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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II 

 
 

Μνηµόνιο Συνεννόησης στις 
 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                  3 Μαΐου 2010 
 

Οι τριµηνιαίες εκταµιεύσεις της διµερούς οικονοµικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της 
Ευρωζώνης θα βασίζονται σε τριµηνιαίους απολογισµούς των προϋποθέσεων για όλη τη 
χρονική διάρκεια της συµφωνίας. Η αποδέσµευση των δόσεων θα βασίζεται στην τήρηση 
των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων και στη θετική αξιολόγηση της προόδου στα κριτήρια 
πολιτικής του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής  Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και 
αυτού του Μνηµονίου, το οποίο καθορίζει τα λεπτοµερή κριτήρια για τις διαδοχικές 
αξιολογήσεις έως το τέλος του 2011. Τα λεπτοµερή κριτήρια για τα έτη 2012 και 2013 θα 
καθοριστούν µε την ευκαιρία της αξιολόγησης της άνοιξης του 2011. 

Οι αρχές δεσµεύονται να διαβουλεύονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ 
για την υιοθέτηση πολιτικών που δεν συνάδουν µε αυτό το µνηµόνιο. Θα τους παρέχουν 
επίσης όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου και της 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κατάστασης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος (Παράρτηµα 1). Πριν από την καταβολή των δόσεων, οι αρχές πρέπει να 
παρέχουν µια έκθεση συµµόρφωσης σχετικά µε την εκπλήρωση των προϋποθέσεων. 

 

1. Ενέργειες για τον πρώτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το 
τέλος του δεύτερου τριµήνου 2010) 

 

i. ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή 
Πρόοδος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2010 και τα δηµοσιονοµικά 
µέτρα που υιοθετήθηκαν στη συνέχεια. Η πρόοδος αξιολογείται σε σχέση µε τα (σωρευτικά) 
τριµηνιαία ανώτατα όρια ελλείµµατος στο ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου του Τεχνικού 
Μνηµονίου Συνεννόησης (ΤΜΣ)). Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα µέτρα, που θα 
εξοικονοµήσουν συνολικό ποσό ίσο µε 2,5% του ΑΕΠ το 2010: 

− Αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, µε απόδοση τουλάχιστον 1800 εκ. ευρώ για 
ένα πλήρες έτος (800 εκ. ευρώ το 2010)· 

− Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα, στον καπνό και στο 
αλκοόλ, µε απόδοση τουλάχιστον 1.050 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (450 εκατ. 
ευρώ το 2010)· 

− Μείωση του µισθολογίου του δηµοσίου τοµέα µε τη µείωση των δώρων Πάσχα, 
Χριστουγέννων και επιδόµατος αδείας και των επιδοµάτων που καταβάλλονται 
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σε δηµοσίους υπαλλήλους, µε τις καθαρές εξοικονοµήσεις να ανέρχονται σε 
1.500 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.100 εκ. ευρώ το 2010)· 

− Κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόµατος αδείας που 
καταβάλλονται στους συνταξιούχους, µε ταυτόχρονη προστασία αυτών που 
λαµβάνουν χαµηλότερες συντάξεις, µε τις καθαρές εξοικονοµήσεις να 
ανέρχονται σε 1.900 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.500 εκ. ευρώ το 2010)· 

− Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισµού για αποθεµατικό απροβλέπτων, µε 
στόχο την εξοικονόµηση 700 εκ. ευρώ· 

− Μείωση των υψηλότερων συντάξεων, µε στόχο την εξοικονόµηση 500 εκ. ευρώ 
για ένα πλήρες έτος (350 εκ. ευρώ το 2010)· 

− Κατάργηση των περισσότερων από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού για το 
επίδοµα αλληλεγγύης (εκτός από ένα µέρος για την ανακούφιση της φτώχειας), 
µε στόχο την εξοικονόµηση 400 εκ. ευρώ· 

− Μείωση των δηµοσίων επενδύσεων κατά 500 εκ. ευρώ σε σύγκριση µε τον 
ισχύοντα σχεδιασµό· 

− Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα σταθερότητας του 
Ιανουαρίου 2010, ένα νόµο που θα θεσπίζει µία προοδευτική φορολογική 
κλίµακα για όλες τις πηγές εισοδήµατος και µια οριζόντια ενιαία αντιµετώπιση 
του εισοδήµατος που προέρχεται από εργασία και περιουσιακά στοιχεία· 

− Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα σταθερότητας του 
Ιανουαρίου 2010, ένα νόµο που θα καταργεί τις απαλλαγές και τις αυτόνοµες 
φορολογικές διατάξεις στο φορολογικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των 
εισοδηµάτων από τα ειδικά επιδόµατα που καταβάλλονται στους δηµοσίους 
υπαλλήλους. Ο νόµος ισχύει αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

 

ii. ∆ιαρθρωτικές ∆ηµοσιονοµικές Μεταρρυθµίσεις 
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έως τα τέλη Ιουνίου του 2010, ένα νόµο που θα απαιτεί τη 
µηνιαία δηµοσίευση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έγκαιρων, µηνιαίων 
στατιστικών στοιχείων (σε ταµειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηµατοδότηση 
του Κράτους, καθώς και για τις εκκρεµείς δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

 

iii. Ρύθµιση και εποπτεία χρηµατοπιστωτικού τοµέα  
Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκ µέρους της Κυβέρνησης, θα συστήσει ένα ανεξάρτητο 
Χρηµατοπιστωτικό Ταµείο Σταθερότητας, µε ισχυρή δοµή διακυβέρνησης, για την 
αντιµετώπιση ενδεχόµενων θεµάτων φερεγγυότητας και για να διαφυλαχθεί η ευρωστία του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και η ικανότητά του να στηρίξει την ελληνική οικονοµία, 
παρέχοντας κεφαλαιακή υποστήριξη στις τράπεζες, αν χρειαστεί (Παράρτηµα 2). 

Έναρξη εφαρµογής εντατικοποιηµένης εποπτείας των τραπεζών, µεταξύ άλλων µε τη 
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων πόρων, µε σκοπό επίσης την ανάληψη της εποπτείας 
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του ασφαλιστικού κλάδου, συχνή υποβολή εκθέσεων βάσει αυστηρότερων προθεσµιών και 
τριµηνιαίων ελέγχων φερεγγυότητας σε ακραίες συνθήκες (stress tests). 

Επανεξέταση του πτωχευτικού νόµου στον ιδιωτικό τοµέα για να διασφαλιστεί η 
συµβατότητα µε τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ. 

 

iv. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
Οι αρχές θα προωθήσουν µεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 
διοίκησης: 
Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νοµοθεσία για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης σε 
τοπικό επίπεδο, κυρίως µέσω της συγχώνευσης δήµων, νοµαρχιών και περιφερειών µε στόχο 
τη µείωση των λειτουργικών δαπανών και των µισθών. 

Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νοµοθεσία που απαιτεί δηµοσίευση στο διαδίκτυο όλων των 
αποφάσεων που αφορούν αναλήψεις υποχρεώσεων για κονδύλια στον τοµέα της γενικής 
κυβέρνησης. 

Για την ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας:  
Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει συζητήσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους, προκειµένου να 
αναθεωρήσει το πλαίσιο διαπραγµατεύσεων των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα και των 
συµβάσεων. 

Για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοικτές αγορές:  
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόµο για την απλοποίηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. 

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει την οριζόντια νοµοθεσία για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες. 

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης για τον σιδηροδροµικό τοµέα µε 
χρονοδιάγραµµα µέτρων το οποίο:  

− θα καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες θα γίνουν 
κερδοφόρες, συµπεριλαµβανοµένων το κλείσιµο ζηµιογόνων γραµµών· 

− θα διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ που 
επιτρέπουν τον ανταγωνισµό µεταξύ των φορέων παροχής σιδηροδροµικών 
υπηρεσιών· 

− θα προβλέπει την αναδιάρθρωση της εταιρείας συµµετοχών, 
συµπεριλαµβανοµένης της πώλησης γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Για την αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου 
Συνοχής: 

Η Κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρµογή µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του 
νόµου 3840/2010, για τη δηµιουργία της «γρήγορης παραγωγής έργου», για να επιτευχθούν 
οι εξαµηνιαίοι στόχοι για την εκταµίευση των πληρωµών από την απορρόφηση των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα. 
Η συµµόρφωση µε τους στόχους θα πρέπει να µετράται µε πιστοποιηµένα στοιχεία. Η 
κυβέρνηση θα λάβει µέτρα για την επίτευξη ετήσιου στόχου υποβολής 10 µεγάλων έργων 
εφαρµογών στις υπηρεσίες της Επιτροπής. 
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Προγραµµατική περίοδος 2007-2013 
Αιτήσεις πληρωµών που θα 

υποβληθούν µεταξύ 2010 και 2013 

  (σε εκ. ευρώ) 2010 2011 2012 2013 

Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο και 
Ταµείο Συνοχής 2330 2600 2850 3000 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 420 750 880 890 

Στόχος πρώτου εξαµήνου του έτους 1105 1231 1284 

Στόχος δεύτερου εξαµήνου του έτους 2245 2499 2606 

Συνολικός ετήσιος στόχος 2750 3350 3730 3890 

 

Η Κυβέρνηση θα συστήσει µια τεχνική οµάδα εργασίας σε άµεση επαφή µε τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής, για να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρµογή των α) µεγάλων έργων στους τοµείς 
των µεταφορών, β) περιβαλλοντικών έργων, γ) εργαλείων χρηµατοπιστωτικών  τεχνικών και 
δ) µεταρρυθµίσεων της δηµόσιας διοίκησης, αξιοποιώντας την αυξηµένη τεχνική βοήθεια. 

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα µέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πιστώσεις 
του προϋπολογισµού για την εθνική συγχρηµατοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του 
Ταµείου Συνοχής διοχετεύονται σε ειδικό κεντρικό λογαριασµό που δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό και ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για την 
παροχή συγχρηµατοδότησης για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.  

 
2. Ενέργειες για το δεύτερο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το 

τέλος του τρίτου τριµήνου 2010) 

 
i. ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή 

Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2010 και των µέτρων δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής που εξαγγέλθηκαν µετέπειτα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που περιέχονται 
στο παρόν Μνηµόνιο. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάσει των (σωρευτικών) τριµηνιαίων 
ανώτατων ορίων ελλείµµατος του ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου του ΤΜΣ).   

Η κυβέρνηση θα καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισµού για το 2011 στη Βουλή. Ο 
προϋπολογισµός θα παρέχει πληροφορίες και αξιόπιστες προβλέψεις για ολόκληρη την 
γενική κυβέρνηση και θα στοχεύει στην περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής 
κυβέρνησης σύµφωνα µε το ΜΟΧΠ. Θα περιέχει αναλυτική παρουσίαση των µέτρων 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής ύψους 3,2% του ΑΕΠ (4.3% του ΑΕΠ, αν ληφθούν υπ’ όψιν 
µεταφορές από µέτρα που εφαρµόστηκαν το 2010), και αναλυτικές πληροφορίες για την 
κατάσταση των δηµόσιων επιχειρήσεων. 

Ο προϋπολογισµός θα περιέχει τα ακόλουθα µέτρα (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορούν να 
ληφθούν υπ’ όψιν µέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόµηση ύστερα από στενή 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ):  

 



 73

− Εφαρµογή του κανόνα αντικατάστασης µόνο του 20% των συνταξιοδοτούµενων 
εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα (κυβέρνηση, δήµοι, δηµόσιες επιχειρήσεις, 
τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί) 

− Μείωση της ενδιάµεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης κατά 
τουλάχιστον 300 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2010, επιπλέον της 
προβλεπόµενης εξοικονόµησης στο πλαίσια της µεταρρύθµισης της δηµόσιας 
διοίκησης και της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλέπε επόµενο 
µέτρο). 

− Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση της 
δηµόσιας διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο 
την µείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατοµµύρια ευρώ από το 2011 
ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2011. 

− Μη χορήγηση της τιµαριθµικής προσαρµογής των συντάξεων, µε στόχο την 
εξοικονόµηση 100 εκατοµµυρίων ευρώ (σχετική προσαρµογή πιθανώς να 
απαιτηθεί σε περίπτωση αποπληθωρισµού) . 

− Μείωση των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά 
τουλάχιστον 1000 εκατοµµύρια ευρώ δίνοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια. 

− Προσωρινές «εισφορές κρίσης» στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 600 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο 
για το 2011, 2012 και 2013. 

− Κίνητρα για τη ρύθµιση των παραβιάσεων χρήσης γης, οι οποίες θα αποφέρουν 
επιπλέον έσοδα 1.500 εκατοµµύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013, από τα οποία 
τουλάχιστον 500 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2011. 

− Ενεργοποίηση των τεκµηρίων φορολόγησης των επαγγελµατιών µε απόδοση  
τουλάχιστον 400 εκατοµµύρια ευρώ το 2011 και αυξανόµενες αποδόσεις το 2012 
και 2013. 

− ∆ιεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ µέσω της επιβολής του σε υπηρεσίες οι οποίες 
σήµερα εξαιρούνται, και µεταφορά σηµαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30% της 
συνολικής αξίας) των αγαθών και υπηρεσιών, από τον χαµηλό στον υψηλό 
συντελεστή, µε απόδοση 1.000 εκατοµµυρίων ευρώ. 

− Σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, 
µε απόδοση 300 εκατοµµυρίων ευρώ στο 2011. 

− Συλλογή εσόδων από αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: τουλάχιστον 500 
εκατοµµύρια ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατοµµύρια ευρώ από 
δικαιώµατα. 

− ∆ιεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας αναπροσαρµόζοντας τις 
αντικειµενικές αξίες των ακινήτων µε στόχο την αποκόµιση τουλάχιστον 500 
εκατοµµύρια ευρώ επιπρόσθετα έσοδα. 

− Αύξηση της φορολόγησης αµοιβών σε είδος, συµπεριλαµβανοµένης της 
φορολόγησης αυτοκινήτων µε χρονοµίσθωση (τουλάχιστον 150 εκατοµµύρια 
ευρώ). 
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− Συλλογής του ειδικού φόρου τέλους για ηµιυπαίθριους χώρους (τουλάχιστον 800 
εκατοµµύρια το χρόνο). 

− Αύξηση φόρου στα είδη πολυτελείας µε απόδοση τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

− Ο προϋπολογισµός θα ορίσει αναλυτικά ανώτατα όρια εξόδων για κάθε 
υπουργείο, για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης 
σύµφωνα µε το στόχο για το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης. Αυτό αφορά 
επίσης και το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το 2012-2013.   

− Ο προϋπολογισµός θα περιλαµβάνει ενδεικτική πληροφόρηση µηνιαίων εσόδων 
ανά κατηγορία και δαπάνη ανά υπουργείο. Επικαιροποιηµένα στοιχεία θα 
γίνονται διαθέσιµα στο διαδίκτυο τακτικά. 

 

Εάν χρειαστεί, το κοινοβούλιο θα εγκρίνει αλλαγές στον νόµο για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού από το 2011 και 
µετά θα περιέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για την εκτέλεση και τις προβλέψεις ολόκληρης 
της γενικής κυβέρνησης – συµπεριλαµβανοµένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 
κοινωνικής ασφάλισης, των νοσοκοµείων και των άλλων νοµικών προσώπων. Ένα 
παράρτηµα στον προϋπολογισµό θα παρουσιάζει τα βασικά µεγέθη σχετικά µε την 
χρηµατοοικονοµική επίδοση των µεγαλύτερων δηµόσιων επιχειρήσεων, τα συνακόλουθα 
δηµοσιονοµικά και φορολογικά έξοδα και τον σχετικό δηµοσιονοµικό κίνδυνο. 

 

ii. ∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις  
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νοµοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
φορολογικής διαχείρισης και των ελέγχων εφαρµόζοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του ∆.Ν.Τ. Ειδικότερα, θα δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό σχήµα 
διαχείρισης έργου (που θα περιλαµβάνει την αυστηρή επίβλεψη του ΥΠΟΙΚ και ειδικές 
οµάδες) ώστε να εφαρµοστούν µέτρα ενάντια στη φοροδιαφυγή και να αποκατασταθεί η 
φορολογική συµµόρφωση µέσα από: την ενίσχυση του εισπρακτικού µηχανισµού και την 
είσπραξή ανείσπρακτων οφειλών από τους µεγαλύτερους οφειλέτες (σε συντονισµό µε τα 
ασφαλιστικά ταµεία), την αναδιοργάνωση µιας µονάδας για τους φορολογούµενους µε 
µεγάλα εισοδήµατα που να εστιάζει σε αυτούς που συνεισφέρουν τα µεγαλύτερα ποσά στα 
έσοδα, ένα ισχυρό πρόγραµµα ελέγχων για την καταπολέµηση της συστηµατικής 
φοροδιαφυγής από άτοµα µε µεγάλο πλούτο και ελεύθερους επαγγελµατίες µε υψηλά 
εισοδήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της ποινικής δίωξης των µεγαλύτερων παραβατών, την 
ενίσχυση του προγράµµατος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωµών. 

Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος 
προκειµένου να εξασφαλιστεί µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα η βιωσιµότητά του. Θα 
πρέπει να περιοριστεί η αύξηση της δηµόσιας δαπάνης για συντάξεις, σε επίπεδα 
χαµηλότερα του 2.5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010 - 2060. Η µεταρρύθµιση θα 
σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ, και η 
εκτιµώµενη επίπτωσή της στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα θα επικυρωθεί από την 
Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της ΕΕ. Οι παράµετροι του συστήµατος θα εξασφαλίσουν 
την µακροπρόθεσµη αναλογιστική ισορροπία, όπως καθορίζεται από την Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή. Η µεταρρύθµιση θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
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− Απλούστευση του κατακερµατισµένου συστήµατος συντάξεων µε τη 
συγχώνευση των υφιστάµενων συνταξιοδοτικών ταµείων σε τρία ταµεία και 
θέσπιση ενός ενιαίου νέου συστήµατος για όλους τους τωρινούς και 
µελλοντικούς εργαζόµενους. Οι νέοι καθολικώς δεσµευτικοί κανόνες για τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τις εισφορές, τους κανόνες συσσώρευσης και την 
τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων πρέπει να 
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία προς όλους από την 1 Ιανουαρίου 2013· 

− Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόµη και 
για τις γυναίκες στο δηµόσιο τοµέα (σταδιακή  εφαρµογή, κατόπιν της 
υιοθέτησης), που θα ολοκληρωθεί ως τον ∆εκέµβριο του 2013· 

− Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση µε 
πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015· 

− Τροποποίηση του τύπου απονοµής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήµα για την 
ενίσχυση της σχέσης µεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών 
που λαµβάνονται, µε το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα µέσο 
ετήσιο ρυθµό της τάξης του 1,2%, και οι συντάξεις να τιµαριθµοποιούνται· 

− Εισαγωγή ενός αυτόµατου µηχανισµού προσαρµογής όπου, κάθε τρία χρόνια 
αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νοµοθετηµένες) ηλικίες 
συνταξιοδότησης ανάλογα µε την αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά τη 
συνταξιοδότηση· 

− Επέκταση για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών από τα τελευταία πέντε 
έτη στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτηµένα δικαιώµατα)· 

− Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις· 

− Εισαγωγή ενός εγγυηµένου εισοδήµατος βασισµένου σε εισοδηµατικά κριτήρια 
για τους ηλικιωµένους (πάνω από το νοµοθετηµένο όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης), για την προστασία των πιο ευάλωτων οµάδων, συµβατό µε τη 
βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών· 

− Μέτρα για τον περιορισµό της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση. 
Ειδικότερα, η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 
έτη από την 1η Ιανουαρίου 2011, συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων 
στα βαρέα και ανθυγιεινά επάγγελµα και εκείνων µε 40 χρόνια εισφορών. 
Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισµένους πριν από το 1993 (µε 
παράλληλη διατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση 
του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων· 

− Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτοµα που 
συνταξιοδοτούνται µεταξύ των ηλικιών 60 και 65, µε περίοδο συνεισφορών 
µικρότερη των 40 ετών· 

− Εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των 
προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας. 

 

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει µεταρρύθµιση του Γ.Λ.Κ., που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
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− Ενδυνάµωση του ρόλου του Γ.Λ.Κ. στο σχεδιασµό και τον έλεγχο του 
προϋπολογισµού 

− Παροχή απαραίτητων πόρων σε όρους προσωπικού υψηλού επιπέδου, υποδοµής 
και εξοπλιστικής υποστήριξης, διαχειριστικής οργάνωσης και πληροφοριακών 
συστηµάτων 

− Παροχή διασφαλίσεων για τους υπαλλήλους του Γ.Λ.Κ. απέναντι σε πολιτικές 
παρεµβάσεις και πρόβλεψη για προσωπική ευθύνη για την παροχή αξιόπιστων 
δεδοµένων 

− Ενδυνάµωση των θεσµικών µηχανισµών για παροχή αξιόπιστων και εύλογων 
επίσηµων δηµοσιονοµικών προβλέψεων οι οποίες θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τις 
διαθέσιµες πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στην πορεία εκτέλεσης. Για το σκοπό 
αυτό οι επίσηµες µακροοικονοµικές προβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται από 
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες 

 

Η Κυβέρνηση θα λάβει τα ακόλουθα µέτρα για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παροχή 
αξιόπιστων δηµοσιονοµικών λογαριασµών και στατιστικών στοιχείων: 

− Το ΓΛΚ ξεκινά, τον Ιούνιο του 2010, τη δηµοσίευση έγκαιρων, µηνιαίων 
στατιστικών στοιχείων (σε ταµειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη 
χρηµατοδότηση και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές (χρέη) για τη «διαθέσιµη γενική 
κυβέρνηση» και των επιµέρους φορέων της (κράτος, κοινωνική ασφάλιση, 
νοσοκοµεία, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπα)· 

− Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα λεπτοµερές, δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα 
σχεδίου δράσης, που θα συµφωνηθεί µε την Eurostat, για τη βελτίωση της 
συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων της γενικής κυβέρνησης που 
απαιτούνται βάσει του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου της ΕΕ, ειδικότερα µε την 
ενίσχυση των µηχανισµών που διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή παροχή των 
δεδοµένων αυτών, τη διασφάλιση της προσωπικής ευθύνης σε περίπτωση 
εσφαλµένων αναφορών· και την αναζήτηση της κατάλληλης επιτόπιας τεχνικής 
βοήθειας µε στόχο ταχεία πρόοδο· 

− Η Κυβέρνηση θα αρχίσει να δηµοσιεύει έγκαιρες πληροφορίες σχετικά µε την 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση στις δηµόσιες επιχειρήσεις (τουλάχιστον στις 10 
πιο ζηµιογόνες εξ αυτών) και σε άλλους δηµόσιους φορείς που δεν υπάγονται 
στη γενική κυβέρνηση (συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών καταστάσεων 
αποτελεσµάτων χρήσεων, ισολογισµών και στοιχεία για την απασχόληση και τις 
µισθολογικές δαπάνες). Για το σκοπό αυτό, θα δηµιουργηθεί ένας τακτικός και 
έγκαιρος µηχανισµός αναφοράς. 

 

iii. Εποπτεία και ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
Η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση θα διασφαλίσουν ότι το Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας είναι πλήρως λειτουργικό. 
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Θα αναθεωρηθεί η επάρκεια το πτωχευτικό πλαίσιο, για τις τράπεζες και τους µη 
χρηµατοπιστωτικούς φορείς. 

 

iv. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
Πρόοδος των µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης: 
Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών και του 
χρονοδιαγράµµατος, για τη δηµιουργία ενός απλοποιηµένου συστήµατος αµοιβών που θα 
καλύπτει τους βασικούς µισθούς και τα επιδόµατα. Θα αφορά όλους τους δηµόσιους 
υπαλλήλους και θα αποτελεί µέρος της ευρύτερης µεταρρύθµισης του συστήµατος 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστηµα που η αµοιβή 
θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα. 

 

Η κυβέρνηση θα εγκαινιάσει τη χρήση λειτουργικών ελέγχων της δηµόσιας διοίκησης σε 
κεντρικό επίπεδο και των υφιστάµενων κοινωνικών προγραµµάτων. Οι έλεγχοι θα 
πραγµατοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισµένους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. Οι 
Γενικοί Όροι που θα διέπουν τους ελέγχους θα συµφωνηθούν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ. Οι στόχοι των ελέγχων είναι:  

− Να γίνει απολογισµός σχετικά µε τη χρήση πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των 
ανθρωπίνων πόρων, να αρχίσουν να εκτελούνται κυβερνητικές λειτουργίες (π.χ., 
απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες) σε κεντρικό επίπεδο και  σε εποπτευόµενους 
δηµόσιους οργανισµούς 

− Να καθοριστούν δράσεις εξορθολογισµού της οργάνωσης της δηµόσιας 
διοίκησης και να υπάρξουν οφέλη σε όρους παραγωγικότητας, να 
ποσοτικοποιηθεί πιθανή εξοικονόµηση δηµοσίων δαπανών από την εφαρµογή 
αυτών των δράσεων 

− Να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα των υπαρχουσών 
κοινωνικών προγραµµάτων και να γίνουν προτάσεις για την µεταρρύθµιση ή την 
κατάργηση των λιγότερο αποτελεσµατικών, καθώς και να να ποσοτικοποιηθεί 
πιθανή εξοικονόµηση δηµοσίων δαπανών από την εφαρµογή αυτών των 
δράσεων. 

 

Ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές: 
Οι αρχές θα πρέπει να θέσουν σε πλήρη λειτουργία το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). 

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την καταγραφή 
των υφιστάµενων κλαδικών νοµοθεσιών (screening) και θα διασφαλίσει τη λειτουργία των 
σηµείων µοναδικής επαφής (single points of contact). 

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για τις οδικές µεταφορές φορτίων που θα άρει τους 
περιορισµούς που δεν προβλέπονται στην Οδηγία 96/26/ΕΕ της 29ης Απριλίου 1996 σχετικά 
µε την είσοδο στο επάγγελµα των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και τις ελάχιστες 
σταθερές τιµές. 
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Επίσης θα εκδώσει Προεδρικό ∆ιάταγµα για την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς 
ενέργειας και Υπουργική Απόφαση για τον εξορθολογισµό των τιµών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών: 
Η κυβέρνηση θα πάρει µέτρα, σε συµφωνία µε τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ, για να 
διευκολύνει τις ΑΞΕ και τις επενδύσεις σε καινοτόµους και στρατηγικούς τοµείς (πράσινες 
βιοµηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ), µέσω της αναθεώρησης του 
Επενδυτικού Νόµου, της υιοθέτησης µέτρων που θα διευκολύνουν Σ∆ΙΤ, δράσεις που θα 
προωθούν προγράµµατα µεγάλων ΑΞΕ και µέτρα ενδυνάµωσης των πολιτικών προώθησης 
των εξαγωγών. 

 

 
3. Ενέργειες για τον τρίτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί έως το 

τέλος του τέταρτου τριµήνου 2010) 

 
i. ∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή 

Η κυβέρνηση θα επιτύχει τον στόχο του προγράµµατος του 2010 για το έλλειµµα της 
γενικής κυβέρνησης. 

Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει το προσχέδιο του προϋπολογισµού για το 2011 στοχεύοντας 
στην περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης, συµπεριλαµβάνοντας τα 
µέτρα προσαρµογής που προσδιορίζει το παρόν Μνηµόνιο. 

Η κυβέρνηση θα προετοιµάσει ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων για την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων και δηµόσιων επιχειρήσεων µε σκοπό την είσπραξή τουλάχιστον 1 
δις Ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013. 

 

ii. ∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις  
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το νοµοσχέδιο για την ενδυνάµωση του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου σε συνέχεια των συζητήσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΝΤ. Τα 
ακόλουθα πρέπει να είναι µέρος της µεταρρύθµισης: 

− Η εισαγωγή ενός µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου για τη γενική 
κυβέρνηση βάσει ενός τριετούς κυλιόµενου ανώτατου ορίου δαπανών για το 
κράτος, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση 

− Η ενδυνάµωση της θέσης του Υπουργείου Οικονοµικών σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα υπουργεία τόσο κατά την φάση προετοιµασίας όσο και εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού (δίνοντας στον Υπουργό δικαίωµα αρνησικυρίας στις 
αποφάσεις για δαπάνες και στην εκτέλεσή τους)  

− Η εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεµατικού έκτακτων αναγκών στον 
προϋπολογισµό, της τάξεως του 10% της συνολικής πίστωσης για κρατικές 
δαπάνες, εκτός από µισθούς, συντάξεις και τόκους. Η χρήση του αποθεµατικού 
έκτακτης ανάγκης θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών 
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− Η διασφάλιση ότι το κοινοβούλιο δεν αλλάζει το συνολικό µέγεθος του 
προϋπολογισµού κατά το στάδιο έγκρισης, αλλά επικεντρώνεται στη σύνθεση 
των δηµόσιων δαπανών και εσόδων και στην αξιοπιστία των προβλέψεων για τα 
έξοδα και τα έσοδα. 

− Η εισαγωγή ισχυρότερων µηχανισµών ελέγχου των δαπανών, ειδικότερα µέσω 
της εφαρµογής κατάλληλων ελέγχων για την παρακολούθηση της ανάληψης 
υποχρεώσεων, µέσω των οποίων οι φορείς δαπανών (υπουργεία, τοπική 
αυτοδιοίκηση, οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκοµεία και νοµικά 
πρόσωπα) θα αναφέρονται τακτικά στο Υπουργείο Οικονοµικών σχετικά µε τις 
εκκρεµείς αναλήψεις υποχρεώσεων σε σύγκριση µε τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού. 

− Η εισαγωγή ενός κανόνα εσόδων για την γενική κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον 
οποίο η διάθεση των εσόδων εφόσον αυτά ξεπερνούν τις προβλέψεις θα 
καθορίζεται εκ των προτέρων στον προϋπολογισµό. 

− Η δηµιουργία µιας ειδικής υπηρεσίας προϋπολογισµού στο Κοινοβούλιο που θα 
παρέχει ανεξάρτητες συµβουλές και ειδικό λεπτοµερή έλεγχο σε δηµοσιονοµικά 
ζητήµατα, θα αναφέρεται δηµοσίως για τα δηµοσιονοµικά σχέδια και την 
εκτέλεσή τους, καθώς και για τις µακροοικονοµικές υποθέσεις που 
χρησιµοποιούνται στον προϋπολογισµό. 

 

Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει µεταρρύθµιση του νοµικού πλαισίου που διέπει τους µισθούς 
του δηµόσιου σε συµφωνία µε τον παρόν Μνηµόνιο. 

 

iii. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
Μεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης: 
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα νοµοσχέδια και διατάγµατα που απαιτούνται 
για την πλήρη εφαρµογή της µεταρρύθµισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη δηµιουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών για τους 
µισθούς στο δηµόσιο τοµέα. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα δηµοσιεύσει µια αναλυτική 
έκθεση, βασισµένη σε πληροφορίες και µε τη συνεργασία της Αρχής Ενιαίων Πληρωµών, 
για τη δοµή και το ύψος των αποζηµιώσεων, το µέγεθος και τη δυναµική της απασχόλησης 
στη γενική κυβέρνηση. 

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη πρώτη φάση της µεταρρύθµισης για το ενιαίο σύστηµα 
κρατικών συµβάσεων, µε τη δηµιουργία µιας κεντρικής αρχής προµηθειών και µε την άµεση 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τις κρατικές συµβάσεις και θα εισάγουν τη 
χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων δηµοπρασίας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί µία κοινή 
προσέγγιση και κοινές διαδικασίες για τη διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισµών, καθώς και 
για ελέγχους εκ των προτέρων (ex ante) και εκ των υστέρων (ex post). 

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοσχέδια και µέτρα απαραίτητα για την εφαρµογή της  
ατζέντας για Καλύτερη Ρύθµιση. 

Για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος υγείας: 
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Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για το θεσµικό πλαίσιο προµηθειών υγείας (Νόµος 
3580/2007), θα δηµιουργήσει σύστηµα για τη διαχείριση των φαρµάκων, το οποίο θα ευνοεί 
την χρήση γενόσιµων φαρµάκων – αντίγραφα (, συµπεριλαµβανοµένου και ενός 
συστήµατος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνταγών των γιατρών. 

Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα µηχανοργάνωσης των νοσοκοµείων, 
αναβαθµίζοντας τα συστήµατα κατάρτισης των προϋπολογισµών τους και τη µεταρρύθµιση 
των συστηµάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένου και 
διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος) και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης. 

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει περισσότερη δηµοσιονοµική και λειτουργική επίβλεψη των 
δαπανών υγείας από τον Υπουργό Οικονοµικών, τη δηµοσίευση ελεγµένων λογαριασµών 
και τη βελτίωση των µηχανισµών τιµολόγησης και κοστολόγησης.  

Ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς εργασίας: 
Σε συνέχεια διαλόγου µε κοινωνικούς εταίρους, η Κυβέρνηση θα προτείνει και το 
Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νοµοθεσία για την µεταρρύθµιση του πλαισίου µισθολογικών 
διαπραγµατεύσεων στον ιδιωτικό τοµέα, που θα προβλέπουν τη µείωση της αµοιβής της 
υπερωριακής εργασίας και τη µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας. Θα 
επιτρέψει σε τοπικά σύµφωνα να θέτουν τις µισθολογικές αυξήσεις χαµηλότερα από τις 
κλαδικές συµφωνίες και να εισάγουν µεταβαλλόµενες αµοιβές, συνδεδεµένες µε την 
παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης. 

Η Κυβέρνηση θα αλλάξει τον κανονισµό σχετικά µε το σύστηµα διαιτησίας, (Νόµος 
1876/1990) έτσι ώστε και τα δύο µέλη να µπορούν να καταφύγουν στη διαιτησία αν 
διαφωνούν µε τη πρόταση του µεσολαβητή. 

Σε συνέχεια διαλόγου µε κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για 
τους κατώτατους µισθούς µε εισαγωγή µισθών κάτω από τον κατώτατο µισθό (sub-minima) 
για ευάλωτες οµάδες, όπως οι νέοι και οι µακροχρόνια άνεργοι και θα εφαρµόσει µέτρα που 
θα εγγυώνται ότι οι τρέχοντες κατώτατοι µισθοί θα παραµείνουν σταθεροί σε ονοµαστικούς 
όρους για τρία χρόνια. 

Η κυβέρνηση θα αλλάξει την νοµοθεσία για την προστασία της εργασίας παρατείνοντας την 
περίοδο µαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, µειώνοντας το συνολικό επίπεδο 
αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης και διασφαλίζοντας ότι το καθεστώς αποζηµίωσης θα 
είναι το ίδιο για ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο 
ενεργοποίησης των κανόνων µαζικών απολύσεων ειδικά για µεγάλες επιχειρήσεις και 
διευκολύνοντας τη χρήση συµβάσεων προσωρινής εργασίας και ηµιαπασχόλησης. 

Για την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές: 
Η κυβέρνηση θα αλλάξει την υπάρχουσα (κλαδική) νοµοθεσία σε σηµαντικούς τοµείς 
υπηρεσιών όπως ο τουρισµός, το λιανικό εµπόριο και η εκπαίδευση. Η νέα νοµοθεσία θα 
πρέπει να διευκολύνει την ίδρυση υπηρεσιών, µειώνοντας σηµαντικά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα Άρθρα 15 και 25 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και ειδικά απαιτήσεις 
σχετιζόµενες µε ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισµούς, νοµικές απαιτήσεις, µετοχικές 
απαιτήσεις, κατώτερες ή ανώτερες αµοιβές και περιορισµούς σε πολυτοµεακές 
δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, 
εφαρµόζοντας την παράγραφο σχετικά µε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών του Άρθρου 16 
της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες µέσω µιας προσέγγισης, η οποία θα διασφαλίζει νοµική 
βεβαιότητα για τους παρόχους υπηρεσιών, δηλαδή καθορίζοντας στην αντίστοιχη (κλαδική) 
νοµοθεσία ξεκάθαρα ποιες προϋποθέσεις αφορούν ή όχι διασυνοριακές υπηρεσίες. 
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Η κυβέρνηση θα προτείνει νοµοθεσία για την άρση των περιορισµών σε κλειστά 
επαγγέλµατα συµπεριλαµβανοµένων:   

− του νοµικού επαγγέλµατος, να άρει περιττούς περιορισµούς για ελάχιστη αµοιβή, 
την ουσιαστική απαγόρευση διαφήµισης, γεωγραφικούς περιορισµούς σχετικά µε 
το που µπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα 

− του φαρµακευτικού επαγγέλµατος, σχετικά µε τον περιορισµό του αριθµού των 
φαρµακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους 

− του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή, 
περιορισµό στον αριθµό των συµβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισµούς 
σχετικά µε το που µπορούν οι συµβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική 
απαγόρευση διαφήµισης 

− αρχιτέκτονες, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή 

− µηχανικοί, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή 

− ορκωτοί λογιστές, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή 

 

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να 
ολοκληρώσει την πλήρη και ουσιαστική µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, συµπεριλαµβανοµένης της 
Οδηγίας για τα Επαγγελµατικά Προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΕ) και τη συµµόρφωση µε τις 
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της 
διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων, 
η οποία µεταξύ άλλων θα αναθεωρήσει το Νόµο 3325/05, θα εφαρµόσει το Νόµο 3335/05 
για βιοµηχανικές ζώνες, και θα εφαρµόσει το χωροταξικό σχέδιο. 

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία που θα τροποποιεί το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο της 
Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού (ΕΑΑ), η οποία θα καταργεί το σύστηµα κοινοποίησης για 
όλες τις συµφωνίες που υπάγονται στο πεδίο δράσης του Άρθρου 1 του Νόµου 703/1977, θα 
δίνει στην ΕΑΑ τη δύναµη να απορρίπτει καταγγελίες, θα αυξήσει την ανεξαρτησία των 
µελών της ΕΑΑ και θα ορίσει εύλογο χρονικό περιθώριο για την διερεύνηση και έκδοση 
αποφάσεων. 

Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών: 
Η κυβέρνηση θα διενεργήσει µια σε βάθος εκτίµηση όλων των δράσεων Έρευνας & 
Ανάπτυξης και καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, µε σκοπό να προσαρµόσει την εθνική στρατηγική. 

Η κυβέρνηση θα δηµιουργήσει ένα εξωτερικό συµβουλευτικό σώµα χρηµατοδοτούµενο από 
το 7ο Πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης, για να εξετάσει τον τρόπο ενίσχυσης της 
καινοτοµίας, την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ δηµόσιας έρευνας και ελληνικών 
βιοµηχανιών και την ανάπτυξη περιφερειακών βιοµηχανικών κλάστερς. 

Αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής: 

Η κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωµών (οι οποίες θα 
µετρηθούν βάσει πιστοποιηµένων στοιχείων) και για την υποβολή µεγάλων σχεδίων. 
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4. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το 
τέλος του πρώτου τριµήνου του 2011) 
 

i. ∆ηµοσιονοµική προσαρµογή 
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2011 σύµφωνα µε το παρόν Μνηµόνιο και 
τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής του προϋπολογισµού. Η πρόοδος θα εξετάζεται 
βάσει των τριµηνιαίων (σωρευτικών) ανώτατων ορίων ελλείµµατος που περιλαµβάνονται 
στο ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου και του ΤΜΣ) 

 

ii. ∆ιαρθρωτικές δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις  
Το κοινοβούλιο να υιοθετήσει νοµοθεσία για την ενδυνάµωση του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, σύµφωνα µε το υπόµνηµα αυτό.  

 

iii. ∆ιαθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
Μεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης: 
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την αποτελεσµατική ενσωµάτωση της Οδηγίας 2007/66/EC 
για τις διαδικασίες προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων και 
ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι η ευθύνη για την εξέταση των διαδικασιών ανάθεσης θα 
δίνεται στα διοικητικά δικαστήρια. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την υιοθέτηση της 
Οδηγίας 2009/81 για τις δαπάνες ασφάλειας και άµυνας.  

Μεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: 
Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο ανάκαµψης του τοµέα των σιδηροδρόµων 
ώστε να καταστούν οι δραστηριότητές του κερδοφόρες, υλοποιώντας την οδηγία της ΕΕ και 
αναδιαρθρώνοντας την εταιρία συµµετοχών.  

Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νοµοθεσία που θα απελευθερώνει τις δραστηριότητες των 
τοµέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.  

Η κυβέρνηση θα λάβει µέτρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η 
ανεξαρτησία και οι δυνατότητες της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και να 
απελευθερωθεί ο τοµέας του χειρισµού των συστηµάτων µεταβίβασης της ∆ΕΣΜΗΕ 
(ηλεκτρισµός) και της ∆ΕΣΦΑ (φυσικό αέριο), συµπεριλαµβανοµένης και της προώθησης 
διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής του προέδρου και των µελών της ΡΑΕ.  

 

5. Ενέργειες για τον πέµπτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το 
τέλος του δεύτερου τριµήνου του 2011) 
 

i. ∆ηµοσιονοµική προσαρµογή 
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2011 σύµφωνα µε το παρόν Μνηµόνιο και 
τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής του προϋπολογισµού. Η πρόοδος θα εξετάζεται 
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βάσει των τριµηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείµµατος του ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου 
και του ΤΜΣ). 

 

ii. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
 

Μεταρρύθµιση για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης: 
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία/διάταγµα, µε το οποίο θα καθιερώνεται ένα 
απλοποιηµένο σύστηµα αµοιβών (που να περιλαµβάνει το βασικό µισθό και τα επιδόµατα) 
και να ισχύει για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι η αµοιβή 
αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα: αυτή η µεταρρύθµιση θα πρέπει να είναι 
µέρος µίας συνολικής αναµόρφωσης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του δηµοσίου 
τοµέα.  

Με βάση τα ευρήµατα από την εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση της δηµόσιας 
διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία και µέτρα για τον 
εξορθολογισµό της χρήσης των πόρων, την οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης και των 
κοινωνικών προγραµµάτων.  

Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα µέτρα για την ενδυνάµωση των θεσµών στην αγορά 
εργασίας: 
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη µεταρρύθµιση για την ενδυνάµωση της Επιθεώρησης 
Εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως µε εξειδικευµένο προσωπικό και να έχει 
ποσοτικούς στόχους σε σχέση µε τον αριθµό τον ελέγχων που θα πραγµατοποιεί. 

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νοµοθεσία για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και θα 
απαιτεί την εγγραφή/καταχώρηση νέων εργαζοµένων πριν αυτοί αναλάβουν υπηρεσία.  

Αναθεώρηση των περιθωρίων βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών έτσι ώστε 
να ενδυναµωθεί το κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τις πιο ευάλωτες οµάδες. 

Ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοιχτές αγορές: 
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει συγκεκριµένη νοµοθεσία για την κατάργηση των κλειστών 
επαγγελµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών επαγγελµάτων, φαρµακείων, 
συµβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, µηχανικών και ορκωτών λογιστών.  

Αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής: 
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωµών (οι οποίες θα 
µετρηθούν βάσει πιστοποιηµένων στοιχείων). 

 

6. Ενέργειες για τον έκτο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος 
του τρίτου τριµήνου του 2011) 
 

i. ∆ηµοσιονοµική προσαρµογή 
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισµού για το 2011 σύµφωνα µε το παρόν Μνηµόνιο και 
τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής του προϋπολογισµού. Η πρόοδος θα εξετάζεται 
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βάσει των τριµηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείµµατος του ΜΟΧΠ (συµπεριλαµβανοµένου 
και του ΤΜΣ). 

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έναν προκαταρκτικό προϋπολογισµό για το 2012  στοχεύοντας 
στην περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα, και περιλαµβάνοντας την αναλυτική παρουσίαση των µέτρων προσαρµογής που 
ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ. Τα µέτρα αυτά είναι: (σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, µπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν µέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόµηση, 
σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ) 

- Μείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα επιπροσθέτως του κανόνα της µίας 
πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις. Αυτό θα επιτρέψει εξοικονόµηση 
τουλάχιστον 600 εκ. ευρώ. 

- Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα µη αλκοολούχα ποτά, συνολικής απόδοσης 
τουλάχιστον 300 εκ. ευρώ.  

- Συνέχιση της επέκτασης της βάσης για τον φόρο ακίνητης περιουσίας µε την 
αναθεώρηση των αντικειµενικών αξιών απόδοσης τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ 
πρόσθετων εσόδων. 

- Συνέχιση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικονόµηση 
τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ.  

- Αναστολή στις ονοµαστικές αυξήσεις συντάξεων. 

- Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των τεκµηρίων φορολόγησης των 
επαγγελµατιών µε στόχο τη συλλογή τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ επιπλέον. 

- Μείωση των επιδοτήσεων σε δηµόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 800 εκ. ευρώ, 
ως αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσής τους.  

- Επιδόµατα ανεργίας µε κριτήρια  τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης.  Στόχος 
είναι η εξοικονόµηση 500 εκ. ευρώ. 

- Η εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: 
τουλάχιστον 225 εκ. ευρώ από την πώληση αδειών και 400 εκ. ευρώ από 
δικαιώµατα.  

- Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ µε την εφαρµογή του κανονικού 
συντελεστή για αγαθά και υπηρεσίες που τώρα υπάγονται στον µειωµένο συντελεστή 
ΦΠΑ, στοχεύοντας την συλλογή τουλάχιστον επιπλέον 300 εκ. ευρώ.  

 

ii. ∆ιαρθρωτικές αλλαγές 
Μεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης: 

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρµογή της Ατζέντας για την Καλύτερη 
Νοµοθέτηση σχετικά µε τη µείωση του διοικητικού βάρους κατά 20% σε σύγκριση µε το 
2008 και θα κατεθέση έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: 
Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νοµοθεσία ώστε να περιορίσει τα φορολογικά εµπόδια σε 
συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, όπως η µη  µεταφορά συσσωρευµένων ζηµιών 
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µαζί µε την επιχείρηση και ο πολύπλοκος υπολογισµός των υπερβολικών κερδών (νόµος 
3522/2006 άρθρο 11) κατά τη µεταβίβαση εταιρειών.  

Η Κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής 
εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και θα δώσει τη σχετική δυνατότητα 
εκκαθάρισης φορτίων σε µεγάλες επιχειρήσεις ή βιοµηχανικές περιοχές αντί των τελωνείων. 
Η Κυβέρνηση θα καταργήσει την απαίτηση για εγγραφή στο µητρώο εξαγωγέων του 
εµπορικού επιµελητηρίου για την απόκτηση πιστοποιητικού προέλευσης.  

 
7. Ενέργειες για τον έβδοµο απολογισµό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το 
τέλος του τέταρτου τριµήνου του 2011) 
 
 i.  ∆ηµοσιονοµική προσαρµογή 
Η κυβέρνηση θα επιτύχει τους στόχους τους προγράµµατος για το έλλειµµα της γενικής 
κυβέρνησης για το 2011.  

 Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει ένα προσχέδιο προϋπολογισµού για το 2012 για περαιτέρω 
µείωση τους ελλείµµατος και θα συµπεριλάβει µέτρα προσαρµογής τα οποία θα ανέρχονται 
σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ συµφωνία µε το Μνηµόνιο. 

 
ii.  ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

Αύξηση της απορρόφησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής: 
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωµών (οι οποίες θα 
µετρηθούν βάσει πιστοποιηµένων στοιχείων). 

Εισαγωγή ενός διαδικτυακού ανοιχτού συστήµατος επιτήρησης των διαδικασιών αποδοχής 
των προτάσεων έργων και υλοποίησης των δηµοσίων έργων.  

∆ιασφάλιση ότι η διαχειριστική επάρκεια όλων των διαχειριστικών αρχών και ενδιάµεσων 
φορέων των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-1013, έχει πιστοποιηθεί από 
τον διεθνή οργανισµό πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 (Ποιότητα 
∆ιοίκησης). 
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Παράρτηµα 1. Παροχή στοιχείων 

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, οι ακόλουθοι δείκτες και εκθέσεις πρέπει να τίθενται 
από τις αρµόδιες αρχές στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ σε 
τακτική βάση. Σε γενικές γραµµές, πληροφορίες που παρέχονται σε άλλους πολυµερείς και 
διµερείς πιστωτές, που συµµετέχουν σε πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας όπου υπάρχει και 
κοινοτική συµµετοχή, θα παρέχονται και στην Επιτροπή, εκτός αν η Επιτροπή έχει δηλώσει 
ότι αυτό δεν απαιτείται. Οι αρχές θα υποβάλλουν στην Επιτροπή και την ΕΚΤ εκθέσεις 
συµµόρφωσης σχετικά µε την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αµέσως µετά τις ηµεροµηνίες 
δοκιµής. 

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών 

Προκαταρκτικά µηνιαία στοιχεία για την εφαρµογή του 
κρατικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης της κύριας 
λειτουργικής κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών και 
ανά υπουργείο) 

Μηνιαίως, 15 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα- αυτές οι 
πληροφορίες θα 
περιλαµβάνονται επίσης σε 
επόµενες διαβιβάσεις σε 
περίπτωση αναθεώρησης 

Επικαιροποιηµένα µηνιαία σχέδια για την κατάσταση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το υπόλοιπο του έτους, 
συµπεριλαµβανοµένης της κύριας λειτουργικής 
κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών ανά υπουργείο. 

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα 

Προκαταρκτικά µηνιαία στοιχεία ρευστότητας για φορείς 
γενικής κυβέρνησης (εκτός του Κράτους) 

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα- αυτά τα 
στοιχεία θα περιλαµβάνονται 
επίσης σε επόµενες 
διαβιβάσεις σε περίπτωση 
αναθεώρησης 

Μηνιαία στοιχεία για τη µισθοδοσία του ∆ηµοσίου (της γενικής 
κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργικής 
κατηγοριοποίησης σε ονοµαστικούς µισθούς και επιδόµατα σε 
δηµοσίους υπαλλήλους ανά υπουργείο και δηµόσιο φορέα), 
αριθµό υπαλλήλων (συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργικής 
κατηγοριοποίησης ανά υπουργείο και δηµοσίων φορέων εκτός 
της κεντρικής κυβέρνησης), µέσο µισθό (συµπεριλαµβανοµένου 
του βασικού µισθού, παροχών και επιδοµάτων). Θα προστίθεται 
λειτουργική κατηγοριοποίηση αυτών των στοιχείων στους 
κύριους δηµόσιους φορείς.  

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα (έναρξη 
Ιούνιος 2010) 

Τριµηνιαία στοιχεία για τους λογαριασµούς της γενικής 
κυβέρνησης και του δηµόσιου χρέους σύµφωνα µε τους 

Τριµηνία λογιστικά στοιχεία, 
90 ηµέρες µετά το τέλος κάθε 
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κοινοτικούς κανονισµούς στατιστικής. τριµήνου.  

Εβδοµαδιαία πληροφόρηση για τα στοιχεία ρευστότητας της 
Κυβέρνησης µε αναφορά στη χρήση και πηγή κεφαλαίου καθώς 
και για τη σχετική χρονική περίοδο – επίσης πληροφόρηση για 
κύριες κυβερνητικές δαπάνες και έσοδα. 

Εβδοµαδιαίως την 
Παρασκευή, µε αναφορά 
στην προηγούµενη Πέµπτη. 

Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση φορέων γενικής κυβέρνησης 
εκτός της κεντρικής κυβέρνησης  

Μηνιαίως όχι αργότερα από 
15 ηµέρες µετά το τέλος κάθε 
µήνα -αυτές οι πληροφορίες 
θα περιλαµβάνονται και σε 
επόµενες διαβιβάσεις σε 
περίπτωση αναθεώρησης. 

Στοιχεία οφειλόµενων δαπανών (µε τις καθυστερούµενες 
οφειλές) της γενικής κυβέρνησης συµπεριλαµβανοµένου του 
κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της  κοινωνικής 
ασφάλισης και νοµικών προσώπων. 

Τριµηνιαίως, εντός 55 
ηµερών µετά το τέλος κάθε 
τριµήνου.  

Στοιχεία οφειλόµενων δαπανών (καθυστερούµενες οφειλές) του 
Κράτους και των νοσοκοµείων. 

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα. 

∆ηµόσιο Χρέος και επιχορηγήσεις της γενικής κυβέρνησης σε 
δηµόσιες επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Μηνιαίως, εντός ενός µήνα. 

Στοιχεία εσόδων και δαπανών και ισολογισµοί των 30 
µεγαλυτέρων δηµοσίων επιχειρήσεων, βάσει συνολικών 
δαπανών. 

Τριµηνιαίως, τρεις µήνες 
µετά το τέλος κάθε τριµήνου. 

Στοιχεία των κοινοτικών επιδοτήσεων (αποζηµιώσεις και 
προκαταβολές), δαπάνες κεφαλαίων και επιχορηγήσεις 
καλυπτόµενες από κοινοτικές προκαταβολές ή υποψήφιες, για 
κοινοτική αποζηµίωση, επιχορηγήσεις από προγράµµατα 
κοινοτικής βοήθειας, ειδικώς συµφωνηµένα µε την ΕΕ  

Μηνιαίως εντός τριών 
εβδοµάδων µετά το τέλος 
κάθε µήνα 

Μηνιαία αναφορά  των συναλλαγών από τους εκτός 
προϋπολογισµού λογαριασµούς 

Μηνιαίως στο τέλος κάθε 
µήνα. 

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών λογαριασµών Μηνιαίως στο τέλος κάθε 
µήνα  

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων 
πολιτικής  

Μηνιαίως στο τέλος κάθε 
µήνα 
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Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος  

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της Ελλάδος Εβδοµαδιαίως κάθε επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού τραπεζικού 
συστήµατος – συγκεντρωτικοί νοµισµατικοί ισολογισµοί των 
πιστωτικών ιδρυµάτων   

Μηνιαίως 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα 

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηµατοδότησης των ελληνικών 
τραπεζών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό2 

Μηνιαίως 15 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα 

Εξωτερικές χρηµατοδοτικές ροές για το τραπεζικό σύστηµα, τις 
επιχειρήσεις, το δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των 
αναµενόµενων εξελίξεων εντός των εποµένων 12 µηνών 

Μηνιαίως 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα 

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος  Εβδοµαδιαίως την επόµενη 
εργάσιµη 

Έκθεση  για την εξέλιξη των δεικτών χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας  

Τριµηνιαίως 15 ηµέρες µετά 
το τέλος κάθε τριµήνου, 
σύµφωνα µε διαθεσιµότητα 
στοιχείων 

Έκθεση σε αποτελέσµατα από τα τακτικά τεστ φερεγγυότητας 
ακραίων καταστάσεων  

Τριµηνιαίως 15 ηµέρες µετά 
το τέλος κάθε τριµήνου, 
σύµφωνα µε διαθεσιµότητα 
στοιχείων 

Αναλυτική αναφορά του ισολογισµού του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε αναφορά και επεξήγηση 
των µεταβολών των λογαριασµών 

Εβδοµαδιαίως την επόµενη 
εργάσιµη 

112                                                 
2 όλα τα είδη δανεισµού και κεφαλαίου καθώς επίσης και τις καθαρές καταθέσεις στις θυγατρικές στο 
εξωτερικό 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  

Γενικά  

- Ο σκοπός του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταµείο) είναι να διατηρήσει 
τη σταθερότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, χορηγώντας ίδια κεφάλαια σε 
περίπτωση σηµαντικής συρρίκνωσης των κεφαλαίων.  

- Το Ταµείο δεν θα στηρίζει τη ρευστότητα, η οποία θα παρέχεται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες ρυθµίσεις.  

- Τα ίδια κεφάλαια θα παρέχονται µε τη µορφή προνοµιούχων µετοχών στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε άδεια της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Οι προνοµιούχες µετοχές θα µετατρέπονται σε κοινές, σε 
επόµενο στάδιο και σύµφωνα µε κανόνες που θα εξειδικευθούν περαιτέρω στη 
νοµοθεσία θέσπισης του Ταµείου.  

- Η συµµετοχή στο Ταµείο θα είναι υποχρεωτική και θα ενεργοποιείται όταν δεν 
καλύπτονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως έχουν οριστεί για 
συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρµόδια 
εποπτική αρχή και όταν δεν µπορεί να βρεθεί άλλη ιδιωτική λύση. 

- Εάν τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν δύνανται να συγκεντρώσουν εγκαίρως επιπρόσθετα 
κεφάλαια για να αποπληρώσουν το Ταµείο, θα εφαρµόζεται σχέδιο αναδιάρθρωσής τους 
υπό την αιγίδα του Ταµείο, κατ’ εφαρµογήν των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού και 
κρατικών ενισχύσεων. 

- Το Ταµείο θα ιδρυθεί  µε ειδική ελληνική νοµοθεσία. 

- Προβλέπεται αρχική επταετής διάρκεια. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου η κυριότητα 
του Ταµείου περνά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µέχρι το ύψος της συµµετοχής του στο 
µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου. 

 

Νοµικό Καθεστώς 

- Το Ταµείο θα δηµιουργηθεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ώστε να ενισχυθεί η 
αποτελεσµατικότητα και η λειτουργία του (π.χ. για διευκόλυνση προσλήψεων και 
αποδοχών του κατάλληλα καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού). 

- Η νοµική δοµή του Ταµείου θα επιτρέπει την ιδιωτική συµµετοχή. 

 

Κεφάλαια 

- Το Ταµείο θα χρηµατοδοτείται µε ποσό 10 δις ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση από 
πηγές προερχόµενες από το κοινό πρόγραµµα ΕΕ/∆ΝΤ. Αυτό σηµαίνει ότι ο κίνδυνος 
ζηµιών αναλαµβάνεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση ως κύριος µέτοχος του 
Ταµείου. Η αγορά των προνοµιούχων µετοχών του Ταµείου θα γίνει τοις µετρητοίς. 
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Οργανωτικά ζητήµατα  

- Το Ταµείο θα διοικείται από ένα διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο από (1) έναν 
επικεφαλής, έναν εκτελεστικό διευθυντή και τρεις διευθυντές που θα ορίζονται από τον 
∆ιοικητή της ΤτΕ, και (2) δύο ex officio διευθυντές που εκπροσωπούν το Υπουργείο 
Οικονοµικών και τον ∆ιοικητή της ΤτΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ θα ορίσουν 
έναν παρατηρητή που θα συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συµβουλίου (µε την επιφύλαξη, στην περίπτωση του παρατηρητή της Ε. 
Επιτροπής, της εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού και κρατικών 
ενισχύσεων) 

- Ο επικεφαλής, ο εκτελεστικός διευθυντής και οι µη ex officio διευθυντές θα απαιτείται 
από την νοµοθεσία να είναι άτοµα εγνωσµένου τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού 
κύρους στην Ελλάδα, στην ΕΕ ή διεθνώς. 

- Καθένας από τους επικεφαλής και µη ex officio διευθυντές  θα ορίζεται για διάρκεια 
πέντε ετών, ανανεώσιµη για δύο ακόµα έτη και θα ανακαλείται υποχρεωτικά µόνο 
κατόπιν σχετικής απόφασης ελληνικού δικαστηρίου µετά από αίτηµα είτε του ∆ιοικητή 
της ΤτΕ είτε του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου όταν (1) δεν είναι πλέον ικανός 
να ανταποκρίνεται στα απαιτούµενα καθήκοντα της θέσης του ή (2) κριθεί ένοχος για 
σοβαρή παράνοµη συµπεριφορά. 

- Κανένα µέλος του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι µέλος διοικητικού 
συµβουλίου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. 

- Η νοµοθεσία θέσπισης του Ταµείου θα προβλέπει ότι κατά την εκτέλεση των υπό του 
νόµου καθηκόντων τους, ούτε ο ∆ιοικητής της ΤτΕ, ούτε κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ταµείου θα αναζητήσουν ή λάβουν οδηγίες από την ελληνική 
κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα. 

- Το διοικητικό συµβούλιο θα παρουσιάζει εξαµηνιαίες εκθέσεις στην ελληνική Βουλή, 
την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ. 

- Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από το ίδιο το Ταµείο. 

 

Εξουσίες του Ταµείου 

- Για την εκπλήρωση των στόχων του το Ταµείο θα έχει ορισµένες εξουσίες στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχει χρηµατοδοτήσει, και οι οποίες θα ασκούνται µετά 
από διαβούλευση µε την ΤτΕ. Οι εξουσίες του Ταµείου θα ασκούνται µε την επιφύλαξη 
των εποπτικών αρµοδιοτήτων της ΤτΕ και περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής : 

o να απαιτεί από την ΤτΕ να του παρέχει για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
κάθε πληροφορία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού του  

o να ορίζει ένα µέλος στο ∆Σ του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος 

o να απαιτεί από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα την υποβολή σχεδίου 
αναδιάρθρωσης 
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o να έχει δικαίωµα αρνησικυρίας (βέτο) σε αποφάσεις ενός χρηµατοπιστωτικού 
ιδρύµατος (επιχειρηµατική στρατηγική, απόδοση µερισµάτων, θέµατα 
µισθοδοσίας, ρευστότητας και διαχείρισης ενεργητικού παθητικού κ.λ.π.) 

o να συγκαλεί τη ΓΣ των µετόχων του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος όπως 
ορίζει το εταιρικό δίκαιο 

o να απαιτεί τη µετατροπή των προνοµιούχων µετοχών σε κοινές, όταν το 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα αδυνατεί  να καλύπτει (1) το ελάχιστο ύψος ιδίων 
κεφαλαίων όπως ορίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ή (2) ορισµένες 
οικονοµικές απαιτήσεις που θα επιβάλλονται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης 
του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Η νοµοθεσία θέσπισης του Ταµείου, θα 
εξειδικεύσει περαιτέρω µια αντικειµενική διαδικασία που θα ακολουθείται 
για τις τιµές µετατροπής, λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την 
παρέµβαση του Ταµείου, τα νοµικά κατοχυρωµένα  δικαιώµατα των µετόχων 
και τους κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

o να προχωρά σε διαγνωστικές µελέτες και ειδικούς ελέγχους µε τη βοήθεια 
εξωτερικών ελεγκτών για να αξιολογείται η φερεγγυότητα του τραπεζικού 
ιδρύµατος όταν το Ταµείο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

- Η ΤτΕ, µε την ιδιότητα της ως εποπτικός φορέας για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και 
το Ταµείο θα νοµιµοποιούνται για την µέγιστη δυνατή ανταλλαγή εµπιστευτικών 
πληροφοριών που ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία. 

 

Κριτήρια για την αύξηση κεφαλαίου 

- Τα κριτήρια για οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να εναρµονιστούν µε την 
Απόφαση της Επιτροπής της 19.11.2008 (Ν 560/2008 µέτρα στήριξης για τα πιστωτικά 
ιδρύµατα στην Ελλάδα). Η χορήγηση µετοχικού κεφαλαίου υπόκειται ειδικότερα στα 
παρακάτω κριτήρια. 

- Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα καταβάλλουν µη σωρευτική αποζηµίωση µε βάση τους 
κανόνες της αγοράς, εκτός εάν η ανάλυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δικαιολογεί µία 
εναλλακτική προσέγγιση. Μία µη σωρευτική αποζηµίωση µε βάση τους κανόνες της 
αγοράς µπορεί να είναι είτε 10% (όπως ορίζεται στην παραπάνω απόφαση) ή 
εξαρτώµενη από το προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύµατος και την ποιότητα του 
κεφαλαίου, µεταξύ 7% και 9.3%, ενώ το κεφάλαιο πρώτης βαθµίδας (tier 1) για βασικά 
υγιή πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει κανονικά να αποζηµιώνεται µε όχι λιγότερο από 9%.  

- Τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν θα καταβάλλουν µερίσµατα ή εξοφλούν κουπόνια σε 
υβριδικό κεφάλαιο, εκτός αν είναι υποχρεωµένα εκ του νόµου να το κάνουν, κάτι που 
εφαρµόζεται στην περίπτωση κερδοφόρου πιστωτικού ιδρύµατος (εν τούτοις το 
πιστωτικό ίδρυµα δεν θα επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει αποθεµατικά για να 
παρουσιάσει κέρδη). 

- Το πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να επαναγοράσει τις προνοµιούχες µετοχές στο ίδιο 
ποσό µε αυτό που επενδύθηκε αρχικά σε αυτό. Μετά από 5 χρόνια οι µετοχές πρέπει να 
επανακτηθούν ή πρέπει να αποζηµιωθούν µε πρόστιµο. Αν δεν µπορούν να 
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επανακτηθούν γιατί δεν καλύπτονται τα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, οι 
προνοµιούχες µετοχές πρέπει να µετατραπούν σε κοινές µετοχές.   

 

Έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

- Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων και να εγκριθεί µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο να 
διασφαλιστεί ότι το πιστωτικό ίδρυµα θα ανακτήσει τη βιωσιµότητά του στο τέλος της 
περιόδου αναδιάρθρωσης, ότι θα επιτευχθεί ο επιµερισµός του κόστους ανάµεσα στους 
µετόχους και ότι θα περιοριστεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

 

Επόµενα βήµατα 

- Οι ελληνικές αρχές θα ετοιµάσουν την απαραίτητη νοµοθεσία που θα θέσει σε εφαρµογή 
τις παραπάνω λεπτοµέρειες µέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 το αργότερο.  
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Προϋποθέσεις ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων              ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

  

Απλοποίηση του συστήµατος πληρωµών 
των δηµοσίων υπαλλήλων 
 

-  εκκίνηση διαδικασιών για την απλοποίηση του συστήµατος 
πληρωµών ώστε να καλύπτει τόσο το βασικό µισθό όσο και όλα τα 
επιδόµατα που αφορούν όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους και 
εξασφάλιση ότι το νέο αυτό σύστηµα λαµβάνει υπόψη την 
παραγωγικότητά τους και τα καθήκοντα.  

 

- ίδρυση µιας Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, πλήρως λειτουργική, µε στόχο 
να συγκεντρωθούν σε µία αρχή οι πληρωµές των µισθών προς τους 
∆ηµοσίους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.  

  

- υιοθέτηση της νοµοθεσίας για ένα απλοποιηµένο σύστηµα πληρωµών. 

Σεπτέµβριος 2010 

 

 

 

∆εκέµβριος 2010  

 

 

 

Ιούνιος 2011  

Κρατικές Συµβάσεις 

 

- ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του συστήµατος κρατικών συµβάσεων 
για όλους τους κλάδους και για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 
εισάγοντας την χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών (e-
auctioning systems)  

∆εκέµβριος 2010  
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

 

- εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και ενός αποτελεσµατικού 
συστήµατος προσφυγών. 

 

Μάρτιος 2011 

∆ιαφάνεια στις αποφάσεις δηµοσίων 
δαπανών 

- υιοθέτηση της νοµοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια µέσω 
της υποχρέωσης δηµοσίευσης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων για 
δαπάνες της κυβέρνησης.   

Ιούνιος 2010 

Μεταρρύθµιση στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  

- υιοθέτηση της νοµοθεσίας για την µεταρρύθµιση της δηµόσιας 
διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.  

 

- υιοθέτηση της νοµοθεσίας και όλων των διαταγµάτων για πλήρη 
εφαρµογή της µεταρρύθµισης από την 1 Ιανουαρίου 2011 µε 
ταυτόχρονη µεταφορά των αρµοδιοτήτων και των πόρων µεταξύ των 
φορέων. 

Ιούνιος 2010 

 

 

∆εκέµβριος 2010 

 

 

Ανεξάρτητη λειτουργική αξιολόγηση της 
κεντρικής κυβέρνησης  

- ανάθεση αναθεώρησης από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα της 
οργάνωσης και της λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης.  

 

- υιοθέτηση νοµοθεσίας και µέτρων για τον εξορθολογισµό  της χρήσης 
των πόρων, της οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης και της 

Σεπτέµβριος 2010 

 

 

Ιούνιος 2011  
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

αποδοτικότητας των κοινωνικών προγραµµάτων   

 

Καλύτερη Νοµοθέτηση  

-υιοθέτηση της νοµοθεσίας για την εφαρµογή της Ατζέντας για 
Καλύτερης Νοµοθέτηση.  

 

- διασφάλιση της πλήρους εφαρµογής των µέτρων για την µείωση 20% 
του διοικητικού βάρους µε βάση τα δεδοµένα του 2008  και υποβολή 
σχετικής έκθεσης εφαρµογής στην Ε. Επιτροπή.  

∆εκέµβριο2010  

 

Σεπτέµβριος 2011 

 

 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ    

Έναρξη συνοµιλιών µε τους κοινωνικούς 
εταίρους  

Για την προετοιµασία αναθεώρησης των διαπραγµατεύσεων των µισθών 
στον ιδιωτικό τοµέα και των συµβατικών ρυθµίσεων Ιούνιος 2010 

Αναθεώρηση της Νοµοθεσίας για την 
Προστασία της Απασχόλησης  

- παράταση της περιόδου µαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα 
έτος.  

 

- µείωση του συνολικού επιπέδου αποζηµιώσεων το οποίο θα πρέπει να 
εφαρµόζεται εξίσου για όλους τους εργαζόµενους. (blue and white 
collar workers) 

∆εκέµβριος 2010 
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

 

- αύξηση του ελάχιστου κατωφλίου (threshold) για την ενεργοποίηση 
όρων οµαδικών απολύσεων, ειδικά για τις µεγάλες επιχειρήσεις.  

 

- εφαρµογή µέτρων για τη διασφάλιση ότι οι κατώτατοι µισθοί της 
τρέχουσας περιόδου θα παραµείνουν αµετάβλητοι σε ονοµαστική αξία 
για 3 χρόνια.  

 

- διευκόλυνση της χρήσης συµβάσεων προσωρινής απασχόλησης και 
µερικής απασχόλησης.  

Αναθεώρηση του κατώτατου 
µισθολογίου 

- έπειτα από διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα 
πρέπει να υιοθετήσει νοµοθεσία για τους κατώτατους µισθούς 
εισάγοντας  ειδική σχετική πρόβλεψη (sub-minima) για ιδιαίτερες  
κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται  σε κίνδυνο όπως οι νέοι και οι 
µακροχρόνια άνεργοι.  

 

- διασφάλιση ότι οι κατώτατοι µισθοί της τρέχουσας περιόδου θα 
παραµείνουν αµετάβλητοι σε ονοµαστική αξία για 3 χρόνια.  

∆εκέµβριος 2010 

 



 

 97

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

Αναθεώρηση του συστήµατος 
διαπραγµατεύσεων των µισθών στον 
ιδιωτικό τοµέα για τη συγκράτηση των 
µισθών  

- υιοθέτηση νοµοθεσίας για την αναθεώρηση του συστήµατος 
διαπραγµατεύσεων των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, 
συµπεριλαµβανόµενων των τοπικών συµφώνων απασχόλησης, µε στόχο 
την αύξηση µισθών σε κατώτερο των κλαδικών συµβάσεων επίπεδο.   

 

- εφαρµογή µεταβλητών απολαβών έτσι ώστε οι µισθοί να 
αντικατοπτρίζουν την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.   

 

- τροποποίηση των ρυθµίσεων του συστήµατος διαιτησίας.  

∆εκέµβριος  2010 

 

Αύξηση της ευελιξίας στο ωράριο 
εργασίας.  

- προσαρµογή της νοµοθεσίας για την εισαγωγή ετήσιου υπολογισµού 
χρόνου εργασίας και µείωση στις υπερωριακές αµοιβές.  

  

∆εκέµβριος  2010 

 

Καταπολέµηση της Αδήλωτης Εργασίας 

- ενίσχυση της νοµοθεσίας για την επιβολή δήλωσης των νέων 
απασχολούµενων.  

 

- διασφάλιση ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι πλήρως στελεχωµένη 
και ότι έχουν τεθεί ποσοτικοί στόχοι ελέγχων.  

Ιούνιος 2011 



 

 98

∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

Αναθεώρηση στο δίκτυ κοινωνικής 
προστασίας.  

Αναθεώρηση του πεδίου εφαρµογής µε στόχο βελτιώσεις των 
κοινωνικών δαπανών για να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία προς τις 
πιο ευάλωτες οµάδες.  

Ιούνιος 2011 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ   

Αναθεώρηση του Συνταξιοδοτικού 
Συστήµατος 

 

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο απλοποιηµένο σύστηµα 
(αναλογικό) για όλους τους νυν και µελλοντικούς εργαζόµενους που 
περιλαµβάνει:  

- µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015, συνταξιοδότηση στην ηλικία των 65 
ετών για όλους, συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν ασφαλιστεί προ 
της 1 Ιανουαρίου 1993.  

- αύξηση της απαιτούµενης ηλικίας για συνταξιοδότηση των γυναικών 
που υπηρετούν στον δηµόσιο τοµέα στα 65 χρόνια µέχρι το 2013.  

- ενίσχυση της σύνδεσης των εισφορών µε τα επιδόµατα. 

- υπολογισµός των συντάξεων σύµφωνα µε το σύνολο του εργασιακού 
βίου.   

- µια µέση ετήσια λογιστική µεταφορά ύψους 1,2 

- τιµαριθµοποίηση των συντάξεων  

- έναν αυτόµατο µηχανισµό προσαρµογής που να συνδέει το έτος 

 

Ιούνιος 2010  
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

συνταξιοδότησης µε την αύξηση στην προσδοκώµενη διάρκεια ζωής 
κατά το έτος συνταξιοδότησης.  

- αυξηµένη ελάχιστη περίοδο εισφορών από 37 σε 40 έτη µέχρι το 2015.  

- περιορισµένη χρήση της πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από 
την 1 Ιανουαρίου 2011, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων σε 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, και όσων έχουν 40 χρόνια εισφορών 

- αναθεωρηµένο σύστηµα παροχής αναπηρικών συντάξεων  

- µείωση (κατά 6% το χρόνο) των συντάξεων για εκείνους που θα 
συνταξιοδοτούνται µεταξύ των 60 και 65 ετών µε λιγότερα από 40 
χρόνια εισφορών.  

- καµία ειδική µεταχείριση για όσους έχουν ασφαλιστεί προ της 1 
Ιανουαρίου 1993. 

- σηµαντικές περικοπές στη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελµάτων (σε όχι περισσότερα από 10% του συνόλου)  

- ελάχιστη εγγυηµένη σύνταξη για όλους πάνω από 65 ετών 
υπολογισµένη µε βάση τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης 

- µείωση των συνταξιοδοτικών ταµείων σε 3  
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∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 ∆ράση Χρονοδιάγραµµα 

Το Κοινοβούλιο υιοθετεί την αναθεώρηση του Συνταξιοδοτικού 
Συστήµατος 

Σεπτέµβριος 2010 

ΥΓΕΙΑ   

Μεταρρύθµιση του συστήµατος Υγείας 

Ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων για την βελτίωση της διαχείρισης 
και του συστήµατος προµηθειών στην υγεία: ολοκλήρωση της 
εφαρµογής λογιστικού συστήµατος διπλής εγγραφής, εφαρµογή 
επίβλεψης από τον Υπουργό Οικονοµικών, δηµοσίευση λογιστικών 
ελέγχων.    

∆εκέµβριος 2010 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

∆ιευκόλυνση στην ίδρυση εταιριών  
Απλοποίηση στην ίδρυση νέων εταιριών και πλήρης λειτουργία του 
Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).  Σεπτέµβριος  2010 

Απλοποίηση της αδειοδότησης 
βιοµηχανικών µονάδων και µείωση του 
κόστους έναρξης εργασιών  

- Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση 
επιχειρήσεων, για βιοµηχανικές δραστηριότητες και επαγγέλµατα µέσω 
της νοµοθεσίας και µέσω της λειτουργικότητας των σχετικών σχεδίων.  

 

- Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει τη νοµοθεσία προκειµένου να 
αµβλύνει τα φορολογικά εµπόδια για συγχωνεύσεις και εξαγορές και για 
να µειώσει το κόστος που αφορά τα τελωνεία.  

∆εκέµβριος 2010 

 

 

 

Σεπτέµβριος 2011 
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Εφαρµογή της Οδηγίας για τις 
Υπηρεσίες 

- υιοθέτηση οριζόντιας νοµοθεσίας, ολοκλήρωση της µελέτης της 
κλαδικής νοµοθεσίας  

- λειτουργία των µοναδικών σηµείων επαφής. 

-υιοθέτηση µέτρων σε βασικούς κλάδους υπηρεσιών, όπως ο τουρισµός, 
το εµπόριο και η εκπαίδευση. 

Ιούνιος 2010 

 

Σεπτέµβριος 2010 

 

∆εκέµβριος 2010 

 

Απελευθέρωση των Κλειστών 
επαγγελµάτων  

- Πρόταση ειδικής νοµοθεσίας για κάθε κλάδο για την άρση των 
περιορισµών στην εξάσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος, του 
φαρµακοποιού, του συµβολαιογράφου, του αρχιτέκτονα, του µηχανικού, 
των ορκωτών ελεγκτών. 

 

- Εφαρµογή της οδηγίας για τα Επαγγελµατικά Προσόντα, ώστε να 
αναγνωρίζονται τα προσόντα εργαζοµένων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες 

 

-  Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την απελευθέρωση των κλειστών 

 

∆εκέµβριος 2010 

 

 

∆εκέµβριος 2010 

 

 

Ιούνιος 2011 
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επαγγελµάτων  

Μεταρρύθµιση στις Οδικές Μεταφορές 
Εµπορευµάτων 

Απελευθέρωση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε την 
κατάργηση όλων των περιττών περιορισµών στην πρόσβαση στο 
επάγγελµα των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ελαχίστων καθορισµένων τιµών.  

Σεπτέµβριος 2010 

Πλαίσιο πολιτικής ανταγωνισµού  

Τροποποίηση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου της ελληνικής 
Επιτροπής Ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητάς 
της να ιεραρχεί τις σηµαντικές υποθέσεις καθώς και της θωράκισης της 
ανεξαρτησίας των µελών της.  

∆εκέµβριος 2010 

 

Σιδηρόδροµοι 

 

- Προετοιµασία ενός σχεδίου εξυγίανσης του κλάδου των 
σιδηροδρόµων µε γνώµονα την αποκατάσταση της κερδοφορίας του 
επιχειρησιακού τους σκέλους. ∆ιασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις 
οδηγίες της ΕΕ, και προσδιορισµός ενός χρονοδιαγράµµατος για την 
αναδιάρθρωση της εταιρείας χαρτοφυλακίου, συµπεριλαµβανοµένης της 
πώλησης ακίνητης περιουσίας / γής και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 
 
- Πλήρης υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης του σιδηροδροµικού 
τοµέα. 

Ιούνιος 2010 

 

 

 

Μάρτιος 2011 

Ενέργεια 

 

 

-Ολοκλήρωση των σχεδίων για την απελευθέρωση της χονδρικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έναρξη του εξορθολογισµού των 
τιµολογίων για τους καταναλωτές 

 

Σεπτέµβριος 2010 
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-Υιοθέτηση νοµοθεσίας για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων 
µέτρων εφαρµογής 

 

- Υιοθέτηση µέτρων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των 
αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας  

Μάρτιος 2011 

 

 

Μάρτιος 2011 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

  

Προώθηση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 
(ΑΞΕ) και επενδύσεων σε στρατηγικούς 
κλάδους.  

Η Κυβέρνηση θα πάρει µέτρα για τη διευκόλυνση ΑΞΕ και επενδύσεων 
καινοτοµίας σε στρατηγικούς κλάδους (πράσινες βιοµηχανίες, 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ.) µέσω της 
αναθεώρησης του Επενδυτικού Νόµου, της υιοθέτησης µέτρων για τη 
διευκόλυνση των Σ∆ΙΤ, δράσεων για την επιτάχυνση µεγάλων σχεδίων 
ΑΞΕ καθώς και µέτρων για την ενίσχυση της πολιτικής προώθησης 
εξαγωγών.  

Σεπτέµβριος 2010 

Ε&Α και Καινοτοµία  

- Αξιολόγηση σε βάθος όλων των δράσεων Ε&Α και καινοτοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων επιχειρησιακών προγραµµάτων, 
µε στόχο την προσαρµογή της εθνικής στρατηγικής.  

 

- ∆ηµιουργία ενός Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, που θα χρηµατοδοτείται 

∆εκέµβριος 2010 
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από το 7ο πρόγραµµα Ε&Α, µε στόχο να εξετάσει την προώθηση της 
καινοτοµίας, την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ της δηµόσιας έρευνας 
και της ελληνικής βιοµηχανίας και την ανάπτυξη περιφερειακών 
βιοµηχανικών σχηµατισµών συνεργασίας (clusters). 

 

∆εκέµβριος 2010 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ  

  

Αύξηση στην απορρόφηση των Πόρων 
από τα ∆ιαρθρωτικά ταµεία και το 
Ταµείο Συνοχής.  

 

- εφαρµογή µέτρων για την επίτευξη των δεσµευτικών στόχων για 
απαιτούµενες πληρωµές από τα διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο 
συνοχής και για την υποβολή µεγάλων σχεδίων.  

- σύσταση µιας Οµάδας ∆ράσης σε συνεργασία µε την Επιτροπή για να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη σχεδίων υψηλής ποιότητας καθώς και για να 
υπάρξει καλύτερος συντονισµός µε άλλες δράσεις.  

- ολοκλήρωση των ενεργειών για τη διαµόρφωση προτεραιοτήτων στις 
δηµόσιες επενδύσεις ώστε αυτές να κατευθύνονται προς σχέδια που 
ωφελούνται από κεφάλαια της Ε.Ε., και µέσω της εισαγωγής ενός 
κεντρικού τραπεζικού λογαριασµού. 

- επίτευξη των στόχων για απαιτούµενες πληρωµές (µετρήσιµα 
αποτελέσµατα προς πιστοποιηµένα δεδοµένα) και µεγάλα σχέδια 

- εφαρµογή στο διαδίκτυο ενός ανοιχτού συστήµατος επιτήρησης των 
διαδικασιών έγκρισης των προτάσεων έργων και της υλοποίησης των 

Ιούνιος 2010 

 

 

 

 

 

 

∆εκέµβριος 2010 και 
µετά κάθε έξι µήνες  

 

∆εκέµβριος 2011 
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δηµοσίων έργων.  

- διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας όλων των ∆ιαχειριστικών 
Αρχών και των Ενδιάµεσων Φορέων  των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

 

∆εκέµβριος 2011 

 

 


