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Αξιότιμοι κύριοι Juncker, Rehn και Trichet, 

 

 

Στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση των Μνημονίων Οικονομικής και 

Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και των Μνημονίων Συνεννόησης για τις 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (ΜΣ) από το 2010, και από τις 23 

Φεβρουαρίου και τις 2 Ιουλίου 2011, περιγράφουμε την πρόοδο και τα μέτρα πολιτικής 

για την επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης, 

το οποίο υποστηρίζεται από οικονομική βοήθεια από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, στο 

πλαίσιο της ελληνικής συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης. 

 

Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο με το οικονομικό μας πρόγραμμα: 

 

 Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς μας στόχους, εργαζόμαστε για να 

αξιοποιήσουμε την πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή που έχουμε επιτύχει 

από τα τέλη του 2009. Ωστόσο, έχουμε να καταπολεμήσουμε ισχυρές 

αντιξοότητες από την ύφεση, αλλά και ορισμένες καθυστερήσεις στην εφαρμογή 

μέτρων. Δυστυχώς, λόγω αυτών των παραγόντων, δεν εκπληρώσαμε το κριτήριο 

απόδοσης του τέλους Σεπτεμβρίου για το πρωτογενές ταμειακό υπόλοιπο της 

γενικής κυβέρνησης κατά ένα μικρό περιθώριο, αλλά και τον ενδεικτικό στόχο 

για τη μη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, έχουμε 

εφαρμόσει μια δέσμη μέτρων για να διασφαλίσουμε ότι η δημοσιονομική 

πολιτική μπορεί να επανέλθει στη σωστή πορεία εφαρμογής, στην οποία 
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συμπεριλαμβάνεται η δεύτερη δέσμη μεταρρυθμίσεων της ΜΠΔΣ 

(μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής) του Αυγούστου. 

 Οι δημοσιονομικές - διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν. Ένα διαρθρωτικό 

ορόσημο για την κατάρτιση ενός μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου των 

μεταρρυθμίσεων της φορολογικής διοίκησης επιτεύχθηκε, και αυτό θα συντελέσει 

στη στρατηγική μας για τον σημαντικό αυτό τομέα. Ένα δεύτερο ορόσημο για τη 

δημοσίευση τριών συνεχόμενων μηνών σταθερών ληξιπρόθεσμων οφειλών και 

ενοποιημένων δημοσιονομικών αναφορών για τη γενική κυβέρνηση επιτεύχθηκε 

εν μέρει, όπου ναι μεν τα στοιχεία δημοσιεύονται, αλλά δεν προέρχονται από τα 

μητρώα δεσμεύσεων, όπως αναμενόταν. 

 Οι προσπάθειες της πολιτικής μας για τη στήριξη της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος συνεχίζονται. Το Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει νέα 

νομοθεσία εξυγίανσης των τραπεζών που θα επιτρέψει την έγκαιρη και 

αποτελεσματική παρέμβαση και εξυγίανση που θα είναι συνεπής με τους κανόνες 

της Συνθήκης της ΕΕ και τις ορθές διεθνείς πρακτικές. 

 Όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου έχει ιδρυθεί και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 

Παρόλο που ήμασταν σε θέση να υπογράψουμε συμβάσεις για τις νέες 

παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, το τριμηνιαίο ποσοτικό 

κριτήριο απόδοσης των εσόδων σε ταμειακή βάση από τις ιδιωτικοποιήσεις για το 

τέλος Σεπτεμβρίου δεν επιτεύχθηκε, λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς 

και των καθυστερήσεων στην προετοιμασία. Έχουμε ετοιμάσει ένα νέο 

πρόγραμμα πωλήσεων που προβλέπει μια σειρά συμβάσεων προς υπογραφή κατά 

το υπόλοιπο του 2011, και οι στόχοι για τα έσοδα σε ταμειακή βάση του 2011 θα 

πραγματοποιηθούν με περίπου ένα τρίμηνο καθυστέρηση. 

 Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, 

από τον Ιούνιο έχουμε ολοκληρώσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, που 

περιλαμβάνουν την έγκριση ενός νόμου για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. Επιπλέον, ως προαπαιτούμενη για την εκταμίευση δράση για την 

αξιολόγηση αυτή, έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για τη βελτίωση της ευελιξίας της 

αγοράς εργασίας. Εργαζόμαστε για να επιταχυνθεί η εφαρμογή της. 

 Τέλος, οι εξωτερικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ορισμένων οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης οι οποίες εντοπίστηκαν τον Ιούλιο, και ένα μικρό ποσό των 

καθυστερούμενων οφειλών που συσσωρεύτηκαν στη συνέχεια, έχουν πλήρως 

εκκαθαριστεί στις 30 Αυγούστου. Έχουν ληφθεί μέτρα για να διασφαλιστεί ότι 

τέτοιες ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν θα προκύψουν ξανά, συμπεριλαμβανομένων 

των βελτιώσεων στην παρακολούθηση των πληρωμών για την εξυπηρέτηση του 

χρέους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Παράλληλα με τις παραπάνω προσπάθειες, εργαζόμαστε για την πραγματοποίηση μίας 

ανταλλαγής χρέους με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εναπομείνασες 

χρηματοδοτικές ανάγκες θα καλυφθούν από τον επίσημο τομέα, σύμφωνα με τις 
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δεσμεύσεις που ελήφθησαν στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης. Παράλληλα, η ΕΚΤ 

συνεργάζεται με τις ελληνικές τράπεζες πάνω στα μεσοπρόθεσμα σχέδια 

χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί ότι θα μειώσουν την έκθεσή τους στα έκτακτα 

μέτρα στήριξης της ρευστότητας του Ευρωσυστήματος με ρυθμό συνεπή με το 

μακροοικονομικό πλαίσιο του προγράμματος. 

Σε αυτή τη βάση, ζητάμε την εκταμίευση της έκτης δόσης της χρηματοδοτικής 

συνδρομής από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, την οποία συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, του ποσού των 5,8 δις ευρώ. 

Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που ορίζονται στην Επιστολή Προθέσεων της 3
ης

 Μαΐου 

2010, του ΜΟΧΠ και του ΜΣ, και των μετέπειτα αναθεωρήσεων (συμπεριλαμβανομένης 

και αυτής που τώρα επισυνάπτεται) είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος. Παραμένουμε σε ετοιμότητα για να λάβουμε τα απαραίτητα διορθωτικά 

μέτρα για το σκοπό αυτό στην περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν. Θα προβούμε σε 

διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, καθώς και με το ΔΝΤ, σχετικά 

με την λήψη των εν λόγω δράσεων πριν από την αξιολόγηση των πολιτικών που 

περιέχονται στην παρούσα επιστολή. 

Η επιστολή αυτή κοινοποιείται στην κα Lagarde. 

 

       ______________________________  ______________________________ 

       Ευάγγελος Βενιζέλος    Γεώργιος Προβόπουλος 

            Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης             Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

              και Υπουργός Οικονομικών 
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ΕΛΛΑΔΑ—ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οικονομικές προοπτικές 

1.      Η ύφεση συνεχίζει να βαθαίνει, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή του 

μακροοικονομικού πλαισίου του προγράμματός μας. Πρόσφατοι βραχυπρόθεσμοι 

οικονομικοί δείκτες και τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο 

δείχνουν ότι η οικονομία δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει την ενθαρρυντική επίδοση των 

πρώτων τριών μηνών του 2011. Η προσαρμογή του ιδιωτικού τομέα έχει επιταχυνθεί και 

η οικονομική δραστηριότητα περιορίζεται λόγω της εφαρμογής των απαιτούμενων 

δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας, των αυστηρότερων συνθηκών δανεισμού, των 

καθυστερήσεων στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και της εξασθένισης του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5½ τοις 

εκατό το 2011 και περαιτέρω 2½ -3 τοις εκατό το 2012. Με μια βαθύτερη ύφεση, έχουμε 

επίσης προσαρμόσει προς τα κάτω τις προβλέψεις μας για τον πληθωρισμό και τον 

αποπληθωριστή του ΑΕΠ - αθροιστικά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες προς τα κάτω ως 

το 2014. Λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο αυτούς παράγοντες, το ονομαστικό ΑΕΠ το 

2014 αναμένεται πλέον να είναι κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από ό,τι 

αναμενόταν κατά την περίοδο της 4ης αναθεώρησης. 

2.      Αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει γύρω στις αρχές 

του 2013. Η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα βελτιώνεται σταδιακά. Το μοναδιαίο 

κόστος εργασίας έχει μειωθεί κατά περίπου 4 τοις εκατό κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια 

των 6 μηνών που λήγουν τον Ιούνιο του 2011, και θα μειωθεί περαιτέρω καθώς η 

προσαρμογή της αγοράς εργασίας ανακτά ρυθμό. Οι εξαγωγές εμπορευμάτων και τα 

έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται. Αν και την τρέχουσα στιγμή οι καθαρές εξαγωγές 

εξακολουθούν να είναι πολύ μικρές για να αντισταθμίσουν την πτώση της εγχώριας 

ζήτησης, αναμένεται να συνεχίσουν να συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική 

ανάκαμψη καθώς οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα. Εν ευθέτω χρόνω, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια πηγή βιώσιμης 

ανάπτυξης της παραγωγής και της απασχόλησης μέσω των επενδύσεων στα εμπορεύσιμα 

προϊόντα. 

3.      Έχουμε τροποποιήσει το πρόγραμμα των πολιτικών για να αντιμετωπίσουμε 

τις μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές προοπτικές. Οι δημοσιονομικές πολιτικές 

έχουν ενισχυθεί για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος· επιπλέον 

μηχανισμοί στήριξης και ένα ενισχυμένο πλαίσιο εξυγίανσης έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

προς διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· η πορεία προς την επίτευξη του 

στόχου του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων έχει επανακαθοριστεί λόγω καθυστερήσεων 

στην προετοιμασία των στοιχείων του ενεργητικού και των δύσκολων συνθηκών στις 

αγορές· και η προσπάθεια να γίνουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικές θα 

ενισχυθεί. Όλες αυτές οι αλλαγές, και η αναθεωρημένη στρατηγική χρηματοδότησης για 

την υποστήριξή της, αναφέρονται στη συνέχεια. 
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Δημοσιονομικές Πολιτικές 

4.      Η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει να εξασφαλιστεί μια 

διατηρήσιμη δημοσιονομική κατάσταση. Αυτό προϋποθέτει όχι μόνο σταθερή πρόοδο 

στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους, αλλά και την αναθέρμανση 

της ανάπτυξης και του κλίματος εμπιστοσύνης. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η 

κυβέρνηση είναι να βρει έναν ρυθμό που μπορεί να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 

αυτών των πολλαπλών και πιθανώς αντικρουόμενων στόχων. Στην παρούσα αναθεώρηση 

έχει επανακαθοριστεί ο τριμηνιαίος δημοσιονομικός στόχος (λαμβάνοντας υπόψη της 

επίπτωσης της ύφεσης), έχουν προσδιοριστεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση 

του ΜΠΔΣ σε σωστή πορεία εφαρμογής, και έχουν επιβεβαιωθεί τα απαιτούμενα 

δημοσιονομικά μέτρα. 

5.      Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη συνολικού ελλείμματος 

της γενικής κυβέρνησης σε κάτω από 3 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2014. Αυτό θα 

ήταν σύμφωνο με ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 5 τοις εκατό του ΑΕΠ. Για 

το 2011, η σημαντική επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών, οι καθυστερήσεις 

στην εφαρμογή των φορολογικών μέτρων, καθώς ο περιορισμένος χρόνος που απομένει 

στο τρέχον έτος για διορθωτικές ενέργειες έχουν θέσει περιορισμούς σε ό,τι μπορούμε να 

επιτύχουμε. Αναμένουμε την επίτευξη των στόχων για το 2012-13, και θα εφαρμόσουμε 

τα μέτρα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό (αναφέρονται παρακάτω). Με τα μέτρα 

του 2012 που θα εφαρμοστούν το 4
ο
 τρίμηνο του 2011, ο αρχικός αντίκτυπός τους θα μας 

επιτρέψει να επιτύχουμε ένα συνολικό ισοζύγιο της τάξης του 8½ -9 τοις εκατό του ΑΕΠ 

το 2011, λίγο πάνω από το στόχο των €17,1 δις ή 7¾ τοις εκατό του ΑΕΠ, αλλά και πάλι 

καλύτερα κατά 1½ -2 τοις εκατό του ΑΕΠ από ό,τι το 2010, παρά την πολύ πιο βαθιά 

ύφεση. 

6.      Η κυβέρνηση θα θεσπίσει τα φορολογικά μέτρα που είναι αναγκαία για να 

εξασφαλιστεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος για το 

2012-14: 

 Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της ΜΠΔΣ. Ως προαπαιτούμενο για την 

εκταμίευση, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει βασικές δράσεις για την εφαρμογή 

των διαφόρων μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου εφαρμοστικού 

νόμου της ΜΠΔΣ και προβλέπονται στο δεύτερο εφαρμοστικό νόμο (Παράρτημα 

Ι). Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν: 

 Μεταρρύθμιση του μισθολογίου του δημόσιου τομέα. Η μεταρρύθμιση θα 

μειώσει τους μισθούς για το μέσο εργαζόμενο κατά 17 τοις εκατό κατά μέσο 

όρο (οι εργαζόμενοι στα ειδικά μισθολόγια εξαιρούνται). Αυτό θα γίνει με τον 

περιορισμό των επιδομάτων και την πιο στενή ευθυγράμμιση των μισθών 

μεταξύ των υπουργείων, και τη διατήρηση του εισαγωγικού μισθού σε 

συμφωνία με τις πρακτικές του ιδιωτικού τομέα. Τα κίνητρα θα  παρέχονται 

μέσω ενός περιορισμένου εφάπαξ επιδόματος ύψους 3 τοις εκατό ανά έτος και 

ενός ειδικού επιδόματος για τους υπαλλήλους που ασχολούνται με τη 

συλλογή και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών. Οι προαγωγές θα 

ελέγχονται αυστηρά και θα υπόκεινται σε αξιολόγηση της απόδοσης. Αυτό το 
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νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά σε διάστημα δύο ετών. Οι μισθοί στις 

δημόσιες επιχειρήσεις και στα άλλα νομικά πρόσωπα του δημοσίου θα 

ευθυγραμμισθούν αναλόγως. Η μεταρρύθμιση θα αξιολογηθεί από 

εξωτερικούς συμβούλους έως το Σεπτέμβριο του 2012 για να εντοπίσει τυχόν 

προβλήματα σχεδιασμού που προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. 

 Το κλείσιμο/συγχώνευση νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου 

δικαίου. Οι Υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να καλύπτουν το κλείσιμο ή 

συγχώνευση 11 μεγάλων επιχειρήσεων (ΚΕΔ, ΕΤΑ, ΟΔΔΥ, Εθνικό Ίδρυμα 

Νεότητας, EOMΜEX, ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, ΕΡΤ, ΕΘΙΑΓΕ)· 

καθώς και το κλείσιμο ή τη συγχώνευση 35 μικρότερων οντοτήτων. 

 Για την ικανοποίηση του στόχου μας για το 2012, έχουμε καθορίσει επιπλέον 

μέτρα ύψους €6,4 δις (συμπεριλαμβανομένων των ανατροφοδοτήσεων εσόδων). 

Η θεσμοθέτηση των μέτρων αυτών θα είναι προαπαιτούμενο για την εκταμίευση: 

 Μειώσεις δαπανών. Για τη μείωση των κρατικών δαπανών κατά €1 δις το 

2012, θα αναπροσαρμόσουμε τις συντάξεις και τις δαπάνες για ειδικό σκοπό. 

Όσον αφορά τις συντάξεις, το τμήμα της συνολικής κύριας σύνταξης που θα 

υπερβαίνει τα €1200 το μήνα θα μειωθεί κατά 20 τοις εκατό (40 τοις εκατό 

για το τμήμα της σύνταξης άνω των €1000 ανά μήνα για τους συνταξιούχους 

κάτω των 55 ετών)· οι επικουρικές συντάξεις άνω των €150 ανά μήνα θα 

μειωθούν κατά 15 ή 30 τοις εκατό, ανάλογα με το ταμείο (επαυξημένες 

εξοικονομήσεις στοχευμένες από τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στον 

τομέα αυτό)· και το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων για το 2011-12 θα 

μειωθεί κατά ένα επιπλέον 10 τοις εκατό (πάνω από τις περικοπές που 

προβλέπονται στη ΜΠΔΣ). Όσον αφορά τις δαπάνες για ειδικό σκοπό, θα 

ισχύσει ένα ανώτατο όριο 5 τοις εκατό επί του αποθέματος των καταθέσεων 

για τις δαπάνες στο «Πράσινο Ταμείο». 

 Μέτρα εσόδων. Για να δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα ύψους €5,4 δις το 

2012, έχουμε εισαγάγει μια ειδική εισφορά επί των ακινήτων, και μειώσαμε 

το αφορολόγητο και τις φοροαπαλλαγές. Η ειδική εισφορά για τα ακίνητα 

κυμαίνεται μεταξύ €3-16 ανά τετραγωνικό μέτρο (με μειωμένο συντελεστή 

για τις ειδικές κατηγορίες). Για να διασφαλιστεί  η συμμόρφωση, θα 

συλλέγεται μέσω λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, και θα είναι 

συμπληρωματικός στο φόρο ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στη 

ΜΠΔΣ. Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, το αφορολόγητο θα μειωθεί στα 

€5000 (άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ή κάτω από την ηλικία των 30 και με 

εισόδημα κάτω των €9000 ετησίως θα εξαιρούνται)· Οι φορολογικές κλίμακες 

θα απλουστευθούν και το επίδομα τέκνων θα μειωθεί, ξεκινώντας από το 

τρίτο παιδί. Τέλος, θα προωθήσουμε την κατάργηση της επιδότησης στα 

καύσιμα θέρμανσης που προβλεπόταν αρχικά για το 2013. 

 Εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ένα σχέδιο για την πλήρη 

εκκαθάριση θα υποβληθεί παράλληλα με τον προϋπολογισμό του 2012, και 

μία κεντρική πίστωση θα διατεθεί σε κάθε υπουργείο και σε φορείς της 
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γενικής κυβέρνησης για το σκοπό αυτό (με βάση το ποσό που εκκρεμούσε στο 

τέλος του 2010). Πιστώσεις από την κεντρική αυτή χρηματοδότηση θα είναι 

στη διάθεση του αιτούντος υπουργείου και θα υπόκεινται στην έγκαιρη 

συμμόρφωση με τη μεταρρυθμιστική ατζέντα για τη διαχείριση των δημόσιων 

οικονομικών (παρακάτω), και στην αποτελεσματική λειτουργία των ελέγχων 

δεσμεύσεων στο πλαίσιο του εκάστοτε φορέα (καμία νέα συσσώρευση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών). 

 Για να εξασφαλιστούν οι στόχοι μας για το 2013-14, θα προβούμε σε ενδελεχή 

αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών για τον εντοπισμό 2 τοις εκατό του ΑΕΠ σε 

πρόσθετα μέτρα (και ένα πρόσθετο 1 τοις εκατό του ΑΕΠ ως αποθεματικό). Η 

αξιολόγηση θα βασιστεί σε εξωτερική βοήθεια, και θα δοθεί έμφαση στον 

προσδιορισμό ευκαιριών για: τον εξορθολογισμό των συντάξεων και των 

κοινωνικών μεταβιβάσεων (κατά τέτοιο τρόπο που θα διασφαλίσει τη βασική 

κοινωνική προστασία)· τον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών (που δεν θα 

θίγει την αμυντική ικανότητα της χώρας)· και την αναδιάρθρωση των κεντρικών 

και τοπικών διοικήσεων. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προτείνεται ως 

διαρθρωτικό ορόσημο για το τέλος Ιουνίου 2012, και η πρόοδος θα αξιολογηθεί 

κατά τη διάρκεια των επόμενων αξιολογήσεων του προγράμματος. Έχουμε ήδη 

εντοπίσει αρκετά επιπρόσθετα μέτρα που δυνητικά μπορούν να αποδώσουν ¾ 

τοις εκατό του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων: (α) προσαρμογών στα ειδικά 

μισθολόγια (τα οποία αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το ένα τρίτο των μισθών 

στο δημόσιο)· (β) περαιτέρω εξορθολογισμού των φαρμακευτικών δαπανών και 

λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων· (γ) μείωσης των παροχών πρόνοιας σε 

χρήμα· και (δ) μεταρρύθμισης του συστήματος επιστροφών του ΦΠΑ στους 

αγρότες. 

7.      Η κυβέρνηση εμμένει στη δέσμευσή της να στηρίξει την προσαρμογή με 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις  στις δαπάνες και στα έσοδα. Έχουμε προχωρήσει τις 

μεταρρυθμίσεις σε τρεις βασικούς τομείς: 

 Μείωση προσωπικού. Ο συνολικός στόχος μας είναι η μείωση της απασχόλησης 

στη γενική κυβέρνηση κατά 150.000 μεταξύ 2010 και τέλος 2015. Για την 

πραγματοποίηση αυτού του στόχου θα χρησιμοποιήσουμε: 

 Φυσική απομείωση. Μια αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεων 1:5 θα 

εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου, και ο αριθμός των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου θα μειωθεί κατά περίπου 2/3 μεταξύ 2010 και 2015 

(συμπεριλαμβανομένου του 50 τοις εκατό το 2011). 

 Προ-συνταξιοδοτικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. Συνολικά 1.000 άτομα 

που σήμερα βρίσκονται σε ηλικία μετά τη συνταξιοδότηση και των οποίων η 

θητεία έχει προηγουμένως επεκταθεί, τώρα θα συνταξιοδοτηθούν. Συνολικά, 

περίπου 14.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν σε προ-συνταξιοδοτικό 

καθεστώς μέχρι το τέλος του 2011 (με τον αριθμό εκείνων που πρόκειται να 

περιληφθούν στο καθεστώς να περιορίζεται σε εκείνους με 12-24 μήνες 

εναπομείνασας υπηρεσίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους). 
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 Εργασιακή εφεδρεία. Συνολικά, περίπου 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα 

μπουν σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι το τέλος του 2011. Πρόσθετο προσωπικό 

θα τοποθετηθεί σε εφεδρεία έως το τέλος του 2012. Μια λειτουργική 

αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης θα αποτελέσει τη βάση ώστε να 

προσδιοριστούν φορείς της γενικής κυβέρνησης προς κατάργηση ή 

συρρίκνωση, και τα σχέδια στελέχωσης για κάθε υπουργείο θα εντοπίσουν το 

πλεονάζων προσωπικό. Ο χρόνος στην εργασιακή εφεδρεία θα περιορίζεται 

στους 12 μήνες, με όχι περισσότερο από 60 τοις εκατό του βασικού μισθού 

(χωρίς υπερωρίες και άλλες πρόσθετες πληρωμές). Μετά από 12 μήνες αυτοί 

που θα βρίσκονται ακόμη στην εφεδρεία θα αποδεσμεύονται, και κάθε 

πληρωμή που έλαβαν στην εφεδρεία θα καταλογίζεται έναντι αποζημίωσης. 

 Έλεγχοι στις προσλήψεις. (α) προσαρμόζουμε την εισαγωγή στις 

στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

ανάγκες σε προσωπικό· (β) περιορίζουμε την επαναπρόσληψη από την 

εργασιακή εφεδρεία ώστε να μην υπερβαίνει το 10 τοις εκατό του ετήσιου 

στόχου προσλήψεων· (γ) αναπροσαρμόζουμε τον αριθμό των ατόμων που 

μπαίνουν στην εργασιακή εφεδρεία κάθε έτος κατά τον αριθμό των 

εργαζομένων που προσελήφθηκαν καθ’ υπέρβαση του κανόνα φυσικής 

απομείωσης· και (δ) εξαλείφουμε τις κενές θέσεις στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης του οργανογράμματος/δομής του δημόσιου τομέα. Το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα 

δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία εξόδου και εισόδου σε μηνιαία βάση. 

 Μεταρρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης. Βασικές δράσεις που περιγράφονται 

στην 4η αναθεώρηση του ΜΟΧΠ που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο 

περιλαμβάνουν: (α) μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, υιοθέτηση νομοθεσίας για τη 

μεταρρύθμιση των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων για να εφαρμοστεί από 

τον Ιανουάριο 2012· (β) μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, θα εγκρίνουμε και θα 

εφαρμόσουμε επίσης μία νέα περιορισμένη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων και θα αρχίσει η επανεξέταση της κατάστασης της αναπηρίας 

σύμφωνα με τους νέους ορισμούς της αναπηρίας· και (γ) μέχρι την 1
η
 Ιανουαρίου 

2012, και μέσα από το νέο ενιαίο ταμείο υγείας ΕΟΠΥΥ, θα μειώσουμε τις 

αμοιβές των γιατρών, θα ρυθμίσουμε τις ενιαίες προϋποθέσεις για την αγορά 

υπηρεσιών υγείας, και θα εισάγουμε ένα ενιαίο πακέτο υγείας για όλους τους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Το σχέδιο έκθεσης της ομάδας εργασίας των 

εμπειρογνωμόνων για την υγεία που έχει ανατεθεί νωρίτερα και του χρονικά 

προσδιορισμένου σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της υγείας αναμένονται 

πλέον ως τα τέλη Οκτωβρίου. 

 Φορολογική μεταρρύθμιση: Μέχρι τον Μάρτιο του 2012, θα εγκρίνουμε ένα 

πακέτο φορολογικής μεταρρύθμισης με ουδέτερη επίδραση στα έσοδα 

(διαρθρωτικό ορόσημο). Η μεταρρύθμιση θα απλοποιήσει το φορολογικό 

σύστημα, θα διευρύνει τη φορολογική βάση μέσω των μέτρων πολιτικής, έτσι 

ώστε να επιτρέπει μειώσεις σε επιλεγμένους φορολογικούς συντελεστές, και να 

αναπροσαρμόσει την κατανομή του φορολογικού βάρους για την προώθηση της 
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ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Το πακέτο των μεταρρυθμίσεων θα 

περιλαμβάνει: (α) την απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, (β) την 

εξάλειψη των διαφόρων φοροαπαλλαγών και ελαφρύνσεων στο πλαίσιο του 

φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του ΦΠΑ· (γ) την απλοποίηση της 

δομής των συντελεστών του ΦΠΑ και του φόρου επί της περιουσίας· και (δ) μια 

πιο ομοιόμορφη μεταχείριση των ατομικών εισοδημάτων κεφαλαίου. Για την 

υποστήριξη αυτής της μεταρρύθμισης, και για την ενίσχυση της καταπολέμησης 

της φοροδιαφυγής, θα επιβάλουμε επίσης πιο αναλυτικές απαιτήσεις 

πληροφοριών που να καλύπτουν εισπραχθέντα εισοδήματα (μεταξύ άλλων και 

από ξένες πηγές και από μη φορολογητέο εισόδημα), καθώς και επιλεγμένες 

χρήσεις. 

Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις 

8.      Η μείωση της φοροδιαφυγής και η βελτίωση του ελέγχου των δαπανών 

αποτελούν σημαντικούς στόχους για την ελληνική κυβέρνηση. Η επιτυχία στους 

τομείς αυτούς θα βελτιώσει κυρίως την αίσθηση δικαίου της δημοσιονομικής 

προσαρμογής την οποία η Ελλάδα εφαρμόζει, και ενδεχομένως να μειώσει την ανάγκη 

προσαρμογής μέσω άλλων μέτρων πολιτικής. Η επιτυχία θα απαιτήσει βαθιά 

αναδιάρθρωση των θεσμών δημοσιονομικής διαχείρισης, κυρίως τη φορολογική διοίκηση 

και των δομών δημόσιας οικονομικής διαχείρισης. Αναγνωρίζουμε ότι συγκεκριμένα 

αποτελέσματα από αυτές τις πολύπλοκες θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν θα είναι εύκολο 

να επιτευχθούν γρήγορα, και είμαστε έτσι αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τις 

μεταρρυθμίσεις άμεσα. 

9.      Όσον αφορά τη φορολογική διοίκηση, δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε τα 

σχέδιά μας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να μεταρρυθμίσουμε 

μεσοπρόθεσμα τους θεσμούς μας και τις μεθόδους εργασίας μας: 

 Επιχειρησιακοί στόχοι. Η πρόοδος αναφορικά με τους στόχους που ορίζονται 

στα σχέδιά μας  για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα παρακολουθούνται 

στενά μέσω τριμηνιαίων ποσοτικών δεικτών απόδοσης (η επίτευξη των στόχων 

αποτελεί διαρθρωτικό ορόσημο για το τέλος Δεκεμβρίου 2011). Για την 

επίτευξη των στόχων, έχουμε κλιμακώσει τους ελέγχους με βάση τον κίνδυνο και 

την είσπραξη οφειλών, και έχουμε ξεκινήσει ελέγχους σε 1700 άτομα υψηλού 

πλούτου και σε ελεύθερους επαγγελματίες που προσδιορίζονται από την ομάδα 

δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (νέοι στόχοι για την 

ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων έχουν περιληφθεί στο ορόσημο). Κοιτώντας 

προς το 2012, θα ενημερώσουμε τα επιχειρησιακά μας σχέδια ως το τέλος 

Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, ώστε να εισάγουμε νέους και πιο φιλόδοξους 

στόχους για τους ελέγχους και την είσπραξη οφειλών και την επίλυση των 

διοικητικών προσφυγών (η επίτευξη των στόχων προτείνεται ως νέο 

διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος για το τέλος του 2012). Το σχέδιο θα 

περιλαμβάνει, επίσης, τρόπους για την καλύτερη ενσωμάτωση των εργαλείων της 

καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσα 

στη στρατηγική κατά της φοροδιαφυγής από τον Ιανουάριο του 2012, με 
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επίκεντρο την διασφάλιση της αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από την ΤτΕ στο 

Υπουργείο Οικονομικών. 

 Εξάλειψη εμποδίων για την αποτελεσματική φορολογική διοίκηση: 

 Χρησιμοποιώντας πρόσφατα νομοθετημένες αρμοδιότητες για διορισμό και 

απομάκρυνση, θα εξετάσουμε την απόδοση των διευθυντικών στελεχών όσον 

αφορά την εφαρμογή του σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

ως το τέλος του 2011, και θα αντικαταστήσουμε τα διευθυντικά στελέχη που 

δεν εκπλήρωσαν τους στόχους αποδόσεων που τους ανατέθηκαν. Θα 

εγκρίνουμε επίσης συμβάσεις βάσει απόδοσης για τους ελεγκτές, θα 

επανεκτιμήσουμε τα προσόντα των ελεγκτών (από τα τέλη Οκτωβρίου 2011). 

Νέοι ελεγκτές θα προσληφθούν το 2012. 

 Θα ενισχύσουμε επίσης το σύστημά μας για την επίλυση των φορολογικών 

διαφορών. Πρώτον, έχουμε ορίσει τον επικεφαλής ενός  οργάνου ταχείας 

διοικητικής επίλυσης διαφορών που ιδρύθηκε πρόσφατα· και μέχρι το τέλος 

Νοεμβρίου, θα εγκρίνουμε νομοθεσία που θα καθιστά υποχρεωτικό για 

περιπτώσεις  μεγάλων διαφορών να εξεταστούν σε διοικητικό επίπεδο μόνο 

από αυτό το ανεξάρτητο σώμα. Δεύτερον, θα εκδώσουμε δευτερεύουσα 

νομοθεσία που θα κάνει το νεοσύστατο σύστημα διαιτησίας πλήρως 

λειτουργικό, επιτρέποντας την πιστοποίηση των διαιτητών. 

 Μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Ο τρίτος τομέας του έργου μας περιλαμβάνει 

την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για τις μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις 

που εγκρίθηκε τον Ιούλιο. Οι οργανωτικές μεταρρυθμίσεις που ορίζονται σε αυτές 

θα πρέπει να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τους πόρους με πιο στοχευμένο 

τρόπο: 

 Έχουμε αναπτύξει μια νέα κεντρική διεύθυνση για την είσπραξη των 

οφειλών (που συμπεριλαμβάνει την έγκριση της οργανωτικής δομής, το 

διορισμό του διευθυντή και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, και την 

έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού). 

 Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θα οριστικοποιήσουμε και τη δημιουργία μιας 

μονάδας για μεγάλους φορολογούμενους, ολοκληρώνοντας τον διορισμό 

των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και τη μεταφορά των αρχείων των 

φορολογουμένων. Η νέα μονάδα θα είναι σχεδιασμένη για να εκτελεί όλες τις 

βασικές λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης, και θα συμπεριλαμβάνει τον 

έλεγχο, την παρακολούθηση της καταχώρησης και πληρωμής των 

υποχρεώσεων, είσπραξης των φορολογικών οφειλών, καθώς και υπηρεσίες 

προς τους φορολογούμενους. 

 Επίσης, ενοποιούμε τις λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης για να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το Υπουργείο 

Οικονομικών θα κλείσει και θα συγχωνεύσει τουλάχιστον 31 τοπικές εφορείες 

και θα ενοποιήσει βασικές λειτουργίες (καταχώρηση, επιβολή πληρωμής, 
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είσπραξη οφειλών, έλεγχος, και δικαστικές διαδικασίες) σε μεγαλύτερες 

εφορείες. Ωστόσο, λόγω περιορισμών στη μηχανοργάνωση, το σχέδιο μας για 

την κατάργηση 200 τοπικών εφοριών προβλέπεται πλέον να πραγματοποιηθεί 

το 2012. Ακολουθώντας το χρονικά δεσμευτικό σχέδιό μας για την 

ενημέρωση του συστήματος μηχανοργάνωσης, θα αναπτύξουμε νέο υλικό ως 

τα τέλη Φεβρουαρίου του 2012, και θα ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη 

εφαρμογών λογισμικού για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, και για 

το φόρο που παρακρατείται στην πηγή ως το τέλος Ιουνίου. Μέχρι την ίδια 

ημερομηνία, θα έχουμε επίσης μια λίστα των επιπλέον εφοριών που θα 

κλείσουν. Σχεδιάζουμε να έχουμε τις απαραίτητες δυνατότητες 

μηχανοργάνωσης σε πλήρη λειτουργία μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. 

10.      Όσον αφορά τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τα βασικά μας 

καθήκοντα περιλαμβάνουν την ενίσχυση των διαδικασιών κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, ενίσχυση των ελέγχων των δαπανών, και τη βελτίωση των 

δημοσιονομικών εκθέσεων:  

 Μια αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση απαιτεί σαφείς διαδικασίες 

κατάρτισης του προϋπολογισμού. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2012 θα 

υιοθετήσουμε νομοθεσία και κανονισμούς για μια εξορθολογισμένη διαδικασία 

για την υποβολή και την έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών. 

 Ισχυρότεροι έλεγχοι των δαπανών προϋποθέτουν την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των μητρώων δεσμεύσεων (οι οποίοι θα επιτρέψουν 

τον έλεγχο των δαπανών πριν τη δέσμευση, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή 

νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών), την ίδρυση των γενικών διευθύνσεων των 

οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και το διορισμό μονίμων υπόλογων στα αρμόδια 

υπουργεία. 

 Μητρώα δεσμεύσεων. Πρόσφατες επιτόπιες επιθεωρήσεις έχουν εντοπίσει 

ορισμένα προβλήματα με τη λειτουργία των μητρώων που αντιμετωπίζονται. 

Ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2011, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό για 

τους υπολόγους στα υπουργεία και στους φορείς της γενικής κυβέρνησης να 

αναφέρουν τα στοιχεία από τα δικά τους μητρώα δεσμεύσεων στην 

ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Οικονομικών. Για την επιβολή της 

υποχρέωσης αυτής, θα αρχίσουμε τη θέσπιση κυρώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης του μπλοκαρίσματος αποδεσμεύσεων από τον 

προϋπολογισμό σε φορείς που δεν υποβάλουν στοιχεία, και πειθαρχικών 

μέτρων για τους υπόλογους που εμπλέκονται. Αναμένουμε τα μητρώα 

δεσμεύσεων να είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστα και με ευρεία κάλυψη 

στοιχεία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις πληρωμές, απλήρωτους 

λογαριασμούς, και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (τόσο για τις δαπάνες του 

τακτικού προϋπολογισμού, όσο και του προϋπολογισμού επενδύσεων) μέχρι 

τα τέλη Μαρτίου 2012. Η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλα τα υπουργεία και 

στους μεγαλύτερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς 
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κοινωνικής ασφάλισης, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και 

τα νοσοκομεία. 

 Άλλες υποδομές. Έχουμε, επίσης, ολοκληρώσει και εγκρίνει το οργανωτικό 

σχέδιο για τις νέες διευθύνσεις των οικονομικών υπηρεσιών, και τα αρμόδια 

υπουργεία θα υποχρεούνται να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν τα νέα σχέδια 

μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2011. Τέλος, θα αξιολογήσουμε τις αιτήσεις για 

τις θέσεις των μόνιμων υπόλογων στα αρμόδια υπουργεία και, παρά τις 

αρχικές καθυστερήσεις, περιμένουμε πλέον να ολοκληρωθούν οι 

τοποθετήσεις μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. 

 Η δημοσίευση δημοσιονομικών στοιχείων έχει βελτιωθεί σημαντικά. 

Εργαζόμαστε τώρα για να βελτιώσουμε την ποιότητα των στοιχείων στις εκθέσεις 

και να δημιουργήσουμε συστήματα για τη συλλογή πιο λεπτομερών στοιχείων 

εσόδων και δαπανών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Για να μειωθεί η 

διαφορά μεταξύ των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών δεδομένων, 

έχουμε ξεκινήσει την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των δεδομένων του 

παρελθόντος, και έχουμε επεκτείνουμε την κάλυψη (π.χ. σε εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης για ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις). Σε συνεργασία με την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνδυάσει και θα επικυρώσει τα 

αποτελέσματα της πρόσφατης πιλοτικής άσκησης που συνέλεξε λεπτομερή 

δημοσιονομικά στοιχεία από φορείς της γενικής κυβέρνησης. Αυτή η πιλοτική 

άσκηση θα επεκταθεί για να καλύψει τουλάχιστον το 60 τοις εκατό των μονάδων 

δαπανών της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης μέχρι το τέλος του 2011. 

11.      Για να βελτιωθεί η εφαρμογή αυτών των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, έχουμε 

δημιουργήσει πλαίσια διαχείρισης για τις πιο σημαντικές μεταρρυθμιστικές 

πρωτοβουλίες. Η ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής που επιβλέπει το σχέδιο για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα επεκταθεί για να συντονίζει την εφαρμογή 

μεσοπρόθεσμων διαχειριστικών σχεδίων. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 

συντονισμού υπό την εποπτεία ενός διευθυντή του ΓΛΚ που είναι υπεύθυνη για να 

καταστούν πλήρως λειτουργικά τα μητρώα δεσμεύσεων σε όλα τα υπουργεία και τους 

φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ο διευθυντής που είναι επικεφαλής της ομάδας θα 

προτείνει κυρώσεις προς τον Υπουργό για τους φορείς που δεν αναφέρουν τις δεσμεύσεις 

και θα προβαίνει σε μηνιαίες εκθέσεις προς τον Υπουργό όπου θα αναλύει τις κυριότερες 

πηγές της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και σε τριμηνιαίες εκθέσεις για την 

πρόοδο της υλοποίησης. 

Πολιτικές για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα 

12.      Η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελεί 

προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να 

διασφαλίσουμε σταθερές βάσεις χρηματοδότησης για τις τράπεζες και να τις βοηθήσουμε 

να ανακτήσουν την πρόσβαση στις αγορές και στις καταθέσεις που αποσύρθηκαν από το 

τραπεζικό σύστημα. Η επαρκής υποστήριξη της ρευστότητας βραχυπρόθεσμα πρέπει να 

είναι συνεπής με τα σχέδια μείωσης της εξάρτησης των τραπεζών από την έκτακτη 

στήριξη από την κεντρική τράπεζα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να 
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δημιουργηθούν κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη σε 

μεμονωμένες τράπεζες. Επιπλέον, ένα ισχυρότερο πλαίσιο εξυγίανσης που θεσπίστηκε 

πρόσφατα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές την αντιμετώπιση τυχόν αδύναμων τραπεζών με 

έγκαιρο και αποδοτικό τρόπο, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη στο σύστημα. 

Έχοντας αυτό ως μηχανισμό ασφαλείας, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποφασισμένη να 

λάβει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού 

τομέα. 

13.      Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε την επαρκή ρευστότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το Ευρωσύστημα χορηγεί έκτακτη ρευστότητα μέσω 

των πράξεων νομισματικής πολιτικής του. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ακολουθώντας τις 

διαδικασίες του Ευρωσυστήματος, θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνει σε θέση να 

καταβάλει επαρκή και κατάλληλη έκτακτη βοήθεια ρευστότητας, σε εύθετο χρόνο. 

Μεσοπρόθεσμα, οι τράπεζες θα χρειαστεί να μειώσουν την εξάρτησή τους από δανεισμό 

της κεντρικής τράπεζας και τις κυβερνητικές εγγυήσεις. Οι τακτικές επικαιροποιήσεις 

των μεσοπρόθεσμων σχεδίων χρηματοδότησης των τραπεζών υπό την καθοδήγηση της 

Τράπεζας της Ελλάδος θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι αυτή 

η διαδικασία προχωρά με ρυθμό συνεπή με το μακροοικονομικό, δημοσιονομικό, και 

χρηματοπιστωτικό πλαίσιο του προγράμματος. Η επόμενη επικαιροποίηση θα 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Για το σκοπό αυτό, οι τράπεζες θα πρέπει να 

λάβουν καθοδήγηση σχετικά με το νέο μακροοικονομικό πλαίσιο που αναφέρεται  

παραπάνω για να επικαιροποιήσουν τα σχέδιά τους, και η Τράπεζα της Ελλάδος θα 

παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προσχέδια των σχεδίων των τραπεζών (για να 

διασφαλίσει τη συνολική συνοχή τους με το μακροοικονομικό πλαίσιο). 

14.      Έχουμε βελτιώσει τη στρατηγική μας για να βοηθήσουμε τις τράπεζες να 

ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους θέση. Αυτό θα τις βοηθήσει να διαχειριστούν τους 

αυξημένους κινδύνους του ισολογισμού τους, και με την πάροδο του χρόνου θα 

διευκολύνει την πρόσβασή τους στις αγορές χρηματοδότησης νωρίτερα: 

 Η ελάχιστη κανονιστική απαίτηση για κύρια βασικά κεφάλαια (core tier 1) 

σε ενοποιημένη βάση θα τεθεί στο 10 τις εκατό από την αρχή του 2012 Η 

απαίτηση για κύρια βασικά κεφάλαια (core tier 1) δεν θα περιλαμβάνει υβριδικά 

κεφάλαια, αλλά θα περιλαμβάνει προνομιακές μετοχές που εκδόθηκαν από τις 

τράπεζες εγγεγραμμένες από την Ελληνική κυβέρνηση στο ξεκίνημα της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-09.   

 Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών θα πρέπει να ελεγχθούν 

προσεχτικά για να διασφαλιστεί ότι απεικονίζονται οι ζημιές: 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες να αποτυπώσουν 

επαρκώς στα αποτελέσματα χρήσης τους το αποτέλεσμα της συμμετοχής του 

ιδιωτικού τομέα (PSI) στα κρατικά ομόλογα. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις 

αρμοδιότητες που πηγάζουν από τον Πυλώνα ΙΙ, η Τράπεζα της Ελλάδος θα 

διασφαλίσει μια ισότιμη κεφαλαιακή μεταχείριση των κινδύνων που 

σχετίζονται με την έκθεση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου για όλα τα 

ιδρύματα, (αναφορικά με την μείωση της ΚΠΑ για τη συμμετοχή του 
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ιδιωτικού τομέα). Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα 

επικαιροποιήσει την τελευταία αξιολόγησή της του Πυλώνα ΙΙ το αργότερο 

ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της άσκησης συμμετοχής του ιδιωτικού 

τομέα (PSI).  

 Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει συνάψει σύμβαση με μια ανεξάρτητη διεθνή 

συμβουλευτική εταιρεία η οποία θα διεξάγει έναν διαγνωστικό έλεγχο των 

εγχώριων δανεικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, με βάση ένα βασικό και 

ένα δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέχρι τα 

τέλη του έτους. Με βάση αυτή την άσκηση, η Τράπεζα της Ελλάδος θα 

απαιτήσει από τις τράπεζες να αναγνωρίσουν στους λογαριασμούς 

αποτελεσμάτων χρήσεώς τους τις ζημίες από δάνεια που δεν καλύπτονται 

επαρκώς με προβλέψεις. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της υπό 

τον Πυλώνα ΙΙ, θα απαιτήσει επιπρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα 

ασφαλείας, τα οποία θα καθοριστούν από το ατομικό προφίλ κινδύνου της 

κάθε τράπεζας. Η ελάχιστη κεφαλαιακή ανάγκη για κάθε τράπεζα καθορίζεται με 

βάση την απαίτηση για 10 τις εκατό κύρια βασικά κεφάλαια (core tier I). Οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις θα αυξηθούν αν αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί 

ο στόχος ελάχιστων κύριων βασικών κεφαλαίων (core tier I) στο 6 τις εκατό στο 

πλαίσιο μιας άσκησης αντοχής ακραίων συνθηκών που θα περιλαμβάνει ένα 

δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο για 3 χρόνια. Αυτό θα ενσωματώνει τις 

αναμενόμενες ζημιές και τη δυναμική της κερδοφορίας, τα σταθμισμένα στοιχεία 

του ενεργητικού και άλλους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε 

κρατικά ομόλογα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των κεφαλαιακών αναγκών 

προτείνεται ως ένα νέο διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος για το τέλος 

Φεβρουαρίου 2012.  

 Σε συνέχεια της αξιολόγησης για τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες με 

βάση τον διαγνωστικό έλεγχο, μπορεί να δοθεί χρόνος στις τράπεζες να 

αντλήσουν αυτά τα επιπρόσθετα κεφάλαια από την αγορά. Αν η Τράπεζα της 

Ελλάδος κρίνει ότι πρέπει να δοθεί ένα χρονικό διάστημα σε μια τράπεζα για να 

ανταποκριθεί στις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, η εν λόγω τράπεζα θα κληθεί να 

υποβάλει, μέχρι το τέλος Απριλίου, ένα βιώσιμο επιχειρησιακό σχέδιο για το 

σκοπό αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε τράπεζα θα πρέπει να πληροί τις 

κεφαλαιακές της απαιτήσεις το αργότερο μέχρι τέλος Αυγούστου 2012.  Κάθε 

τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις θα 

εξακολουθούν να πληρούνται για μια περίοδο 3 ετών. Κάθε κεφάλαιο που θα 

αντληθεί θα πρέπει να αποτελείται από χρηματοοικονομικά εργαλεία που 

αναγνωρίζονται ως βασικά κεφάλαια (Tier I capital). Θα συνεχίσουμε να 

ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να διερευνούν στρατηγικές συμμαχίες με εγχώριους 

και ξένους εταίρους για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους και την αντιμετώπιση 

διαρθρωτικών θεμάτων χρηματοδότησης. 
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 Η κρατική υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη. Τα συνολικά κονδύλια για τη 

στήριξη των τραπεζών θα αυξηθούν σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες των 

τραπεζών. Μια τράπεζα θα πρέπει πρώτα να επιχειρήσει να αντλήσει κεφάλαια 

από τον ιδιωτικό τομέα, και αν μια σημαντικά μειωμένη έκδοση δικαιωμάτων δεν 

καλυφθεί, το ΤΧΣ μπορεί να παρέχει κεφάλαια σε τιμές ίσες ή μικρότερες από το 

στοχευόμενο επίπεδο στην έκδοση δικαιωμάτων, υπό προϋποθέσεις που 

ελαχιστοποιούν τους κινδύνους αρνητικών εξελίξεων και κατά συνέπεια το βάρος 

για τους φορολογούμενους.  Για να διευκολυνθεί αυτή η υποστήριξη, το μέγεθος 

του ΤΧΣ σχεδιάζεται να αυξηθεί για να αποτελέσει επαρκή μηχανισμό ασφαλείας 

για τις εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Θα μεταφερθούν 

κεφάλαια σε ένα ειδικό λογαριασμό του ΤΧΣ μετά από έγκριση στο πλαίσιο των 

αξιολογήσεων του προγράμματος. Κάθε βοήθεια που θα παρέχεται με πόρους του 

ΤΧΣ θα δίνεται σύμφωνα με τους κανόνες για την παροχή κρατικής ενίσχυσης 

της ΕΕ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει το ΤΧΣ για να 

επανακεφαλαιοποιήσει κρατικές τράπεζες και αντιθέτως δεσμεύεται να ασκήσει 

πλήρως τις ευθύνες της ως κύριος μέτοχος (και ένα κατάλληλο ποσό κονδυλίων 

θα διατεθεί για αυτό το σκοπό).  

 Οι θεσμικοί μηχανισμοί για την κρατική στήριξη θα ενισχυθούν σύμφωνα με 

αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την παροχή κρατικής 

βοήθειας, τροποποιήσαμε το νόμο για το ΤΧΣ και τη σχετική νομοθεσία 

απαιτώντας από τους μετόχους των τραπεζών να απορροφούν πλήρως τις όποιες 

ζημιές; και απαιτώντας τη διάθεση των τραπεζικών συμμετοχών μέσα σε 24 

μήνες από την ανακεφαλαιοποίηση είτε μέσω πώλησης είτε μέσω διευκόλυνσης 

μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς ή μεταβίβασης των δραστηριοτήτων σε άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση η 

Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ θα ολοκληρώσουν ένα μνημόνιο συνεννόησης 

για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους (συμπεριλαμβανομένης της 

κοινής χρήσης των απαραίτητων εποπτικών πληροφοριών).   

15.      Έχουμε αναθεωρήσει το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών για την παροχή 

πρόσθετων επιλογών για μια έγκαιρη και αποτελεσματική διαδικασία εξυγίανσης. 

Το πλαίσιο επιτρέπει την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση και την εξυγίανση που 

συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ και τις χρηστές διεθνείς πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, το 

κοινοβούλιο υιοθέτησε τροποποιήσεις στον Τραπεζικό Νόμο, παρέχοντας ένα ευρύ 

σύνολο εργαλείων για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη 

βελτίωση της προστασίας των καταθετών. Το νέο πλαίσιο εξυγίανσης έχει τα ακόλουθα 

βασικά χαρακτηριστικά:  

 Οι διαθέσιμες τεχνικές διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν: (i) τη μεταφορά 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, και (ii) συναλλαγές ενδιάμεσης 

τράπεζας (συναλλαγές που περιλαμβάνουν ένα ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα (ICI)). Στην εφαρμογή του νόμου, θα διασφαλίσουμε ότι η πώληση 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού (ή μετοχών μιας ενδιάμεσης 

τράπεζας /ICI) θα είναι ανοιχτή, διαφανής και χωρίς διακρίσεις. Ο νόμος ορίζει 

επίσης ότι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης  
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(subordinated bond holders) παραμένουν στην εισφέρουσα εταιρεία (bad bank). 

Θα υιοθετηθεί ένας κανονισμός ο οποίος θα διευκρινίζει ότι η εξυγίανση θα 

πρέπει να σχεδιαστεί με βάση την αρχή του ελάχιστου κόστους χωρίς να θίγεται η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

 Έχει δοθεί η εξουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος ως η αρμόδια αρχή εξυγίανσης 

να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα όσον αφορά τη χρήση των νέων 

μεθόδων εξυγίανσης (με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν τις ICIs, οι οποίες 

θα λαμβάνονται από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από εισήγηση της 

Τράπεζας της Ελλάδος). Με την ιδιότητα αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος θα 

διαβουλεύεται με άλλους αρμόδιους φορείς και με το Υπουργείο Οικονομικών.  

 Ο Νόμος για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) τροποποιήθηκε με στόχο 

να δοθεί στο Ταμείο η δυνατότητα να βοηθήσει στην εξυγίανση των τραπεζών. 

Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα διατήρησης και διαχείρισης 2 ταμείων 

(παράλληλα με το υφιστάμενο ταμείο προστασίας των καταθετών, έχει ιδρυθεί 

και ένα ταμείο εξυγίανσης). Ο Νόμος δίνει στο ΤΕΚΕ προτιμησιακό καθεστώς 

στην εξυγίανση για να διασφαλιστεί η καλύτερη ανάκτηση των ταμείων 

εγγυήσεων. 

 Για την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του πλαισίου, θα τροποποιήσουμε το νόμο 

εξυγίανσης για να ενισχυθεί η ευελιξία στη διαδικασία εξυγίανσης, και 

συγκεκριμένα να δοθούν τα απαραίτητα δικαιώματα διαχείρισης των συμβάσεων 

εργασίας και μείωσης της απασχόλησης στη νέα ενδιάμεση τράπεζα (ICI) με 

στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της.   

16.      Θα αναθεωρήσουμε το καθεστώς διακυβέρνησης των οργανισμών 

χρηματοοικονομικής εποπτείας. Θα αναθεωρήσουμε, σε διαβούλευση με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και τα στελέχη του ΔΝΤ: (i) το οργανωτικό καθεστώς 

της Τράπεζας της Ελλάδος για να διασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνο με τις καλύτερες 

διεθνείς πρακτικές και να αποφευχθεί κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στο 

διευρυμένο εποπτικό και εξυγιαντικό της ρόλο; (ii) το καθεστώς εταιρικής 

διακυβέρνησης του ΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για διεθνούς φήμης 

επαγγελματίες με τραπεζική εμπειρία ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα 

ψήφου); και (iii) το καθεστώς διακυβέρνησης του ΤΕΚΕ (για την αντιμετώπιση πιθανής 

σύγκρουσης συμφερόντων). Η θέσπιση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των 

εκκρεμών θεμάτων σε αυτούς τους τομείς προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο του 

προγράμματος για το τέλος του 2011.  

17.      Θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες πληρούν τις 

ρυθμιστικές και λοιπές απαιτήσεις: 

 Η ATE έχει δρομολογηθεί για αποκρατικοποίηση το 2012. Η αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που προέκυψαν από 

την άσκηση ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η CEBS το 2010, 

ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουλίου 2011. Για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ανεπάρκεια κεφαλαίων ως 
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αποτέλεσμα ζημιών από την επένδυση σε κρατικά ομολόγα μέχρι το Σεπτέμβρη. 

Συγκεκριμένα, η τράπεζα [συγκάλεσε] συνέλευση μετόχων για την 

εξουσιοδότηση έκδοσης δικαιωμάτων με στόχο την συμμόρφωση της τράπεζας με 

την ισχύουσα ελάχιστη κανονιστική κεφαλαιακή απαίτηση το συντομότερο 

δυνατόν. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεισφέρει πλήρως το μερίδιό της σε 

μετρητά και να αγοράσει τυχόν αδιάθετες μετοχές (μετά από ειδοποίηση στην 

ΕΕ). Το απαραίτητο ποσό κονδυλίων θα διατεθεί για αυτό το σκοπό. Αυτό θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ, η 

επικαιροποίηση του οποίου πρέπει να υποβληθεί ξανά στην ΕΕ μέχρι τέλος 

Νοεμβρίου.  

 Αναφορικά με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ), υιοθετήθηκε 

νομοθεσία για το διαχωρισμό του στις αρχές Μαΐου 2011. Μια εφαρμοστική 

διάταξη και οι δεσμεύσεις για συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικής 

ενίσχυσης θα διευκρινίσουν τα μελλοντικά καθήκοντα των υπόλοιπων 

δραστηριοτήτων του ΤπκΔ, διασφαλίζοντας ότι αυτά δεν θα βρίσκονται σε 

ανταγωνισμό με εμπορικές δραστηριότητες. Ένα πιο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 

για τη μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων και των προαναφερθεισών 

δεσμεύσεων θα καθοριστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2011 και στη συνέχεια θα 

εγκριθεί με Διυπουργική απόφαση. Η διάθεση του τμήματος των εμπορικών 

δραστηριοτήτων θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Ιουλίου 2012.  

 Αναφορικά με άλλες τράπεζες, η τράπεζα Proton bank εξυγιάνθηκε μέσω της 

ίδρυσης ενός ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Επίσης, η Τράπεζα της 

Ελλάδος θα απαιτήσει από άλλα τραπεζικά ιδρύματα την αντιμετώπιση της 

έλλειψης κεφαλαίων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ή θα λάβει τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης (μέχρι τέλος Νοεμβρίου). Μέχρι 

την αντιμετώπιση της έλλειψης κεφαλαίων, η Τράπεζα της Ελλάδος θα 

παρακολουθεί στενά τις εν λόγω τράπεζες και θα επιβάλει σε διαρκή βάση τα 

απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.  

Αποκρατικοποιήσεις 

18.      Η κυβέρνηση στοχεύει να μεταφέρει μια κρίσιμη μάζα περιουσίας του 

δημοσίου υπό τον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη 

στήριξη της ανάπτυξης του προγράμματος, τη χρηματοδότηση και τη στρατηγική για τη 

μείωση του χρέους. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ξεπεράσει τις προκλήσεις που 

θέτουν οι συνθήκες της αγοράς και τις τεχνικές και νομικές περιπλοκές. Για να μπει το 

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων σε σταθερή βάση, έχουμε ορίσει βήματα προς την επίτευξη 

βραχυπρόθεσμων στόχων, και έχουμε καθιερώσει ένα θεσμικό πλαίσιο για την 

αποτελεσματική και έγκαιρη αποκρατικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.  

19.      Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αποκρατικοποίηση των 

στοιχείων που έχουν προσδιοριστεί στο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων καθώς και κάθε 

ποσοστού συμμετοχής σε τράπεζες που έχει αποκτηθεί μέσω 

επανακεφαλαιοποιήσεων. Συγκεκριμένα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη 

των στόχων του προγράμματός μας για τις αποκρατικοποιήσεις—€35 δις μέχρι το 
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2014—και την πώληση  €50 δις περιουσιακών στοιχείων μέχρι το 2015 (Παράρτημα ΙΙ). 

Για να αντιμετωπίσουμε τις τεχνικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, 

προσαρμόσαμε τους βραχυπρόθεσμους στόχους μας (Παράρτημα ΙΙ). Μια σειρά βημάτων 

βρίσκεται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων μας για 

αποκρατικοποιήσεις: 

 Έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμα συναλλαγών μας για να 

αντιμετωπίσουμε τεχνικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα 

(Παράρτημα ΙΙ). Για να παραμείνουμε σε τροχιά επίτευξης των αναθεωρημένων 

βραχυπρόθεσμων στόχων μας, έχουμε επικεντρωθεί στην αξιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων με μεγαλύτερα προσδοκώμενα έσοδα και σε έργα που 

είναι τεχνικά πιο ώριμα με στόχο την επίτευξη των αναθεωρημένων μας στόχων. 

Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, θα επικεντρωθούμε στην πώληση και 

επαναμίσθωση κυβερνητικών κτιρίων. Το χρονοδιάγραμμα για  συναλλαγές που 

απαιτούν περισσότερες διαδικασίες αναδιάρθρωσης (όπως ο διαχωρισμός 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή η ομαδοποίηση λιμανιών) έχει 

επαναπροσδιοριστεί για το 2012. Για να επιτευχθεί ο στόχος των 

αποκρατικοποιήσεων, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει προς πώληση τις 

λοιπές μειοψηφικές συμμετοχές της σε κρατικές επιχειρήσεις (με το δημόσιο 

έλεγχο, με τη μορφή μειοψηφικών συμμετοχών, να περιορίζεται μόνο σε 

περιπτώσεις υποδομών δικτύου που έχουν ζωτική σημασία). 

 Θα λάβουμε τα απαραίτητα διαδικαστικά μέτρα ώστε να επιτρέψουμε την 

αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο. 

Σαν προαπαιτούμενο για την εκταμίευση θα : (i) μεταφέρουμε μια δεύτερη 

ομάδα περιουσιακών στοιχείων στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων, που θα 

περιλαμβάνει τις συναλλαγές που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012 

(Παράρτημα ΙΙ), και θα (ii) ορίσουμε νομικούς, τεχνικούς και 

χρηματοοικονομικούς συμβούλους για 14 έργα αποκρατικοποιήσεων που θα 

ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012 (οι σύμβουλοι για όλα τα έργα μέχρι το 

τέλος του 2012 θα οριστούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου). Αναφορικά με την 

ακίνητη περιουσία, μέχρι το τέλος του 2011 θα ομαδοποιηθεί σε 5-6 κατηγορίες 

(ανάλογα με τη δυνητική χρήση). Τα μεγαλύτερα και πιο ώριμα έργα θα 

μεταφερθούν στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων και τα χαρτοφυλάκια των 

μικρότερων έργων θα τα διαχειριστεί ένας φορέας που θα προκύψει από τη 

συγχώνευση της ΕΤΑ με την ΚΕΔ και ο οποίος θα τεθεί υπό επαγγελματική 

διοίκηση (και θα εποπτεύεται σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΔ).  

20.      Για τη διευκόλυνση του έργου, η Κυβέρνηση έχει καταστήσει το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΔ) πλήρως λειτουργικό. Το 

ΤΑΙΠΔ ιδρύθηκε με νόμο στις 2 Αυγούστου και μετά τον ορισμό του Διοικητικού 

Συμβούλιο, ξεκίνησε να λειτουργεί στο τέλος Αυγούστου. Έκτοτε, οι παρατηρητές που 

προτάθηκαν από τον πρόεδρο του Eurogroup και την Επιτροπή συμπλήρωσαν το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ έχει ιδρυθεί και ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, του 

οποίου η γνωμοδότηση είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων. Η ολοκλήρωση της σύστασής του έγινε με την έγκριση από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο του εσωτερικού κανονισμού (συμπεριλαμβανομένου και του 

οργανογράμματος του προσωπικού καθώς και των αμοιβών) και του επιχειρησιακού 

σχεδίου με τριμηνιαίους στόχους. 

Πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

21.      Η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση σε μόνιμη βάση της 

παραγωγικότητας της Ελλάδας, της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της 

ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση υλοποιεί μια ολοκληρωμένη ατζέντα 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς εργασίας, 

την άρση των εμποδίων για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, την απελευθέρωση των 

αγορών για υπηρεσίες, την προώθηση της ανάπτυξης σε συγκεκριμένους τομείς, και την 

αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας στο δικαστικό σύστημα. Αναγνωρίζουμε την 

ανάγκη να επιτευχθεί μια κρίσιμη μάζα μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμιστικών 

συνεργιών για να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θα επιταχύνει 

την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί, και θα εργαστεί για τον 

καθορισμό πρόσθετων δράσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για 

την προώθηση της ευελιξίας των μισθών, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της 

εργασίας, και την άρση των εμποδίων για την ανάπτυξη σε κύριους τομείς. 

22.      Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά 

εργασίας και αύξηση της απασχόλησης. Τους τελευταίους 18 μήνες, έχουν υλοποιηθεί 

πολλές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης 

των νέων, επιτρέποντας την ανακατανομή των ανθρώπινων πόρων σε πιο παραγωγικούς 

τομείς, επιτρέποντας περισσότερο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, και διευκολύνοντας τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, (μεταξύ άλλων, επιτρέποντας τις ειδικές επιχειρησιακές 

συμβάσεις για τη θέσπιση μισθών κάτω από τους κλαδικούς κατώτατους μισθούς). 

Παρόλα αυτά, με την ανεργία να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και την αύξηση της 

παραγωγικότητας να μην έχει επιτευχθεί στο επιθυμητό επίπεδο, η κυβέρνηση θα 

θεσπίσει πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της ευελιξίας των μισθών και την προώθηση 

της απασχόλησης:  

 Ευελιξία μισθών. Για την περαιτέρω διευκόλυνση των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων σε επίπεδο επιχείρησης για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, η 

κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία που θα επιτρέπει στους εκπροσώπους των 

εργαζομένων να διαπραγματεύονται τόσο ειδικές όσο και τακτικές επιχειρησιακές 

συμβάσεις. Επιπλέον, η λεγόμενη αρχή της ευνοϊκότητας (συρροή) (που απαιτεί 

οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν από το πιο ευνοϊκό ισχύον συμβόλαιο για 

παρόμοιους εργαζόμενους) αναστέλλεται τουλάχιστον μέχρι το 2015 κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε οι συμβάσεις που υπογράφονται στο επίπεδο της επιχείρησης να 

υπερισχύουν των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων. Επιπλέον, η 

δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων σε αυτούς που δεν συμμετέχουν 

στις διαπραγματεύσεις αναστέλλεται για μια περίοδο τουλάχιστον μέχρι το τέλος 

του 2014. Η υιοθέτηση της νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς θα είναι 

προαπαιτούμενο για την εκταμίευση σε αυτή την αξιολόγηση.  
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 Άλλες παράμετροι της αγοράς εργασίας. Στη διάρκεια του 4
ου

 τριμήνου του 

2011, η κυβέρνηση θα ξεκινήσει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για να 

εξετασθούν όλες οι παράμετροι της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομία στο σύνολό της. Στόχος 

είναι η επίτευξη μίας εθνικής τριμερής συμφωνίας, η οποία να αντιμετωπίζει τις 

μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και συγκεκριμένα 

την ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, της 

ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.  

 Φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Για να προωθηθεί η απασχόληση στην 

επίσημη οικονομία, η κυβέρνηση θα αναλάβει δράσεις που θα της επιτρέψουν να 

μειώσει το μερίδιο των εργοδοτικών εισφορών στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον εξορθολογισμό και 

την ενοποίηση μικρών επί τούτου δεσμευμένων κονδυλίων και τη διεύρυνση της 

βάσης (εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι η μεταρρύθμιση δεν επηρεάζει τις 

συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις). Μεσοπρόθεσμα, η διοίκηση της συλλογής 

εισφορών θα βελτιωθεί, μεταξύ άλλων μέσω του συνδυασμού των μηχανισμών 

συλλογής. Μόλις πραγματοποιηθούν εξοικονομήσεις ή εναλλακτικά εισοδήματα, 

το ποσοστό θα μειωθεί. Η θέσπιση των αλλαγών μέσω νομοθεσίας, προτείνεται 

ως ένα νέο διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος για το τέλος Ιουνίου 2012. 

23.      Τα εμπόδια στις εξαγωγές και τις επενδύσεις θα μειωθούν περαιτέρω μέχρι 

το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι απαραίτητο για την εκκίνηση της ανάκαμψης και την 

ενίσχυση της ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό: 

 Αδειοδότηση. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος θα υιοθετήσουν τις βασικές δευτερεύουσες νομοθετικές πράξεις 

που απαιτούνται για να τεθούν σε λειτουργία οι νέοι νόμοι για την αδειοδότηση 

επιχειρήσεων και την περιβαλλοντική αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που αφορούν την κατηγοριοποίηση των έργων με βάση τον κίνδυνο και τις 

απαιτήσεις αξιολόγησης. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, θα εκδοθούν όλες οι 

εναπομένουσες δευτερεύουσες νομοθετικές πράξεις που σχετίζονται με αυτούς 

τους νόμους για την αδειοδότηση και το νέο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο 

θα καταστεί πλήρως λειτουργικό. 

 Διαδικασίες fast-track για επενδύσεις. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τα 3 έργα 

που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσουν 

μέσω της διαδικασίας fast track. Επίσης, 2 ακόμα έργα έχουν υποβληθεί στην 

Διυπουργική Επιτροπή και θα επεξεργαστούν μέσα σε ένα μήνα. Μόλις το 

σύστημα εκτιμάται ότι λειτουργεί καλά, τα κατώτατα όρια θα μειωθούν (για να 

γενικευθεί το σύστημα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων). 

 Διαδικασίες για τις εξαγωγές. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα 

υιοθετήσει έναν νέο νόμο (ο οποίος θα τεθεί αμέσως σε ισχύ) ο οποίος θα: (i) 

καταργεί την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων; (ii) απλοποιεί τη 

νομοθεσία που σχετίζεται με εξαγωγές, καταργώντας και αντικαθιστώντας όλες 
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τις προηγούμενες νομοθετικές πράξεις; και θα (iii) θέτει το πλαίσιο για την 

εισαγωγή, έως το τέλος του 2012, ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου για τις 

εξαγωγές. Επίσης, έως τότε το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για την 

απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών για τη δήλωση των εξαγωγών και των 

εισαγωγών, καθώς και τις διαδικασίες τελωνισμού. Το ηλεκτρονικό σύστημα 

τελωνείων (e-customs), το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη,  θα εφαρμοστεί πλήρως 

έως τον Ιούνιο του 2012, για να βοηθήσει στη λειτουργία του ενιαίου 

ηλεκτρονικού παραθύρου για τις εξαγωγές. 

24.      Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για την πλήρη εφαρμογή της 

απελευθέρωσης των υπηρεσιών:  

 Κλειστά επαγγέλματα. Ο νέος νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουλίου, 

απελευθερώνοντας όλα τα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες που 

παράγουν εισόδημα και υπόκεινται σε περιορισμούς χορήγησης αδειών και άλλες 

απαιτήσεις. Παρόλα αυτά, για να διασφαλιστεί ότι περιορισμοί που απαιτούνται 

για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σε ισχύ, η κυβέρνηση 

θα υιοθετήσει νομοθεσία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου η οποία θα επιτρέπει την 

αποκατάσταση ενός περιορισμένου αριθμού αναγκαίων περιορισμών. Οι 

περιορισμοί αυτοί θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν από την Ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2012, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την 

εξέταση και την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για να διασφαλιστεί η 

πλήρης συνέπεια με το νέο νόμο (προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο).  

 Τομείς μεταφορών και ενέργειας. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, μέχρι 

τα τέλη του 2011 θα υιοθετηθεί νομοθεσία η οποία θα καταργεί τη μεταβατική 

περίοδο για την απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και θα 

καθορίζει το κόστος χορήγησης άδειας με βάση το διοικητικό κόστος. Τέλος, το 

υπουργείο Ενέργειας θα ολοκληρώσει ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της 

ανταγωνιστικής πρόσβασης στο 40 τοις εκατό της παραγωγής ενέργειας από 

λιγνίτη, μεταξύ άλλων μέσω της πώλησης μονάδων, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.  

25.      Η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει διαγνώσει τα εμπόδια για την ανάπτυξη σε 

βασικούς τομείς και θα καθορίσει σχέδια δράσης για την αντιμετώπισή τους. Στον 

τομέα του τουρισμού, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει ένα σχέδιο δράσης μέχρι το τέλος 

του έτους με στόχο την αλλαγή του προφίλ του τουρισμού στην Ελλάδα με την επέκταση 

της τουριστικής περιόδου και τη δημιουργία πρόσθετων εξειδικευμένων προϊόντων. Θα 

ολοκληρωθεί μια σειρά άλλων διαγνωστικών μελετών, οι οποίες θα καλύπτουν τα 

διατομεακά εμπόδια στην ανάπτυξη, καθώς και συγκεκριμένους τομείς με δυναμική 

ανάπτυξης, όπως το λιανικό εμπόριο, η ενέργεια, η μεταποίηση τροφίμων, η γεωργία, η 

υδατοκαλλιέργεια, καθώς και οι περιφερειακοί κόμβοι μεταφοράς φορτίων. Με βάση 

αυτά, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει παρόμοια σχέδια δράσης τα οποία θα καθορίζουν 

συγκεκριμένα μέτρα και ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους μέχρι τα τέλη 

Μαρτίου 2012.  
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26.      Οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα της Ελλάδας προχωράνε. Τους 

τελευταίους 18 μήνες, η κυβέρνηση υιοθέτησε νόμους για την απλοποίηση και την 

επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων, την παροχή 

διαφάνειας και αποτελεσματικότητας μέσω του e-justice, επιτρέποντας την εξωδικαστική 

διαμεσολάβηση και τη βελτίωση της διοίκησης της αστικής δικαιοσύνης. Στην παρούσα 

φάση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές και εργάζεται προς την 

κατεύθυνση των επόμενων μεταρρυθμιστικών βημάτων. Συγκεκριμένα:  

 Εκκαθάριση των υφιστάμενων συσσωρευμένων εκκρεμών δικαστικών 

υποθέσεων: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προσδιορίσει τις εκκρεμείς 

φορολογικές υποθέσεις και σχεδιάζει να τις μειώσει κατά 15% μέχρι το τέλος του 

2011. Σε αυτό το σημείο, το Υπουργείο θα καθιερώσει ένα σχέδιο εργασίας για 

την πλήρη εξάλειψη των λοιπών εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013. Επίσης, το Υπουργείο θα διεξάγει – 

μαζί με έναν εξωτερικό φορέα – μια μελέτη για τις μη-φορολογικές 

συσσωρευμένες εκκρεμείς υποθέσεις σε όλα τα υπόλοιπα δικαστήρια (μέχρι το 

τέλος Ιουνίου 2012) και θα επικαιροποιήσει ένα σχέδιο δράσης για την εξάλειψή 

τους. 

 Απλοποίηση των διαδικασιών για τις φορολογικές υποθέσεις: Έχουν ιδρυθεί 

19 εξειδικευμένα φορολογικά τμήματα, και θα προστεθούν 5 επιπλέον μέχρι το 

τέλος Δεκεμβρίου 2011. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012, το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης θα: (i) ξεκινήσει τη δημοσίευση στοιχείων για κάθε δικαστήριο, 

συμπεριλαμβανομένων ποσοστών ανάκτησης για φορολογικές υποθέσεις; και θα 

(ii) ολοκληρώσει την αξιολόγηση των πρόσφατων μέτρων για την αύξηση των 

απαιτήσεων κατάθεσης για τις φορολογικές εφέσεις και τη μείωση του αριθμού 

των αναβολών για τις φορολογικές υποθέσεις, κάνοντας προτάσεις για 

διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται.  

 Επιτάχυνση της επεξεργασίας των υποθέσεων. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να 

εισάγει το σύστημα e-justice στην Ελλάδα. Ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα για 

την ηλεκτρονική καταχώρηση (e-registration) και την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση (e-tracking) θα επεκταθεί σε όλα τα δικαστήρια μέχρι το τέλος 

του 2013, και θα υλοποιηθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την εισαγωγή 

συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (e-filing) στα μεγαλύτερα δικαστήρια 

μέχρι το τέλος του 2011. Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα εργαστεί για 

την επέκταση της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος για την επίσπευση των 

διαδικασιών καταχώρησης υποθέσεων (‘fast lane’). Η κυβέρνηση δεσμεύεται να 

αυξήσει τα δικαστικά τέλη για τις αστικές υποθέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. 

 Επέκταση των εξωδικαστικών διαδικασιών: Η κυβέρνηση δεσμεύεται να 

διευκολύνει την εξωδικαστική διαμεσολάβηση. Για το σκοπό αυτό, όλη η 

απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία για να εφαρμοστεί ο νέος νόμος για τη 

διαμεσολάβηση θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2011. 
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 Μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σχεδιασμός ενός 

πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και της λογοδοσίας των δικαστηρίων: 

Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε για αυτές τις δύο μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις 

που περιγράφονται στο ΜΟΧΠ του Ιουλίου με στόχο τη μεταρρύθμιση του 

ισχύοντος πλαισίου για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και υπεύθυνης 

απόδοσης της δικαιοσύνης.   

27.      Για να βοηθήσουμε τις μεταρρυθμιστικές μας προσπάθειες να επιτύχουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, η κυβέρνηση θα βελτιώσει τη διαχείριση των 

μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθηση. Η κυβέρνηση θα υλοποιήσει μέχρι το τέλος 

του 2011 τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε πρόσφατα για τη δημιουργία μιας αρμόδιας 

διεύθυνσης για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των 

μεταρρυθμίσεων. Ξεκινώντας με στοιχεία για το τέλος του έτους, η διεύθυνση θα 

δημοσιεύει στο δικτυακό ιστότοπο της κυβέρνησης σε τριμηνιαία βάση δείκτες 

παρακολούθησης για κάθε πρωτοβουλία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.  

Χρηματοδότηση 

 

28.      Έχει διαμορφωθεί μια σαφέστερη εικόνα για τις πρόσθετες χρηματοδοτικές 

μας ανάγκες για τη διάρκεια του προγράμματος (2011-13). Εξακολουθούμε να 

πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει την πρόσβασή της στις 

αγορές σε λογικές τιμές από το 2014. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα ταμειακά 

ελλείμματα, την προβλεπόμενη απόσβεση του χρέους, και τις σχεδιαζόμενες συναλλαγές 

των περιουσιακών μας στοιχείων, αναμένουμε ότι θα χρειαστούν 153 δις ευρώ σε νέα 

χρηματοδότηση. Αυτό συγκρίνεται με το υπόλοιπο των 42 δις ευρώ που δεν έχει 

εκταμιευθεί από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και το ΔΝΤ στο πλαίσιο του παρόντος 

προγράμματος.  

29.      Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία ανταλλαγή χρέους με τους ιδιώτες κατόχους 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Αναμένουμε ότι η διαδικασία του PSI θα έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι την Έκτη Αξιολόγηση. Δεδομένης της σημασίας επίτευξης των 

στόχων μας για χρηματοδότηση και βιωσιμότητα του χρέους, θα προβούμε στις 

απαραίτητες τεχνικές αναθεωρήσεις για το σχεδιασμό της διαδικασίας του PSI και θα 

απαιτήσουμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής πριν προχωρήσουμε στη συναλλαγή.  

30.      Για την κάλυψη ενδεχόμενων επιπρόσθετων αναγκών έχουμε εξασφαλίσει 

δεσμεύσεις για χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα. Στις 21 Ιουλίου 2011, τα 

κράτη μέλη του ευρώ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να στηρίζουν τις χώρες που 

βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, όπως η Ελλάδα, για όσο χρονικό διάστημα 

χρειαστεί μέχρι την ανάκτηση της πρόσβασής τους στις αγορές (με προϋπόθεση την 

εφαρμογή του προγράμματος). Τα νέα δάνεια θα έχουν επιμηκυμένη περίοδο 

αποπληρωμής και δανειακό κόστος κοντά στο κόστος χρηματοδότησης, 

χρησιμοποιώντας το EFSF ως μέσο χρηματοδότησης.  

 



  

 

 

 

   Πίνακας 1. Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης 

 (Δισεκατομμύρια ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 

  Ιούνιος 2011 Ιούλιος 2011 Σεπτέμβριος 2011 Δεκέμβριος 

2011 
Δεκέμβριος 2012 Δεκέμβριος 

2013 

   Προγρ.1/ Πραγμ. Προγρ. 

1/ 
Πραγμ. Προγρ. 1/  Πραγμ. Προγρ. 1/ Προγρ. 2/ Προγρ. 

2/ 4/ 

Προγρ. 3/ 

Κριτήρια απόδοσης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
1. Κατώτατο όριο πρωτογενούς 

ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης σε 

τροποποιημένη ταμειακή βάση 

  -4,3 -4,9 -5,1 -4,9 -5,0 .. -5,1 -0,4 1,3 7,4 

2. Ανώτατο όριο πρωτογενών δαπανών 

του κρατικού προϋπολογισμού 
  30 28,4 34,7 33,5 44,5 .. 60,8 13,7 58,7 69 

3. Ανώτατο όριο συνολικού αποθέματος 

χρέους της κεντρικής κυβέρνησης 
  394 365 394 377 394 .. 394 409 409 .. 

4. Ανώτατο όριο νέων εγγυήσεων της 

κεντρικής κυβέρνησης 
  1,0 0,3 1,0 0,3 1,0 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 

5. Ανώτατο όριο για τη συσσώρευση 

νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 

εξωτερικό χρέος που έχει συνάψει ή 

εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση 5/ 

  0,0 0,008 0,0 0,003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Κατώτατο όριο σε έσοδα από 

αποκρατικοποιήσεις 6/ 
  .. .. 0,39 0,39 1,70 0,39 1,7 5,00 15,0 22,0 

Ενδεικτικοί στόχοι 
7. Ανώτατο όριο για τη  συσσώρευση 

νέων εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών 

της γενικής κυβέρνησης 

  0,0 4,8 0,0 4,7 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 

1/Σωρευτικό από 1η Ιανουαρίου 2011 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
2/ Σωρευτικό από 1η Ιανουαρίου 2012 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
3/ Σωρευτικό από 1η Ιανουαρίου 2013 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
4/ Ενδεικτικοί στόχοι 

   

5/ Εφαρμόζεται σε συνεχή βάση από 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά 
6/ Σωρευτικά από 1

η
 Ιανουαρίου 2011 

   



  

 

 

Πίνακας 2 . Ελλάδα : Προϋποθέσεις για την Πέμπτη Αξιολόγηση και προτεινόμενες διαρθρωτικές προϋποθέσεις 

Μέτρα Μακροσημαντική σχετικότητα Κατάσταση 

 

Διαρθρωτικό ορόσημο της 15ης Αυγούστου  

  

  1. Η Κυβέρνηση θεσπίζει  νομοθεσία στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΜΠΔΣ (2η φάση) για: (i) την εισαγωγή νόμου προσαρμογής των 

συντάξεων που προβλέπει πάγωμα μέχρι το 2015, την εισαγωγή ατομικού αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, ανώτατα όρια, εισοδηματικά 

κριτήρια , (ii) την εισαγωγή ενιαίας κλίμακας αμοιβών στο δημόσιο, προσωρινό πάγωμα της αυτόματης ωρίμανσης, και περικοπής στο ήμισυ 
του επιδόματος παραγωγικότητας και (iii) κλείσιμο 40 μικρών δημοσίων φορέων, συγχώνευση 25 ακόμα μεγάλων φορέων και κλείσιμο 

επιπρόσθετων 10 μεγάλων φορέων υπό την εποπτεία των υπουργείων και του τομέα κοινωνικής ασφάλισης.  

Να μειώσει το συνολικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 

2014 

Μετετράπη σε 

προαπαιτούμενο για την 

εκταμίευση 

 

Διαρθρωτικό ορόσημο της 15ης Σεπτεμβρίου 

  

2. Το Κοινοβούλιο να ψηφίσει νομοθεσία που να αναθεωρεί το επιχειρησιακό πλαίσιο του ΤΧΣ (για να διευθετήσει τις συνθήκες για την 

επανακεφαλαιοποίηση) και να αναθεωρεί το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών (εν προκειμένω, το σχήμα εγγύησης των καταθέσεων και την 

έγκαιρη παρέμβαση και το πλαίσιο παροχής ρευστότητας στις τράπεζες) 

Να ενδυναμωθεί το πλαίσιο εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών 

και να επιτραπεί η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση και 

εξυγίανση. 

Επετεύχθη με 

καθυστέρηση 

 

Προαπαιτούμενα για την εκταμίευση  

  

1. Η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει βασικές ενέργειες για την υλοποίηση των διαφόρων μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του περιεχομένου 

του πρώτου εφαρμοστικού νόμου του ΜΠΔΣ και αυτών που προβλέπονται στο δεύτερο σετ μεταρρυθμιστικών νόμων (Παράρτημα Ι), 
συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης για το μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα και το κλείσιμο και/ή την συγχώνευση  των ΝΠΙΔ.  

Να μειώσει το συνολικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 

2014 

Πρώην διαρθρωτικό 

ορόσημο για τα μέσα 
Αυγούστου. 

2. Η Κυβέρνηση να θεσπίσει μειώσεις στις δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και δαπανών ειδικού σκοπού και άρση της 

επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης), μέτρα εσόδων (συμπεριλαμβανομένων της μείωσης του αφορολογήτου και των φοροαπαλλαγών) και 
εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.   

Για να βοηθήσει στην επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2012. Προτάθηκε 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ να ολοκληρώσουν το μνημόνιο κατανόησης ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω η συνεργασία τους 

(Συμπεριλαμβανομένης και της κοινής χρήσης των απαραίτητων εποπτικών πληροφοριών.  

Για την ενδυνάμωση των θεσμικών μηχανισμών για τη δημόσια στήριξη 

του τραπεζικού συστήματος 

Προτάθηκε 

4. Η Κυβέρνηση να (i) μεταφέρει μια μια δεύτερη ομάδα περιουσιακών στοιχείων στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων, που θα περιλαμβάνει τις 

συναλλαγές που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012 (Παράρτημα ΙΙ), και θα (ii) ορίσει νομικούς, τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς 

συμβούλους για 14 έργα αποκρατικοποιήσεων που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012 

Για να επιτραπεί η πώληση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον 

αναθεωρημένο πίνακα αποκρατικοποιήσεων.  

Προτάθηκε 

5. Η Κυβέρνηση να θεσπίσει νομοθεσία για να (i) επιτρέψει στους εκπροσώπους των εργαζομένων να διαπραγματεύονται τόσο τις ειδικές 
όσο και τις κανονικές επιχειρησιακές συμβάσεις, (ii) αναστείλει την αρχή της ευνοϊκότητας στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις τουλάχιστο 

μέχρι το 2015 και (iii) να αναστείλει τουλάχιστο μέχρι το τέλος του 2014 την πιθανότητα να επεκταθούν οι κλαδικές συμβάσεις στα μέρη 

που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις.  

Για να αυξηθεί η ευελιξία στους μισθούς και η απασχόληση Προτάθηκε 

 

Προτεινόμενα διαρθρωτικά ορόσημα 

  

Τέλος Δεκεμβρίου 2011    

1. Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει ποσοτικούς στόχους όπως έχουν τεθεί στο σχέδιό της κατά της φοροδιαφυγής 

 

Να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και να βελτιώσει την συλλογή των 

φόρων 

Τρέχων διαρθρωτικό 

ορόσημο, σε εξέλιξη 

2. Η Κυβέρνηση θεσπίζει νομοθεσία για την αντιμετώπιση εκκρεμών ζητημάτων σχετικά με ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων: (i) οργανωτικών ρυθμίσεων για την Τράπεζα της Ελλάδος, (ii) 

ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης για το ΤΧΣ, (iii) ρυθμίσεων διακυβέρνησης για το ΤΕΚΕ 

 

Να ενδυναμώσει τις διαδικασίες διακυβέρνησης για τις εποπτεύουσες 

υπηρεσίες των χρηματοοικονομικών. 

Προτάθηκε 

Τέλος Φεβρουαρίου 2012   

3. Η ΤτΕ ολοκληρώνει την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών 
 

Για να ευθυγραμμίσει τα κεφαλαιακά αποθέματα με τα προφίλ κινδύνου 

των μεμονωμένων τραπεζών.  

Προτάθηκε 

Τέλος Μαρτίου 2012   

4. Κυβέρνηση εξετάζει ενδελεχώς την ειδική νομοθεσία του τομέα των υπηρεσιών και καταργεί ή τροποποιεί περιττούς και παρωχημένους Για να καταστήσει την απορρύθμιση του τομέα των υπηρεσιών πλήρως Προτάθηκε 
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κανονισμούς για να εξασφαλίσει την πλήρη συνέπεια με το νέο νόμο για την απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων και των προσοδοφόρων 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 
 

αποτελεσματική. 

5. To Κοινοβούλιο εγκρίνει ένα πακέτο φορολογικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει: (i) απλοποίηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων 

(ii) την κατάργηση πολλών φοροαπαλλαγών και προνομιακών καθεστώτων στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και το ΦΠΑ (iii) 

απλοποίηση της δομής του ΦΠΑ και του φόρου ακίνητης περιουσίας (iv) πιο ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ατομικών εισοδημάτων 
κεφαλαίου 

 

Για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης 

Προτάθηκε 

Τέλος Ιουνίου 2012   

6. Η Κυβέρνηση προβαίνει σε ενδελεχή επανεξέταση των προγραμμάτων δημοσίων δαπανών για την εξεύρεση 3% του ΑΕΠ σε επιπλέον 
μέτρα (συμπεριλαμβανομένου ενός μαξιλαριού 1% του ΑΕΠ σε πιθανά επιπρόσθετα μέτρα)  

 

Για να βοηθήσει στην επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2012  

7. Η Κυβέρνηση θεσπίζει νομοθεσία προκειμένου να (i) μειώσει την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων 
μέσω του εξορθολογισμού και της συγκέντρωσης των κοινωνικών πόρων και της διεύρυνσης της βάσης  (ii) βελτιώσει τη διαχείριση της 

είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, μεταξύ άλλων μέσω της συνένωσης των υπηρεσιών είσπραξης. 

 

Για να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος και να αυξήσει την 
απασχόληση 

Προτάθηκε 

Τέλος Δεκεμβρίου 2012   

8.Η Κυβέρνηση να πετύχει τους νέους και πιο φιλόδοξους στόχους για τους ελέγχους και τη συλλογή χρεών και την επίλυση των 

διοικητικών προσφυγών.  

Για να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και να βελτιώσει τη συλλογή 

φόρων 

Προτάθηκε 
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Παράρτημα I: Δημοσιονομικά Μέτρα που θα θεσπιστούν ως προαπαιτούμενο για την 

εκταμίευση για την Αξιολόγηση 

 

Δράσεις Περιγραφή 

    

Από τον Εφαρμοστικό 

Νόμο του Ιουνίου 
 Έκδοση υπουργικών αποφάσεων/εγκυκλίων για να ξεκινήσει η 

συλλογή των ειδικών φόρων για το φυσικό αέριο, πετρέλαιο 

θέρμανσης και τελών κυκλοφορίας 

   Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την ενιαία ρύθμιση  των 

επιδομάτων υγείας για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπογραφή νέων 

συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΠΥ (με τη συμμετοχή των ασφαλιστικών 

ταμείων) και ιδιωτικών νοσοκομείων/ιατρικών κέντρων. 

 Νομοθέτηση παρακράτησης ως τη μέθοδο συλλογής του εισφοράς 

αλληλεγγύης αρχίζοντας από το 2012. 

Από τα Διαρθρωτικά 

Ορόσημα του Αυγούστου 
 Υιοθέτηση νόμου για το νέο μισθολόγιο για τη γενική κυβέρνηση 

(συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων), το οποίο 

περιλαμβάνει την περικοπή των υπερωριών και των αποδοχών 

 Υιοθέτηση νόμου που επεκτείνει το πάγωμα της αναπροσαρμογής 

των κύριων και επικουρικών συντάξεων μέχρι το 2015 

   Έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε σχέση με το 

κλείσιμο/συγχώνευση των 35 φορέων που αναφέρονται στον δεύτερο 

εφαρμοστικό νόμο 

   Έκδοση υπουργικής απόφασης όσον αφορά 

το κλείσιμο/συγχώνευση της ΚΕΔ, ΕΤΑ,ΟΔΔΥ, Εθνικό Ίδρυμα 

Νεότητας, EOΜMEX, ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, ΕΡΤ 

  

 Έκδοση υπουργικών αποφάσεων όπου καθορίζονται τα 

κριτήρια αναπηρίας που είναι συνεπή με την επίτευξη 

του μεσοπρόθεσμου στόχου εξοικονόμησης 

 Οριστικοποίηση θετικής λίστας για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα που ορίζει την τιμή που χρεώνεται στα ασφαλιστικά ταμεία  
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Παράρτημα II. Ελλάδα: Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 

Ημερομηνία  Εταιρία Κρατική 

συμμετοχή 

Συμμετοχή 

προς πώληση 

Τύπος 

Πώλησης 

Δράση προ 

έκτης 

εκταμίευσης 

Μεταβίβαση 

στο ΤΑΙΠΔ 

2011 Q2 OTE 
10,0% 10,0% 

Πώληση 

μετοχών 

 

       

 Q4 ΟΠΑΠ 1 100,0% 100,0% Παραχώρηση  

 Q4 ΟΠΑΠ 2 100,0% 100,0% Παραχώρηση  

 Q4 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 100,0% 100,0% Παραχώρηση  

 Q4 Τέσσερα αεροσκάφη Airbus 100,0% 100,0% Πώληση  

 Q4 Alpha Bank 
0,6% 0,6% 

Πώληση 
μετοχών 

√ 

 Q4 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
1,2% 1,2% 

Πώληση 

μετοχών 

√ 

 Q4 Τράπεζα Πειραιώς 
1,3% 1,3% 

Πώληση 
μετοχών 

√ 

 Q4 Άδειες κινητής τηλεφωνίας 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

δικαιωμάτων 

 

       

2012 Q1 Κρατικά Λαχεία 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

 

 Q1 Ακίνητη Περιουσία 1 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q1 ΟΠΑΠ 
34,0% 34,0% 

Πώληση 

μετοχών 

√ 

 Q1 ΛΑΡΚΟ 
55,2% 55,2% 

Πώληση 
μετοχών 

 

 Q1 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 

(ΕΑΣ) 

99,8% 99,8% 

Πώληση 

μετοχών/ 
περιουσιακών 

στοιχείων 

 

 Q1 Καζίνο Μον Παρνέ 
49,0% 49,0% 

Πώληση 

μετοχών 

 

       

 Q2 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 

55,0% 
Τουλάχιστον 

21% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

 

 Q2 Ελληνικά Πετρέλαια 
35,5% 35,5% 

Πώληση 
μετοχών 

 

 Q2 Δημόσια Εταιρία Αερίου (ΔΕΠΑ) 
65,0% 65,0% 

Πώληση 

μετοχών 

 

 Q2 Δημόσια Εταιρία Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) 65,0% 31,0% 

Πώληση 
μετοχών 

 

 Q2 Ελληνικές Ιπποδρομίες (ΟΔΙΕ) 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μετοχών 

 

 Q2 Εγνατία οδός 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q2 Λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ) 1/ 
74,1% 23,1% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q2 Λιμάνι Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) 1/ 
74,3% 23,3% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q2 Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων 100,0% 100,0% 
Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

 

       

 Q3 Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 

(ΑΤΕ) 89,9% 
τουλάχιστον 

38.6% 

Πώληση 

μετοχών 

 

 Q3 Περιφερειακά Αεροδρόμια 1 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q3 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 

90,0% 
τουλάχιστον 

40,0% 

Πώληση 
μετοχών 

√ 

 Q3 Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 
(ΕΛΒΟ) 51,0% 51,0% 

Πώληση 
μετοχών 

 

 Q3 Εργοστάσια ΔΕΗ 2/ 

51,0% 17,0% 

Πώληση 

μετοχών/περι
ουσιακών 

στοιχείων 

 

 Q3 Λιμάνια 1 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

√ 
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 Q4 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
34,0% 34,0% 

Πώληση 

μετοχών 

 

 Q4 Ψηφιακό Μέρισμα 1 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
δικαιωμάτων 

 

 Q4 ΕΥΑΘ 
74,0% 34,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q4 ΕΥΔΑΠ 
61,3% 61,3% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q4 Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q4 Ακίνητη Περιουσία 2 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

 Q4 Μεταλλευτικά Δικαιώματα     

       

2013  ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μετοχών 

 

  Μεγάλα Περιφερειακά 
Αεροδρόμια 100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

  Μικρά Περιφερειακά 

Αεροδρόμια 100,0% 100,0% 
Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

  Ελληνικό 1 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

 

  Περιφερειακά Αεροδρόμια 2 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

  Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

  Ελληνικά Χρυσορυχεία 1 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

 

  Ψηφιακό Μέρισμα 2 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
δικαιωμάτων 

 

  Ακίνητη Περιουσία/γη 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

 

 Q4 ΟΠΑΠ 2 3/     

       

2014  Παράκτια εγκατάσταση 
αποθήκευσης αερίου 100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

√ 

  Αγωγός Αερίου ITGI     

  Ελληνικό 2 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

 

  Ακίνητη Περιουσία/γη 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

 

  Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3 
100,0% 100,0% 

Πώληση 
μεριδίου ΟΕΣ 

 

  Ελληνικά Χρυσορυχεία  2 
100,0% 100,0% 

Πώληση 

μεριδίου ΟΕΣ 

 

1/ Οι θυγατρικές των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης θα πωληθούν αφού σχηματιστούν ομάδες λιμανιών. 
2/ Η ΔΕΗ θα διαχωριστεί με αποεπένδυση της παραγωγικής δυνατότητας και τη διατήρηση ποσοστού της υποδομής. 

3/ Η συμφωνία για τον ΟΠΑΠ 2 (VLT) συμπεριλαμβάνει πληρωμή 86 εκατομμυρίων Ευρώ στο Q4 του 2013. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

 

Μνημόνιο Συνεννόησης 

για τις 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 

 

(Πέμπτη επικαιροποίηση) 

 

 
31 Οκτωβρίου 2011 

 

 
Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης 

υπόκεινται σε τριμηνιαίες  αξιολογήσεις των προϋποθέσεων για τη διάρκεια της συμφωνίας. Η 

αποδέσμευση των δόσεων θα βασίζεται στην τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων επίδοσης και σε μια 

θετική αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε σε σχέση με τα κριτήρια πολιτικής της Απόφασης 

του Συμβουλίου 2011/…/E.Ε. της 7ης Ιουλίου 2011 (όπως έχει τροποποιηθεί· εφεξής «Απόφαση του 

Συμβουλίου»), του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και του 

παρόντος Μνημονίου.  

 

Το Παράρτημα για την παροχή στοιχείων αποτελεί τμήμα του Μνημονίου και το πόσο καλά έχει 

τηρηθεί θα εξεταστεί κατά την αξιολόγηση συμμόρφωσης. 

 

Οι αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και 

του ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος Μνημονίου παρέχοντας 

επαρκή χρόνο για αναθεώρηση. Οι αρχές θα παρέχουν επίσης όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για 

την παρακολούθηση της προόδου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Η Κυβέρνηση 

υποβάλλει μια τριμηνιαία έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης του Συμβουλίου.  
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1 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 

 

Εφαρμογή προϋπολογισμού  

 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει τις πολιτικές εσόδων και δαπανών οι οποίες έχουν 

συμφωνηθεί στο παρόν και σε προηγούμενα μνημόνια με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση ελλείμματός πέραν του ανώτατου ορίου ελλείμματος  17065 

εκατομμυρίων ευρώ για το 2011, και την μείωση του ελλείμματος του 2012 σε 

λιγότερο από 14916 εκατομμύρια ευρώ , όπως έχει καθιερωθεί με την Απόφαση του 

Συμβουλίου. 

 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί και εφαρμόζει τα παρακάτω μέτρα πριν από την 

εκταμίευση της έκτης δόσης: 

 

 

- Μείωση των φοροαπαλλαγών, και συγκεκριμένα του αφορολόγητου ορίου για 

τα προσωπικά εισοδήματα, με στόχο την αύξηση των εσόδων κατά τουλάχιστον 

2831 εκατομμύρια ευρώ το 2012; 

- Μόνιμη εισφορά στην ακίνητη περιουσία, η οποία θα συλλέγεται μέσω των 

λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο τη συλλογή τουλάχιστον 1667 

εκατομμυρίων ευρώ το 2011, και αυξανόμενων ποσών τα επόμενα χρόνια; 

- Άμεση εφαρμογή του αναθεωρημένου μισθολογίου-βαθμολογίου για τους 

δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο συμβάλει στην μείωση των δαπανών κατά 

τουλάχιστον 101 εκατομμύρια ευρώ το 2011, και μεταφορά τουλάχιστον 552 

εκατομμύρια ευρώ το 2012, επιπρόσθετα των εξοικονομήσεων που 

προβλέπονται στο ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής του Ιουνίου του 2011ως το 2015). Αυτή η μεταρρύθμιση θα ισχύει 

για όλους τους υπαλλήλους της γενικής κυβέρνησης, εκτός από τους 

υπαλλήλους που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Οι καθαρές αυτές 

εξοικονομήσεις λαμβάνουν υπόψη την επίπτωση του μέτρου στο φόρο 

εισοδήματος και στη συλλογή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και επιδόματα/ 

κίνητρα που θα πληρωθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων;  

- Μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και των εφάπαξ που 

δίνονται κατά τη συνταξιοδότηση, με σκοπό την εξοικονόμηση τουλάχιστον 219 

εκατομμυρίων ευρώ το 2011 και μεταφορά 446 εκατομμυρίων ευρώ το 2012, 

επιπρόσθετα των εξοικονομήσεων που προβλέπονται στο ΜΠΔΣ; 

- Στις δαπάνες του Πράσινου Ταμείου τίθεται ανώτατο όριο το 5% των 

καταθέσεών του, με στόχο την εξοικονόμηση 360 εκατομμυρίων ευρώ το 2012.   

 

Η Κυβέρνηση επίσης υιοθετεί τις παρακάτω πράξεις (οι οποίες αφορούν μέτρα που 

περιλαμβάνονται στο ΜΠΔΣ), πριν από την εκταμίευση της έκτης δόσης:   

 

- Υπουργικές Αποφάσεις ή εγκυκλίους για την έναρξη της συλλογής των ειδικών 

φόρων φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και τελών κυκλοφορίας  

- Υπουργικές Αποφάσεις για την ενιαία ρύθμιση επιδομάτων υγείας για τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης  

- Νομοθεσία για τη συλλογή της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω παρακράτησης  

- Υιοθέτηση Υπουργικών Αποφάσεων για την έναρξη της κατάργησης, της 

συγχώνευσης ή της ουσιαστικής μείωσης του μεγέθους των φορέων. Αυτό 

αφορά την ΚΕΔ, ΕΤΑ, ΟΔΔΥ, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΕΟΜΜΕΧ, ΙΓΜΕ, 

ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, ΕΘΙΑΓΕ και ΕΡΤ και 35 ακόμα μικρότερους 

φορείς οι οποίοι αναφέρονται στο «δεύτερο εφαρμοστικό νόμο» 

- Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν τα κριτήρια αναπηρίας ώστε να 

επιτευχθούν οι εξοικονομήσεις που προβλέπονται στο ΜΠΔΣ 
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- Νόμος για το πάγωμα της τιμαριθμικής προσαρμογής των κύριων και 

επικουρικών συντάξεων ως το 2015 

- Οριστικοποίηση της θετικής λίστας φαρμάκων η οποία θα ορίζει τις τιμές που 

θα χρεώνονται στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 

 

Η Κυβέρνηση προετοιμάζει τον προϋπολογισμό για το 2012 [Νοέμβριος 2011] 

σύμφωνα με τους στόχους του ΜΠΔΣ, το παρόν Μνημόνιο και τα ανώτατα όρια του 

ελλείμματος της Απόφασης του Συμβουλίου. Στοιχεία για τα διάφορα μέτρα τα 

οποία περιλαμβάνονται στο ΜΠΔΣ θα επικαιροποιηθούν και θα δημοσιευθούν. Οι 

διάφορες νομοθετικές πράξεις για τα φορολογικά μέτρα και τα μέτρα από την 

πλευρά των δαπανών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του 

προϋπολογισμού υιοθετούνται ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό [Δεκέμβριος 

2011].   

 

Για την προετοιμασία των μέτρων που θα υιοθετηθούν με τον προϋπολογισμό του 

2013 και 2014, η Κυβέρνηση ξεκινάει την αξιολόγηση των δημόσιων δαπανών, η 

οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο 2012, με στόχο τον εντοπισμό 

μέτρων αξίας 3% του ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένου 1% του ΑΕΠ διορθρωτικών 

μέτρων). Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε εξωτερική τεχνική βοήθεια και θα εστιάσει 

σε συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις (με τρόπο που θα διατηρηθεί η βασική 

κοινωνική προστασία), αμυντικές δαπάνες με σεβασμό προς τις αμυντικές ανάγκες 

της χώρας, και την αναδιάρθρωση της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έως 

την ίδια ημερομηνία, θα εξειδικευτούν μέτρα για την προσαρμογή των ειδικών 

μισθολογίων, την περαιτέρω ορθολογικοποίηση της φαρμακευτικής δαπάνης και 

των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων και των χρηματικών επιδομάτων 

ευημερίας.  

 

Το Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη στενή παρακολούθηση των αναλήψεων 

υποχρεώσεων δαπανών από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ, του 

προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και 

των νοσοκομείων, των τοπικών διοικήσεων και ΔΕΚΟ, καθώς και την 

αποτελεσματική συλλογή φόρων, με στόχο να διασφαλιστεί η επίτευξη των 

ποσοτικών κριτηρίων του προγράμματος (Άρθρο 1 (2 και 3) της Απόφασης του 

Συμβουλίου, και του ΜΠΔΣ).  

 

Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να καθορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα, αν 

χρειαστεί, με σκοπό το σεβασμό των ανώτατων ορίων του ελλείμματος που έχουν 

καθοριστεί με την Απόφαση του Συμβουλίου. 

 

 



 

 

2 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

2.1 Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Αποκρατικοποιήσεις 

 

 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων με σκοπό τη 

συλλογή  35 δις ευρώ ως το τέλος του 2014 και 50 δις ευρώ ως το τέλος του 

2015 (βλέπε σωρευτικούς τριμηνιαίους στόχους στο Παράρτημα 1, 

επιπρόσθετα των τραπεζικών μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω της 

επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών). 

 

Η Κυβέρνηση προτίθεται να δώσει προς πώληση τις λοιπές συμμετοχές της 

σε δημόσιες επιχειρήσεις, αν χρειαστεί προκειμένου να πετύχει τους στόχους 

για τις αποκρατικοποιήσεις. Ο δημόσιος έλεγχος θα περιοριστεί μόνο σε 

περιπτώσεις κρίσιμων δικτύων υποδομής. 

 

Για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος, η 

Κυβέρνηση συνεχίζει να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία στο Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΔ). Συγκεκριμένα, 

πριν από την εκταμίευση της έκτης δόσης, θα μεταβιβάσει στο ταμείο 

αποκρατικοποιήσεων τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: 

 
- Alpha Bank (0.619% των μετοχών) 

- Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (1.234% των μετοχών) 

- Τράπεζα Πειραιώς (1.308% των μετοχών) 

- Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (23.1% των μετοχών) 

- Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (23.3% των μετοχών) 

- Οργανισμοί Λιμένος Ελευσίνας, Λαυρίου, Ηγουμενίτσας, 

Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Καβάλας, Κέρκυρας, Πάτρας, Ραφήνας, 

Ηρακλείου (100%) 

- ΕΥΔΑΠ (27.3%) 

- ΕΥΔΑΘ (40%) 

- Περιφερειακά κρατικά αεροδρόμια (μεταβίβαση των δικαιωμάτων 

παραχώρησης) 

- Παράκτια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» 

(μεταβίβαση δικαιωμάτων τωρινής και μελλοντικής παραχώρησης) 

- Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι (μεταβίβαση των οικονομικών 

δικαιωμάτων τωρινής και μελλοντικής παραχώρησης)   

- Εγνατία οδός (100%) 

- Ελληνικά Ταχυδρομεία (90%) 

- ΟΠΑΠ, ΑΕ (29%) 

- 4 κρατικά κτίρια. 

 

Οι νομικοί, τεχνικοί και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τουλάχιστον 

δεκατέσσερις από αυτές τις συναλλαγές οι οποίες σχεδιάζονται ως το τέλος 

του 2012 θα προσληφθούν πριν από την εκταμίευση της έκτης δόσης. Για 

τις λοιπές συναλλαγές που σχεδιάζονται για το 2012, οι σύμβουλοι θα 

προσληφθούν ως το τέλος Νοεμβρίου 2011. 

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει την κατάρτιση και δημοσίευση της καταγραφής των 

κρατικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών 

σε εισηγμένες ή μη επιχειρήσεις και της εμπορικά αξιοποιήσιμης ακίνητης 

περιουσίας ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα της λίστας. Η λίστα θα 



 

 

δημοσιευθεί σε διαδοχικά στάδια στο τέλος 2011, τα μέσα 2012 και το τέλος 

2012. 

 

Η Κυβέρνηση επιταχύνει την καταγραφή της κρατικής ιδιοκτησίας σε γη και 

υιοθετεί δευτερεύουσα νομοθεσία για την τουριστική κατοικία και τις χρήσεις 

γης [Q4-2011]. 

 

Ιδρύεται μια νέα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και καθίσταται 

λειτουργική με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, 

την οποία απαλλάσσει από εμπράγματα βάρη και την προετοιμάζει για 

αποκρατικοποίηση. Οι φορείς για την ακίνητη περιουσία, ΚΕΔ και ΕΤΑ, 

συγχωνεύονται και διοικούνται σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΔ. Το ΤΑΙΠΔ 

δημιουργεί έξι χαρτοφυλάκια ακίνητης περιουσίας [Q4-2011]. 

 

Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση χρηματοπιστωτικών και μη 

χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων δεν αντικαθιστούν τις 

προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και δε θα συνυπολογιστούν κατά 

την εκτίμηση της συμμόρφωσης με το ανώτατο όριο για το ετήσιο έλλειμμα 

γενικής κυβέρνησης που έχει θεσπιστεί στην Απόφαση του Συμβουλίου 

(βλέπε τεχνικό μνημόνιο συνεννόησης).     

 

Κατά την αναδιάρθρωση των δημόσιων επιχειρήσεων με σκοπό τη 

προετοιμασία τους για αποκρατικοποίηση, ειδική προσοχή θα δίνεται για την 

έγκαιρη διευθέτηση θεμάτων κρατικής ενίσχυσης. 

 

2.2 Καταπολέμηση της σπατάλης στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε 

άλλους δημόσιους φορείς 

 

Υιοθετούνται οι νομοθετικές πράξεις για την μεταβίβαση στο κράτος των 

κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των φορέων που 

καταργούνται [τέλος 2011]. 

 

Οι τιμές των εισιτηρίων στον ΟΑΣΑ και στον ΟΣΕ καθώς και σε άλλες δημόσιες 

επιχειρήσεις αυξάνονται κατά τουλάχιστον 25%, ενώ επικαιροποιούνται κατάλληλα 

και τα επιχειρησιακά τους σχέδια. [Q1-2013] 

 

 

2.3 Φορολογική μεταρρύθμιση και μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση 

εσόδων 

 

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η 

Κυβέρνηση θα εντείνει τους ελέγχους των μεγάλων φορολογουμένων, των 

φορολογούμενων με μεγάλη περιουσία και των αυτοαπασχολούμενων, θα επιταχύνει 

την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων φόρων και θα ενσωματώσει καλύτερα στη 

στρατηγική της εργαλεία για την καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Η πρόοδος θα παρακολουθείται με ποσοτικούς δείκτες. Αυτοί οι 

ποσοτικοί στόχοι και η συμμόρφωση προς αυτούς θα παρακολουθείται και θα 

δημοσιοποιείται. 

 

Ο έλεγχος 1700 φορολογούμενων με μεγάλη περιουσία και αυτοαπασχολούμενων οι 

οποίοι θα προσδιοριστούν από την ομάδα δράσης κατά της φοροδιαφυγής θα 

ξεκινήσει αμέσως. 

 



 

 

Για να προάγει τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των εσόδων, η Κυβέρνηση:  

 

 

- ενεργοποιεί μια μονάδα μεγάλων φορολογουμένων [τέλος Οκτώβρη 

2011]  

- απομακρύνει τα εμπόδια για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση 

μέσω της εφαρμογής των βασικών μεταρρυθμίσεων του νέου 

φορολογικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων της αντικατάστασης των 

φορολογικών ελεγκτών οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν τους στόχους 

απόδοσης [τέλος 2011], επαναξιολογεί τα προσόντα των φορολογικών 

ελεγκτών [τέλος 2011] και προσλαμβάνει νέους ελεγκτές κατά τη 

διάρκεια του 2012 

-   κάνει λειτουργικό το νέο οργανισμό διαιτησίας για να θα επιλύει άμεσα   

περιπτώσεις μεγάλων διαφωνιών (δηλαδή εντός 90 ημερών). [Νοέμβριος 

2011] 
-  συγκεντρώνει τις λειτουργίες και συγχωνεύει τουλάχιστον 31 ΔΟΥ ως το 

τέλος  Οκτώβρη 2011, και συγχωνεύει, μεταφέρει αρμοδιότητες και 

καταργεί 200 τοπικές ΔΟΥ που εκτιμήθηκαν ως ανεπαρκείς, κατά τη 

διάρκεια του 2012 

- θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που θα διασυνδέσει 

όλες τις ΔΟΥ.  

 

Η προετοιμασία του νέου πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει τα εξής 

βασικά βήματα σε σχέση με το νέο κέντρο δεδομένων, τις εφαρμογές για τους 

ιδιώτες (web-facing) και τους υπαλλήλους (back-office): 

 

- 15 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναβαθμίσεις λειτουργούν ως το 

τέλος Δεκέμβρη 2011. Αυτές αφορούν κυρίως στη φορολόγηση εταιρικού 

εισοδήματος 

- τα μηχανήματα του νέου κέντρου δεδομένων εγκαθίστανται και 

λειτουργούν ως το τέλος Μάρτη 2012 

- 20 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναβαθμίσεις ως το τέλος Ιουνίου 

2012. Αυτές αφορούν κυρίως σε φόρους που παρακρατούνται στη πηγή. 

- σχεδιασμός και εφαρμογή βάσης δεδομένων και εφαρμογών, ως τέλος 

Οκτώβρη 2012 
- 8 επιπλέον νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναβαθμίσεις ως τέλος 

Δεκέμβρη 2012. Αυτές αφορούν σε δηλώσεις που συμπληρώνονται με 

καθυστέρηση και επιβάλλεται πρόστιμο, σε φόρο ακίνητης περιουσίας και 

στη διοίκηση για το ΦΠΑ 

- έλεγχος συστήματος και λειτουργίας, εκπαίδευση χρηστών και μεταφορά 

όλων των ΔΟΥ στην κεντρική βάση δεδομένων: τέλος Δεκέμβρη 2012; 

- επιχειρησιακή χρήση της νέας πληροφοριακής υποδομής από όλες τις 

ΔΟΥ: 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

Για την επιτάχυνση δικαστικών θεμάτων σε σχέση με τη φορολογία, η 

κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τη δυνατότητα εξειδικευμένων δικαστικών 

φορολογικών τμημάτων. Αναμένεται πως θα λειτουργούν 24 τμήματα  ως το 

τέλος του 2011. 

 

Η Κυβέρνηση προετοιμάζει μια φορολογική μεταρρύθμιση με σκοπό την 

απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την μείωση των φοροαπαλλαγών, 

συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, επιτρέποντας 

έτσι την μείωση των φορολογικών συντελεστών με συνετό και δημοσιονομικά 

ουδέτερο τρόπο. Αυτό σχετίζεται με τη φορολόγηση προσωπικού 

εισοδήματος, τη φορολόγηση εταιρικού εισοδήματος και τον ΦΠΑ καθώς και 



 

 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η μεταρρύθμιση θα απλοποιήσει και τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων [Μάρτιος 2012]. 

 

 

 

2.4 Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών 

 

Δημοσιεύεται ένα σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών το 

Νοέμβριο του 2011. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει πως το απόθεμα 

ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώνεται σταθερά από την εκταμίευση της έκτης 

δόσης και μετά. Στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσιοποιούνται 

μηνιαία με καθυστέρηση όχι περισσότερο από [20] ημέρες μετά το τέλος κάθε 

μήνα. 

 

Για την ενίσχυση της παρακολούθησης των δαπανών, η Κυβέρνηση:  

 

- Προσλαμβάνει μόνιμους οικονομικούς επιθεωρητές σε όλα τα 

Υπουργεία [τέλος Νοέμβρη 2011]; 

- Συνεχίζει τη διαδικασία καθιέρωσης μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων, 

τα οποία θα αφορούν σε ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση [Q1-2012] 

- Επιβάλλει την υποχρέωση στους οικονομικούς επιθεωρητές να 

καταγράφουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων και να επιβάλλουν κυρώσεις 

στους φορείς που δεν υποβάλλουν στοιχεία, ενώ επίσης επιβάλλει 

πειθαρχικές κυρώσεις στους οικονομικούς επιθεωρητές [Q1-2012] 
- Καταθέτει νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για την 

υποβολή και έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών 

[Φεβρουάριος 2012] 

 

2.5 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Λειτουργικές αξιολογήσεις 

 

Η Κυβέρνηση αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της 

ανεξάρτητης λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής διοίκησης. Αυτή η 

αξιολόγηση θα οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή 

επιχειρησιακών συστάσεων πολιτικής. Αυτές οι συστάσεις θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τον τρόπο επίτευξης πιο εκσυγχρονισμένων και 

αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών, να καθορίζουν σαφείς αρμοδιότητες 

για τις διευθύνσεις των υπουργείων, εξαλείφοντας αλληλοεπικαλύψεις 

αρμοδιοτήτων, και βελτιώνοντας την κινητικότητα εντός και εκτός 

υπουργείων. [Οκτώβριος 2011]. Μια δεύτερη φάση της αξιολόγησης θα 

οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης και τη σύνταξη του νομοθετικού πλαισίου ως 

το τέλος 2011. 

  

Η εν εξελίξει αξιολόγηση της λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών 

προγραμμάτων ολοκληρώνεται [Q4-2011]. Μια δεύτερη φάση θα 

περιλαμβάνει μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση των συγκεκριμένων κοινωνικών 

προγραμμάτων, με στόχο τον περιορισμό της υπερβολικής κατάτμησης, 

επιτυγχάνοντας εξοικονομήσεις και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα. 

[Q1-2012] 

 

Οι μισθοί του δημόσιου τομέα και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

 

Η κυβέρνηση δημοσιεύει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο στελέχωσης [τέλος 

Δεκεμβρίου 2011] για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα 



 

 

της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις. Ο κανόνας προσλήψεων/ 

αποχωρήσεων ισχύει και για τη γενική κυβέρνηση στο σύνολό της, χωρίς 

τομεακές εξαιρέσεις. 

 

Πριν από το τέλος του 2011, περίπου 15000 άτομα που απασχολούνται σε 

διάφορες κρατικές υπηρεσίες εντάσσονται σε εργασιακή εφεδρεία, ενώ 

περίπου 15000 θα ενταχθούν σε προ-συνταξιοδοτικό καθεστώς. Τα άτομα 

που έχουν ενταχθεί σε εργασιακή εφεδρεία και σε προ-συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, θα πρέπει να αμείβονται με το 60 τοις εκατό του βασικού μισθού 

τους (που δεν περιλαμβάνει τις υπερωρίες και άλλες πρόσθετες πληρωμές) 

για όχι περισσότερο από 12 μήνες, μετά το πέρας των οποίων θα 

αποδεσμεύονται. Αυτή η περίοδος των 12 μηνών μπορεί να παραταθεί μέχρι 

24 μήνες για το προσωπικό που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι 

πληρωμές προς το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας 

θεωρούνται μέρος της αποζημίωσης. 

 

Επιπλέον πλεονάζον προσωπικό θα τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία κατά τη 

διάρκεια του 2012, ως αποτέλεσμα του καθορισμού των φορέων ή μονάδων 

που καταργούνται ή συρρικνώνονται, και σε περίπτωση που ο κανόνας 

προσλήψεων παραβιάζεται. 

 

Μεταφορές προσωπικού στην κεντρική διοίκηση είτε από δημόσιες 

επιχειρήσεις ή από άλλους φορείς που τελούν υπό αναδιάρθρωση θεωρούνται 

ως νέες προσλήψεις. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό σε εργασιακή 

εφεδρεία που μεταφέρεται σε άλλους φορείς της κυβέρνησης, μετά από 

έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του από το ΑΣΕΠ με βάση τα 

συνήθη κριτήρια αξιολόγησής του. Το συνολικό ποσοστό εισαγωγών στις 

επαγγελματικές σχολές (π.χ. στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) 

ρυθμίζεται σύμφωνα με τα σχέδια στελέχωσης. 

 

Τα σχέδια στελέχωσης για κάθε υπουργείο και κάθε κατηγορία δημόσιων 

φορέων θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για τους έκτακτους 

υπαλλήλους, ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και ανακατανομή του 

ειδικευμένου προσωπικού σε τομείς προτεραιότητας και θα λαμβάνουν 

υπόψη την επέκταση των ωρών εργασίας στο δημόσιο τομέα. Τα σχέδια 

στελέχωσης και τα μηνιαία στοιχεία για τις κινήσεις του προσωπικού 

(προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταφορές μεταξύ των φορέων) των διαφόρων 

κυβερνητικών υπηρεσιών δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. [μηνιαία, 

αρχίζοντας από τέλη Νοεμβρίου 2011] 
 

Η κυβέρνηση αναθέτει σε εμπειρογνώμονες την αξιολόγηση του νέου 

μισθολογίου. [τέλος του 2011] Η αξιολόγηση αυτή θα επικεντρωθεί στη 

μισθολογική διαφορά που είναι ενσωματωμένη στο νέο μηχανισμό 

προαγωγών. Εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει οποιαδήποτε υπερβολική 

μισθολογική διαφορά, οι κανόνες προαγωγών θα προσαρμοστούν πριν από τα 

τέλη του 2012. Καμία προαγωγή δεν πραγματοποιείται πριν από την 

αξιολόγηση και την προσαρμογή των κανόνων προαγωγών. 

 

Δημόσιες συμβάσεις 

 

Η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη μιας ΙΤ πλατφόρμας για ηλεκτρονικές 

συμβάσεις και θέτει ενδιάμεσα ορόσημα, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. 

Αυτά τα ενδιάμεσα ορόσημα περιλαμβάνουν τη δοκιμή μιας πιλοτικής 

έκδοσης, τη διάθεση όλων των λειτουργιών για όλες τις συμβάσεις και την 



 

 

σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών 

συμβάσεων για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα. [Οκτώβριος 2011] 

 

Πραγματοποιείται μια εμπεριστατωμένη επανεξέταση του συστήματος 

προσφυγών κατά των διαδικασιών σύναψης καθώς και του ρόλου που 

προσδίδεται στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ), σε συμφωνία 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Q4-2011] 

 

Η κυβέρνηση προβαίνει σε μια αξιολόγηση για να εντοπίσει τους τομείς 

αύξησης της αποδοτικότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων εκτός 

της ΕΑΔΣ, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης. Η έρευνα περιλαμβάνει 

συμπεράσματα και δράσεις σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Q4-

2011] 
 

Η κυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις, σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής, προκειμένου: 

 

- Να νομοθετήσει για τη θεσμοθέτηση και σύσταση θέσεων για το προσωπικό 

της ΕΑΔΣ, καθώς και για την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και των 

υπηρεσιών της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την ΕΑΔΣ 

[Οκτώβριος 2011] 
 

- Να διορίσει τα μέλη της ΕΑΔΣ [Οκτώβριος 2011] 

 

- Να νομοθετήσει τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΑΔΣ [Q4-2011] 

 

Η ΕΑΔΣ ξεκινάει την λειτουργία της με τους αναγκαίους πόρους για να 

εκπληρώσει την εντολή, τους στόχους, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες, 

όπως ορίζονται στο νόμο για την ΕΑΔΣ και το σχέδιο δράσης που 

συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2010. Αυτό 

περιλαμβάνει την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της ΕΑΔΣ. 

[Ιανουάριος 2012] 
 

Η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις είναι πλήρως λειτουργική και 

δημιουργείται μια κοινή ιστοσελίδα για τη δημοσίευση όλων των 

διαδικασιών συμβάσεων προμηθειών και των εκβάσεων αυτών. [Οκτώβριος 

2012] 
 

2.6 Για την Ολοκλήρωση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης 

 

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) συνεχίζει την παράδοση των 

μακροχρόνιων με ορίζοντα το 2060 προβολών συνταξιοδοτικής δαπάνης, 

σύμφωνα με την υιοθετηθείσα μεταρρύθμιση. Οι προβολές 

συμπεριλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ταμεία επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ, 

ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ), και βασίζονται σε περιεκτικά δεδομένα που θα 

συλλεχθούν και θα αναλυθούν από την ΕΑΑ. Η προβολή θα αξιολογηθεί από 

τους εταίρους (peer-review) και θα επικυρωθεί από την Επιτροπή 

Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το 

ΔΝΤ. Για τα εναπομείναντα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, ακολουθείται η 

ίδια διαδικασία. [Τέλος Νοεμβρίου 2011] 

 

Ο κατάλογος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων αναθεωρείται και η 

κάλυψή του μειώνεται σε κατά μέγιστο 10 τοις εκατό της απασχόλησης. Ο 

νέος κατάλογος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Νόμος 

3863/2010) δημοσιεύεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2011 και εφαρμόζεται 



 

 

άμεσα σε όλους τους εργαζόμενους. Κανένα επάγγελμα δεν μπορεί να 

προστεθεί στον κατάλογο μετά το πέρας της αναθεώρησής του. 

 

Επιπλέον της αρχικής περικοπής  (δείτε πιο πάνω), η Κυβέρνηση προχωρεί 

με μια εις βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των επικουρικών δημόσιων 

συνταξιοδοτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων προνοίας και 

καταβολής εφάπαξ. Ο στόχος της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση των 

συνταξιοδοτικών δαπανών, η εξασφάλιση της δημοσιονομικής 

ουδετερότητας των συστημάτων αυτών, και η διασφάλιση της 

μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος. Η 

αναθεώρηση επιτυγχάνει:  

 

 περαιτέρω μείωση του αριθμού των υφιστάμενων ταμείων 

 την εξάλειψη των ανισορροπιών σε εκείνα τα ταμεία που έχουν 

ελλείμματα 

 τη σταθεροποίηση των τρεχουσών δαπανών σε βιώσιμο επίπεδο, μέσω 

των κατάλληλων προσαρμογών που θα γίνουν από 1ης Ιανουαρίου 2012 

 τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων μέσα από 

την αυστηρή σύνδεση εισφορών και παροχών. [Q4-2011] 

 

Η μεταρρύθμιση των επικουρικών ταμείων σχεδιάζεται σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ, και οι αναμενόμενες επιπτώσεις της 

στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα θα επικυρωθούν από την Επιτροπή 

Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ. Οι παράμετροι του νέου “οιονεί 

κεφαλαιοποιητικού” συστήματος (notional defined-contribution system) 

επικουρικών συντάξεων εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη αναλογιστική 

ισορροπία, όπως αυτή αξιολογείται από την ΕAA. [νομοθέτηση: Q4-2011, 

εφαρμογή: Q1-2012] 

 

H Κυβέρνηση εντοπίζει τα ασφαλιστικά ταμεία που πληρώνουν εφάπαξ ποσό 

συνταξιοδότησης δυσανάλογο με τις καταβαλλόμενες εισφορές [Νοέμβριος 

2011], και προσαρμόζει τις πληρωμές. [Q1-2012] 

 

Η μεταρρύθμιση συμβάλλει στην επίτευξη των πρωταρχικού στόχου 

περιορισμού του συνολικού ποσοστού αύξησης των δαπανών του δημοσίου 

τομέα για συνταξιοδότηση (που συμπεριλαμβάνει βασική, ανταποδοτική, 

επικουρική και κάθε άλλης μορφής σύνταξη συμπεριλαμβανομένων των 

εφάπαξ ποσών κατά τη συνταξιοδότηση), κατά την περίοδο 2009-60, σε κάτω 

από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Αν οι προβλέψεις της ΕΑΑ δείξουν 

ότι, ακόμη και μετά τις μεταρρυθμίσεις των ταμείων επικουρικής ασφάλισης, 

η προβλεπόμενη αύξηση των συνολικών δημόσιων δαπανών για συντάξεις 

υπερβαίνει το όριο των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ για την περίοδο 

2009-60, η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει επίσης τις παραμέτρους του 

συστήματος απονομής κύριας σύνταξης που προβλέπεται από το νόμο 

3863/2010. [Q4-2011] 

 

Οι επιτροπές υγείας που έχουν συσταθεί με τον νόμο 3863/2010 θα θέσουν 

σε λειτουργία τη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και 

θα παραδώσουν μια πρώτη τριμηνιαία έκθεση των δραστηριοτήτων τους στα 

τέλη του Δεκεμβρίου 2011. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι συντάξεις 

αναπηρίας σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 10 τοις εκατό του συνολικού 

αριθμού των συντάξεων. Για το σκοπό αυτό, ο ορισμός της αναπηρίας και 

των σχετικών κανόνων θα επανεξεταστούν και η κεντρική υπηρεσία εξέτασης 

τίθεται σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2011. 



 

 

 

Η Κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή τη μεταρρύθμιση των ταμείων επικουρικής 

ασφάλισης, με τη συγχώνευση ταμείων και ξεκινώντας τον υπολογισμό των 

παροχών, με βάση το νέο «οιονεί κεφαλαιοποιητικό» σύστημα (notional 

defined contributions system). Η Κυβέρνηση παγώνει ονομαστικά τις 

επικουρικές συντάξεις και μειώνει τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα 

κεκτημένα δικαιώματα σε ταμεία με ελλείμματα, με βάση την αναλογιστική 

μελέτη που θα εκπονηθεί από την ΕAA. Σε περίπτωση που η αναλογιστική 

μελέτη δεν είναι έτοιμη, τα ποσοστά αναπλήρωσης μειώνονται, αρχής 

γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2012, για την αποφυγή ελλειμμάτων. Όλα τα 

ταμεία δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ατομικών λογαριασμών 

συνταξιοδότησης. [Q1-2012] 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδα δεσμεύεται να μην χορηγήσει προνόμια 

συνταξιοδότησης στο προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές 

παραμέτρους του ταμείου συνταξιοδότησης του προσωπικού της 

προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με αυτές του ΙΚΑ. 

 

2.7 Για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας 

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τη συνολική μεταρρύθμιση του 

συστήματος υγείας που ξεκίνησε το 2010 με στόχο τη διατήρηση των 

δαπανών για τη δημόσια υγεία στο ή κάτω από 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, με 

παράλληλη διατήρηση της καθολικής πρόσβασης και της βελτίωσης της 

ποιότητας της προσφερόμενης περίθαλψης. Τα μέτρα πολιτικής 

περιλαμβάνουν την ενοποίηση της πρωτογενούς περίθαλψης, την ενίσχυση 

των κεντρικών προμηθειών και των υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

στον τομέα της υγείας. 

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα που θα αποδώσουν 

εξοικονομήσεις για φάρμακα τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 

επίπεδα το 2010, εκ των οποίων τουλάχιστον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 

2011. Αυτό θα περιορίσει κατά μέσο όρο τη δημόσια δαπάνη για φάρμακα 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης  σε περίπου 1 τοις εκατό του ΑΕΠ (σε 

αρμονία με το μέσο όρο της ΕΕ) μέχρι το τέλος του 2012. 

 

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 

Διακυβέρνηση 

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 και 32 του νόμου 3863/2010. 

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Συντονισμού Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ): 

 

 συνεχίζει τις εργασίες σχετικά με τον καθορισμό νέων κριτηρίων και 

όρων για τη σύναψη συμβάσεων από ταμεία κοινωνικής ασφάλισης με όλους 

τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και όλων των άλλων 

δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 με σκοπό την επίτευξη του στόχου 

μείωσης των δαπανών. 

 εισάγει την από κοινού αγορά ιατρικών υπηρεσιών και υλικών για την 

επίτευξη ουσιώδους μείωσης των δαπανών κατά τουλάχιστον 25 τοις εκατό 

σε σύγκριση με το 2010, μέσω συμφωνιών τιμής-όγκου. [Q4 - 2011] 

 

Η Κυβέρνηση προβαίνει στην εξίσωση του κοινού πακέτου παροχών για τους 

ασφαλιζόμενους του ΕΟΠΥΥ, με στόχο την πλήρη εξίσωση των παροχών και 

των εισφορών σε όλα τα ταμεία μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. 



 

 

 

Οι εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ 

εξισώνονται σταδιακά με αυτές των άλλων μελών του ΕΟΠΥΥ, όπως 

προβλέπεται από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Η 

διαδικασία εξίσωσης των εισφορών νομοθετείται μέχρι το τέλος του 2011, 

εφαρμόζεται τον Ιανουάριο του 2012 και ολοκληρώνεται μέσα σε 30 μήνες. 

 

Ο EOΠYY αρχίσει να λειτουργεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2011. Το νέο 

ασφαλιστικό ταμείο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του διοικητικού 

προσωπικού κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό και των συμβαλλομένων 

γιατρών κατά τουλάχιστον 25 τοις εκατό σε σύγκριση με το σύνολο για τα 

τέσσερα αρχικά ταμεία, από τη συγχώνευση των οποίων δημιουργήθηκε ο 

ΕΟΠΥΥ. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί αναλογία ασθενών ανά ιατρό, σε 

αρμονία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

 

Η Κυβέρνηση ανακαλεί την αγορανομική διάταξη 40 (17.12.1990) 

προκειμένου να καταργηθεί η κατά 0,4 τοις εκατό επί των τιμών χονδρικής 

πώλησης εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. [Q4-

2011] 
 

Υιοθετείται ένα σχέδιο δράσης στις αρχές Νοεμβρίου του 2011, με βάση την 

τελική έκθεση της εξειδικευμένης ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων στον 

τομέα της υγείας (βλ. παρακάτω), που θα περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα 

για συγκεκριμένες δράσεις. [Q4-2011] 

 

Τιμολόγηση των φαρμάκων και των ιατρικών υπηρεσιών 

 

Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί τον πλήρη κατάλογο τιμών για τα φάρμακα στην 

αγορά, χρησιμοποιώντας ένα νέο μηχανισμό τιμολόγησης, με βάση τις τρεις 

χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται σε 

τριμηνιαία βάση. [Νοέμβριος 2011] 

 

Οι αμοιβές για ιατρικές υπηρεσίες που ανατέθηκαν σε ιδιωτικούς παρόχους 

θα αναθεωρηθούν, με στόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά 

τουλάχιστον 15 τοις εκατό το 2011, και κατά επιπλέον 15 τοις εκατό το 2012. 

[Q4-2011] 
 

Ξεκινώντας από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα 

υπολογίζονται ως ένα ενιαίο ποσό ή κατ 'αποκοπή αμοιβή σε συνδυασμό με 

ένα μικρό περιθώριο κέρδους με στόχο τη μείωση του συνολικού περιθωρίου 

κέρδους σε ποσοστό που να μην ξεπερνά το 15%, συμπεριλαμβανομένων και 

των πιο ακριβών φαρμάκων, όπως ορίζονται στο νόμο 3816 / 2010. [Q1-

2012] 

 

Συνταγογράφηση και παρακολούθηση 

 

Η Κυβέρνηση 

 

 δημοσιεύει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης για 

ιατρούς που ορίζονται από τον ΕΟΦ με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες 

γραμμές συνταγογράφησης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια οικονομικά 

αποδοτική χρήση των φαρμάκων. [Νοέμβριος 2011] 

 δημοσιεύει και επικαιροποιεί διαρκώς το θετικό κατάλογο των 

φαρμάκων, μέρος της αξίας των οποίων επιστρέφεται μέσω του συστήματος 

των τιμών αναφοράς που αναπτύχθηκε από τον ΕΟΦ. [Νοέμβριος 2011] 



 

 

 

Η Κυβέρνηση θεσπίζει περαιτέρω μέτρα για την επέκταση με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φαρμάκων, 

διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών παραπομπών σε όλα τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης, κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Σε συμμόρφωση με 

τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση διεξάγει 

τις απαραίτητες διαδικασίες υποβολής προσφορών για την υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου και ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (e-

health system). [Q4-2011] 

 

Ο EOΠYY και τα λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης θεσπίζουν διαδικασίες 

για την τακτική αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και υποβάλλουν τακτικά 

εκθέσεις, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, που πρέπει να διαβιβάζονται στις 

αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Υγείας, του 

Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΛΣΤΑΤ. Η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ειδικής κοινής μονάδας υπό το ΣΥΣΠΥ. 

Σχόλια παρέχονται σε κάθε γιατρό, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και 

δημοσιεύεται ετήσια έκθεση. Κυρώσεις και ποινές θα επιβάλλονται ως 

συνεπεία της αξιολόγησης. [Q4-2011] 

 

Η Κυβέρνηση αρχίζει να συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τη 

συνταγογράφηση και κατανάλωση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων. 

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση που 

λαμβάνεται από τα φαρμακεία και από τις φαρμακευτικές εταιρείες και με 

τον όγκο και την αξία των φαρμάκων. Το Υπουργείο Υγείας παρέχει μια 

έκθεση αναπληροφόρησης προς όλους τους ιατρούς σχετικά με τον όγκο και 

την αξία των συνταγών τους, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση. Εντείνονται 

τόσο η παρακολούθηση όσο και η αναφορά για ανάρμοστη συμπεριφορά και 

σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τη συνταγογραφική συμπεριφορά. 

[Q4-2011] 
 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καλύπτει όλες τις ιατρικές πράξεις 

(φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις) 

τόσο στις μονάδες του ΕΣΥ όσο και σε αυτές των συμβεβλημένων με τον 

EOΠYY και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης παρόχων υπηρεσιών υγείας. 

Λεπτομερείς μηνιαίες εκθέσεις ελέγχου συντάσσονται από τις μονάδες του 

ΕΣΥ και από τους παρόχους. [Q1-2012] 

 

Η αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων. 

 

Πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων 

φαρμάκων μέσω: 

 

 του καθορισμού της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60 

τοις εκατό της τιμής των επώνυμων φαρμάκων με παρόμοια δραστική ουσία. 

[Νοέμβριος 2011] 

 καθιέρωσης και παρακολούθησης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης σύμφωνα με τη δραστική ουσία και όταν είναι διαθέσιμα, 

των λιγότερο ακριβών γενόσημων φαρμάκων. [Q4 2011] 

 καθορισμού χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής σε γενόσημα 

φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς 

(κάτω από το 60 τοις εκατό της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία των 

άλλων χωρών της ΕΕ. [Q1 2012] 

 



 

 

Η Κυβέρνηση θεσπίζει περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι 

τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του όγκου των φαρμάκων που 

χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα 

φάρμακα με τιμή χαμηλότερη από εκείνη τόσο των παρόμοιων επώνυμων 

προϊόντων όσο και των φαρμάκων των οποίων η περίοδος προστασίας λόγω 

ευρεσιτεχνίας έχει λήξει, ιδίως καθιστώντας υποχρεωτικό ότι όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία προμηθεύονται φάρμακα με γνώμονα τη δραστική ουσία. [Q4-

2011] 
 

Παροχή υπηρεσιών από το ΕΣΥ 

 

Ετοιμάζεται ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης με 

βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με στόχο να μειωθούν οι 

υπάρχουσες ανεπάρκειες αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας και φάσματος, 

και να βελτιωθεί η ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών. Ο στόχος είναι να 

μειωθεί το κόστος των νοσοκομείων τουλάχιστον κατά 10 τοις εκατό το 2011 

και κατά ένα επιπλέον 5 τοις εκατό το 2012 πλέον  του προηγούμενου έτους. 

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω: 

 

 της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγειονομικής 

περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των ιατρών), εντός και μεταξύ των 

εγκαταστάσεων και περιφερειών υγείας. [Q4-2011] 

 ρύθμισης της διαθεσιμότητας των δημόσιων νοσοκομείων, τόσο εντός 

όσο και μεταξύ νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια περιοχή και υγειονομική 

περιφέρεια. [Q4-2011] 

 της αναθεώρησης της δραστηριότητας των μικρών νοσοκομείων προς 

την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η 

θεραπεία του καρκίνου ή η κατευναστική θεραπεία ανάλογα με την 

περίπτωση. [Q4-2011] 

 

Θεσπίζεται ένα σύστημα για τη σύγκριση των επιδόσεων νοσοκομείων 

(benchmarking) με βάση ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεικτών. [Q4-2011] 

Ετήσιες εκθέσεις θα δημοσιεύονται αρχίζοντας από το Q1-2012. 

 

Αμοιβές και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης 

 

Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Οικονομικών, ετοιμάζουν ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης που παρουσιάζει τη 

δομή (ηλικία, ειδικότητα, βαθμό, περιφερειακή κατανομή), τα επίπεδα των 

αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τις αμοιβές των 

Καθηγητών / Διευθυντών ΕΣΥ και των ιατρών), καθώς και τον όγκο και την 

δυναμική της απασχόλησης στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, και τα ταμεία 

υγειονομικής περίθαλψης. Η έκθεση αυτή θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο 

και θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού σε θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού. Η έκθεση για το 2011 θα παρουσιάσει σχέδια για την κατανομή 

και επανεξέταση των προσόντων των ανθρώπινων πόρων για την περίοδο έως 

το 2013. Θα παρέχει επίσης καθοδήγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα και θα 

προσδιορίζει ένα σχέδιο για την ανακατανομή του εξειδικευμένου και του 

προσωπικού υποστήριξης μέσα στο ΕΣΥ και τα ταμεία υγείας. [Q4-2011] 

 

Η Κυβέρνηση επεκτείνει την χρήση του συστήματος της ανά επίσκεψη 

πληρωμής του ιατρού, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα από τον ΟΑΕΕ, σε 

όλες τις συμβάσεις μεταξύ των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των 

ιατρών με τους οποίους αυτά συμβάλλονται. Ο νέος μηχανισμός πληρωμής 



 

 

αρχίζει, για κάθε νέα σύμβαση που ανανεώνεται, το 2011 και, για όλες τις 

συμβάσεις, από το 2012. Καθορίζει έναν ελάχιστο αριθμό ασθενών ανά 

ιατρό, με βάση την εμπειρία άλλων Κρατών-μελών της Ε.Ε. Το νέο σύστημα 

θα οδηγήσει σε μείωση του συνολικού κόστους αποζημίωσης (μισθοί και 

αμοιβές) των γιατρών κατά τουλάχιστον 10 τοις εκατό το 2011, και κατά ένα 

επιπλέον 15 τοις εκατό το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

[Νοέμβριος 2011] 

 

Λογιστική και έλεγχος 

 

Σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία θα διοριστούν εσωτερικοί ελεγκτές. 

[Δεκέμβριος 2011] 
 

Ως το τέλος Οκτωβρίου 2011, η Κυβέρνηση ξεκινάει τη δημοσίευση 

μηνιαίας έκθεσης, με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων σχετικά 

με τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης από το σύνολο των ταμείων 

κοινωνικής ασφάλισης με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος 

του αντίστοιχου μήνα.  

 

Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ξεκινούν τη δημοσίευση μίας ετήσιας 

έκθεσης για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Η ετήσια έκθεση και οι 

ατομικές εκθέσεις συνταγογράφησης θα εξετάζουν τη συνταγογραφική 

συμπεριφορά με ιδιαίτερη αναφορά στα πιο ακριβά και πιο 

χρησιμοποιούμενα φάρμακα. [Q1-2012] 

 

Όλα τα νοσοκομεία υιοθετούν μητρώα δεσμεύσεων [Q1-2012] 

 

Μηχανοργάνωση νοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης  

 

Πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες διαγωνισμών για την 

ανάπτυξη πλήρους και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στα 

νοσοκομεία. [Q4-2011] 

 

Το Υπουργείο Υγείας ολοκληρώνει το ΣΔΠ (σύστημα διαχείρισης πόρων - 

enterprise-resource planning) πρόγραμμα της μηχανογράφησης των 

νοσοκομείων και επεκτείνει την εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας 

ESY.net σε όλα τα νοσοκομεία. [Q4-2011] 

 

Περαιτέρω μέτρα λαμβάνονται για τη βελτίωση της λογιστικής, της τήρησης 

βιβλίων των ιατρικών προμηθειών και των συστημάτων τιμολόγησης, μέσω:  

 

 της ολοκλήρωσης της εισαγωγής του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος σε δεδουλευμένη βάση και την τακτική δημοσίευση των ετήσιων 

ισολογισμών όλων των νοσοκομείων. 

 τον υπολογισμό των αποθεμάτων και των ροών των ιατρικών 

προμηθειών σε όλα τα νοσοκομεία χρησιμοποιώντας το ενιαίο σύστημα 

κωδικοποίησης για τις ιατρικές προμήθειες που αναπτύχθηκε από την 

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το ΕΚΕΒΥΛ, για το σκοπό της 

προμήθειας ιατρικού υλικού. 

 την έγκαιρη αποστολή δελτίου τιμολόγησης του κόστους θεραπείας 

(όχι αργότερα από 2 μήνες) στα ελληνικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, σε 

άλλες χώρες της ΕΕ και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές για τη θεραπεία των 

αλλοδαπών/μη κατοίκων. [Q4-2011] 

 



 

 

Το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση 

της δραστηριότητας των νοσοκομείων και των ιατρικών κέντρων. Η 

Κυβέρνηση προσδιορίζει ένα βασικό σύνολο δεικτών δραστηριότητας και 

δαπανών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων υγείας της Eurostat, του ΟΟΣΑ 

και του ΠΟΥ. Η ΕΛΣΤΑΤ ξεκινά την παροχή δεδομένων σύμφωνα με το 

Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών Υγείας (από κοινού άσκηση συλλογής 

ερωτηματολογίων). [Q4-2011] 

 

Το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη 

δημιουργία ενός βασικού συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων 

ασθενών. [Q4-2011] 

 

Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η κυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά ένα 

σύνολο DRGs (ομοειδείς διαγνωστικές ομάδες), με σκοπό την ανάπτυξη ενός 

σύγχρονου νοσοκομειακού κοστολογικού συστήματος για τη σύναψη 

συμβάσεων (επί τη βάσει των προσδοκώμενων συμβάσεων μπλοκ (block 

contracts) μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ). Για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των DRGs, η κυβέρνηση αναπτύσσει κλινικές κατευθυντήριες 

γραμμές. [Q4-2011] 

Συγκέντρωση των προμηθειών 

 

Η Κυβέρνηση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της προμήθειας φαρμάκων 

και ιατρικών προϊόντων με συγκεντρωτικό τρόπο για το ΕΣΥ μέσω της 

Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών με την υποστήριξη της Επιτροπής 

Προδιαγραφών, χρησιμοποιώντας το ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης για τις 

ιατρικές προμήθειες και τα φαρμακευτικά προϊόντα. [Q1-2012] 

 

Ανεξάρτητη ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για την πολιτική στην υγεία 

 

Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων για την πολιτική στην 

υγεία καταθέτει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το 

ΔΝΤ, ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης πολιτικής, με συγκεκριμένες συστάσεις 

σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. [τέλος Οκτωβρίου 

2011] Η έκθεση και οι προτάσεις πολιτικής καλύπτουν τους ακόλουθους 

τομείς: 

 

 διακυβέρνηση του συστήματος υγείας για τη μείωση του 

κατακερματισμού του συστήματος. 

 χρηματοδότηση: συγκέντρωση, συλλογή και διανομή των κονδυλίων. 

 εναρμόνιση των πακέτων για την υγεία μεταξύ των διαφόρων ταμείων. 

 παροχή υπηρεσιών και κίνητρα για τους παρόχους, 

συμπεριλαμβανομένων:  

 ενοποίησης μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων παροχών, 

 πρωτοβάθμιας περίθαλψης έναντι εξειδικευμένης και 

νοσοκομειακής περίθαλψης, 

 αποδοτικότητας στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών, 

 φαρμακευτικής κατανάλωσης, 

 ανθρώπινων πόρων, 

 προτεραιότητες δημόσιας υγείας, προαγωγή της υγείας και πρόληψη 

των ασθενειών. 

 συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και αξιολόγηση 

επιδόσεων. 

 μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών. 

 



 

 

Η έκθεση θα περιέχει προκαταρκτικούς ποσοτικούς στόχους στους παραπάνω 

τομείς, ώστε να συμβάλει στη διατήρηση των δημόσιων δαπανών για την 

υγεία – σταθερά στο ή κάτω από το 6 τοις εκατό του ΑΕΠ.  

 

Η ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων για την πολιτική στην υγεία 

παραδίδει την τελική αναλυτική έκθεση πολιτικής, με συγκεκριμένες 

συστάσεις αναφορικά με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. [Τέλος 

Νοεμβρίου 2011] 
 

Με βάση την έκθεση αυτή, η κυβέρνηση υιοθετεί ένα σχέδιο δράσης μέχρι το 

τέλος του 2011, που θα περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα για 

συγκεκριμένες δράσεις. 

 

Η ομάδα εργασίας καταθέτει μια έκθεση υλοποίησης, αναθεωρώντας τις 

πολιτικές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. [Q2-2012] 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

 

Κάθε τρίμηνο η Κυβέρνηση μεταφέρει 1000 εκατ. ευρώ σε ειδικό 

κυβερνητικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους. Τα κεφάλαια από το λογαριασμό αυτό απελευθερώνονται τακτικά 

προς το ΤΧΣ (Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) για να 

διασφαλιστεί ότι το τελευταίο διατηρεί ταμειακό υπόλοιπο ύψους 1 500 εκατ. 

ευρώ και αν η αξιολόγηση του προγράμματος για τα κεφάλαια των τραπεζών 

δείξει ότι οι πόροι αυτοί είναι απαραίτητοι. Η αποδέσμευση των κεφαλαίων 

υπόκειται στη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του 

ΔΝΤ. Η ενίσχυση που παρέχεται από τους πόρους του ΤΧΣ θα συνεχίσει να 

είναι σύμφωνη με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ ολοκληρώνουν ένα μνημόνιο 

συνεννόησης για την περαιτέρω ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής απαραίτητων πληροφοριών 

αναφορικά με την εποπτεία πριν από την εκταμίευση της έκτης δόσης. 

 

Μεσοπρόθεσμα, οι τράπεζες θα χρειαστεί να μειώσουν την εξάρτησή τους 

από δανεισμό του Ευρωσυστήματος και τις κυβερνητικές εγγυήσεις. Τακτικές 

επικαιροποιήσεις των μεσοπρόθεσμων σχεδίων χρηματοδότησης υπό την 

καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο 

για τη διασφάλιση ότι αυτή η διαδικασία προχωρά με ρυθμό συνεπή με το 

μακροοικονομικό, φορολογικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του 

προγράμματος. Η επόμενη επικαιροποίηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη 

του 2011. 

 

Η ενοποιημένη core tier 1 ρυθμιστική απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου των 

τραπεζών θα καθοριστεί στο 10 τοις εκατό από τον Ιανουάριο του 2012. Το 

απαραίτητο επίπεδο κεφαλαίων Tier 1 δε θα περιλαμβάνει υβριδικό 

κεφάλαιο, αλλά θα περιλαμβάνει προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται από 

τράπεζες και εγγράφονται από το ελληνικό δημόσιο κατά την έναρξη της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008-09. 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος διασφαλίζει ισοδύναμη κεφαλαιακή μεταχείριση των 

κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα σε 

όλα τα ιδρύματα (σε σχέση με τη μείωση της ΚΠΑ του PSI). Στο πλαίσιο 

αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος επικαιροποιεί την πιο πρόσφατη εκτίμηση 

βάσει του Πυλώνα ΙΙ, [ένα μήνα] μετά την ολοκλήρωση του PSI. 

 

Ο διαγνωστικός έλεγχος των χαρτοφυλακίων τραπεζικών δανείων που 

ανατέθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

του Δεκεμβρίου 2011. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διασφαλίσει ότι η τυχόν 

μη επαρκής κάλυψη από προβλέψεις που προκύπτει από αυτό τον έλεγχο θα 

αποτυπωθεί στα αποτελέσματα των τραπεζών και τους λογαριασμούς των 

αποτελεσμάτων χρήσεως. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, και τα στελέχη του ΔΝΤ θα χρησιμοποιήσει 

τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου για τον προσδιορισμό των 

κεφαλαιακών αναγκών σε χρονικό ορίζοντα τριών χρόνων, με βάση ένα 

στόχο ελάχιστου λόγου κεφαλαίου Core Tier 1 που ανέρχεται στο 6 τοις 

εκατό κάτω από δυσμενές σενάριο στο stress test. Οι ανάγκες σε κεφάλαια θα 

αξιολογηθούν ανά τράπεζα και θα αποκαλυφθούν στην αγορά μέχρι τα τέλη 

Φεβρουαρίου 2012. 

 

Σε συνέχεια της εκτίμησης των πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών με βάση 



 

 

το διαγνωστικό έλεγχο, μπορεί να δοθεί χρόνος στις τράπεζες να αντλήσουν 

αυτά τα επιπλέον κεφάλαια από την αγορά. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδα κρίνει 

ότι ένα χρονικό διάστημα πρέπει να διατεθεί σε μια τράπεζα προκειμένου να 

ικανοποιήσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, η εν λόγω τράπεζα θα κληθεί να 

υποβάλει, μέχρι τα τέλη του Απριλίου 2012, ένα βιώσιμο 3ετές 

επιχειρηματικό σχέδιο για το σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε τράπεζα σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να πληροί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, το αργότερο έως 

τα τέλη Αυγούστου 2012. Οποιαδήποτε κεφάλαια που θα αντληθούν για το 

σκοπό αυτό πρέπει να αποτελούνται από χρηματοοικονομικά μέσα που 

χαρακτηρίζονται ως Tier I κεφάλαια. 

 

Οι κανόνες διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών εποπτείας 

θα αναθεωρηθούν μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ 

και του ΔΝΤ: 

 

- Οι οργανωτικές ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι είναι σύμφωνες με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ότι 

αποφεύγεται οποιαδήποτε δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ενόψει του 

διευρυμένου ελεγκτικού και εποπτικού ρόλου της. 

- Οι ρυθμίσεις  εταιρικής διακυβέρνησης για το ΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένης 

της ανάγκης για διεθνώς καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία στον 

τραπεζικό κλάδο να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα 

ψήφου) και 

- Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης για το ΤΕΚΕ (για την αντιμετώπιση 

ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων). 

 

Η ενεργοποίηση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμών 

ζητημάτων σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 

2011. 

 

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εγγραφεί κατά το πλήρες μερίδιό της σε μετρητά 

στην τράπεζα ΑΤΕ, και να αγοράσει οποιοδήποτε άλλο απόθεμα αδιάθετων 

μετοχών (κατόπιν κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Επαρκή 

κονδύλια θα διατεθούν για το σκοπό αυτό. Η αύξηση κεφαλαίου θα 

αντανακλάται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ, του οποίου η 

επικαιροποιημένη έκδοση θα υποβληθεί εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2011. 

 

Όσον αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ), ένα 

εκτελεστικό διάταγμα και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση με τους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων θα διευκρινίσουν το μελλοντικό έργο των 

υπόλοιπων δραστηριοτήτων του ΤΠκΔ, διασφαλίζοντας ότι αυτές δεν θα 

είναι σε ανταγωνισμό με εμπορικές δραστηριότητες. Ένα πιο λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων και των 

προαναφερθεισών δεσμεύσεων θα πρέπει να προσδιοριστεί μέχρι τα τέλη 

Οκτωβρίου 2011 και στη συνέχεια να εγκριθεί με μια διυπουργική απόφαση. 

Η διάθεση του σκέλους της εμπορικής δραστηριότητας θα ολοκληρωθεί 

μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2012. 

 

Κάθε ενίσχυση που παρέχεται από το ΤΕΚΕ και το ΤΧΣ στο πλαίσιο  

διαδικασιών εξυγίανσης θα πρέπει να κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα απαιτήσει οι ελλείψεις κεφαλαίων να 

αντιμετωπιστούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011, [ή να λάβει τα κατάλληλα 



 

 

μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης (από το τέλος Νοεμβρίου 

2011)], σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

Μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα της έλλειψης κεφαλαίων, η Τράπεζα της 

Ελλάδος θα παρακολουθεί στενά τις τράπεζες που έχουν επηρεαστεί και θα 

επιβάλλει συνεχώς τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη 

μείωση των αποδοχών του προσωπικού της υπό το πρίσμα της συνολικής 

προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

 



 

 

4 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

4.1 Για την ενδυνάμωση των θεσμών στην αγορά εργασίας 

 

Καθορισμός μισθών  

 

Η Κυβέρνηση ξεκινά διαβούλευση [Q4-2011] με τους κοινωνικούς εταίρους για να 

εξετασθούν όλες οι παράμετροι της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομία στο σύνολό της. Ο στόχος 

είναι η επίτευξη μιας εθνικής τριμερούς συμφωνίας η οποία να αντιμετωπίζει τις 

μακροοικονομικές προκλήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

 

Επιπρόσθετα, με βάση τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και λαμβάνοντας 

υπόψη το στόχο για διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση υιοθετεί επιπλέον μέτρα 

για την προσαρμογή των μισθών στις οικονομικές συνθήκες
1
. Συγκεκριμένα:  

 

η επέκταση των ομοιοεπαγγελματικών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων 

αναστέλλεται μέχρι το τέλος του 2014,  

η λεγόμενη αρχή της ευνοϊκότητας (συρροή) αναστέλλεται καθ’όλη τη 

διάρκεια του ΜΠΔΣ κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συμβάσεις που υπογράφονται 

στο επίπεδο της επιχείρησης να υπερισχύουν των κλαδικών και 

ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, 

οι συμβάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο μπορούν να υπογραφούν είτε από το 

σωματείο ή, όταν δεν υπάρχει σωματείο στην επιχείρηση, από συμβούλιο 

εργαζομένων ή από οποιαδήποτε άλλη μορφή εκπροσώπησης των 

εργαζομένων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. 

 

Αυτές οι αλλαγές νομοθετούνται πριν από την εκταμίευση της έκτης δόσης. 

 

Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας  

 

Ποσοτικοί στόχοι τίθενται για την Επιθεώρηση Εργασίας σε σχέση με τον αριθμό 

των ελέγχων που διεξάγονται για την αδήλωτη εργασία. Υλοποιείται μια πιλοτική 

μελέτη για τον έλεγχο της θετικής καθαρής χρηματοοικονομικής επίπτωσης στο 

συνολικό προϋπολογισμό για την κοινωνική ασφάλιση από την έκπτωση έως 10 τοις 

εκατό στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις που εισάγουν την 

κάρτα εργασίας. Η πιλοτική μελέτη καλύπτει ένα περιορισμένο αριθμό 

επιχειρήσεων (ανώτατο όριο 100), για μια σύντομη χρονική περίοδο (το πολύ 

τέσσερις μήνες). [Δεκέμβριος 2011] 

 

 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του νόμου για την Επιθεώρηση Εργασίας 

θα γίνει έξι μήνες μετά την εφαρμογή του. [Q4-2011] Σε περίπτωση που ο νόμος 

αποδειχθεί αναποτελεσματικός, θα υιοθετηθεί κατάλληλη τροποποίηση. Ειδικότερα, 

κάθε εφαρμογή σε ευρύτερη κλίμακα της έκπτωσης μέχρι και 10 τοις εκατό στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις που εισάγουν την κάρτα 

εργασίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η πιλοτική μελέτη παρέχει επαρκή στοιχεία 

                                                 
1
 Οι μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν αφορούν τις συνθήκες υγείας και 

ασφάλειας και υλοποιούνται με σεβασμό στα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα και τη νομοθεσία της 

Ε.Ε.  



 

 

για τη θετική οικονομική επίπτωση της έκπτωσης επί του συνολικού 

προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση.  

 

4.2 Για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του 

ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές.  

 

Κλειστά Επαγγέλματα 

 

Κατά την εφαρμογή του νόμου 3919/2011, κάθε απόφαση για την επαναφορά ενός 

περιορισμού  θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η Κυβέρνηση 

διαβουλεύεται ευρέως και εν προκειμένω με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

[όχι αργότερα από το τέλος Q4-2011] 

  

H Κυβέρνηση ανακαλεί την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 648/2011 και εκδίδει μια νέα 

Υπουργική Απόφαση η οποία μειώνει σημαντικά την αξία μια συναλλαγής πάνω 

από την οποία η κατ’αναλογία αμοιβή των συμβολαιογράφων για τη σύνταξη των 

συμβολαίων είναι η μέγιστη επιτρεπτή αμοιβή. Επιπρόσθετα, η νέα Υπουργική 

Απόφαση καθορίζει κατ’αναλογία αμοιβές για συναλλαγές κάτω από αυτή τη 

μέγιστη αμοιβή σε διαδοχικά μειούμενα ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη 

σταδιακή αύξηση, διασφαλίζοντας την δραστική μείωση των αμοιβών που είναι σε 

ισχύ. Για το σκοπό αυτό, η νέα Υπουργική Απόφαση  μειώνει τις κατ’αναλογία 

αμοιβές κατά τουλάχιστον 30 τοις εκατό στις δύο πρώτες κατηγορίες που ορίζονται 

από την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 648/2011, με τις μεγαλύτερες μειώσεις στις 

κατ’αναλογία αμοιβές να εφαρμόζονται στις επόμενες κατηφορίες. Η νέα 

Υπουργική Απόφαση μειώνει επίσης τις αμοιβές για τα αντίγραφα και τις επιπλέον 

σελίδες. [Q4-2011]
2
  

 

Για το νομικό επάγγελμα, η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό Διάταγμα όπου  

αναθεωρεί τα ποσοστά που ισχύουν για τα ποσά αναφοράς (άρθρο 96 (2) του 

Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε), το οποίο ορίζει προπληρωμένα ποσά για 

κάθε διαδικαστική πράξη ή παραστάσεις δικαστηρίου (δηλαδή καθορίζεται ένα 

σύστημα προπληρωμένων σταθερών/με σύμβαση ποσών για κάθε διαδικαστική 

πράξη ή παράσταση από δικηγόρο που δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο «ποσό 

αναφοράς»). [Q4-2011] 

 

Ξεκινά ένας έλεγχος για να αξιολογηθεί σε ποιό βαθμό οι εισφορές των δικηγόρων 

και των μηχανικών για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους των επαγγελματικών 

τους ενώσεων είναι λογικές, αναλογικές και δικαιολογημένες. [Q4-2011] 

 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μια έκθεση μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2011 για την 

εφαρμογή του νόμου 3919/2011 που περιλαμβάνει : 

 

τον κατάλογο των επαγγελμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

νόμου,  

τον κατάλογο των επαγγελμάτων που εξαιρούνται από την άρση των 

περιορισμών μέσω Προεδρικού Διατάγματος και την αιτιολόγηση για τις 

εξαιρέσεις αυτές, 

μια αξιολόγηση του κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω μέτρα σχετικά με τους 

κανόνες για την πρόσβαση, την άσκηση του επαγγέλματος και την τιμολόγηση 

                                                 
2
 Η παραπάνω μείωση θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης σχετικά 

με τις αμοιβές των συμβολαιογράφων στις άλλες χώρες της ΕΕ ώστε να καθοριστεί σε ποιο 

βαθμό οι συμβολαιογραφικές αμοιβές θα πρέπει να μειωθούν.  



 

 

για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο και τους 

κανόνες του ανταγωνισμού,  

ένα χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο της υπάρχουσας νομοθεσίας και της 

θέσπισης των αναγκαίων αλλαγών στις υπάρχουσες ειδικές ρυθμίσεις των 

επαγγελμάτων (π.χ., Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και 

Εγκύκλιοι), ώστε να είναι πλήρως συμβατές με το νόμο 3919/2011, τη 

νομοθεσία της ΕΕ και τους κανόνες ανταγωνισμού. 

 

Οι αλλαγές στα Προεδρικά Διατάγματα τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις 

εγκυκλίους, ως αποτέλεσμα του ελέγχου της νομοθεσίας, υιοθετούνται έγκαιρα. 

[Μάρτιος 2012] 
 

Προσδιορίζονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών δεν 

υπόκεινται σε απαιτήσεις που τους υποχρεώνουν να ασκούν συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αποκλειστικά, ή που περιορίζουν την άσκηση από κοινού ή σε 

εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις και υπό 

τους όρους που καθορίζονται στην Οδηγία των Υπηρεσιών. [Δεκέμβριος 2011] 

 

Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την εξάλειψη της πλήρους απαγόρευσης στις 

εμπορικές επικοινωνίες για τα κλειστά επαγγέλματα και για τη διασφάλιση ότι οι 

επαγγελματικοί κανόνες για τις εμπορικές επικοινωνίες δεν δημιουργούν διακρίσεις, 

δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και είναι αναλογικοί 

[Q4-2011] 
 

Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία 

των επαγγελματικών οργανώσεων, απαιτώντας από αυτούς να δημοσιεύουν μία 

ετήσια έκθεση στην ιστοσελίδα τους σχετικά με τη χρηματοοικονομική τους 

επίδοση και στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές ενέργειες για την προάσπιση 

των συμφερόντων των καταναλωτών. [Νοέμβριος 2011] 

 

Η Κυβέρνηση παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 και ξεκινά μια 

μελέτη για το πόσο αποτελεσματικός είναι ένας τέτοιος νόμος για την ενίσχυση 

του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών. [Οκτώβριος 2011]. Η μελέτη 

επικαιροποιείται τακτικά, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα μέχρι το 

τέλος Δεκεμβρίου 2011. Εάν είναι απαραίτητο, οι προσαρμογές στη νομοθεσία με 

στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού υιοθετούνται ως το Μάρτιο 2012. 

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εξέτασης των ρυθμίσεων των 

κύριων ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων για την αξιολόγηση της αναλογικότητας και 

του κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι απαιτήσεις που περιορίζουν την άσκηση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε παρόχους με ειδικά επαγγελματικά προσόντα. 

[Νοέμβριος 2011] 

 

Η Κυβέρνηση προετοιμάζει νομοθετικές πράξεις μέχρι τα τέλη του 2011, για να 

υιοθετηθούν ως το Q1-2012 το αργότερο, για να : 

 

 καταργήσει τις διατάξεις των κανονισμών των επαγγελματικών επιμελητηρίων 

για την πρόσβαση και την άσκηση, στο επάγγελμα και στην τιμολόγηση, που είναι 

αντίθετες με τις διατάξεις του νόμου 3919/2011 και του κοινοτικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού, 

 εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις που τους 

υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά συγκεκριμένη δραστηριότητα ή που 

περιορίζουν την άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών 

δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται 

στην Οδηγία των Υπηρεσιών. 



 

 

 άρει την πλήρη απαγόρευση στις εμπορικές επικοινωνίες για τα κλειστά 

επαγγέλματα και να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματικοί κανόνες για τις εμπορικές 

επικοινωνίες δεν δημιουργούν διακρίσεις, δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο 

δημοσίου συμφέροντος και είναι αναλογικοί. 

 ενισχύσει τη διαφάνεια στη λειτουργία των επαγγελματικών ενώσεων, 

 καθορίσει τις εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών στις επαγγελματικές 

τους ενώσεις ώστε να αντανακλούν το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών που 

παρέχονται από αυτές τις ενώσεις. Αυτές οι εισφορές πληρώνονται περιοδικά και 

δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνουν τα  επαγγέλματα.  

 απλοποιήσει τις απαιτήσεις που περιορίζουν την άσκηση ορισμένων 

δραστηριοτήτων στο νομικό επάγγελμα και στο επάγγελμα του μηχανικού που δεν 

είναι δικαιολογημένες ή αναλογικές. 

 τροποποιήσει το άρθρο 6 του νόμου 3919/2011 ώστε να επιτρέπει τη σύσταση 

δικηγορικών εταιριών και το άνοιγμα υποκαταστημάτων στην Ελλάδα.  

 καταργήσει το άρθρο 7.1 β) του νόμου 3919/2011 σχετικά με τις εξουσίες του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας να παρακολουθεί και να προχωρά σε 

πειθαρχικές διαδικασίες για ασυνήθιστα χαμηλές αμοιβές.  

 αντιμετωπίσει τυχόν άλλα θέματα που έχουν εντοπιστεί στην αξιολόγηση της 

εφαρμογής του νόμου 3919/2011.  

 

 

Η Κυβέρνηση ζητά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εκδώσει γνωμοδότηση επί 

των προτεινόμενων πράξεων. [Q4-2011] 

 

 Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων  

 

Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΚ 

(μεταξύ άλλων, σε σχέση με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων 

στην Ελλάδα). Η Κυβέρνηση θα  :  

 

 επικαιροποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών 

αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, και θα τα στείλει στην 

Επιτροπή. [Οκτώβριος 2011] 

 παρουσιάσει σχέδιο νόμου μέχρι τον Οκτώβριο 2011 για να υιοθετηθεί μέχρι 

το τέλος του έτους, με σκοπό την άρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των 

επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία από παραρτήματα ξένων 

πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι πτυχίων από παραρτήματα ξένων 

πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 

να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους ελληνικών 

πτυχίων.  

 

Οδηγία Υπηρεσιών 

 

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την υιοθέτηση ορισμένων τροποποιήσεων στην 

υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία σε βασικούς τομείς υπηρεσιών όπως το λιανικό 

εμπόριο (π.χ., υπαίθριες αγορές και το υπαίθριο εμπόριο), το χονδρικό εμπόριο (π.χ. 

κεντρικές αγορές), τη γεωργία (π.χ. οι κτηνιατρικές υπηρεσίες), την απασχόληση 

(γραφεία ευρέσεως εργασίας), καθώς και τις τεχνικές υπηρεσίες. Η Κυβέρνηση 

υιοθετεί επίσης αλλαγές στους εναπομείναντες τομεακούς κανονισμούς, 

διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία.  

 

Οι κανονισμοί πρέπει να: 



 

 

 

 διευκολύνουν την ίδρυση μέσω: 

 

 της κατάργησης ή τροποποίησης των απαιτήσεων που απαγορεύονται από 

την Οδηγία των Υπηρεσιών, 

 της κατάργησης ή τροποποίησης των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων 

απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ποσοτικούς και 

εδαφικούς περιορισμούς, νομικές απαιτήσεις, μετοχικές απαιτήσεις, 

υποχρεωτικές ελάχιστες ή/και ανώτατες τιμές και περιορισμούς ως προς τις 

δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων. 

 

 διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, έτσι ώστε οι πάροχοι 

διασυνοριακών υπηρεσιών να απαιτείται να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες 

απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν 

υπάγονται στα άρθρα 16 ή 17 της Οδηγίας των Υπηρεσιών). 

 παρέχουν νομική ασφάλεια στους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών, 

καθορίζοντας στην αντίστοιχη (τομεακή) νομοθεσία ποιες απαιτήσεις μπορούν και 

ποιες απαιτήσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε διασυνοριακές υπηρεσίες. [Q4-

2011] 
 

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει: 

 

 ότι το σημείο μοναδικής επαφής (ΣΜΕ) είναι πλήρως λειτουργικό σε όλους 

τους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία των υπηρεσιών.  

 ότι το σημείο μοναδικής επαφής (ΣΜΕ) κάνει διαχωρισμό μεταξύ των 

διαδικασιών που αφορούν τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών 

και εκείνων που αφορούν τους διασυνοριακούς παρόχους (ειδικά ως προς τα 

κλειστά επαγγέλματα).  

 ότι υπάρχει επαρκής διασύνδεση μεταξύ του ΣΜΕ και των άλλων σχετικών 

αρχών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μίας στάσης, των επαγγελματικών 

ενώσεων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων). [Q4-2011] 

 

Κλαδικοί Οδηγοί Ανάπτυξης 

 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει εκθέσεις οι οποίες αναλύουν:  

 

 τη δυνητική συνεισφορά του τομέα του τουρισμού στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Σε ένα σχέδιο δράσης, η κυβέρνηση εντοπίζει τα νομοθετικά, 

διοικητικά και άλλα εμπόδια που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την είσοδο 

την αγορά και για την επίτευξη του δυνητικού του τομέα. [Νοέμβριος 2011] 

 τη δυνητική συνεισφορά του τομέα του λιανικού εμπορίου στην ευελιξία των 

τιμών, στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα πρέπει να εντοπίζονται τα 

νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό και 

την είσοδο την αγορά για την επίτευξη του δυνητικού του τομέα. [Νοέμβριος 2011] 

 

Υιοθετούνται οι απαραίτητες νομοθετικές πράξεις και άλλες διαρθρωτικές ενέργειες 

[Q4-2011] για την υλοποίηση των ευρημάτων αυτών των εκθέσεων.  

 

Η Κυβέρνηση ξεκινά επιπρόσθετες μελέτες για τους τομείς της μεταποίησης, της 

ενέργειας και του χονδρικού εμπορίου με στόχο την άρση των εναπομεινάντων  

εμποδίων για την ανάπτυξη στους τομείς αυτούς. Βάσει αυτών των μελετών, η 

Κυβέρνηση προετοιμάζει συγκεκριμένες δράσεις και το χρονοδιάγραμμα για την 

εφαρμογή τους. [Μάρτιος 2012] 

 



 

 

Επιχειρηματικό περιβάλλον 

 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει ένα σχέδιο [Οκτώβριος 2011] για μια «Επιχειρηματικά 

φιλική Ελλάδα» καταργώντας τους 30 πλέον σημαντικούς εναπομείναντες 

περιορισμούς για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την 

καινοτομία. Το σχέδιο εντοπίζει τα εμπόδια στην καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα, από τη ίδρυση μιας εταιρίας ως την ρευστοποίησή της, και 

παρουσιάζει τις αντίστοιχες διορθωτικές δράσεις. Το σχέδιο περιέχει, μεταξύ άλλων, 

μέτρα για: 

 

 απλοποίηση και μείωση του κόστους σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης 

στοιχείων για τις εταιρίες, 

 ολοκλήρωση  της δημιουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με 

την άμεση λήψη μέτρων όπως η εκπαίδευση των χειριστών της «Υπηρεσίας μια 

στάσης» (One Stop Shop) και του ΓΕΜΗ, την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων 

του ΓΕΜΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών και τη χρήση της 

ηλεκτρονικής υπογραφής, τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα πληροφοριακά 

συστήματα των Επιμελητηρίων και του Σημείου Μοναδικής Επαφής (Points of 

Single Contact), ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης 

των διαδικασιών δημιουργίας μια επιχείρησης και των διοικητικών διαδικασιών που 

είναι αναγκαίες για την άσκηση των δράσεών της,  

 απλοποίηση της έκδοσης αδειών τοποθεσίας, περιβαλλοντικών αδειών, 

κτιριακών και λειτουργικών αδειών, 

 κατάργηση των στρεβλώσεων στη διανομή καυσίμων, 

 ανάπτυξη ενός «μοναδικού ηλεκτρονικού παράθυρου» (single electronic 

window) το οποίο θα συγκεντρώνει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με το 

εμπόριο και θα απλοποιεί των αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για 

εξαγωγικές δραστηριότητες, 

 αντιμετώπιση των περιορισμών στο τομέα των μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς κενών κοντέινερ και μη επικίνδυνων 

αποβλήτων, 

 μείωση της πολυπλοκότητας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 

αποσαφήνιση όλων των κατηγοριών των δαπανών που δεν εκπίπτουν. 

 

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τον έλεγχο της Υπουργικής Απόφασης A2-3391/2009 

για τις ρυθμίσεις της αγοράς και άλλων σχετικών ρυθμίσεων. Ο έλεγχος διεξάγεται 

σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με στόχο τον εντοπισμό 

των διοικητικών επιβαρύνσεων και των περιττών εμποδίων στον ανταγωνισμό που 

πρέπει να εξαλειφτούν και να αναπτυχθούν άλλες, λιγότερο περιοριστικές πολιτικές 

για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων. Ένα σχέδιο πρότασης για τις ρυθμίσεις 

της αγοράς είναι έτοιμο μέχρι [τέλος Δεκεμβρίου 2011] 

 

Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη λίστα μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων η 

οποία εντοπίζει τους δικαιούχους και ποσοτικοποιεί τις εισφορές που πληρώνουν οι 

καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων [Οκτώβριος 2011].  

 

Η Κυβέρνηση αναθεωρεί και κωδικοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο των εξαγωγών (τον 

Νόμο 936/70 και το Νομοθετικό Διάταγμα 3999/59), απλοποιεί την διαδικασία 

τελωνειακής εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και δίνει τη σχετική 

δυνατότητα εκκαθάρισης φορτίων σε μεγάλες επιχειρήσεις ή βιομηχανικές περιοχές 

αντί των τελωνείων. Η υποχρέωση για εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου καταργείται. [Δεκέμβριος 2011], ενώ το σύστημα 

ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs) καθίσταται πλήρως επιχειρησιακό. [Ιούνιος 

2012] 



 

 

 

Για να προωθηθεί η προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς, η Κυβέρνηση 

επιταχύνει την επανεξέταση των αιτήσεων έργων που είναι δρομολογημένα στο 

πλαίσιο του fast track για μεγάλες επενδύσεις για τουλάχιστο 3 μεγάλα επενδυτικά 

έργα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011, με 2 επιπρόσθετα έργα ένα μήνα αργότερα.  

 

Εφαρμόζονται τα Διατάγματα τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των 

διαδικασιών του νόμου για την ταχεία αδειοδότηση για τις  μεταποιητικές δράσεις 

και τα επιχειρηματικά πάρκα. [Οκτώβριος 2011] 

 

 

Η Κυβέρνηση επιταχύνει [Q4-2011] την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με σκοπό: 

 

- τη διεξαγωγή διαγωνισμού για κτηματολογικά έργα για 4 εκατομμύρια 

επιπλέον δικαιώματα  ως το Δεκέμβριο του 2011, 

- την ψηφιοποίηση της λειτουργίας όλων των υποθηκοφυλακείων και των 

συμβολαιογραφικών γραφείων  και τη μεταφορά όλων των νέο-καταχωρούμενων 

δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο ως το 2015, 

- τη λειτουργία κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικά για μεγάλα αστικά 

κέντρα ως το 2015, 

- την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου κτηματολογίου και κτηματολογικών 

γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020.  

 

Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση της αγοράς σε συνέχεια του 

ελέγχου που έγινε το δεύτερο τρίμηνο του 2011. [Q4-2011] 

 

Παρουσιάζεται μία εκ των υστέρων έκθεση επιπτώσεων ώστε να αξιολογηθεί ο  

Νόμος 3853/2010 πάνω στην απλοποίηση των διαδικασιών για την σύσταση 

εταιριών σε όρους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους για τη δημιουργία μιας 

επιχείρησης όπως επίσης και για να επιβεβαιωθεί ότι όλη η δευτερεύουσα νομοθεσία 

είναι σε ισχύ. [Q1-2012] 

 

Μεταφορές 

 

Η απελευθέρωση των τουριστικών λεωφορείων τίθεται αμέσως σε ισχύ, έπειτα από 

την νομοθεσία που πέρασε στις αρχές Αυγούστου 2011. Η δευτερεύουσα νομοθεσία 

που καθιερώνει το κόστος και τον χρόνο που απαιτούνται για την έκδοση νέων 

αδειών θα υιοθετηθεί έως τέλος Οκτωβρίου 2011. Το κόστος αυτό δε θα υπερβαίνει 

το διοικητικό κόστος και ο απαιτούμενος χρονικός ορίζοντας δε θα υπερβαίνει τις 20 

εργάσιμες ημέρες συνολικά. 

 

Η Κυβέρνηση καταθέτει μια μελέτη πολιτικής το οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο τα περιφερειακά αεροδρόμια θα συγχωνευθούν σε ομίλους ώστε να 

διασφαλιστεί πως είναι οικονομικά βιώσιμα σε συμμόρφωση με τους κανόνες 

κρατικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων ρεαλιστικών προβλέψεων που έχουν 

εντοπιστεί από τους διορισμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. [Q4-2011] 

Αφού διασφαλιστεί πως τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι οικονομικά βιώσιμα, η 

Κυβέρνηση ξεκινά μια αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγής η οποία οδηγεί 

στην ιδιωτικοποίησή τους. [Q1-2012] 

 

Υποβάλλεται μια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών γραμμών 

μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) η οποία παρουσιάζει τις επιλογές για απελευθέρωση. 

[Q4-2011] 
 



 

 

Η μεταβατική περίοδος που καθορίζεται με το νόμο 3887/2010 για τη μείωση του 

κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικού μεταφορέα καταργείται την 1
η
 Ιανουαρίου 

2012. Υιοθετούνται οι απαραίτητες εκτελεστικές πράξεις κατ’ εφαρμογή αυτού του 

νόμου (άρθρο 14(11)) οι οποίες εξειδικεύουν το κόστος έκδοσης νέας άδειας οδικού 

μεταφορέα. Το κόστος αυτό θα είναι διαφανές, θα έχει υπολογιστεί αντικειμενικά σε 

σχέση με τον αριθμό των οχημάτων των οδικών μεταφορέων και δεν θα υπερβαίνει 

το σχετικό διοικητικό κόστος. [Q4-2011]  

 

Σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση 

καταργεί τους περιορισμούς εισόδου στην αγορά του ταξί (συγκεκριμένα, 

περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και στην τιμή των νέων αδειών), σύμφωνα με 

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. [Q4-2011] 

 

Ενέργεια 

 

Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει την 

πρόσβαση τρίτων στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [Οκτώβριος 

2011] 
 

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες δικτύου διαχωρίζονται 

αποτελεσματικά από τις δραστηριότητες παροχής  

 

Πιο συγκεκριμένα, για την ηλεκτρική ενέργεια: 

 

 Ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες μετατάξεις υπαλλήλων και 

μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στο Χειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

(ΧΣΜ), η διοίκηση του ΧΣΜ, το επιβλέπων συμβούλιο και το στέλεχος για την 

επίβλεψη της συμμόρφωσης τοποθετούνται σύμφωνα με την οδηγία για την 

ηλεκτρική ενέργεια 2009/72/EC, [Q4-2011] 

 Ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες μετατάξεις υπαλλήλων και 

μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στον νόμιμα διαχωρισμένο Χειριστή 

Συστήματος Διανομής (ΧΣΔ), [Q1-2012] 

 O διαχωρισμένος ΧΣΜ πιστοποιείται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 

[Q2-2012] 
 

Για το φυσικό αέριο : 

 

 ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας υλοποιείται, όπως προβλέπεται από τον 

ελληνικό ενεργειακό νόμο. [Q1-2012] 

 O διαχωρισμένος ΧΣΜ πιστοποιείται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 

[Q2-2012] 
 

Η Κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση 

τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [Q4-2011] 

 

Παρουσιάζονται λεπτομερή σχέδια για την διασφάλιση ενός μέγιστου ανοίγματος 

της αγοράς αναφορικά με το μη διασυνδεδεμένο σύστημα, καλύπτοντας, μεταξύ 

άλλων, την πρόσβαση των προμηθευτών στις μη-διασυνδεδεμένες αγορές ειδικά 

της Ρόδου και της Κρήτης. Η Κυβέρνηση υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης κάτω από 

ειδικές συνθήκες του άρθρου 44 της Οδηγίας 2009/72 για τα μικρά απομονωμένα 

δίκτυα. [Q4-2011] 

 

Υιοθετείται νομοθεσία για την απονομή της διοίκησης των υδάτινων αποθεμάτων 

σε έναν ανεξάρτητο φορέα. [Q4-2011] 

 



 

 

Η Κυβέρνηση καταργεί τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τους καταναλωτές, εκτός 

των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων (όπως ορίζεται στο δεύτερο και το 

τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας). [Q4-2011] 

 

Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το ενεργειακό τμήμα των 

ρυθμιζόμενων τιμολογίων αντανακλά, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, τις 

τιμές χονδρικής πώλησης, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές. [Q4-2011] 

 

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την εφαρμογή των μέτρων για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης από τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από λιγνίτη. Τα τρίτα μέρη μπορούν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελληνική αγορά. [Q2-2012] 

 

Έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία 

 

Η Κυβέρνηση υλοποιεί μία σύγχρονη και σε βάθος αξιολόγηση όλων των δράσεων 

‘έρευνας και ανάπτυξης’ (Ε&Α) και καινοτομίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, 

συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων επιχειρησιακών προγραμμάτων με τα 

κόστη και τα οφέλη τους. Παρουσιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για πολιτικές 

που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας και των συνεργειών μεταξύ δημοσίων 

και ιδιωτικών Ε&Α και καινοτομιών, καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αυτό το σχέδιο δράσης προσδιορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχετικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές επιπτώσεις 

και εναρμονίζοντας τις δράσεις αυτές με όλες τις άλλες σχετικές πρωτοβουλίες 

στους τομείς αυτούς, ειδικότερα τον επενδυτικό νόμο. [Φεβρουάριος 2012] 

 

Καλύτερη Νομοθέτηση 

 

Η Κυβέρνηση καταθέτει νομοθεσία [Νοέμβριος 2011] για τη βελτίωση της 

νομοθετικής διακυβέρνησης καλύπτοντας ιδιαιτέρως: 

 

 τις αρχές της «καλύτερης νομοθέτησης», 

 τις υποχρεώσεις των νομοθετών για την εκπλήρωση αυτών των αρχών, 

 τα εργαλεία της καλύτερης νομοθέτησης, συμπεριλαμβανομένων της 

κωδικοποίησης, αναδιατύπωσης, ενοποίησης, κατάργησης της παρωχημένης 

νομοθεσίας, απλοποίησης της νομοθεσίας, ελέγχου του συνολικού σώματος της 

υπάρχουσας νομοθέτησης, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση 

επιπτώσεων και της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, 

 τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και 

τον αποκλεισμό του κανονιστικού υπερθεματισμού, 

 τη δημιουργία δομών καλύτερης νομοθέτησης σε κάθε Υπουργείο και μιας 

Κεντρικής Μονάδας Καλύτερης Νομοθέτησης, 

 την υποχρέωση οι νόμοι και οι πιο σημαντικές νομοθετικές πράξεις (Προεδρικά 

Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) να συνοδεύονται από χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής, 

 ηλεκτρονική πρόσβαση σε ένα κατάλογο της υπάρχουσας νομοθεσίας και μια 

ετήσια έκθεση προόδου για την Καλύτερη Νομοθέτηση, 

 

 Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, η νομοθεσία προβλέπει ότι: 

 

 η εφαρμογή της νομοθεσίας με δυνητικά μεγάλη επίπτωση υπόκειται στην 

υποχρέωση να παράγει αξιολόγηση επιπτώσεων, 

 η αξιολόγηση των επιπτώσεων λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα και 

άλλες οικονομικές επιδράσεις της νομοθεσίας χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες 



 

 

γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων και την 

εργαλειοθήκη αξιολόγησης του ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, 

 η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης μπορεί να ζητήσει τη γνώμη 

άλλων διευθύνσεων Υπουργείων και ανεξάρτητων αρχών για τη νομοθέτηση που 

εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της αξιολόγησης των 

επιπτώσεων, 

 μια ανεξάρτητη αρχή και η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης 

διεξάγουν ελέγχους ποιότητας των αξιολογήσεων επιπτώσεων, 

 η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης συμβουλεύεται την Ελληνική 

Επιτροπή Ανταγωνισμού στη διαμόρφωση και διατύπωση των κατευθυντήριων 

γραμμών που θα εφαρμοστούν από τις μονάδες καλύτερης νομοθέτησης των 

υπουργείων, 

 Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων δημοσιεύονται. 

 

Η Κυβέρνηση εντοπίζει περιοχές προτεραιότητας για την κωδικοποίηση και 

απλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο της ατζέντας της καλύτερης 

νομοθέτησης.  [Δεκέμβριος 2011] 

 

Για την μείωση των διοικητικών βαρών, η Κυβέρνηση θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μια λίστα από 13 περιοχές προτεραιότητας οι οποίες θα υπόκεινται σε 

μέτρηση. Επίσης, ορίζει προθεσμίες για την ολοκλήρωση των μετρήσεων σε κάθε 

περιοχή, για τον εντοπισμό των προτάσεων που θα μειώσουν τα διοικητικά βάρη και 

τις τροποποιήσεις κανονισμών. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτικής πρέπει να μειώσει τα 

διοικητικά βάρη κατά 25 τοις εκατό (σε σχέση με το έτος βάσης του 2008) στις 13 

περιοχές προτεραιότητας. [Δεκέμβριος 2011] 

 

 

4.3 Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων των Διαθρωτικών Ταμείων και 

του Ταμείου Συνοχής 

  

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για την απορρόφηση πόρων από τα διαρθρωτικά 

ταμεία και το ταμείο συνοχής της Ε.Ε αναφορικά με τις αιτήσεις πληρωμών και τα μεγάλα 

έργα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους θα μετράται 

βάσει πιστοποιημένων στοιχείων. Στην επίτευξη των στόχων απορρόφησης, η πρόσβαση 

σε μη στοχευμένα μέτρα κρατικών  ενισχύσεων μειώνεται σταδιακά. Η Κυβέρνηση 

παρέχει στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για στοχευμένες και μη στοχευμένες κρατικές 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία το 

2010 [Οκτώβριος 2011] και το 2011 [Q4- 2011]. 

 



 

 

Υιοθετείται και εφαρμόζεται άμεσα νομοθεσία για τη σύντμηση προθεσμιών και την 

απλοποίηση διαδικασιών για τη ανάθεση συμβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης, 

συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές 

διαδικασίες. [Q4-2011] 

 

Η Κυβέρνηση διαθέτει τα κατάλληλα ποσά για: 

 

 την ολοκλήρωση ημιτελών έργων, που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του 

επιχειρησιακού προγράμματος  2000-2006 (περίπου 260 εκατ. ευρώ), καθώς και για την 

καταβολή του κατάλληλου ποσού για το υπόλοιπο της εφαρμογής και της ολοκλήρωσης 

των έργων του ταμείου συνοχής για την περίοδο 2000-2006, 

  

 την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των μη 

επιλέξιμων δαπανών (π.χ. απόκτηση γης) στο πλαίσιο των επιχειρησιακών  προγραμμάτων 

για τα έτη 2007-13. [Q4-2011] 

 

Η Κυβέρνηση  διαθέτει 500 εκατ. ευρώ από τα  επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΤΠΑ 

για την περίοδο 2007-2013 για τη δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων για τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. [Q1-2012]. 

 

 

 

Πίνακας 1: Στόχοι για τις αιτήσεις πληρωμών για την απορρόφηση κονδυλίων από τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (προγραμματική περίοδος 2007-2013) που θα 

υποβληθούν έως το 2013 (σε εκατομμύρια ευρώ) 
 

 2011 2012 2013 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και 

Ταμείο Συνοχής 

2 600 2 850 3 000 

Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο 
750 880 890 

Στόχος για το πρώτο 

εξάμηνο του έτους 

Στόχος : 1 105 

(περιλαμβάνονται 

5 μεγάλα έργα) 

1 231 1 284 

 

Αποτέλεσμα: 627 

(περιλαμβάνονται  

6 μεγάλα έργα) 

  

Συνολικός ετήσιος 

στόχος 

3 350 

(περιλαμβάνονται  

15 μεγάλα έργα) 

3 730 3 890 

 

 

Η Κυβέρνηση θεσπίζει ένα εργαλείο δικτυακής μορφής για την παρακολούθηση 

των διαδικασιών έγκρισης των προτάσεων έργων και για την υλοποίηση των 

δημόσιων έργων, [Οκτώβριος 2011],  το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως 

λειτουργικό μέχρι το τέλος του 2011. 

 

Η διαχειριστική ικανότητα όλων των διαχειριστικών αρχών και ενδιάμεσων φορέων 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2008 (διαχείριση ποιότητας). [Q4-2011] 



 

 

 

Η Κυβέρνηση παρέχει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων από το 2010, 

προκειμένου να επιταχυνθεί η απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών 

ταμείων και του ταμείου συνοχής , υιοθετηθέντα από το Μάιο του 2010 και 

υποδεικνύει τυχόν πρόσθετα μέτρα. [Q4-2011] 

 

Με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης της κοινοτικής χρηματοδότησης και 

προκειμένου να προσαρμοστεί στην αύξηση των συντελεστών συγχρηματοδότησης 

της ΕΕ, η Κυβέρνηση, μέχρι το Δεκέμβριο του 2011: 

 

  θα καθορίσει τα έργα προτεραιότητας για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, μεγάλων έργων, τα οποία θα 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

καθώς και την αντίστοιχα εκτιμώμενη κατανομή τους. Τα έργα αυτά θα πρέπει να 

είναι λειτουργικά  μέχρι το 2015 [Δεκέμβριος 2011]. 

 

θα ενεργοποιήσει ή εξαλείψει τα αδρανή έργα (π.χ. τα έργα που έχουν ήδη 

εγκριθεί στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά δεν έχουν ακόμα 

υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις εντός των χρονικών πλαισίων, όπως ορίζεται σε 

εθνικό επίπεδο). Για τα έργα τα οποία διατηρούνται, υποδεικνύει ποιές 

προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ώστε η συγχρηματοδότηση να γίνει αποδεκτή  

[Δεκέμβριος 2011] 

 

-  θα δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων παρακολούθησης της 

αποζημίωσης και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ολοκληρώθηκαν οι 

απαλλοτριώσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής [Q1-2012]. 

 

 θα απλοποιήσει τις εργασίες που αφορούν στην εκτέλεση του έργου, 

χαρτογραφώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και εξαλείφοντας τα περιττά βήματα, 

σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, και παράλληλα εδραιώνοντας  

κατά περίπτωση τις ικανότητες διαχείρισης (π.χ. επεξεργασία αποβλήτων) [Q2-

2012]. 

 

4.4 Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

Η Κυβέρνηση ετοιμάζει και αρχίζει να υλοποιεί ένα σχέδιο δράσης για την βελτίωση της 

επάρκειας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη 

τα μέτρα που προτείνονται από την έκθεση της ανεξάρτητης ομάδας δράσης. [τέλη 

Οκτωβρίου 2011] 

 

Με βάση τις συστάσεις του προσχεδίου και του σχεδίου δράσης, το υπάρχον 

νομικό/θεσμικό πλαίσιο για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 

θα τροποποιηθεί με στόχο την αύξηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η Κυβέρνηση ξεκινά την δημοσίευση εξαμηνιαίων εκθέσεων 

προόδου για την υλοποίηση του νόμου για την διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση.[Q4-2011] 

 

Ο νέος νόμος-πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την μείωση των 

υπερβολικών δαπανών και τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας τίθεται σε εφαρμογή [Q2-2012]. 

 



 

 

4.5 Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος  

 

Γα τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, η οποία είναι απαραίτητη για 

την ορθή και δίκαιη λειτουργία της οικονομίας, και με την επιφύλαξη των αρχών του 

Συντάγματος και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης,  η Κυβέρνηση: 

 

(i) διασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των συμβάσεων, των κανόνων 

ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων 

(ii) αυξάνει την αποτελεσματικότητα διευρύνοντας τα προσόντα των ανώτερων 

δικαστικών στους οποίους έχει ανατεθεί η διοίκηση των δικαστηρίων  

(iii)   επιταχύνει τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος μέσω της μείωσης της 

συσσώρευσης των δικαστικών υποθέσεων και της διευκόλυνσης των εξωδικαστικών 

μηχανισμών επίλυσης τους. 

  

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση: 

 

 ξεκινά [Οκτώβριος 2011], από κοινού με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, μελέτη των 

συσσωρευμένων μη φορολογικών υποθέσεων. Η μελέτη συμπεριλαμβάνει το Ανώτατο 

Δικαστήριο και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι 

το τέλος Μαρτίου 2012 και ανάλυσή τους μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012.  

 θέτει σε εφαρμογή εκτελεστικές διατάξεις του Νόμου 3898/2010  για τη διαιτησία σε 

αστικές    και εμπορικές υποθέσεις [Q3 2011]  

 εντοπίζει τις αδρανείς υποθέσεις, π.χ. υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των 

πολιτικών δικαστηρίων και οι οποίες είτε έχουν αναβληθεί είτε δεν έχει οριστεί δικάσιμος ή 

δεν έχουν γίνει ενέργειες για να οριστεί δικάσιμος τους τελευταίους 18 μήνες [Οκτώβριος 

2011]. 

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα σχέδιο εργασίας για την εκκαθάριση συσσωρευμένων 

φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε όλα τα διοικητικά πρωτοδικεία και εφετεία έως 

τα τέλη του 2013, το οποίο σχέδιο περιέχει ενδιάμεσους στόχους μείωσης των σχετικών  

υποθέσεων, τουλάχιστον κατά 15% έως τον Δεκέμβριο του 2011, 50% έως τον Ιούλιο 

2012 και 80% έως τον Δεκέμβριο 2012 [Q4-2011]. 

 

Η Κυβέρνηση ετοιμάζει ένα σχέδιο εργασίας για τη χρήση της ηλεκτρονικής καταγραφής,  

της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάστασης των μεμονωμένων υποθέσεων σε όλα 

τα δικαστήρια της χώρας και της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει 

προθεσμίες για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση των υφιστάμενων πιλοτικών 

προγραμμάτων (π.χ. ηλεκτρονική αρχειοθέτηση) και τη διεύρυνσή τους σε όλα τα 

δικαστήρια. Το σχέδιο [Q4 2011] προβλέπει ότι η ηλεκτρονική καταγραφή και 

παρακολούθηση επεκτείνεται σε όλα τα δικαστήρια μέχρι τα τέλη του 2013. 

 

H Κυβέρνηση βελτιώνει τους εναλλακτικούς εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης διαφορών 

και προωθεί ενεργά τον προδικαστικό συμβιβασμό, τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι ένας ικανός αριθμός πολιτών και επιχειρήσεων θα κάνει 

χρήση του νέου νομικού πλαισίου διαμεσολάβησης [Q4-2011]. 

 

Η Κυβέρνηση παράγει μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων υφιστάμενων και απαιτούμενων 

επιπρόσθετων αποτελεσματικών μέτρων (όπως η ταχεία διαδικασία στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών) ώστε να μειωθεί ο χρόνος επίλυσης των υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 

μέτρων απλοποίησης της εγγραφής υποθέσεων, περαιτέρω εξορθολογισμού της διαχείρισης 

των πινακίων αποσκοπώντας στην επίλυση των υποθέσεων που είναι εγγεγραμμένες σε 

πινάκια, και παροχής  ηλεκτρονικής υποστήριξης στους δικαστές ώστε να επιτραπεί η 

έκδοση των γραπτών αποφάσεων σε δύο εβδομάδες από τη στιγμή λήψης της εκάστοτε 

απόφασης [Q4 2011].  

 



 

 

Η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημοσίευση τριμηνιαίων εκθέσεων 

σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης από δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, τη 

διάρκεια και το κόστος των εταιρικών υποθέσεων αφερεγγυότητας και φορολογικές 

υποθέσεις. Για τους σκοπούς του παρόντος μνημονίου, ως «ποσοστό ανάκτησης» νοείται η 

αναλογία του ποσού που εισπράττεται από τον πιστωτή σε διαδικασίες αναγκαστικής 

εκτέλεσης, μετά την έκδοση εκτελεστού τίτλου, με το ποσό που επιδίκασε το δικαστήριο 

[Q4 2011]. 

 

Η Κυβέρνηση διεξάγει μια αξιολόγηση του κατά πόσο η μεταρρύθμιση του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας έχει αποδώσει τα αποτελέσματα στα οποία η νομοθέτηση 

αποσκοπούσε [Q4 2011]. 

 

Η Κυβέρνηση αυξάνει τα δικαστικά τέλη για αστικές υποθέσεις σύμφωνα με την πολιτική 

που ακολουθείται για την αύξηση των δικαστικών τελών στις διοικητικές υποθέσεις [Q4 

2011]. 

 

Η Κυβέρνηση δημιουργεί μια ομάδα εργασίας που θα σχεδιάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης 

της απόδοσης των δικαστηρίων με στόχο να εξεταστεί η ανάγκη κατανομής πόρων σε 

μελλοντικές επικαιροποιήσεις του Μνημονίου. Η Ομάδα εργασίας θα αναπτύξει μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2012: 1) ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης δεδομένων, ένα σύστημα 

μέτρησης του φόρτου εργασίας και μια διοικητική δομή που θα συμβάλει σε ένα 

αποτελεσματικότερο, πιο υπεύθυνο και με μεγαλύτερη λογοδοσία δικαστικό σύστημα, 2) 

μια πλήρως λειτουργική και δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων με στοιχεία υποθέσεων 

για κάθε δικαστήριο (καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα δικαστήρια), που θα 

παρέχει βασικά στοιχεία απόδοσης συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των δικαστών και 

του προσωπικού, αριθμού υποθέσεων (και ανά είδος υπόθεσης) και εκκρεμών υποθέσεων, 

3) ένα σχέδιο εργασίας για υποθέσεις αναφοράς με στόχο τη μέτρηση του φόρτου εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στην εξέταση των υποθέσεων και του είδους 

των υποθέσεων όπου αυτές οι καθυστερήσεις είναι πιο συχνές [Q4 2011]. 

 

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τον Ν. 

1756/1988 σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων και την κατάσταση των  δικαστικών 

υπαλλήλων καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς νόμους, πάντα σεβόμενη την 

ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ούτως ώστε να επιτρέψει και να διευκολύνει την εισαγωγή 

μέτρων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στα δικαστήρια όπως η κινητικότητα των 

δικαστικών υπαλλήλων, τα κίνητρα για την αποτελεσματική διοίκηση των δικαστηρίων και 

τα συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης για δικαστικούς υπαλλήλους με 

καθήκοντα διοίκησης. [Q1 2012]. 

 

Η Κυβέρνηση επιβάλλει πρόσθετα αποτρεπτικά μέτρα ενάντια σε μη συνεργάσιμους 

οφειλέτες σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης [Q1 2012]. 

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια ποιοτική μελέτη σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης στις 

διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, αξιολογώντας τα  ποσοστά επιτυχίας και την 

αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέσων εκτέλεσης. [Q12012]. 

 

Η Κυβέρνηση αποφασίζει για την ημερομηνία έναρξης της ελεύθερης πρόσβασης σε μη 

νομικούς στο ρυθμιζόμενο επάγγελμα των διαμεσολαβητών σύμφωνα με την πρόβλεψη του 

Μνημονίου για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δράσης που 

διασφαλίζει ότι οι μη νομικοί θα είναι σε θέση να παρέχουν διαμεσολαβητικές υπηρεσίες 

από αυτήν την ημερομηνία [Q1 2012]. 

 

Η Κυβέρνηση δημιουργεί μια ομάδα εργασίας, αντιπροσωπευτική της νομικής κοινότητας, 

που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμούς, μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, μαχόμενους δικηγόρους, έμμισθους δικηγόρους, δικηγόρους από άλλα κράτη 



 

 

μέλη της Ε.Ε. εγκατεστημένους ή παρόχους νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, για την 

αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά, μεταξύ άλλων, (i) στη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής των αδρανών υποθέσεων από τα αρχεία 

των δικαστηρίων (ii) στην απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η 

προσημείωση ακινήτων, η σύσταση και λύση εταιριών και η συναινετική / μη επίδικη  

εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου, (iii) στην εκτέλεση αποφάσεων και διαταγών 

πληρωμής, ειδικά για υποθέσεις μικροδιαφορών με σκοπό να μειωθεί ο ρόλος των δικαστών 

σε αυτές τις διαδικασίες και (iv) στην επιβολή κανονιστικών προθεσμιών για δικαστικές 

διαδικασίες, ειδικά για διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και για την επιβολή χρεών και για 

τις πτωχευτικές υποθέσεις.  Για τους σκοπούς του παρόντος μνημονίου, δικαστική 

διαχείριση της υπόθεσης σημαίνει τη δυνατότητα των δικαστών να συμμετάσχουν νωρίς 

στην αναγνώριση των κύριων πραγματικών και νομικών ζητημάτων  της διαφοράς μεταξύ 

των μερών, την απαίτηση για τους δικηγόρους και διαδίκους να συμμετέχουν σε συζητήσεις 

πριν από την ενώπιον ακροατηρίου συνεδρίαση και τη διαχείριση των διαδικασιών και 

εξέλιξη των υποθέσεων, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και πιο αποδοτική 

επίλυση της διαφοράς [Q2 2012]. 

 

Η κυβέρνηση προβαίνει σε αξιολόγηση [Q3-2012] του σχεδίου μείωσης των 

συσσωρευμένων φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά πρωτοδικεία και διοικητικά 

εφετεία έως το 4ο τρίμηνο του 2011, ενημερώνει επίσης το σχέδιο και παίρνει διορθωτικά 

μέτρα, εάν  υπάρξουν αποκλίσεις στην απαίτηση για πλήρη εκκαθάριση των 

καθυστερούμενων υποθέσεων έως τα τέλη Ιουλίου  2013. 

 

Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012, η Κυβέρνηση με βάση τη μελέτη που διεξήγε από κοινού 

με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους 

στόχους για την μείωση των μη φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα υπόλοιπα 

δικαστήρια κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό ως το τέλος Ιουλίου 2013 και αρχίζει την 

εφαρμογή του προγράμματος δράσης. 

 

 Η Κυβέρνηση διεξάγει μια αξιολόγηση του κατά πόσον η ψήφιση του Ν. 3898/2010 

σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει τα αποτελέσματα 

που προέβλεπε η νομοθεσία και παρουσιάζει στοιχεία και ανάλυση σχετικά με το κόστος, το 

χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που συνδέονται με την εκτέλεση των συμφωνιών που 

προκύπτουν από την εναλλακτική επίλυση των διαφορών σε σύγκριση με την εκτέλεση των 

δικαστικών αποφάσεων [Q4-2012]. 

 

Η ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προτείνει 

συγκεκριμένες συστάσεις για: 1) τη διαχείριση υποθέσεων, 2) την απαλλαγή των δικαστών 

από μη δικαστικές εργασίες, 3) τη μείωση του ρόλου του δικαστή στην εκτέλεση των 

αποφάσεων και στις διαταγές πληρωμών και 4) την επιβολή κανονιστικών υποχρεωτικών 

προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες [Q1 2013] 

 

 

 



 

 

 

 

5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

 

Η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών αρμόδια για τον προγραμματισμό, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση του προγράμματος  καθίσταται λειτουργική με στόχο 

τη βελτίωση της διαχείρισης των μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθησή τους.  Θα 

ξεκινήσει την δημοσίευση τριμηνιαίων δεικτών παρακολούθησης κάθε μιας από τις κύριες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. [Q4 2011].   

 

H Κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια από τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το ΔΝΤ ή άλλους οργανισμούς σε τομείς προτεραιότητας. Αυτές οι ενέργειες 

τεχνικής βοήθειας θα συντονίζονται από την ομάδα τεχνικής βοήθειας της Επιτροπής.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Παράρτημα 1: Στόχοι αποκρατικοποιήσεων  

 

Μέχρι τέλος:  Έσοδα 

αποκρατικοποιήσεων 

 (Εκατομ. Ευρώ) 

2011 Q4                   1 700 

  

2012 Q1               5 000 

Q2 7 000 

       Q3 9 000 

Q4        11 000 

  

2013 Q1  15 000 

       Q2 17 000 

Q3                18 000 

Q4 20 000 

         

2014        35 000 

2015 50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Παράρτημα 2: Παροχή στοιχείων 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παρακάτω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το προσωπικό του ΔΝΤ σε τακτική βάση.  

 

Τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

ecfin-greece-data@ec.europa.eu 
 

 

Η ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για την 

αποστολή λοιπών στοιχείων και εκθέσεων σχετικών με την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

 

 

Θα παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

 

Προκαταρτικά μηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση 

του κρατικού προϋπολογισμού 

(συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανά κύρια 

κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά 

Υπουργείο). 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 15 μέρες 

μετά το τέλος κάθε 

μήνα. Τα στοιχεία αυτά 

θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται και σε 

μεταγενέστερες 

διαβιβάσεις σε 

περίπτωση 

αναθεώρησης. 

Επικαιροποιημένα μηνιαία στοιχεία για την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού για το υπόλοιπο 

του έτους, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 

ανά κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και 

ανά Υπουργείο. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες 

μετά το τέλος κάθε 

μήνα. 

Προκαταρτικά μηνιαία στοιχεία σε ταμειακή 

βάση για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης 

εκτός του κράτους. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες 

μετά το τέλος κάθε 

μήνα. Τα στοιχεία αυτά 

θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται και σε 

μεταγενέστερες 

διαβιβάσεις σε 

περίπτωση 
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αναθεώρησης. 

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθολογική δαπάνη 

του δημοσίου (της γενικής κυβέρνησης 

συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης σε 

ονομαστικούς μισθούς και επιδόματα των 

δημοσίων υπαλλήλων ανά Υπουργείο και 

δημόσιο φορέα ), τον αριθμό των εργαζομένων 

(συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης ανά 

Υπουργείο και δημόσιο φορέα εκτός κεντρικής 

κυβέρνησης)  και το μέσο μισθό 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεριδίων 

του βασικού μισθού των επιδομάτων και των 

μπόνους).  

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία 

Εσωτερικών και Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες 

μετά το τέλος κάθε μήνα 

(ξεκινώντας από τον 

Ιούνιο του 2010). 



 

 

Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό: αριθμός 

εργαζομένων, προσλήψεις, αποχωρήσεις, 

μετατάξεις μεταξύ κυβερνητικών φορέων, και 

από και προς το αποθεματικό εργαζομένων, ανά 

φορέα. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία 

Εσωτερικών και Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 μέρες 

μετά το τέλος κάθε 

μήνα. 

Εβδομαδιαία στοιχεία για την ταμειακή θέση της 

κυβέρνησης με ανάλυση της χρήσης και των 

πηγών κεφαλαίου καθώς του αριθμού των 

καλυπτόμενων ημερών. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Εβδομαδιαίως την 

Παρασκευή, αναφορά 

για την προηγούμενη 

Πέμπτη . 

Στοιχεία για την κάτω-από-την-γραμμή 

χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, όχι αργότερα 

από 15 μέρες μετά το 

τέλος κάθε μήνα. Τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται και 

σε μεταγενέστερες 

διαβιβάσεις σε 

περίπτωση 

αναθεώρησης. 

Στοιχεία για τις εκκρεμείς οφειλές 

(συμπεριλαμβανομένων και των 

ληξιπρόθεσμων) της γενικής κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων του Κράτους, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών 

ταμείων, των νοσοκομείων και των νομικών 

προσώπων. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών στη βάση στοιχείων από διάφορα 

Υπουργεία) 

Τριμηνιαίως, μέσα σε 55 

μέρες μετά το τέλος 

κάθε τριμήνου.  

Στοιχεία για τη χρήση των δανείων διεθνούς 

βοήθειας και διάκριση στις παρακάτω 

κατηγορίες: ΤΧΣ, δεσμευμένος λογαριασμός, 

αποπληρωμή χρέους, πληρωμές τόκων, άλλες 

δημοσιονομικές ανάγκες, δημιουργία ταμειακού 

αποθεματικού. Ανά τρίμηνο και σωρευτικά.  

Τριμηνιαίως, στο τέλος 

κάθε τριμήνου   

Στοιχεία για το δημόσιο χρέος και τις νέες 

εγγυήσεις που εκδίδονται από τη γενική 
Μηνιαίως, μέσα σε ένα 



 

 

κυβέρνηση προ τις δημόσιες επιχειρήσεις και 

τον ιδιωτικό τομέα. 

Στοιχεία για το χρέος που λήγει 

(προγραμματισμένες αποπληρωμές ανά μήνα, 

και διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων 

(έντοκα γραμμάτια και άλλο βραχυπρόθεσμο 

χρέος) και μακροπρόθεσμο χρέος (ομόλογα και 

άλλα μακροπρόθεσμα). 

Στοιχεία για τις προγραμματισμένες μηνιαίες 

εκροές τόκων. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

μήνα. 

 

 



 

 

Στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκρατικοποιούνται και τα έσοδα που 

συλλέγονται. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

 Μηνιαίως 

Στοιχεία για τις δημόσιες επιχειρήσεις: έσοδα, 

δαπάνες, μισθοδοσία, αριθμός εργαζομένων και 

υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των 

λήξεων του χρέους των δημόσιων επιχειρήσεων)  

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, μέσα σε τρεις 

εβδομάδες από το τέλος 

κάθε μήνα για τις δέκα 

μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. 

Τριμηνιαίως μέσα σε 

τρεις εβδομάδες από το 

τέλος κάθε τριμήνου για 

τις λοιπές επιχειρήσεις. 

Τριμηνιαίως για τις 

λήξεις των 

υποχρεώσεων των 

δημοσίων επιχειρήσεων. 

Μηνιαία αναφορά των συναλλαγών των εκτός 

προϋπολογισμού λογαριασμών. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία 

Οικονομικών και Παιδείας) 

Μηνιαίως, στο τέλος 

κάθε μήνα. 

Μηνιαία αναφορά για την κίνηση των ειδικών 

λογαριασμών. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Μηνιαίως, στο τέλος 

κάθε μήνα. 

Έκθεση για την πρόοδο εκπλήρωσης των 

πολιτικών για τις οποίες έχει δεσμευτεί η 

Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. 

(Η έκθεση ετοιμάζεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών) 

Τριμηνιαίως πριν από 

την αντίστοιχη 

αξιολόγηση. 

Μηνιαία στοιχεία για τις υγειονομικές δαπάνες 

ανά ταμείο κοινωνικής ασφάλισης με μια 

υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε 

τριμήνου. 

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία 

Εργασίας και Υγείας) 

Μηνιαίως, μέσα σε τρεις 

εβδομάδες από το τέλος 

κάθε μήνα. Ξεκινώντας 

από τον Ιανουάριο του 

2011 για το ΙΚΑ, τον 

ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και τον 

ΟΠΑΔ και από τον 



 

 

Απρίλιο του 2011 και 

μετά για τα λοιπά ταμεία 

 

  



 

 

 
 

 

 

Θα παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας 

 

Στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού της Τράπεζας της 

Ελλάδας.   

Εβδομαδιαίως, την 

επόμενη εργάσιμη μέρα. 

Στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού του Ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος – 

συγκεντρωτικοί νομισματικοί 

ισολογισμοί των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Μηνιαίως, 30 μέρες 

μετά το τέλος κάθε 

μήνα. 

Εξέλιξη της εξωτερικής 

χρηματοδότησης που παρέχεται 

από τις ελληνικές τράπεζες στις 

θυγατρικές τους στο εξωτερικό. 

Μηνιαίως, 15 μέρες 

μετά το τέλος κάθε 

μήνα. 

Έκθεση για την κατάσταση 

ρευστότητας του τραπεζικού 

συστήματος. 

Εβδομαδιαίως, την 

επόμενη εργάσιμη μέρα. 

Έκθεση για την εξέλιξη των 

δεικτών χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. 

Τριμηνιαίως, 30 μέρες 

μετά την ημερομηνία 

δημοσιοποίησης κάθε 

τριμήνου. 

Έκθεση για τα αποτελέσματα των 

τακτικών τριμηνιαίων τεστ 

αξιολόγησης φερεγγυότητας. 

Τριμηνιαίως, 15 μέρες 

μετά το τέλος κάθε 

τριμήνου και με βάση τη 

διαθεσιμότητα  των 

στοιχείων.  

Σταθμισμένος μέσος όρος του 

λόγου Δάνεια προς Αξία (LTV) για 

τα δάνεια που έχουν υποθήκες σε 

ακίνητα 

Ετησίως. 



 

 

 

Θα παρέχονται από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας 

 

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό 

του ΤΧΣ με ένδειξη και επεξήγηση των 

αλλαγών στους λογαριασμούς. 

Εβδομαδιαίως, την 

επόμενη εργάσιμη μέρα. 

 


