύνει 

τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και σηματοδοτεί τη σαφή πρόθεση των Αρχών να ωθήσουν τη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης προς τα εμπρός. Οι μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της 

διαδικασίας αποκρατικοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων και 

των αποδόσεων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία / 

υποστήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 

 

Οι Αρχές / ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων με θέματα 

κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση 

αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ή, ενδεχομένως, για τη σημαντική αναδιάρθρωση ή εκκαθάριση. 

 

Η αποκρατικοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι υψίστης σημασίας στη διαδικασία 

αποκρατικοποίησης. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση έχει αναλύσει και ξεκίνησε μια ευρεία 

μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης που σχετίζεται με τη διαχείριση και την αποκρατικοποίηση της 

δημόσιας ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας 

του Υπουργείου Οικονομικών και του οργανισμού που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση και την 

προετοιμασία των ακινήτων, ETAD. Το ΤΑΙΠΕΔ εγκαινιάζει ένα μεγάλο έργο νομισματοποίησης / 

τιτλοποίησης, που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του 2014, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση 

διεθνών θεσμικών και άλλων επενδυτών και θα συμπληρώνει την απευθείας πώληση περιουσιακών 

στοιχείων που εξελίσσεται επί του παρόντος. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, μπορεί να βοηθήσει στην άντληση πρόσθετων εσόδων 

μεσοπρόθεσμα. Οι Αρχές θα αξιολογήσουν την πρόοδο στον τομέα αυτό κατά τους επόμενους μήνες 

και, αν απαιτείται, θα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τα έσοδα από 

αποκρατικοποιήσεις. 
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Πριν από την εκταμίευση: 

 

a. Σύμφωνα με τη Λιμενική Πολιτική (Ports Policy Paper), το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου 

μετοχών κύριου παραχωρησιούχου για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.  

b. Το ΤΑΙΠΕΔ διορίζει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. των εταιρειών του 

χαρτοφυλακίου του, όπου δεν εκπροσωπείται. 

c. Οι αρχές μεταβιβάζουν το 17% των μετοχών της ΔΕΗ που κατέχει η κυβέρνηση προς 

το ΤΑΙΠΕΔ για να ξεκινήσει η προετοιμασία αποκρατικοποίησης της εταιρείας. 

d. Η Κυβέρνηση υλοποιεί μια σειρά από εκκρεμείς δράσεις που απαιτούνται για την 

αποκρατικοποίηση βασικών φορέων (Όλες οι δράσεις της κυβέρνησης που εκκρεμούν, 

απαριθμούνται στο παράρτημα 11.1). 

e. Η ΔΕΗ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση του 

ΑΔΜΗΕ 

f. Οι αρχές υποβάλουν στο Κοινοβούλιο νομοθεσία σχετικά με την αποκρατικοποίηση 

της «μικρής» ΔΕΗ. 

g. Τροποποίηση του νόμου για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση του ΤΑΙΠΕΔ και να 

επιτραπεί ο απευθείας έλεγχος των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του. Οι αρχές θα 

υιοθετήσουν νομοθεσία, με διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ: 

h. Για να μπορεί ο Διευθύνων Σύμβουλος να ενεργεί ως πρόεδρος και να μειωθεί ο αριθμός 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να είναι παρόντες για να γίνει μια 

συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από 5 σε 4, για να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη 

λειτουργία σε περίπτωση που η θέση του προέδρου είναι κενή. Να παραχθούν προσωπικά 

συμβόλαια στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να περιοριστούν οι 

λόγοι για την απόλυση του διοικητικού συμβουλίου. Να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία σε 

εργαλεία και διαδικασίες για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Να τροποποιήσει τις 

απαιτήσεις για εκ των προτέρων αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, με την παροχή 

εναλλακτικών μηχανισμών που περιλαμβάνουν γνωμάτευση, διατηρώντας παράλληλα 

ισχυρές εκ των υστέρων εγγυήσεις. Νομοθετεί ότι μεγάλα/έκτακτα μερίσματα (δηλαδή, 

πάνω από τα κέρδη του προηγούμενου έτους ) ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τις 

οντότητες που τελούν υπό ιδιωτικοποίηση καταβάλλονται στο ΤΑΙΠΕΔ (και εντός 10 

ημερών στον ειδικό λογαριασμό). Απαλλάσσει το ΤΑΙΠΕΔ από τις απαιτήσεις του Ν. 

4111/2013 σχετικά με την υποβολή και την παρακολούθηση μηνιαίων/τριμηνιαίων στόχων 

και εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ υπό το Άρθρο. 78 

Ν.2362/1995 περιορίζονται σε: Ετήσιο προϋπολογισμό (δαπάνες και έσοδα) και όλες οι 

τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), ii 

Μηνιαία υποβολή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της χρηματοδότησης 

(απολογιστικά), iii. Μηνιαία υποβολή δεδομένων μισθολογικού κόστους (απολογιστικά) 

και iv. Μηνιαία υποβολή περίληψης ανάληψης υποχρεώσεων (απολογιστικά σε μηνιαία 

βάση, προϋπολογιστικά για ετήσιες δαπάνες του προϋπολογισμού). Το ΤΑΙΠΕΔ θα 

επανεξετάσει από Ιούνιο 2014 την ισχύουσα νομοθεσία για φορείς ΓΓ, 

συμπεριλαμβανομένου του Οργανικού Νόμου Προϋπολογισμού (Ν.2362/1995, σχετικά με 

τον εντοπισμό τυχόν νομικών διατάξεων που παρεμποδίζουν την ικανότητά του να 

λειτουργεί αποτελεσματικά ή έρχονται σε αντίθεση με τις πτυχές της νομοθεσίας του, και οι 

αρμόδιες Αρχές, σε συνεννόηση με τους ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, θα αναλάβει δράση για την 

αντιμετώπισή τους έως τον Οκτώβριο του 2014 (με την τροποποίηση του Οργανικού 

Νόμου Προϋπολογισμού.).  
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2.1.1. Αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ 

Μετά το σχέδιο που εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 

24ης Ιουλίου 2013, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 168 Α/24.7.2013), οι 

αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την αποκρατικοποίηση της «μικρής» ΔΕΗ έως τον Ιούνιο 2014. 

2. Ιδιοκτησία από το κράτος ή από οποιαδήποτε άλλο φορέα που ελέγχεται από το κράτος 

οποιασδήποτε ποσόστωσης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ θα υπόκεινται στους ακόλουθους 

όρους (συνεχής): 

i. Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

που έχει ανακοινωθεί, και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και τις 

βέλτιστες πρακτικές και με τους στόχους τους τρέχοντος δημοσιονομικού 

προγράμματος και χρηματοδότησης 

ii. Τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών του ΑΔΜΗΕ 

θα ασκείται χωριστά (δηλαδή από χωριστές κρατικές οντότητες) από εκείνα της ΔΕΗ 

ή άλλης εταιρείας ενέργειας 

iii. Η στρατηγική και οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων της Κυβέρνησης τηρούνται πλήρως 

iv. 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 διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, σε όλες τις φάσεις της, γίνεται σε πλήρη 

συνεργασία μεταξύ της ΔΕΗ, του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τη ρυθμιστική 

αρχή ενέργειας (ΡΑΕ), και το ΤΑΙΠΕΔ. Ένα τακτικό πρόγραμμα συναντήσεων έχει οριστεί, 

στις οποίες η ΕΕ και η Ευρωομάδα συμμετέχουν μέσω παρατηρητών (συνεχής). 

i. Απαιτείται από το ΤΑΙΠΕΔ να ασκήσει τις εξουσίες των μετόχων του στις 

εταιρείες στις οποίες το ΤΑΙΠΕΔ έχει την πλειοψηφία των μετοχών, σύμφωνα με 

ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο καθορίζει τους στόχους και τα κριτήρια 

σύμφωνα με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Σύμφωνα με την εν λόγω 

νομοθεσία, το ΤΑΙΠΕΔ εξασφαλίζει την τρέχουσα συμμόρφωση του εν λόγω 

πλαισίου συνεργασίας, μεταξύ άλλων με λήψη των κατάλληλων μέτρων προς τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση των σχετικών εταιρειών. 

 

i. Μέτρα για την ενίσχυση του ρυθμιστή για το νερό. Οι Αρχές ενισχύουν την ανεξαρτησία 

και την επιχειρησιακή ικανότητα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων μέσω αναθεώρησης της 

νομοθεσίας που επιτρέπει στον Ειδικό Γραμματέα να εκδίδει επίσημες αποφάσεις σχετικά 

με όλα τα ρυθμιστικά θέματα, παρέχοντάς του σύμβαση ορισμένου χρόνου, που θα 

διασφαλίσει τη συνέχεια και την ανεξαρτησία καθώς και με την ολοκλήρωση της 

μεταφοράς επτά υπαλλήλων. 
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2.1.2. Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ 

1. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αποκρατικοποίησης, η βιομηχανία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα 

συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες 2009/73/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ σχετικά με τις 

εσωτερικές αγορές ενέργειας (συνεχής).  

2.1.3. Μεταρρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση των Αποκρατικοποιήσεων 

. Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα που θα παρέχει το ΤΑΙΠΕΔ με όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να 

ελέγχει αποτελεσματικά τις εταιρείες για τις οποίες έχει την ευθύνη αποκρατικοποίησης, να βελτιώνει 

την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας που διέπει το ΤΑΙΠΕΔ και να μειώνει τη νομική 

αβεβαιότητα, ενώ θα εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας 

1. Για την ενίσχυση του καθεστώτος διακυβέρνησης της αποκρατικοποιήσεων, το ΤΑΙΠΕΔ θα 

ολοκληρώσει την αξιολόγηση των διαχειριστών και μελών του διοικητικού συμβουλίου 

των εταιρειών στο χαρτοφυλάκιό της και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (μεταξύ άλλων 

με την περάτωση του σχετικού διορισμού) σε σχέση με εκείνους που δεν αποδίδουν καλά ή 

των οποίων οι ενέργειες δεν είναι ευθυγραμμισμένες με το στόχο του ΤΑΙΠΕΔ για 

αποκρατικοποίηση. Η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΤΑΙΠΕΔ βάσει ενός συνόλου σαφών στόχων και των κριτηρίων έως (Ιούνιος 2014).  

2. Τα πλαίσια συνεργασίας με τις εταιρείες στις οποίες το ΤΑΙΠΕΔ έχει την πλειοψηφία των 

μετοχών θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΤΑΙΠΕΔ (Ιούνιος 2014) 

3. Για να διευκολυνθεί η στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και του ΤΑΙΠΕΔ, μια 

διυπουργική ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα υπεύθυνο για τη 

Δημόσια Περιουσία, με τη συμμετοχή του γραφείου του Πρωθυπουργού, και του ΤΑΙΠΕΔ, 

θα δημιουργηθεί η οποία θα συνεδριάζει σε δεκαπενθήμερη βάση για να αξιολογεί 

κυβερνητικές ενέργειες που εκκρεμούν και να εξασφαλίσει ταχεία ολοκλήρωσή τους. Μια 

έκθεση από αυτές τις συναντήσεις θα κυκλοφορεί στην ομάδα εργασίας μετά από κάθε 

συνεδρίαση, δείχνοντας εκκρεμή ζητήματα, και την επιτευχθείσα πρόοδο. Οι Αρχές θα 

αξιολογούν τον κατάλογο των δράσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και 

το ΔΝΤ σε μηνιαία βάση για να αξιολογούν από κοινού την πρόοδο (συνεχής).  

4. Το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζει και μοιράζεται με τους ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ λεπτομερή σχέδια και 

χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των πωλήσεων των μεγάλων περιουσιακών 

στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο των αποκρατικοποιήσεων, και τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά 

με την πρόοδο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα (συνεχής).  

5. Το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να 

προχωρήσει με τις αποκρατικοποιήσεις, τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς 

(συμπεριλαμβανομένων την κατάσταση κερδών και ζημιών, μια κατάσταση ταμιακών 

ροών, καθώς και έναν ισολογισμό), όχι αργότερα από 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση 

κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στη βελτίωση της διαφάνειας 

και της λογοδοσίας της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων (Τριμηνιαία). 

6. Οι Αρχές θα αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να 

ανασυνταχθεί η εποπτεία της των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και της ακίνητης 

περιουσίας κάτω από μία Γενική Γραμματεία που θα τοποθετηθεί επίσημα υπεύθυνος 

(Ιούνιος 2014).  

7. Οι Αρχές θα δημιουργήσουν ένα μηχανισμό παρακολούθησης μετά την αποκρατικοποίηση. 

Αυτό θα επιτρέψει στις αρχές να εποπτεύει την ορθή λειτουργία των συμβάσεων, καθώς και 

για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν, ιδίως σχετικές με την αδειοδότηση και τη 

ρύθμιση (συνεχής).  

8. Το ΤΑΙΠΕΔ θα επανεξετάσει έως τον Ιούνιο 2014 την νομοθεσία που ισχύει για φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Οργανικού Νόμου Προϋπολογισμού (Ν. 
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2362/1995), για τον εντοπισμό τυχόν νομικών διατάξεων που παρεμποδίζουν την ικανότητά 

του να λειτουργεί αποτελεσματικά ή έρχονται σε αντίθεση με τις πτυχές της νομοθεσίας 

του, και οι Αρχές, σε συνεννόηση με τους ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, θα αναλάβει δράση για την 

αντιμετώπισή τους έως τον Οκτώβριο του 2014 (με την τροποποίηση του Οργανικού 

Νόμου για τον Προϋπολογισμό). 

2.1.4. Μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση αποκρατικοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας 

1. Οι Αρχές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση της πλήρους και άμεσης ιδιοκτησίας 

1000 εμπορικά βιώσιμων ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ (Απρίλιος 2014).  

2. Οι Αρχές θα λάβουν μέτρα με βάση τη συνεχιζόμενη επανεξέταση της αποστολής, των 

στόχων, και τη στελέχωση της ΕΤΑΔ, για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους στην 

επαγγελματική διαχείριση και ωρίμανση των ακινήτων πριν από τη μεταφορά τους στο 

ΤΑΙΠΕΔ. Η ETAΔ υλοποιεί το σχέδιο δράσης της που εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της την 25η Φεβρουαρίου, 2014, με στόχο να προχωρήσει με τη μεταφορά στο 

ΤΑΙΠΕΔ σε ένα σταθερό ρυθμό ακινήτων έτοιμων για αποκρατικοποίηση ή 

νομισματοποίηση. Ειδικότερα, τα ακόλουθα ορόσημα πρόκειται να εφαρμοστούν:  

i. Δημοσιεύεται η διεθνής πρόσκληση για την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου που 

προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της ΕΤΑΔ (Απρίλιος 2014). 

ii. Έναρξη εφαρμογής του πιλοτικού σχεδίου (Σεπτέμβριος 2014). 

a. 200 ακίνητα έτοιμα έως Δεκέμβρη 2014. 

b. 600 ακίνητα έτοιμα έως Μάιο 2015. 

c. 1000 ακίνητα έτοιμα έως Σεπτέμβριο 2015. 

iii. Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ολόκληρης της ΕΤΑΔ έως Οκτώβρη 2014 

a. Δημοσίευση πρόσκλησης (Απρίλιος 2014). 

b. Ολοκλήρωση επεξεργασίας (Οκτώβριος 2014). 

iv. Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ: από Νοέμβρη 2014 έως Φεβρουάριο 2015 

a. Υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση (Νοέμβριος 2014). 

b. Υλοποίηση σχεδίου (Φεβρουάριος 2015). 

v. Διεθνής πρόσκληση για τα έξι υπο-σχέδια του Σχεδίου Δράσης (Ιούνιος 2014 to 

Ιούνιος 2015).  

vi. Πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην προετοιμασία των ακινήτων (εκκαθάριση 

τίτλου, αδειών κλπ.), ιδιαίτερα για τα προεπιλεγέντα 3000 περιουσιακά στοιχεία, 

δεδομένων των χρονικών υστερήσεων που σχετίζονται με μια τέτοια διαδικασία και 

την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς αριθμού περιουσιακών στοιχείων σε διαδικασία 

αποκρατικοποίησης (συνεχής).  

3. Η ETAΔ δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προετοιμασία 

ακινήτων και μεταφορά τους στο ΤΑΙΠΕΔ προς αποκρατικοποίηση (συνεχής). 

4. Οι Αρχές θα εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην καταγραφή των δημοσίων 

ακινήτων στη συνεχιζόμενη πιστοποίηση μέσα από το κτηματολόγιο (συνεχής). 

5. Οι αρχές θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των ακινήτων που είναι σήμερα ή ήταν στο 

παρελθόν υπό τη διαχείριση των διαφόρων υπουργείων:  

i. αυτών που μεταφέρθηκαν στην ETAΔ από τα μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα τα 

οποία ήταν στο παρελθόν υπό τη διαχείριση διάφορων υπουργείων (Ιούνιος 2014) 

και,  

ii. αυτών που δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί από τα Υπουργεία (Σεπτέμβρης 2014). 
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6. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει τα ακίνητα που διαχειρίζεται επί του παρόντος η ETAΔ και 

παράγουν έσοδα και θα αξιολογεί κατά πόσο μπορούν να μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ για να 

αποκρατικοποιηθούν (Απρίλιος 2014).  

7.  Οι Αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία σε συνεννόηση με ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ για την 

αντιμετώπιση των παρανόμως κατεχομένων κρατικών ακινήτων (Μάιος 2014).  

8. Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά ή παρακράτηση των 

οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, χωρίς προηγούμενη 

συνεννόηση και συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ και τους ΕΕ / ΔΝΤ / ΕΚΤ, σε άλλες οντότητες 

πλην του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, καθώς και άλλων νομικών 

οντοτήτων και οχημάτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ), στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης ή 

έως ότου τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων 

έχουν εξασφαλιστεί (συνεχής).  

9. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να είναι επιφορτισμένη με την πώληση περιουσιακών στοιχείων 

όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά είναι αυτό δυνατόν. Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρξει 

περαιτέρω πολιτική επανεξέταση, μόλις ένα περιουσιακό στοιχείο έχει μεταφερθεί στο 

ΤΑΙΠΕΔ (συνεχής). 

2.1.5. Τιτλοποίηση-Νομισματοποίηση 

1. Το ΤΑΙΠΕΔ επεκτείνει τη λειτουργία του σε νομισματοποίηση/τιτλοποίηση των ακίνητων 

περιουσιακών στοιχείων και κάνει εμπροσθοβαρή είσπραξη εσόδων από τις 

αποκρατικοποιήσεις από την ακίνητη περιουσία. Οι συναλλαγές αυτές θα πρέπει να 

πληρούν τρεις περιορισμούς (i) δεν αυξάνουν το χρέος της Ελληνικής Δημοκρατίας, (ii) δεν 

συνεπάγονται χρηματοοικονομικούς κινδύνους για την Ελληνική Δημοκρατία και (iii) 

στοχεύουν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και δεν βασίζονται στην περιορισμένη 

ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος: 

i. Παράδοση της έκθεσης προόδου σχετικά με τις πιθανές επιλογές και ένα σχέδιο 

δράσης για 12 μήνες (Ιούνιος 2014). 

ii. Έναρξη της πρώτης συναλλαγής, με βάση τις επιλογές που παρουσιάστηκαν από 

τους συμβούλους (Νοέμβριος 2014). 

2.1.6. Έσοδα Αποκρατικοποιήσεων 

1. Εξασφάλιση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις τα οποία σωρευτικά από τον Ιανουάριο 2011, 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.106 δις Ευρώ έως τέλος 2014, 6.329 δις Ευρώ έως τέλος 

2015, 9.681 δις Ευρώ έως τέλος 2016. 

 

2.2. Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής 

2.2.1. Ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων των Φορολογικών Κωδικών και του 

Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 

Οι Αρχές:  

1. Θα υιοθετήσουν όλη τη δευτερογενή νομοθεσία και τις εγκυκλίους που απαιτούνται για 

να υποστηρίξουν τη πλήρη εφαρμογή του ΚΦΔ, μετά από διαβούλευση με το προσωπικό 

των ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ μεταξύ άλλων, για θέματα που σχετίζονται με (i) συλλογή 

(κεφάλαιο 9), (ii) τόκο υπερημερίας και πρόστιμα ( κεφάλαιο 10 ) και (iii) κυκλική απάτη 

(άρθρα 21 και 22), (iii) κοινοποίηση εγγράφων (άρθρο 5), (iv) φορολογικό αντιπρόσωπο 

(άρθρο 8), (v) καταχώρηση των φόρων και διαδικασία ΑΦΜ (άρθρα 10 και 11), (vi) 

πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 12), (vii) κατάλογο των πελατών και 

προμηθευτών (άρθρο 14), (viii) πληροφορίες από τρίτους (άρθρο 15), (ix) φορολογικές 
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πιστώσεις από την αλλοδαπή (άρθρο 16), (x) εμπιστευτικές πληροφορίες (άρθρο 17), (xi) 

φορολογικές επιστροφές (άρθρα 18 και 20), (xii) έλεγχος ισχύος φορολογικής διοίκησης 

(άρθρο 23), (xiii) έμμεση μέθοδος προσδιορισμού (άρθρο 27), (xiv) αποτελέσματα των 

φορολογικών έλεγχων (άρθρο 28), (xv) φορολογικές αποτιμήσεις και μεθόδους 

προσδιορισμού (άρθρο 30, 33 και 37), (xvi) αρμοδιότητα για την είσπραξη φόρων (άρθρο 

40), (xvii) καταβολή του φόρου (άρθρο 41), (xviii) επιστροφή φόρου (άρθρο 42), (xix) 

νέο σύστημα των δόσεων (άρθρο 43, (xx) συντηρητικά μέτρα (άρθρο 46), (xxi) ατομική 

ειδοποίηση (άρθρο 47), (xxii) υποχρεώσεις τρίτων (άρθρο 54), (xxiii) ενδικοφανή 

προσφυγή (άρθρο 63), και (xxiii) φορολογικό πιστοποιητικό ελέγχου (άρθρο 65 Α) 

(Απρίλιος 2014). 

2. Θα θεσπίσουν όλο το δευτεροβάθμιο δίκαιο που απαιτείται για να στηρίξουν την πλήρη 

εφαρμογή του ΚΦΕ, μετά από διαβούλευση με το προσωπικό των ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, 

μεταξύ άλλων, σχετικά με (i) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (άρθρο 12), (ii) το πεδίο των 

συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές που καλύπτονται από κανόνες περί 

κεφαλαιακών κερδών και τον ορισμό των επαγγελματικών συναλλαγών (άρθρο 21), (iii) 

κανόνες για τα κεφαλαιακά κέρδη και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και 

συναλλαγές ακινήτων (άρθρα 41 και 42, ιδίως), (iv) διαδικασίες για ενδο-ομιλικά 

μερίσματα (άρθρο 48) και (v) μεθόδους και διαδικασίες για πληρωμή φόρου εισοδήματος 

νομικών και φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και τους 

τρόπους για την απαλλαγή των ενδο-ομιλικών μερισμάτων (άρθρο 48), τη διαδικασία 

PAYE (άρθρο 60 ΚΦΕ), η παρακράτηση φόρου (τιμές, όρους και καταβολή, άρθρο 64 

ΚΦΕ), φόρος εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (άρθρα 67, 68 και 69 ΚΦΕ) 

(Απρίλιος 2014). 

3. Συνέχιση των ομάδων εργασίας για τον ΚΦΔ και ΚΦΕ εντός της ΓΓΔΕ:  

i. Ενημέρωση και αξιολόγηση του Σχεδίου Υλοποίησης για την περίοδο μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2014 (Μάιος 2014).  

ii. Έκδοση και δημοσίευση των πράξεων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της 

δευτερεύουσας νομοθεσίας, εγκυκλίων και διοικητικών κατευθυντήριων γραμμών 

και, επίσης, προετοιμάζοντας την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη 

φορολογική συμμόρφωση και τις φόρμες για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 

των ΚΦΔ και ΚΦΕ (Ιούνιος 2014). 

iii. Κάνοντας τις απαραίτητες προετοιμασίες έως τον Ιούλιο του 2014 για να 

περιέλθουν οι φόροι κληρονομίας και δωρεάς στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ 

(άρθρο 66, # 29) (Ιούλιος 2014). 

iv. Ηλεκτρονική δημοσίευση μιας ενοποιημένης έκδοσης της πρωτοβάθμιας 

φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ΚΦΔ και ΚΦΕ, η οποία και 

θα επικαιροποιείται τακτικά ανάλογα με τις περιστάσεις (Ιούνιος 2014). 

4. Θα διασφαλίσουν τη δυνατότητα της διοίκησης εσόδων για την έγκαιρη διεξαγωγή 

λογιστικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης 

γρήγορων διαδικασιών για την έγκριση των αιτήσεων εισόδου και ελέγχου από τη 

διοίκηση, ιδίως σε περιπτώσεις απάτης, και σε διαβούλευση με τους ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ θα 

αλλάξουν τις διοικητικές διαδικασίες ή θα τροποποιήσουν τη νομοθεσία, όπως είναι 

απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί αυτό (Απρίλιος 2014). 

5. Θα τροποποιήσουν τον ΚΦΔ ώστε να επιτρέπεται στους διαπιστευμένους 

φοροεισπράκτορες να εισέρχονται στους επαγγελματικούς χώρους οφειλετών, σύμφωνα 

με τις αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 25, # 3, του ΚΦΔ προκειμένου να 

εξακριβώνονται τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών και η ρευστότητά τους και να 

εντοπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να υπόκεινται σε μέτρα αναγκαστικής 

εκτέλεσης (Απρίλιος 2014). 

6. Πρόστιμα στον ΚΦΔ: (i) Βεβαίωση ότι μέχρι το τέλος του 2014 η τρέχουσα πρακτική της 

επιβολής πολλαπλών προστίμων περιορίζεται σε ένα σταθερό ανώτατο όριο. Περαιτέρω 
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εξασφάλιση, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2014, ότι από την 1 Ιανουαρίου του 2015, οι 

παραβιάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση των αποδείξεων λιανικής 

πώλησης θα αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία αλλά σοβαρή παραβίαση της διαδικασίας για 

τον ΦΠΑ, ενώ η μη ύπαρξη αξιόπιστου λογιστικού συστήματος θα παραμείνει μία ενιαία 

παραβίαση της άμεσης φορολογίας. Σε συνεργασία με την τεχνική βοήθεια, 

προετοιμάζεται η φορολογική διοίκηση να εφαρμόσει σύγχρονες τεχνικές ελέγχου για την 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και (ii) τροποποίηση του ΚΦΔ όπως αυτό είναι 

απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε τροποποιημένο ΦΠΑ 

και παρακράτηση φορολογικών επιστροφών από τον εργοδότη εάν υποβάλλονται υπό 

κανονικές περιστάσεις. (Απρίλιος 2014). 

7. Θα αναθεωρήσουν την υπάρχουσα νομοθεσία για φορολογικούς πράκτορες (Ιούνιος 

2014) and και θα την εντάξουν στον ΚΦΔ ως γενικούς διαδικαστικούς κανόνες για 

φορολογικούς πράκτορες (Σεπτέμβριος 2014). 

8. Με βάση ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής, το Υπουργείο Οικονομικών και το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα προβεί σε συνολική αναθεώρηση της φορολογικής 

νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και Αστικού Δικαίου, για να εξετάσει 

συγκρούσεις ή σχέσεις με τον ΚΦΔ και να απεικονίσει αυτές τις νομοθετικές πράξεις 

στον ΚΦΔ (Μάιος 2014).  

9. Για να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο για φορολογικές απάτες και τη φοροδιαφυγή: 

i. Οι αρχές πραγματοποιούν μια συνολική αναθεώρηση των διατάξεων της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή από ήσσονος σημασίας 

αδικήματα έως φορολογικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού 

Ποινικού Δικαίου 2523/1997 (Ιούνιος 2014). 

ii. Ως συνέχεια της προαναφερόμενης αναθεώρησης, οι αρχές τροποποιούν το ειδικό 

ποινικό δίκαιο 2523/1997 και τη λοιπή νομοθεσία, όπως αυτό απαιτείται, έτσι ώστε 

να (i) να διευρυνθεί ο ορισμός της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε 

όλους τους φόρους (ii) να χαρακτηριστούν οι διάφορες παραβάσεις και κυρώσεις 

(iii) να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ ποινικών και διοικητικών κανόνων όσον 

αφορά τα φορολογικά θέματα, (iv) να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τις διώξεις 

των οφειλέτες προς την εφορία και να καταργηθεί η συστηματική και υποχρεωτική 

παραπομπή των χρεών μικρότερη των € 60,000. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

περιορίζουν το εύρος και τις κυρώσεις των φορολογικών εγκλημάτων που είναι 

σήμερα τα κύρια αδικήματα για ξέπλυμα χρήματος. Μετά τις τροποποιήσεις του 

ποινικού δικαίου σχετικά με τη φοροδιαφυγή και την απάτη, καταργείται το άρθρο 

55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με το Ποινικό 

Δίκαιο για τον καθορισμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής 

(Σεπτέμβριος 2014). 

10. Υιοθέτηση προτάσεων για Λογιστικούς Κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω 

απλούστευσης και βελτίωσης του Κώδικα Φορολογικής Καταγραφής Συναλλαγών 

(πρώην Κώδικα βιβλίων και αρχείων) και των αντίστοιχων τροποποιήσεων που 

απαιτούνται στην εμπορική και τη λογιστική νομοθεσία, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ 

από την 1/1 / 2015, καθώς και τη θέσπιση κατάλληλων μεταβατικών διατάξεων για 

λόγους συνέπειας με τους ΚΦΕ και ΚΦΔ (Μάιος 2014).  

11. Θέσπιση μιας ομάδας εργασίας (Μάιος 2014) και πρόσληψη ενός διαχειριστή για το έργο 

εντός της ΓΓΔΕ για την καθοδήγηση της εφαρμογής των νέων Λογιστικών Κανόνων:  

i. Δημιουργία και έναρξη χρονοδιαγράμματος (Ιούνιος 2014).  

ii. Παροχή της απαραίτητης δευτερεύουσας νομοθεσίας, αναθεώρηση και 

αντικατάσταση των υπαρχόντων απαιτούμενων εγγράφων για τη φορολογική 

συμμόρφωση και φορολογικών επιστροφών και εντύπων μετά από διαβούλευση με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, και πλήρης επίλυση όλων των εναπομεινάντων 
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συγκρούσεων ή προβλημάτων συμβατότητας με τους ΚΦΕ και ΚΦΔ (Ιούνιος 

2014). 

iii. Υιοθέτηση σχεδίου δράσης για τη διασφάλιση των απαραίτητων προετοιμασιών 

από τις επιχειρήσεις, ειδικά τις ΜΜΕ έως (Ιούνιος 2014). 

12. Υιοθέτηση νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

(KEΔE): 

i. Πραγματοποίηση αντιστοίχισης και εκσυγχρονισμού του ΚΕΔΕ ώστε να 

εντοπισθούν σημεία σύγκρουσης με τους ΚΦΕ και ΚΦΔ, και τροποποίηση 

διατάξεων που συγκρούονται ώστε να διασφαλιστεί συμβατότητα (Ιούνιος 2014).  

ii. Υλοποίηση μιας συνολικής αναθεώρησης του ΚΕΔΕ ώστε να ευθυγραμμιστεί με 

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (Ιούνιος 2014).  

iii. Ένα αρχικό προσχέδιο του νόμου πρέπει να είναι διαθέσιμο (Σεπτέμβριος 2014).  

iv. Ο νόμος υιοθετείται (Οκτώβριος 2014). 

13. Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία της διοίκησης εσόδων για την αναγκαστική εκποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων σε δημοπρασίες για να εξασφαλιστεί ότι, μεταξύ άλλων, η 

δημοπρασία ανακοινώνεται εκ των προτέρων στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και ότι οι 

προσφορές που υπερβαίνουν το κόστος της δημοπρασίας θα γίνονται δεκτές, ανεξάρτητα 

από το ποσό του χρέους που οφείλεται από τον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου και 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας στην περίπτωση 

της ακίνητης περιουσίας, εκτός αν έχει οριστεί μια χαμηλότερη ελάχιστη προσφορά. 

Ποσά του χρέους που δεν έχουν καλυφθεί από τα έσοδα από τη δημοπρασία θα 

παραμείνουν εκτελεστές. (Απρίλιος 2014).  

14. Δίνεται χρονοδιάγραμμα και οδικός χάρτης για την εισαγωγή ενός τελικού συστήματος 

παρακράτησης φόρου για όλους τους μισθούς, αμοιβές και συντάξεις με το πρώτο στάδιο 

εφαρμογής από την 1
η
 Ιανουαρίου (Ιούνιος 2014). 

15. Εάν η προσαύξηση επεκταθεί, να αξιολογηθεί η περίπτωση του εκ νέου σχεδιασμού, και 

να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, και η προσαύξηση αλληλεγγύης για τα φυσικά 

πρόσωπα με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, μειώνοντας σημαντικά τις συμψηφιστικές 

επιστροφές φόρων και την ενσωμάτωσή του στο ΚΦΕ. (Σεπτέμβριος 2014).  

16. Με βάση ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής, διεξάγεται συνολική επανεξέταση των 

συλλογικών επενδυτικών οχημάτων που δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του ΚΦΕ 

(άρθρο 72, ¶ 18), εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές για τη φορολόγηση αυτών των 

οχημάτων και των συμμετεχόντων:  

i. προετοιμάζεται προσχέδιο νόμου για την πλήρη ενσωμάτωση αυτών των 

φορολογικών αρχών στο ΚΦΕ (Ιούλιος 2014).  

ii. Υιοθέτηση της νομοθεσίας (Σεπτέμβριος 2014). 

17. Με βάση ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής εντοπίζονται όλα τα φορολογικά κίνητρα στα 

διάφορα νομοθετικά έγγραφα και ποσοστικοποιούνται ως φορολογικές δαπάνες (Ιούλιος 

2014). Θεσπίζεται νομοθεσία για αντιστοίχιση και ένταξη στον ΚΦΕ ο οποίος έχει 

προσφάτως υιοθετηθεί, εξαλείφοντας τα κίνητρα που κρίνονται ανεπαρκή ή άδικα 

(Σεπτέμβριος 2014). 

18. Διεξάγεται μια συνολική αναθεώρηση όλης της λοιπής νομοθεσίας που είναι σε 

σύγκρουση με τον νέο ΚΦΕ ή που σχετίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτόν και 

αντιστοιχούνται οι διατάξεις αυτές στον νέο ΚΦΕ (Σεπτέμβριος 2014).  

19. Η φορολόγηση κεφαλαιακών κερδών των μετόχων χαρτοφυλακίου ευθυγραμμίζεται με 

τις πρακτικές των χωρών-μελλών της ΕΕ (Σεπτέμβριος 2014). 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

19 

 

20. Αναπτύσσεται η δυνατότητα φορολογικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με 

κατάλληλους και επαρκείς νομικούς και οικονομικούς εμπειρογνώμονες για την 

ανάπτυξη, υπολογισμό οικονομικών επιπτώσεων και την εισοδηματική αξιολόγηση νέων 

πρωτοβουλιών φορολογικής πολιτικής:  

i. Μέχρι να εγκριθεί το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου, δίνονται αρμοδιότητες 

στους υπαλλήλους του Υπουργείου και προετοιμάζεται ένα 12-μηνο σχέδιο δράσης 

(Μάιος 2014).  

ii. Ιδρύεται μια Μονάδα Φορολογικής Πολιτικής που αναφέρεται στον Αναπληρωτή 

Υπουργό και προσλαμβάνεται επίσημα προσωπικό όταν εγκριθεί επίσημα το 

οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών (Σεπτέμβριος 2014). 

21. Για την εφαρμογή του νέου φόρου ακινήτων ΕΝΦΙΑ, η Κυβέρνηση θα οριστικοποιήσει 

την κατάθεση των εγγράφων Ε9 ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων 

για το φόρο ακινήτων τον Ιούνιο 2014 (Μάιος 2014). 

22. Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει μια σημαντική επικοινωνιακή εκστρατεία για να εξασφαλίσει 

την καλύτερη ολοκλήρωση κατάθεσης του φόρου ακίνητης περιουσίας για το 2013 και 

2014 και να εκπαιδεύσει τους φορολογούμενους σχετικά με τις λεπτομέρειες του νέου 

φόρου (Απρίλιος 2014).  

23. Αξιολόγηση ακινήτων. Σταδιακά, η Κυβέρνηση ευθυγραμμίζει πλήρως τις αντικειμενικές 

αξίες με τις τιμές αγοράς. 

i. Θεσπίζεται μια ομάδα έργου για την ανάπτυξη ενός σχεδίου μεσοπρόθεσμης 

αναθεώρησης στην ΓΓΔΕ έως τον Ιούνιο 2014. 

ii. Μια μονάδα εκτίμησης ακινήτων θεσπίζεται στην ΓΓΔΕ για να (α) καθορίσει τη 

φύση της βάσης εκτίμησης και των μεθόδων αξιολόγησης σχετικές με κάθε υπο-

τομέα ακινήτων and (β) συλλέξει δεδομένα αγοράς για να προσαρμοστούν οι τιμές 

ζώνης σε μια βάση δεδομένων που αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες στην αγορά 

ακινήτων (Ιανουάριος 2015).  

iii. Ολοκληρώνεται η εγκεκριμένη αξιολόγηση που έχει ζητηθεί για τα εμπορικά 

ακίνητα και οι τιμές ζώνης προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες στην αγορά ακινήτων έως τον Σεπτέμβριο 

2015.  

iv. Θεσπίζεται φορέας αξιολόγησης έως τον Ιανουάριο 2016. 

v. Δημοσιεύεται ένας δείκτης αγοράς ακινήτων, και βοηθά στην εκτίμηση 

εισοδηματικών παραμέτρων ενώ διασταυρώνει τα ευρήματα (β) αλλάζει το 

υποκείμενο φορολόγησης (ατομική ιδιοκτησία ακινήτων αντί για αγοραίες κατοχές 

από άτομα ή διακράτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας), διασφαλίζει τη πλήρη 

ταυτοποίηση ιδιοκτησίας ακινήτων μέσω ενός μητρώου ακινήτων και (γ) 

διασταυρώνει όλα τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα για κάθε ακίνητο έως τον 

Ιανουάριο 2016. 

vi. Ευθυγραμμίζει όλες τις αντικειμενικές αξίες με τις τιμές αγοράς (Ιανουάριος 

2017).  

2.2.2. Βελτίωση του συστήματος ΦΠΑ 

1. Πραγματοποιείται μια συνολική αναθεώρηση της πολιτικής ΦΠ και της διοίκησης σε 

διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ιούνιος 2014), με 

νομοθεσία έως Οκτώβρη 2014 για εφαρμογή έως 1η Ιανουαρίου 2015. 

2. Σε διαβούλευση με το προσωπικό των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ εξετάζεται η εισαγωγή ενός ορίου 

κύκλου εργασιών για την καταχώρηση ΦΠΑ το οποίο λαμβάνει υπόψη εκτιμήσεις εσόδων 

και κόστους εφαρμογής έως την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 και η θέσπιση ενός απλοποιημένου 

φορολογικού σχήματος για επιχειρήσεις κάτω του ορίου αυτού (Ιούνιος 2014). 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

20 

 

3. Επανεξετάζεται η λειτουργία του σχήματος επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες και 

νομοθετούνται όποιες αλλαγές κρίνονται απαραίτητες (Ιούνιος 2014).  

4. Διαγραφή ανενεργών εταιρειών από τη βάση δεδομένων του ΤΑXIS και εφαρμογή νέων 

διαδικασιών εγγραφής και διαγραφής (Ιούνιος 2014). 

5. Θέσπιση μονάδας στην ΓΓΔΕ με αρμοδιότητα τον εντοπισμό και τον συντονισμό 

δραστηριοτήτων για την πρόληψη των απατών ΦΠΑ και ενδυνάμωση των δράσεων 

εντοπισμού και επιβολής (Ιούνιος 2014). 

6. Μεταρρύθμιση στου συστήματος επιστροφών ΦΠΑ, με μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση 

βάσει ρίσκου, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για τις επιχειρήσεις με ιστορικό 

πλήρους συμμόρφωσης ως προς την κατάθεση και πληρωμή και απουσία φοροδιαφυγής για 

τα τελευταία δύο χρόνια να λαμβάνουν τις επιστροφές χωρίς έλεγχο, και την μείωση της 

γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις με καλές επιδόσεις ως προς την συμμόρφωσή τους 

(Ιούλιος 2014). 

7. Εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για τον ΦΠΑ σχετικά με τα διοικητικά βάρη, 

επανασχεδιάζοντας και απλοποιώντας μεταξύ άλλων τη φόρμα επιστροφής ΦΠΑ έως τον 

Ιούνιο 2014. Κατάργηση της ετήσιας δήλωσης ανακεφαλαιωτικού ΦΠΑ και ενσωμάτωση 

της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ στην περιοδική επιστροφή ΦΠΑ έως τον Σεπτέμβριο 

2014. 

 

2.3. Μεταρρυθμίσεις της διοίκησης εσόδων 

Ένα ισχυρό και στοχευμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίσει όλες τις 

αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος και να υποστηρίξει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 

της διαφθοράς. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 

αυτονομία για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ειδικά για την ημερήσια εκτέλεση των 

εργασιών της, αφήνοντας τα θέματα πολιτικής στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών:  

 Οι μέθοδοι πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνονται, αυξάνοντας τη χρήση των τεχνικών 

εκτίμησης του κινδύνου, να αυξηθούν οι εστιασμένοι έλεγχοι σε στόχους υψηλής απόδοσης, 

καθώς και σε σημαντικά ζητήματα με σκοπό την ανίχνευση της φοροδιαφυγής.  

 Η συλλογή των εσόδων θα πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύεται. Η λειτουργία της 

συλλογής του χρέους θα πρέπει να διεξαχθεί από ένα πλήρους απασχόλησης εργατικό 

δυναμικό εξειδικευμένου για την είσπραξη, και να ενσωματωθεί με την είσπραξη των χρεών 

που σχετίζονται με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και, στο μέτρο του δυνατού, της 

τοπικής κυβέρνησης.  

 Η διαχείριση θα συνεχίσει να βελτιώνεται υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων (ΓΓΔΕ). 

 Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων πρέπει να ενδυναμωθεί και να 

εκπαιδευτεί περαιτέρω. 

 Η πάταξη της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, ξέπλυμα χρήματος και διαφθοράς είναι 

προτεραιότητα σε αυτή τη προσπάθεια. 
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 Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, θα πρέπει να γίνεται πλήρης χρήση της 

τεχνικής βοήθειας που παρέχεται σε αυτόν τον τομέα. Αυτό προϋποθέτει μια δομημένη 

διαδικασία που περιλαμβάνει συμβουλές τεχνικής βοήθειας σε συνεχή συνεργασία με τη 

διοίκηση σχετικά με τις νέες νομοθετικές προτάσεις και την εφαρμογή των αποφάσεων, με 

αρκετό χρόνο για να διασφαλιστεί η ορθή διαβούλευση και με μια συνεχή προσπάθεια για 

απλούς κανόνες συμβατούς με την ισχύουσα διοικητική ικανότητα 

 

2.3.1. Οργάνωση 

Οι Αρχές: 

1. Αντικαθιστούν τους υπαλλήλους που δεν έχουν πάρει τη θέση μεταξύ των 200 υπαλλήλων 

που μεταφέρονται από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ με ισχύ από τις 31 Οκτώβρη 2013, με 

ισοδύναμη μεταφορά προσωπικού υψηλών προσόντων (Απρίλιος 2014). 

2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των στόχων, των αναγκών προσωπικού και των 

οργανωτικών δομών του ΣΔΟΕ με διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στη δίωξη 

οικονομικού εγκλήματος (Μάιος 2014). 

3. Έως ότου οι νέοι στόχοι και οι ανάγκες για προσωπικό του ΣΔΟΕ εγκριθούν σε 

διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, νέες προσλήψεις στο ΣΔΟΕ θα γίνονται μόνο σε 

περιπτώσεις που απαιτούνται από τον εισαγγελέα και χωρίς να αποσπώνται πόροι από τη 

ΓΓΔΕ (συνεχής έως την έγκριση). 

4. Αξιολόγηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων για να οριστούν αυτές που χρειάζεται να 

διερευνηθούν περαιτέρω και αυτές που μπορούν να κλείσουν χωρίς διερεύνηση 

(Οκτώβριος 2014). 

Για να αυξηθεί η αυτονομία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι Αρχές: 

5. Προετοιμάζουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το 2014-15 για την ΓΓΔΕ (Απρίλιος 2014). 

Πριν από την εκταμίευση, οι Αρχές: 

a. Για να διασφαλίσουν την συνολική μεταφορά των πόρων από το ΣΔΟΕ στη Γενική 

Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων: 

i. Ανακαλεί τις προβλέψεις του Άρθρου 6 του Νόμου 3943/2011 σχετικά με την 

προέλευση του προσωπικού του ΣΔΟΕ από πρώην εφοριακούς ή τελωνειακούς 

υπαλλήλους 

b. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Υιοθετείται 

νομοθεσία για:  

i. Ενοποίηση των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της διοίκησης εσόδων της Γενικής 

Διεύθυνσης Φορολογίας και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και 

Είσπραξης σε μια νέα Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης στην ΓΓΔΕ 

ii. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης στην ΓΓΔΕ και 

αντικατάσταση της με το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων στην ΓΓΔΕ, με ισχύ από 

τέλος Ιουνίου 2014 

 

Πριν από την εκταμίευση, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων: 

c. Δημοσιεύει μια απόφαση για τη θέσπιση της νέας δομής διοίκησης της ΓΓΔΕ. 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

22 

 

6. Ξεκινάνε την αρχική φάση υλοποίησης του νέου συστήματος βαθμολόγησης και 

προαγωγών για τη ΓΓΔΕ, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω: 

i. Οριστικοποίηση της περιγραφής θέσεων για τους γενικούς διευθυντές και τους 

κεντρικούς διευθυντές (Απρίλιος 2014). 

ii. Έγκριση των επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών για προαγωγές σε 

ανώτατες θέσεις (Απρίλιος 2014). 

iii. Έγκριση της σύνθεσης και της ιδιότητας μέλους των συμβουλίων για τις προαγωγές 

(Απρίλιος 2014).  

iv. Δημοσίευση όλων των απαραίτητων τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου, και 

συγκεκριμένα:  

a. Τροποποιώντας τον νόμο 4093/2012 αν χρειάζεται (Μάιος 2014).  

b. Δημοσιεύοντας μια Υπουργική Απόφαση διακυβέρνησης του νέου 

συστήματος (Μάιος 2014). 

v. Έγκριση μιας στρατηγικής για την μετάβαση των υπαρχόντων υπαλλήλων στη νέα 

δομή (Ιούνιος 2014). 

vi. Μεταφορά όλων των θέσεων ελέγχου και των υπαλλήλων (Μάρτιος 2015). 

7. Επάνδρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης ώστε να 

είναι πλήρως λειτουργική (Απρίλιος 2014).  

Για την πλήρη εφαρμογή της νέας δομής της φορολογικής διοίκησης: 

8. Όλες οι λειτουργίες φορολογικής διοίκησης ενοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση 

Φορολογικής Διοίκησης (Ιούνιος 2014). 

9. Οι Αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το όριο προσλήψεων του Υπουργείου Οικονομικών, 

διασφαλίζουν πως τουλάχιστον 1600 από τις περίπου 2100 νέες κενές θέσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών για το 2014, καθώς και περίπου 160 άτομα με κατάλληλα 

προσόντα που προέρχονται από τη δημοτική αστυνομία, προσλαμβάνονται και 

τοποθετούνται στη ΓΓΔΕ (Μάιος 2014).  

10. Οι προσλήψεις στη ΓΓΔΕ ολοκληρώνονται ως ακολούθως: 

i. Εξωτερικές προσλήψεις 300 ελεγκτών (Ιούνιος 2014). 

ii. Περαιτέρω εξωτερικές προσλήψεις 500 εργαζομένων (Δεκέμβριος 20114 το 

αργότερο).  

iii. Το λοιπό προσωπικό το 2015 (Ιούνιος 2015). 

11. Ο ΓΓΔΕ εγκρίνει το σχέδιο στελέχωσης για την ΓΓΔΕ το οποίο ορίζει τις ανάγκες για 

προσωπικό κατά βασικές κατηγορίες και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για τις προσλήψεις 

(Μάιος 2014). 

12. Ο ΓΓΔΕ και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) υπογράφουν 

όλες τις Συμφωνίες Υπηρεσιακού Επιπέδου (Απρίλιος 2014). 

Για την αναδιοργάνωση των εργασιακών διαδικασιών: 

13. Η κατάθεση των περισσότερων επιστροφών εσόδων / δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά, είτε 

ως αυτο-αξιολόγηση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο 67 παράγραφος 1 του 

κώδικα φόρου εισοδήματος) (Απρίλιος 2014). 

Για την αύξηση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων, οι Αρχές: 

14. Δημοσιεύουν μηνιαία πληροφόρηση για τις ροές και τα αποθέματα περιπτώσεων της 

Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) (Συνεχής, ξεκινά από τον Απρίλη 2014). 

15. Η ΜΕΑ πετυχαίνει τους εξής βασικούς στόχους απόδοσης: 
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i. 60% των αποφάσεων βασικών υποθέσεων διεκπεραιώνονται πριν φτάσουν στο 

χρονικό όριο (Μάρτιος 2014). 

ii. 67% (Ιούνιος 2014). 

iii. 73% (Σεπτέμβριος 2014). 

iv. 80% (Δεκέμβριος 2014). 

2.3.2. Μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και τη διαφθορά 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δημιουργήσει ένα 

δυνατό ελεγκτικό σώμα. Για αυτό το σκοπό: 

1. Ολοκληρώνει τον εξωτερικό διορισμό 197 ελεγκτών των οποίων η πρόσληψη ξεκίνησε το 

2013 (Απρίλιος 2014).  

2. Διασφαλίζει πως η βασική εκπαίδευση των 2000 νέο-διαπιστευθέντων φορολογικών 

ελεγκτών και των 200 εξωτερικών νέο-προσλαμβανομένων του 2013 ολοκληρώνεται ως 

ακολούθως: 

i. 1.200 νέο-διαπιστευθέντες φορολογικοί ελεγκτές και 200 εξωτερικοί νέο-

προσλαμβανόμενοι (Ιούνιος 2014). 

ii. Το υπόλοιπο προσωπικό (Δεκέμβριος 2014). 

3. Διασφαλίζει έναν επαρκή αριθμό εποπτών στην Μονάδα Μεγάλου Πλούτου (ΜΜΠ) και 

στην Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών (ΜΜΟ) (συνεχής). 

4. Βελτιστοποιεί τη διαδικασία επιλογής και ελέγχου περιπτώσεων εμβασμάτων (Απρίλιος 

2014). 

5. Εφαρμόζει την μεθοδολογία μερικού ελέγχου για να ολοκληρώσει τουλάχιστον 400 

ελέγχους περιπτώσεων εμβασμάτων (Μάιος 2014). 

6. Εφαρμόζει έμμεσες μεθόδους ελέγχου στην Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του πλαισίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όπου 

αυτό απαιτείται: 

i. 5 εκθέσεις ελέγχου (Απρίλιος 2014). 

ii. Πρόσθετες 10 εκθέσεις ελέγχου (Ιούνιος 2014). 

iii. Τουλάχιστον 40 εκθέσεις ελέγχου συνολικά (Δεκέμβριος 2014). 

Για την ενίσχυση της διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, οι Αρχές:  

7. Αναπτύσσουν περαιτέρω το έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών με πληροφόρηση 

προηγούμενων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (Ιούνιος 2014). 

8. Καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ΑΦΜ για όλες τις επίσημες συναλλαγές με όλη τη 

δημόσια διοίκηση (Απρίλιος 2014). 

9. Εισάγουν σύστημα ενοποίησης και σύνδεσης όλων των διαφορετικών αριθμών 

ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους Κυβερνητικούς φορείς (Ιούνιος 

2014). 

10. Για τη βελτίωση της μάχης ενάντια στο οικονομικό έγκλημα, οι Αρχές υιοθετούν 

νομοθεσία για τη δημιουργία μηχανισμού συντονισμού και διάχυσης πληροφόρησης για τη 

διερεύνηση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων (Ιούνιος 2014): 

i. Ο μηχανισμός συντονισμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις μονάδες: Μονάδα 

διερεύνησης της ΓΓΔΕ, το ΣΔΟΕ και την Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος 

ii. Θα τοποθετηθεί υπό την εξουσία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και/ή 

του Εισαγγελέα Διαφθοράς, ανάλογα με το είδος της υπόθεσης  
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iii. Η Μονάδα διερεύνησης της ΓΓΔΕ, το ΣΔΟΕ και η Αστυνομία Οικονομικού 

Εγκλήματος θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα ανταλλαγής 

πληροφοριών όπως απαιτείται και σχετίζεται με υποθέσεις αρμοδιότητας του άλλου 

προκειμένου να μπορούν να διερευνήσουν άλλες σχετικές εγκληματικές 

παραβάσεις.  

Για την επιβολή της μάχης κατά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι Αρχές δημοσιεύουν μηνιαία στην 

ιστοσελίδα: 

11. Πληροφόρηση για υποθέσεις που μεταφέρθηκαν στην Μονάδα οικονομικού Εγκλήματος σε 

περίπτωση που δεν πληρώθηκαν βεβαιωμένα χρέη άνω των 50,000 Ευρώ. Τα δεδομένα θα 

περιλαμβάνουν τον αριθμό των υποθέσεων και το συνολικό χρηματικό ποσό και μια 

διαχρονική ανάλυση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ξεκινώντας από τον Απρίλη 2014, 

συνεχής, μηνιαία). 

12. Πληροφόρηση για τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων κατά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

από τη Τράπεζα της Ελλάδος (συνεχής, μηνιαία). 

Για την επιβολή της μάχης κατά της απάτης σχετικά με το ΦΠΑ: 

13. οι Αρχές πραγματοποιούν μια ποσοτική ανάλυση υποθέσεων απάτης σχετικά με ΦΠΑ, 

χρησιμοποιώντας εργαλεία εξόρυξης δεδομένων με βάση διεθνή τεχνική βοήθεια για την 

αναγνώριση προτύπων της απάτης σε όλους τους οικονομικούς τομείς (Ιούνιος 2014). 

2.3.3. Συλλογή εσόδων και χρεών 

Για την ενίσχυση της συλλογής φόρων και σχετικών χρεών, η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων : 

1. Εφαρμόζει, με υποστήριξη από τη τεχνική βοήθεια, μια συνολική αξιολόγηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών σε επιλεγμένες ΔΟΥ, με σκοπό τον επανασχεδιασμό τους:  

i. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών διαδικασιών ξεκινάει με μια πρώτη επιτόπια 

επίσκεψη (Απρίλιος 2014).  

ii. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών διαδικασιών ολοκληρώνεται (Ιούνιος 2014). 

Για την βελτίωση του νομικού πλαισίου:  

2. Αξιολογεί την εφαρμογή των κανόνων διαγραφής χρεών ώστε να εντοπιστεί δυνατότητα 

βελτίωσης (July 2014). 

3. Προχωρά σε επόμενη αξιολόγηση των κανόνων διαγραφής χρεών, προτείνοντας περαιτέρω 

απλοποίηση αν απαιτείται (Οκτώβριος 2014). 

Για τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής συλλογής φόρων, οι Αρχές: 

4. Συντάσσει ένα Σχέδιο δράσης για να αυτοματοποιήσει περαιτέρω τις λειτουργίες της 

συλλογής φορολογικών χρεών (Απρίλιος 2014). 

5. Ξεκινά να εφαρμόζει το Σχέδιο δράσης για να αυτοματοποιήσει περαιτέρω τις λειτουργίες 

της συλλογής φορολογικών χρεών (Μάιος 2014). 

6. Εφαρμόζει αυτοματοποιημένη ημερήσια διαδικασία πληρωμών και συμψηφισμών έως 

(Ιούνιος 2014). 

7. Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα ειδοποίησης κατάσχεσης σε ομάδες μέσω μιας 

κεντρικής διαδικασίας (Ιούνιος 2014). 

8. Επεξεργάζονται ένα σχέδιο εφαρμογής ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης χρέους 

(Απρίλιος 2014).  

9. Εισαγάγουν ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης χρέους Roll out the end-to-end debt 

management system (Σεπτέμβριος 2014). 

10. Σχεδιάζει ένα νέο σύστημα διαχείρισης της ροής εργασιών για όλα τα γραφεία συλλογής 

χρεών έως (Σεπτέμβριος 2014). 
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Για τη διατήρηση κατάλληλων κινήτρων προς μια κουλτούρα σταθερής πληρωμής, οι Αρχές: 

11. Δεσμεύονται να μην υιοθετήσουν νέα φορολογική αμνηστία, ή να επεκτείνουν υπάρχουσες 

αμνηστίες για τη συλλογή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια των ετών 

του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (συνεχής). 

12. Δημοσιεύουν το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και πληρωμή για το επόμενο έτος όλων 

των φόρων και εισφορών για το Κράτος (συνεχής, κάθε Δεκέμβριο). 

13. Απέχουν από την χρονική επέκταση των προθεσμιών λήξης υποβολής και πληρωμής 

φόρων: 

i. Για την υποβολή, αποχή από την χρονική επέκταση των προθεσμιών λήξης εκτός 

από εξαιρετικές περιπτώσεις εκτός του ελέγχου των Αρχών (“force majeure”) 

(συνεχής) 

ii. Για την πληρωμή φόρων αποχή από την χρονική επέκταση των προθεσμιών λήξης 

εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις και αφού γίνει εκτίμηση των δημοσιονομικών 

συνεπειών, και συγκεκριμένα την επίπτωση για την επίτευξη δημοσιονομικών 

στόχων (συνεχής). 

14. Δεσμεύονται να ενισχύσουν τα μέτρα επιβολής συλλογής (συνεχής). 

15. Απέχουν από την χαλάρωση του σχήματος καταβολής δόσεων του 2013 (συνεχής). 

16. Λαμβάνουν άμεση δράση προκειμένου να εξασφαλιστεί η συλλογή έναντι περιπτώσεων 

φορολογικών οφειλετών που εγκαταλείπουν το σχήμα καταβολής δόσεων (συνεχής). 

17. Δημοσιεύουν μηνιαίους δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής νέου ξεκινήματος 

και βασικών σχημάτων καταβολής δόσεων. Ο δείκτης θα περιλαμβάνει πληροφόρηση 

σχετικά με τον αριθμό φορολογουμένων και των σχετικών χρεών οι οποίοι έχουν 

εγκαταλείψει τα σχήματα και σχετικά με τις υπενθυμίσεις και τα μέτρα επιβολής που έχουν 

ληφθεί κατά τους (συνεχής). 

2.3.4. Διαχείριση των Υπηρεσιών Δημόσιων Εσόδων 

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων διασφαλίζει πως όλο το προσωπικό αξιολογείται 

για την απόδοσή του σε τριμηνιαία βάση υπό το νέο σύστημα αξιολόγησης (συνεχής). 

2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων αντικαθιστά τους υπαλλήλους σε θέσεις ευθύνης 

που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης (συνεχής).  

3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων κάνει πλήρη εφαρμογή της παραγράφου 21 του 

55 του Νόμου 4002/2011 για να μεταθέσει τους υπαλλήλους σε θέση ευθύνης που 

αναφέρονται στο νόμο, για αυτούς που είναι στη θέση για περισσότερο από τρία χρόνια 

(συνεχής). 

4. Οι Αρχές επικαιροποιούν τουλάχιστον σε μηνιαία βάση την ιστοσελίδα που 

χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση στατιστικών για βασικούς δείκτες απόδοσης, τον 

αριθμό των υποθέσεων φοροδιαφυγής που παραπέμπονται σε δίωξη από τη φορολογική 

διοίκηση (συνεχής). 

5. Οι Αρχές δημοσιεύουν μια επεξηγηματική εγκύκλιο που διευκρινίζει την προσωπική 

ευθύνη του φορολογικού και τελωνειακού προσωπικού και των υπαλλήλων σε θέση 

ευθύνης συνεπή με το υπάρχον νομικό πλαίσιο (Απρίλιος 2014). 

6. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων (Ιούνιος 2014): 

i. Ορίζει τα κριτήρια μια προσέγγισης βάσει ρίσκου για την επιλογή για έλεγχο των 

διευθυντών και λοιπών εργαζομένων της ΓΓΔΕ 

ii. Αναθεωρεί τα ελεγκτικά κριτήρια για να διασφαλίσει την κατάλληλη τεκμηρίωση 

για τη δικαιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων 
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2.4. Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης  

Από την έναρξη του προγράμματος προσαρμογής η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη 

Δημόσια Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Η ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου δημόσιας 

χρηματοοικονομικής διοίκησης είναι βασική στον έλεγχο των δαπανών και άρα στη δυνατότητα 

επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται στη πραγματοποίηση στοχευμένων 

μεταρρυθμίσεων για την ενδυνάμωση του πλαισίου εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(ΓΛΚ) και τα αρμόδια υπουργεία. 

2.4.1. Παρακολούθηση και αναφορά 

Σε αυτόν τον τομέα, οι Αρχές έχουν κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την 

παρακολούθηση δαπανών σε διάφορους δημόσιους φορείς, αλλά και στις Τοπικές Διοικήσεις και τις 

κρατικές επιχειρήσεις, και θέσπιση διορθωτικών μηχανισμών για να διασφαλιστεί πως ο 

προϋπολογισμός εκτελείται σωστά και οι δαπάνες παραμένουν υπό έλεγχο. Μητρώο δεσμεύσεων έχει 

πια θεσπιστεί σε όλους του υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης καλύπτοντας 97 τοις εκατό των 

φορέων και κάνουν ηλεκτρονική αναφορά. Τα αρμόδια υπουργεία έχουν πια θεσπίσει Γενικές 

Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ),εντός κάθε αρμόδιου υπουργείου, οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για την ορθή οικονομική διαχείριση και Οικονομικοί Διευθυντές έχουν πια οριστεί. Παρά 

όλες αυτά τα σημαντικά επιτεύγματα η υποστήριξη του ΓΛΚ προς τις ΓΔΟΥ μπορεί να ενδυναμωθεί 

περαιτέρω. 

 

Η Κυβέρνηση: 

Πριν από την εκταμίευση οι Αρχές: 

a. Υιοθετούν νομοθεσία που επιτρέπει στο φορέα διαχείρισης του χρέους να πραγματοποιεί 

διάφορες συναλλαγές αγοράς. Θα υιοθετήσουν νομοθεσία για τη τροποποίηση του Νόμου 

2469/1997 για το Κοινό Κεφάλαιο ώστε να επιτραπεί στη Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια 

της αρμοδιότητάς της ως διαχειριστή των χρημάτων που ανήκουν σε φορείς του δημόσιου 

τομέα, και στον ΟΔΔΗΧ να προβαίνουν σε συναλλαγές συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς 

επί χρεογράφων (ρέπο) ως προς τα χρεόγραφα της Γενικής Κυβέρνησης που κατέχει ο 

ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τις απαγορεύσεις της νομισματικής 

χρηματοδότησης.  

b. Υιοθετούν νομοθεσία που επιτρέπει στον φορέα διαχείρισης χρέους να πραγματοποιεί 

διάφορες συναλλαγές αγοράς. Υιοθετούν νομοθεσία που επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ δρώντας εκ 

μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας να εκδίδει, διαχειρίζεται, διακανονίζει, και να «διακρατά 

στο λογαριασμό του» χρεόγραφα τα οποία μπορούν μόνο να πουληθούν σε συναλλαγές ρέπο 

με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή να χρησιμοποιηθούν ως 

εχέγγυο σε χρηματοπιστωτικούς φορείς για συναλλαγές διαχείρισης ρίσκου σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητες κάλυψης κινδύνου που έχει ο ΟΔΔΗΧ. Τα συμβόλαια των συναλλαγών αυτών 

θα πρέπει να διευκρινίζουν ξεκάθαρα πως τα χρεόγραφα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

περαιτέρω συναλλαγές από τον συναλλασσόμενο για τη διάρκεια του συμβολαίου και πως 

διακανονισμοί και πληρωμές θα γίνουν από τον ΟΔΔΗΧ.  

c. Τροποποιούν το Άρθρο Γ10 του Νόμου 4152/2013 ώστε να είναι πλήρως συμβατό με το 

Άρθρο 10 της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές. 

d. Καταθέτουν στη Βουλή μια τροποποίηση στο Άρθρο 1 του Νόμου 3068/2002 για την 

αφαίρεση της απαγόρευσης που περιέχεται εκεί σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης 

εκτελεστέου τίτλου ενάντια σε Ελληνικούς κρατικούς φορείς και φορείς που είναι υπό το 

Δημόσιο Δίκαιο στα δικαστήρια.  
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1. Ορίζει περιοχές λειτουργικών δαπανών όπου μηχανισμοί παρακολούθησης σε πραγματικό 

χρόνο θα μπορούσαν να θεσπιστούν ή να βελτιωθούν (συνεχής).  

2. Επεκτείνει το σύστημα παρακολούθησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Νομικών 

Προσώπων με δαπάνες μεταξύ 10 και 20 εκατομμυρίων με ημερομηνία εφαρμογής τον 

Μάιο του 2014.  

3. Θεσπίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο για τις διαδικασίες πρόσληψης Οικονομικών Διευθυντών 

εντός του γενικού καθεστώτος για τη δημόσια διοίκηση (Ιούνιος 2014). 

4. Στελεχώνονται πλήρως οι ΓΔΟΥ των υπουργείων (Ιούνιος 2014). 

5. Ενδυναμώνει την υποστήριξη της διεύθυνσης προϋπολογισμού του ΓΛΚ στις ΓΔΟΥ των 

υπουργείων μέσω της θέσπισης μιας εξειδικευμένης ομάδας στο ΓΛΚ για την υποστήριξη 

των Οικονομικών Διευθυντών και του λοιπού προσωπικού των τμημάτων τους (Απρίλιος 

2014) και καταρτίζει στο ΓΛΚ ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των ικανοτήτων ώστε να δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές στο προσωπικό των ΓΔΟΥ για την διεκπεραίωση των 

αρμοδιοτήτων τους (Ιούνιος 2014). 

6. Χτίζει κλαδική εξειδίκευση στο ΓΛΚ για την υποστήριξη της επίτευξης των 

δημοσιονομικών στόχων σε όλους τους υποτομείς: 

i. Ορίζει τους όρους αναφοράς μιας ομάδας εργασίας με κατάλληλα προσόντα στο 

ΓΛΚ προκειμένου να συντονίσει με την ανώτερη διοίκηση την εφαρμογή των εν 

εξελίξει μεταρρυθμίσεων δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης(Απρίλιος 

2014) και κάνει την ομάδα πλήρως λειτουργική μέσω Υπουργικής Απόφασης 

(Ιούνιος 2014). 

ii. Καταρτίζει στο ΓΛΚ ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των ικανοτήτων για ανάλυση 

πολιτικών (Ιούνιος 2014). 

iii. Εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα για μια επισκόπηση δαπανών σε τομείς πολιτικής οι 

οποίοι καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών 

βάσει της αξιολόγησης της ομάδας εργασίας και ύστερα από διαβούλευση με τους 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ (Δεκέμβριος 2014). 

2.4.2. Ροές πληρωμών και εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 

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

συσσώρευσης καθυστερούμενων οφειλών, τόσο σχετικά με τη φορολογική μεριά όσο και με τις 

δαπάνες. Η Ελλάδα έχει μεταφέρει την Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές με σκοπό την αποκατάσταση της κανονικής χορήγησης δανείων προς την οικονομία. 

Ωστόσο, η συμμόρφωση με την Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Το άρθρο G10 του νόμου που ενσωματώνει την Οδηγία 

στο Ελληνικό δίκαιο δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 της Οδηγίας, δεδομένου ότι δεν εγγυάται ότι 

ένας εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις λαμβάνεται εντός 90 ημερολογιακών 

ημερών επιπλέον των τυχόν διαδικαστικών καθυστερήσεων. Το άρθρο 20 του Ν. 3301/2004 που είναι 

ακόμα σε ισχύ ορίζει ότι ένας εκτελεστός τίτλος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος των 

Ελληνικών κρατικών φορέων και οργανισμών δημοσίου δικαίου στα δικαστήρια. Η διάταξη αυτή 

σαφώς δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 της Οδηγίας. Η ίδια διάταξη είναι αντικείμενο ανοιχτής 

παραβίασης κατά της Ελλάδας από το 2009. Επιπλέον, η εφαρμογή της οδηγίας απαιτεί την εξόφληση 

των τιμολογίων εντός 30 ημερών, κατ 'αρχήν, ή 60 ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην Ελλάδα, 

η ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο και εφαρμογή της Οδηγίας είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι 

υπάρχουσες διαδικασίες πληρωμής είναι εξαιρετικά αργές, επιβαρύνονται από τα υπερβολικά επίπεδα 

ελέγχου και παρεμποδίζονται από την έλλειψη αυτοματισμού. 

Ωστόσο, μια κοινή Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε με εντολή προς τα γραφεία δημοσιονομικού 

ελέγχου για την επεξεργασία όλων των αιτήσεων πληρωμής εντός 20 ημερών, και θέτει προθεσμίες 

για κάθε στάδιο της διαδικασίας πληρωμής. Στα πλαίσια της εν εξελίξει συνολικής αναδιοργάνωσης 

των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης, έργο το οποίο ονομάζεται ως Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
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Πόρων, είναι αναγκαίο να οργανωθούν οι διαδικασίες πληρωμής βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 

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

άρση των κύριων προβλημάτων της τρέχουσας διαδικασίας και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τις αλλαγές στην πράξη 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 την έκδοση του Ν. 4151/2013 που 

μετατόπισε την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση των πληρωμών από τις εφορίες (Δ.Ο.Υ.) στα γραφεία 

δημοσιονομικού ελέγχου 

Για την περαιτέρω παρακολούθηση των καθυστερήσεων στις πληρωμές και τον εξορθολογισμό των 

διαδικασιών πληρωμών, οι Αρχές θα: 

1. Θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα παρακολούθησης, εκτός από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, σε θέση να εντοπίσει τους τομείς της μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες 

που καθορίζονται στην Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές με τη χρήση των δεδομένων από τα υφιστάμενα μητρώα ανάληψης 

υποχρεώσεων (E-Portal), ξεκινώντας από τα δεδομένα του Απριλίου (Μάιος 2014). 

2. Υποβάλουν νομοθεσία για την επέκταση των προσυμβατικών ελέγχων από το Ελληνικό 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) και ένα Προεδρικό Διάταγμα θα εκδοθεί με την επιφύλαξη της 

έγκρισης της Ολομέλειας του ΕΣ την αύξηση του ορίου από το σημερινό 15.000 Ευρώ στα 

45.000 Ευρώ για τους εκ των προτέρων ελέγχους που διενεργούνται από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των εκ των προτέρων ελέγχων που υπερβαίνουν 

το τρέχον 70% (Απρίλιος 2014).  

3. Εαπαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης ώστε να είναι συμβατές με 

τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές 

(Απρίλιος 2014). 

4. Εφαρμόζουν επικαιροποιημένο σχέδιο αποκατάστασης των καταστροφών μετά τις 

πρόσφατες αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες και πληροφορική. (Απρίλιος 2014). 

5. Προβαίνουν σε επανεξέταση με εξωτερική τεχνική βοήθεια των διαδικασιών πληρωμής του 

ΠΔΕ για να εξακριβωθεί αν συμμορφώνονται με τις προθεσμίες που καθορίζονται από την 

Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές και, αν όχι, 

προτείνουν αλλαγές που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί ότι το κάνουν, και εξετάζουν 

κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν ορθές χρηματοοικονομικές διαδικασίες ύστερα από 

τις πρόσφατες αλλαγές των διαδικασιών. Η αναθεώρηση θα προτείνει επίσης αλλαγές που 

απαιτούνται για την εφαρμογή περαιτέρω εξορθολογισμού και αυτοματοποίησης των 

διαδικασιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Παράλληλα, θα απλουστεύσει τις διαδικασίες 

που σχετίζονται με την εκτέλεση του ΠΔΕ, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη 

χρηματοοικονομική διαχείριση ενός πολυετούς επενδυτικού προγράμματος, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι διαδικασίες ΠΔΕ θα υπόκεινται σε 

αποτελεσματικούς ελέγχους και ισορροπίες με καλό σχεδιασμό και μια διαδικασία 

μετάβασης προς τις βελτιωμένες διαδικασίες. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πλήρως 

συμβατή με το έργο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Πόρων» (σε εξέλιξη υπό την ευθύνη του 

Υπουργείου Οικονομικών), διασφαλίζοντας, έτσι, μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση του 

συνόλου της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (Ιούνιος 2014). 

6. Πραγματοποιούν ελέγχους των συστημάτων και αξιολογούν σε καταστάσεις μεγάλου 

φόρτου (Σεπτέμβριος 2014). 

7. Μετά από μια κατάλληλες δοκιμές επεκτείνουν τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΠΣΔΔ) προς τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών 

Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) των αρμόδιων υπουργείων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι ώστε η 

διαδικασία ηλεκτρονικών πληρωμών και η μεταφορά των εγγράφων θα μπορούσε να 

ξεκινήσει από τις ΓΔΟΥ και το Ελεγκτικό Συνέδριο από την 1η Ιανουαρίου 2015. Αυτό 

περιλαμβάνει την εφαρμογή των απαραίτητων εφαρμογών πληροφορικής έως τον 

Οκτώβριο 2014. 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

29 

 

8. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τα Νομικά Πρόσωπα και στον τομέα της 

κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως σε σχέση με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από τα 

ασφαλιστικά ταμεία στον EOΠΠY, και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην δημιουργία 

των μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων/συμμετοχής, οι Αρχές θα:  

i. Διασφαλίσουν πως οι μεταβιβάσεις από το IKA (συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματικών μεταβιβάσεων και δαπανών που γίνονται από το ΙΚΑ για τον ΕΟΠΠΥ) 

στον ΕΟΠΠΥ τουλάχιστον 97 τοις εκατό των εσόδων που έχουν συλλεχθεί από το 

ΙΚΑ για τον ΕΟΠΠΥ κατά τη σχετική περίοδο (Ιούνιος 2014). 

ii. Παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων 

μέσω τακτικών στοχευμένων επιθεωρήσεων στους δημόσιους οργανισμούς που 

καλύπτονται από το σύστημα (συνεχής);  

iii. Ορίζουν μια φόρμα σε συνεννόηση με τη ΓΔΟΥ που παρέχει τακτικά στοιχεία στο 

ΓΛΚ σχετικά με το κόστος των ανασφάλιστων που καλύπτονται από το ΕΣΥ ώστε να 

γίνει ο προϋπολογισμός για την υγεία περισσότερο διαφανής, διαχωρίζοντας τις 

δαπάνες των ασφαλισμένων που καλύπτονται από τις εισφορές και τις δαπάνες των μη 

ασφαλισμένων που επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα 

ενισχύουν τη δημοσιονομική εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών (Ιούνιος 2014). 

iv. Νομοθετούν έως τον Ιούνιο 2014 ώστε να διασφαλίζεται πως όλα τα τιμολόγια των 

νοσοκομείων καταθέτονται ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΠΥ (Ιανουάριος 2015).  

v. Αναπτύσσουν ένα συνολικό σχέδιο για τη διευκρίνιση των μεταβιβάσεων από τους 

ΟΚΑ στον ΕΟΠΠΥ (Ιούνιος 2014). 

vi. Δημιουργούν ένα χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή πλήρους ελέγχους σε όλα τα 

τιμολόγια που έχουν υποβληθεί από τον Ιανουάριο του 2014, με σκοπό ότι όλες οι 

επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών καλύπτουν τα δημόσια ελλείμματα 

νοσοκομείων και οι πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ σε δημόσια νοσοκομεία 

τακτοποιούνται στη συνέχεια, με βάση ότι το σύνολο των απαιτήσεων έχει ελεγχθεί 

πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ (Ιούνιος 2014). 

9. Η κυβέρνηση έχει μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 9,4 δις € στο τέλος του 2012 στα 

€ 4,7 δις στο τέλος του 2013. Η κυβέρνηση θα επεκτείνει στο τρίτο τρίμηνο του 2015 το 

ειδικό πρόγραμμα για την εκκαθάριση του όγκου ληξιπρόθεσμων οφειλών πριν το 2012. Για 

την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που σχετίζονται με δαπάνες και επιστροφές 

φόρων, οι προϋποθέσεις ώστε ένα κρατικό τμήμα να επιτρέψει την εκταμίευση πόρων για 

την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα περιλαμβάνουν, για ληξιπρόθεσμες οφειλές που 

σχετίζονται με δαπάνες: (i) τον καθορισμό από την μονάδα ένα πλήρως λειτουργικού 

μητρώου ανάληψης υποχρεώσεων και (ii) αναφορά τουλάχιστον τριών μηνών συνεπών 

στοιχείων για τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις πληρωμές, και ληξιπρόθεσμες οφειλές (2 

μήνες για ΕΟΠΥΥ). Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που σχετίζονται με δαπάνες και επιστροφές 

φόρων: (iii) την επαλήθευση των απαιτήσεων. Οι οντότητες που πληρούν αυτές τις 

προϋποθέσεις μπορεί να εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ακόμη και εάν ο 

μητρικός οργανισμός δεν πληροί τις προϋποθέσεις. 

10. Όταν επιτευχθεί η εκκαθάριση όλων των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, η 

Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι δεν συσσωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές (συνεχής). 

 

2.5. Δικλείδες ασφαλείας για την επίτευξη των δημοσιονομικών 

δεσμεύσεων 

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

την Ελλάδα. Ένας τρόπος είναι μέσω της πρόωρης εφαρμογής του Δημοσιονομικού Συμφώνου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τη διακυβερνητική Συνθήκη για 
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τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ. Ένα βασικό μέρος της Συνθήκης 

είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο που εισάγει εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς και 

διευρυμένους μηχανισμούς επιβολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, 

τα βασικά μέτρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών δεσμεύσεων είναι απαραίτητα στους τομείς: 

της προετοιμασίας του προϋπολογισμού και της εφαρμογής του, την παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων, διορθωτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων, τη διαφάνεια, τη 

λογοδοσία και την εποπτεία, την εξυπηρέτηση του χρέους 

2.5.1. Ενίσχυση εθνικών κανόνων προϋπολογισμού σύμφωνων με το 

Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ 

1. Η κυβέρνηση θα υποβάλει την απαραίτητη νομοθεσία για τη ενσωμάτωση των προβλέψεων 

του Δημοσιονομικού Συμφώνου στο Ελληνικό δίκαιο με σκοπό την εισαγωγή ενός κανόνα 

ισοσκελισμένου διαρθρωτικού ισοζυγίου με αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης (Απρίλιος 

2014). 

2.5.2. Προετοιμασία και εφαρμογή του Προϋπολογισμού 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. Καταθέσει στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του 2015-

18 (MΠΔΣ) συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του δεσμευτικού ανώτατου ορίου κατά 320 

εκατομμύρια Ευρώ για να διασφαλίσει τις χαμηλότερες πραγματοποιήσεις δαπανών του 

2013 έως τον Μάιο 2014. 

2. Αρχικά, θα υποβάλει τον Οργανικό Νόμο Προϋπολογισμού έως τον Απρίλιο 2014 ώστε: 

i. Να καθιερώσει σταθερό ανώτατο όριο δαπανών στο ΜΠΔΣ για τα υπουργεία και 

τον τομέα της υγείας και κάθε χρόνο ένα ανώτατο όριο για ένα επιπλέον έτος θα 

προστίθεται, ενώ τα ήδη ορισμένα ανώτατα όρια (δηλαδή για τα δύο πρώτα έτη της 

κυλιόμενης τριετούς περιόδου που καλύπτεται από τα ανώτατα όρια) θα 

παραμείνουν όπως είχαν 

ii. Να καθιερώσει δεσμευτικούς στόχους ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για τις 

τοπικές κυβερνήσεις. 

iii. Να ορίσει στόχους απόδοσης για τις ΔΕΚΟ. 

iv. Να εισαγάγει προβλέψεις για το εκ των προτέρων πάγωμα του 10% των 

διακριτικών πιστώσεων ανά γραμμή προϋπολογισμού ως μέρος του ΜΠΔΣ. Οι 

παγωμένες πιστώσεις θα εκταμιευθούν το δεύτερο μισό του χρόνου υπό την 

προϋπόθεση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Η πρώτη εφαρμογή θα 

αφορά στον προϋπολογισμό του 2014. 

v. Να ιδρύσει ένα ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο που θα αξιολογεί τις 

μακροοικονομικές προβλέψεις και τις υποθέσεις για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ, θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση απέναντι σε 

στόχους και κανόνες, και θα κάνει ανεξάρτητη ανάλυση πολιτικών και αξιολόγηση 

των δημοσιονομικών εξελίξεων και κινδύνων.  

3. Ύστερα από το αρχικό στάδιο της αναθεώρησης του Οργανικού Νόμου Προϋπολογισμού, η 

Κυβέρνηση: 

i. Θα προσλάβει την Επιτροπή για το ανεξάρτητο Δημοσιονομικό συμβούλιο 

(Ιούλιος 2014). 

ii. Θα ολοκληρώσει μια συνολική αναθεώρηση των εσωτερικών διαδικασιών 

κατάρτισης του προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ ώστε να διασφαλιστεί ή 

συμβατότητα με την αναθεωρημένη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένης της 

εξασφάλισης της ανεξαρτησίας για τον προϋπολογισμό των ρυθμιστικών και άλλων 

ανεξάρτητων φορέων (Σεπτέμβριος 2014). 
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iii. Τροποποιεί τον Οργανικό Νόμο Προϋπολογισμού ώστε να διασφαλιστεί πως 

ευθυγραμμίζεται με το τρέχον πρόγραμμα αναθεώρησης της Διαχείρισης Δημόσιων 

Οικονομικών και τις διεθνείς καλές πρακτικές (Οκτώβριος 2014). 

iv. Μετά από διαβούλευση με τους ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ προτείνει ένα συγκεκριμένο κανόνα 

για την υπέρβαση στόχων για τα έσοδα σε ισχύ μετά την περίοδο του 

προγράμματος, προκειμένου να ενταχθεί στον Οργανικό Νόμο Προϋπολογισμού, 

και αν το μέγεθος και η φύση των απροσδόκητων εσόδων και της δημοσιονομικής 

υπέρβασης στόχων κατά το προηγούμενο έτος επιτρέπει ένα μεγαλύτερο ποσό 

δαπανών κατά το τρέχον έτος, με την επιφύλαξη πως δεν προβλέπονται κενά. 

2.5.3. Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί κυρώσεων 

Η Κυβέρνηση:  

1. Θα ενδυναμώσει τη διακυβέρνηση και ανεξαρτησία του ΤΑΙΠΕΔ και θα εφαρμόσει έναν 

αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης σε περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες στην διαδικασία 

αποκρατικοποιήσεων ή αποτυχία στους στόχους (τριμηνιαία): 

i. Αναθεώρηση της λειτουργίας του νομικού πλαισίου αποκρατικοποιήσεων, μέσω 

της επιβολής συγκεκριμένων ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης όταν εκτροχιάζεται 

το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων.  

ii. Λήψη κατάλληλων μέτρων, σε συνεργασία με την ΕΚ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην υφιστάμενη νομοθεσία ή/και στη 

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας και της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, εάν οι στόχοι για την πώληση των 

περιουσιακών στοιχείων προς ιδιωτικοποίηση δεν επιτεύχθηκαν σε σημαντικό 

βαθμό για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ΤΑΙΠΕΔ 

παραμένει πλήρως υπόλογο στο Κοινοβούλιο εκ των υστέρων για την ακεραιότητα 

κάθε αποκρατικοποίηση. 

iii. Αυτόματη αύξηση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, σε περίπτωση 

ελλείμματος στα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, λόγω της καθυστέρησης πώληση 

συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με τους στόχους του 

προγράμματος για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Κάθε έλλειμμα στον τομέα των 

ιδιωτικοποιήσεων αυξάνει τις ανάγκες χρηματοδότησης και το λόγο του χρέους. 

Για την άμβλυνση αυτής της ανεπιθύμητης εξέλιξης, εκτός εάν οι άλλες 

προσαρμογές έχουν συμφωνηθεί με την ΕΚ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ο στόχος για το πρωτογενές 

πλεόνασμα θα αυξηθεί με άμεση ισχύ κατά 50 τοις εκατό του ελλείμματος εσόδων, 

και θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω περικοπών τρεχουσών δαπανών γενικής 

κυβέρνησης. Η προσαρμογή στο πλαίσιο ενός έτους δε θα μπορεί να υπερβεί το € 

1.000.000.000. 

2.5.4. Λογαριασμό εξυπηρέτησης του χρέους και διαχείριση ρευστών 

διαθέσιμων 

1. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση του λογαριασμού 

εξυπηρέτησης του χρέους για την παρακολούθηση των ταμειακών ροών, αποφυγή εκτροπών 

της επίσημης χρηματοδότησης και θα εξασφαλίσει την έγκαιρη εξυπηρέτηση του χρέους. Ο 

Νόμος 4063/2012 θέσπισε ένα ειδικό 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 πληρώνονται 

οι αποσβέσεις και το κόστος πληρωμής των τόκων των δανείων του ΕΔ, οι συναλλαγές 

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

λοιπά έξοδα) που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του χρέους και γενικότερα με την 

Διαχείριση Δημόσιου Χρέους. Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού είναι οι εκταμιεύσεις των 

δανείων του ΕΤΧΣ, με την επιφύλαξη της ανακοίνωσης αποδοχής του ΕΤΧΣ, καθώς και οι 

συνεισφορές της Ελληνικής Δημοκρατίας στην εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαμβανομένων 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

32 

 

όλων των εσόδων από αποκρατικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τουλάχιστον 

το 30% των εκτάκτων εσόδων. Όλες οι πληρωμές από αυτόν τον λογαριασμό θα υπόκειται σε 

προηγούμενη λεπτομερή αναφορά στα ΕΤΧΣ / EΜΣ και εκ των υστέρων επιβεβαίωση από 

τον κάτοχο του λογαριασμού (συνεχής). 

2. Ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να επιτύχει πλεονάσματα 

τα επόμενα χρόνια, ο προϋπολογισμός του κράτους παραμένει σε πρωτογενές έλλειμμα. Επί 

του παρόντος δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να είναι σε θέση να μεταφέρει τη 

δημοσιονομική βελτίωση εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό. Λαμβάνοντας υπόψη 

το σημερινό κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης μετρητών υπάρχουν μεγάλα αδρανή 

ταμειακά διαθέσιμα και σε άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης προωθώντας μια πιο 

αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα η 

Κυβέρνηση θα: 

 Ολοκληρώσει μια επισκόπηση των λογαριασμών του Κράτους σε εμπορικές τράπεζες έως 

τον Μάιο 2014 και βάσει αυτής της επισκόπησης θα προτείνει το κλείσιμο όλων των μη 

αναγκαίων λογαριασμών έως τον Ιούνιο 2014.  

 Αναπτύξει ένα σχέδιο για την αναμόρφωση της διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων έως 

Ιούλιο 2014 που θα εφαρμοστεί από την 1
η 

Ιανουαρίου 2015. 

3. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών διαχείρισης ρευστών 

διαθεσίμων και κινδύνων και την αποφυγή των λειτουργικών κινδύνων, ο ΟΔΔΗΧ θα 

διαχειρίζεται, για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

του κράτους σχετικά με τη διευθέτηση - συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών - όλων των 

μετρητών και διαχείριση κινδύνων συναλλαγών και θα εκτελεί όλη τη λειτουργία δανεισμού 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας τις λειτουργίες που πραγματοποιούνται μέχρι 

στιγμής από την Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους (Δ23) του Ελληνικού Υπουργείου 

Οικονομικών (Μάιος 2014). 

 

2.6. Για μια δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική και αποδοτική 

 

Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των μισθολογικών δαπανών.. 

 

2.6.1. Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 

Η Ελλάδα έχει σχεδιάσει και πρέπει να εφαρμόσει καλά, μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της δημόσιας 

διοίκησης, ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και να εξυπηρετεί τους Έλληνες πολίτες και 

την οικονομία πιο αποτελεσματικά. Η συνεχιζόμενη αναδιοργάνωση των υπουργείων και των φορέων, 

η ανακατανομή και ο εξορθολογισμός του προσωπικού, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία 

προσλήψεων η εισαγωγή της αξιολόγησης ικανοτήτων για διευθυντικά στελέχη και προσωπικό, η 

διεύρυνση της χρήσης των δημοσίων συμβάσεων και η βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, η 

εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δράσεων και πολιτικών ICT, η απλούστευση των 

κανόνων, η μείωση της έκτασης της διαφθοράς, αναμένονται από κοινού να συμβάλουν στη βελτίωση 

της απόδοσης στο δημόσιο τομέα, και ως εκ τούτου στην παραγωγικότητα του συνόλου της 

οικονομίας. 
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Άλλες Δράσεις 

Για την περαιτέρω προώθηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια του 2014 οι 

Αρχές:  

1. Έχοντας υιοθετήσει μια στρατηγική ανθρώπινων πόρων, θα αποτυπώσουν αυτή τη 

στρατηγική στη νομοθεσία που πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο (Δεκέμβριος 2014). Οι 

νομικές πράξεις θα στοχεύουν στην εξασφάλιση θεσμικής συνέχειας και υψηλότερα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, και θα προσφέρουν μια βάση για την 

αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και του 

προσωπικού εν γένει. Μεταξύ άλλων θα: 

i. Καθιερώσουν ένα νέο νομικό πλαίσιο, βασισμένο στις ικανότητες, για την 

πρόσληψη των κορυφαίων διευθυντικών στελεχών (Μάιος 2014).  

ii. Όλοι οι διορισμοί για ανώτερες θέσεις θα πληρωθούν με βάση αυτό το νέο πλαίσιο 

(Δεκέμβριο 2014).  

iii. Θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία διορισμού των προϊσταμένων τμημάτων (Ιούνιος 

2015). 

2. Θα καθιερώσουν εντός της δημόσιας διοίκησης έναν εσωτερικό μηχανισμό “αγοράς 

εργασίας”, για να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις. Η 

“αγορά εργασίας” θα είναι διαφανής, και περιλαμβάνει αξιολογήσεις μέσω προκαθορισμένων 

διαδικασιών, καθώς και εμπειριών. Η εσωτερική αγορά εργασίας θα αντικαταστήσει την 

πρακτική των μακροχρόνιων αποσπάσεων, ενώ βραχυχρόνιες ορισμένου χρόνου αποσπάσεις 

θα επιτρέπονται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, από την πρώτη Ιανουαρίου του 

2015. (Μάρτιος 2015). 

3. Θα αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εργασίας. 

Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τη διαχείριση του 

προσωπικού, επιτροπές για την επιλογή του προσωπικού, μια βάση δεδομένων για τη 

διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων μέσα στη διοίκηση, λεπτομερή διαδικασία, πακέτο 

εξόδου. Αυτά τα εργαλεία θα κοινοποιηθούν σε όλη τη διοίκηση το συντομότερο δυνατόν. 

(Δεκέμβριος 2014). 

4. Θα εκπονήσουν, σε συνεργασία με ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, μια ευρεία μελέτη για το επίπεδο της 

απασχόλησης στο δημόσιο, και τη δομή των αμοιβών με στόχο το να εξασφαλιστεί ότι είναι 

συνεπείς με την παροχή υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών και τη δημοσιονομική 

βιωσιμότητά τους. Αυτό θα περιλαμβάνει μια δημοσιονομικά ουδέτερη αναθεώρηση του 

μισθολογίου, με στόχο την αποσυμπίεση του μισθολογικού εύρους και προς τις δύο 

Πριν από την εκταμίευση οι αρχές: 

a. Θα υποβάλουν στο ΣτΕ τα Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των βασικών υπουργείων (πλην των 

Υπουργείων Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Εθνικής 

Άμυνας). 

b. Θα ολοκληρώσουν τη μεταφορά των 25.000 εργαζομένων σωρευτικά στο σύστημα 

υποχρεωτικής κινητικότητας. Η υποχρεωτική μεταφορά των εργαζομένων των 

φορολογικών αρχών θα προσμετρηθεί έναντι του της επίτευξης του στόχου. 

c. Θα επιτύχουν τον στόχο 5000 εξόδων σωρευτικά για το τέλος Μαρτίου 2014.  

d. Θα θεσπίσουν, μέσω του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρυθμίσεων ένα διετές 

σχέδιο δράσης για τη διοικητική μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της 

στρατηγικής ανθρωπίνου δυναμικού. 
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κατευθύνσεις, σε συνάρτηση με την ικανότητα, απόδοση και υπευθυνότητα του προσωπικού 

με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο.  

i. Ένα πρώτο σχέδιο θα υποβληθεί προς διαβούλευση στους ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ τον 

Ιούλιο του 2014;  

ii. Το νέο μισθολόγιο θα θεσμοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2014 και θα τεθεί σε ισχύ 

την 1η Ιανουαρίου του 2015. 

5. Εκπονήσουν μια λεπτομερή επανεξέταση όλων των μη μισθολογικών ωφελειών, όπως οι ώρες 

εργασίας, οι κανονισμοί που διέπουν τις άδειες, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα επιδόματα και 

προνόμια ταξιδιών (Ιούλιος 2014). 

6. Μετά την επανεξέταση θα εγκρίνουν τα απαραίτητα νομικά μέσα προκειμένου να 

ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ (Σεπτέμβριος 2014). 

7. Θα καθιερώσουν, από τον Ιανουάριο του 2015 ένα μόνιμο και συνεχές σύστημα ατομικών 

αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων που βασίζονται στην απόδοση, προκειμένου 

να εκτιμηθούν οι επιδόσεις του 2014, μέχρι τον Μάρτιο του 2015. Ένα σχέδιο νόμου θα 

υποβληθεί σε ΕΚ-ΕΚΤ-ΔΝΤ (Σεπτέμβριος 2014).  

8. Ως μεταβατικό μέτρο, θα αναθεωρήσουν το ισχύον σύστημα ατομικών αξιολογήσεων με την 

εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου για το ποσοστό των εργαζομένων στους οποίους έχει δοθεί ο 

ανώτερος βαθμός και ενός κατώτατου ορίου για τα άτομα με χαμηλό βαθμό (Απρίλιος 2014). 

Οι αξιολογήσεις των επιδόσεων του 2013 θα διεξαχθούν στο πλαίσιο αυτού του συστήματος 

αξιολόγησης. 

9. Οι Αρχές θα επιβάλλουν την διετή περίοδο δοκιμασίας για το νέο προσωπικό, μεταξύ άλλων 

μέσω μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης επιδόσεων μετά το τέλος του πρώτου έτους, και στο 

τέλος της δοκιμαστικής περιόδου (συνεχής). 

10.  Το σύστημα της «διαθεσιμότητας» (κινητικότητα και έξοδος) διακρίνεται από ένα νέο 

καθεστώς «κινητικότητας», το οποίο είναι ένας μόνιμος μηχανισμός για την εθελοντική και 

υποχρεωτική μεταφορά, με στόχο την καλύτερη κατανομή του προσωπικού στη δημόσια 

διοίκηση. Δεν θα πρέπει να συναρτηθεί με τις εξόδους ούτε να απαιτήσει την τοποθέτηση των 

εργαζομένων στο πλαίσιο του καθεστώτος διαθεσιμότητας και τη μείωση της αμοιβής τους. 

Ένας ελάχιστος αριθμός 6.000 εργαζομένων θα συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα κινητικότητας 

το 2014 (συνεχής).  

11. Οι αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην ανανέωση του προσωπικού με την επιτάχυνση της 

προσπάθειας για την αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων, τις περιπτώσεις 

ανικανότητας, καθώς και τις παράνομες προσλήψεις (συμπεριλαμβανομένης της παράνομης 

μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου). Οι δράσεις αυτές θα 

οδηγήσουν στην απόλυση του προσωπικού που αποδεδειγμένα αδυνατεί να ασκήσει τα 

καθήκοντά του ως δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά 2.000 έως Q1 2015) (συνεχής).  

12. Σε διαβούλευση με ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 

μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, θα αξιολογηθεί η πιθανή ανάγκη να καθοριστούν 

τυπικά στόχοι για έξοδο (Σεπτέμβριος 2014). 

13. Θα εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα 

αξιολογηθούν σε ένα κεντρικά προσδιορισμένο πλαίσιο αξιολόγησης, πριν την ανακατανομή 

τους σε νέες θέσεις, ή την έξοδο (εάν δεν καταστεί δυνατό να επανατοποθετηθούν) (συνεχής).  

14. Προκειμένου να υποστηριχθεί ο αθροιστικός στόχος για έξοδο 4.000 εργαζομένων έως το 

τέλος του 2013 καθώς και η έγκαιρη πραγματοποίηση του στόχου για το 2014, οι αρχές θα 

επιταχύνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων και την 

περαιτέρω αξιολόγηση των φορέων. Με απαρχή το 2014, οι εξωτερικές αναθέσεις 

(outsourcings) δεν θα μετράνε υπό τον κανόνα 1:1 (συνεχής).  

15. Προκειμένου να προωθήσουν την αποτελεσματική αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα και 

του καθεστώτος κινητικότητας και εξόδου, οι Αρχές θα: 
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i. Ολοκληρώσουν τα σχέδια στελέχωσης για τους εναπομείναντες φορείς γενικής 

κυβέρνησης, τα οποία θα εγκριθούν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρυθμίσεων 

(ΚΣΜ) σταδιακά και το αργότερο έως το Μάιο του 2014.  

ii. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να υλοποιηθούν με τις αντίστοιχες νομικές τους 

πράξεις για κάθε φορέα εντός τριών μηνών μετά την έγκρισή τους από το ΚΣΜ και το 

αργότερο έως τον Αύγουστο του 2014.  

iii. Τα σχέδια στελέχωσης των τοπικών αυτοδιοικήσεων, των περιφερειών και 

αποκεντρωμένων διοικήσεων θα τεθούν σε εφαρμογή έως το Δεκέμβριο του 2014. 

iv. Αναμείξει τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των δομών και του 

προσωπικού που συνδέονται με την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής (Επιχειρησιακά 

Προγράμματα ΕΣΠΑ) και θα επιδιώξουν τη συμφωνία της κατά τη λήψη των σχετικών 

αποφάσεων (συνεχής). 

16. Οι Αρχές παραμένουν σε καλό δρόμο για τη μείωση της απασχόλησης της γενικής 

κυβέρνησης κατά 150.000 μέχρι το τέλος του 2015. Θα παράσχουν μια πλήρη και 

ενημερωμένη εικόνα της απασχόλησης στο δημόσιο: 

i. Θα ολοκληρώσουν την καταγραφή όλων των εργαζομένων του δημοσίου τομέα 

(εξαιρουμένων των εταιρειών του Κεφαλαίου Β) στη βάση δεδομένων της απογραφής 

(Απρίλιος 2014) και την καταβολή των μισθών τους μέσω της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών μέσα σε λίγους μήνες από την είσοδό τους στη βάση δεδομένων της 

απογραφής (Σεπτέμβριος 2014). 

ii. Θα δημοσιεύουν σε μηνιαία βάση στοιχεία σχετικά με την απασχόληση στο δημόσιο 

τομέα τόσο για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης όσο και για τις συμβάσεις εργασίας, 

τον αριθμό εργαζομένων σε καθεστώς κινητικότητας, τον αριθμό των εξόδων και τον 

αριθμό των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων στα διάφορα στάδια (μηνιαία). 

17. Για να διευκολυνθεί η ανανέωση του προσωπικού και η απόκτηση δεξιοτήτων, όπου 

απαιτείται: 

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

πειθαρχικών υποθέσεων, περιπτώσεων ανικανότητας, καθώς και παρανόμων 

προσλήψεων (ii) προσωρινών διαταγών (iii) μείωσης του μεγέθους νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου (iv). περιττών θέσεων, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω 

αναδιοργάνωσης (συνεχής).  

ii. Εάν η εκτίμηση (που πρέπει να παρέχεται σους ΕΕ / ΔΝΤ / ΕΚΤ σε μηνιαία βάση) σε 

οποιοδήποτε σημείο δείχνει ότι οι εξελίξεις στην απασχόληση και τα σχέδια δεν είναι 

πλέον σε καλό δρόμο για να επιτευχθούν οι συνολικοί στόχοι, οι Αρχές δεσμεύονται να 

μειώσουν την αναλογία προσλήψεων 1:1 για τις εξόδους που αναφέρονται υπό το 

σημείο (i.) (συνεχής, μηνιαία).  

iii. Για όλες τις άλλες εξόδους πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο (i), η αναλογία 

προσλήψεων θα παραμείνει 1:5, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα (συνεχής).  

18. Θα παρέχονται στον ΑΣΕΠ τα σχέδια προσλήψεων για το προσεχές έτος σε τακτική βάση έως 

το τέλος Ιουλίου, ή μόλις έχουν ολοκληρωθεί, και με τουλάχιστο μία ειδοποίηση έξι μηνών σε 

σχέση με την επιθυμητή ημερομηνία πρόσληψης, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο σωστός 

σχεδιασμός και οι προσλήψεις να γίνονται με τις καλύτερες προδιαγραφές, συμβατές με τους 

δημοσιονομικούς περιορισμούς. Θα εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι ούτως ώστε ο ΑΣΕΠ να 

χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους για τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης και μιας 

προσέγγισης βασισμένης στις ικανότητες (συνεχής). 
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2.6.2. Αντιμετώπιση της διαφθοράς 

 

Άλλες δράσεις 

Για να συνεχίσουν με αποφασιστικότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι αρχές: 

1. Θα συνεχίσουν την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς (συνεχής). 

2. Θα παρουσιάσουν ένα αναθεωρημένο σχέδιο κατά της διαφθοράς, στο οποίο θα 

συμπεριλαμβάνουν δράσεις παρακολούθησης όπου χρειάζεται (Απρίλιος 2014).  

3. Θα υιοθετήσουν ένα σχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης (Απρίλιος 

2014). 

4. Θα υιοθετήσουν ένα σχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Κοινοβουλίου (Απρίλιος 

2014). 

5. Θα παρουσιάσουν σχέδιο νόμου για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Απρίλιος 

2014). 

6. Θα θεσπίσουν νομοθεσία για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Ιούνιος 2014). 

7. Θα παρουσιάσουν σχέδιο νόμου που θα προβλέπει ένα ενισχυμένο σύστημα δημοσιευμένων 

δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων, συμφερόντων και ασυμβίβαστων των δημοσίων και 

εκλεγμένων αξιωματούχων, όπως επίσης και των μελών της Κυβέρνησης, που θα προβλέπει 

επαρκώς αποτρεπτικές κυρώσεις για μη αληθείς δηλώσεις. Οι δηλώσεις πρέπει να ελέγχονται 

από ανεξάρτητο φορέα με εξουσία διεξαγωγής έρευνας μέσω ελέγχων βασισμένων στην 

ανάλυση ρίσκου. (Απρίλιος 2014). 

8. Θα υιοθετήσουν την προαναφερθείσα νομοθεσία σχετικά με ένα ενισχυμένο σύστημα 

δηλώσεων και παρακολούθησης (Ιούνιος 2014). 

 

2.6.3. Συντονισμός των κυβερνητικών πολιτικών και ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-Government) 

Οι Αρχές θα: 

1. Λάβουν μέτρα προκειμένου να συγκεντρώσει την τρέχουσα προπαρασκευαστική εργασία 

σε μια ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-

Government), για τον καθορισμό του οράματος, των στόχων, των προτεραιοτήτων, και των 

μηχανισμών παρακολούθησης και συντονισμού για την υποστήριξη της ανάπτυξης, την 

προώθησης και της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών για μια καλύτερη εσωτερική λειτουργία της διοίκησης για τους πολίτες. Η 

στρατηγική αυτή, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο εφαρμογής, θα πρέπει να εγκριθεί 

από το ΚΣΜ (Απρίλιος 2013).  

2. Θα καθιερώσουν ένα σύστημα εκ των προτέρων αξιολόγησης του συνόλου της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, που θα πρέπει να αναληφθεί από τη Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού, για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα σχέδια νομοθετικών πράξεων 

Πριν από την εκταμίευση οι Αρχές: 

a. Προκειμένου να εντείνουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς, θα υιοθετήσουν τη 

συμφωνηθείσα νομοθεσία για να εναρμονίσουν το νομικό πλαίσιο για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, 

συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης κατά της διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών, 

καθώς και τις συμβάσεις και συστάσεις κατά της διαφθοράς του ΟΟΣΑ και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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συνάδουν με τους στόχους της κυβέρνησης και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της 

διεθνούς και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του 

παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης (MoU). Το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί από την 

1η Μαΐου 2014 θα πρέπει να συντάσσει εκθέσεις κάθε δύο εβδομάδες με όλα τα 

κατατεθέντα νομοσχέδια, τους στόχους αυτών και τη συνέπειά τους με τους τρέχοντες 

στόχους και υποχρεώσεις, καθώς και εκτίμηση των δημοσιονομικών τους επιπτώσεων (που 

θα εκπονηθεί από το ΓΛΚ). Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία της κυβέρνησης, η οποία θα εστιάσει σε πτυχές συμβατότητας με το Σύνταγμα 

και τη νομοθεσία της ΕΕ (Απρίλιος 2014). 

2.6.4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT) στη Μεταρρύθμιση 

της Δημόσιας Διοίκησης 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει e-

Government και ICT στρατηγικές. Στην κατεύθυνση αυτή, η ελληνική κυβέρνηση θα:  

1. Δημιουργία μιας Μονάδας/ Διεύθυνσης στο ΥΔΜΗΔ η οποία θα είναι υπεύθυνη για την 

πολιτική, το στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση της προόδου για όλες τις 

πτυχές των ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, της εκπαίδευσης και των 

δεξιοτήτων, τη χρήση των ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική 

έως τον Ιούνιο του 2014.  

2. Η νομοθετική πράξη της ίδρυσης της νέας μονάδας θα προβλέπει μηχανισμούς στενής 

συνεργασίας με τις κεντρικές αρχές προμηθειών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με 

την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ. (συνεχής). 

3. Η νέα μονάδα θα παρακολουθεί τις δράσεις ΤΠΕ και τα έργα όλων των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευόμενων οργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένων της τρέχουσας κατάστασης και των προθεσμιών των παραδοτέων 

που θα δημοσιεύονται ανά τρίμηνο (συνεχής, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο του 2014).  

4. Θα προβεί σε απογραφή του διαθέσιμου υλικού και λογισμικού ΤΠΕ (πχ, εφαρμογές 

γραφείου και άλλα εξειδικευμένα λογισμικά) προκειμένου να διευκολυνθεί η ενοποίηση 

(Ιούνιος 2014, επικαιροποίηση ανά διετία). 

5. Προβεί σε απογραφή των διαθέσιμων εφαρμογών ΤΠΕ, μητρώων και υπηρεσιών που 

χρησιμοποιεί κάθε υπουργείο και εποπτευόμενοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις 

εσωτερικές λειτουργικές ανάγκες του (π.χ., TaxisNet, E-justice) ή παρέχει προς τους 

πολίτες και τις οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων). 

Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται εάν αυτά είναι λειτουργικά και σε χρήση (Ιούνιος 2014, 

επικαιροποίηση ανά διετία).  

i. Η απογραφή αυτή πρέπει να προσδιορίζει ποια δεδομένα, εφαρμογές και υπηρεσίες 

μπορούν να είναι κοινόχρηστα.  

ii. Επιπλέον, η πληροφορία που μπορεί να δημοσιευθεί ως ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει 

να προσδιοριστεί και να καταστεί διαθέσιμη στο κοινό. 

6. Προβεί σε ενδελεχή επανεξέταση του κύκλου του έργου των παρεμβάσεων ΤΠΕ και θα 

δημιουργήσει ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους για τα έργα ΤΠΕ που θα οδηγεί 

στην απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών. Θα θεσπίσει το αναγκαίο νομικό 

πλαίσιο σχετικά με την παραγωγή έργων ΤΠΕ. (Ιούνιος 2014).  

7. Προβεί σε ενδελεχή επανεξέταση του κύκλου αγορών υλικού και λογισμικού, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της ποιότητας και την ελαχιστοποίηση του κόστους του εξοπλισμού 

(Σεπτέμβριος 2014). 

8. Από τον Ιανουάριο του 2015 το σύνολο των αγορών του τυποποιημένου εξοπλισμού 

ΤΠΕ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κεντρικά και να εκτελείται μέσω της πλατφόρμας e-

προμήθειες. 
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9. Καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης μεγάλων ΤΠΕ έργων Provide an action plan of major ICT 

projects σε βασικούς τομείς πολιτικής του δημόσιου τομέα (π.χ., την κοινωνική ασφάλιση, 

την απασχόληση, τη δικαιοσύνη, την υγεία, την ενέργεια, τον τουρισμό, τη 

χρηματοδότηση) εξασφαλίζοντας συμβατότητα με τις στρατηγικές e-Gov και ΤΠΕ 

(Απρίλιος 2014).  

10. Θα δημιουργήσει ένα κεντρικό αρχείο με τους εγχώριους και διεθνείς αξιολογητές των 

επαγγελματιών των ΤΠΕ που μπορούν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση των 

προσφορών έργων ΤΠΕ. Η βάση δεδομένων αξιολογητών που δημιουργήθηκε στο 

πλαίσιο του Ορίζοντας 2020 θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για τη 

δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων. (Απρίλιος 2014). 

 

2.7. 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.  

2.7.1.1. Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ)  

Η Κυβέρνηση υιοθετεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και να παρέχει τους κατάλληλους πόρους ώστε η 

ΕΑΔΣ εξασφαλίζει το συντονισμό και τη συνέπεια της λειτουργίας των φορέων Κεντρικών 

Προμηθειών, της μεταρρύθμισης των ελληνικών κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων και του 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις με το συνολικό σύστημα και τη στρατηγική 

δημοσίων συμβάσεων (συνεχής).  

2.7.1.2. 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: 

Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων: 

1. Αναλαμβάνει να υιοθετήσει μέχρι το Μάιο 2014, σε στενή διαβούλευση με τις υπηρεσίες 

της Επιτροπής, μια μεταρρύθμιση της νομοθεσίας των 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.  
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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). 

Κεντρικοί Φορείς Αγορών (ΚΦΑ):  

2. Υιοθετεί ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

που αντιστοιχεί στις νέες της αρμοδιότητες ως Κεντρικού Φορέα Αγορών (Μάιος 2014). 

3. Αναθεωρεί το ισχύον Ενιαίο Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων με σκοπό να: 

i. Υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση για τον επανασχεδιασμό ενός 

αναθεωρημένου Ενιαίου Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω του 

εντοπισμού των υλικών και υπηρεσιών των οποίων η προμήθεια υπόκειται σε 

κεντρική αγορά (“τί”), των φορέων και άλλων οντοτήτων ('ποιός') καθώς και των 

διαδικαστικών και διοικητικών ρυθμίσεων ('πώς') για τη λειτουργία του 

αναθεωρημένου Ενιαίου Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων (Απρίλιος 2014);  

ii. Ενεργοποιήσει την κατάλληλη νομοθεσία που υλοποιεί το αναθεωρημένο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων όπως σχεδιάστηκε σύμφωνα με το (i) πιο 

πάνω, και να καταστήσει την χρήση του υποχρεωτική από τα άλλα Υπουργεία για 

τις ανάγκες τους σε προμήθειες υλικών και υπηρεσιών (Αύγουστος 2014). 

iii. Να εφαρμόσει το αναθεωρημένο Ενιαίο Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων για 

την κάλυψη των αναγκών δημοσίων συμβάσεων του 2015 (Οκτώβριος 2014).  

4. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Υπουργείων και άλλων φορέων με την απαίτηση να 

κάνουν χρήση των υπό κεντρική διαχείριση συμβάσεων-πλαίσιο (συνεχής). 

5. Προωθεί την ευαισθητοποίηση και διευκολύνει τη χρήση των υπό κεντρική διαχείριση 

συμβάσεων-πλαίσιο με άλλα Υπουργεία και φορείς (συνεχής). 

6. Οι ΚΦΑ:  

i. Μετά τον εντοπισμό τριών κατηγοριών προμηθειών μέσω συμβάσεων-πλαίσιο, 

και τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών τους, αναθέτει τις σχετικές 

συμβάσεις έως τον Ιούνιο του 2014. 

ii. Εξασφαλίζει ότι οι συμβάσεις-πλαίσιο που συνάπτονται υπό το (i) ανωτέρω 

περιλαμβάνουν ρήτρες βάσει των οποίων οι πάροχοι που επιλέγονται θα πρέπει 

να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν και να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις 

διαδικασίες call-down μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος. Στα υπουργεία 

θα πρέπει να παρέχονται τα εφόδια και οι υπηρεσίες που έγιναν αντικείμενα 

προμήθειας στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων-πλαισίων, εντός τεσσάρων μηνών 

από την έναρξη ισχύος τους. (συνεχής).  

iii. Αναθεωρεί τον κατάλογο των κατηγοριών που υλικών και υπηρεσιών που μπορεί 

να γίνουν αντικείμενα προμήθειας υπό το σύστημα κεντρικών αγορών ανάλογα 

με τις ανάγκες του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων και 

φορέων της κεντρικής κυβέρνησης). Αυτός ο κατάλογος πρέπει να παρουσιαστεί 

και να τύχει διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν πάση περιπτώσει 

να συμπεριλάβει αγορές του στρατού αναφορικά με τυποποιημένα μη 

στρατιωτικής φύσης αγαθών –συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων- και 

υπηρεσιών (που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/81 σχετικά 

με τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας). Ο 

κατάλογος αυτός θα πρέπει επίσης να εντοπίσει τους τομείς όπου μπορεί να 

επεκταθεί περαιτέρω η χρήση συβάσεων-πλαίσιο με σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και την αντιμετώπιση με οικονομικά αποδοτικό τρόπο των 

αναγκών επαναλαμβανόμενης φύσης. (Ιούνιος 2014). 
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2.7.1.3. E-procurement  

Η εκτέλεση του σχεδίου δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 

παρακολουθείται στενά, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ειδικότερα, η κυβέρνηση: 

1. Εκδίδει μηνιαία έκθεση σχετικά με τον αριθμό των προκηρύξεων διαγωνισμών για τις 

προμήθειες, υπηρεσίες και έργα και για τον αριθμό των αναθετουσών αρχών που 

φορτώνουν πληροφορίες στη δικτυακή πύλη (σε συνεχή βάση).  

2. Ολοκληρώνει τη λειτουργία πιλοτικών προσφορών για το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και εξάγει 

συμπεράσματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης / διακυβέρνησης, 

της ανάπτυξης της λειτουργικότητας του συστήματος (Απρίλιος 2014). 

3. Δημιουργεί μια κατάλληλα εξοπλισμένη και με επαρκείς διαθέσιμους πόρους διευθύνουσα 

επιτροπή για το ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, υπό την ευθύνη του Υπουργού, προκειμένου 

να αναπτύξει και να επιβλέπει την εφαρμογή ενός σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας και 

ανάπτυξης. (Απρίλιος 2014). 

4. Ορίζει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο βάσει του νέου νόμου της ΕΑΔΣ για να αφαιρεθεί 

οποιαδήποτε απαίτηση διπλής εισαγωγής δεδομένων για τις αναθέτουσες αρχές, 

επιτυγχάνοντας διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων βάσεων δεδομένων, 

δημιουργώντας έτσι το ΚΗΜΔΗΣ ως το μοναδικό δημόσιο σύστημα που είναι αφιερωμένο 

στη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών συμβάσεων και ανακοινώσεων ανάθεσης 

συμβάσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση (Μάιος 2014)  

5. Ιδρύει έως το Μάιο του 2014 ένα σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας και ανάπτυξης για τα 

ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ το οποίο: 

i. Εξασφαλίζει ότι η Ελληνική Δημοκρατία γίνεται ιδιοκτήτης και διαχειριστής των 

συστημάτων που απαιτούνται για την λειτουργία των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και 

ΚΗΜΔΗΣ και την εξασφάλιση της συνέχειας τους μετά τη λήξη της τρέχουσας 

σύμβασης. 

ii. Συμμορφώνεται με τις συστάσεις που περιέχονται στην αξιολόγηση των συστημάτων 

που πραγματοποιούνται από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, καθώς και τα 

διδάγματα από τις πιλοτικές προσφορές. 

iii. Διασφαλίζει ότι το ΚΗΜΔΗΣ κατάλληλα ορατό και επαρκώς διαφημισμένο, για 

παράδειγμα στις μηχανές αναζήτησης, έτσι ώστε να αυξήσει την προβολή του.  

iv. Εγκαινιάζει εκτεταμένα σχέδια επικοινωνίας και εκπαίδευσης για τους προμηθευτές 

και τις αναθέτουσες αρχές. 

v. Εξασφαλίζει ότι το ΕΣΗΔΗΣ αναπτύσσεται με τρόπο που διασφαλίζει 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η αυτόματη μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων )πχ 

εγγραφή του χρήστη). 

vi. Εξασφαλίζει συμβατότητα της εισαγόμενης πληροφορίας στο ΕΣΗΔΗΣ με τις 

απαιτήσεις του TED έτσι ώστε να αυτοματοποιείται η διαδικασία υποβολής στο TED. 

6. Εφαρμόζει όλες τις οικονομικές ρυθμίσεις, διαχειριστικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις 

στελέχωσης κλπ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη και υλοποίηση 

των ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ (Σεπτέμβριος 2014). 

7. Εξασφαλίζει την υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής ως ακολούθως:  

i. Για όλα τα Υπουργεία σε σχέση με την αγορά υλικών και υπηρεσιών (συνεχής, 

ξεκινάει 1
η
 Ιουλίου 2014). 

ii. Οι Κεντρικοί φορείς Αγορών (Γενική Διεύθυνση για τις δημόσιες συμβάσεις για 

προμήθειες και υπηρεσίες της ΓΓΕ και ΕΠΥ) θα διαχειρίζεται την πλατφόρμα 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

41 

 

ηλεκτρονικών προμηθειών για όλες τις διαδικασίες των διαγωνισμών, για αγαθά και 

υπηρεσίες (Ιούλιος 2014). 

iii. Για όλους τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για την αγορά προμηθειών και 

υπηρεσιών (1 Οκτωβρίου 2014). 

iv. Το σύνολο του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα 

ηλεκτρονικών προμηθειών για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (Οκτώβριος 

2015) 

v. Για τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου που αφορούν έργα φορέων της 

κεντρικής κυβέρνησης έως την 1 Ιανουαρίου του 2015 και για αναθέτουσες αρχές 

εκτός φορέων κεντρικής κυβέρνησης έως το Δεκέμβριο του 2015. 

8. Υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα στοιχεία των δραστηριοτήτων 

παρακολούθησης που καλύπτουν το 2013 και τους πρώτους μήνες του έτους 2014 

(Απρίλιος 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 σε σχέση με 

το συνολικό αριθμό προσφορών που δημοσιεύθηκαν στη σχετική περίοδο. 

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

iv. Την αξία των προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε σχέση με τη 

συνολική αξία των δημοσίων προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν στη σχετική 

περίοδο
1
; 

v. Το ποσοστό των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε σχέση με τον 

συνολικό αριθμό των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχετική περίοδο. 

vi. Το ποσοστό των αναθετουσών αρχών που χρησιμοποιούν e-submission σε σχέση με 

τον σύνολο των αναθετουσών αρχών. 

vii. Υποβολή στοιχείων που αφορούν την εξέλιξη των τιμών, τις εξοικονομήσεις (επίσης 

σε σχέση με το χαμηλότερο διοικητικό κόστος), τη διάρκεια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης και ο αριθμός των υποψηφίων ανά διαγωνισμό, τη 

σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία που σχετίζονται με την κατάσταση που υπήρχε 

πριν από την εισαγωγή του e-procurement. 

 

2.8. Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για την 

εξασφάλιση βιωσιμότητας 

2.8.1. Αναθεώρηση το τρέχοντος συστήματος ασφαλιστικών εισφορών 

 

 

                                                           
1
 Οι διαδικασίες προμηθειών θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά εφόσον οι προμηθευτές υποβάλλουν τις προσφορές τους 

ηλεκτρονικά (e-submission) 

Πριν από την εκταμίευση οι Αρχές: 

a. Θα μειώσουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά 3.9 ποσοστιαίες μονάδες. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων 

εργασίας, και να διαφυλαχθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει για τη μείωση των εισφορών στο 

ΙΚΑ κατά 3.9 ποσοστιαίες μονάδες με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο, μεταξύ άλλων 

μέσω της κατάργησης μη αναγκαίων δαπανών/εισφορών μη σχετιζόμενων με συντάξεις 

και υγειονομική περίθαλψη, και της αύξησης της αποτελεσματικότητας, και θα το έχει 

εφαρμόσει μέχρι την 1
η
 Ιουλίου 2014. Αυτή η μείωση θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της 

μείωσης εισφορών καταβαλλομένων από τους εργοδότες μη σχετιζόμενων με συντάξεις. 
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Άλλες Δράσεις 

1. Οι αρχές θα επανεξετάσουν την επίπτωση στους μισθούς, την απασχόληση και τα δημόσια 

οικονομικά, και θα εκτιμήσουν την περίπτωση, σε διαβούλευση με ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, για 

μια περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. με έναν 

ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο (Ιούνιος 2015). 

2. Οι αρχές θα προετοιμάσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 σε διαβούλευση με την ΕΕ / 

ΕΚΤ / ΔΝΤ, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για (i) την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των 

πολιτικών για τις ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου να περιοριστούν τρόποι 

εισφοροαποφυγής, και (ii) την καλύτερη στόχευση των εισφορών για χαμηλότερα 

εισοδήματα για τη βελτίωση των κινήτρων για την απασχόληση, μεταξύ άλλων με 

επέκταση προγραμμάτων για νέους και μακροχρόνια ανέργους που χρηματοδοτούνται από 

τα κονδύλια της ΕΕ.  

3. Οι Αρχές θα εφαρμόσουν το σχέδιο (Δεκέμβριος 2014). 

4. Στις επικουρικές συντάξεις, η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία που αποτελούν 

σύμφωνα με τον ESA95 μέρος της Γενικής Κυβέρνησης στο ΕΤΕΑ και θα προσαρμόσει τις 

παροχές σε αντιστοιχία με τις εισφορές με αναλογιστικά ουδέτερο τρόπο με υπολογισμούς 

pro-rata ξεκινώντας από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014. Ο συντελεστής δημοσιονομικής 

βιωσιμότητας θα εφαρμοστεί σε όλα τα επικουρικά ταμεία που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑ 

από 1
ης

 Ιουλίου 2014 προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν ελλείμματα.  

5. Αρχής γενομένης την 1
η
 Ιανουαρίου 2015, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία επικουρικής 

σύνταξης θα χρηματοδοτούνται μόνο από ίδιες εισφορές. Για ένα περιορισμένο αριθμό 

ταμείων των οποίων η συγχώνευση στο ΕΤΕΑ δεν είναι τεχνικά εφικτή αυτή τη στιγμή, θα 

εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο από 1
ης

 

Ιανουαρίου 2015. 

6. Σχετικά με τις εφάπαξ συντάξεις, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης έχει ήδη ξεκινήσει 

(ισχύουσα από 1
ης

 Ιανουαρίου 2014), εξαλείφοντας τα ελλείμματα σε αυτά τα ταμεία. Όλα 

τα υπόλοιπα ταμεία που υπόκεινται κατά τον ESA95 ορισμό στην γενική κυβέρνηση θα 

υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 4052/2012, από 1
ης

 Ιανουαρίου 2015.  

7. Από 1
ης

 Ιανουαρίου 2015, όλα τα ταμεία χορήγησης εφάπαξ θα χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά εξ ιδίων πόρων. 

8. Η κυβέρνηση θα προβεί σε επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έως το 

Μάιο του 2014 που θα: 

i. Υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής 

ασφάλισης και την ενοποίηση των “back-office” λειτουργιών τους και των 

συστημάτων τους πληροφορικής. 

ii. Δώσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των δομών εισφορών και παροχών και το 

χρονοδιάγραμμα των καταβολών, και για να διευρυνθεί η βάση εισφορών για τους 

ΦΚΑ. 

iii. Αποσαφηνίσει και θα εντοπίσει τους κανόνες λειτουργίας κάθε ταμείου ξεχωριστά, 

ως ένα πρώτο βήμα πριν από την εναρμόνισή τους. 

iv. Κάντε προτάσεις για να καταστεί δυνατή η φορητότητα των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων μεταξύ ΦΚΑ για τη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, επαγγελμάτων και τομέων δραστηριότητας. 

v. Μέσω μιας λεπτομερούς λογιστικής άσκησης καθενός από τους ΦΚΑ, θα 

αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο οι δαπάνες για κοινωνική πρόνοια αντιστοιχούν 

στην κρατική χρηματοδότηση σε αυτούς τους ΦΚΑ. Θα εξετάσει την 

χρηματοδότηση ΦΚΑ μέσω εισφορών υπέρ τρίτων. Και θα αξιολογήσει συγκριτικά 

τη διαχείριση και τα άλλα γενικά έξοδα των επιμέρους ΦΚΑ. 
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vi. Αξιολογήσει τρόπους για να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών. 

9. Η Κυβέρνηση θα παρακολουθήσει την ως άνω αναθεώρηση, μετά από διαβούλευση με το 

προσωπικό των ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, για να υποβάλει προτάσεις προς την επίτευξη της 

ενοποίησης των ΦΚΑ και της εναρμόνισης των κανόνων πληρωμής εισφορών και παροχών, 

έως τον Ιούνιο του 2014. 

i. για την περαιτέρω ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και την ενοποίηση 

των “back-office” λειτουργιών τους και των συστημάτων τους πληροφορικής, την 

εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας και τη βελτίωση της φορητότητας των 

συντάξεων (Ιούνιος 2014).  

ii. Για να σημειωθεί πρόοδος προς την δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου 

εισφερόντων και την ανάπτυξη μιας ενιαίας διαδικασίας καταχώρισης, σύμφωνα με 

τον οδικό χάρτη για την συγχώνευση της συλλογής των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης με τις υπηρεσίες είσπραξης εσόδων της φορολογικής διοίκησης. 

10. Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα ευρύ πακέτο μέτρων για τις συντάξεις (Σεπτέμβριος 

2014). Το πακέτο θα λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα μιας αναλογιστικής μελέτης: 

i. Πολιτικές φια τη διεύρυνση της βάσης των ΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου και μέσω 

της εξάλειψης αδικαιολόγητων εξαιρέσεων, έως τον Ιανουάριο του 2015. 

ii. Πολιτικές για τον πλήρη διαχωρισμό των λειτουργιών κοινωνικής ασφάλισης από 

τις λειτουργίες κοινωνικής πρόνοιας των ΦΚΑ, με τις λειτουργίες κοινωνικής 

πρόνοιας να χρηματοδοτούνται από τα γενικά φορολογικά έσοδα. 

iii. Πολιτικές για ένα μελλοντικό σύστημα χρηματοδότησης συντάξεων που θα 

εξασφαλίζει την συνολική βιωσιμότητα, με την πολιτική αναλογιστικής δικαιοσύνης 

του συστήματος συντάξεων να εφαρμόζεται από 1
η
 Ιανουαρίου 2015. Το 

προτεινόμενο σύστημα θα δώσει παραπάνω κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας και θα βελτιώσει τα κίνητρα για την καταβολή εισφορών μέσω της 

δημιουργίας μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ των τρεχόντων εισφορών και των 

μελλοντικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (πχ, μέσω ενός ηλεκτρονικού μητρώου)  

iv. Πολιτικές για να περιοριστεί η συνταξιοδοτική δαπάνη για να εξασφαλιστεί 

βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη συνέπεια με τους στόχους του ΜΠΔΣ, μέσω της 

επαναπαραμετροποίησης του συστήματος συντάξεων.  

11. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει το πακέτο μέτρων για τις συντάξεις έως τον Οκτώβριο 2014. 

2.8.2. Βελτίωση της Είσπραξης 

Οι λειτουργίες των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης (καταγραφή, αρχειοθέτηση, πληρωμή, έλεγχοι 

φιλική και αναγκαστική είσπραξη) βρίσκονται διασκορπισμένες στα διάφορα Ταμεία Κοινωνικής 

Ασφάλισης, και αυτό οδηγεί σε μεγάλες αναποτελεσματικότητες. Το χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης 

πληρωμών του τρέχοντος έτους στα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και η συνεχής αύξηση των 

καθυστερούμενων οφειλών εγείρει αμφιβολίες όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

συστήματος.  

Μια ενσωμάτωση της λειτουργίας των εσόδων των ΦΚΑ στη φορολογική διοίκηση είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να υπάρξει πρόοδος, καθώς μπορεί να επιτρέψει μαζικές οικονομίες κλίμακας και αύξηση 

της αποτελεσματικότητας, τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους φορολογουμένους / εισφέροντες. 

Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι μόνο ένας μακροπρόθεσμος στόχος, δεδομένου του κατακερματισμένο 

χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (τόσο στο θεσμικό όσο και στο επίπεδο των 

κανόνων συμμετοχής που εφαρμόζεται για κάθε ΦΚΑ). Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα, η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση 

προκειμένου να: 

o Ενισχυθεί η λειτουργία και σταδιακά να διευρυνθεί ο ρόλος του προσφάτως 

ιδρυθέντος κέντρου κοινής συλλογής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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(ΚΕΑΟ), με στόχο να καταστεί σταδιακά ως βραχίονας αναγκαστικής 

συλλογής όλων των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών στα 4 

ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)  

o Τεθούν σε εφαρμογή βραχυπρόθεσμα μέτρα ενίσχυσης των εσόδων, κυρίως με 

βάση την καλύτερη διασταύρωση των κοινοποιήσεων / δηλώσεων και των 

καταβληθεισών πληρωμών και την μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες της 

φορολογικής διοίκησης. 

o Ενισχυθούν οι μηχανισμοί επιθεωρήσεων και ελέγχου, ιδίως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

o Να ανοίξει ο δρόμος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών προς την 

ενοποίηση της είσπραξης των εσόδων στο πλαίσιο της φορολογικής διοίκησης. 

Προκειμένου να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ενοποίησης της συλλογής [εισφορών] 

κοινωνικής ασφάλισης οι Αρχές: 

1. Θα ιδρύσουν μια ομάδα εργασίας για να προετοιμάσουν το τυπικό πλαίσιο για την 

ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία από τη φορολογική διοίκηση 

προς το ΚΕΑΟ (Απρίλιος 2014). 

2. Θα υιοθετήσουν το τυπικό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με 

περιουσιακά στοιχεία από τη φορολογική διοίκηση προς το ΚΕΑΟ (Απρίλιος 2014). 

3. Θα ανακοινώσουν μια στρατηγική για την ένταξη της πληρωμής τρεχουσών και 

ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση έως τον Ιούλιο του 

2017 (Απρίλιος 2014). 

4. Θα εκχωρήσει την πιλοτική εφαρμογή του έργου σε μια ομάδα ατόμων πλήρους 

απασχόλησης (Απρίλιος 2014). 

5. Θα δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για να αρχίσει τις 

προετοιμασίες για την ένταξη, από την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου, η 

ενοποιώντας το μητρώο πληρωτή και μέσω της διά νόμου εναρμόνισης της βάσης 

εισφορών σε όλα τα ταμεία. (Απρίλιος 2014). 

6. Θα δημιουργήσει μια κοινή ομάδα εργασίας (ΥπΕρ – ΦΚΑ – Φορολογική διοίκηση) που να 

παρακολουθεί τις εργασίες ένταξης στη φορολογική διοίκηση (Απρίλιος 2014). 

7. Θα συμπεριλάβει στη συνολική αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μια 

επανεξέταση των αδυναμιών στη συλλογή εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των 

μηχανισμών επιβολής (Απρίλιος 2014). 

8. Θα υιοθετήσει ένα από κοινού ΥΠΟΙΚ/ΥπΕρ σχέδιο δράσης για την ένταξη στη 

φορολογική διοίκηση με τα ακόλουθα ορόσημα (Μάιος 2014):  

i. Ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου για την ένταξη της υποβολής, 

πληρωμής και είσπραξης/ συλλογής (Σεπτέμβριος 2014). 

ii. Εφαρμογή ενός κεντρικού μητρώου καταβαλλόντων εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δεκέμβριος 2015).  

iii. Εναρμόνιση της βάσης εισφορών μεταξύ των κύριων ταμείων και του ΦΕΦΠ 

(Δεκέμβριος 2016). 

9. Θα συγχωνεύσει διοικητικά τους μηχανισμούς υποβολής, πληρωμής και είσπραξης/ 

συλλογής με τη φορολογική διοίκηση (Ιούνιος 2017). 

Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση, οι Αρχές 

10. Θα αναπτύξουν μέσα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την βοήθεια συγκρίσιμων ευρωπαϊκών 

διοικητικών μηχανισμών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, νέους μηχανισμούς ελέγχου και 

επιθεώρησης που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα συμμόρφωσης, κυρίως συνδεόμενα με 

[μερική] μισθοδοσία μέσω μετρητών-στο-χέρι σε ασφαλισμένους. (Ιούνιος 2014). 
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Προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογή εισφορών και των σχετικών χρεών, οι Αρχές 

11. Δημοσιεύουν το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και τις πληρωμές όλων των 

ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα κύρια ταμεία (συνεχής, κάθε Δεκέμβριο). 

12. Απέχουν από την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή 

εισφορών, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις και μετά από εκτίμηση των δημοσιονομικών 

επιπτώσεων, ιδίως τον αντίκτυπο στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων (συνεχής).  

13. Θεσπίζουν αυτόματη διαδικασία παρακολούθησης μειωμένων πληρωμών μέσα σε δέκα 

μέρες (για απλήρωτα καταλογισθέντα ποσά) στον ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ βάσει 

συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος (Απρίλιος 2014). 

Προκειμένου να ενισχυθεί η δράση του ενιαίου κέντρου είσπραξης (ΚΕΑΟ)  

14. Οι αρχές εκδίδουν υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό των χρωστούμενων 

ασφαλιστικών εισφορών που είναι “εισπράξιμες” προκειμένου νε μεταφερθούν οι 

απαιτήσεις από τους ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ στο ΚΕΑΟ (συνεπείς με τον ορισμό των 

βασικών δεικτών απόδοσης) (Απρίλιος 2014). 

15. Επιπλέον 400 εργαζόμενοι θα παραχωρηθούν στο ενιαίο κέντρο είσπραξης (KEAO): 

i. Επιπλέον 150 (Απρίλιος 2014). 

ii. Επιπλέον 250 (Ιούνιος 2014). 

iii. Τα τέσσερα κύρια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης μεταφέρουν στο ΚΕΑΟ όλες τις 

απαιτήσεις για ποσά άνω των 5000 Ευρώ, ταυτοποιημένους οφειλέτες (εκτός από 

αμφισβητήσεις, πτωχεύσεις, κρατικούς φορείς και δήμους) και μόνο όπου υπάρχει 

χρέος όχι παλαιότερο των 6 μηνών. Όταν υπάρχει και νέο και παλαιό χρέος, το 

παλαιό χρέος συνδυάζεται με το νέο και μεταφέρεται επίσης στο ΚΕΑΟ (συνεχής). 

16. Οι αρχές θα συστήσουν ένα συμβουλευτικό σώμα για το ΚΕΑΟ με τους επικεφαλής των 

κυρίων ταμείων, του ΚΕΑΟ και της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας (Απρίλιος 2014). 

17. Οι αρχές δημοσιεύουν σε μηνιαία βάση δείκτες απόδοσης για το ΚΕΑΟ (συνεχής). 

18.  Οι αρχές εκδίδουν δευτερογενή νομοθεσία για να απομονώσουν το χρέος που θεωρείται μη 

εισπράξιμο (Ιούνιος 2014).  

19. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ρυθμίσεων, οι Αρχές δημοσιεύουν σε μηνιαία 

βάση δείκτες για την παρακολούθηση της απόδοσης της νέας αρχής και των βασικών 

προγραμμάτων ρυθμίσεων. Ο δείκτης θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό 

των οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών και το σχετικό χρέος που έχει εγκαταλείψει τις 

ρυθμίσεις και για τις υπενθυμίσεις καθώς και για τα μέτρα επιβολής κυρώσεων που 

κινήθηκαν εναντίον τους (συνεχής). 

2.8.3. Βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων και αναφορές σχετικά με 

το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

Η Κυβέρνηση: 

1. Ολοκληρώνει την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑ. 

Ολοκληρώνει το μηχανογραφημένο σύστημα ατομικών λογαριασμών συντάξεων του 

ΕΤΕΑ (Απρίλιος 2014).  

2. Εκδίδει μια τακτική τριμηνιαία έκθεση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Υγείας, με 

στόχο την παρακολούθηση και την αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και τη 

διασφάλιση ότι οι συντάξεις αναπηρίας αντιστοιχούν σε όχι περισσότερο από 10 τοις εκατό 

του συνολικού αριθμού των συντάξεων. (συνεχής, επόμενη αναφορά, Απρίλιος 2014). 
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2.9. 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.  

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 ουσιαστική μεταφορά όλων των 

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

δαπανών μισθοδοσίας), υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου υγείας. 

 

2.9.1. 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. 

2.9.1.1. 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 και έως το 2015, συμπεριλαμβανομένου αυτού).  

2. Η οροφή για το ποσό του claw-back ορίζεται στα 2 δις ευρώ συμπεριλαμβανομένων των 

εμβολίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων για τους ανασφάλιστους (Απρίλιος 2014): 

i. Ένα σημείωμα σχετικά με την συλλογή του claw back για το δεύτερο ήμισυ του 

2013 θα υποβληθεί έως τον Απρίλιο του 2014. 

ii. Ένα σημείωμα για τη συλλογή το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα υποβληθεί τον 

Αύγουστο του 2014. 

3. 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 (Απρίλιος 2014).  
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4. Επιπροσθέτως και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΟΠΥΥ εισάγει επιπρόσθετα κίνητρα και 

μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ανώτατου ορίου στη 

συνταγογράφηση των ιατρών (στόχος ελάχιστης συνταγογράφησης γενοσήμων για 

γιατρούς στο 60% κατά μέσο όρο ανάλογα με την ειδικότητα), προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η υποκατάσταση με γενόσημα. (Απρίλιος 2014). 

2.9.1.2. Τιμολόγηση φαρμάκων 

Η Κυβέρνηση: 

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

χαμηλότερες τιμές (πλήρης αναθεώρηση της λίστας κάθε έξι μήνες και μηνιαία 

τιμολόγηση των νέων γενόσημων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Συμβουλίου 

89/105/EEC, η επόμενη λίστα τιμών θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014)  

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

φαρμακείων, θα εισαγάγει αντιστρόφως προοδευτικές προσαυξήσεις και θα περιορίσει τα 

περιθώρια κέρδους προς τα κάτω στο 15% ξεκινώντας από την 1
η
 Ιουνίου 2014. 

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

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

δαπάνη που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (συνεχής). 

2.9.1.3. 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 

διορθωτικό αυτού) (επόμενη επικαιροποίηση έως τον Ιούλιο 2014).  

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

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, και παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και σε όλες 

τις μονάδες του ΕΣΥ (κέντρα υγείας και νοσοκομεία). Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

καθίσταται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων 

των εξωνοσοκομειακών ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από δημόσιους πόρους 

(φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις) (Συνεχής). 

3. 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). 

4. Επιβάλλει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ύστερα από τις πρώτες 2 θεραπευτικές 

ομάδες, επιπρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές εντάσσονται στο σύστημα (Ιούνιος 2014).  

5. Για τις κατευθυντήριες γραμμές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, ένα αναδυόμενο παράθυρο με την κατευθυντήρια γραμμή 

ενεργοποιείται όταν δεν επιλέγεται η θεραπεία πρώτης γραμμής: 

i. Ένα πιλοτικό για τα 10 πιο ακριβά φάρμακα (Απρίλιος 2014);  

ii. Η πλήρης διαδικασία (Σεπτέμβριος 2014).  

6. Αναπτύσσει περαιτέρω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την παρακολούθηση της 

υποχρεωτικής εισαγωγής φίλτρων ICD-10 και επιβολής φίλτρων SPC στο σύστημα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (συνεχής). 

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 
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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 Απρίλιος 2014). 

iv. Λεπτομερούς αναφοράς για την ατομική συνταγογραφική συμπεριφορά κάθε 

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

σε όρους ασθενών) γιατρών (τόσο αυτών του ΕΣΥ όσο και των συμβεβλημένων 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 και σύγκρουση συμφερόντων στη συνταγογραφική συμπεριφορά 

και της μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης του ΕΟΦ 

(Συνεχής). 

2.9.1.4. Αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων  

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 

2014. 

2. Αποφασίζει 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). 

3. Εξαιρεί από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων αυτά που δεν είναι αποτελεσματικά 

ή οικονομικά αποδοτικά με βάση αντικειμενικά κριτήρια (Συνεχής).  

4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΕΟΦ, συστήνει επαρκές 

επιστημονικό δυναμικό προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια κόστους / 

οικονομικής αποδοτικότητας τόσο κατά τη διαδικασία κάλυψης από τα ασφαλιστικά ταμεία 

και αδειοδότησης, όσο και στη διαχείριση της θετικής λίστας και του μηχανισμού 

εσωτερικής τιμολόγησης αναφοράς (Απρίλιος 2014).  

5. 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 πατέντου. (Συνεχής)  

6. Καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τουλάχιστον 2/3 

των φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία, χρησιμοποιώντας τις κεντρικές 
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διαδικασίες προσφορών που αναπτύχθηκαν από την ΕΠΥ και επιβάλλοντας τη 

συμμόρφωση με θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης. (Συνεχής) 

 

2.9.2. Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους 

με τον ΕΟΠΥΥ  

Επιπλέον η Κυβέρνηση: 

1. Αμέσως εφαρμόζει ως επείγουσα τη διαδικασία ελέγχου όλων των απαιτήσεων/ τιμολογίων 

που έχουν σταλεί στον ΕΟΠΥΥ με προτεραιότητα στους ιδιωτικούς παρόχους, υπό το 

σύστημα clawback..  

i. Έως τον Ιούνιο 2014 όλες οι απαιτήσεις ιδιωτικών κλινικών που αναφέρονται 

στο 2013 πρέπει να έχουν ελεγχθεί. Εάν η διαδικασία της συγκέντρωσης των 

ελέγχων αποδεικνύεται αναποτελεσματική, θα πρέπει να εξεταστεί η 

δυνατότητα ελέγχου στο χώρο των τιμολογίων.  

ii. Έως τον Σεπτέμβριο του 2014 όλες οι απαιτήσεις για διαγνωστικές εξετάσεις 

που αναφέρονται στο 2013 θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί. 

2. Εφαρμόζει τον μηχανισμό clawback στην δαπάνη των ιδιωτικών παρόχων για το 2013 και 

το 2014 και θέτει τους στόχους του clawback για το 2014 έως τον Απρίλιο του 2014. Μια 

έκθεση παραδίδεται έως τον Ιούνιο του 2014.  

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

ή περιορισμού στην πρόσβαση σε ιδιώτες παρόχους ή της εφαρμογής εισιτηρίου για τη 

σύναψη σύμβασης), εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο μηχανισμός claw-back δεν επαρκεί για να 

επιτύχει τον στόχο. Αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν ισοδύναμο ποσό εξοικονομήσεων 

(Απρίλιος 2014).  

4. Θα υλοποιήσει όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο “Σχέδιο Δράσης προς ένα 

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

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

(τριμηνιαία, επόμενη έκθεση Απρίλιος 2014). 

5. 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 

ιδιώτες 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). 

6. Εισάγει κλειστές συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών και την εκ των 

προτέρων έγκριση προγραμμάτων περίθαλψης των ιδιωτικών νοσοκομείων, θέτει 

προϋπολογισμούς στους γιατρούς για διαγνωστικές εξετάσεις, εισάγει κλινικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τη συνταγογράφηση των διαγνωστικών εξετάσεων και 

παραπομπών και μελετάει μειώσεις τιμών (Απρίλιος 2014). Αναπτύσσει δείκτες για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης 

(Απρίλιος 2014). 

7. Δημοσιεύει μια τριμηνιαία έκθεση για τη συνταγογράφηση και τη δαπάνη διαγνωστικών 

εξετάσεων και ιδιωτικών κλινικών. (Συνεχής) 

8. Ξεκινάει διαγωνιστική διαδικασία για την εισαγωγή εσωτερικού συστήματος αναλυτικής 

και χρηματοοικονομικής λογιστικής κόστους στον ΕΟΠΥΥ (Απρίλιος 2014). 
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2.9.3. Παροχές Υπηρεσιών από το ΕΣΥ 

2.9.3.1. 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 

ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ευθυγράμμιση με την Οδηγία 2003/88/EΕ. 

Αυτό σημαίνει μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων το 2014 σύμφωνα με 

τους στόχους που έχουν τεθεί στο ΜΠΔΣ και συνέχιση της αναδιοργάνωσης και 

βελτιστοποίησης του δικτύου των νοσοκομείων. Αυτό θα 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. πρόσληψης οικονομικών διευθυντών για όλα τα νοσοκομεία με περισσότερες από 

400 κλίνες μέσω 3 ετών συμβάσεων με καθορισμό συγκεκριμένων οικονομικών και 

επιχειρησιακών σκοπών και στόχων για τις επιδόσεις τους. 

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

πληροφορικής, υπηρεσίες εργαστηρίου και το κόστος εξυπηρέτησης του 

νοσοκομείου (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού). 

viii. εισαγωγής ενός εθνικού μητρώου παραπομπών σε εξωνοσοκομειακές ειδικότητες 

και κατά επιλογή φροντίδας (elective care), για να βελτιωθεί η παρακολούθηση και 

διαχείριση της λίστας αναμονής ενόψει της ανάπτυξης του συστήματος 

πρωτοβάθμιας φροντίδας. (Σεπτέμβριος 2014). Αυτό μπορεί να βασιστεί στο 

σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

2. Ορίζει ένα σύνολο δεικτών σχετιζόμενων με την δραστηριότητα (εισροή, επεξεργασία, 

εκροή, αποτέλεσμα) και εκπονεί μια τριμηνιαία έκθεση μαζί με την υποβολή των 

οικονομικών στοιχείων (επόμενη έκθεση Απρίλιος 2014). Εκπονεί μια ετήσια έκθεση που 

συγκρίνει τις επιδόσεις των νοσοκομείων με βάση ένα καθορισμένο σύνολο δεικτών 

συγκριτικής αξιολόγησης (συνεχής, επόμενη αναφορά 1
η
 Απριλίου 2014).  

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 ολοκληρώνει την ανάλυση σχετικά με τον αριθμό και τις ανάγκες σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων ανθρώπων στη χώρα. Δημιουργεί ένα 

μητρώο όλων των δικαιούχων των υπηρεσιών του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ και του 

καθεστώτος ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης όλων των κατοίκων της χώρας. Και 

προτείνει μέτρα για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ανασφάλιστων στην αναγκαία 
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φροντίδα, προσδιορίζοντας παράλληλα την πιθανή δημοσιονομική επίπτωση και τις πηγές 

χρηματοδότησης (Απρίλιος 2014). 

5. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης και πρότασης, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πολιτικές 

που εξασφαλίζουν καθολική πρόσβαση στην απαραίτητη περίθαλψη, 

συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά αποδοτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα 

φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων και κατ 'επιλογήν νοσοκομειακής περίθαλψης και σε 

συνδυασμό με τις υφιστάμενες πολιτικές, όπως το φυλλάδιο φτώχειας και τα προγράμματα 

κοινωνικού κουπονιού του Υ.Υ.Κ.Α. (κουπόνι για την υγεία και κουπόνι για την 

κατάρτιση) (Ιούνιος 2014). 

2.9.3.2. 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. Τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμών όλων των νοσοκομείων (συνεχής, 

ετήσια). 

ii. 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). 

iii. 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. (θα ολοκληρωθεί έως το 

Δεκέμβριο 2014)  

iv. 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)  

v. 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 

Απρίλιο του 2014)  

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

δεδομένων και δεδομένων δραστηριότητας σε νοσοκομεία και 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 
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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 ένα πλήρες σύστημα DRGs για την κοστολόγηση και κάλυψη / αποζημίωση 

δαπανών βελτιώνοντας παράλληλα το υφιστάμενο σύστημα ΚΕΝ, προκειμένου να 

αναπτύξει ένα σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης / αποζημίωσης 

στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (στη βάση μελλοντικών συμβάσεων-μπλοκ 

μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ) Τα υφιστάμενα ΚΕΝ χρησιμοποιούνται σε όλα τα νοσοκομεία: 

i. Ιδρύεται το ινστιτούτο διαχείρισης DRGs (Ιούνιος 2014). 

ii. Το νομικό πλαίσιο, εγχειρίδια κωδικοποίησης και η μεθοδολογία προσαρμογής του 

κόστους θα υιοθετηθούν έως το τέλος του 2014. Η μεθοδολογία στάθμισης του 

κόστους στα DRGs θα συμπεριλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του 

προσωπικού. 

                            iii.            Το 2015 το σύστημα DRG εφαρμόζεται πιλοτικά σε μια ομάδα νοσοκομείων. 

                            iv.           Το 2016 το σύστημα DRG επεκτείνεται σε όλα τα νοσοκομεία (δοκιμαστική 

περίοδος). 

                              v.           Το 2017 το σύστημα DRG εφαρμόζεται σε όλα τα νοσοκομεία με δημοσιονομικά 

ουδέτερο τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους προσωπικού) και ο ΕΟΠΥΥ 

προβαίνει σε συμβάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης στη βάση προϋπολογισμό 

εκτιμώμενης δαπάνης στη βάση των DRGs (συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

προσωπικού). 

7. Θα υποβάλλεται σε τακτική βάση 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. (δύο φορές το χρόνο, επόμενη έκθεση 

Ιούνιος 2014).  

 

2.9.4. 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 (Συνεχής). 

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 

(ετήσια έκθεση, επόμενη έκθεση Απρίλιος 2014). 

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).    
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2.10.  Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης 

1. Οι αρχές υποβάλλουν τακτικά μια γραπτή έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την εκπαίδευση και λεπτομερές κυλιόμενο 

ημερολόγιο για την εφαρμογή πριν από το τέλος του 2014 όλων των μέτρων που 

εκκρεμούν (συνεχής, το Φεβρουάριο και το Σεπτέμβριο κάθε έτους).  

2. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

i. Η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών διευθυντών, σχολικών συμβούλων και 

περιφερειακών διευθυντών ολοκληρώνεται (Ιούνιος 2014). 

ii. Ο πρώτος κύκλος της εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού 

ξεκινά (Σεπτέμβριος 2014) και οι αρχές υποβάλλουν μια έκθεση με τα 

αποτελέσματά της (συνεχής, το Φεβρουάριο και το Σεπτέμβριο κάθε έτους). 

iii. Με βάση τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση, οι 

αρχές εκπονούν ένα έγγραφο θέσεων με τα μελλοντικά μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των νομικών αλλαγών, να αυξήσουν την οικονομική και 

οργανωτική αυτονομία της πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων (Ιούνιος 

2014). 

3. Στην ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση:  

iv. Ολοκληρώνεται η εξωτερική αξιολόγηση των ανώτερων / ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων από την Αρχή Εξασφάλισης Ποιότητας και δημοσιεύονται τα 

αποτελέσματά της (Ιούνιος 2014).  

v. Τα οργανογραμμάτων και οι εσωτερικοί κανονισμοί των Ιδρυμάτων Ανώτερης / 

Ανώτατης εκπαίδευσης ολοκληρώνονται και δημοσιεύονται (Ιούνιος 2014).  

vi. Οι αρχές αναφέρουν σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 4009/2011 και 

4076/2012 για την ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση και δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα 

για την εφαρμογή των εκκρεμών διατάξεων (Ιούνιος 2014). 

vii. Οι αρχές παρουσιάζουν μια ενδιάμεση εκτίμηση επιπτώσεων του σχεδίου ΑΘΗΝΑ 

μετά τον πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της 

δημοσιονομικής επίπτωσης, των ποσοστών συμμετοχής και μελλοντικής επίτευξης, 

της επάρκειας της κατανομής του προσωπικού, των δραστηριοτήτων έρευνας και 

ανάπτυξης και της ποιότητας της εκπαίδευσης (Σεπτέμβριος 2014). 
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3. Πλαίσιο για την ενίσχυση και αναδιάρθρωση 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 ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

συστήματος 

Άλλες δράσεις 

Ακολούθως της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2014 οι τράπεζες πρέπει να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες 

τους που απορρέουν από το βασικό σενάριο, με βάση σχέδια άντλησης κεφαλαίων που 

πρέπει να καταθέσουν στην ΤτΕ για έγκριση έως τον Απρίλιο του 2014. Η εκ των 

προτέρων αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το βασικό σενάριο βασίζεται σε δράσεις 

μετριασμού, αλλά μόνο εκείνων που περιλαμβάνονται στον τρέχοντα σχέδια 

αναδιάρθρωσης των τραπεζών μαζί με τυχόν περαιτέρω δράσεις μετριασμού που 

συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δεσμεύσεις στα αναθεωρημένα σχέδια 

αναδιάρθρωσης, τα οποία και θα λάβει υπόψη της η ΤτΕ για τον εκ νέου υπολογισμό των 

κεφαλαιακών αναγκών. Επιπλέον, οι τράπεζες πρέπει μέχρι το Μάιο του 2014 να 

υποβάλουν προς έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος σχέδια άντλησης κεφαλαίων για 

την αντιμετώπιση του δυσμενούς σεναρίου, έως τον Ιούνιο του 2014  

2. Να κρατήσουν τους πόρους του ΤΧΣ ως εφεδρεία σε περίπτωση τυχόν ελλείψεων 

κεφαλαίων που θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα στον ορίζοντα που καλύπτουν 

οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests), ή ως αποτέλεσμα της 

ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). 

(συνεχής). Αυτοί οι πόροι συνιστούν μέρος ενός αξιόπιστου μηχανισμού διασφάλισης, 

από κοινού με την υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωζώνης.  

3. Να είναι έτοιμες να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα πολιτικής για τη διαφύλαξη της 

συνολικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να παραμείνουν προσηλωμένες σε έναν 

τραπεζικό τομέα τεσσάρων πυλώνων, και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων 

καταστάσεων έχουν επιβεβαιώσει ότι η δέσμευση αυτή είναι η κατάλληλη (συνεχής). Η 

αξιολόγηση του SSM το 2014 παρέχει την ευκαιρία στα τέλη του 2014 να γίνει 

αξιολόγηση προόδου και να επιβεβαιωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση παραμένει επαρκής. 

4. Να ξεκινήσουν την ταχεία διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Η 

σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Eurobank, που θα λάβει χώρα 

έως το τέλος Απριλίου 2014, θα εγκριθεί από το ΤΧΣ προκειμένου να ξεκινήσει την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απόρροια του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης. Το 

ΤΧΣ θα μειώσει το μερίδιό του στη Eurobank σημαντικά. Οι βασικοί στόχοι είναι η 

Πριν από την εκταμίευση οι αρχές: 

a. Θα θεσπίσουν νομοθεσία που να διέπει την εισφορά πόρων του δημοσίου τομέα στις 

τράπεζες μέσω του ΤΧΣ, υπό την οποία το ΤΧΣ θα παράσχει κεφάλαια σε βιώσιμες 

τράπεζες που –αφού έχουν εξαντλήσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κεφάλαια μέσω 

εσωτερικών μέτρων και μέσω άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων- δεν καλύπτουν τις 

κεφαλαιακές ανάγκες όπως αυτές καθορίζονται από τις προσομοιώσεις ακραίων 

καταστάσεων.  
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ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας, το συντομότερο δυνατό, η προσέλκυση, 

μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, anchor investors που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη 

διαχείριση της τράπεζας και την εξυγίανση του ισολογισμού της, και η επίτευξη μιας 

ισχυρής συμμετοχής εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα σηματοδοτήσει την 

επιστροφή του τραπεζικού τομέα στις κεφαλαιαγορές ως ένδειξη της εκκολαπτόμενης 

ανάκαμψής του. 

 

3.2. Χρηματοδότηση 

Η ΤτΕ δεσμεύεται να: 

1. Είναι έτοιμη, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, για να 

συνεχίσει να παρέχει επαρκή και κατάλληλη υποστήριξη ρευστότητας έκτακτης ανάγκης 

σε εύθετο χρόνο, αν χρειαστεί, κατά το διάστημα αναμονής έως ότου οι τράπεζες 

επιτύχουν ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα (σε συνεχή βάση). Στο 

πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες έχουν υποβάλει σχέδια χρηματοδότησής τους προς την ΤτΕ, και 

θα πρέπει να επικαιροποιούν τα σχέδιά τους σε τριμηνιαία βάση για τη συνεχή 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσπαθειών τους.  

3.3. Ενίσχυση της εποπτείας και της διαχείρισης των προβληματικών 

στοιχείων ενεργητικό 

Η ΤτΕ δεσμεύεται να: 

1. Να εισαγάγει Βασικούς Δείκτες Επιδόσεων προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο 

των τραπεζών στον περιορισμό των μεγάλων χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια. Οι τράπεζες θα ξεκινήσουν τη σταδιακή υποβολή εκθέσεων βάσει αυτών των 

Δεικτών, με την πλήρη αναφορά να αρχίζει από το τέλος του 2014.  

2. Συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα των πρακτικών ανοχής των δανείων 

εκ μέρους των τραπεζών και της αναγνώρισης εσόδων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 

έως τον Ιούλιο 2014.  

3. Αξιολογεί, με βάση τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ, την ανάγκη 

θέσπισης κατευθυντήριων γραμμών προβλέψεων υποχρεώσεων έναντι αδυναμίας 

εξυπηρέτησης, παρόμοιων με κάποιες άλλες εποπτικές αρχές της ΕΕ, και αν οι 

κατευθυντήριες γραμμές κριθούν αναγκαίες, να τις εισαγάγει έγκαιρα προκειμένου να 

τεθούν υπόψη στους λογαριασμούς του τέλους του 2014. 

4. Αξιολογήσει τις εναλλακτικές για τη βελτίωση της είσπραξης από περιουσιακά στοιχεία 

υπό εκκαθάριση και να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της τεχνικής βοήθειας για το 

σκοπό αυτό έως τον Ιούνιο του 2014. 

5. Να προβεί σε επανεξέταση του εποπτικού μοντέλου της ΤτΕ, των νομικών εξουσιών, των 

δομών διακυβέρνησης και της εργαλειοθήκης αναγκαστικής εφαρμογής, σε διαβούλευση 

με ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ έως τον Ιούνιο 2014. 

6. Να εισαγάγει κατάλληλες νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές έως το Σεπτέμβριο του 

2014.  

7. Να προβεί, στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, έως τον Ιούνιο 2014 σε μια 

αυτοαξιολόγηση των Βασικών Αρχών της Βασιλείας (BCP) που είναι σχετικές με θέματα 

που θα παραμείνουν κάτω από την εθνική εποπτική εντολή, πριν να γίνει η ξεχωριστή 

αξιολόγηση BCP από το ΔΝΤ, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος 

Σεπτεμβρίου 2014. 

Θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας: 
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8. Θα αναθεωρήσει την οργανωτική δομή της ΤτΕ και τις εσωτερικές διαδικασίες 

διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεταφορά της ευθύνης εποπτείας 

στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό έως τον Σεπτέμβριο του 2014.  

9. Θα χρησιμοποιήσει ειδικούς για να βοηθήσει την ΤτΕ στην εποπτεία των χαρτοφυλακίων 

με μη εξυπηρετούμενα δάνεια έως τον Μάιο του 2014. 

10. Να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της εισαγωγής των κατευθυντήριων γραμμών της 

Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής στους ορισμούς των μη εξυπηρετούμενων δανείων και 

της ανοχής, και να ζητήσει από τις τράπεζες να υιοθετήσουν αυτές τις κατευθυντήριες 

γραμμές έως τον Ιούνιο του 2014.  

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να  

1. Αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στην πρόσληψη έμπειρου προσωπικού στην ΤτΕ με τρόπο 

που διαφυλάττει την αυτονομία του προσωπικού και την οικονομική ανεξαρτησία της ΤτΕ, 

έως τον Απρίλιο 2014.  

3.4. Βελτίωση των διαδικασιών εξυγίανσης του χρέους 

1. Οι Αρχές θεσπίζουν το κυβερνητικό συμβούλιο για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους ("Το 

Συμβούλιο”) το οποίο θα συντονίζει τις νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

προκειμένου να ενισχύσει τα πλαίσια εξυγίανσης εταιρικού και προσωπικού χρέους, σε 

διαβούλευση με το προσωπικό των ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ.  

2. Το Συμβούλιο συμφωνεί για τον προϋπολογισμό δαπάνης του για το 2014. Υπό τον 

Γενικό Γραμματέα για την Προστασίας Καταναλωτή, εμπλέκονται διαχειριστές έργου, 

δημόσιες σχέσεις και ειδικοί εμπειρογνώμονες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

παράδοση όλων των πτυχών της ατζέντας και να υιοθετηθούν οι ορισμοί του 

συνεργάσιμου δανειολήπτη των εύλογων δαπανών διαβίωσης για την χρήση τους σε 

δικαστικές ή εξωδικαστικές διευθετήσεις χρέους. 

Οι Αρχές δεσμεύονται να: 

3. Εισαγάγουν έως τον Μάιο του 2014, ένα δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς για τις 

τράπεζες που καθορίζει τους όρους της εμπλοκής μεταξύ πιστωτών και οφειλετών. Οι 

τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν πιλοτικά και να εφαρμόσουν εργαλεία 

μακροπρόθεσμης αναδιάρθρωσης χρέους μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 και να 

συμμορφωθούν με τον κώδικα μέχρι το τέλος του 2014.  

4. Σχεδιάζουν εργαλεία εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης χρέους για επιχειρήσεις έως το Μάϊο 

του 2014.  

5. Καθορίσουν έναν παρόμοιο μηχανισμό συντονισμού για ΜΜΕ, που θα περιλαμβάνει τη 

χρήση τυποποιημένων προτύπων καθώς και διαδικασίες αναθεώρησης και προσφυγών, 

έως το Μάιο του 2014.  

6. Να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν και τους δύο αναφερόμενους στα σημεία 4 και 5 

μηχανισμούς, μεταξύ άλλων, κάνοντας τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές έως τον Ιούλιο 

του 2014. 

7. Να επανεξεταστεί το πτωχευτικό δίκαιο για πρόσωπα και επιχειρήσεις (Ιούνιος 2014), και 

να εφαρμοστούν οι αναγκαίες αλλαγές για να βελτιωθούν οι δικαστικές διαδικασίες 

πτώχευσης έως τον Οκτώβριο του 2014.  

8. Να δημιουργήσουν ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα του συνδίκου της 

πτώχευσης που να μην περιορίζεται σε κανένα άλλο υπάρχον επάγγελμα και να είναι 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ έως τον Οκτώβριο του 2014.  

9. Να ξεκινήσουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού 

για να ενημερώνονται οι οφειλέτες για τις επιλογές και τα δικαιώματά τους και να 
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εκπαιδευτούν οι μικρές επιχειρήσεις στη διαχείριση των οικονομικών και της πίστης, έως 

Ιούλιο 2014. 

10. Να αναπτύξουν ένα συνεκτικό σχέδιο για ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας με βάση τις 

εισοδηματικές δυνατότητες, για τους ευάλωτους ιδιοκτήτες κατοικίας έως τον Ιούλιο 

2014. 

11. Να εφαρμόσουν άλλα υποστηρικτικά μέτρα όπως η καλύτερη συλλογή δεδομένων έως 

Μάιο, να μειώσουν τα κόστη της διαδικασίας πλειστηριασμού ακινήτων έως τον Ιούνιο 

2014, και να εισαγάγουν μητρώα τιμών συναλλαγής για οικιστικά και εμπορικά ακίνητα 

έως τον Οκτώβριο του 2014. 

12. Να δημιουργήσουν μια μηνιαία διαδικασία συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση 

της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος προστασίας του οφειλέτη που τέθηκε σ 

εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2013. Με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα, το Συμβούλιο θα 

προετοιμάσει έκθεση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του νέου νόμου και 

των επιπτώσεών του στη συμπεριφορά στρατηγικής προσφυγής σε πτώχευση έως τον 

Ιούνιο του 2014, και θα προτείνει μέτρα για να εξασφαλίσει αποτελεσματική εφαρμογή 

σε περίπτωση ελλείψεων.  

 

3.5. Διόρθωση των δομών διακυβέρνησης 

Οι Αρχές δεσμεύονται: 

1. Να ενισχύσουν τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ μέσω (i) της επανεξέτασης των εσωτερικών 

δικλείδων στους αυστηρούς κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων και συναλλαγές 

μεταξύ συνδεομένων μερών κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές, έως Μάιο 2014, (ii) της 

απασχόλησης προσωπικού με διεθνή εμπειρία στην εμπορική τραπεζική και την 

εξυγίανση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, και (iii) της αύξησης του 

αριθμού των μελών του γενικού συμβουλίου στα εννέα και των μελών του με διεθνή 

εμπειρία στα επτά. 

2. Να αναλάβουν μια ευρεία αναθεώρηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που αφορούν τη 

συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες, που θα πρέπει 

να γίνει σε διαβούλευση με ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ έως τον Μάιο του 2014. 

3. Βάσει της αναθεώρησης που θα πρέπει να αναληφθεί υπό το 3.5.2, να θεσπίσουν τα 

κατάλληλα νομοθετικά και επιχειρησιακά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν σε μια υγιή εμπορική βάση, έως τον Ιούνιο 

2014.  

3.6. Στρατηγική για τον τομέα συνεταιριστικής τραπεζικής 

Η ΤτΕ δεσμεύεται να:  

1. Ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την συνεταιριστικό τομέα, λαμβάνοντας 

υπόψη το ρόλο της Πανελλήνιας τράπεζας και σε συνεννόηση με ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, με 

όλους τους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης και της περαιτέρω ενοποίησης ή της 

αναθεώρησης του τρόπου λειτουργίας τους, για να εξασφαλιστεί ότι ο κλάδος στο 

σύνολό του έχει επιτύχει τη σταθερότητα και τα πρότυπα που θεωρούνται βέλτιστες 

πρακτικές σε διεθνές επίπεδο (Ιούλιος 2014) 

2. Εφαρμόσει την ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τομέα συνεταιριστικής τραπεζικής έως 

τον Σεπτέμβριο του 2014.  
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3.7. Δημοσιονομική πολιτική που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη 

φερεγγυότητα των τραπεζών 

Οι αρχές δεσμεύονται να: 

1. Να μη λάβουν μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη 

φερεγγυότητα των τραπεζών (συνεχής).  

2. Μην απαιτήσουν από τις τράπεζες να πληρώσουν 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, επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω πληρωμή θα είναι 

συμβατή με τη διατήρηση επαρκών κεφαλαίων και ρευστότητας, στο μέλλον (συνεχής). 

3. Μην επιβάλει μονομερώς λύσεις για ελάφρυνση χρέους για καμία συγκεκριμένη 

κατηγορία οφειλετών (συνεχής). 

 

3.8. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι: 

1. Θα διασφαλίσει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν εκτοπίζει από 

πλευράς ανταγωνισμού τον χρηματοπιστωτικό τομέα (συνεχής).  

2. Θα διασφαλίσει ότι το εμπορικό κομμάτι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα 

είναι σε σταδιακό περιορισμό. Σε αυτό το θέμα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να 

αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 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 (Απρίλιος 2014).  

3. Σε διαβούλευση με την ΕΕ, θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων 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 έως Μάιο του 2014. 

 

3.9. Κλάδος Ασφάλισης 

1.  Η ΤτΕ αξιολόγησε την ικανότητα του ασφαλιστικού κλάδου να αναλάβει προγράμματα 

κοινωνικής ασφάλισης / συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το υπό ανάπτυξη 

καθεστώς “Φερεγγυότητα II” για τα ιδρύματα παροχής επαγγελματικών συντάξεων 

(οδηγία IORP). Στο πλαίσιο αυτό, έως τον Ιούνιο του 2015, η ΤτΕ θα δημιουργήσει μια 

λίστα με πρόσθετες αλλαγές στη νομοθεσία / δομή του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου 

και η σχετική νομοθεσία θα εγκριθεί. 

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. Η αποτελεσματική 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε οι μειώσεις 

στο εργατικό κόστος να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας.  
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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. Το σύστημα διαμόρφωσης μισθών 

 

4.2. Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας, παραοικονομίας και μείωση 

του κόστους συμμόρφωσης 

Για να ενισχύσει τη νομιμότητα στις σχέσεις εργασίας, με την αναμόρφωση του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας και τον εξορθολογισμό του διοικητικού βάρους για την ενίσχυση της 

συμμόρφωσης, η Κυβέρνηση:  

1. Ενισχύει την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και αυξάνει την αποτελεσματικότητα 

της Επιθεώρησης Εργασίας εστιάζοντας στις κύριες λειτουργίες της τήρησης της εργατικής 

νομοθεσίας και των συμβολαίων εργασίας καθώς και της υγείας και ασφάλειας στην αγορά 

εργασίας. Η προτεραιοποίηση των δράσεων της Επιθεώρησης με έμφαση στον εντοπισμό 

των πιο σοβαρών περιπτώσεων παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας αναμένεται να είναι 

στο κέντρο αυτών των αλλαγών (συνεχής). 

2. Εξορθολογίζει και μειώνει τις απαιτήσεις του συστήματος αναφοράς των εργοδοτών και 

των εργαζομένων με έναν έγκαιρο και κατανοητό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της 

εφαρμογής των συμπερασμάτων της έκθεσης του ΟΟΣΑ για το Διοικητικό Βάρος 

(Απρίλιος 2014).  

 

4.3. 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 και θα εξασφαλίσουν πλήρη εναρμόνιση με το καθεστώς στην 

Ε.Ε. και τους Θεμελιώδεις Κανόνες Εργασίας. Αυτό θα περιλαμβάνει μία συγκριτική επισκόπηση 

κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στην αναδιάρθρωση εταιριών και τον πιθανό ρόλο των Αρχών 

στις μαζικές απολύσεις ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης προσαρμογής και η 

δίκαιη κατανομή του βάρους της προσαρμογής μεταξύ των εργαζομένων, των εταιριών και της 

Κυβέρνησης. Η άσκηση αυτή επίσης θα περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

Πριν την αποδέσμευση της δόσης, οι Αρχές: 

α. Για να βελτιώσει τα κίνητρα προσλήψεων για τους μακροχρόνια ανέργους, και σαν μέρος 

του ευρύτερου πακέτου για να υποστηρίξει τους μακροχρόνια ανέργους, η Κυβέρνηση θα 

υιοθετήσει νομοθεσία η οποία προσαρμόζει τον θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό για τους 

μακροχρόνια ανέργους (οριζόμενους ως ανέργους για πάνω από ένα έτος), 

ευθυγραμμίζοντας τα επιδόματα ωρίμανσης των υπαλλήλων γραφείου με αυτά των 

ανειδίκευτων εργατών, για εργαζομένους άνω των 25 ετών.  
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εταιρειών προσωρινής απασχόλησης για αναζήτηση μεθόδων προς δημιουργία θέσεων εργασίας, 

απαντώντας στις ανάγκες και προτιμήσεις τόσο των επιχειρήσεων-χρηστών όσο και των 

εργαζομένων. Η Κυβέρνηση επίσης θα κωδικοποιήσει σ’ ένα ενιαίο κείμενο την υπάρχουσα 

νομοθεσία σχετικά με τις εργασιακές και βιομηχανικές σχέσεις.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η Κυβέρνηση: 

1. Εισάγει διοικητικές αλλαγές, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο 

των ομαδικών απολύσεων (Απρίλιος 2014).  

2. Αναλαμβάνει να αξιολογήσει, σε διαβούλευση με ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) εάν το σύστημα ομαδικών απολύσεων αναπαράγει τις 

βέλτιστες πρακτικές με αποτελεσματικό, έγκυρο και διατηρήσιμο τρόπο (Σεπτέμβριος 

2014).  

3. Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης, σε περίπτωση αμφιβολιών, λαμβάνει τις απαραίτητες 

νομοθετικές δράσεις για να εναρμονίσει το πλαίσιο με βέλτιστες πρακτικές (Οκτώβριος 

2014).  

4. Αναθεωρεί το πλαίσιο της απασχόλησης μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, ειδικά 

με την ουσιαστική διεύρυνση του είδους της εργασίας, των θέσεων και των συμβολαίων για 

τις οποίες η πρόσληψη μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης είναι δυνατή· μειώνοντας 

τους περιορισμούς στις προσλήψεις μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης σε συνέχεια 

απολύσεων για οικονομικούς λόγους (από 6 σε 3 μήνες για ατομικές απολύσεις και από 12 

σε 6 μήνες για ομαδικές απολύσεις) (Απρίλιος 2014).  

5. Για να προστατεύσει το δικαίωμα στην εργασίας, να προωθήσει εποικοδομητικές σχέσεις 

μεταξύ των εταίρων και να αποφύγει οποιαδήποτε αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών 

της επιχείρησης και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει ότι το πλαίσιο των εργασιών των ενώσεων 

είναι σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς συνθήκες:  

i. Ανασκοπεί το υπάρχον πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών (Ιούνιος 2014). 

ii. Ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, προετοιμάζει τις 

απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές για να φέρει το ελληνικό πλαίσιο σε 

ευθυγράμμιση με βέλτιστες πρακτικές και σε πλήρη εναρμόνιση με τις 

εφαρμόσιμες διεθνείς συνθήκες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. 

iii. Υιοθετεί αυτές τις αλλαγές μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. 

6. Θέτει έναν οδικό χάρτη για την κωδικοποίηση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικής με 

εργασιακές και βιομηχανικές σχέσεις σ’ έναν ενιαίο κείμενο εργασιακού κώδικα (Ιούνιος 

2014).  

7. Ολοκληρώνει την κωδικοποίηση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικής με εργασιακές 

και βιομηχανικές σχέσεις σ’ έναν ενιαίο κείμενο εργασιακού κώδικα (Δεκέμβριος 2014).  

 

4.4. Επέκταση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

της μαθητείας  

Προκειμένου να υπάρξει μία βιώσιμη αύξηση του επιπέδου των δεξιοτήτων και της 

απασχολησιμότητας των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, να διευκολυνθεί η κινητικότητα των 

εργαζομένων και να υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων, η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τον 

εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και την αύξηση παροχών 

μαθητείας κατ’ εφαρμογή του ν. 4186/2013 του Σεπτεμβρίου του 2013. 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας με τον ΟΑΕΔ, χτίζοντας έναν οδικό 

χάρτη για την επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση, υιοθετούν ένα λεπτομερές σχέδιο 

εκσυγχρονισμού και επέκτασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
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παροχών μαθητείας (Απρίλιος 2014). Η εκτέλεση του σχεδίου θα περιλαμβάνει σημαντικά 

ορόσημα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:  

i. Την ανάπτυξη ενός πλαισίου ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

μαθητεία μέχρι τον Ιούλιο του 2014. Αυτό θα περιλαμβάνει μία ενιαία πρόταση για 

θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας για την 

επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΠΑΔΠΕΕΚ) και βέλτιστων 

πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στη βάση επαγγελματικών προφίλ όπως αυτά 

ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίηση Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)· την ανάπτυξη ενός συστήματος 

πιστοποίησης για επιχειρήσεις που προσφέρουν μαθητεία με συνδεδεμένο σύστημα 

εποπτείας και παρακολούθησης· τον ορισμό μίας ομάδα κριτηρίων κανόνων για την 

εξασφάλιση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης στους θεσμούς 

ΕΕΚ. 

ii. Το στήσιμο ενός μηχανισμού εποπτείας για την ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών σε 

περιφερειακό επίπεδο με συνδεδεμένους στόχους και ορόσημα, 

συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού τουλάχιστον δύο πιλοτικών τοπικών 

συμφωνιών συνεργασιών με ρυθμιστικά σχέδια (Ιούνιος 2014).  

iii. Την επεξεργασία μιας στρατηγικής με λεπτομερή σχέδια που να εξασφαλίζει 

σταδιακά στενότερη συμμετοχή των εργοδοτών και χρηματοδότηση του ιδιωτικού 

τομέα στην ΕΕΚ (Μάιος 2014). 

iv. Την ανάπτυξη καθαρών εκτιμητών δημοσιονομικού κόστους της επέκτασης της 

ΕΕΚ και της μαθητείας συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών υποθέσεων σχετικά με 

το μερίδιο του κόστους που πρόκειται να καλυφθεί από δημόσιες πηγές και από 

εργοδότες και εκτιμήσεων για το πρόσθετο κόστος αναφορικά με υποδομές και 

ανθρώπινους πόρους (Μάιος 2014).  

v. Την εκπόνηση ενός λεπτομερούς σχεδίου για την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια για 

την επίτευξη του Σχεδίου Δράσης έως τον Μάιο του 2014. 

vi. Την ανάπτυξη μίας στρατηγικής για την παροχή ενός συστήματος διάγνωσης που 

να προσδιορίζει ανάγκες για μελλοντικές δεξιότητες ώστε να ταιριάζει η 

παρεχόμενη ΕΕΚ με τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας έως τον Σεπτέμβριο του 

2014.  

2. Το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ 

εξασφαλίζουν πλήρη εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου δράσης, συμπεριλαμβανομένων και 

των διοικητικών και νομοθετικών πράξεων καθώς και τον ορισμό μίας μόνιμης επιτροπής 

συντονισμού με εκπροσώπους από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Αυτοί θα αναφέρουν 

από κοινού σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τα 

μέτρα που εκκρεμούν (συνεχές, Φεβρουάριος, Μάιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος κάθε 

έτους). 

3. Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκών κονδυλίων του προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένης και της προτεινόμενης συμμετοχής των Διαρθρωτικών Ταμείων της 

ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχέδιο δράσης, 

προκειμένου να παραδοθεί η σχεδιασμένη επέκταση της ΕΕΚ και της μαθητείας καθόλη τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, σε συμβατότητα με τους συνολικούς 

δημοσιονομικούς στόχους (συνεχές, έναρξη Ιούνιος 2014).  

 

4.5. Στήριξη προς τους Ανέργους 

Η Κυβέρνηση επιταχύνει τις προσπάθειες μέσω της εφαρμογής τους Σχεδίου Δράσης για την 

Απασχόλησης που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2013, ώστε να αποτρέψει την ανεργία να γίνει μόνιμη 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

62 

 

και να μετριάσει τις δυσκολίες της, εστιάζοντας: στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μακροχρόνια 

ανέργων, νέων ατόμων και όλων των άλλων μη προνομιούχων ομάδων στην αγορά εργασίας· στη 

μείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, και στη διευκόλυνση των μεταβάσεων από το 

σχολείο στην εργασία και της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ επαγγελμάτων και τομέων με 

τη βελτίωση των πολιτικών κατάρτισης και στην υποστήριξη της απασχολησιμότητας των μη 

προνομιούχων ομάδων, και στην τόνωση της κοινωνικής οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, η 

Κυβέρνηση θα επιδιώξει να εμπλέξει τους κοινωνικούς εταίρους και τον ιδιωτικό τομέα στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και θα επιδιώξει την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, 

αποφεύγοντας πιθανές καταχρήσεις και απάτες. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση θα: 

 

1. Εφαρμόσει ένα νέο γύρο βραχυχρόνιων προγραμμάτων εργασίας στο δημόσιο εντός του 2014 

που στοχεύουν στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, στους μακροχρόνια ανέργους, 

στους νέους που δεν είναι σε σπουδές, εργασία ή κατάρτιση, σαν ένα μέτρο επείγουσας και 

προσωρινής φύσης, καθώς η ζήτηση εργασίας παραμένει χαμηλή. Ο νέος γύρος του 

προγράμματος μπορεί να στοχεύσει τουλάχιστον 50,000 άτομα. Οι δήμοι και οι άλλες 

δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν άμεσα σε τέτοιου είδους προγράμματα 

απασχόλησης στο δημόσιο με προϋπόθεση τον πλήρως επαρκή και διαφανή έλεγχο τέτοιων 

προγραμμάτων (ανοικτή προκήρυξη, δημοσίευση στο διαδίκτυο των έργων με πλήρεις 

λεπτομέρειες, και τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών). Οι προτάσεις για το σχήμα του νέου 

γύρου θα γίνουν έως το Μάιο του 2014.  

2. Συντάξει προτάσεις για μελλοντικά σχέδια για τη νεολαία, αφού προηγηθεί μία εκτίμηση των 

υπαρχουσών σχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος με τα κουπόνια. Αυτές θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν την σωστή επίβλεψη και να καθορίζουν κυρώσεις κατά για 

οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά (Μάιος 2014). Επέκταση αυτών των πρωτοβουλιών 

και σε άλλες κατηγορίες αναζητούντων εργασία μπορεί να προβλεφθεί.   

3. Ευθυγραμμίσει στενά τα Σχέδιο Δράσης Εγγυήσεων για Νεολαία με τον οδικό χάρτη για τον 

εκσυγχρονισμό και την επέκταση της ΕΕΚ και παρέχει άμεση ανακούφιση στους νέους που 

έχουν πληγεί περισσότερο (Δεκέμβριος 2014).  

4.  Εξασφαλίσει ότι η κατάλληλη διοικητική ικανότητα για τη διαμόρφωση των πολιτικών 

απασχόλησης και την εφαρμογή των Εγγυήσεων Νεολαίας είναι διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα, 

συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού μεταξύ του Υπουργείο Εργασίας, Παιδείας, άλλων 

Υπουργείων, του ΟΑΕΔ, των περιφερειών και άλλων εταίρων (Ιούνιος 2014).  

5. Ολοκληρώσει το σχέδιο ανασύστασης λειτουργίας (re-engineering plan) του ΟΑΕΔ και 

εγκαθιδρύοντας, όπου είναι κατάλληλες, συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και εξωτερικούς 

οργανισμούς (Σεπτέμβριος 2014).  

 

4.6. Ανάπτυξη Κοινωνικής Πρόνοιας και Προώθηση της Ένταξης 

Η Κυβέρνηση θα αναπτύξει ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και θα βελτιώσει τα δίκτυα κοινωνικής 

ασφάλειας εντός των τρεχόντων δημοσιονομικών περιορισμών ώστε να δημιουργήσει ένα 

ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό από πλευράς κόστους σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στην 

Ελλάδα μέσω αυξημένης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κοινωνικών πληρωμών. Αυτό 

είναι απαραίτητο προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια μέσω της προστασίας ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, ενώ θα εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κίνητρα για εργασία και αποταμίευση 

προκειμένου να αποφευχθεί εξάρτηση από την προνοιακή παροχή. Για το σκοπό αυτό: 

1. Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014 τη σύνταξη μελέτης για το σύστημα 

πρόνοιας και τις δαπάνες για κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών 

κοινωνικής πρόνοιας που δίνονται μέσω του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (σε 

συνδυασμό με τη μελέτη για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης). Στόχος είναι να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας και να ενοποιηθούν και να 

εξορθολογιστούν υπάρχοντα επιδόματα με πρόθεση να αναπτυχθεί δημοσιονομικό περιθώριο 
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για παροχή στοχευμένης στήριξης σε ευάλωτες ομάδες, εντός του πλαισίου των 

δημοσιονομικών στόχων. Το πρώτο μέρος της μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις 

παροχές σε είδος όσο και τα επιδόματα. Η μελέτη θα πρέπει να δίνει λεπτομερείς 

πληροφορίες για κάθε επίδομα: μεταξύ άλλων, τη δομή και τύπο του επιδόματος, τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, την ομάδα στόχο, των αριθμό των δικαιούχων, τη δαπάνη των τελευταίων 

ετών και πηγές χρηματοδότησης. Όλες οι υποενότητες της Γενικής Κυβέρνησης, ιδιαίτερα η 

κεντρική κυβέρνηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να 

καλυφθούν. Το πρώτο μέρος της μελέτης για το σύστημα πρόνοιας θα πρέπει να κατατεθεί 

επίσημα τον Ιούνιο του 2014.  

2. Το δεύτερο μέρος της μελέτης θα εστιάσει στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων 

επιδομάτων στο να καλύψουν τον πληθυσμό στόχο και να υπηρετήσουν το σκοπό τους, 

καθώς επίσης και να εντοπίσουν πιθανές ομάδες του πληθυσμού που δεν καλύπτονται από το 

σύστημα κοινωνικής προστασίας. Εναλλακτικά, οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού θα πρέπει 

να αποτιμηθούν, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός κριτηρίου επιλεξιμότητας μη 

βασισμένου στο φορολογικό σύστημα, κινήτρων για ενεργοποίηση της εργασίας και 

συστημάτων ελέγχου απάτης. Το δεύτερο μέρος της μελέτης που θα περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο του 

2014. 

3.  Με βάση την μελέτη για το σύστημα πρόνοιας, η Κυβέρνηση με τη συνδρομή των 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ θα καθορίσει μία Κυβερνητική Στρατηγική για την Κοινωνική Πρόνοια και 

Ένταξη έως τον Οκτώβριο του 2014.  

4. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς προτάσεις για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το εξορθολογισμένο επίπεδο κοινωνικών 

δαπανών θα πρέπει να παραμείνει εντός του πεδίου των δημοσιονομικών στόχων και να είναι 

συνεπές με τη δημοσιονομική σταθερότητα.  

5. Η κυβέρνηση εισάγει μία πιλοτική φάση εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

(Σεπτέμβριος 2014), στοχεύοντας σε μία σταδιακή εθνική εφαρμογή το 2015, εάν υπάρχει 

διαθέσιμη χρηματοδότηση. Η πιλοτική εφαρμογή θα ενεργοποιήσει την ανάπτυξη και δοκιμή 

μηχανισμών στόχευσης εκτός φορολογικού συστήματος, διαδικασιών εγγραφής και 

πλατφόρμας επιδομάτων, καναλιών διανομής και μηχανισμών πληρωμής με επαρκείς 

μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχων. Η πιλοτική εφαρμογή θα περιλαμβάνει ενεργοποίηση 

των δικαιούχων για αποφυγή απαξίωσης δεξιοτήτων και ανθρωπίνου κεφαλαίου; Και θα 

στοχεύει σε μία σταδιακή ενσωμάτωση άλλων επιδομάτων και κοινωνικών υπηρεσιών. Τα 

παρακάτω αποτελούν τα ορόσημα αυτού του προγράμματος: 

i. Μία ομάδα εργασίας με συντονιστή θα οριστούν για την εκτέλεση του έργου 

(Απρίλιος 2014).  

ii. Παροχή δεδομένων για την επιλογή πιθανών περιοχών για την εφαρμογή του 

πιλοτικού, κριτήρια επιλεξιμότητας, στόχευση και ύψος επιδομάτων (Απρίλιος 

2014). 

iii. Εκτίμηση γενικών εξόδων, εξόδων υποδομής και εξοπλισμού για το πιλοτικό 

(Απρίλιος 2014). 

iv. Όροι αναφοράς για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος βάσεων δεδομένων 

και τον χειρισμό του (Απρίλιος 2014). 

v. Επιλογή δήμων έως Μάιο 2014. 

vi. Κριτήρια επιλεξιμότητας και προσδιορισμός επιδόματος έως Μάιο 2014.  

vii. Ολοκλήρωση νομικής διαδικασίας με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από 

το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Εργασίας με τη συνδρομή του 

προσωπικού των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ (Μάιος 2014). 

viii. Διάλογος ενδιαφερόμενων μερών – (Μάιος 2014). 
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ix. Περιεκτικές προτάσεις για παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιτυχίας της 

πιλοτικής εφαρμογής (Ιούλιος 2014). 

x. Δοκιμή πληροφοριακού συστήματος βάσεων δεδομένων και διαχείρισης (Ιούλιος 

2014). 

xi. Οριστικοποίηση προετοιμασιών και λειτουργιών πιλοτικού έως τον Ιούλιο του 

2014.  

xii. Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής (Σεπτέμβριος 2014). 

xiii. Τέλος πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγηση (Μάρτιος 2015). 

6. Η Κυβέρνηση, έως τον Ιούνιο του 2014 θα παράγει έναν οδικό χάρτη για την σταδιακή 

επέκταση του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο, το οποίο 

θα στοχεύει στους φτωχούς, συμπεριλαμβανομένων και των μακροχρόνια ανέργων για τον 

περιορισμό της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης έως το 2015, εάν υπάρχει 

διαθέσιμη χρηματοδότηση. Η ολοκλήρωση ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος και ενός προγράμματος στήριξης των ανέργων με υπάρχουσες χρηματικές 

μεταβιβάσεις, υπηρεσίες ενεργοποίησης εργασίας και άλλες κοινωνικές μεταβιβάσεις και 

υπηρεσίες είναι σημαντική για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

στην υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη και να τους μετατοπίσει εγγύτερα στην αγορά εργασίας.  

7. Για την παροχή πρόσβασης σε ασφάλεια υγείας για τους ανασφάλιστους πολίτες, η 

Κυβέρνηση προετοιμάζει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με ξένους εμπειρογνώμονες έως τον 

Απρίλιο του 2014.  
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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. 

5.1. Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος  

5.1.1. Εξορθολογισμός / εξάλειψη οιονεί χρεώσεων 

1. Η Κυβέρνηση καταργεί φόρους υπέρ τρίτων, οι οποίοι ετησίως ανέρχονται στα €245 

εκ και ακυρώνει τη σύνδεση άλλων, ύψους 1,4 δις με συγκεκριμένες παροχές 

(Απρίλιος 2014).  

2. Η Κυβέρνηση:  

α. Ανανεώνει τον κατάλογο των φόρων υπέρ τρίτων (Μάιος 2014).  

β. Καταργεί όσον το δυνατό περισσότερα επιπρόσθετους φόρους υπέρ τρίτων 

(Ιούνιος 2014). 

γ. Καταργεί όλα τα τέλη χαρτοσήμου που χρηματοδοτούν επικουρικές συντάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας (Ιούνιος 2014).  

δ. Εκπονεί μία επισκόπηση (Σεπτέμβριος 2014) και υιοθετεί νομοθεσία 

(Νοέμβριο 2014) σχετικά με τους φόρους υπέρ τρίτων που (α) χρηματοδοτούν 

τις κύριες συντάξεις, και (β) που εντοπίστηκαν στην έκθεση περί αξιολόγησης 

του ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ. 

ε. Καταργεί όλους τους φόρους υπέρ τρίτων που χρηματοδοτούν επικουρικές 

συντάξεις και εντάσσονται στον ορισμό κατά ΕSA95 της Γενικής Κυβέρνησης, 

αλλά δεν αφορούν το Υπουργείο Εργασίας (Νοέμβριος 2014). 

στ. Επανεξετάζει τα τέλη συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των τελών 

χαρτοσήμων (Αύγουστος 2014) και υιοθετεί νομοθετικές αλλαγές προκειμένου 

να αντικαταστήσει τα πιο στρεβλωτικά με πιο αποτελεσματικούς φόρους 

(Νοέμβριος 2014).  

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,  

i. Περιορίζοντας τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου για τις νέες επιχειρήσεις 

(start-ups) (Απρίλιος 2014).  

ii. Υιοθετώντας μέτρα για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, και ειδικά 

όσον αφορά χρεώσεις που προηγούνται της έναρξης εργασιών, καθώς και τη 

διευκόλυνση της καταγραφής περιουσιακών στοιχείων (registering property) 

και ειδικά την κατάργηση απαιτήσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με τη 

μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (Απρίλιος 2014). 

2. Για να εφαρμόσει το ν.3982/2011 περί απλοποίησης αδειοδότησης των τεχνικών 

επαγγελμάτων, η Κυβέρνηση υποβάλει Προεδρικό Διάταγμα στο Συμβούλιο της 
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Επικρατείας για την αντικατάσταση των προϋποθέσεων της επαγγελματικής 

προϋπηρεσίας με σεμινάρια οργανωμένα από εγκεκριμένους φορείς και ορισμός των 

διδάκτρων για αυτά τα σεμινάρια έως τον Απρίλιο του 2014. 

 

3. Για να εφαρμόσει το ν. 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων 

και δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση: 

i. Εκδίδει Υπουργική Απόφαση (Αρ. 18.5) για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 

Μητρώο (ΗΠΜ) (Απρίλιος 2014). 

ii. Εκδίδει Προεδρικό Διάταγμα (Αρ. 14.5) για την εγκαθίδρυση Διεύθυνσης 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Μάιος 2014). 

iii. Εκδίδει Υπουργική απόφαση (Αρ. 17.8) για τη διόρθωση των ανταποδοτών 

τελών και διαδικασιών είσπραξης και απόδοσής τους (Ιούνιος 2014).  

iv. Εκδίδει τα Προεδρικά Διατάγματα (Αρ. 16.6) για την σύσταση Μητρώου 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) (Σεπτέμβριος 2014). 

v. Δημιουργεί το μητρώο ιδιωτών αξιολογητών ΜΠΕ (Οκτώβριος 2014). 

vi. Αξιολογεί την πρόοδο στον τομέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως 

προς την εφαρμογή του ν.4014/2011, εξετάζοντας κατά πόσο οι διαδικασίες 

αδειοδότησης έχουν απλοποιηθεί και συντομευθεί (Απρίλιος 2014).  

4. Για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, η Κυβέρνηση αδειοδοτεί 

τουλάχιστον δύο Χώρους Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) 

(Ιούνιος 2014). 

 

5. Για να μειώσει τα εμπόδια εισόδου που προκαλούνται από πολλαπλές και 

κατακερματισμένες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, η Κυβέρνηση εφαρμόζει πλήρως 

τον οδικό χάρτη για την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, με 

στόχος να αυξηθεί η νομική σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια και να 

μειωθεί και να μειωθούν οι διαδικασίες και ο απαιτούμενος χρόνος για την 

απόκτηση αδειοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων, των περιβαλλοντικών έργων υποδομής, των ορυχείων, των 

ιχθυοκαλλιεργειών και των εργασιών στους λιμένες. Η Κυβέρνηση:  

i. Εκδίδει το νόμο πλαίσιο για το ενιαίο πλαίσιο αδειοδότησης (Απρίλιος 

2014). 

ii. Εκδίδει ένα ενιαίο πλαίσιο αδειοδότησης για τα επιχειρησιακά πάρκα, το 

οποίο αντικαθιστά προηγούμενα σχετικά νομοθετήματα (Απρίλιος 2014). 

iii. Σχεδιάζει έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή του νόμου περί αδειοδοτήσεων 

και στήνει μία δομή συντονισμού για να εποπτεύει την εφαρμογή του 

(Απρίλιος 2014).  

iv. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες ολοκληρώνονται έως το Δεκέμβριο του 2014 

όπως περιγράφεται στον οδικό χάρτη.  

6. Για την απλοποίηση των διαδικασιών εξαγωγών-εισαγωγών, η Κυβέρνηση: 

Προτελωνειακές διαδικασίες 

i. Εφαρμόζει πλήρως ένα σύστημα ελέγχου βάσει τεχνικών εκτίμησης κινδύνου 

για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέχρι τον Απρίλιο του 2014 και 

αυτοματοποιεί το σύστημα έως τον Σεπτέμβριο του 2014.  

ii. 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 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

67 

 

ροδάκινα, προϊόν διπλής χρήσης) βασιζόμενη στις βέλτιστες πρακτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τον Απρίλιο του 2014, και  

iii. Συλλέγει την εθνική νομοθεσία για την απόκτηση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών για εξαγωγές 10 βασικών ελληνικών προϊόντων ανά χώρα και 

προορισμό και προτείνει απλοποιήσεις βασιζόμενη στις βέλτιστες πρακτικές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απρίλιος 2014).  

iv. Εξορθολογίζει τις σχετικές διαδικασίες μέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

Συστήματα εκτίμησης κινδύνου 

v. Εφαρμόζει αυτόματη εκκαθάριση για διασαφήσεις εξαγωγών χαμηλού 

κινδύνου σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ στα πιλοτικά 

τελωνειακά γραφεία έως τον Απρίλιο του 2014 και σε όλα τα τελωνεία έως 

τον Ιούνιο του 2014.  

vi. Ευθυγραμμίζει το σύστημα αποτίμησης των εξαγωγών με τις βέλτιστες 

πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 

επίπεδο των ελέγχων συγκλίνει μεταξύ όλων των τελωνείων και του μέσου 

όρου ελέγχων στην ΕΕ έως τον Απρίλιο του 2014.  

vii. Διαμορφώνει ένα σχέδιο δράσης για την εκτίμηση κινδύνου των εισαγωγών 

έως τον Απρίλιο του 2014 στοχεύοντας το επίπεδο των ελέγχων να συγκλίνει 

με αυτό των άλλων τελωνείων και το μέσο επίπεδο ελέγχων στην ΕΕ έως το 

Δεκέμβριο του 2014. 

viii. Εφαρμόζει αυτόματη εκκαθάριση για διασαφήσεις εισαγωγών χαμηλού 

κινδύνου σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ σε όλα τα 

τελωνεία έως το Δεκέμβριο του 2014.  

e-Τελωνεία 

ix. Διασφαλίζει ότι το σύστημα ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs) 

υποστηρίζει την ηλεκτρονικές πληρωμές για εξαγωγές και εισαγωγές σε όλα 

τα τελωνεία έως το Σεπτέμβριο του 2014.  

x. Απαιτεί ηλεκτρονικές πληρωμές (όπως διατραπεζικές μεταφορές, και χρήση 

πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) για όλες τις τελωνειακές χρεώσεις και 

δέχεται συναλλαγές σε μετρητά μόνο για μικρά ποσά από ιδιώτες 

(Σεπτέμβριος 2014).  

Πιλοτική και καθολική εφαρμογή  

xi. Παρουσιάζει ένα αναλυτικό σχέδιο με χρονοδιάγραμμα για το πώς οι 

βελτιστοποιημένες διαδικασίες θα εισαχθούν και σε όλα τα άλλα τελωνεία 

μέχρι τον Απρίλιο του 2014. 

xii. Εφαρμόζει βελτιστοποιημένες διαδικασίες μόνιμα σε πιλοτικά τελωνεία στο 

Αεροδρόμιο Αθηνών και στο Λιμάνι του Πειραιά μέχρι τον Απρίλιο του 

2014. 

xiii. Σχεδιάζει μία εθνική στρατηγική τελωνείων, συμπεριλαμβανομένων των 

οραμάτων και στόχων της μεταρρύθμισης της τελωνειακής διοίκησης και ένα 

σχέδιο για την εθνική εφαρμογή έως τον Ιούνιο του 2014.  

xiv. Εισάγει βελτιστοποιημένες διαδικασίες και τις εφαρμόζει μόνιμα σε όλα τα 

άλλα τελωνεία μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. 

Τέλη και πρόστιμα  

xv. Αναθεωρεί τα τέλη για τις τελωνειακές διαδικασίες εκκαθάρισης 

διασαφήσεων και τις τροποποιεί σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές 

στην ΕΕ έως τον Ιούνιο του 2014.  
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xvi. Επανεξετάζει τους κανόνες επιβολής προστίμων για λάθη στις διασαφήσεις 

(Ιούνιος 2014).  

xvii. Τροποποιεί τους κανόνες σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές στην 

ΕΕ έως τον Σεπτέμβριο του 2014.  

Στρατηγική διευκόλυνσης του εμπορίου 

xviii. Παρουσιάζει μία έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής του οδικού χάρτη για 

την διευκόλυνση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης μίας επισκόπησης της 

των νομοθετικών και λειτουργικών αλλαγών κατά τη διάρκεια του πρώτου 

έτους της μεταρρύθμισης (Απρίλιος 2014).  

xix. Υιοθετεί ένα σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών «ενός 

παραθύρου» (single window) (Μάιος 2014). 

2. Για τον εντοπισμό και την εξάλειψη περιττών απαιτήσεων υποβολής αναφορών για τις 

επιχειρήσεις: 

i. Σε συνέχεια του εντοπισμού των διοικητικών βαρών, οι Αρχές προχωρούν σε 

νομοθετικές τροποποιήσεις σε κάθε τομέα (Ιούνιος 2014).  

5.1.3. Βελτίωση χωροταξικού σχεδιασμού  

1. 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 τη 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:  

Τέλη συναλλαγών 

i. Εξασφαλίζει 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. 

α. Εκδίδει νομοθεσία (Ιούνιος 2014). 

β. Θέτει το σύστημα σε πλήρη εφαρμογή (Σεπτέμβριος 2014). 

Οργάνωση της ΕΚΧΑ ΑΕ 

ii. Εκπονεί ένα επιχειρηματικό πλάνο για τη δημιουργία ενός συστήματος σε όλη 

την επικράτεια γραφείων κτηματολογίου υπό την ΕΚΧΑ ΑΕ. Το 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 (Απρίλιος 2014).  

i. Εκδίδει κανονισμούς για να παρέχει το πλαίσιο για τη μετατροπή των 

προσωρινών γραφείων κτηματολογίου σε τελικά γραφεία στις πρωτεύουσες των 

περιφερειών όπου το κτηματολόγιο είναι λειτουργικό, σε ευθυγράμμιση με το 

επιχειρηματικό (Απρίλιος 2014). Θέτει αυτά α δύο γραφεία σε πλήρη εφαρμογή 

(Σεπτέμβριος 2014).  

ii. Υιοθετεί μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της ΕΚΧΑ ΑΕ για να 

διασφαλίσει επαρκείς πόρους και δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της 

γης (Απρίλιος 2014).  
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Συντονισμός μεταξύ Υπουργείων και ολοκλήρωση των βάσεων δεδομένων 

iii. Διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με τα ακίνητα στη χώρα 

καταχωρούνται ηλεκτρονικά με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας που 

παρέχει η ΕΚΧΑ ΑΕ και ότι χρησιμοποιείται μία τυποποιημένη μορφή για την 

καταχώρηση σε Αττική και Λάρισα (Απρίλιος 2014). Επέκταση αυτής της 

υπηρεσίας στο 90% των συμβολαιογράφων της χώρας (Ιούλιος 2014).  

iv. Παρουσιάζει έναν οδικό χάρτη με προθεσμίες για την ολοκλήρωση όλων των 

ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών ενεργειών, που 

απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η παράλληλη διαδικασία και να ενοποιηθούν 

οι χάρτες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν αρχαιολογικούς 

χώρους, βιομηχανική ανάπτυξη, χωροταξικό σχεδιασμό, δάση, αιγιαλούς, 

προστατευόμενες περιοχές και δημόσια περιουσία με αυτούς της ΕΚΧΑ AE 

(Απρίλιος 2014). 

v. Υποβάλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας Προεδρικό Διάταγμα ορίζοντας ότι 

οι νέες οικοδομικές άδειες δίνονται μόνο πάνω σε χάρτες που παρέχονται ή 

είναι σε συμμόρφωση με το EKXA AE (Απρίλιος 2014). 

vi. Διασφαλίζει ότι τα νέα σχέδια πόλης είναι ορίζονται σε χάρτες που παρέχονται 

ή είναι σε συμμόρφωση με το EKXA AE (Απρίλιος 2014). 

Ολοκλήρωση δασικών χαρτών, χαρτών αιγιαλού και κτηματολογίου  

vii. Αναρτά τους δασικούς χάρτες υπό κατασκευή (περίπου 13% της χώρας) έως 

τον Αύγουστο του 2014 για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, Λακωνία και 

Μεσσηνία και έως τον Οκτώβριο του 2014 για την Εύβοια.  

viii. Προχωρεί στην ανάθεση του έργου της ανάρτησης και πιστοποίησης ήδη 

αναπτυγμένων δασικών χαρτών καθώς και νέων σε άλλες περιοχές 

προκειμένου να παραδώσει πιστοποιημένους δασικούς χάρτες για το 46.5% 

της επικράτειας (Απρίλιος 2014). 

ix. Εκδίδει νομοθεσία για τις παράκτιες ζώνες (αιγιαλό) (Απρίλιος 2014). 

x. Προχωρεί στην ανάθεση των επτά (7) εκατομμυρίων ενεργών δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας που έχουν προκηρυχθεί από το Δεκέμβριο του 2011, προκηρύσσει 

τα 4 εκατομμύρια ενεργά δικαιώματα έως τον Απρίλιο του 2014 και τα 

υπόλοιπα 3 εκατομμύρια έως τον Δεκέμβριο του 2014.  

xi. Ολοκληρώνει τις αναθέσεις έργων για τα ημιτελή έργα του κτηματολογίου 

(Δεκέμβριος 2014).  

2. Για τη διευκόλυνση του χωροταξικού σχεδιασμού, η Κυβέρνηση: 

i. Υιοθετεί ένα αναθεωρημένο πλαίσιο προκειμένου να μειωθεί ο απαιτούμενος 

χρόνος για τη δημιουργία σχεδίου πόλεως και για την μεγαλύτερη ευελιξία στη 

χρήση της γης διατηρώντας δικλίδες ασφαλείας (Απρίλιος 2014). 

ii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού σε 10 

από 12 περιφέρειες έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για 

τη βιομηχανία, τον τουρισμό, την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη 

ενέργεια ως ακολούθως: 

α. Η τρίτη φάση της διατύπωσης προτάσεων ολοκληρώνεται μέχρι τον 

Απρίλιο του 2014. 

β. Η τέταρτη φάση για τη νομοθέτηση της τελικής πρότασης ολοκληρώνεται 

μέχρι τον Μάιο του 2014. 

iii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για το Βόρειο 

Αιγαίο έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για τη 
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βιομηχανία, τον τουρισμό, την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη ενέργεια 

ως ακολούθως:  

α. Η τρίτη φάση της διατύπωσης προτάσεων ολοκληρώνεται μέχρι τον 

Απρίλιο του 2014.  

β. Η τέταρτη φάση για τη νομοθέτηση της τελικής πρότασης ολοκληρώνεται 

μέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

iv. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για το Βόρειο 

Αιγαίο έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για τη 

βιομηχανία, τον τουρισμό, την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη ενέργεια 

ως ακολούθως:  

α. Η πρώτη φάση της αναθεώρησης αυτής ολοκληρώνεται μέχρι τον Απρίλιο 

του 2014.  

β. Η δεύτερη φάση της αναθεώρησης ολοκληρώνεται μέχρι τον Απρίλιο του 

2014.  

γ. Η τρίτη φάση της διατύπωσης προτάσεων ολοκληρώνεται μέχρι τον Ιούλιο 

του 2014.  

δ. Η τέταρτη φάση για τη νομοθέτηση της τελικής πρότασης ολοκληρώνεται 

μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. 

v. Μεταρρυθμίζει τη δασική νομοθεσία ως ακολούθως: 

α. Επικαιροποιεί τη νομοθεσία για τα δάση και τις δασικές περιοχές μέχρι το 

Ιούνιο του 2014. 

β. Κωδικοποιεί τη νομοθεσία για τα πάρκα, τα δάση και τις δασικές περιοχές 

μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.  

 

5.1.4. Ενίσχυση του ανταγωνισμού και προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης 

1. Προκειμένου να υιοθετηθούν και περαιτέρω προτάσεις της αξιολόγησης των συνθηκών 

ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση:  

i. Εκδίδει νομοθεσία ανά τομέα για διατάξεις των Υπουργείων Περιβάλλοντος 

Ναυτιλίας, Υγείας, Τουρισμού και Μεταφορών (Ιούνιος 2014).  

ii. Εξετάζει την εξέλιξη των τελικών τιμών για τα προϊόντα χωρίς συνταγή ιατρού 

και δεσμεύεται να απελευθερώσει τα κανάλια διανομής για αυτά σε περίπτωση 

που δεν υπάρξει μείωση τιμών (Ιούνιος 2014). 

iii. Συντάσσει Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών για εκπτώσεις και προσφορές και 

Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών για τον ορισμό παραδοσιακών προϊόντων 

διατροφής (Σεπτέμβριος 2014). 

iv. Εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές (Δεκέμβριος 2014). 

v. Βασιζόμενη σε μία εκτίμηση, εκδίδει νομοθεσία ώστε να εναρμονιστεί με τις 

βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ σχετικά με τον ορισμό των αρτοποιείων, τις 

Πριν την εκταμίευση: 

α. Σε συνέχεια της εξέτασης του ανταγωνισμού στους τομείς της μεταποίησης τροφίμων, του 

λιανικού εμπορίου, των υλικών δόμησης και του τουρισμού, η Κυβέρνηση υιοθετεί τις 

προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις προκειμένου να αφαιρεθούν δυσανάλογοι 

περιορισμοί όπως περιγράφονται στον Οδηγό Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού 

(Competition Assessment Toolkit) του ΟΟΣΑ.  
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περιόδους των εκπτώσεων, τις άδειες φορτηγών δημοσίας χρήσης και τους 

ισχύοντες περιορισμούς για τους φαρμακοποιούς (Δεκέμβριος 2014). 

vi. Αξιολογεί την επίδραση των νομοθετικών αλλαγών σχετικά με τη διάρκεια 

διατήρησης του παστεριωμένου γάλακτος και προωθεί επιπρόσθετες 

νομοθετικές αλλαγές εάν οι τιμές του γάλακτος παραμένουν υψηλές 

συγκρινόμενες με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και αν οι επιλογές των 

καταναλωτών σε διαφορετικά είδη γάλακτος ως προς τη διάρκεια διατήρησης 

παραμένουν περιορισμένες (Δεκέμβριος 2014). 

vii. Αξιολογεί την εμπειρία του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές σε 

επιλεγμένες περιοχές και αποφασίζει εάν θα επεκτείνει το μέτρο σε όλη την 

επικράτεια (Mάρτιος 2015). 

2. Η Κυβέρνηση: 

i. Ξεκινά μελέτες για την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού και σε 

άλλους τομείς (κατασκευές, χονδρικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες και 

ηλεκτρονικό εμπόριο) βασιζόμενη στον οδηγό αξιολόγησης (toolkit) του 

OΟΣΑ (Μάιος 2014). 

ii. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση και άλλων κλάδων (Οκτώβριος 2014). 

iii. Υιοθετεί συγκεκριμένα μέτρα που προωθούν τον ανταγωνισμό και μειώνουν 

τις τιμές βασιζόμενη στη συνέχιση της αξιολόγησης των συνθηκών 

ανταγωνισμού (Νοέμβριος 2014). 

3. Η Κυβέρνηση επανεξετάζει τον γνωμοδοτικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

προκειμένου να διασφαλίσει την πρόοδο στην άρση των εμποδίων ανταγωνισμού 

(Απρίλιος 2014). 

4. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ετήσιο σχέδιο Καλής Νομοθέτησης (όπως προβλέπεται στο 

Αρ. 15 του ν. 4048/2012) με μετρήσιμους στόχους για την απλοποίηση της νομοθεσίας (και 

μέσω κωδικοποίησης) και για την εξάλειψη περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων 

(Δεκέμβριος 2014). 

 

5.2. Έρευνα και Ανάπτυξη και Καινοτομία 

Προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, η Κυβέρνηση θα 

πρέπει να εφαρμόσει πλήρως το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την Ε&Α και καινοτομία, έτσι 

ώστε να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ επενδύσεων σε Ε&Α και οικονομικής μεγέθυνσης, να 

αναπτύξει στενότερους δεσμούς μεταξύ ερευνητών και βιομηχανίας, να ενθαρρύνει μεταφορές 

τεχνολογίας και να αντιμετωπίσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Με αυτό το σκοπό: 

1. Οι αρχές θα εισάγουν αναθεωρημένη νομοθεσία για την Ε&Α και καινοτομίας έως τον 

Ιούλιο του 2014, και θα διασφαλίσουν τα απαραίτητα επιπλέον βήματα για την πλήρη 

εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου έως τον Δεκέμβριο του 2014.  

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας μέσω της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας θα συνεργαστούν αποτελεσματικά για την εκπόνηση έως τον 

Ιούλιο του 2014 μιας εθνικής στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη 

εξειδίκευση βασισμένη στην σύνθεση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε 

περιφέρειας και ένα συνδεδεμένο σχέδιο δράσης. Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης 

είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τη Συμφωνία Συνεργασίας (Partnership Agreement) 

2014-2020 και: 

i. παρέχουν ένα εθνικό πλαίσιο Ε&Α και πολιτικών καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση και τον 

συντονισμό περιφερειακών RIS3 στρατηγικών.  

ii. ορίζουν τη διάρθρωση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης μεταξύ εθνικού και 

τοπικού επιπέδου 
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iii. οργανώνουν και συντονίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία 

μεταξύ των πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων και της επιχειρηματικής 

κοινότητας, ενθαρρύνει την επιχειρηματική καινοτομία σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο ώστε να ευνοήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών επιχειρήσεων 

στις αλυσίδες αξιών (value chains) σε παγκόσμιο επίπεδο 

iv. δίνουν έμφαση σ’ έναν θεματικό τομέα και θα συγκεντρώσουν τις επενδυτικές 

προτεραιότητες σε στρατηγικούς τομείς, ακολουθώντας την RIS3 άσκηση για την 

ελληνική οικονομία και κοινωνία στην Συμφωνία Συνεργασίας (Partnership 

Agreement) 

v. τονώνουν την ιδιωτική επένδυση και υα προωθήσουν πιο συνεργατική και 

συστημική καινοτομία βασισμένη στην προσέγγιση της Τριπλής Έλικας (Triple 

Helix) (συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και κυβέρνησης).  

3. Έκδοση νομοθεσίας που θα ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιστημονική και 

τεχνολογική Ε&Κ, η οποία θα είναι επιλέξιμη για εκπτώσεις φόρου όπως απαιτείται 

σύμφωνα με το άρ. 22
Α
 του Φορολογικού Κώδικα (Μάιος 2014). 

 

5.3. 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.  

 

5.3.1. Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας 

1. Οι Αρχές συμπεριλαμβάνουν στο σχέδιο του κώδικα πολιτικής δικονομίας ρήτρες οι οποίες 

στοχεύουν στο να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της επιβολής των δικαστικών 

αποφάσεων (Απρίλιος 2014). 

2. Οι αρχές υποβάλλουν τον τελικό κώδικα πολιτικής δικονομίας στο ελληνικό κοινοβούλιο 

(Απρίλιος 2014). 

3. Ο νέος κώδικας εκδίδεται (Μάιος 2014). 

5.3.2. Στατιστικά στοιχεία δικαστικού συστήματος 

1. 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 10 αυτού του Μνημονίου (Τριμηνιαία). 

2. Οι Αρχές θα παρέχουν στα δικαστήρια με διαδικτυακές εφαρμογές για τη μεταφορά 

δεδομένων από τα δικαστήρια προς το Υπουργείο έως τον Σεπτέμβριο 2014. 

5.3.3. Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 

1. Βασισμένη στην αξιολόγηση της επίπτωσης των ήδη ληφθέντων μέτρων που στόχευαν 

στην μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια, η 

Κυβέρνηση προτείνει (Απρίλιος 2014), μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν 
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βραχυπρόθεσμα για τη μείωση «του αποθέματος» των φορολογικών υποθέσεων, όπως μία 

προσωρινή και ταχεία (fast track) διαδικασία για τις υποθέσεις που αφορούν ποσά κάτω 

των 50.000 ευρώ που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη για πάνω από δύο έτη.  

5.3.4. Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων 

1. Οι Αρχές αξιολογούν την εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαστών να ορίσουν ενδιάμεση 

ακροαματική διαδικασία εντός 30 ημερών από την έκδοση της προσωρινής διαταγής, 

σύμφωνα με το ν. 4055/2012 (Απρίλιος 2014)  

5.3.5. 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 (Απρίλιος 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 

(Απρίλιος 2014). 

3. Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μέσα στο Πλαίσιο του 

Σχεδίου Δράσης της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης: 

α. 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 

β. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την επέκταση των παραπάνω εφαρμογών και στα 

υπόλοιπα δικαστήρια (Δεκέμβριος 2017). 

4. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει τη συνέπεια του σχεδίου δράσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης 

με την εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Συνεχής). 

5.3.6. Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και διαμεσολάβησης 

Πριν την εκταμίευση: 

1. Η Κυβέρνηση εκδίδει νομοθεσία για το άνοιγμα του επαγγέλματος των 

διαμεσολαβητών σε μη δικηγόρους. 
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Άλλες Δράσεις 

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικαιροποιεί σε μηνιαία βάση τη λίστα των Διαπιστευμένων 

Διαμεσολαβητών και των Κέντρων Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών στην ιστοσελίδα 

του (Συνεχής). 

5.3.7. 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. Η αξιολόγηση 

παρουσιάζεται μέχρι τον Απρίλιο του 2014. 

 

2. Διοικητική επανεξέταση υποθέσεων:  

i. Η Κυβέρνηση υποβάλει στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου για την διοικητική επανεξέταση 

των υποθέσεων (Μάιος 2014). 

ii. Η πιλοτική εφαρμογή της διοικητικής επανεξέτασης των υποθέσεων εφαρμόζεται 

(Ιανουάριος 2015). 

3. Βασιζόμενη στη μελέτη για το κόστος της αστικής ένδικης προσφυγής, η οποία 

παραδόθηκε το Νοέμβριο του 2013, οι Αρχές προτείνουν μία επιλεκτική αύξηση των 

δικαστικών τελών, σε πλήρη εναρμόνιση με τη συνταγματική αρχή για το δικαίωμα 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη (Σεπτέμβριος 2014).  
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6. Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών 

6.1. Ενεργειακή πολιτική 

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλάδο 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. Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα 

κόστη 

1. Την 1
η
 Ιουλίου 2014, η ΔΕΗ αναθεωρεί και προσαρμόζει τις τιμές της. Οι νέες τιμές θα 

παρέχουν επαρκή κάλυψη του κόστους, ενώ σημαντικές μειώσεις στις σταυροειδείς 

επιδοτήσεις μεταξύ διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών και με στόχο την συνολική 

απλοποίηση της διάρθρωσης των τιμών. Η αναθεώρηση θα λάβει πλήρως υπ’ όψιν της όλα 

τα μέτρα που στοχεύουν στο να χειριστούν τις ανησυχίες σχετικά με το πώς θα επηρεαστεί 

η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών, εντάσεως ενέργειας, χρηστών.  

2. Οι τιμές της ΔΕΗ αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση και η ανάλυση κόστους για πιθανές 

τροποποιήσεις δημοσιεύεται, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας εμπιστευτικών 

δεδομένων (συνεχές). 

3. Η ΡΑΕ εποπτεύει την πρόταση για τροποποίηση των τιμών της ΔΕΗ προκειμένου να 

εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (συνεχές). 

6.1.2. Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για μη 

διασυνδεδεμένα νησιά  

Προκειμένου να μειωθεί το συνολικό κόστος των καταναλωτών ενέργειας από την υποχρέωση 

παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, οι Ελληνικές Αρχές 

θα πρέπει να προσπαθήσουν να διασυνδέσουν αυτά τα νησιά στις περιπτώσεις που το 

κόστος από την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας υπερβαίνουν το κόστος διασύνδεσης. 

Η ΡΑΕ θα εξασφαλίσει ότι οι προθεσμίες που θα τεθούν στον ΑΔΜΗΕ στο δεκαετές σχέδιο 

για την κατασκευή διασύνδεσης με τις Κυκλάδες έως το 2018 θα τηρηθούν επακριβώς και 

ότι ο τελικός σχεδιασμός για τη διασύνδεση της Κρήτης θα περιλαμβάνεται στο δεκαετές 

σχέδιο ανάπτυξης του. Θα δοθούν κίνητρα στον ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ και στις Αρχές 

Σχεδιασμού προκειμένου να διευκολυνθεί η κατασκευή των εν λόγω έργων.  

Πριν την εκταμίευση:  

α. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να εισάγει μία μόνιμη διόρθωση στα ισχύοντα 

συμβόλαια αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο να εναρμονίσει 

το δείκτη απόδοσης με το μέσο όρο της ΕΕ 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 ισοζυγίου των ΑΠΕ έως το 

Δεκέμβριο του 2014. Η προσαρμογή θα πρέπει να παρέχει οικονομική σταθερότητα στο 

ισοζύγιο των ΑΠΕ χωρίς να θέτει υπερβολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.  

β. Η Κυβέρνηση θα δημοσιεύσει, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 

6.1.5.2. και σε διαβούλευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα 

πρόγραμμα και έναν κατάλογο ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν με στόχο να 

οδηγήσουν σε μία πιο ώριμη αγορά υγραερίου, αυξάνοντας τον βαθμό του 

ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα και διαχέοντας τα πλεονεκτήματα στην ευρύτερη 

δυνατή ομάδα καταναλωτών.  
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Η ΡΑΕ αναθεωρεί το ετήσιο ποσό από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας προς τους προμηθευτές 

βασιζόμενη σε νέα μεθοδολογία έως τον Μάιο του2014.  

1. Η κυβέρνηση επικυρώνει το αναθεωρημένο ποσό με νόμο έως τον Ιούνιο του 2014.  

2. Οι τροποποιήσεις στις Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας θα αντικατοπτρίζονται, όπου είναι 

απαραίτητο, στις αναπροσαρμογές του τιμολογίου της ΔΕΗ της 1ης Ιουλίου 2014. 

6.1.3. 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 

Υπουργείου και την άποψη του κλάδου, για την παροχή μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με μηδενικά 

κατά μέσο όρο ελλείμματα.  

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να τονώσουν την κατάλληλη 

ανάπτυξή του, όπως προβλέπεται από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα τη βιωσιμότητα των κινήτρων και την ασφάλεια του δικτύου. Από αυτή την άποψη, οι 

Αρχές: 

1. Μόλις εξαλειφθεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο των ΑΠΕ, αναπροσαρμόζουν την εισφορά 

ΑΠΕ ανά έξι μήνες ώστε διατηρηθεί σε 24-μηνη πρόβλεψη το ισοζύγιο ισοσκελισμένο και 

χωρίς χρέος (συνεχές). 

2. 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/συνεχής). 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. 

3. 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, οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν άμεσα (αντικαθιστώντας 

το προσωρινό πάγωμα). Συντάσσεται νομοθεσία σχετικά με αυτή την υπερβάλλουσα 

τιμολόγηση για να κατατεθεί προς διαβούλευση με ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ έως τον Απρίλιο του 

2014. 

4. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου των εγκαταστάσεων ΑΠΕ 

(συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών οροφών), 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 (συνεχές) 

6.1.4. Ρευστότητα και ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της ενέργειας  

1. Η Κυβέρνηση προχωράει σε πληρωμές ώστε να εκκαθαρίσει όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη της 

Γενικής Κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ, ώστε να συμβάλει στο πρόβλημα ρευστότητας στον 

ενεργειακό τομέα και λόγω της επικείμενης ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ (Ιούνιος 2014). 
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2. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει συσσώρευση περαιτέρω ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς τη ΔΕΗ και εγγυάται την τήρηση των υποχρεώσεων του δημοσίου τομέα 

ακολουθώντας την εφαρμογή της Οδηγίας περί Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (συνεχής). 

3. 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 (συνεχής). 

4. 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). 

5. 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 (συνεχής).  

6.1.5. Αγορές Ενέργειας 

Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας.  

Στην αγορά ηλεκτρισμού, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ έχει δρομολογηθεί ύστερα από ισχυρή δέσμευση 

της Κυβέρνησης, ενώ ένα σχέδιο δράσης εφαρμόζεται από τον ρυθμιστή για μετάβαση στο υπόδειγμα 

στοχοθεσίας της ΕΕ.  

Στην αγορά φυσικού αερίου, σε συνέχεια της έκδοσης του ν.4001/2011 της μεταφοράς του Τρίτου 

Πακέτου, η πώληση της ΔΕΣΦΑ, δεδομένου ότι πληροί τις κανονιστικές εγκρίσεις κατά τρόπο 

σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως οντότητα αποσυνδεδεμένη πλήρως από τη ΔΕΠΑ, είναι 

σίγουρα ένα βήμα προς ένα πιο ώριμο μοντέλο ρύθμισης. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ θα είναι 

επίσης ένα σημαντικό στοιχείο. Πάντως, διάφορα θέματα χρειάζεται να αντιμετωπιστούν στην αγορά 

αερίου ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα θετικά της ιδιωτικοποίησης και της μετάβασης προς ένα πιο 

ώριμο υπόδειγμα αγοράς φυσικού αερίου.  

6.1.5.1. Αγορά Ηλεκτρισμού 

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 :  

i. Επανεξέταση των μηχανισμών πληρωμής χωρητικότητας προς εξασφάλιση 

κοστολογικής αποτελεσματικότητας και συμμόρφωσης με τις οδηγίες της ΕΕ για 

«Επάρκεια της ηλεκτροπαραγωγής στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», 

που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SWD(2013) 438) καθώς και με 

τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων.  

α. Η ΡΑΕ θα παρουσιάσει τα πρώτα ευρήματα έως τον Απρίλιο του 2014.  

β. Κατόπιν διαβούλευσης με τον ΑΔΜHΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

του συστήματος που εντοπίζονται στο έγγραφο «Εισάγοντας υπηρεσίες 

διακοψιμότητας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα», η 

ανασκόπηση θα οριστικοποιηθεί έως τον Μάιο του 2014 και θα περιλαμβάνει μία 

εκτίμηση των αναγκών του συστήματος και ενός χρονοδιαγράμματος της 

σταδιακής μείωσης του κόστους του.  
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γ. Ο πλήρης αναθεωρημένος μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης 

μείωσης του κόστους, θα τεθεί σε λειτουργία την 1
η
 Ιουλίου 2014.  

ii. Εισαγωγή των δημοπρασιών για προϊόντα τύπου NOME, περιορίζοντας τη 

συμμετοχή στις δημοπρασίες στους παραγωγούς ενέργειας και τους προμηθευτές: 

α. Η δημόσια διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένης της δομής και των 

παραμέτρων για τις δημοπρασίας προϊόντων τύπου ΝΟΜΕ, θα ξεκινήσει τον 

Απρίλιο του 2014. 

β. Οι τελικές νομικές δεσμεύσεις θα υιοθετηθούν τον Ιούνιο του 2014. 

γ. Οι τιμές αναφοράς για τις δημοπρασίες θα τεθούν σε διαβούλευση με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δημοπρασίες θα ξεκινήσουν την 1
η
 Σεπτεμβρίου 

2014.  

iii. Κατάργηση του κανόνα του 30%, σταδιακή μείωση της πλήρους επανάκτηση του 

μεταβλητού κόστους (Μάιος 2014). 

2. Σε στενή συνεργασία το Υπουργείο Ενέργειας, με τη ΡΑΕ, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΛΑΓΗΕ 

θα σχεδιάσει έναν οδικό χάρτη, σε διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που θα συμπεριλαμβάνει έναν κατάλογο ενεργειών και χρονοδιαγράμματα που 

θα αφορούν καθέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 

στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να δημιουργηθούν πιο ανταγωνιστικές και 

ολοκληρωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη άλλες δράσεις που 

αφορούν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. 

Αυτοί οι κατάλογοι ενεργειών θα προβλέπουν, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω ενέργειες 

(Μάιος 2014): 

i. Μετάβαση από ένα συγκεντρωτικό σύστημα (pool based system), σ’ ένα σύστημα 

διαχωρισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μελλοντικό χρόνο μίας ημέρας 

και εντός της μέρας.  

ii. Μετάβαση σε στοχευμένο μοντέλο που θα προωθεί την ολοκλήρωση της αγοράς.  

iii. Δεσμεύσεις αγοράς για βοηθητικές και εξισορροπητικές υπηρεσίες.  

iv. Βαθειά ολοκλήρωση της αγοράς για ανταπόκριση στη ζήτηση.  

v. Εξασφάλιση ότι η εφαρμογή των προϊόντων τύπου ΝΟΜΕ είναι συμβατή και 

συνεκτική με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και τη δημιουργία της 

μικρής ΔΕΗ. Οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ και τα προϊόντα θα παραμείνουν έως ότου η 

ελληνική αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει πλήρως 

ανταγωνιστική. Από αυτή την άποψη, η δημιουργία μίας πλήρους λειτουργικής 

μικρής ΔΕΗ θα αποτελέσει το απαραίτητο ορόσημο.  

6.1.5.2. Αγορά φυσικού αερίου 

1. Το χρονοδιάγραμμα και ο κατάλογος των ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

προκειμένου να υπάρξει μετάβαση σ’ ένα πιο ώριμο υπόδειγμα αγοράς φυσικού αερίου, 

αυξάνοντας τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα και μεταφέροντας τα πλεονεκτήματα στο 

μέγιστο δυνατό εύρος καταναλωτών, θα περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 

δράσεις:  

i. Μετάβαση από μία αγορά βασισμένη σε διμερή συμβόλαια σε μία ανταγωνιστική 

και ευέλικτη αγορά φυσικού αερίου.  

ii. Αναθεώρηση και βελτίωση του κανονισμού για το υγροποιημένο φυσικό αέριο 

(LNG) για να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση τρίτων, με τιμές βασισμένες 

στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων αν κριθεί απαραίτητο, συμπληρωματικών 

μέτρων για τη διευκόλυνση της χρήσης (gas swaps). 



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

79 

 

iii. Επισκόπηση του τρέχοντος προγράμματος απελευθέρωσης αερίου προκειμένου να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του. 

iv. Εξέταση αν πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με το άρ. 83 του ν. 4001/2011 απαιτούνται.  

v. Περαιτέρω εξέλιξη της νομοθεσίας και των κανονισμών περί αποθήκευσης και 

ενίσχυσης της διαθεσιμότητας των τοποθεσιών αποθήκευσης, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ευελιξία στην αγορά.  

vi. Σχέδιο για την προώθηση του φυσικού αερίου ως μέσου θέρμανσης των 

νοικοκυριών για λόγους αποτελεσματικότητας και μείωσης των ρύπων, μεταξύ 

άλλων μέσω, της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών Ταμείων και με 

πιθανή δημοσιονομικά ουδέτερη επανεξέταση του έμμεσου φόρου του υγραερίου, 

ώστε ταυτόχρονα να ενεργοποιηθούν πιο ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά 

ηλεκτρισμού.  

vii. Μετάβαση από ένα μοντέλο προμήθειας και διανομής (συμπεριλαμβανομένων και 

των υπαρχόντων και μελλοντικών ΕΠΑ), σε ένα ρυθμιζόμενο υπόδειγμα με 

διαχωρισμό των διαδικασιών παροχής από αυτές του δικτύου. Σε συμφωνία και με 

τις αναμενόμενες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού, θα υπάρξει μία φάση 

σταδιακής εισόδου με ρύθμιση βάσει κινήτρων για διανομή (και μεταφορά) 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του δικτύου.  

viii. Μετάβαση σε πλήρη ένταξη όλων των πελατών φυσικού αερίου. 

ix. Σταδιακή κατάργηση της παρέκκλισης υπό το Τρίτο πακέτο. 

2. Όσον αφορά στο κομμάτι της διανομής, το ελάχιστο αποτέλεσμα των παραπάνω 

τροποποιήσεων θα είναι: 

i. Η έκδοση νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η νομική και 

λειτουργική αποσύνδεση (Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/73/EC) και να αποδοθούν 

οι σχετικές αρμοδιότητες στη ΡΑΕ (Κεφάλαιο VIII της Οδηγίας 2009/73/EC) των 

εργασιών προμήθειας και δικτύου των ΕΠΑ, ώστε να είναι σε εφαρμογή την 1
η
 

Οκτωβρίου του 2015 (Σεπτέμβριος 2014). 

ii. Η έκδοση νομοθετικών διατάξεων ώστε να γίνουν όλοι οι βιομηχανικοί 

καταναλωτές στην Ελλάδα επιλέξιμοι (σε ισχύ την 1
η
 Οκτωβρίου 2014), και όλοι οι 

άλλοι πελάτες υγραερίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο εδάφιο 

1.viii παραπάνω (Ιούνιος 2014). 

iii.  Οι ΕΠΑ θα διαθέτουν ένα νομικά και λειτουργικά αποσυνδεδεμένες 

δραστηριότητες προμήθειας και διανομής έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.  

iv. Σε ισχύ την 1
η
 Οκτωβρίου του 2015, η ανάπτυξη δικτύου από όλες τις ΕΠΑ, 

υπάρχουσες και μελλοντικές, θα ρυθμίζεται από τη ΡΑΕ, η οποία θα θέσει τις 

κατάλληλες τιμές δικτύου και θα δώσει επαρκή κίνητρα επενδύσεων σε δίκτυα 

διανομής.  

v. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επανεξετάσει έως τον Ιούνιο του 2014 τις 

δεσμεύσεις που έχει υποβάλλει στη ΔΕΠΑ με την απόφασή της 12
ης

 Νοεμβρίου 

2012. Αυτή η επανεξέταση, μεταξύ άλλων, θα στοχεύει στην βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας του προγράμματος απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ΡΑΕ και τις απόψεις όλων των μερών, με την 

προσαρμογή των προϊόντων φυσικού αερίου που παρέχονται στις ανάγκες των 

τελικών καταναλωτών και στην ανάγκη να δημιουργηθεί μία χονδρική αγορά 

φυσικού αερίου με μεγαλύτερη ρευστότητα.  

6.1.6. Αγορά Καυσίμων 

Η Κυβέρνηση: 
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1. Εφαρμόζει τον συμφωνημένο οδικό χάρτη για την δημιουργία ενός ρυθμιζόμενου μη-

κερδοσκοπικού ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης αποθεμάτων καυσίμων (Κεντρικός 

Φορέας Τήρησης Αποθεμάτων, ΚΦΤΑ). Το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια 

διαβούλευση και σε διαβούλευση με ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ έως τον Ιούνιο του 2014, με στόχο 

την έγκρισή του έως τον Δεκέμβριο του 2014. Ο νέος φορέας θα πρέπει να είναι 

πλήρως λειτουργικός έως την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. 

2. Με νομοθετικές πράξεις επιτρέπει στο εθνικό δίκτυο να τηρεί αποθέματα σε άλλες 

χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό 119/2009 της ΕΕ.  

3. Εντός ενός μηνός από την έναρξη του ΚΦΤΑ, καταργεί την ελάχιστη διάρκεια 

συμβολαίων για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από τρίτου 

(Ιανουάριος 2015).  

4. 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 (Απρίλιος 2014).  

5. Απαλείφει ρυθμιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στο 

χονδρεμπόριο της αγοράς καυσίμων, η Κυβέρνηση, σύμφωνα με την γνωμοδότηση αρ. 

29/VII/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού:  

i. Ακολουθώντας την εφαρμογή ενός συστήματος υποχρεωτικών εγγυήσεων ως 

εναλλακτική λύση των ελάχιστων απαιτήσεων κεφαλαίου για τη χονδρική 

αγορά πετρελαιοειδών, θα αναθεωρήσει την αποτελεσματικότητα του νέου 

συστήματος έως το Δεκέμβριο του 2014.  

ii. Εκδίδει όλες τις εφαρμοστικές πράξεις του ν. 4172/2013 προκειμένου να 

επιτραπεί η εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στο σύνολο της 

λιανικής και χονδρικής εφοδιαστικής αλυσίδας (Απρίλιος 2014). 

6. Ενισχύει τον ανταγωνισμό στην λιανική αγορά πετρελαιοειδών, σύμφωνα με την ίδια 

γνωμοδότηση ολοκληρώνει την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε περιοχές 

που τώρα δεν υπάρχει κάλυψη έως τον Αύγουστο του 2014.  

 

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 

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. 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)  

ii. 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 
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προθεσμίες και τις διαδικασίες του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα 

(RSPP) (Απρίλιος 2014). 

iii. 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) (Ιούνιος 

2014).  

iv. Δίνει άδειες στους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών έως τις 30 Οκτωβρίου 2014 

το αργότερο και εξασφαλίζει τη χρήση όλου του φάσματος των 800 MHz για 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών πέρα των μεταδόσεων ξεκινώντας το 

αργότερο την 1
η
 Νοεμβρίου του 2014.  

6.3. Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες 

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 αναμένεται 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.  

6.3.1. Ναυτιλιακές δραστηριότητες και λιμάνια 

Πριν την εκταμίευση, οι Αρχές: 

 

α. Εκδίδουν νόμο για την λειτουργία του Ρυθμιστή Λιμένων έως την 1 Μαΐου του 

2014. Οι αρχές αναθεωρούν τον νόμο 4150/2013 προκειμένου να θεσπίσουν έναν 

ρυθμιστή με την απαραίτητη ανεξαρτησία προκειμένου να εκδίδει ρυθμιστικές αποφάσεις 

βασισμένες σε εφαρμόσιμα νομικά πλαίσια. Ο νόμος θα περιγράφει όλα τα απαραίτητα 

στάδια, διαδικαστικές λεπτομέρειες και λεπτομέρειες σχετικά με το έργο και τις 

αρμοδιότητες του Ρυθμιστή σε εναρμόνιση με τις οδηγίες και τους νόμους της διεθνούς 

βέλτιστης πρακτικής. Επίσης, θα περιλαμβάνει περιγραφή των αρμοδιοτήτων και του 

κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κανόνες που αφορούν τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα ρύθμισης, γενικές διατάξεις για τη διάρθρωση 

της υπηρεσίας, λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, πειθαρχικά θέματα, 

θέματα σύναψη δημοσίων συμβάσεων και προϋπολογισμού. Αυτά είναι βασικά 

προκειμένου να τεθεί ο Ρυθμιστής και το Δ.Σ. του σε λειτουργία την 1
η
 Μαΐου του 2014. 

Επιπρόσθετα, η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει στις αρμοδιότητες του Ρυθμιστή και την 

εποπτεία των συμβάσεων παραχώρησης. 

β. Ορίζουν μέλη ΔΣ ώστε να προετοιμάσουν την πλήρη λειτουργία του Ρυθμιστή έως 

την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ΟΛΠ/ΟΛΘ. Ενώ αυτή η δομή 

αναπτύσσεται, μία μεταβατική δομή (εντός του Υπουργείου Ναυτιλίας) αναλαμβάνει να 

επανεξετάσει την υπάρχουσα σύμβαση παραχώρησης.  

γ. Εκδίδουν Υπουργική Απόφαση εξειδικεύοντας την χρηματοδότηση και τη 

στελέχωση του Ρυθμιστή. 

δ. Προετοιμάζουν ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προσδιορίζει την ακριβή 

δομή του Ρυθμιστή, ώστε να λειτουργήσει πλήρως με προσωπικό την 1
η
 Ιανουαρίου 

του 2015.  
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Άλλες Δράσεις 

1. Βασιζόμενη στην πρόσφατη αξιολόγηση της επίπτωσης των θεσπισμένων μεταρρυθμίσεων 

επιπρόσθετα μέτρα θα εισαχθούν με στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα 

του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων: να επιτραπεί η προαιρετική σύναψη εταιρικών 

συμβάσεων στον εγχώριο τομέα επιβατηγών θαλάσσιων μεταφορών, ανεξάρτητα από το 

εάν υπάρχει ή όχι συλλογική κλαδική σύμβαση σε ισχύ και να καταργηθεί η ευνοϊκή ρήτρα 

και παράταση των συλλογικών συμβάσεων, με σεβασμό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό 

δίκαιο· να επιτραπεί στις εταιρείες να διανέμουν ελεύθερα τον στόλο τους τις ημέρες που 

σταματούν εργασίες τη χειμερινή περίοδο· να περιοριστεί η υποχρέωση των εταιρειών να 

δηλώνουν μέγιστες τιμές; και να ευθυγραμμίζουν υποχρεωτικές εκπτώσεις των εισιτηρίων 

για τις άγονες γραμμές με αυτές των εμπορικών γραμμών (Απρίλιος 2014).  

2. Επιπρόσθετα, οι Αρχές θα ευθυγραμμίσουν τις απαιτήσεις για επάνδρωση για τις εγχώριες 

υπηρεσίες με αυτές των διεθνών γραμμών, σεβόμενες την αρχή της βέλτιστης πιο ασφαλούς 

πρακτικής επάνδρωσης και θα επανεξετάσουν την εφαρμοσιμότητα των παραπάνω 

αλλαγών στην ρήτρα ευνομούμενου και στην παράταση των συλλογικών συμβάσεων στο 

κομμάτι των διεθνών γραμμών και θα προωθήσουν τις κατάλληλες νομοθετικές αλλαγές 

(Σεπτέμβριος 2014). 

3. Οι Αρχές ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης για την πλήρη λειτουργία του Ρυθμιστή όταν η 

διαγωνιστική διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί και τα μερίδια του ΟΛΠ/ΟΛΘ μεταφέρονται 

στον νέο επενδυτή (αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα, 9 μήνες μετά την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος). Αυτό θα συμπεριλαμβάνει επίσης σχέδια για ενσωματωμένους όρους για 

την προετοιμασία όλων των ρυθμιστικών αποφάσεων/εγχειριδίων (Απρίλιος 2014). 

4. Οι Αρχές εκδίδουν Προεδρικό Διάταγμα με την ακριβή δομή του Ρυθμιστή για να 

λειτουργήσει πλήρως με προσωπικό την 1
η
 Ιανουαρίου του 2015 (Ιούνιος 2014).  

5. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι κάθε κρατική ενίσχυση συνδεδεμένη με την ιδιωτικοποίηση 

των λιμένων θα πρέπει να έχει διευκρινιστεί πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας (Μάιος 2014). 

6.3.2. Αερομεταφορές 

1. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί αποτελεσματικά 

να επιτελέσει το έργο της που προκύπτει από τη μεταρρύθμιση του κλάδου των 

αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ρύθμισης, ασφάλειας και της 

νυχτερινής ασφάλειας. Με αυτό το σκοπό, η Κυβέρνηση παράγει ένα λεπτομερές πλάνο 

εκθέτοντας τα κύρια βήματα για να εξασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου, 

συμπεριλαμβανομένου και του αιτήματος τεχνικής βοήθειας και παροχής επαρκούς 

αριθμού ικανού προσωπικού (Απρίλιος 2014). 

2. H Κυβέρνηση λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η Αρχή Συντονισμού 

Πτήσεων (ΑΣΠ) είναι λειτουργικά και οικονομικά ανεξάρτητη, επαρκώς στελεχωμένη και 

εφοδιασμένη με τον απαραίτητο λογισμικό προκειμένου να πραγματοποιήσει τις 

λειτουργίες της έως τον Ιούλιο του 2014 (Δεκέμβριος 2013). Με αυτό το στόχο, οι Αρχές 

θα εκδώσουν την παράγωγη νομοθεσία (Ιούλιος 2014).  

3. 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.  

4. Έως τον Νοέμβριο του 2014, η Κυβέρνηση παράγει μία περιεκτική αποτίμηση όλων των 

συμβολαίων υποχρέωσης παροχής κοινωφελούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης μίας 

εκτίμησης της οικονομικής ανάγκης εξετάζοντας διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, και 
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μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίας και μη-εγχώριων 

αερογραμμών (Οκτώβριος 2014).  

6.3.3. Σιδηρόδρομοι 

1. 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 παράγωγη νομοθεσία εκδίδεται και 

εφαρμόζεται πλήρως (Μάιος 2013). 

2. 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.  

 

6.3.4. Εφοδιαστικές αλυσίδες 

i. Προκειμένου να μειώσει τον κατακερματισμό της οικονομίας και να μειώσει το 

κόστος του εμπορίου, η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για τις 

εφοδιαστικές αλυσίδες έως τον Μάιο του 2014. 

 

7. Ανταγωνισμός 

7.1. Τομέας 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.  

Η Κυβέρνηση: 

1. Σε συνέχεια της εξέτασης των διαδικασιών αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία 

των καταστημάτων λιανικής από το Υπουργείο Εσωτερικών, εκδίδει νομοθεσία για να 

απλοποιήσει σημαντικά των αριθμό των αδειών που απαιτούνται από τη δημόσια διοίκηση 

για το άνοιγμα και τη λειτουργία καταστημάτων (Απρίλιος 2014). 

2. Υιοθετεί νομοθεσία για την απελευθέρωση του υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις 

προτάσεις του ΟΟΣΑ (Απρίλιος 2014).  

3. Υιοθετεί νομοθεσία για την απελευθέρωση καθεστώς τουριστικών ενοικιάσεων (Απρίλιος 

2014).  
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4. Βασιζόμενη, στην αξιολόγηση, υιοθετεί νομοθετικές τροποποιήσεις για να φέρει το 

καθεστώς των τουριστικών ενοικιάσεων σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές της 

ΕΕ (Σεπτέμβριος 2014).  

7.2. Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή 

υπηρεσιών.  

1. Για τα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες της παραγράφου 10.2, η 

Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία που θα τροποποιεί τη νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς 

σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες 

απαιτήσεις. 

2. Για να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί στην άσκηση δραστηριοτήτων των μηχανικών, 

αρχιτεκτόνων, γεωλόγων και τοπογράφων είναι δικαιολογημένες και αναλογικές, η 

Κυβέρνηση: 

i. Ακολουθώντας τη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκδίδει νομοθεσία 

για να τροποποιήσει μη αιτιολογημένες ή δυσανάλογες απαιτήσεις περιορισμών 

δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (Απρίλιος 2014).  

ii. Υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει 

πρότυπα για σύνθετες δραστηριότητες (Ιούνιος 2014). 

iii. Υιοθετεί εφαρμοστικές διατάξεις σύμφωνες με τις προθεσμίες που προβλέπονται στη 

νομοθεσία (Νοέμβριος 2014).  

7.2.1. Επιπρόσθετα μέτρα 

1. Προκειμένου να καταργηθούν περιττοί περιορισμοί για την πρόσβαση και άσκηση του 

δικηγορικού επαγγέλματος, στον Κώδικα περί Δικηγόρων, η Κυβέρνηση ανακαλεί τη 

διάταξη που σχετίζεται με κατ’ αποκοπή πληρωμή σε περίπτωση εθελοντικής διακοπής 

της σύμβασης ενός μισθωτού δικηγόρου και υιοθετεί διάταξη έτσι ώστε οποιαδήποτε 

μονομερής δυσμενής αλλαγή στους όρους συμβολαίου εργασίας που είναι επιβλαβής για 

το δικηγόρο να θεωρείται ως διακοπή του συμβολαίου από την πλευρά του εργοδότη 

(Απρίλιος 2014).  

2. Προκειμένου να μειώσει το κόστος της επιχειρηματικότητας, η Κυβέρνηση τροποποιεί 

νομοθεσία στη βάση μίας αξιολόγησης ώστε να ευθυγραμμίσει τις αμοιβές των 

συμβολαιογράφων με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ έως τον Σεπτέμβριο του 2014.  

3. Με την υποστήριξη εξωτερικών ειδικών, η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει συνολικά όλα τα 

επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου ώστε να προσδιορίσει ποια ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί (Αύγουστος 2014) και θα καταργήσει 

υπερβάλλοντες περιορισμούς σε όλα τα επαγγέλματα που θα εντοπιστούν (Οκτώβριος 

2014).  

7.2.2. 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. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τις 

προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι απαραίτητες διαδικασίες για την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων και την άσκηση δραστηριότητας είναι όλες πλήρως 

ηλεκτρονικές για όλα τα επαγγέλματα και καλύπτουν όλες τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα η 

Κυβέρνηση: 

1. Συνεχίζει να αναθεωρεί την πληροφόρηση για τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για 

αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, προσδιορίζοντας αυτές που λαμβάνονται 
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ηλεκτρονικά μέσω του «Ενός Σημείου» για την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων 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). 

 

8. Αυξάνοντας τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης 

8.1. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕ)  

Προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση και η απορρόφηση των ΕΔΕ ταμείων:  

1. Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών στην 

απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού Ταμείου και του 

Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα πρέπει να 

μετράται με πιστοποιημένα στοιχεία (συνεχής).  

 

Εκ EUR 

(σωρευτικό) 

Στόχοι για απαιτήσεις πληρωμών στην του 

Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού Ταμείου και του 

Ταμείου Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ (προγραμματική 

περίοδος 2007-2013) προς υποβολή 2014 

Ιούνιος 

2014 

Δεκέμβριος 

2014 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής 

(ΤΣ)  

720,00 2.170,00 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 280,00 830,00 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  
220,00 669,00 

2. 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, συμπεριλαμβανομένων των μη-

επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των κανόνων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 

Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και ειδικά για τις 

απαλλοτριώσεις (Σε εξέλιξη)  

3. 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. Εξασφαλίζει μία ισορροπημένη υποβολή των 

αιτήσεων τροποποίησης των μεγάλων έργων και στέλνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα 

σχετικό χρονοδιάγραμμα (Απρίλιος 2014).  

4. Προκειμένου να επιτευχθεί 100% απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και του Ταμείο 

Συνοχής, και να μην επιβαρυνθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός με έργα που δεν μπορούν 

να λάβουν χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και δεδομένου ότι κανένα έργο δεν 
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θα μεταφερθεί στην περίοδο 2014-20, μέχρι την υιοθέτηση της νέας Συμφωνίας 

Συνεργασίας και την υποβολή των Επιχειρησιακών Σχεδίων, η Κυβέρνηση θα 

διαχειριστεί το θέμα της υπερπλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εξής: 

i. Εξαλείφει τα αδρανή εγκεκριμένα συμβόλαια και μειώνει τα αδρανή συμβόλαια (τα 

συμβόλαια που δεν έχουν πρόοδο και δεν αναμένεται να έχουν εντός της περίοδο 2007-

2013) στη βάση της εξέτασης ένα προς ένα, εκτός από τα έργα προτεραιότητας και 

στέλνει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος 2014).  

ii. Υπολογίζει ανά πρόγραμμα την υπερπλήρωση. Για αυτό θα: προσαρμόσει τον 

προϋπολογισμό των εγκεκριμένων έργων λαμβάνοντας υπόψη την ακριβή αξία των 

συμβολαίων˙ προσαρμόσει την κατανομή των σχημάτων χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 

στις εταιρείες λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αναμενόμενο ποσοστό υλοποίησης των 

επενδύσεων εκτιμά την αναμενόμενη μείωση του προϋπολογισμού που αποδίδεται στα 

εργαλεία του μηχανισμού χρηματοδότησης βάσει της πραγματικής απορρόφησης. Οι 

αρχές θα υποβάλλουν τα αποτελέσματα της άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος 

2014). 

iii. Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να μην εγκρίνει νέα έργα 

και να μην υπογράψει συμβόλαια εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που θα 

συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις προτεραιότητες της νέας 

περιόδου.  

5. Παράλληλα και με στόχο τη διατήρηση των βασικών εγκεκριμένων σχεδίων στον κατάλογο, η 

Κυβέρνηση υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κατάλογο πιθανών έργων προς 

υλοποίηση για την περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτονται στην 

Συμφωνία Συνεργασίας και τα προσωρινά επιχειρησιακά σχέδια (Ιούνιος 2014).  

6. Η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα για να διασφαλίσει την ολοκλήρωση 23 έργων κατά 

προτεραιότητα έως το τέλος του 2014 και τα υπόλοιπα 105 έως το τέλος του 2015 (συνεχές).  

7. Με στόχο να ομαλοποιηθούν οι χρηματικές ροές προς τους δικαιούχους και να 

ενεργοποιηθούν οι πληρωμές των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η Κυβέρνηση:  

i. Υιοθετεί δευτερεύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή της εναλλακτικής λειτουργίας της 

διαδικασίας του «υπολόγου» για τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

(Μάιος 2014).  

ii. Καθιστά λειτουργικές τις ηλεκτρονικές πληρωμές (Απρίλιος 2014), με στόχο να 

επιτευχθεί ένα 50% των πληρωμών να γίνουν ηλεκτρονικά έως τον Σεπτέμβριο του 2014 

και 100% έως τον Δεκέμβριο του 2014.  

iii. Εξετάζει και παρουσιάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρόταση για ένα νέο 

απλοποιημένο χρηματοδοτικό κύκλωμα για τις πληρωμές των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μοναδικού ορίου 

προϋπολογισμού ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα στον ΔΕΠ με στόχο την υλοποίηση του 

την περίοδο 2014-20 (Ιούλιος 2014). 

8. Στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει ότι τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να προωθήσουν την 

ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

συμπληρώνουν και να υποστηρίζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα 

δια μέσου του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Κυβέρνηση θα:  

i. Ολοκληρώσει την πρωτοβουλία απλοποίησης, αναθεωρώντας το «μονοπάτι εφαρμογής» 

και την χαρτογράφηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, αδειών και 

προθεσμιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση των έργων των βασικών κατηγοριών 

υποστηριζόμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (π.χ. μεταφορές, 

διαχείριση αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές, επιχειρηματικότητα, τεχνολογία 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών). Από την παραπάνω χαρτογράφηση, όποτε 

προκύψει απαραίτητο, οι Ελληνικές Αρχές, με νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις, θα 
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καταργήσουν τα περιττά βήματα, θα θέσουν λογικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση 

κάθε βήματος και θα ξεκαθαρίσουν τις αρμοδιότητες («ποιος κάνει τι»). (Διορία: πριν 

την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)  

ii. Συνεχίσει με τη βοήθεια της TFGR την αξιολόγηση των κυρίων εμπλεκόμενων, σε σχέση 

με τις διοικητικές, οικονομικές και επιχειρησιακές δυνατότητες προκειμένου να 

διασφαλίσει την αποτελεσματική και έγκυρη παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων. Σε αυτή τη βάση:  

α. Όροι αναφοράς (ToR) σχετικοί με αυτή την αξιολόγηση 

προετοιμάζονται σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Απρίλιος 2014).  

β. Ευρήματα, αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών 

συστάσεων αυτής της άσκησης παραδίδονται (Ιούλιος 2014).  

γ. Μέτρα και μεταρρυθμίσεις εγκρίνονται (Οκτώβριος 2014).  

iii. Επεκτείνει το διαυπηρεσιακό σύστημα διαβουλεύσεων ώστε να καλύψει τον πλήρη 

κύκλο της ωρίμανσης έως της τελικής ολοκλήρωσης των Ευρωπαϊκών 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (περιβαλλοντικών αδειών, αρχαιολογικών 

αδειών κτλ.), υποστηριζόμενο από το απαραίτητο ηλεκτρονικό σύστημα με όλους τους 

δημοσίους φορείς επαρκώς εξοπλισμένους στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(Σεπτέμβριος 2014).  

iv. Στήσει έναν μηχανισμό κρατικών ενισχύσεων για τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα των ΜΜΕν για το διάστημα 2014-2020 για να εξασφαλίσει (i) τη 

διαφάνεια του μηχανισμού απονομής, (ii) την στοχοθεσία, την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, (iii) την αποτροπή της απάτης, κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου 

ζωής του σχήματος κρατικής ενίσχυσης από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μέχρι 

την τελική πληρωμή στην ΜΜΕ. Ο μηχανισμός θα πρέπει να υποστηρίζεται από τα 

κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία.  

9. Η Κυβέρνηση θα στέλνει μηνιαία αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο 

των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Financial Engineering Instruments). Όταν χρειάζεται, θα 

προτείνει έναν εξορθολογισμό της τρέχουσας κατανομής και εύρεσης εργαλείων για βέλτιστη 

χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜΜΕς (Απρίλιος 2014). Για την 

περίοδο 2014-20, θα εισάγει μία εκ των προτέρων αξιολόγηση όπως περιγράφεται στο αρ. 27 

παρ.2 του κανονισμού 1303/2013 (Ιούνιος 2014).  

10. Βάσει του εγγράφου «Οδηγίες για μία αποτελεσματική στρατηγική κατά της απάτης για τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής», και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του 

σχετικού Κανονισμού, η Κυβέρνηση θα παράγει και θα εφαρμόσει μία συνεκτική πολιτική 

όσον αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συντονισμένη από τον Εθνικό 

Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, ως ακολούθως:  

i. προσδιορισμός σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας συνεκτικής πολιτικής 

κατά της απάτης η οποία θα αφορά όλους τους αρμόδιους φορείς και θα 

συμπεριλαμβάνει ένα πολυετές σχέδιο δράσης που θα καλύπτει τον τομέα των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (Απρίλιος 2014).  

ii. εφαρμογή των προσδιορισμένων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης που και 

που καλύπτουν όλα τα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (Ιούλιος 2014).  

iii. Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής κατά της απάτης για τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα σε όλα τα σχετικά τμήματα της Κυβέρνησης έως τον Δεκέμβριο του 2014 

σύμφωνα με το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί (Απρίλιος 2014). 
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8.2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  

Για τη βελτίωση της χρήσης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων στον τομέα της Γεωργικής και Αγροτικής 

Ανάπτυξης, η Κυβέρνηση υποστηριζόμενη από την απαραίτητη τεχνική βοήθεια αναλαμβάνει να: 

1. Επιτύχει τον στόχο για τις απαιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση των κονδυλίων του 

ΕΓΤΑΑ τα οποία αναφέρονται στον σχετικό πίνακα του κεφαλαίου 8 (Δεκέμβριος 2014). 

2. Εξασφαλίσει την εθνική συμμετοχή για την περίοδο 2007-2013 του Αγροτικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ (συνεχές). 

3. Εξασφαλίσει συγκεκριμένη διοικητική ικανότητα σε όλα τα επίπεδα (εθνική και 

περιφερειακή) για την υγιή διαχείριση του Αγροτικού Αναπτυξιακού Προγράμματος 2014-

2020. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η Κυβέρνηση θα υποβάλλει ένα σχέδιο δράσης 

στοχεύοντας στην εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης κατά το χρόνο έγκρισης του νέου 

προγράμματος (Μάιος 2014).  

4. Αναπτύσσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο περιγράφει όλα τα απαραίτητα βήματα, 

προθεσμίας και υπεύθυνους φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους) για την δημιουργία ενός 

δικτύου για συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες και ενός ηλεκτρονικού συστήματος 

διοικητικών και στατιστικών δεδομένων βασισμένων στις αρχές της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο να είναι το 

σύστημα σε λειτουργία έως το 2015 (πρώτος χρόνος πλήρους εφαρμογής της ΚΑΠ). Το 

σύστημα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 

πληρωμών, ελέγχων, στατιστικών ερευνών και ΔΛΔΑ (Δικτύου Λογιστικών Δεδομένων 

Αγροτών) και να λαμβάνει υπόψη και να ενσωματώνει τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά 

των ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Πλαισίου 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της ΚΑΠ. Συνέργειες με δίκτυα Ε&Τ και ηλεκτρονικά 

συστήματα διαχείρισης, συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης θα πρέπει να 

εξασφαλιστούν (Ιούνιος 2014).  

5. Αναβαθμίσει το υπάρχον σχέδιο δράσης για τη μείωση σφαλμάτων στο σχεδιασμό για την 

αγροτική ανάπτυξη προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιής οικονομική διαχείριση της 

πολιτικής και να διατηρηθεί το ποσοστό σφαλμάτων σε αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας 

(Απρίλιος 2014).  

6. Προκειμένου να μειωθούν τα ποσά των χρηματοοικονομικών διορθώσεων συνδεδεμένων 

με την άμεση βοήθεια τη νέα προγραμματική περίοδο, η Κυβέρνηση θα ετοιμάσει ένα 

σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει διαρθρωτικές αδυναμίες εντός τους Συστήματος 

Ταυτοποίησης Αγροτικών Τεμαχίων (ΣΤΑΤ) (Απρίλιος 2014). Αυτό θα συμπεριλαμβάνει 

ενέργειες προς: 

i. Αναβάθμιση του ΣΤΑΤ με χρήση της νέας βάσης εικόνων, αντικατάσταση κατά 

τουλάχιστον 30% των παλαιών ορθο-εικόνων (ortho-images) του ΣΤΑΤ έως το 

Δεκέμβριο του 2014, και των υπολοίπων έως το Δεκέμβριο του 2015. 

ii. Αφαίρεση από το ΣΤΑΤ των μόνιμων βοσκοτόπων που δεν πληρούν τις συνθήκες 

επιλεξιμότητας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη λήψη ενισχύσεων ΚΑΠ (Μάιος 

2014). 
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9. Θεσμική συμμόρφωση  
9.1. Στατιστικά 

Άλλες ενέργειες 

1. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων για την αξιοπιστία των 

στατιστικών που υπεγράφη τον Μάρτιο 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. 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, 

όπως προβλέπεται στο κανονισμό του Κοινοβουλίου (άρθρο 31Α) και τον Στατιστικό Νόμο 

της Ελλάδας (άρθρο 16). (συνεχής) 

3. Να επιβεβαιωθεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ προσδιορίζει το είδος/τα προσόντα του απαραίτητου για 

αυτήν προσωπικού και να απλοποιηθεί η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού στην 

ΕΛΣΤΑΤ. Ο νόμος για τα στατιστικά δεδομένα θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε (α) η 

μεταφορά προσωπικού από άλλους φορείς της Κυβέρνησης στην ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με το 

αρ. 20 παρ. 3 του ν. 3832/2010 να γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού του φορέα 

από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ (β) να διευκρινιστεί 

ότι οι αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, όπως περιγράφονται στο ν. 3832/2010, 

περιλαμβάνουν την αρμοδιότητα να εξειδικεύει το εκκρεμές οργανόγραμμα, τα αντικείμενα 

Πριν την εκταμίευση, 

α. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη μεταφορά 28 υπαλλήλων στην ΕΛΣΤΑΤ από 

άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

β. Θα εκπονήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψει την παροχή 

διοικητικών δεδομένων από την Κυβέρνηση σε Τμήματα της ΕΛΣΤΑΤ. Οι διευθετήσεις 

για πλήρη πρόσβαση της ΕΛΣΤΑΤ σε όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία για την 

ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση των στατιστικών δεδομένων θα πρέπει να 

επισημοποιηθούν με μία αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, του 

Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, που θα σέβεται τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της 

ΕΛΣΤΑΤ και θα σέβεται το στατιστικό απόρρητο. Η ΕΛΣΤΑΤ θα λάβει όλα τα απαραίτητα 

εσωτερικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των φορολογικών δεδομένων στα 

οποία έχει πρόσβαση. Τροποποιήσεις στο Ελληνικό νομικό πλαίσιο π.χ. οι σχετικές διατάξεις 

στην φορολογική νομοθεσία και στον νόμο για την ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να λάβουν χώρα 

κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της τροποποίησης του άρ. 93 παρ. 1 και 2 

του ν. 4182/2013. Οι προαναφερθείσες διευθετήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε νομοθεσία 

κατάλληλα τροποποιημένη και σε Κανονισμούς εκδιδόμενους από την ΕΛΣΤΑΤ 

(Κανονισμός περί Στατιστικών Υποχρεώσεων Φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και Κανονισμός 

Λειτουργίας και Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ). Θα πρέπει να συμφωνηθεί Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΕΛΣΤΑΤ. 
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των μόνιμων θέσεων εργασίας του Τμήματος Ερευνών και Μελετών της ΕΛΣΤΑΤ, τον 

αριθμό των θέσεων κάθε τομέα, τα σχετικά τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια και προσόντα 

προσλήψεων στις αντίστοιχες θέσεις και άλλα σχετικά θέματα και να εκδίδει τη σχετική 

προκήρυξη, παρά τις υπολειπόμενες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ όσον αφορά στην εφαρμογή 

του ν.2190/1994 (Απρίλιος 2014).  

 

9.2. Άλλες Θεσμικές απαιτήσεις 

1. Όλες οι ενέργειες που απορρέουν από Δημόσιες Αρχές θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με 

τους κανόνες ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου (ΣΛΕΕ, άρ. 63) (συνεχές). 
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10. Παραρτήματα 

10.1.  Εκκρεμείς Κυβερνητικές Δράσεις για αποκρατικοποίηση 

 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ     

   Εκκρεμείς κυβερνητικές δράσεις   

Περιουσιακό 

Στοιχείο 

Α/Α Θέμα 

 

Αρμοδιότητα Απαραίτητες δράσεις Ολοκλη

ρώθηκε 

Κρίσιμη 

Ημερομ

ηνία  

ΕΥΑΘ 1 Νομοθεσία για 

την 

ευθυγράμμιση 

της 

τιμολογιακής 

πολιτικής της 

ΕΥΑΘ με αυτή 

των άλλων 

εταιρειών 

ύδρευσης. 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος 

Θέσπιση τροπολογίας 

του άρθρου 21 του 

Νόμου 2937/2001, 

ώστε να 

ευθυγραμμιστεί η 

διαδικασία της 

τιμολογιακής πολιτικής 

της ΕΥΑΘ με αυτή των 

άλλων παρόχων 

υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης όπως 

προβλέπεται στο Νόμο 

4117/2013 και στις 

συμπληρωματικές 

Υπουργικές Αποφάσεις 

  Απρ-14  

ΕΥΑΘ 2 Ρυθμιστική 

Αρχή Υδάτων 

Υπουργείο 

Οικονομικών, 

Υπουργείο 

Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης 

και 

Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, 

και Υπουργείο 

Περιβάλλοντος 

Πλήρης στελέχωση και 

έναρξη λειτουργιών της 

Ειδικής Γραμματείας 

Υδάτων (Ρυθμιστική 

Αρχή) 

  Απρ-14 

ΟΔΙΕ 3 Νομοθεσία που 

απαιτείται για 

την 

ολοκλήρωση 

του 

διαγωνισμού για 

τον ΟΔΙΕ 

 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Θέσπιση νομοθεσίας 

για τα ζητήματα που 

έθεσαν οι επενδυτές ως 

προαπαιτούμενα για τη 

συνέχιση της 

διαδικασίας: 

εναρμόνιση των μικτών 

κερδών (GGR), 

εξαίρεση της σύμβασης 

μίσθωσης από το αρθ. 

618 του αστικού 

κώδικα 

  Απρ-14 
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ΟΛΠ, ΟΛΘ 

& Λιμένες 

4 Ρυθμιστική 

Αρχή Λιμένων  

Υπουργείο 

Ναυτιλίας 

Θέσπιση νόμου για τη 

σύσταση και τη 

στελέχωση της 

ρυθμιστικής αρχής 

λιμένων 

  Απρ-14 

Εγνατία 

Οδός 

5 Δημιουργία 

επιπρόσθετων 

σταθμών 

διοδίων πριν 

από την 

ιδιωτικοποίηση 

Υπουργείο 

Υποδομών, 

Μεταφορών και 

Δικτύων 

Έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης για τους 

σταθμούς διοδίων που 

προσδιορίστηκαν από 

τους τεχνικούς 

συμβούλους για τους 

κύριους και τους 

κάθετους άξονες 

  Απρ-14 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ/

ROSCO 

6 Διευκρίνιση για 

τα περιουσιακά 

στοιχεία που 

περιλαμβάνοντα

ι στην 

ιδιωτικοποίηση 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 

ROSCO  

Υπουργείο 

Υποδομών, 

Μεταφορών και 

Δικτύων 

Θέσπιση νομοθεσίας 

για τον προσδιορισμό 

των αδειών για τα 

σιδηροδρομικά ακίνητα 

και όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που θα 

συμπεριληφθούν στην 

περίμετρο της 

ιδιωτικοποίησης της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO  

  Απρ-14 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ/

ROSCO 

7 Μεταφορά της 

κυριότητας του 

τροχαίου υλικού 

στην ΕΔ 

Υπουργείο 

Υποδομών, 

Μεταφορών και 

Δικτύων και 

ΟΣΕ 

Έκδοση κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 

για τη μεταφορά της 

κυριότητας του 

τροχαίου υλικού από 

τον ΟΣΕ στην ΕΔ  

  Απρ-14 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ/

ROSCO 

8 Αποτίμηση του 

τροχαίου υλικού 

που δεν 

χρησιμοποιείται, 

ιδιοκτησίας του 

ΟΣΕ ή της ΕΔ 

Υπουργείο 

Υποδομών, 

Μεταφορών και 

Δικτύων 

Προκήρυξη 

διαγωνισμού για την 

αποτίμηση του 

τροχαίου υλικού που 

δεν χρησιμοποιείται 

  Απρ-14 

 

 

10.2. Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 

(Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα / οικονομικές δραστηριότητες των οποίων το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει 

να συμμορφωθεί με γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες απαιτήσεις) 

1. Αναλογιστές: τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε οι εξετάσεις πιστοποίησης να διεξάγονται από 

οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Απρίλιος 2014). 

2. Τεχνικοί τηλεόρασης: υιοθέτηση μέτρων απελευθέρωσης (Απρίλιος 2014). 

3. Κλάδος υγείας: (i) υιοθέτηση νομοθεσίας για τη δημιουργία κλινικών ημερήσιας φροντίδας 

(Απρίλιος 2014); (ii) υιοθέτηση της αναγκαίας δευτερεύουσας νομοθεσίας για τον προσδιορισμό 

των τεχνικών προτύπων για τη δημιουργία κλινικών ημερήσιας φροντίδας (Μάιος 2014), και (iii) 

υιοθέτηση νομοθεσίας για την εξέταση των ελάχιστων απαιτήσεων στα τετραγωνικά μέτρα, και 
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την από κοινού δημιουργία παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης εξαιρουμένων των επαγγελμάτων 

που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία ενός ασθενή (Μάιος 2014). 

4. Πώληση λιπασμάτων, υλικού για αναπαραγωγή γεωργικών φυτικών ειδών και υλικών 

προστασίας των φυτών: υποβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας των Προεδρικών 

Διαταγμάτων για τον καθορισμό των προτύπων για εκπαιδευτικά σεμινάρια και έκδοση 

δευτερεύουσας νομοθεσίας για τη καθιέρωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Απρίλιος 2014). 

5. Γεωτεχνικοί: κατάργηση υποχρεωτικής εγγραφής στο Επιμελητήριο (εξαιρουμένων των 

κτηνιάτρων) (Απρίλιος 2014). 

6. Γυμναστήρια (αθλητικά κέντρα): διεξαγωγή ελέγχου αναλογικότητας των κέντρων αναψυχής 

και των αθλητικών κέντρων (Απρίλιος 2014) και άρση περιττών απαιτήσεων με βάση τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Μάιος 2014). 

7. Κομμωτές/μανικιουρίστες: υιοθέτηση νομοθεσίας ώστε να ευθυγραμμιστούν οι απαιτήσεις 

αδειοδότησης με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. (Μάιος 2014). 
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10.3.  Στατιστικά δεδομένα που θα δημοσιεύσει το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης  

1. Κάθε τρίμηνο, για τα πολιτικά και τα διοικητικά πρωτοδικεία, τα εφετεία καθώς και για τον Άρειο 

Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα δημοσιεύονται πίνακες που θα παρέχουν:  

 τον αριθμό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού
2
, 

 τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου, 

 τις εισροές των υποθέσεων που ενεγράφησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου,  

 τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
3
 

 τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 

Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν επίσης τα ακόλουθα δεδομένα: 

i. Για τις φορολογικές και τις τελωνειακές υποθέσεις, τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν επίσης 

τον αριθμό των νέων υποθέσεων με διαχωρισμό μεταξύ αυτών που είναι πάνω και κάτω 

από τις 150000 ευρώ. 

ii. Για τα πολιτικά και εμπορικά δικαστήρια, τα δεδομένα για τον αριθμό των εκκρεμών 

υποθέσεων και για τις εισροές υποθέσεων θα δείχνουν επίσης τις περιπτώσεις εταιρικών 

πτωχεύσεων. 

iii. Για τη διοικητική Δικαιοσύνη, συγκεκριμένα δεδομένα, που θα παρέχονται σε άλλο πίνακα, 

θα περιλαμβάνουν διαχωρισμό ανά έτος εγγραφής των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει 

οριστεί ακόμα ημερομηνία ακρόασης. Αυτό θα αφορά τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος 

της περιόδου. Ο πίνακας θα δείχνει επίσης και το συνολικό αριθμό υποθέσεων με 

ημερομηνία ακρόασης. 

2. Για κάποια από τα πιο σημαντικά δικαστήρια, τα οποία θα οριστούν σε διαβούλευση με την ΕΕ, 

το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημοσιεύσει επίσης ανά τρίμηνο, ή ανά 

εξάμηνο ή ετησίως, εάν αυτό συμφωνηθεί με τους ΕΕ-ΔΝΤ/ΕΚΤ: 

i. Τον αριθμό των υποθέσεων (τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της περιόδου), με 

διαχωρισμό ανά έτος εγγραφής. 

ii. Για την πολιτική και εμπορική δικαιοσύνη, πιο αναλυτική πληροφόρηση για τις υποθέσεις 

εταιρικών πτωχεύσεων, που θα συμπεριλαμβάνει: 

 Ένα πιο αναλυτικό διαχωρισμό ανά αξία
4
, που θα προσδιοριστεί σε διαβούλευση με την 

ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. 

 Ένα πιο αναλυτικό διαχωρισμό ανά κλάδο (π.χ., αγροτικό, κατασκευές, μεταποίηση και 

υπηρεσίες), που θα προσδιοριστεί σε διαβούλευση με την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. 

iii. Για τα πολιτικά και τα εμπορικά δικαστήρια: 

 Τον αριθμό των ενδιάμεσων μέτρων που θα εκδοθούν σύμφωνα με τον Νόμο 

4055/2012, και τον αριθμό εκείνων που θα εκδοθούν εντός 48 ωρών. 

 Τον αριθμό των αποφάσεων που θα εκδοθούν σύμφωνα με τον Νόμο 4055/2012 και τον 

αριθμό εκείνων που θα εκδοθούν εντός 30 ημερών. 

3. Όταν το πληροφοριακό σύστημα είναι σε πλήρη εφαρμογή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα 

δημοσιεύσει: 

i. Πίνακες που θα δείχνουν: 

 Τον αριθμό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού
5
, 

 Τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου. 

 Τις εισροές των υποθέσεων που ενεγράφησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.  

 Τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
6
. 

                                                           
2
 Στο τέλος της περιόδου. 

3 
Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει κλείσει, και καταγράφεται στις εκροές, τη στιγμή που η πλήρης απόφαση έχει 

δημοσιευθεί (και το περιεχόμενό της είναι διαθέσιμο στα μέρη). 
4
 Η "Αξία" της υπόθεσης θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στην αξία των υποχρεώσεων της πτώχευσης, όπως 

αυτή παρουσιάζεται μετά τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης από τους 

οφειλέτες. 
5
 Στο τέλος της περιόδου. 
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 Τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 

ii. Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου θα αναλύεται 

κατά το έτος εγγραφής, 

iii. Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου και η ροή των 

υποθέσεων θα αναλύονται κατά κατηγορία αντιδικίας, 

iv. Η μέση διάρκεια των περατωμένων υποθέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  

                                                                                                                                                                                     
6 
Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει κλείσει, και καταγράφεται στις εκροές, τη στιγμή που η πλήρης απόφαση έχει 

δημοσιευθεί (και το περιεχόμενό της είναι διαθέσιμο στα μέρη). 
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10.4. Παροχή στοιχείων 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα ακόλουθα δεδομένα θα πρέπει να τίθενται 

στη διάθεση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σε 

τακτική βάση. 

Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

ecfin-greece-data@ec.europa.eu 

Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται και για τη διαβίβαση 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 

κύριας κατηγοριοποίησης των εσόδων και των δαπανών 

και ανά κύριο υπουργείο). 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 15 μέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα, τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνονται 

και σε επόμενες διαβιβάσεις 

σε περίπτωση αναθεώρησης. 

Οριστική μηνιαία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατηγοριοποίησης 

εσόδων και δαπανών και ανά κύριο υπουργείο. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα. 

Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό: αριθμός υπαλλήλων, 

προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις μεταξύ των 

φορέων της Κυβέρνησης; και από και προς το πρόγραμμα 

κινητικότητας και αποχωρήσεων, ανά φορέα, μέσου 

μισθού (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεριδίων του 

βασικού μισθού, των επιδομάτων και των παροχών). 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το 

Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα. 

Μηνιαία ταμειακά στοιχεία εσόδων και δαπανών (above 

the line) για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εκτός 

του κράτους. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα, τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνονται 

και σε επόμενες διαβιβάσεις 

σε περίπτωση αναθεώρησης. 

Εβδομαδιαία πληροφόρηση για την ταμειακή θέση της 

Κυβέρνησης με αναφορά στις πηγές και τις χρήσεις καθώς 

επίσης στον αριθμό των ημερών για τις οποίες υπάρχει 

κάλυψη. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Εβδομαδιαία την Παρασκευή, 

αφορά στοιχεία της 

προηγούμενης Πέμπτης. 

Στοιχεία για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της 

γενικής Κυβέρνησης (below-the-line financing). 

 (Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών)  

Μηνιαίως, το αργότερο 15 μέρες 

μετά το τέλος κάθε μήνα, τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει επίσης 

να περιλαμβάνονται και σε 

επόμενες διαβιβάσεις σε 

περίπτωση αναθεώρησης. 

Στοιχεία για εκκρεμείς πληρωμές δαπανών και 

εκκαθάρισης (συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων 

Μηνιαίως, εντός 30 ημερών από 

το τέλος κάθε μήνα 

mailto:ecfin-greece-data@ec.europa.eu
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οφειλών) της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων 

του Κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής 

ασφάλισης, των νοσοκομείων και των νομικών προσώπων.  

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

βάσει στοιχείων από διάφορα κύρια υπουργεία). 

Στοιχεία για τη χρήση δανείων διεθνούς βοήθειας που θα 

διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ειδικός λογαριασμός, 

εξόφληση χρέους, πληρωμή τόκων, άλλες δημοσιονομικές 

ανάγκες, δημιουργία ρυθμιστικού αποθέματος, ανά 

τρίμηνο και συναθροιστικά 

Τριμηνιαίως, έως το τέλος του 

κάθε τριμήνου.  

 

Στοιχεία για το δημόσιο χρέος και νέες εγγυήσεις από τη 

Γενική Κυβέρνηση προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον 

ιδιωτικό τομέα. 

Στοιχεία για τη λήξη του χρέους (προγραμματισμένες 

αποπληρωμές ανά μήνα, που θα διαχωρίζονται σε 

βραχυχρόνιο (έντοκα γραμμάτια και άλλο βραχυχρόνιο 

χρέος) και μακροχρόνιο (ομόλογα και άλλο μακροχρόνιο) 

χρέος. 

Στοιχεία για προγραμματισμένες μηνιαίες εκροές για 

τόκους. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα. 

Στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία που 

ιδιωτικοποιήθηκαν και για τα έσοδα που εισπράχθηκαν. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

 Μηνιαίως. 

Στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο: 

έσοδα, έξοδα, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και 

υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης της λήξης του χρέους 

των επιχειρήσεων του δημοσίου)  

(Τα στοιχεία 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 υπόλοιπες 

επιχειρήσεις. 

Τριμηνιαίως για τις ωριμάνσεις 

των υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων που ανήκουν στο 

δημόσιο. 

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών από λογαριασμούς 

εκτός προϋπολογισμού. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού) 

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα. 

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών των ειδικών 

λογαριασμών. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα. 

Έκθεση προόδου για εκπλήρωση των προϋποθέσεων 

πολιτικής.  

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Τριμηνιαίως, πριν από την 

έναρξη της εκάστοτε 

αναθεώρησης. 

Μηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες υγείας από τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης με χρονική υστέρηση τριών 

εβδομάδων από το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου. 

(Τα στοιχεία καταρτίζονται από τα Υπουργεία Εργασίας και 

Μηνιαίως, εντός τριών 

εβδομάδων από το τέλος κάθε 

μήνα.  



Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομική Πολιτικής 

98 

 

Υγείας) 

Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού των επιχειρήσεων που 

ανήκουν στο Δημόσιο και χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα των κονδυλίων εκτός προϋπολογισμού και 

τριμηνιαίοι στόχοι για την παρακολούθηση από τους 

διορθωτικούς μηχανισμούς.  

 (Τα στοιχεία καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα. 
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Παρέχονται 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 – 

συγκεντρωτικός νομισματικός 

ισολογισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Μηνιαίως, 30 μέρες μετά το τέλος 

κάθε μήνα. 

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης 

που παρέχουν οι ελληνικές τράπεζες στις 

θυγατρικές τους στο εξωτερικό. 

Μηνιαίως, 15 μέρες μετά το τέλος 

κάθε μήνα. 

Έκθεση για τη ρευστότητα του 

τραπεζικού τομέα. 

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Τριμηνιαίως, 30 μέρες μετά τη 

δημοσίευση στοιχείων κάθε 

τριμήνου. 

Έκθεση για τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια, τα αναδιαρθρωμένα δάνεια και για 

τις διαγραφές (write-offs) σε βάση 30, 60, 

90 και 180 ημερών. 

Τριμηνιαίως. 

Σταθμισμένος μέσος του λόγου δανείου 

ως προς την αξία (LTV) για τα νέα δάνεια 

με ενέχυρο ακίνητη περιουσία 

Ετησίως. 

  

 

 

 

 

 

Παρέχονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

Αναλυτική Έκθεση για τον ισολογισμό 

του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας με ένδειξη και επεξήγηση 

για τις αλλαγές στους λογαριασμούς. 

Μηνιαίως. 
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Συντομογραφίες 

ΑΔΜΗΕ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΚΝΕ 
Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες  

ΑΠΔ  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 

ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

ΒΑ Βασικές Αρχές  

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 

ΤτΕ Τράπεζα της Ελλάδος 

ΚΑΠ Κοινή Αγροτική Πολιτική 

ΤΑ Ταμείο Συνοχής 

ΦΕΕ Φόρος Εισοδήματος των Επιχειρήσεων  

ΚΑΠ Κεντρική Αρχή Προμηθειών 

 Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων  

ΔΕΔΔΗΕ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  

ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 

ΔΕΣΦΑ Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόγραμμα Διαύγεια 

ΔΥΟ Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες  

ΚΕΝ Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο 

ΔΔΔ Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής 

ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΑΤ Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

ΚΕΠ Κονδύλια εκτός προϋπολογισμού 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΔΥΕ Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος  

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 

ΕΚΧΑ ΑΕ Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ 

ΕΠΡ  Έκτακτη Παροχή Ρευστότητας  

ΕΛΕΝΞΙΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

ΕΛΣΣ Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΟΝΕ Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

ΕΝΦΙΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

ΕΟΦ Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 

EΕ Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

ΕΟΠΠΕΠ 
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

ΕΟΠΥΥ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

ΕΠΑ Εταιρείες Παροχής Αερίου 

ΕΠΥ Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 

ΕΠΑΔΠΕΕΚ 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
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ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΣΠ Εταιρικός Σχεδιασμός Πόρων 

ΕΣΛ Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 

ΕΚοιν.Τ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΣΗΔΗΣ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

ΕΔΕΤ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

ΕΜΣ Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

ΕΣΥ  Εθνικό Σύστημα Υγείας 

ΕΣΥΔ  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

ΕΤΑΑ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 

ΕΤΑΔ Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου  

ΕΤΕΑ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΥΑΘ Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  

ΔΓΛΠ Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης  

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

ΑΚΝΕΕΔ 
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες 

ΠΣΟΔ Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης  

ΓΑΙΑ ΟΣΕ Διαχείριση ακινήτων 

ΓΛΚ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

ΚΣΜ Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης  

ΓΔΟΥ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

ΔΔΕ Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα  

ΓΓΕ Γενική Γραμματεία Εμπορίου  

ΓΔΠΣ Γενική Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων  

ΕΣ Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

ΕΕΑ  Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού  

ΤΧΣ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

ΤΑΙΠΕΔ 
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού 

Δημοσίου 

ΕΑΣΠ Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων 

ΑΥΠ Άτομα Υψηλού Πλούτου 

ΑΥΠ-ΕΕΥΕ 
Άτομα Υψηλού Πλούτου – Ελεύθεροι Επαγγελματίες Υψηλού 

Εισοδήματος 

ΔΚΑ – 10  Διεθνής Κατάταξη Ασθενειών 

ΤΠΕ Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΙΚΑ  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

IKA-ETAM  
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Μισθωτών  

ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 

ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

ΙΕΣΠ Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών  

ΥΕΥ Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων  
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ΤΟ Τεχνολογία Πληροφοριών  

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΚΕΑΟ Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών  

ΚΕΔΕ Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  

ΚΕΝ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 

ΚΗΜΔΗΣ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

ΚΔΑ  Κύριοι Δείκτες Απόδοσης 

ΚΤΕΛ Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων 

ΛΑΓΗΕ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΤΑ Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ΥΦΑ Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο 

ΣΑΑ Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 

ΜΜΦ Μονάδα Μεγάλων Φορολογούμενων 

ΔΔΑ Δείκτης Δανείου-Αξίας 

ΥΠΔΜΗΔ 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

ΥΑ Υπουργική Απόφαση 

ΜΟΧΠ Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών 

MIS  

ΥΠΕΚΑΠ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

ΥΠΟΙΚ Υπουργείο Οικονομικών 

ΥΠΟΙΚ Υπουργείο Οικονομικών 

ΥΠΕΡΚΑ  Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης  

ΥΠΕΚΑΠ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

ΜΣ Μνημόνιο Συνεννόησης  

ΜΠΔΣ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας 

ΝΟΑΗ Νέα Οργάνωση Αγορών Ηλεκτρισμού 

ΜΕΔ Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια 

ΕΣΠΑ  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  

ΟΑΕΕ Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 

ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 

ΟΝΠ Οργανικός Νόμος για τον Προϋπολογισμό 

ΟΔΙΕ Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος 

ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων  

ΟΛΠ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

ΟΛΘ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

ΜΗΣΥΦΑ Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα 

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

ΠΑΜΕ Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο  

ΠΕΑ Παρακράτηση επί των αποδοχών 

ΟΔΔΗΧ Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 

ΔΔΟ Διοίκηση των Δημοσίων Οικονομικών 
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ΠΔΕ  Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 

ΦΕ Φόρος εισοδήματος 

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΚΕΕ Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης 

ΥΔΥ  Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας 

ΦΒ Φωτοβολταϊκά  

QPCs Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης 

Ε&Α Έρευνα & Ανάπτυξη 

ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΡΑΣ Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 

ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

RIS3 
Οδηγός για Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για έξυπνη 

εξειδίκευση  

ROSCO Επιχειρηματική μονάδα τροχαίου υλικού και συντήρησης δικτύου 

ΠΠΡΦ Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα 

ΣΔΟΕ Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

ΓΓΣ Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

ΦΦΔΕ  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΜΜΕ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

ΔΕΚΟ Κρατική Επιχείρηση 

ΕΑΠ Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

ΣΕΔ Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασίας  

ΕΑΔΣ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

ΦΕΣ Φορέας Ειδικού Σκοπού  

ΕΚΑ Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΤΚΑ Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΕΕΜ Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 

TΒ Τεχνική Βοήθεια 

TAP Αδριατικός Αγωγός 

ΤΑΠΙΤ Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα 

ΤΑΞΙΣ Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας 

ΤΕΑΔΥ Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων 

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 

ΣΛΕΕ Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΚΦΔ Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας  

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Σιδηροδρομική Εταιρία 

ΑΦΜ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

ΔΔΜ Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΕΕΚ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

ΠΟΥ Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 

 



Παράρτημα Ι:  ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) 

 14 Μαΐου,2014 

 

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. 

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 όλους τους 

φορείς που ταξινομούνται ως κυβερνητικοί φορείς στο αρχείο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στο πλαίσιο των κανόνων που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 

1995 (ESA 95) και στο ESA 95 Εγχειρίδιο για το Κυβερνητικό Έλλειμμα και Χρέος. 

 

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 κρατικού προϋπολογισμού και τη 

μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ, οντοτήτων του Κοινωνικού 



Προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλιστικών ταμείων και 

νοσοκομείων), ταμείων εκτός προϋπολογισμού και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.   

 Τακτικός κρατικός προϋπολογισμός. το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού 

προϋπολογισμού θα μετράται με βάση: (i) τα ακαθάριστα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 

μείον επιστροφές φόρων μείον (ii) τις δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού όπως 

δημοσιεύονται μηνιαίως στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 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. 

 Άλλοι Τομείς ( Φορείς Εκτός Προϋπολογισμού, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού). Οι αλλαγές στο 

καθαρό χρηματοοικονομικό ενεργητικό των υπόλοιπων τομέων της Γενικής Κυβέρνησης θα 

μετρώνται, προσαρμοζόμενα για αλλαγές στην αποτίμηση, βασιζόμενα σε στοιχεία που θα παρέχει 

η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα δεδομένα θα προσαρμόζονται περεταίρω για πληρωμές τόκων και 

αλλαγές στο χρηματοοικονομικό ενεργητικό που δεν εντοπίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

ιδιαίτερα σε ξένα στοιχεία ενεργητικού και αλλαγές σε λογαριασμούς στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων που σχετίζονται με εγγυητικές επιστολές. 

 Προσαρμογές: Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη 

Ταμειακή Βάση δεν θα περιλαμβάνει: 

o Το μέρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων  (έσοδα και δαπάνες) που 

σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και την συγχρηματοδότησή τους. 

o Όλες 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, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που 

απορρέουν από την διακράτηση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό τους ομολόγων του 

ελληνικού δημοσίου.  

o Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις. 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. 



o Πληρωμές που σχετίζονται με την στήριξη τραπεζών που είναι μέρος του προγράμματος 

στρατηγικής του χρηματοοικονομικού τομέα. 

o Εγγυήσεις σε οντότητες εκτός της γενικής κυβέρνησης που σχετίζονται με 

ρευστοποιούμενες δημόσιες επιχειρήσεις παραπάνω από ότι αναμένεται στο 

δημοσιονομικό πρόγραμμα για το τρέχον δημοσιονομικό έτος. 

o Οποιεσδήποτε πληρωμές από τις τράπεζες που θα υπέσκαπτε την φερεγγυότητα ή την 

ρευστότητά τους, εκτός αν η Τράπεζα της Ελλάδος διαβεβαιώσει ότι μία τέτοια πληρωμή 

θα ήταν συμβατή με την διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της συνέπειας των τραπεζών στα επιχειρηματικά 

τους σχέδια όπως αυτά περιλαμβάνονται στα τεστ αντοχής. Οι δύο εξαιρέσεις σε αυτά 

είναι ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και οι εγγυήσεις που είναι σε ισχύ. 

o Κάθε ροή που σχετίζεται με την διάθεση για την εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων. 

5. Υποστηρικτικό Υλικό: Κάθε ένα από τα παρακάτω θα παρέχεται μέσα σε τέσσερις εβδομάδες 

από το τέλος του μήνα αναφοράς: 

 Για το κράτος, τους φορείς εκτός προϋπολογισμού και τις ΔΕΚΟ, το Υπουργείο Οικονομικών θα 

παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ε.Κ.Τ. και στο Δ.Ν.Τ. λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

μηνιαία έσοδα και δαπάνες, εγχώρια και ξένη εξαγορά χρέους, νέες εγχώριες ή ξένες εκδόσεις 

χρέους, αλλαγή στο εγχώριο ή ξένο ισοζύγιο συναλλάγματος της κεντρικής κυβέρνησης στην 

κεντρική τράπεζα της Ελλάδος, και κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης μετρητών 

συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιακών συναλλαγών. 

 Για τους ΟΤΑ, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα 

παρέχει μηνιαία στοιχεία σχετικά με έσοδα και δαπάνες, όπως συλλέγονται στη βάση δεδομένων 

του Υπουργείου. 

 Για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εργασίας και το Υπουργείο Υγείας, θα παρέχει μηνιαία στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες 

στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσοκομεία.  

 Για τις οντότητες εκτός προϋπολογισμού, για τις ΔΕΚΟ και για τον κοινωνικό προϋπολογισμό το 

Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, θα παρέχει μηνιαία στοιχεία 

αναφορικά με έξοδα τόκων. 

 Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει λεπτομερή μηνιαία στοιχεία για κάθε απόκτηση 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για κάθε μη κρατικό τομέα της γενικής κυβέρνησης: 

τοπικές αρχές, οντότητες κοινωνικού προϋπολογισμού, οντότητες εκτός προϋπολογισμού και 

δημόσιες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον ορισμό της γενικής κυβέρνησης. 

 

 



Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Κριτήριο Απόδοσης) 

6. Ορισμός. Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούνται από τις δαπάνες 

του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού μείον τις δαπάνες για τους τόκους που καταβάλλονται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, μείον τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών που σχετίζονται με 

την εκκαθάρισή τους. Οι δαπάνες του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις 

καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης. 

 Προσαρμογές: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού δεν θα περιλαμβάνουν 

πληρωμές που σχετίζονται με την υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος που είναι μέρος του 

προγράμματος στρατηγικής του χρηματοοικονομικού τομέα. Δαπάνες που σχετίζονται με 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και της συγχρηματοδότησής τους επίσης θα αποκλείονται. 

7. Υποστηρικτικό Υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών θα 

παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες, όπως ορίστηκαν ανωτέρω. 

 

Γ. Ανώτατο Όριο των Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Κριτήριο Απόδοσης) 

8. Ορισμός. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές ορίζονται ως: 

(i) τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί από την κεντρική κυβέρνηση όπως ορίζεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή μετά από πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και (ii) 

επιστροφές φόρων όπου το αντίστοιχο έγγραφο «ΑΦΕΚ» έχει εκδοθεί αλλά εξαιρώντας αυτές που 

είναι υπό δικαστική διαμάχη. 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 παραλαβή του τιμολογίου. 

9. Υποστηρικτικό Υλικό. Μηνιαία στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης 

θα παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε 

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) 

βάσει των Μητρώων Δεσμεύσεων. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων επιστροφών φόρων 

(συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας των απαιτήσεων των επιστροφών) θα βασίζονται στα 

δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα συμπληρώνει πρότυπο πληροφόρησης σχετικά 

με τις επιστροφές φόρων που παρέχεται για αυτό το σκοπό κάθε μήνα. 



Δ. Ανώτατο Όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης           (Κριτήριο Απόδοσης) 

10. Ορισμός. Το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αφορά στο χρέος κεντρικής 

κυβέρνησης, όπως αυτό ορίζεται στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), 

το οποίο περιλαμβάνει το κρατικό χρέος, χρέη οργανισμών εκτός προϋπολογισμού και δημόσιες 

επιχειρήσεις που  περιλαμβάνονται στο μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  (ΕΛΣΤΑΤ). 

Χρέη μεταξύ κυβερνητικών φορέων θα ενοποιούνται. Το ανώτατο όριο αντανακλά το σύνολο των 

τρεχουσών ακαθάριστων υποχρεώσεων με τη μορφή καταθέσεων, σε υποχρεώσεις σε μορφή 

τίτλων και δανείων. Δεν θα περιλαμβάνει πληρωτέους λογαριασμούς και θα αποτιμάται στην 

ονομαστική του αξία όπως ορίζεται στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος 

(ΔΥΕ).  Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονται από το πρόγραμμα εφαρμόζονται σε όλο 

το χρέος το οποίο έχει εκδοθεί σε νόμισμα εκτός του ευρώ. 

11. Προσαρμογές: Το ανώτατο όριο συνολικού κατά οριζόμενα στην Διαδικασία Υπερβολικού 

Ελλείμματος (ΔΥΕ) χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα προσαρμοστεί προς τα πάνω (προς τα 

κάτω) κατά το ποσό των τυχόν προς τα πάνω (προς τα κάτω) αναθεωρήσεων του ύψους του τέλους 

Δεκεμβρίου 2013 χρέους κεντρικής κυβέρνησης ύψους 326,6 δις €. 

12. 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 τον ορισμό της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ)  όχι 

αργότερα από την παρέλευση 30 ημερών από την λήξη εκάστου τριμήνου. 

Ε. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης      (Κριτήριο Απόδοσης) 

13. 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 τα διεθνή στατιστικά πρότυπα (ESA95, GFSM 2001) 

στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά εξαιρεί εγγυήσεις προς φορείς των οποίων το χρέος 

περιλαμβάνεται στο ανώτατο όριο χρέους της κεντρικής κυβέρνησης όπως αυτό ορίζεται στην 

προηγούμενη παράγραφο. Το ανώτατο όριο  περιλαμβάνει εγγυήσεις προς το Αναπτυξιακό Ταμείο 

και δεν περιλαμβάνει: (i) εγγυήσεις που ρητά παρέχονται στο πλαίσιο των στόχων διατήρησης της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας του προγράμματος (π.χ., υα εγγυημένα από την κυβέρνηση 

ομόλογα που εκδίδουν οι τράπεζες ή της επείγουσας παροχής ρευστότητας (ELA)) ,  (ii) εγγυήσεις 

που σχετίζονται με δάνεια που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕ, ,  (iii) εγγυήσεις που σχετίζονται 

με εγγυήσεις που παρέχει η ΕΤΕ μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης του εμπορίου και, μέχρι 

το ποσό των € 500.000.000,  (v) εγγυήσεις που χορηγούνται από το ΕΤΕΑΝ (συνολικά έως 50 

εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση αυτές να ασφαλίζονται πλήρως από ισόποση τραπεζική 

κατάθεση) και (iv) εγγυήσεις που παρέχονται από τα εργαλεία επιμερισμού κινδύνου  από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. (COM(2011) 655 τελικό) που δεν δημιουργούν 



ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το ελληνικό κράτος και  με τη μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων 

επιμερισμένου κινδύνου οι οποίες δε δημιουργούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις στο ελληνικό κράτος 

και (vi) εγγυήσεις που χορηγήθηκαν για τις φυσικές καταστροφές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που 

έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές μείον τυχόν ποσά που εισέπραξαν ως ασφαλιστική 

αποζημίωση μέχρι το ποσό των € 30.000.000.  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. 

14. 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 εγγυήσεις που χορηγούν σε μηναία βάση και μέσα σε 3 

εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα.  

ΣΤ. Μη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής Κυβέρνησης 

(διαρκές κριτήριο απόδοσης) 

15. 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. 

16. 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. 

Ζ. Κατώτατο όριο εσόδων από Ιδιωτικοποιήσεις  (Ενδεικτικός στόχος και κριτήριο απόδοσης) 

17. Ορισμός: Ως έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις ορίζονται οι εισπράξεις από τις πωλήσεις 

περιουσιακών στοιχείων που 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 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) και έκτακτα μερίσματα (δηλαδή, πέρα από αυτά που προκύπτουν από τα 

κέρδη του προηγούμενου έτους) από οντότητες που τελούν υπό ιδιωτικοποίηση και καταβάλλονται 

στο ΤΑΙΠΕΔ.  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. 

18. 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.    

 

Η.  Έλλειμμα κατά την εφαρμογή του «προγράμματος» και οι συνολικές απαιτήσεις 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος. 

19. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως πρωτογενές αποτέλεσμα, ορίζεται το κατά τα 

οριζόμενα στην ΔΥΕ αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης (EDP B.9) μείον τους ενοποιημένους 

πληρωτέους τόκους της γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (EDP D.41), προσαρμοσμένο για τους 

παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 20. 

20. Προσαρμογές: Για τους σκοπούς του προγράμματος, τα δεδουλευμένα έσοδα από το ΕΕΤΑ που 

συλλέγονται μέσω της ΔΕΗ για δεδομένο έτος θα περιλαμβάνει τα ταμειακά εισπράξεις του έτους 

καθώς και τα ποσά που αφορούν το συγκεκριμένο έτος και η είσπραξή τους έλαβε μέχρι τον 

Μάρτιο του επόμενου έτους .  Επιπλέον,  από το κατά ΔΥΕ έλλειμμα (EDP B.9) θα αποκλειστούν 

τα ακόλουθα: 

• η πώληση των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως η γη, τα κτίρια, και τις 

άλλες παραχωρήσεις ή άδειες εκμετάλλευσης, εκτός εάν αυτά έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος,  

•  δαπάνες που σχετίζονται με την στήριξη των τραπεζών, όπως ορίζεται στο MGGPCB παραπάνω, 

• όλες οι μεταβιβάσεις που συνδέονται με τις αποφάσεις του Eurogroup της 21 Φλεβάρη του 2012    

και 26 του Νοέμβρη του 2012 σε σχέση με εισροές από τι εθνικές κεντρικές τράπεζες  της ζώνης 

του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ΤτΕ,, που απορρέουν από επενδύσεις τους σε ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου, 

• οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με τα μέτρα μείωσης του χρέους που 

συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως η μείωση του επιτοκίου του προγράμματος 



ελληνικής δανειακής διευκόλυνσης ( GLF ) που υπολογίζονται κάτω από τη γραμμή στην ανάλυση 

της βιωσιμότητας του χρέους, 

• τυχόν καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης που σχετίζονται με την 

εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων πάνω από ό, τι αναμένεται ήδη στο δημοσιονομικό 

πρόγραμμα για το τρέχον οικονομικό έτος , 

• οποιεσδήποτε πληρωμές από τις τράπεζες που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη φερεγγυότητα ή 

τη ρευστότητα τους, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδα, επιβεβαιώνει ότι μια τέτοια πληρωμή θα 

ήταν συμβατή με τη διατήρηση των κατάλληλων κεφαλαιακών εφεδρειών και τη ρευστότητα με 

την προοπτική στο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μεταξύ άλλων με την επαλήθευση της 

συνέπειας τέτοιων πληρωμών  τα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών που περιλαμβάνονται στα 

stress test. Οι δύο εξαιρέσεις σε αυτό είναι ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και οι εγγυήσεις που 

ισχύουν σήμερα. 

21. 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 εγκαίρως. 

 

Θ. Κατώτατο όριο υποχρεωτικών αποχωρήσεων (Ενδεικτικός Στόχος) 

22. 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 

οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης (εφόσον δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 

του Απριλίου του 2014).  Πληρωμές κατά το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας θα 

αφαιρούνται από το εκάστοτε προσδιοριζόμενο ποσό αποζημίωσης.  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. 



 

Ι. Κατώτατο όριο εισερχομένων στο σχήμα κινητικότητας για μελλοντική αποχώρηση 

23. 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 24 παρακάτω). 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.  

 

ΙΑ. Κατώτατο όριο εισερχόμενων στο σχήμα κινητικότητας  

24. 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. Κατ' 

εξαίρεση, θα περιλαμβάνει, επίσης, εργαζομένους  των φορολογικών αρχών του Υπουργείο 

Οικονομικών, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτικές μεταφορές χωρίς να εισέρχεται σε καθεστώς 

διαθεσιμότητας (δηλαδή, πριν από έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος).  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. Βλέπε πίνακες 1
Α
 και Β 

του ΤΜΣ. 

25. 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. 

 

 



ΙΒ. Ορόσημο για την πρόοδο της διοίκησης των εσόδων 

Η πρόοδος στην διοίκηση των εσόδων για το 2014 θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης ή υπέρβασης των 

στόχων του Πίνακα 2A του Τεχνικού Μνημονίου Συνεννόησης (ΤΜΣ). 

 

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) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31 

Ιουλίου 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 μέχρι 

τις 31 Ιουλίου 2103 περιλαμβάνονται στην έκθεση επίδοσης βεβαίωσης των ελέγχων σε άτομα με 

μεγάλη περιουσία και μεγάλους φορολογούμενους. Το ποσό βεβαίωσης περιλαμβάνεται μόνο για την 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με την απόδοση είσπραξης υποθέσεων ελέγχου ατόμων με 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 και άτομα με μεγάλη περιουσία, 

ορίζονται ως οι έλεγχοι που επιλέγονται βάσει ρίσκου χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης 

ελέγχου του ELENXIS. 

 Εισπράξεις από τακτικούς και μερικούς ελέγχους ατόμων με μεγάλη περιουσία και μεγάλων 

φορολογούμενων είναι τα ποσά που εισπράττονται 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 2014, η είσπραξη νέων ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών περιλαμβάνει την είσπραξη 

δεδουλευμένων χρεών κατά το μήνα Δεκέμβριο, 2013. 

 Ο τακτικός έλεγχος μεγάλων φορολογούμενων είναι ένας έλεγχος της συμμόρφωσης των 

φορολογουμένων με τις υποχρεώσεις τους τουλάχιστον σε σχέση με το φόρο εισοδήματος, τους 

παρακρατούμενους φόρους και το ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 

 Ο μερικός έλεγχος μεγάλων φορολογούμενων είναι ένα έλεγχος μεγάλων φορολογούμενων ο οποίος 

δεν έχει τα χαρακτηριστικά του τακτικού ελέγχου. 

 Ένας έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων του προϊστάμενου ή υπαλλήλου που εργάζεται στη 

διοίκηση εσόδων (συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης) 

περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του/της συζύγου. Αυτό θα περιλαμβάνει αλλά δεν θα περιορίζεται, 

την 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 

περιουσιακών αυτών στοιχείων. Οι έλεγχοι αυτοί θα διεξάγονται ετησίως από την Διεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Ως προϊστάμενοι  της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ορίζονται οι γενικοί διευθυντές, διευθυντές και επικεφαλής των τμημάτων 

τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των τοπικών γραφείων της ΓΓΔΕ. Ως υπάλληλοι της ΓΓΔΕ 

ορίζονται υπάλληλοι, εκτός των προϊστάμενων που  ορίζονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των 

συμβούλων στη ΓΓΔΕ. Οι παραπάνω ορισμοί καλύπτουν τόσο τους πρώην όσο και τους και εν ενεργεία 

υπαλλήλους. 

 Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που 

στοχεύουν σε τράπεζες με υψηλότερο κίνδυνο κατάχρησης από τους φοροφυγάδες, διεξάγονται από το 

Τμήμα Τραπεζικής Εποπτείας της ΤτΕ για να δοκιμαστεί η εφαρμογή των απαιτήσεων για την 

καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως σε σχέση 

με πελάτες με ρίσκο φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.15.11 της Απόφασης 281. Η επιτόπια 

επιθεώρηση περιλαμβάνει μια δοκιμή της εφαρμογής έναντι ενός δείγματος 200 πελατών που 

προσδιορίζεται από την εποπτευόμενη τράπεζα ότι πληρεί τον ορισμό της τελευταίας παραγράφου της 

ενότητας 5.15.11 της Απόφασης 281, και 100 τυχαία επιλεγμένα αυτοαπασχολούμενων. Όπως 

προβλέπεται από το Νόμο καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι παραβιάσεις της 

συμμόρφωσης που εντοπίζονται κατά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις επισύρουν τις δέουσες διοικητικές 

κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται στις τράπεζες. 

 

26. 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. 

 

ΙΓ. Ορόσημο για την πρόοδο στην είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Η πρόοδος όσον αφορά την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης το 2014, θα προσδιορίζεται ως 

η επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων που ορίζονται στον Πίνακα 2Β του Μνημονίου Τεχνικού Συνεννόησης 

(ΤΜΣ).  

27. Ορισμοί: 

 Ως συμμόρφωση πληρωμής ταμείου κοινωνικής ασφάλισης ορίζεται ο λόγος του ποσού των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης τρέχοντος έτους που καταβάλλεται στο ταμείο διαιρούμενο με το 

ποσό που τιμολογείται ή δηλώνεται για κάθε περίοδο αναφοράς, εκφραζόμενο ως ποσοστό. 

 Ως ενεργός οφειλέτης ορίζεται ο οφειλέτης με χρέος που είναι απρόσκοπτο (εξαιρουμένων των 

διαφορών, πτωχεύσεων, κρατικών φορέων και δήμων), λιγότερο από 180 ημέρες από τότε που έγινε 

ληξιπρόθεσμο, με το συνολικό χρέος του οφειλέτη να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. 

 Σε μια μεταφορά ληξιπρόθεσμων οφειλών από ένα ταμείο κοινωνικής ασφάλισης στο KEAO, 

όλες οι οφειλές, παλαιές και νέες, του ιδίου ενεργού οφειλέτη πρέπει να μεταφερθούν. 

 Μία εξελιγμένη δράση είσπραξης σημαίνει μια δράση από το KEAO μετά τη δεύτερη 

αυτοματοποιημένη ειδοποίηση που έχει εκδοθεί από αυτό, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την 

αναγκαστική είσπραξη του ληξιπρόθεσμου χρέους ή τον χαρακτηρισμό του χρέους ως μη εισπράξιμου. 

Αν ο φορολογούμενος ξεκινά την αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους μετά την πρώτη αυτόματη 

ειδοποίηση, η τελευταία θεωρείται επίσης μια εξελιγμένη δράση είσπραξης. 

 

28. Υποστηρικτικό υλικό. Για καθένα από τα τέσσερα κύρια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ, 

ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, απαιτείται η μηνιαία υποβολή το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το τέλος 

κάθε μήνα, για τα ακόλουθα: το συνολικό ποσό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που 

καταβλήθηκε (ροή), το συνολικό ποσό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που τιμολογήθηκε ή 

δηλώθηκε (ροή), το συνολικό ποσό του ληξιπρόθεσμου χρέους των ενεργών οφειλετών που 

μεταφέρθηκε (που μετρήθηκε από την ημερομηνία μεταφοράς, ροή), το συνολικό ποσό του 



ληξιπρόθεσμου χρέους των ενεργών οφειλετών που διακρατείται από το ταμείο στο τέλος του 

μήνα (που μετράται ως απόθεμα στο τέλος του μήνα). Για το KEAO, απαιτείται η μηνιαία 

υποβολή το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα, για τα εξής: το συνολικό ποσό του 

ληξιπρόθεσμου χρέους των ενεργών οφειλετών για το οποίο λαμβάνεται μία εξελιγμένη δράση 

είσπραξης εντός 3 μηνών από τη μεταβίβαση (ροή), και το ποσό του ληξιπρόθεσμου χρέους των 

ενεργών οφειλετών που διακρατείται από το KEAO στο τέλος του μήνα (απόθεμα). 

 

ΙΔ. Ορόσημο για την πρόοδο της Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου 

Η πρόοδος στην εφαρμογή των παρεμβάσεων στον τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου το 

2014 θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης ή υπέρβασης των κατώτερων στόχων και της διατήρησης σε 

χαμηλότερα ή ίδια επίπεδα με τους ανώτατους στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον Πίνακα 3 του Τεχνικού 

Μνημονίου Συνεννόησης (ΤΜΣ). 

29. Ορισμοί: 

 Τιμολόγια που λαμβάνονται από το κράτος είναι τα τιμολόγια ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα που 

αποτελούνται από μια αίτηση πληρωμής που έχει υποβληθεί (συνοδεύεται από έγγραφο υποβολής) από 

τα υπουργεία στις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου για την πληρωμή, τα οποία περιλαμβάνουν την 

πληροφορία σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία τα υπουργεία έλαβαν το τιμολόγιο από 

προμηθευτές ή τις ημερομηνίες όπως καθορίζονται στην Οδηγία για τις Καθυστερημένες Πληρωμές. 

 Πραγματική μεταφορά από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ είναι το ποσό της μεταφοράς μετρητών προς 

τον ΕΟΠΥΥ και οι δαπάνες που καταβάλλονται από το ΙΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου το 2014. Αναμένεται να είναι το ποσό της μεταφοράς σε μετρητά μόνο το 2015. 

Το ποσό που πρέπει να μεταφερθεί από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ είναι τα έσοδο που εισπράττεται από 

το ΙΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ κατά την ίδια περίοδο, υπολογιζόμενο ως 4 τοις εκατό επί του 

υψηλότερου ποσού των μηνιαίων ακαθάριστων συντάξεων που λαμβάνει κάθε συνταξιούχος, και 6,45 

τοις εκατό επί των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών του κάθε εργαζομένου. Το ακριβές ποσό των 

ασφαλιστέων αποδοχών υπολογίζεται εκ των υστέρων με βάση τη μηνιαίες υποβολές των Αναλυτικών 

Περιοδικών Δηλώσεων. 

 Ιατρικές απαιτήσεις που υποβλήθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία στον ΕΟΠΥΥ είναι 

απαιτήσεις (τιμολόγια και τα συνοδευτικά έγγραφα) που χρησιμοποιούν Κλειστά Ενοποιημένα 

Νοσήλια (ΚEN)-DRGs και / ή νοσήλια που υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους 

ασθενείς για υπηρεσίες νοσηλείας με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση. Δεν επιτρέπεται παραπάνω από 

μία απαίτηση για κάθε υπηρεσία νοσηλείας. 

 Οι πλήρεις έλεγχοι από τον ΕΟΠΥΥ είναι σχεδιασμένοι για να λαμβάνεται μία οριστική 

απόφαση σχετικά με την εγκυρότητα και το ποσό που οφείλεται επί μιας υποβληθείσας ασφάλισης 



υγείας ή ιατρικής απαίτησης. Δεν περιλαμβάνουν προ-ελέγχους που ελέγχουν την ασφάλιση των 

ασθενών και τις πληροφορίες για φορολογικές υποχρεώσεις. 

30. Υποστηρικτικό υλικό. Μηνιαίες συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: (i) τον αριθμό 

και το χρόνο επεξεργασίας των τιμολογίων που ελήφθησαν, των εξοφλημένων τιμολογίων και των 

τιμολογίων που απερρίφθησαν κατά τον έλεγχο από την κεντρική κυβέρνηση 

(συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων Υπουργείων), καθώς και 

των τιμολογίων που δεν έχουν ούτε αποπληρωθεί, ούτε απορριφθεί από την ημερομηνία 

παραλαβής του τιμολογίου ή τις άλλες ημερομηνίες, όπως ορίζεται στην Οδηγία για τις 

Καθυστερημένες Πληρωμές για διάστημα μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο ημερών που 

προβλέπεται στην Οδηγία για τις Καθυστερημένες Πληρωμές, (ii) το ποσό από το ΙΚΑ προς τον 

ΕΟΠΥΥ μεταφοράς μετρητών, δαπανών που αποπληρώθηκαν από το ΙΚΑ για λογαριασμό του 

ΕΟΠΥΥ, και εσόδου που εισπράχθηκε από το ΙΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, (iii) τον αριθμό 

των ιατρικών απαιτήσεων που υπεβλήθησαν από τα δημόσια νοσοκομεία στον ΕΟΠΥΥ, και τον 

αριθμό των υπηρεσιών νοσηλείας με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, και (iii) τον αριθμό των 

τακτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ για τις απαιτήσεις του 2013 και 2014 

που υποβάλλονται από ιδιωτικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών νοσοκομείων, 

κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, κλπ) για τους ασφαλισμένους ασθενείς. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

ΙΕ. Παρακολούθηση Προγραμμάτων Ρυθμίσεων Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Χρεών και 

Ασφαλιστικών Εισφορών 

 

31. 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. 

1.Δείκτες παρακολούθησης αξιών: 1. Υπόλοιπα: (α) υπόλοιπο ανεξόφλητου χρέους 

(συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου και προσαυξήσεων) που έχει συσσωρευτεί πριν το τέλος του 

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. 

α. Δείκτες παρακολούθησης πλήθους οφειλετών: 

3. 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». 

4. 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. 

32. Υποστηρικτικό υλικό. Για τα νέα προγράμματα ρυθμίσεων, θα υπάρξει μια εβδομαδιαία έκθεση, 

που περιλαμβάνει ένα υποσύνολο των στοιχείων που περιγράφονται στην παράγραφο 28 και θα 

παραλαμβάνεται μέχρι την Τρίτη μετά την εβδομάδα στην οποία αναφέρεται. 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, δ) το ποσό της πληρωμής που αναμένεται βάσει της συμφωνίας στο υπόλοιπο έτος με 

βάση του ποσού του χρέους στο πρόγραμμα εκείνη τη στιγμή, και ε) τον αριθμό των οφειλετών και 

το ύψος του χρέους που έχουν εκπέσει από το πρόγραμμα ρύθμισης από την αρχή του έτους μέχρι 

σήμερα. 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.   

 

33. Η έκθεση από το Υπουργείο Εργασίας των προγραμμάτων ρυθμίσεων των ασφαλιστικών 

εισφορών θα παρέχει πληροφορίες για τα προγράμματα ρύθμισης του ΚΕΑΟ καθώς και 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προγράμματα ρυθμίσεων για τους δύο μεγαλύτερους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) τα οποία δεν παρακολουθούνται από το 

ΚΕΑΟ. Η έκθεση από το Υπουργείο Εργασίας θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με τα 

παλαιά προγράμματα ρυθμίσεων για τα οποία εξακολουθούν να εισπράττονται οφειλές από τα 

ταμεία. 

 

ΙΣΤ. Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Χρεών Ασφαλιστικών Εισφορών 

34. 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 2013, (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 ΚΕΑΟ περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό 

και την αξία των νομικών ενεργειών είσπραξης (επιστολή κοινοποίησης έναρξης μέτρων αναγκαστικής 

είσπραξης, κατασχέσεις, έκδοση ενταλμάτων κατάσχεσης, κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, κατάσχεση 

κινητής περιουσίας, υποθήκες, πλειστηριασμοί και πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις). 

 

35. 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 τέσσερις μεγαλύτερους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ). 

 

  ΙΖ. Παρακολούθηση εκκρεμών ελέγχων και ερευνών ΣΔΟΕ από 30 Οκτωβρίου 2013  

36. Ορισμοί. Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ελέγχων και ερευνών στο πλαίσιο αυτό νοείται ως 

φορολογικές και τελωνειακές περιπτώσεις ελέγχων από το ΣΔΟΕ από 30 Οκτωβρίου 2013 και 

σχετίζονται με φορολογικές και τελωνειακές αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στη 

ΓΓΔΕ. Στις 31ης Οκτωβρίου του 2013, εντοπίστηκαν 10.968 τέτοιες εκκρεμείς περιπτώσεις. 

37. Υποστηρικτικό υλικό. Το ΣΔΟΕ θα υποβάλει έκθεση για τον αριθμό των προαναφερομένων 

εκκρεμών ελέγχων σε μηνιαία βάση (μία εβδομάδα μετά τη λήξη κάθε μήνα), αρχής γενομένης 

από τον Μάρτιο του 2014. 

 

ΙΗ. Παρακολούθηση της απόδοσης των Μητρώων Δεσμεύσεων  

38. Ορισμός 

 Το πλαίσιο παρακολούθησης για την εκτέλεση των μητρώων δεσμεύσεων  περιλαμβάνει: (i) το 

ποσοστό των θεσμικών μονάδων (κράτος και φορείς της γενικής κυβέρνησης) που παρέχουν στην 

διαδικτυακή πύλη του ΓΛΚ τα προκαθορισμένα στοιχεία με οικονομικές πληροφορίες της 

εγκυκλίου για τα μητρώα δεσμεύσεων στο τέλος κάθε μήνα, με βάση τα στοιχεία από τα μητρώα 

δεσμεύσεων τους και (ii) τις διαφορά μεταξύ του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

τρίτους  των μη κρατικών φορέων  της γενικής κυβέρνησης που αναφέρθηκαν στην διαδικτυακή 

πύλη του ΓΛΚ  χρησιμοποιώντας δεδομένα από μητρώα δεσμεύσεων και τις συνολικές 

ληξιπρόθεσμες οφειλές που αναφέρθηκαν μέσω μηνιαίων ερευνών, π.χ. το σύνολο όλων των 

φορέων σε απόλυτη τιμή του (ληξιπρόθεσμα μηνιαίων ερευνών μείον ληξιπρόθεσμα διαδικτυακής 

πύλης ΓΛΚ) διαιρούμενο με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 



 Οι θεσμικοί φορείς αναφοράς (κράτος και φορείς της γενικής κυβέρνησης) περιλαμβάνουν 

οποιαδήποτε φορέα στο πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ των 

οποίων οι συνολικές ετήσιες δαπάνες ξεπερνούν το € 1 εκατ. στο πρόσφατο οικονομικό έτος που 

έχει κλείσει. Το σύνολο των εκθέσεων των θεσμικών μονάδων ενημερώνεται τον 4ο μήνα μετά την 

ενημέρωση του μητρώου των φορέων γενικής κυβέρνησης που δημοσιεύονται. 

 Οι καταχωρήσεις στη διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνουν όλα τα πεδία με οικονομικές πληροφορίες, 

όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του ΓΛΚ  στις  28η Φεβρουαρίου του 2014 σχετικά με τη 

διαχείριση  των μητρώων δεσμεύσεων(αριθμός πρωτοκόλλου  2/18993/DPDSM, τμήμα Κ).  Αυτό 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σωρευτικές αδέσμευτες δημόσιες δαπάνες, δεσμεύσεις που έχουν 

γίνει, το ποσό των τιμολογίων που έχουν λάβει, οι πληρωμές, και την ηλικία των απλήρωτων 

ληξιπρόθεσμων τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερουμένων. 

39. Υποστηρικτικό υλικό. Μηνιαία συνοπτική πληροφόρηση 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 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 (συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων δαπανών στο πιο πρόσφατα κλεισμένο οικονομικό 

έτος) θα διατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, όταν μια ενημέρωση στο μητρώο δημοσιευθεί. 

 

ΙΘ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

40. Ορισμός: 

 Μία εκκρεμής αίτηση συνταξιοδότησης είναι μια αίτηση που κατατίθεται από ασφαλισμένο ή το 

δικαιούχο πρόσωπο για την υποδοχή ενός γήρατος, αναπηρίας ή σύνταξης επιζώντων. Η αίτηση 

συνταξιοδότησης θα πρέπει να υπολογίζεται ως εκκρεμής αν μια απόφαση σχετικά με την 

εγκυρότητα και το ποσό που οφείλεται βάσει της απαίτησης δεν έχει ληφθεί μέχρι το τέλος του 

μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκε η αίτηση. 

41. Υποστηρικτικό υλικό: Μηνιαία στοιχεία για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης (αριθμός 

και συνολική αξία των αξιώσεων της αίτησης) για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΟΓΑ θα πρέπει να 

παρέχονται από το Υπουργείο Εργασίας.  

 

 



Κ. Κλειστά επαγγέλματα 

42. Οι στόχοι για τα επαγγέλματα, όπως αναφέρθηκαν στην παράγραφο 27 του ΜEFP οριοθετούνται 

στον Πίνακα 4 του TMU. 



 

 

        
 

                        

  
Πίνακας 1Α. Ελλάδα: Ετήσια συνολικά πλαφόν απασχόλησης για τη Γενική Κυβέρνηση, 2012-2016 

  
  (αριθμός ατόμων)   

                      2012 2013 2014 2015 2016   

  Γενική Κυβέρνηση 
       

 
707.609   

 
653.746   

 
635.227   

 
623.219   

 
606.170     

  
 

Τακτικό 
προσωπικό 

       

 
629.114   

 
599.207   

 
581.886   

 
570.271   

 
553.619     

  
 

Λοιπό προσωπικό 
       

 56.588    36.372    36.037    36.037    36.037     
  

 
Φορείς του Κεφαλαίου 1 

      
 20.446    16.587    15,723    15.330    14.933     

  
 

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε φορείς του Κεφ.1 
    

 1.461    1.580    1.580    1.580    1.580     
  

               
  

  
Στοιχεία 
Υπομνήματος: 

            
  

  
 

Φορείς Κεφ.1 μη ταξινομημένοι στη Γενική Κυβέρνηση 
   

 18.603    17.365    16.491    16.093    15.691     

  
 

Σύνολο Δημοσίου Τομέα (πλην ΕΣΠΑ και λοιπού προσωπικού αυτοχρηματοδοτούμενου 
 

726.212   
 

671.111   
 

651.717   
 

639.311   
 

621.860     

    ΕΣΠΑ και λοιπό προσωπικό αυτοχρηματοδοτούμενο        15.343    47.570    44.946    44.946    44.946     

  Πηγή: ΥΔΜΗΔ 
            

  
  

               
  

  
Σημείωση: Ως Δημόσιος Τομέας ορίζεται η Γενική Κυβέρνηση καθώς και τα ΝΠΙΔ που επιβλέπονται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις ή το κράτος, 
εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β   

  

Σημείωση: Ο αριθμός των υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης και αυτών εκτός γενικής κυβέρνησης  στους φορείς του Κεφαλαίου Α θα 
ενημερωθεί καθόσον αυτοί ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων της απογραφής. Αυτοί οι αριθμοί συμπεριλαμβάνουν προηγουμένως μη 
καταγεγραμμένους υπαλλήλους σε δημοτικούς φορείς και σε ΝΠΙΔ   

  
Σημείωση: Τα ανωτέρω πλαφόν βασίζονται σε προβλέψεις του ΓΛΚ και αποτυπώνουν τα μέτρα του πλέον πρόσφατου ΜΠΔΣ, καθώς και άλλες 
υποθέσεις που μπορεί να ενημερωθούν σε συνεργασία με ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ   

                                  



 

 

 

  Πίνακας 1Β. Ελλάδα: Σχήμα Διαθεσιμότητας, 2013-14   

  (Αριθμός ατόμων)   

    
Σχέδια Στελέχωσης: Σύνολο 

καλυπτόμενου προσωπικού 1/2/   
Προσωπικό που εισέρχεται σε 
καθεστώς κινητικότητας 3/4/   

Προσωπικό που εξέρχεται από την 
Διοίκηση 5/6/   

  
 

Στόχος Πραγματοποιηθέν   Στόχος Πραγματοποιηθέν   Στόχος Πραγματοποιηθέν   

  
         

  

   2013   
 

  
 

    
 

      

   Q1    …    0   
 

 …    0   
 

 …    0     

   Q2      211.000   
 

 …    …   
 

 …    2.500     

   Q3    400.000    198.991   
 

 12.500    8.401   
 

 2.000    704     

   Q4    207.754    
 

  12.500    7.460   
 

 2.000    336     

   Σύνολο 5/    607.754    409.991   
 

 25.000    15.861   
 

 4.000    3.540     

              2014       
 

    
 

      

   Q1    …    167.115   
 

 …    8.011   
 

 1.000    3.034     

   ΧΧΑπρίλιος 2014 7/       
 

   1.470   
 

   77     

   Q2    …    …   
 

 …    …   
 

 4.000    …     

   Q3    …    …   
 

 …    …   
 

 5.000    …     

   Q4    …    …   
 

 …    …   
 

 1.000    …     

  Σύνολο  0    167.115   
 

 0    9.481   
 

 11.000    3.111     

  Γενικό Σύνολο  607.754    577.106   
 

 25.000    25.342   
 

 15.000    6.651     

  Πηγή: ΥΔΜΗΔ, ΕΑΠ 

        
  

  1/ Όπως αναφέρθηκαν από την Απογραφή και στοιχεία από ΝΠΙΔ   

  2/ 18,920 υπάλληλοι εξαιρούνται από τα σχέδια στελέχωσης καθώς οι δομές απασχόλησής τους δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν -- πχ οι δικαστές και οι κληρικοί   

  
3/ Όπως αναφέρθηκαν από την ΕΑΠ. Η βάση δεδομένων της απογραφής αναφέρει ότι 25,522 υπάλληλοι έχουν τεθεί υπό καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς περιλαμβάνει 78 προσωρινές 
διαταγές και 102 υπαλλήλους των οποίων η μισθολογική προσαρμογή δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί από την ΕΑΠ, καθώς δεν πληρώνονται από την ΕΑΠ   

  4/ Οι αριθμοί για την κινητικότητα του τρίτου τριμήνου 2013 περιλαμβάνουν 3,752 υπαλλήλους από την αναδιοργάνωση των Εφοριών   

  

5/ Όπως αναφέρθηκαν από την βάση δεδομένων της απογραφής. Η ΕΑΠ επιβεβαιώνει 6,651 εξόδους. Οι ανωτέρω αριθμοί δεν συμπεριλαμβάνουν 1,708 συμβάσεις που έληξαν λόγω 
απόρριψης προσωρινών διαταγών και 100 αναμενόμενες εξόδους ως αποτέλεσμα του κλεισίματος/ συγχώνευσης 22 φορέων τον Απρίλιο του 2014, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, που 
βρίσκεται σε εφαρμογή.   

  

6/ Οι πραγματοποιηθείσες είναι μικτές έξοδοι και περιλαμβάνουν άτομα εντός τριών ετών από την ημερομηνία πρώιμης συνταξιοδότησης. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν επιτύχει τον 
σωρευτικό στόχο 5,000 εξόδων για το τέλος Μαρτίου 2014 και βρίσκονται στην διαδικασία επιβεβαίωσης του ιστορικού απασχόλησης αυτών των ατόμων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συμβατότητα με τον ορισμό της εξόδου στο ΤΜΣ.   

  7/ Την 24η Απριλίου 2014   

 



 

 

Πίνακας 2Α. Ελλάδα: Κύριοι Δείκτες Απόδοσης στη Φορολογική Διοίκηση, 2014 

Δείκτης 
2014 Στόχος 1/ 

Τέλος Ιουνίου 
Τέλος 

Σεπτεμβρίου Τέλος Δεκεμβρίου 

Είσπραξη Χρεών    

Είσπραξη φορολογικών χρεών στο τέλος του προηγούμενου έτους (εκ. 
Ευρώ) 1.000 1.500 2.000 

Είσπραξη νέων χρεών το τρέχον έτος (ποσοστό των νέων χρεών του 
έτους) 16% 21% 25% 

Φορολογικοί έλεγχοι και είσπραξη από μεγάλους φορολογουμένους    

Αριθμός ελέγχων πλήρους έκτασης βάσει ανάλυσης κινδύνου του έτους 
2/ 250 375 500 

Αριθμός προσωρινών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου του έτους 3/ 340 510 680 

Εισπράξεις ελέγχων πλήρους έκτασης του έτους (ποσοστό 
επιβαλλόμενων φόρων και ποινών) 65,0% 65,0% 65,0% 

Εισπράξεις προσωρινών ελέγχων του έτους (ποσοστό επιβαλλόμενων 
φόρων και ποινών) 65,0% 65,0% 65,0% 

Έλεγχοι και είσπραξη από άτομα με υψηλό πλούτο    

Αριθμός ολοκληρωμένων ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου το τρέχον 
έτος 4/ 307 513  720 

Εισπράξεις επιβαλλομένων ελέγχων του έτους (ποσοστό επιβαλλόμενων 
φόρων και ποινών) 50,0% 50,0% 50,0% 

Εσωτερικός έλεγχος και ακεραιότητα ανθρώπινου δυναμικού    

Έλεγχος από το ΥΠΟΙΚ στα περιουσιακά στοιχεία των διευθυντικών 
στελεχών της ΓΓΔΕ 5/ 48 87 125 
Έλεγχος από το ΥΠΟΙΚ στα περιουσιακά στοιχεία του λοιπού προσωπικού 
της ΓΓΔΕ 5/ 63 107 150 

Υπηρεσίες φορολογούμενων    
Ποσοστό αιτήσεων επιστροφών ΦΠΑ που έχουν πληρωθεί ή απορριφθεί 
μέσα σε 90 ημέρες 6/ 70% 80% 90% 
Ποσοστό αιτήσεων επιστροφών φόρου εισοδήματος που έχουν πληρωθεί 
ή απορριφθεί 30% 55% 75% 
Ανώτατο όριο αποθέματος αιτήσεων επιστροφής φόρου (με ή χωρίς 
ΑΦΕΚ) 7/ 2,4 2,2 2,0 
Πρόληψη ξεπλύματος εσόδων από φοροδιαφυγή    
Αριθμός επιτόπιων ελέγχων ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
στοχευόμενων σε τράπεζες με υψηλότερο ρίσκο κακής χρήσης από 
φοροφυγάδες 8/ 3 6 9 
Πηγή: Ελληνικές Αρχές και προσωπικό ΔΝΤ    
1/ Σωρευτικοί έλεγχοι από τον Ιανουάριο κάθε έτους    
2/ Αν το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών είναι μικρότερο των 250 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο, ο στόχος για ελέγχους τον Ιούνιο θα αυξηθεί 
για να διασφαλιστεί η επίτευξη του συνολικό ετήσιου αριθμού επιβαλλόμενων φόρων και ποινών ύψους τουλάχιστον 1000 εκατομμυρίων ευρώ.  
3/ Αν το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών είναι μικρότερο των 80 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο, ο στόχος για ελέγχους τον Ιούνιο θα αυξηθεί για 
να διασφαλιστεί η επίτευξη του συνολικό ετήσιου αριθμού επιβαλλόμενων φόρων και ποινών ύψους τουλάχιστον 320 εκατομμυρίων ευρώ.  
4/ Αν το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών είναι μικρότερο των 72 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο, ο στόχος για ελέγχους τον Ιούνιο θα αυξηθεί για 
να διασφαλιστεί η επίτευξη του συνολικό ετήσιου αριθμού επιβαλλόμενων φόρων και ποινών ύψους τουλάχιστον 288 εκατομμυρίων ευρώ. 
5/Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΟΙΚ. Ως διευθυντικά στελέχη της ΓΓΔΕ νοούνται οι γενικοί διευθυντές, οι 
διευθυντές και οι τμηματάρχες των κεντρικών αλλά και των τοπικών γραφείων της ΓΓΔΕ. Ως λοιπό προσωπικό της ΓΓΔΕ νοούνται όλοι οι εργαζόμενοι εκτός των 
διευθυντικών στελεχών όπως αυτά ορίστηκαν παραπάνω. Οι παραπάνω ορισμοί αφορούν πρώην και τωρινούς εργαζόμενους. 
6/ Μόνο για αιτήματα που παρελήφθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2014.  Η περίοδος των 90 ημερών αναφέρεται στη περίοδο μεταξύ της πραγματοποίησης του 
αιτήματος και της τελικής πληρωμής προς τον αιτούντα ή την απόρριψη του αιτήματος. Το ποσοστό υπολογίζεται ως ακολούθως. Ο αριθμητής είναι ο 
συνολικός αριθμός αιτημάτων για επιστροφή φόρων που πληρώθηκαν ή απορρίφθηκαν εντός 90 ημερών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο παρονομαστής 
είναι το άθροισμα του ονομαστή και του συνολικού αριθμού αιτημάτων για επιστροφή φόρου που εκκρεμούν για περισσότερο από 90 ημέρες την ημέρα 
αξιολόγησης. 
7/  Δισεκατομμύρια Ευρώ 
8/ Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τν ομάδα κατά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος του Τμήματος για την Εποπτεία της Πίστης και Συναφών 
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών της Τράπεζας της Ελλάδος 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Πίνακας 2Β. Ελλάδα: Κύριοι Δείκτες Απόδοσης στις Ασφαλιστικές Εισφορές, 2014 

Δείκτης 
2014 Στόχος 1/ 

Τέλος Ιουνίου 
Τέλος 

Σεπτεμβρίου Τέλος Δεκεμβρίου 

Συμμόρφωση Πληρωμών Ασφαλιστικών Ταμείων    

Ποσοστό συνολικών εισφορών τρέχοντος έτους  που τιμολογήθηκαν ή 
δηλώθηκαν στο Ταμείο 2/ 90% …. 93% 

ΙΚΑ 
58% … 70% 

ΟΑΕΕ 
78% … 85% 

ΕΤΑΑ 
40% … 50% 

ΟΓΑ    

Εισπρακτική Απόδοση και Επιβολή του ΚΕΑΟ    
Είσπραξη χρεών για ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μεταφερθεί στο 
ΚΕΑΟ 3/ 100 200 350 
Ποσοστό Δράσεων Προκαταβολικών Εισπράξεων που έχουν υιοθετηθεί 
εντός 3 μηνών από την μεταβίβαση των χρεών ενεργών οφειλετών /4 25% 35% 50% 

Έγκαιρη μεταφορά χρεών στο ΚΕΑΟ    

Ποσοστό χρεών ενεργών οφειλετών που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ 5/ 
   

ΙΚΑ 95% 95% 95% 

ΟΑΕΕ 40% 60% 95% 
ΕΤΑΑ 40% 60% 95% 
ΟΓΑ 95% 95% 95% 
Πηγή: Ελληνικές Αρχές και προσωπικό ΔΝΤ    
1/ Σωρευτικοί έλεγχοι από τον Ιανουάριο κάθε έτους    
2/ Για κάθε περίοδο αναφοράς, η συμμόρφωση σχετικά με τη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται ως το ποσό των 
ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους που έχουν πληρωθεί προς το ταμείο διαιρεμένο με το ποσό που έχει τιμολογηθεί ή δηλωθεί, 
εκφρασμένο ως ποσοστό. 
3/ Εκατομμύρια Ευρώ. 
4/ Το ποσοστό υπολογίζεται ως ακολούθως. Ο αριθμητής είναι το συνολικό ποσό χρεών ενεργών οφειλετών όπου  υλοποιείται δράση 
προκαταβολικής είσπραξης εντός τριών μηνών από τη στιγμή μεταφοράς του χρέους στο ΚΕΑΟ. Ο παρονομαστής είναι το άθροισμα του 
αριθμητή, και το υπόλοιπο των συνολικών χρεών ενεργών οφειλετών την ημερομηνία αξιολόγησης  που έχει γίνει παρακράτηση από το 
ΚΕΑΟ για περισσότερο από 3 μήνες χωρίς να έχει υλοποιηθεί δράση προκαταβολικής είσπραξης. Ως υπάρχον οφειλέτης ορίζεται ο 
οφειλέτης με μέρος του χρέους που είναι απρόσκοπτο (εξαιρουμένων αμφισβητήσεων, χρεοκοπιών, κρατικών φορέων και δήμων), με 
λιγότερο από 180 ημέρες έως ότου καταστεί ληξιπρόθεσμο, και με το συνολικό χρέος του οφειλέτη να ξεπερνά τις 5.000 Ευρώ. Ως Δράση 
Προκαταβολικής Είσπραξης νοείται μια δράση που υιοθετείται από το ΚΕΑΟ σε συνέχεια τη δεύτερη αυτόματη προειδοποίηση που έχει 
εκδοθεί από το ΚΕΑΟ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή της είσπραξης του χρέους ή τον χαρακτηρισμό της οφειλής ως μη 
εισπράξιμη. Αν ο φορολογούμενος αρχίσει να αποπληρώνει το χρέος μετά την πρώτη αυτόματη προειδοποίηση, η τελευταία θεωρείται ως 
δράση προκαταβολικής είσπραξης. 
5/ Το ποσοστό υπολογίζεται ως ακολούθως. Ο αριθμητής είναι το συνολικό ποσό χρεών ενεργών οφειλετών που μεταβιβάζεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου από ένα ασφαλιστικό ταμείο στο ΚΕΑΟ. Ο παρονομαστής είναι το άθροισμα του αριθμητή και του υπολοίπου χρεών 
των συνολικών ενεργών οφειλετών που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά ακόμα διακρατούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία την ημερομηνία 
αξιολόγησης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Ελλάδα: Κύριοι Δείκτες Απόδοσης ση Διαχείριση Δημόσιων 
Οικονομικών, 2014 

Δείκτης 
2014 Στόχος 1/ 

Τέλος Ιουνίου 
Τέλος 

Σεπτεμβρίου Τέλος Δεκεμβρίου 

α. Ανώτατο όριο στην μέση περίοδο για την πληρωμή δαπανών η 
απόρριψη μετά την λήψη των τιμολογίων από το κράτος, 
συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Οικονομικών και τα αρμόδια 
υπουργεία. 2/ 40 30 29 

 Όριο ημερών    

β. Κατώτατο όριο ποσοστού πραγματικών μεταφορών από το ΙΚΑ προς 
τον ΕΟΠΥΥ των ποσών που πρέπει να μεταφερθούν. 3/ 
Κατώτατο όριο ποσοστού 

97% 98% 99% 

γ. Κατώτατο όριο ποσοστού αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 
δημόσια νοσοκομεία στον ΕΟΠΠΥ για ασφαλισμένους ασθενείς 4/ 
Κατώτατο όριο ποσοστού 
 

50% 75% 85% 

δ. Κατώτατο όριο ποσοστού πλήρων ελέγχων που πραγματοποιούνται 
από τον ΕΟΠΥΥ αιτημάτων του 2013 ή 2014  που γίνονται στον ΕΟΠΥΥ 
από ιδιωτικούς φορείς για ασφαλισμένους ασθενείς. 5/ 
 
Κατώτατο όριο ποσοστού 
 

 
 
 
 

50% (2013) 

 
 
 
 

99% (2013) 

 
 
 
 

… 

 0% (2014)  0% (2014) 50% (2014) 

Πηγή: Ελληνικές Αρχές και προσωπικό ΔΝΤ    
1/ Σωρευτικοί έλεγχοι από τον Ιανουάριο 2014 εκτός και αν εξειδικεύεται διαφορετικά. Οι ΚΔΑ ισχύουν σε μεταβιβάσεις, υπηρεσίες, 
τιμολογήσεις, αιτήματα κλπ που πραγματοποιούνται εντός του 2014 εκτός και αν εξειδικεύεται διαφορετικά. Τιμολογήσεις και αιτήματα 
πριν το 2014 εξαιρούνται εκτός και αν εξειδικεύεται διαφορετικά. 
2/   Εφαρμόζεται σε κάθε τρίμηνο μόνο. Η μέση περίοδος υπολογίζεται σε όλα τα τιμολόγια που πληρώνονται ή απορρίπτονται κατά τη 
διάρκεια του τριμήνου, και τιμολόγια που ακόμα εκκρεμούν μετά το όριο του αριθμό των ημερών την ημέρα αξιολόγησης. Η περίοδος για 
κάθε τιμολόγιο μετριέται από τη στιγμή λήψης του τιμολογίου έως τη τελική πληρωμή, ή την απόρριψη με επιβεβαίωση, ή την ημερομηνία 
αξιολόγησης αν ακόμα εκκρεμεί μετά το χρονικό όριο. 
3/ Ο λόγος του ποσοστού υπολογίζεται ως ακολούθως. Ο αριθμητής για το 2014 είναι το ποσό της χρηματικής μεταβίβασης στον ΕΟΠΥΥ και 
των δαπανών που πληρώθηκαν από το ΙΚΑ εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο παρονομαστής είναι τα έσοδα που 
συλλέχθηκαν από το ΙΚΑ εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο. Αναμένεται πως ο αριθμητής θα είναι το ποσό της μεταβίβασης χρημάτων 
εντός μόνο του 2015.  
4/ Ο λόγος του ποσοστού υπολογίζεται ως ο αριθμός των σχετικών αιτημάτων (τιμολόγια και συναφή έγγραφα) χρησιμοποιώντας ΚΕΝ-
DGRs και/ή νοσήλια που υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ για ασφαλισμένους ασθενείς διαιρεμένων με τον αριθμό ασθενών που μένουν στο 
νοσοκομείο για μια τουλάχιστον ημέρα. Δεν επιτρέπεται παραπάνω από μια αίτηση ανά ασθενή που νοσηλεύεται. 
5/ Οι στόχοι του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου εφαρμόζονται σε πλήρεις ελέγχους αιτημάτων του 2013 που υποβάλλονται από ιδιωτικούς 
φορείς (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών νοσοκομείων, κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, κλπ) και ο στόχος του Δεκεμβρίου εφαρμόζεται 
σε πλήρεις ελέγχους αιτημάτων του 2014 που υποβάλλονται από ιδιωτικούς φορείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας 4. Ελλάδα : Ενέργειες πάνω στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 
Επάγγελμα Περιορισμοί για να καταργηθούν Χρόνος 
Αναλογιστές ∙ Τροποποίηση νομοθεσίας ώστε οι εξετάσεις πιστοποίησης να διεξάγονται από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικός 

φορέα πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ.  
∙ Τέλος Μαρτίου 2014 

 ∙ Έναρξη εξετάσεων ∙ Τέλος Μαΐου 2014 
Τεχνικά επαγγέλματα (56 
επαγγέλματα) 

∙ Υποβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του προεδρικού διατάγματος για την αντικατάσταση της επαγγελματικής 
εμπειρίας με σεμινάρια που διεξάγονται από εγκεκριμένους φορείς καθώς και για τα δίδακτρα για τα σεμινάρια που 
υποκαθιστούν την επαγγελματική εμπειρία.  

∙ Τέλος Απριλίου 2014 

Πωλητές λιπασμάτων και 
υλικού πολλαπλασιασμού 
και προστασίας των 
φυτών (10 Επαγγέλματα) 

∙ Υποβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας των προεδρικών διαταγμάτων (2) που θέτουν τις προδιαγραφές για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα 
∙ Έκδοση δευτερεύουσας νομοθεσίας για την θέσπιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
∙ Θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πωλήσεις 

 
∙ Τέλος Απριλίου 2014 
∙ Τέλος Μαΐου 2014 
∙ Τέλος Ιουνίου 2014 

Γεω-τεχνικοί (Αγρονόμοι, 
δασολόγοι, γεωλόγοι, 
ιχθυολόγοι)  

∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για την κατάργηση της υποχρεωτικής έκδοσης επαγγελματικής ταυτότητας και της συνδρομής 
στο γεω-τεχνικό επιμελητήριο 
∙ Κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας γεω-τεχνικών για δήμους μεγαλύτερους από 5000 κατοίκους 

∙ Τέλος Απριλίου 2014 
 
∙ Τέλος Μαρτίου 2014 

Δικηγόροι ∙ Αποσαφήνιση της αναφοράς για ελάχιστο μισθού των επί μισθίω δικηγόρων στον κώδικα δικηγόρων.  ∙ Προαπαιτ. δράση 
 ∙ Υιοθέτηση νομοθεσία για την κατάργηση από τον κώδικα δικηγόρων της αποζημίωσης απόλυσης στην περίπτωση 

οικειοθελούς αποχώρησης και την εισαγωγή πρόβλεψης, παρόμοιας με αυτή του άρθρου 7 του νόμου 2112/1920 (ώστε 
κάθε μονομερής δυσμενής μεταβολή των όρων της έμμισθης σύβασης που είναι επιζήμια για τον δικηγόρο να 
τεκμαίρεται σαν τερματισμός της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη) 

∙ Προαπαιτ. Δράση 

 

Μηχανικοί 
(Συμπεριλαμβανομένων 
των αρχιτεκτόνων και 
τοπογράφων) 

∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση των αδικαιολόγητων ή μη αναλογικών απαιτήσεων που δεσμεύουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες για συγκεκριμένα επαγγέλματα, σύμφωνα με την γνώμη της ΕΑΑ.  
∙ Ολοκλήρωση της άσκησης απεικόνισης ώστε να καταγραφεί όλη η υπάρχουσα πρωτεύουσα και δευτερεύουσα 
νομοθεσία που χρειάζεται είτε να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί το νέο νομικό πλαίσιο. 

∙ Τέλος Ιουνίου 2014 
 
∙ Τέλος Ιουνίου 2014 

 ∙ Υποβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του προεδρικού διατάγματος που καθορίζει τις προδιαγραφές για τις 
πολύπλοκες δραστηριότητες 

∙ Τέλος Ιουνίου 2014 

Εταιρίες εμπορίας 
πετρελαίου 

∙ Υιοθέτηση εφαρμοστικών διατάξεων συνεπών με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από την νομοθεσία  
∙ Τέλος Νοεμβρ. 2014 

 ∙ Χονδρεμπόριο : Υιοθέτηση νομοθεσίας για την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα διύλισης και χονδρικού εμπορίου.  

∙ Τέλος Απριλίου 2014 

 ∙ Λιανεμπόριο : Ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών :  
  Στις αστικές περιοχές ∙ Τέλος Απριλίου 2014 
  Στην υπόλοιπη Ελλάδα ∙ Τέλος Αυγ.  2014 
Μεσολαβητές ∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για το άνοιγμα του επαγγέλματος του μεσολαβητή σε μη-δικηγόρους.  ∙ Προαπαιτ. Δράση 



 

 

 

Επαγγέλματα υγείας ∙ Κλινικές μίας ημέρας  
  Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη θέσπιση κλινικών μιας ημέρας 

 Υιοθέτηση όλης της απαραίτητης δευτερεύουσας νομοθεσίας για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών 
για την εγκαθίδρυση κλινικών μιας ημέρας.  

 Υιοθέτηση νομοθεσίας για (i) την μείωση των απαιτήσεων ελάχιστης τετραγωνικής επιφάνειας, (ii) να 
επιτραπεί η συστέγαση όλων των παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την εξαίρεση των επαγγελμάτων 
που είναι απαραίτητα για την θεραπεία του ασθενή.  

∙ Τέλος Απριλίου 2014 
∙ Τέλος Μαΐου 2014 

 
∙ Τέλος Μαΐου 2014 

Κομμωτήρια /μανικιούρ ∙ Επανεξέταση των απαιτήσεων για αδειοδότηση για τα κομμωτήρια/μανικιούρ σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές 

της ΕΕ. 

∙ Τέλος Απριλίου 2014 

 ∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων αδειοδότησης για τα κομμωτήρια/μανικιούρ με τις 
βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ 

∙ Τέλος Ιουνίου 2014 

Φορτοεκφορτωτές ∙ Θέσπιση εισαγωγικής εκπαίδευσης 
∙ Έναρξη εισαγωγικής εκπαίδευσης 

∙ Τέλος Απριλίου 2014 
∙ Τέλος Ιουλίου 2014 

Τεχνικοί τηλεόρασης ∙ Ανάκληση υπάρχοντος συστήματος αδειοδότησης ∙ Τέλος Απριλίου 2014 
Ενεργειακοί επιθεωρητές ∙ Διεξαγωγή πιστοποιημένων εξετάσεων ∙ Τέλος Μαΐου 2014 
Φαρμακεία ∙ Υλοποίηση των συστάσεων του ΟΟΣΑ ως προς την ιδιοκτησία και τη λειτουργία των φαρμακείων, όπως ορίζεται από 

στο ΜΟΧΠ ¶30. 
∙ Προαπαιτ. Δράση 

Συμβολαιογράφοι ∙ Αξιολόγηση των χρεώσεων και των αποκλειστικών δραστηριοτήτων των συμβολαιογράφων και υιοθέτηση νομοθεσίας 
για την ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.  

∙ Τέλος Σεπτ. 2014 

Δικαστικοί επιμελητές ∙ Αξιολόγηση των προϋποθέσεων εισόδου, των σταθερών αμοιβών, και των δεσμευμένων δραστηριοτήτων για τους 
δικαστικούς επιμελητές και ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.  
∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση των αδικαιολόγητων η δυσανάλογων προϋποθέσεων σύμφωνα με την 
γνώμη της ΕΕΑ 

∙ Τέλος Ιουνίου 2014 
 
∙ Τέλος Σεπτ. 2014 

Υποθηκοφύλακες   ∙ Αξιολόγηση των προϋποθέσεων εισόδου, των σταθερών αμοιβών, και των δεσμευμένων δραστηριοτήτων για τους 
υποθηκοφύλακες και ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.  
∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση των αδικαιολόγητων η δυσανάλογων προϋποθέσεων σύμφωνα με την 
γνώμη της ΕΕΑ 

∙ Τέλος Ιουνίου 2014 
 
∙ Τέλος Σεπτ. 2014 

Κέντρα ψυχαγωγίας και 
αθλητισμού 

∙ Αξιολόγηση των περιορισμών για την ίδρυση κέντρων ψυχαγωγίας και αθλητισμού (ελάχιστες απαιτήσεις χώρου , 
περιοριστική λίστα δραστηριοτήτων που παρέχονται κτλ) σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.  
∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση των αδικαιολόγητων η δυσανάλογων προϋποθέσεων σύμφωνα με την 
γνώμη της ΕΕΑ 

∙ Τέλος Μαρτίου 2014 
 
 
∙ Τέλος Ιονίου 2014 

Ναυτικοί ∙ Αξιολόγηση των περιορισμών εισόδου και δραστηριότητας των ναυτικών και ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες 
πρακτικές της ΕΕ. 
∙ Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση των αδικαιολόγητων η δυσανάλογων προϋποθέσεων σύμφωνα με την 
γνώμη της ΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της απαίτησης για παρακράτηση του ποσού της συνδρομής 
μέλους της ένωσης από τον μισθό.  

∙ Τέλος Απριλίου 2014 
∙ Τέλος Απριλίου 2014 



 

 

 

Πίνακας 5. Ελλάδα: Εφαρμογή των Συστάσεων στη Μελέτη Αξιολόγησης των Συνθηκών Ανταγωνισμού1 

Σύσταση ΟΟΣΑ Συμφωνηθείσες Μεταρρυθμίσεις Χρονικό σημείο Επόμενα βήματα
2
 

Μη συνταγογραφούμενα προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                  
Να απελευθερωθούν πλήρως οι τιμές των μη 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και των 
διαιτητικών προϊόντων.                                                         
Να επιτραπεί η πώληση των μη 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και των 
διαιτητικών προϊόντων έξω.                                                     

Να διατηρηθεί το ανώτατο όριο στις μη 
συνταγογραφούμενες τιμές με βάση το 
μέσο όρο των τριών χαμηλότερων μη 
συνταγογραφούμενων τιμών στις χώρες 
μέλη της Ε.Ε., και να επιτραπεί στις τιμές 
να κινούνται ελεύθερα προς τα κάτω.                                                                                     
Να επιτραπεί η πώληση εκτός 
φαρμακείων (και μέσω διαδικτύου) των 
διαιτητικών προϊόντων.              

Προαπαιτούμενη δράση Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
ουσιαστική μείωση των μη 
συνταγογραφούμενων τιμών μέχρι το 
τέλος Ιουνίου 2014, τα κανάλια λιανικής 
πώλησης θα απελευθερωθούν αμέσως 
για όλα τα μη συνταγογραφούμενα 
προϊόντα. 

Φαρμακεία                                                                  
Να απελευθερωθεί η ιδιοκτησία/λειτουργία 
των φαρμακείων (π.χ. απαίτηση για τον 
ιδιοκτήτη να είναι φαρμακοποιός, ένα 
φαρμακείο ανά φαρμακοποιό, ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ φαρμακείων κλπ.) 

Να καταργηθούν (i) ο περιορισμός του 
ενός φαρμακείου ανά φαρμακοποιό, (ii) 
όλοι οι γεωγραφικοί περιορισμοί για τις 
ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των 
φαρμακείων και (iii) η προηγούμενη 
έγκριση από τη Νομαρχία για την ίδρυση 
φαρμακείου. 

Προαπαιτούμενη δράση Να γίνει επισκόπηση μέχρι το τέλος 
Σεπτεμβρίου 2014 στις πρακτικές των 
άλλων χωρών της Ε.Ε., και να 
νομοθετηθούν μέχρι το τέλος του 2014 
οι απαραίτητες ώστε να ευθυγραμμιστεί 
το πλαίσιο ιδιοκτησίας των φαρμακείων 
στην Ελλάδα με εκείνο των βέλτιστων 
πρακτικών της Ε.Ε. 

Γάλα                                                                                   
Να καταργηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής του 
γάλατος στο ράφι και να καθοριστεί η 
μεθοδολογία παστερίωσης 

Να παραταθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής 
του γάλατος στο ράφι από 5 σε 7 μέρες, 
και να εισαχθεί επιπρόσθετος ορισμός 
για  το γάλα που συσκευάζεται σε 24 
ώρες και λήγει σε δύο μέρες μετά.  

Προαπαιτούμενη δράση Να αξιολογηθεί η επίδραση των 
μεταρρυθμίσεων αυτών μέχρι το τέλος 
του 2014, και να γίνουν επιπρόσθετες 
νομοθετικές αλλαγές αμέσως σε 
περίπτωση που οι τιμές του γάλατος 
παραμείνουν υψηλές.  

Ψωμί/αρτοποιεία                                                         
Να εξαλειφθούν οι αυστηροί ορισμοί για τα 
αρτοποιεία, οι περιορισμοί για την πώληση 
άρτου. 

Να επιτραπεί η πώληση του ψωμιού σε 
παντοπωλεία. 

Προαπαιτούμενη δράση Να αξιολογηθεί μέχρι το τέλος 
Σεπτεμβρίου και αν κριθεί απαραίτητο 
και υιοθετηθούν μέχρι το τέλος του 2014 
αλλαγές που θα ευθυγραμμίσουν τον 
ορισμό των αρτοποιείων με τις βέλτιστες 
πρακτικές της Ε.Ε. 

1 Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως τις συστάσεις του ΟΟΣΑ στη Μελέτη Αξιολόγησης των Συνθηκών Ανταγωνισμού του Μαρτίου 2014 
(βλέπε σύνδεσμο) 

2 Οι αλλαγές παρακολούθησης θα γίνουν σε διαβούλευση με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.   
   

 

 



 

 

 

Πίνακας 5. Ελλάδα: Εφαρμογή των Συστάσεων στη Μελέτη Αξιολόγησης των Συνθηκών Ανταγωνισμού 
Σύσταση ΟΟΣΑ Συμφωνηθείσες Μεταρρυθμίσεις Χρονικό σημείο Επόμενα βήματα 

Κυριακάτικο εμπόριο                                       
Να εξεταστούν δύο επιλογές: (i) Να 
επιτραπεί το κυριακάτικο εμπόριο 
από τις 11 π.μ.-8 μ.μ. χωρίς 
περιορισμούς στο μέγεθος του 
καταστήματος, ή (ii) να γίνει μία 
δοκιμή με τη χαλάρωση του 
κυριακάτικου εμπορίου σε 
επιλεγμένο αριθμό τουριστικών 
περιοχών (ή πόλεων) σε όλη την 
Ελλάδα. 

Να επιτραπεί το κυριακάτικο 
εμπόριο σε 3 νέες τουριστικές 
περιοχές 

Προαπαιτούμενη 
δράση 

Να διευκρινιστεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014 ότι οι τρεις νέες τουριστικές 
περιοχές περιλαμβάνουν: α) στο Νότιο Αιγαίο ολόκληρο το νησί της 
Ρόδου και της Κω, και την Ερμούπολη (πρωτεύουσα της Σύρου) β) στην 
Κεντρική Μακεδονία, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
περιλαμβανομένης και της Τσιμισκή, και την Χαλκιδική και γ) στην Αττική, 
το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της 
Ερμού και της Ομόνοιας, και τη Ραφήνα (το δεύτερο λιμάνι της Αθήνας).                                                                                      
Να γίνει επισκόπηση της εμπειρίας των μεταρρυθμίσεων αυτών, και σε 
αυτή τη βάση να αποφασισθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 αν θα 
επεκταθούν άμεσα οι πρόσφατες αλλαγές σε όλη τη χώρα.                                                                                          

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης/φορτηγά/λεωφορεία                                
Να αρθούν οι περιορισμοί στην 
αδειοδότηση/ λειτουργία των 
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης, φορτηγών και 
λεωφορείων. 

Για ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό, 
να μειωθεί η ελάχιστη διάρκεια 
μίσθωσης από τις 12 σε 6 ώρες, και 
να καταργηθούν οι απαιτήσεις για 
κοινωνική ασφάλιση, απολυτήριο 
λυκείου, και ξένη γλώσσα. Για τα 
φορτηγά ιδιωτικής χρήσης μέχρι 3 
τόνους για τη μεταφορά του 
ημερήσιου τύπου, να καταργηθούν 
οι περιορισμοί για μία μόνο άδεια.  

Προαπαιτούμενη 
δράση 

Να γίνει αξιολόγηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και να υιοθετηθούν 
αλλαγές μέχρι το τέλος του 2014 ώστε να ευθυγραμμιστεί η αδειοδότηση 
των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. 

Εκπτώσεις                                                              
Να επιτραπεί στους εμπόρους 
λιανικής να αποφασίζουν τον 
χρόνο και τη διάρκεια των 
εκπτωτικών περιόδων, και να 
καταργηθούν διάφοροι 
περιορισμοί στις εκπτωτικές 
προσφορές. 

Να καταργηθούν περιορισμοί στις 
εκπτωτικές προσφορές.                                                     
Να εισαχθεί κώδικας δεοντολογίας 
που θα παρέχει κατευθυντήριες 
οδηγίες για τις εκπτώσεις και τις 
προσφορές. 

Προαπαιτούμενη 
δράση     
Σεπτέμβριος 2014 

Να αξιολογηθούν μέχρι το τέλος του 2014 οι περιορισμοί στις χρονικές 
περιόδους των εκπτώσεων και στη διάρκειά τους, και να υιοθετηθούν 
μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015 οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να υπάρξει 
ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. 

Ελαιόλαδο                                                                   
Να καταργηθεί η απαγόρευση της 
πρόσμιξης του ελαιόλαδου με άλλα 
φυτικά έλαια στην Ελλάδα. 

Να μην υπάρξουν αλλαγές στο 
υπάρχον πλαίσιο. 

ΜΔ ΜΔ 

 

 



 

 

 

Παράρτημα Πίνακας Ι.1. Ελλάδα: Κύριοι Δείκτες Απόδοσης στη Φορολογική Διοίκηση, 2012-2013 
 2012 2013 

 Τέλος 
Δεκεμβρίου 

Τέλος Ιουνίου Τέλος Σεπτεμβρίου Τέλος Δεκεμβρίου 

Δείκτης Πραγματ. Στόχος Πραγματ. Στόχος Πραγματ. Στόχος Πραγματ. 

Είσπραξη Χρεών        

Είσπραξη φορολογικών χρεών στο τέλος του προηγούμενου έτους 1099 1140 847 1558 1147 1900 1518 

Είσπραξη νέων χρεών το τρέχον έτος (ποσοστό των νέων χρεών του έτους) 10,5% 14,0% 13,2% 19,0% 16,2% 24,5% 18,7% 

Φορολογικοί έλεγχοι και είσπραξη μεγάλων φορολογουμένων       

Αριθμός ελέγχων πλήρους έκτασης βάσει ανάλυσης κινδύνου του έτους 2/ 76 176 118 386 203 596 324 

Αριθμός προσωρινών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου του έτους 3/ 271 260 290 470 401 680 590 

Εισπράξεις ελέγχων πλήρους έκτασης του έτους (ποσοστό επιβαλλόμενων 
φόρων και ποινών) 

64,5% 65,0% 34,9% 70,0% 45,0% 75,0% 54,6% 

Εισπράξεις προσωρινών ελέγχων του έτους (ποσοστό επιβαλλόμενων φόρων 
και ποινών) 

49,2% 45,0% 38,6% 50,0% 52,0% 55,0% 54,8% 

Έλεγχοι και είσπραξη ατόμων με υψηλό πλούτο        

Αριθμός ολοκληρωμένων ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου το τρέχον έτος 4/ 444 280 228 550 327 910 454 

Εισπράξεις επιβαλλομένων ελέγχων του έτους (ποσοστό επιβαλλόμενων 
φόρων και ποινών) 

78,4% 40,0% 40,9% 55,0% 28,9% 65,0% 22,4% 

Εσωτερικός έλεγχος και ακεραιότητα ανθρώπινου δυναμικού       

Έλεγχος ΥΠΟΙΚ στα περιουσιακά στοιχεία των διευθυντών των τοπικών 
εφοριών 5/ 

… 50 0 80 32 110 54 

Έλεγχος ΥΠΟΙΚ στα περιουσιακά στοιχεία των ελεγκτών 5/ … 50 0 90 42 130 72 

Πηγές: Υπουργείο Οικονομικών και προσωπικό ΔΝΤ        

1/ Σωρευτικοί έλεγχοι για το ημερολογιακό έτος.        

2/ Το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2013 ήταν €1.304 εκατ. (στόχος: όχι μικρότερο από €430 εκατ.). 

3/ Το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2013 ήταν €177 εκατ. (στόχος: όχι μικρότερο από €215 εκατ.). 

4/ Το ποσό των επιβαλλόμενων φόρων και ποινών από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2013 ήταν €101 εκατ. (στόχος: όχι μικρότερο από €115 εκατ.). 

5/ Το ποσοστό είσπραξης για το 2012 ήταν υψηλότερο, κυρίως επειδή πολλές υποθέσεις του 2012 ήταν υποθέσεις συμβιβασμού όπου απαιτούνταν άμεση μερική πληρωμή. 



 

 

 

 

Παράρτημα Πίνακας Ι.2. Ελλάδα: Κύριοι Δείκτες Απόδοσης στη Διοίκηση των Δημοσίων Οικονομικών, 2012-2013  
  2012 2013 

  

Τέλος 
Δεκεμβρίου 

Τέλος Ιουνίου Τέλος Σεπτεμβρίου Τέλος Δεκεμβρίου 

Δείκτης Πραγματ. Στόχος Πραγματ. Στόχος Πραγματ. Στόχος Πραγματ. 

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 δεσμεύσεων, να είναι πάνω 
από τον στόχο. 

          Οντότητες κάλυψης 2013 1/ 85% 80% 93% 94% 95% 97% 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 επί 100, να είναι κάτω από τον στόχο. 

          Οντότητες κάλυψης 2013 1/ 4% 10% 3% 2% 3% 1% 2% 

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 δεσμεύσεων, να είναι πάνω 
από τον στόχο. 

          Οντότητες κάλυψης 2013 1/ … 65% 84% 78% 90% 93% 95% 

Πηγές: 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Παράρτημα Πίνακας Ι.3. Ελλάδα: Εκκρεμείς Κυβερνητικές Δράσεις για αποκρατικοποίηση  

Περιουσιακό Στοιχείο  Α/Α Θέμα Αρμοδιότητα Απαραίτητες δράσεις  Ολοκληρώθηκε 
Κρίσιμη 

Ημερομηνία 

ΕΥΑΘ 1 Νομοθεσία για την 
ευθυγράμμιση της τιμολογιακής 
πολιτικής της ΕΥΑΘ με αυτή των 
άλλων εταιριών ύδρευσης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Θέσπιση τροπολογίας του άρθρου 21 του 
Νόμου 2937/2001 ώστε να ευθυγραμμιστεί 
η διαδικασία της τιμολογιακής πολιτικής της 
ΕΥΑΘ με αυτή των άλλων παρόχων 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης όπως 
προβλέπεται από το Νόμο 4117/2013 και 
στις συμπληρωματικές Υπουργικές 
Αποφάσεις 

 Απρ-14 

ΕΥΑΘ 2 Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων  Υπουργείο Οικονομικών, 
Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
και Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Πλήρης στελέχωση και έναρξη λειτουργιών 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ρυθμιστική 
Αρχή) 

 Απρ-14 

ΟΔΙΕ 3 Νομοθεσία που απαιτείται για 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού για τον ΟΔΙΕ 

Υπουργείο Οικονομικών  Θέσπιση νομοθεσίας για τα ζητήματα που 
έθεσαν οι επενδυτές ως προαπαιτούμενα 
για τη συνέχιση της διαδικασίας: 
εναρμόνιση των μικτών κερδών(GGR) και 
εξαίρεση της σύμβασης μίσθωσης από το 
αρθ. 618 του αστικού κώδικα 

 Απρ-14 

ΟΛΠ, ΟΛΘ & 
Λιμένες 

4 Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Υπουργείο Ναυτιλίας Θέσπιση νόμου για τη σύσταση και τη 
στελέχωση της ρυθμιστικής αρχής λιμένων 

 Απρ-14 

Εγνατία Οδός 5 Δημιουργία επιπρόσθετων 
σταθμών διοδίων πριν από την 
ιδιωτικοποίηση 

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων 

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τους 
σταθμούς διοδίων που  προσδιορίστηκαν 
από τους τεχνικούς συμβούλους για τους 
κύριους και τους κάθετους άξονες 

 Απρ-14 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO 6 Διευκρίνιση για τα περιουσιακά 
στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ιδιωτικοποίηση της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO  

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων 

Θέσπιση νομοθεσίας για τον προσδιορισμό 
των αδειών για τα σιδηροδρομικά ακίνητα 
και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που θα 
συμπεριληφθούν στην περίμετρο της 
ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO  

 Απρ-14 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO 7 Μεταφορά της κυριότητας του 
τροχαίου υλικού στην ΕΔ 

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και 
ΟΣΕ 

Έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη 
μεταφορά της κυριότητας του τροχαίου 
υλικού από τον ΟΣΕ στην ΕΔ  

 Απρ-14 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO 8 Αποτίμηση του τροχαίου υλικού 
που δεν χρησιμοποιείται, 
ιδιοκτησίας του ΟΣΕ ή της ΕΔ 

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αποτίμηση 
του τροχαίου υλικού που δεν 
χρησιμοποιείται 

 Απρ-14 
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