ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
Οικονομικές προοπτικές
1.
Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011. Τα
αναθεωρημένα στοιχεία εθνικών λογαριασμών για το τέλος του 2010 δείχνουν ότι η συρρίκνωση
της εγχώριας ζήτησης είναι κατά κάπως μεγαλύτερη από ότι προηγουμένως αναμενόταν. Η
οικονομική δραστηριότητα σταθεροποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2011 και η εξωτερική
ζήτηση ανακάμπτει σημαντικά, αλλά με τη δημοσιονομική προσαρμογή να συνεχίζει να επιδρά
αρνητικά, το ΑΕΠ τώρα προβλέπεται να μειωθεί κατά 3¾ τοις εκατό το 2011. Η οικονομία θα
πρέπει να επιστρέψει σε θετική ανάπτυξη (από έτος σε έτος) στις αρχές του 2012.
2.
Η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται. Ο ιδιωτικός τομέας
προσαρμόζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό, μειώνοντας το κόστος και αναπροσανατολίζοντας την
παραγωγή προς τον εξωτερικό τομέα. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε το
2010, και προβλέπεται ότι θα μειωθεί περαιτέρω το 2011. Οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν
υψηλές εξαιτίας των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και των επιπλέον προσαρμογών
στους έμμεσους φορολογικούς συντελεστές. Ωστόσο, ο πληθωρισμός σε σταθερούς
φορολογικούς συντελεστές αναμένεται να παραμείνει αρκετά κάτω από το μέσο όρο της
ευρωζώνης, στηρίζοντας την εξωτερική ανταγωνιστικότητα. Με τις εξαγωγές των αγαθών να
ανακάμπτουν έντονα, και τη βελτίωση των προοπτικών για τον κλάδο του τουρισμού,
αναμένουμε το εξωτερικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να περιοριστεί σε 8¼ τοις εκατό
του ΑΕΠ το 2011.
3.
Το υπόλοιπο κομμάτι του μνημονίου εξηγεί το πώς θα εφαρμοστεί το πλαίσιο
πολιτικής του προγράμματος για την αντιμετώπιση αυτών των συνεχών προκλήσεων. Οι
βασικές προτεραιότητες στην παρούσα συγκυρία είναι οι εξής: η εξασφάλιση της
δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της
πρόσβασης στις αγορές· η εξασφάλιση μεγαλύτερων κεφαλαιακών αποθεμάτων στις τράπεζες,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή μετάβαση στη βιώσιμη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση·
η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου σε πιο παραγωγικές χρήσεις του ιδιωτικού
τομέα· η βελτίωση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να καταστούν πιο
περιεκτικές στο πεδίο εφαρμογής· και η έναρξη της χρηματοδότησης για τη στήριξη της
εφαρμογής των πολιτικών του προγράμματος.

Δημοσιονομική Πολιτική
4.
Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επαναφέρει τη δημοσιονομική
πολιτική σε βιώσιμη κατάσταση. Η ανάπτυξη της προηγούμενης δεκαετίας συγκάλυπτε μια
βαθιά επιδείνωση του διαρθρωτικού δημοσιονομικού αποτελέσματος της Ελλάδας, το οποίο
αποκαλύφθηκε με την επακόλουθη ύφεση. Κατορθώσαμε να μειώσουμε το έλλειμμα κατά 5%
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του ΑΕΠ το 2010, αλλά με το έλλειμμα να παραμένει πάνω από 10% του ΑΕΠ και το χρέος να
πλησιάζει το 150 % του ΑΕΠ, αυτή η μείωση αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Οι προσπάθειες μας θα
συνεχίσουν να στοχεύουν στη μείωση του συνολικού ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στα
17 δισεκατομμύρια ευρώ (7½ % του ΑΕΠ) το 2011, και σε κάτω από 3% του ΑΕΠ μέχρι το
2014. Αυτό θα επιτρέψει στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ να αρχίσει να μειώνεται το 2013. Η
στρατηγική μας, η οποία περιγράφεται αναλυτικά σε όσα ακολουθούν, είναι να διασφαλίσουμε
την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2011 με εμπροσθοβαρή μέτρα, και να
προσδιορίσουμε και να θεσπίσουμε μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής πολιτικής για τη μείωση του
ελλείμματος μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, θα εργασθούμε ώστε να ενισχυθούν οι
δημοσιονομικοί φορείς - είσπραξης εσόδων και διαχείρισης δαπανών - για τη στήριξη και
αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσιονομικών μας πολιτικών.
5.
Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει μία μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική
(ΜΠΔΣ) με στόχο τη μείωση του ελλείμματος κάτω από 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2014. Η
στρατηγική στοχεύει σε περαιτέρω μείωση του ελλείμματος το 2015. Ψηφίστηκε από το
Κοινοβούλιο ως προαπαιτούμενη δράση του προγράμματος. Το ΜΠΔΣ αποτελεί την πρώτη
στρατηγική αυτού του είδους στην Ελλάδα, και προσδιορίζει δεσμευτικά πολυετή ανώτατα όρια
δαπανών για τα αρμόδια υπουργεία και τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό και εκτιμήσεις
εσόδων, δαπανών και ελλειμμάτων για τους διάφορους τομείς της γενικής κυβέρνησης (ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες
επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου). Περιλαμβάνει επίσης μία
βασική εκτίμηση δημοσιονομικής πολιτικής και μία δέσμη μέτρων προσαρμογής (που από
κοινού καθορίζουν τα ανώτατα όρια), καθώς και μία αρχική ανάλυση δημοσιονομικού κινδύνου.
Δεδομένης της πιθανής εξέλιξης των εσόδων και δαπανών στη διάρκεια των επόμενων χρόνων, η
κυβέρνηση εκτιμά ότι μέτρα ύψους περίπου 10% του ΑΕΠ απαιτούνται για την επίτευξη του
στόχου για το 2014 (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ύψους 3% του ΑΕΠ για την κάλυψη του
δημοσιονομικού κενού για το 2011).
6.
Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο στηρίζεται σε σειρά διαρθρωτικών δημοσιονομικών
μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στην τελειωτική ρήξη με τα προηγούμενα δημοσιονομικά
προβλήματα της Ελλάδας. Οι κατευθυντήριοι στόχοι μας περιλαμβάνουν τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημοσίων δαπανών, τη μείωση της σπατάλης και
της αναποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης και τη μείωση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένες
παρεμβάσεις με στόχο την προστασία και βελτίωση του πυρήνα του δικτύου κοινωνικής
προστασίας και, στο βαθμό που είναι δυνατό, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην
οικονομική ανάπτυξη. Γενικά, για την περίοδο 2011-2014 η προσαρμογή είναι σχεδόν ισάξια
καταμερισμένη σε αυξήσεις εσόδων και περιορισμούς δαπανών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:
Προσαρμογές στις δαπάνες:


Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (0,3% του ΑΕΠ). Η κυβέρνηση έχει
στόχο να μειώσει τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα κατά 150.000 ή περίπου
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20% μέχρι το 2015. Αναμένουμε η μείωση να προέλθει από τον κανόνα
προσλήψεων/αποχωρήσεων (1:10 το 2011 και 1:5 στη συνέχεια), μειώσεις στον αριθμό
των συμβασιούχων και μη εθελούσιες εξόδους. Οι αποχωρήσεις προσωπικού θα
προκύψουν από το κλείσιμο δημοσίων φορέων ή από τις συγχωνεύσεις (βλ. παρακάτω).
Πέρα από το δημόσιο τομέα, στην περίπτωση των δημοσίων επιχειρήσεων, θα
προσδιορισθεί το πλεονάζον προσωπικό σύμφωνα με μέτρα πλεονάζουσας παραγωγής ή
σε σύγκριση με παρόμοιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη (δράση που θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011). Το πλεονάζον προσωπικό στο δημόσιο είτε
θα αποχωρήσει είτε θα μεταφερθεί σε εργασιακή εφεδρεία. Η εφεδρεία θα υπάρχει για
μία περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 12 μήνες με 60 % του βασικού μισθού τους
(εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπρόσθετων παροχών). Τυχόν μετατάξεις
από την εφεδρεία εργασίας σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα θα
συμπεριλαμβάνονται στο ανώτατο όριο προσλήψεων και θα είναι δυνατές μόνο μετά από
θετική αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ. Στο τέλος αυτής της περιόδου των 12 μηνών, η
αποχώρηση θα είναι υποχρεωτική. Για βοήθεια στη διαχείριση του δημοσίου τομέα με
λιγότερους εργαζόμενους, οι ώρες εργασίας επεκτάθηκαν σε ευθυγράμμιση με τη 40ωρη
εβδομάδα που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα.


Κατάργηση μη απαραίτητων δημόσιων φορέων και οργανισμών (0,5% του ΑΕΠ).
Έχουμε ήδη κάνει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, με την κατάργηση ή συγχώνευση περίπου
4.500 φορέων μέσω της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης του «Καλλικράτη». Η
προσοχή μας τώρα θα στραφεί προς την εξυγίανση των πάνω από 1.500 δημόσιων
φορέων υπό τα αρμόδια υπουργεία και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε
ήδη καταργήσει 77 από αυτούς τους φορείς και μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα περάσουμε
νομοθεσία για την κατάργηση ακόμη 40 μικρών φορέων, τη συγχώνευση 25 ακόμη
μικρών φορέων, και το κλείσιμο, συγχώνευση ή εξυγίανση επιπλέον 11 μεγάλων φορέων
με 7.000 σύνολο απασχολούμενων (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων διαχείρισης
περιουσίας, κατασκευαστικών επιχειρήσεων και σταθμών δημόσιας τηλεόρασης).
Περαιτέρω πρόοδος θα συντελεστεί με την αναθεώρηση των λειτουργιών και των δομών
κόστους όλων αυτών των δημοσίων φορέων, και θα προχωρήσουμε στο κλείσιμο φορέων
που δεν επιτελούν αναγκαίες λειτουργίες, στη συγχώνευση όσων έχουν επικάλυψη
δραστηριοτήτων και στον προσδιορισμό στόχων κόστους για τους υπόλοιπους. Μια
αρχική απογραφή θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2011, ώστε τα αποτελέσματά της
να συμβάλλουν στην κατάργηση και τις συγχωνεύσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού
του 2012.



Μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους στο δημόσιο (0,6% του ΑΕΠ). Το νέο
μισθολόγιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τα μέσα Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί
σταδιακά σε τρία χρόνια. Θα φέρει τους μισθούς σε επίπεδα με αυτά που επικρατούν
στον ιδιωτικό τομέα (πετυχαίνοντας «ίση αμοιβή για ίση εργασία») και θα αποσυμπιέσει
τη μισθολογική δομή ώστε να ανταμείβεται καλύτερα η απόδοση. Η συνολική
εξοικονόμηση θα επιτευχθεί με κατάργηση των ειδικών καθεστώτων για μισθούς και
επιδόματα και μείωση της αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής. Η μισθοδοσία των
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εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις θα είναι σύμφωνη με το νέο μισθολογικό
σύστημα του δημοσίου τομέα.


Απλοποίηση και καλύτερη στόχευση των κοινωνικών παροχών (0,9% του ΑΕΠ).
Εξετάσαμε συστηματικά τα προγράμματα που αποτελούν το σύστημα κοινωνικών
παροχών της Ελλάδας, με στόχο τη διατήρηση των βασικών χαρακτηριστικών του, αλλά
και τον προσδιορισμό μεταρρυθμίσεων για τη μείωση των καταχρήσεων και για
δικαιότερες παροχές. Οι βασικές προσαρμογές που θα υλοποιήσουμε περιλαμβάνουν:
ανώτατα όρια στο συνολικό συνταξιοδοτικό εισόδημα και επιβολή αυστηρότερων
κριτηρίων για την πρόσβαση σε διάφορα επιδόματα (συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων
ανεργίας, εκπτώσεων στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και παροχών σε είδος).
Επίσης, θα ολοκληρώσουμε ως το Σεπτέμβριο 2011 την αξιολόγηση των κοινωνικών
δαπανών για τον προσδιορισμό περαιτέρω τρόπων για τον εξορθολογισμό των
κοινωνικών δαπανών, τη βελτιωμένη στόχευση των επιδομάτων και τον περιορισμό
ορισμένων υπηρεσιών. Με βάση αυτό το σχέδιο, θα παρουσιάσουμε νομοθεσία και
ρυθμίσεις μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2012 με στόχο συνολική ετήσια εξοικονόμηση
περίπου 760 εκατ. ευρώ ως το 2014.

Μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση


Συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις (1% του ΑΕΠ). Η κυβέρνηση διατηρεί ως στόχο τον
περιορισμό της αύξησης των δαπανών των συνταξιοδοτικών ταμείων σε κάτω του 2½% του
ΑΕΠ ως το 2060. Τον περασμένο χρόνο, η κυβέρνηση μεταρρύθμισε τα κύρια
συνταξιοδοτικά ταμεία οπότε τώρα η προσοχή στρέφεται προς:
 Τα Επικουρικά ταμεία. Οι μεταρρυθμίσεις στα επικουρικά ταμεία θα υιοθετηθούν μέχρι
το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011 και θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2012.
Ο στόχος θα είναι η εξάλειψη των ανισορροπιών, η εισαγωγή στενότερης σύνδεσης
μεταξύ παροχών και εισφορών για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα όλων των ταμείων,
και η σημαντική μείωση του αριθμού των ταμείων.
 Τα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τον κατάλογο,
με εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2011, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των εργαζομένων
σε βαρέα και ανθυγιεινά σε λιγότερο από 10 % του συνόλου των εργαζομένων.
 Τις Συντάξεις αναπηρίας. Η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τον ορισμό της αναπηρίας και
την εφαρμογή της ως το τέλος Αυγούστου. Για τη μείωση των δαπανών για συντάξεις
αναπηρίας, από 14½ % που είναι τώρα σε 10 % του συνόλου των συνταξιοδοτικών
δαπανών, θα εκδοθεί κανονισμός ως τέλος Αυγούστου 2011 που θα απαιτεί την
(επανα)πιστοποίηση των αναπηριών καθώς επίσης θα λειτουργεί κεντρικό γραφείο
αξιολόγησης.
 Τις εφάπαξ παροχές. Οι εφάπαξ παροχές για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους
εργαζόμενους στις δημόσιες επιχειρήσεις θα μειωθούν κατά 10% τουλάχιστον. Ως το
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τέλος Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν μελέτες για τα ταμεία παροχής εφάπαξ για να
αποκαλυφθούν οι περιπτώσεις όπου οι παροχές εφάπαξ δεν ευθυγραμμίζονται με τις
εισφορές. Προσαρμογές για να ευθυγραμμιστούν οι εφάπαξ παροχές με τις εισφορές θα
γίνουν ως το τέλος του έτους.


Μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας (0,7% του ΑΕΠ). Κατά τη διάρκεια του
περασμένου έτους, η κυβέρνηση σχεδίασε μία νέα θεσμική δομή για τον τομέα της υγείας,
συγχωνεύοντας διαφορετικά ταμεία υγείας, περιορίζοντας τις φαρμακευτικές δαπάνες, και
εφαρμόζοντας αυστηρότερους λογιστικούς ελέγχους και ελέγχους των δαπανών στα
νοσοκομεία. Τα μέτρα σε αυτούς τους τομείς θα εξακολουθήσουν να οδηγούν σε
εξοικονομήσεις στα επόμενα τρία χρόνια. Σε συνέχεια αυτών των μεταρρυθμίσεων, μία
ομάδα εργασίας θα συντάξει μια έκθεση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011 προσδιορίζοντας
πολιτικές και ποσοτικούς στόχους σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της
παροχής υπηρεσιών, των φαρμακευτικών δαπανών, της χρηματοδότησης, της διακυβέρνησης
του συστήματος υγείας και του λογιστικού συστήματος. Σε αυτή τη βάση, η κυβέρνηση θα
υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τη χαρτογράφηση των
επόμενων δράσεων ως το τέλος Νοεμβρίου 2011.

Αυξήσεις εσόδων


Κατάργηση φοροαπαλλαγών και ειδικών καθεστώτων (2,8% του ΑΕΠ). Για να
απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα, να στηριχθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της
φορολογικής διοίκησης και για να επιτευχθεί δικαιότερη φορολόγηση, καταργούμε έναν
αριθμό προνομιακών φορολογικών καθεστώτων και φοροαπαλλαγών. Συγκεκριμένα, (α)
διευρύναμε τη φορολογική βάση για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων(με την εφαρμογή
ανώτατων ορίων για φορολογικές ελαφρύνσεις και μειώσεις του εισοδήματος, τον
περιορισμό της εφαρμογής του βασικού αφορολόγητου ορίου, τη θέσπιση ορίου για τη
μείωση του φόρου εισοδήματος μέσω των αποδείξεων, και την επιβολή μιας ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης στο ατομικό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων που
μέχρι τώρα εξαιρούνταν), (β) αυξήσαμε το ΦΠΑ σε μη βασικά είδη, (γ) διευρύναμε τη
φορολογική βάση για τη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας και αυξήσαμε τους συντελεστές
(για την ευθυγράμμιση των εσόδων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), και (δ) μειώσαμε τις
δαπάνες για φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης (το
τελευταίο θα υλοποιηθεί πλήρως το 2011 για τα νομικά πρόσωπα και το 2013 για τα
νοικοκυριά). Για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι αλλαγές θα μεταφραστούν σε εξοικονομήσεις
για την κεντρική κυβέρνηση, προσαρμόσαμε συμφωνίες κατανομής των εσόδων μεταξύ των
τοπικών αυτοδιοικήσεων. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσουμε στη Βουλή
νομοθεσία φορολογικής μεταρρύθμισης που θα περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, το φόρο
εισοδήματος φυσικών προσώπων και το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων. Η μεταρρύθμιση
θα στοχεύει στην απλοποίηση κάθε φόρου και στη διεύρυνση της βάσης με στόχο τη μείωση
των συντελεστών και την βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση θα έχει
ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, και δεσμευόμαστε ότι θα προσδιορίσουμε τον
εξορθολογισμό πρόσθετων δαπανών για να βοηθήσουμε στη χρηματοδότησή της.
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Εντατικοποίηση της εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας (1½ του ΑΕΠ έως το
2014). Όπως παρατίθεται κατωτέρω, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
μεταρρύθμισης στο μηχανισμό εσόδων, θα αυξήσουμε τους φορολογικούς ελέγχους, θα
ενισχύσουμε την είσπραξη χρεών, θα διώξουμε ποινικά τους φορολογικούς παραβάτες και θα
χρησιμοποιήσουμε μεθόδους φορολογικών τεκμήριων για να συλλάβουμε την αδήλωτη
φορολογική βάση. Τα προβλεπόμενα κέρδη αναμένονται να αυξηθούν κυρίως προς το τέλος
στη σχετική περίοδο, αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα σχετικά με την ακρίβεια των ποσών
και του χρόνου.
Μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες επιχειρήσεις



Βελτιώσεις στην λειτουργική απόδοση των δημόσιων επιχειρήσεων (0,4% του ΑΕΠ).
Μια άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης ως προς τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ανά τομέα,
έχει καταλήξει σε κατευθυντήριες οδηγίες για περιοχές στις οποίες μπορεί να επιτευχθεί
εξορθολογισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων και να αυξηθούν τα τιμολόγια. Με βάση
αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης, οι επιχειρήσεις έχουν λάβει οδηγίες για την επικαιροποίηση
των επιχειρηματικών τους σχεδίων μέχρι τέλη Ιουλίου με συγκεκριμένες δράσεις για την
επίτευξη πιθανών εξοικονομήσεων.

7.
Δεσμευόμαστε για την εμπροσθοβαρή εφαρμογή των μέτρων στο μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμά μας. Κύριες μεταρρυθμίσεις (Παράρτημα Ι), που αντιπροσωπεύουν 4,5% του ΑΕΠ
των απαιτούμενων μέτρων (και 2,4% του ΑΕΠ της απαιτούμενης προσαρμογής για το 2011)
νομοθετήθηκαν στον εφαρμοστικό νόμο για το ΜΠΔΣ ως προαπαιτούμενη δράση για το
πρόγραμμα. Ένα δεύτερο στάδιο εφαρμοστικών μέτρων θα υιοθετηθούν έως τις 15 Αυγούστου
και θα καλύπτουν νομοθεσία για την αναπροσαρμογή των συντάξεων, του μισθολογίου των
δημοσίων υπαλλήλων, και για την κατάργηση των φορέων (προτείνουμε η ολοκλήρωση αυτού
του δεύτερου σταδίου του προγράμματος να αποτελεί διαρθρωτικό ορόσημο). Μια διαφορετική
διάσταση του εμπροσθοβαρούς χαρακτήρα του προγράμματος σχετίζεται με την απόδοση
μέτρων κατά τη διάρκεια των οικονομικών ετών. Η σταδιακή εφαρμογή του δημοσιονομικού μας
προγράμματος προβλέπει ένα ποσό επιπλέον μέτρων κάθε έτος έως το 2013, ως αποθεματικό για
απρόβλεπτες ανάγκες από τεχνικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων ή ελλείμματα στις
αποδόσεις τους.
8.
Οι προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής θα υποστηριχθούν από θεσμικές
μεταρρυθμίσεις. Η ελλιπής φορολογική συμμόρφωση και ο ανεπαρκής έλεγχος των δαπανών
παραμένουν εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεράσουμε για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή
των δημοσιονομικών μας σχεδίων. Η αντιμετώπιση προβλημάτων φορολογικής συμμόρφωσης
βελτιώνει την αίσθηση δικαίου - διασφαλίζοντας ότι όλοι μοιράζονται τα φορολογικά βάρη - και
ο καλύτερος έλεγχος των εξόδων θα εξαφανίσει την ανάγκη για ακριβό και ανεπιθύμητο
δανεισμό (συμπεριλαμβανομένων των ληξιπροθέσμων οφειλών του δημοσίου).


Η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης θα υποστηριχθεί από βαθιές μεταρρυθμίσεις στη
φορολογική διοίκηση. Θα χρειαστεί να οργανώσουμε καλύτερα και να επικεντρώσουμε τις
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σχετικές προσπάθειές της καθώς και να καταργήσουμε τα εμπόδια στην αποτελεσματικότητα
της. Έχουμε σημειώσει ήδη πρόοδο την τελευταία χρονιά αλλά πολλά θα πρέπει να γίνουν
ακόμα:
 Θέσαμε σε εφαρμογή μια διαχειριστική δομή που θα σχεδιάσει και θα οδηγήσει τις
μεταρρυθμιστικές μας προσπάθειες. Το 2010 μια συντονιστική επιτροπή άρχισε να
παρακολουθεί τις εργασίες των 5 ομάδων δράσης, που έχουν αφενός σχεδιάσει
βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης κατά της φοροδιαφυγής και αφετέρου διαγνώσει τα
εμπόδια για αποτελεσματική διοίκηση, τα οποία και θα πρέπει να καταργηθούν. Η εν
λόγω διοικητική δομή θα παρακολουθεί πλέον τη στρατηγική μεταρρύθμισης της
διοίκησης σε μια πιο σύγχρονη και λειτουργική μορφή οργάνωσης.
 Κύρια βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα είναι η εφαρμογή του προσφάτως
ανακοινωθέντος προγράμματος δράσης κατά της φοροδιαφυγής. Τον Απρίλιο το
Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε αυτό το λειτουργικό σχέδιο για να καθοδηγήσει
τρέχουσες και μελλοντικές ενέργειες της φορολογικής διοίκησης. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει αυξανόμενους ελέγχους των μεγάλων φορολογούμενων, των ατόμων
υψηλού πλούτου και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και την επιτάχυνση
συλλογής φόρων και επίλυσης θεμάτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η πρόοδος σε
αυτούς τους τομείς θα παρακολουθείται στενά κατά τη διάρκεια του προγράμματος
μέσω τριμηνιαίων ποσοτικοποιημένων δεικτών απόδοσης. Η επίτευξη αυτών των
στόχων προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο για το τέλος Δεκεμβρίου του 2011.
 Δεύτερος κύριος στόχος είναι η άρση εμποδίων στην αποτελεσματική λειτουργία
των μηχανισμών της φορολογικής διοίκησης. Το Μάρτιο ψηφίστηκε σχετική
φορολογική νομοθεσία. Η διοίκηση θα εφαρμόσει τώρα τις κύριες μεταρρυθμίσεις
αυτής της νομοθεσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η επαναξιολόγηση των
προσόντων των φοροελεγκτών και η πρόσληψη νέων ελεγκτών έως τα τέλη
Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση θα καταστήσει λειτουργικό το νεοσυσταθέν διαιτητικό
όργανο επίλυσης διαφορών μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και, επιπρόσθετα, θα θεσπίσει
μέχρι τα τέλη Ιουλίου μια ανεξάρτητη ταχεία διοικητική διαδικασία επίλυσης
διαφορών μεγάλων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (εντός 90 ημερών). Για να
στηριχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση θέσπισε τη δυνατότητα να
εισαχθούν στα δικαστήρια ειδικά τμήματα για φορολογικές υποθέσεις (για
επιτάχυνση των δικαστικών προσφυγών). Αυτά ήδη λειτουργούν σε κάποια
δικαστήρια, ενώ η σχετική πρωτοβουλία αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως έως τα
τέλη Σεπτεμβρίου.
 Ένα στρατηγικό σχέδιο μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων θα ολοκληρωθεί έως τα
τέλη Ιουλίου. Το σχέδιο θα καθορίσει τις προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα για
τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την
υιοθέτηση μεθόδων διαχείρισης κινδύνου, τη δημιουργία μιας μονάδας αρμόδιας για
θέματα μεγάλων φορολογούμενων, την αναβάθμιση του φορολογικού ελέγχου, την
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είσπραξη χρεών, τη διοικητική επίλυση διαφορών και την εισαγωγή υπηρεσιών προς
τους φορολογούμενους. Η έναρξη του σχεδίου θα συνοδευτεί από τη δημιουργία μιας
Γενικής Διεύθυνσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τα τέλη Ιουλίου,
την έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας μεγάλων φορολογούμενων έως τα τέλη
Σεπτεμβρίου και τη συγχώνευση και το κλείσιμο 200 περίπου εφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως αντιοικονομικές και αναποτελεσματικές (ξεκινώντας τον Ιούλιο και
ολοκλήρωση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου).


Η αντιμετώπιση των προβλημάτων με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου απαιτεί
εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Προς τούτο έχει
ήδη προηγηθεί εργασία όλο το προηγούμενο έτος, με τριπλά στοχευμένη στρατηγική που
καλύπτει θέματα προϋπολογισμού, ελέγχου δαπανών και υποβολής εκθέσεων. Έχουμε ήδη
σημειώσει πρόοδο στην ενδυνάμωση του προϋπολογισμού – νέος κώδικας προϋπολογισμού
και το πρώτο για την Ελλάδα μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο (βλ. ανωτέρω) – εν
τούτοις σημαντικές προκλήσεις παραμένουν να αντιμετωπιστούν σε άλλους τομείς:
 Οι υποδομές για πιο αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών θα πρέπει να τεθούν σε
εφαρμογή, με τη μορφή οικονομικών υπευθύνων του δημοσίου και μητρώων
ανάληψης υποχρεώσεων. Προσωρινοί οικονομικοί υπεύθυνοι του δημοσίου έχουν
ήδη οριστεί και η διαδικασία για τον ορισμό μονίμων υπευθύνων με τα κατάλληλα
προσόντα θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο. Εγκύκλιος που θα εκδοθεί έως τα
τέλη Ιουλίου θα αποσαφηνίσει την ευθύνη τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
δαπάνες θα πραγματοποιούνται εντός προϋπολογισμού και εντός των αποδεσμεύσεων
διαθεσίμων, καθώς και τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε αντίθετη περίπτωση. Θα
δημιουργηθούν Γενικές Διευθύνσεις για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλα τα
αρμόδια Υπουργεία έως τον Σεπτέμβριο. Η εφαρμογή της υποχρέωσης για
δημιουργία μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς
της γενικής κυβέρνησης έχει καθυστερήσει. Προκειμένου να διαγνωστούν και να
αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια το ΓΛΚ θα αναλάβει ελέγχους στα
Υπουργεία και στους λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης που έχουν τις
περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη
Ιουλίου και θα αφορούν φορείς που καλύπτουν σε ποσοστό 75% τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές. Όταν ξεπεραστούν τα αρχικά προβλήματα λειτουργίας, τα μητρώα ανάληψης
υποχρεώσεων θα διευρυνθούν για να καλύψουν τον προϋπολογισμό επενδύσεων.
 Η παροχή δημοσιονομικών στοιχείων έχει βελτιωθεί μέσω της αποδοτικής
εφαρμογής των κυρώσεων, όμως η κάλυψη, η ολοκλήρωση και η ακρίβειά τους
μπορούν να βελτιωθούν. Αυξήσαμε την κάλυψη των δημοσιονομικών στοιχείων και
των στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό κατά μέσο όρο 98% των
δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των
εκθέσεων αναφοράς για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, η Κυβέρνηση έχει θεσπίσει
διυπουργικές επιτροπές για το συντονισμό της συλλογής στοιχείων για τα
ληξιπρόθεσμα στους πιο κρίσιμους τομείς (π.χ. υγεία και κοινωνική ασφάλιση).
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Σκοπεύουμε τώρα να βελτιώσουμε την ποιότητα των στοιχείων και να μειώσουμε τις
διαφορές μεταξύ των δημοσιονομικών και των χρηματοπιστωτικών στοιχείων.
Δημοσιεύσαμε συνεπή στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και ενοποιημένες
δημοσιονομικές εκθέσεις για τη γενική κυβέρνηση μέχρι το τέλος Απριλίου (με
εξαίρεση μικρών φορέων της γενικής κυβέρνησης) με στόχο την επίτευξη του
διαρθρωτικού ορόσημου για το τέλος Ιουνίου με τη δημοσίευση των
αποτελεσμάτων του Μαΐου.
 Η διαχείριση της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας θα ενισχυθεί ώστε να
βελτιωθεί η εφαρμογή. Συντονιστικές επιτροπές θα δημιουργηθούν για την
προετοιμασία του προϋπολογισμού, των δημοσιονομικών εκθέσεων και την
εφαρμογή των μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων. Αυτές οι επιτροπές θα έχουν
στόχους απόδοσης (π.χ. δημοσίευση των MΠΔΣ, μείωση των διαφορών στις
δημοσιονομικές εκθέσεις κάτω από ένα επίπεδο, την εξάπλωση των μητρώων
ανάληψης υποχρεώσεων, τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών), θα εποπτεύονται
από έναν κεντρικό συντονιστή και θα ετοιμάζουν τακτικές εκθέσεις προόδου
εφαρμογής αυτών των στόχων προς τον Υπουργό Οικονομικών, αρχής γενομένης από
τον Ιούλιο.
Πολιτικές για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
9.
Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της η Ελλάδος θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η
δημοσιονομική κρίση μαζί με την κρίση χρέους στην Ελλάδα έχει θέσει το χρηματοοικονομικό
σύστημα υπό πίεση. Η ρευστότητα έχει δεχθεί πιέσεις από την εκροή καταθέσεων, και η
κεφαλαιακή βάση έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της ύφεσης στην ποιότητα των δανείων. Η
πρόσβαση στις αγορές έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Τα συστημικά προβλήματα έχουν αποφευχθεί, με
την ΕΚΤ να παρέχει έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής,
ενώ ορισμένες τράπεζες άντλησαν κεφάλαια από ιδιωτικές πηγές. Ωστόσο, με τις συνεχιζόμενες
επιπτώσεις της ύφεσης στις καταθέσεις, και με την καθυστέρηση επιστροφής στις αγορές
ομολόγων, έχουν συσσωρευτεί προκλήσεις. Η στρατηγική μας για να βοηθήσουμε το σύστημα
περιλαμβάνει, την διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας του συστήματος, την απαίτηση από τις
τράπεζες να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας τους, για όσες αντιμετωπίζουν
προκλήσεις αναδιάρθρωση ή ειδική εκκαθάριση, και την ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου
για τη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής στήριξης, τις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης και την
εποπτεία.
10.
Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την
επαρκή ρευστότητα του συστήματος. Το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει νομοθεσία για την
επέκταση κατά €30 δις του προγράμματος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε καλυμμένες
τραπεζικές ομολογίες. Επιπλέον, τον Μάιο, ψηφίστηκε νομοθεσία που επιτρέπει στο Υπουργείο
Οικονομικών να παρέχει εγγύηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή στήριξης προς
τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι τράπεζες θα χρειαστεί να μειώσουν την
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εξάρτησή τους από τις διαδικασίες αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και τις κρατικές
εγγυήσεις, σε ρυθμό συνεπή με το μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του
προγράμματος. Έχουν κληθεί να αναπτύξουν και να διατηρήσουν σχέδια για μεσοπρόθεσμες
ανάγκες χρηματοδότησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει τακτικά καθοδήγηση προς τις
τράπεζες για θέματα όπως τις παραδοχές για την αύξηση των καταθέσεων (σύμφωνα με τις
προβλέψεις για ανάκαμψη), καθώς και το προβλεπόμενο ρυθμό για την εκ νέου πρόσβαση στις
αγορές (σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης για την επιστροφή στις αγορές).
11.
Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρήσουν ένα κατάλληλο επίπεδο κεφαλαιακών
αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό θα τις βοηθήσει να διαχειριστούν την αύξηση των κινδύνων στον
ισολογισμό τους, καθώς και με την πάροδο του χρόνου, τη διευκόλυνσή τους για ταχύτερη
πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης. Για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή
κεφαλαιακή βάση, αρκετά βήματα θα πρέπει να ληφθούν:
o

Οι τράπεζες θα υποχρεούνται να διατηρούν τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier 1) στο
10% από τις αρχές του 2012. Οι απαιτήσεις για το επίπεδο των κύριων βασικών ίδιων
κεφαλαίων (Core Tier1) θα αποκλείει τα υβριδικά κεφάλαια, αλλά θα συμπεριλαμβάνει τις
προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται από τράπεζες και βρίσκονται στην κατοχή του
Ελληνικού Δημοσίου από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008-09. Η
Τράπεζα της Ελλάδος θα απαιτήσει επίσης πρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενης περαιτέρω επιδείνωσης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, με
βάση συγκεκριμένο προφίλ κινδύνου της κάθε τράπεζας και τα αποτελέσματα των
Ευρωπαϊκών ασκήσεων αντοχής ακραίων συνθηκών.

o

Στο πλαίσιο της άσκησης του Πυλώνα ΙΙ για την αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων
ασφαλείας, θα προσληφθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος μια αναγνωρισμένη διεθνής
συμβουλευτική εταιρεία (που θα πληρώσουν οι ίδιες οι τράπεζες) για να πραγματοποιήσει
διαγνωστική μελέτη των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος,
σε συνεργασία με την ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, θα συμφωνήσει τους όρους με βάση των οποίων θα
γίνει η μελέτη. Αυτή η άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011 σε
συντονισμό με την ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρουσιάσουν στην Τράπεζα
της Ελλάδος σχέδια μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2012 σχετικά με το πώς σκοπεύουν
να φθάσουν στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις, μέσω λύσεων από την αγορά. Η Τράπεζα της
Ελλάδος θα ζητήσει από τις τράπεζες να ανταποκριθούν στα υψηλότερα κεφαλαιακά
αποθέματα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης, έως το τέλος
Σεπτεμβρίου 2012. Απαιτείται από τις τράπεζες να εξαντλήσουν όλες τις προσπάθειες για να
ανταποκριθούν στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις εντός του συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος. Στο μεταξύ, οι τράπεζες που δεν ανταποκρίνονται στις κεφαλαιακές
απαιτήσεις θα υπόκεινται σε εντατική εποπτεία..

o

Οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να επιταχύνουν την
διερεύνηση στρατηγικών συμμαχιών με εγχώριους και ξένους εταίρους για την ενίσχυση
των κεφαλαίων τους και την αντιμετώπιση διαρθρωτικών θεμάτων χρηματοδότησής τους. Οι
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εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών που
λαμβάνουν κρατική ενίσχυση, δε θα χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας τους για
να εμποδίσουν μέτρα ευνοϊκά για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως η διασυνοριακή
συμμαχία.
12.
Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πλαίσιο για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης και
της εξυγίανσης των τραπεζών:


Θα αναθεωρήσουμε το πλαίσιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) και το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών για να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Η
σχετική νομοθεσία θα υποβληθεί στο κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Αυγούστου, και
προτείνουμε η ψήφιση της να αποτελέσει νέο διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος για
τις 15 Σεπτεμβρίου του 2011:
 Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το ΤΧΣ είναι διαθέσιμο
ως μηχανισμός ασφαλείας κεφαλαίων για βιώσιμες τράπεζες, για τη διασφάλιση
μακροοικονομικής σταθερότητας. Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη
ζητήσει από το ΤΧΣ πόρους για την επανακεφαλαιοποίηση των κρατικών
τραπεζών, αλλά θα ασκήσει πλήρως τις ευθύνες του ως ο κύριος μέτοχος. Επίσης,
θα τροποποιήσει το νόμο για το ΤΧΣ, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων, και όλων των άλλων σχετικών νόμων ώστε να απαιτείται
από τους υφιστάμενους μετόχους εισηγμένων και μη εισηγμένων τραπεζών να
απορροφήσουν πλήρως την απώλεια που προκύπτει από τις αξιολογήσεις του
Πυλώνα ΙΙ, η οποία λαμβάνει υπόψη και τις μελλοντικές εξελίξεις, πριν από
οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου από το ΤΧΣ. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα οι
ιδιώτες μέτοχοι να επιχορηγούνται ουσιαστικά από το δημόσιο τομέα, και για να
ενισχυθεί η προοπτική της ιδιωτικής εισφοράς κεφαλαίου, το ΤΧΣ θα απαιτεί
επίσης ότι, πριν οι τράπεζες και οι μέτοχοί τους να μπορούν να λάβουν
οποιαδήποτε κεφάλαια, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν δοκιμάσει τα πάντα να
επιτευχθεί η απαραίτητη αύξηση κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης.
Έτσι, οι εισηγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν προσφέρει
νέες μετοχές (right issues) σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του μέσου όρου των
τιμών που ισχύουν στην αγορά μετά την ανακοίνωση της τράπεζας για
κεφαλαιακές ανάγκες. Εάν οι τράπεζες δεν είναι ωστόσο σε θέση να αντλήσουν
κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, το ΤΧΣ μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει
μια εισφορά κεφαλαίου σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του μέσου όρου των
τιμών που ισχύουν στην αγορά μετά την ανακοίνωση της τράπεζας για
κεφαλαιακές ανάγκες, υπό όρους που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους
αρνητικών εξελίξεων και κατά συνέπεια την επιβάρυνση των φορολογουμένων.
Το ΤΧΣ θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες που θα λαμβάνουν τη συνδρομή του θα
παίρνουν μέτρα για αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή εξαγορά ή μεταβίβαση των
δραστηριοτήτων τους σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός 24 μηνών από
την κεφαλαιοποίηση.
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 Πλαίσιο εξυγίανσης. Σε αρμόνια με τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ,
θα ενισχύσουμε το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση
και επίλυση σύμφωνα με κανόνες της συνθήκης ΕΕ και τις διεθνών ορθών
πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ετοιμάζεται ένα ευρύ σύνολο εργαλείων για να
διασφαλιστεί ότι ένα καθεστώς εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
έχει θεσπιστεί για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για
την αποτελεσματική προστασία των καταθετών.


Χρηματοδότηση ΤΧΣ. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε τριμηνιαία βάση, θα συνεχίσει να
πραγματοποιεί αξιολογήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις μελλοντικές εξελίξεις, ως προς την
κερδοφορία των τραπεζών στο πλαίσιο των τακτικών αξιολογήσεων υπό τον Πυλώνα ΙΙ.
Αυτό θα επιτρέψει να γίνει πρόβλεψη με μεγαλύτερη ακρίβεια για την πιθανή χρήση
χρηματοδότησης από το ΤΧΣ σε συνεργασία με την ΕΚ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, στο πλαίσιο των
αξιολογήσεων του προγράμματος. Η επόμενη τέτοια αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα
τέλη Σεπτεμβρίου. Τότε η αξιολόγηση θα γίνει επίσης, σε συνεννόηση με την ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ, των
τυχόν επιπτώσεων της αναθεωρημένης στρατηγικής χρηματοδότησης του προγράμματος
(παράγραφος 29, παρακάτω) στους ισολογισμούς των τραπεζών. Εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση θα
καθιερώσει ένα αναθεωρημένο συνολικό επίπεδο για το κεφάλαιο του ΤΧΣ, καθώς και ένα
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα για τις μεταβιβάσεις στον ειδικό λογαριασμό της

κυβέρνησης που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του ΤΧΣ. Μεταφορές από αυτόν
τον λογαριασμό προς το ΤΧΣ FSF θα γίνονται όπως απαιτείται.


Εποπτικό Δυναμικό και συντονισμός των φορέων. Η Τράπεζα της Ελλάδος χρειάζεται να
ενισχύσει το εποπτικό της δυναμικό για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ευθύνες. Ωστόσο,
υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόσληψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού,
μέσω ΑΣΕΠ. Επομένως, η Τράπεζα της η Ελλάδος θα μεταφέρει προσωπικό που έχει τις
προαπαιτούμενες ειδικές δεξιότητες (τραπεζικές, χρηματοοικονομικές αναλύσεις, λογιστική,
διαχείριση δεδομένων και πληροφορικής) στη Διεύθυνση Εποπτείας των τραπεζών, μέχρι το
τέλος Ιουλίου. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο να ζητήσει
μεγάλης διάρκειας τεχνική βοήθεια και πόρους από άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές,
μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΤΧΣ θα αντιμετωπίσει την
έλλειψη προσωπικού. Τέλος, μέχρι τα τέλη του Ιουλίου, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ
θα ολοκληρώσουν ένα μνημόνιο για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους,
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής των κατάλληλων εποπτικών πληροφοριών.

13.
Θα λάβουμε μέτρα για εκείνες τις τράπεζες των οποίων η κεφαλαιακή βάση
υπολείπεται των κανονιστικών απαιτήσεων τώρα. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα απαιτήσει να
αντιμετωπιστεί η ανάγκη για επιπλέον κεφαλαία έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ή θα λάβει άλλα
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μέχρις ότου τακτοποιηθεί το θέμα
αυτών των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος θα τις παρακολουθεί στενά και συνεχώς θα
επιβάλλει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
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14.
Έχουν εγκριθεί τα σχέδια για την αναδιάρθρωση δύο κρατικών τραπεζών, και ένα
χρονοδιάγραμμα έχει τεθεί για την εφαρμογή τους. Όλες οι κρατικές τράπεζες έχουν
συμπεριληφθεί στο ενισχυμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης.


Στις αρχές Απριλίου, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε σχέδιο για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της κατά €1,260 δισ. μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης. Η
Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας στις 23 Μαΐου 2011.
Μέχρι το 2013, το σχέδιο προβλέπει: (i) μείωση του μεγέθους του ισολογισμού κατά 25,7%
(από τα επίπεδα που βρισκόταν στα τέλη-2009), (ii) μείωση του κόστους κατά 25%, (iii) την
πώληση των μη βασικών θυγατρικών και των τραπεζικών συμμετοχών, και (iv) την απορροή
ορισμένων χαρτοφυλακίων. Επιπλέον, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να
δεσμεύεται στο πλαίσιο πολιτικής ενίσχυσης της ποιότητας του ενεργητικού, διατηρώντας
ένα επίπεδο κάλυψης άνω του 50% καθ 'όλη τη διάρκεια του σχεδίου αναδιάρθρωσης.



Στις αρχές Μαΐου 2011, η κυβέρνηση ενέκρινε νόμο για τo διαχωρισμό των δραστηριοτήτων
του ΤΠΔ. Ο νόμος ορίζει τον πλήρη διαχωρισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων σε μια
χωριστή οντότητα. Εκτελεστικό διάταγμα θα ορίζει ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες του
ταμείου δεν θα είναι σε ανταγωνισμό με εμπορικές δραστηριότητες, και θα καθορίζεται ένα
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για τα βήματα που απαιτούνται για την πλήρη διάθεση/
πώληση της εμπορικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών.

15.
Οι εργασίες για την ενίσχυση του ασφαλιστικού τομέα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η
Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναπτύξει μια εποπτική λίστα παρακολούθησης για τις αδύναμες
ασφαλιστικές εταιρείες, και θα ολοκληρώσει πλήρως τις επιτόπιες επιθεωρήσεις μέχρι το τέλος
Ιουνίου. Αρκετοί αδύναμοι ασφαλιστικοί φορείς έχουν κλείσει, και πρωτοβουλίες για αυξήσεις
κεφαλαίου βρίσκονται σε εξέλιξη για όλους τους άλλους φορείς του τομέα. Η Τράπεζα της
Ελλάδος συμμετέχει στη δεύτερη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης
για τον ασφαλιστικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων. Τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος Ιουλίου, και η Τράπεζα της Ελλάδος θα
χρησιμοποιήσει τις εποπτικές της αρμοδιότητες ως προς τις επιχειρήσεις που δεν περνούν το
τεστ. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει ακόμα και να τους ζητηθεί η αύξηση κεφαλαίου ή να λάβει
διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Αποκρατικοποιήσεις
16.
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία σε πιο παραγωγικές
χρήσεις, καθώς και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη μείωση του χρέους στην Ελλάδα. Η
μεταφορά περιουσιακών στοιχείων βασικών τομέων της οικονομίας (όπως λιμάνια, αεροδρόμια,
ενέργεια και ακίνητα) σε πιο παραγωγικούς σκοπούς μέσω αποκρατικοποιήσεων και
παραχώρηση χρήσης θα ενθαρρύνει περισσότερες επενδύσεις και θα υποστηρίξει επομένως μια
ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη. Επίσης, θα βοηθήσει στην βελτίωση του δημοσιονομικού
ισολογισμού της Ελλάδας, γεγονός που θα συμβάλει στην βελτίωση της ψυχολογίας της αγοράς
σε βάθος χρόνου και να βοηθήσει την Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές ομολόγων.
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17.
Η κυβέρνηση έχει προετοιμάσει μία στρατηγική ιδιωτικοποιήσεων και ανάπτυξης
ακίνητης περιουσίας. Στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής εγκρίθηκε
από το κοινοβούλιο ως προαπαιτούμενη δράση του προγράμματος. Στοχεύει σε έσοδα €5
δισεκατομμύρια ευτώ μέχρι το τέλος του 2011, και 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του
2012, και 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2015. Η στρατηγική περιλαμβάνει
(Παράρτημα ΙΙΙ):


Λεπτομερή καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία
περιλαμβάνουν: συμμετοχές του Δημοσίου σε εισηγμένες και μη εισηγμένες στο
χρηματιστήριο εταιρείες και τράπεζες, συμμετοχές του Δημοσίου σε δημόσιες υποδομές
(π.χ. αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, και ψηφιακά μερίσματα). Το Δημόσιο θα διατηρήσει
τον έλεγχο σε περιορισμένες περιπτώσεις δικτύων υποδομών ζωτικής σημασίας στα πλαίσια
μειοψηφικής συμμετοχής (σύμφωνα με το Παράρτημα III). Τα περιουσιακά στοιχεία
περιλαμβάνουν επίσης εμπορικά ακίνητα καθώς και γαιοτεμάχια που ανήκουν στο δημόσιο
(με καθορισμένη τοποθεσία και οριοθέτηση). Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα έχουν εκτιμώμενη αξία άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ (αποτιμώμενα
για τις εισηγμένες εταιρίες βάσει των τιμών αγοράς, για τις μη εισηγμένες βάσει
προεξοφλημένων προβλεπόμενων ταμειακών ροών και για τα ακίνητα βάσει συγκρίσιμων
συναλλαγών και άλλων διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης).



Χρονοδιάγραμμα για την πώληση κάθε περιουσιακού στοιχείου. Η στρατηγική προβλέπει
τριμηνιαίο χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών μέχρι το 2013, και ετήσιο προγραμματισμό για
το 2014 και το 2015. Για το 2011, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την διαδικασία πώλησης και
θα μεταβιβάσει το 10% των μετοχών που κατέχει στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος (ΟΤΕ) έως το τέλος του Ιουνίου 2011. Κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2011,
η κυβέρνηση θα πωλήσει συμμετοχές της στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στους Λιμένες
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, στην Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, στη
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, στις ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΛΑΡΚΟ, Καζίνο Πάρνηθας, ΕΤΑ καθώς και
άλλων περιουσιακών στοιχείων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι πωλήσεις
εισηγμένων εταιριών, μη εισηγμένων εταιριών καθώς και εταιριών ειδικού σκοπού στις
οποίες θα εκχωρηθούν με συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματα επί υποδομών θα πρέπει να
ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012. Οι πωλήσεις ακινήτων θα ξεκινήσουν το 4ο τρίμηνο
του 2011, και θα συνεχίζονται μέχρι το 2015. Για την παρακολούθηση της προόδου του
προγράμματος έναντι του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος, προτείνουμε τα σωρευτικά έσοδα
αποκρατικοποιήσεων να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο απόδοσης. Εάν κριθεί αναγκαίο θα
προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών για να διασφαλίσουμε την επίτευξη
του σωρευτικού στόχου εσόδων.



Σχέδιο δράσης για την προετοιμασία
αποκρατικοποίηση. Αυτό καλύπτει:

των

περιουσιακών

στοιχείων

για

 Ενδιάμεσα βήματα που πρέπει να ληφθούν πριν από την πώληση των μετοχών. Τα
βασικά βήματα για το υπόλοιπο του 2011 και 2012 περιλαμβάνουν: (i) το διαχωρισμό
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της ΕΥΔΑΠ το 2ο τρίμηνο του 2012, (ii) το διαχωρισμό της ΔΕΗ το 3ο τρίμηνο του
2011, (iii) το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ το τρίτο τρίμηνο 2011, (iv) την παράταση της
διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μέχρι το
τέλος του τρίτου τριμήνου 2011, (v) την επέκταση της διάρκειας της σύμβασης
παραχώρησης για τον ΟΠΑΠ καθώς και την ανάθεση αδείας διενέργειας νέων
παιγνίων μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου 2011, (vi) το μετασχηματισμό των
περιφερειακών αεροδρομίων σε εταιρικές οντότητες έως το 2ο τρίμηνο του 2012 και
(vii) σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΑΤΕ, θέσπιση νομοθεσίας για τη ίση
μεταχείριση των αγροτικών εξασφαλίσεων μεταξύ όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2011.
 Βήματα που πρέπει να αναληφθούν για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.
Βήματα που έχουν ήδη ληφθεί στα πλαίσια του εφαρμοστικού νόμου του
μεσοπρόθεσμου σχεδίου περιλαμβάνουν: (i) νομοθετικές ρυθμίσεις για το θεσμό της
«επιφάνειας» καθώς και τις μακροχρόνιες μισθώσεις, (ii) νομοθετικές ρυθμίσεις για
την ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων και τη θέσπιση σαφών τίτλων ιδιοκτησίας και
(iii) νόμο-πλαίσιο για τον ορισμό χρήσεων γης. Ως ένα βασικό πρόσθετο βήμα, μια
ενιαία απογραφή των ακινήτων θα ολοκληρωθεί σε τέσσερεις φάσεις, με την πρώτη
να ξεκινάει τον Ιούνιο του 2011 και την ολοκλήρωση της τέταρτης το τέταρτο
τρίμηνο του 2012.
18.
Προκειμένου να διευκολύνει τις συναλλαγές, η Κυβέρνηση θα συστήσει ένα Φορέα
Αποκρατικοποιήσεων (το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας), στο οποίο θα
εισφέρει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι ώριμα προς αποκρατικοποίηση. Η νομοθεσία
για τη θέσπιση αυτού του Ταμείου θα είναι προαπαιτούμενη ενέργεια για την αναθεώρηση και
το Ταμείο θα γίνει λειτουργικό εντός ενός μήνα από την ψήφισή της. Αυτό το Ταμείο πρόκειται
να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Διοίκηση. Το Ταμείο, το οποίο θα συσταθεί με βάση το ελληνικό δίκαιο, έχοντας διάρκεια
έξι ετών, θα διευθύνεται επαγγελματικά και θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
Τα μέλη του ΔΣ θα διορίζονται από τη Βουλή, κατόπιν πρότασης του Υπουργού
Οικονομικών, για ορισμένη θητεία, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται. Το ΔΣ θα συνθέτουν
πρόσωπα αναγνωρισμένης διεθνούς κατάρτισης στο συγκεκριμένο τομέα και θα είναι
εφοδιασμένο με ευρείες εξουσίες, προκειμένου να πραγματοποιεί τις πράξεις αποεπένδυσης
και διοίκησης εντός του πλαισίου του σκοπού και του συμφέροντος του Ταμείου. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα έχουν το δικαίωμα να ορίζουν
δυο παρατηρητές στο ΔΣ. Το Ταμείο μπορεί επίσης να συστήσει μια Συμβουλευτική
Επιτροπή, προκειμένου να επωφεληθεί από διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία. Τα μέλη του
ΔΣ και το προσωπικό του Ταμείου θα έχουν κάλυψη για ενέργειες που πραγματοποιούν
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.



Διαφάνεια. Το ΔΣ θα δημοσιεύει κάθε τρίμηνο αναφορά των πεπραγμένων του, καθώς και
ελεγμένη έκθεση των οικονομικών του στοιχείων. Η αναφορά πεπραγμένων θα κατατίθεται
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στη Βουλή και θα παρουσιάζει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αξιοποίησης του
κάθε περιουσιακού στοιχείου.


Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και Διαχείριση. Η πλήρης νομική και οικονομική
κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν
(συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτά, όπως το δικαίωμα
ψήφου) θα μεταβιβαστούν στο Ταμείο αμετάκλητα. Ούτε το Δημόσιο ούτε η μεταβιβάζουσα
εταιρία πρόκειται να έχουν κάποια εναπομείναντα δικαιώματα κυριότητας ή άλλα στα
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, με την επιφύλαξη των συνήθων ρυθμιστικών εξουσιών
του Δημοσίου.



Εντολή. Το Ταμείο θα έχει την εντολή να αποκρατικοποιήσει με ανοικτό και διαφανή τρόπο
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με βάση τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και μόλις κάτι
τέτοιο καταστεί τεχνικά εφικτό. Το Ταμείο δε θα μπορεί να επαναμεταβιβάσει περιουσιακά
στοιχεία στην Κεντρική Κυβέρνηση, εκτός και αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή (π.χ. η
σύμβαση παραχώρησης ή μίσθωσης). Το Υπουργείο Οικονομικών θα διατηρήσει την ευθύνη
για όλες τις λειτουργικές επιδοτήσεις των εξεταζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Εάν το
ΔΣ (κατόπιν εισήγησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων) κρίνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο
δεν μπορεί να πωληθεί, θα διαχωρίζεται και θα πωλείται από το Ταμείο (με τη ρευστοποίηση
να αποτελεί μια πιθανή επιλογή). Το Ταμείο θα έχει τριμηνιαίους στόχους σχετικά με τα
έσοδα αποκρατικοποιήσεων που θα μεταβιβάζει στην Κυβέρνηση.



Λειτουργία. Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί τη λειτουργία του μέσω της αρχικής εισφοράς
κεφαλαίου εκ μέρους του Δημοσίου ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια μέσω
των κατάλληλων ποσοστών από τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων (όπως αυτά θα καθορίζονται
από το ΔΣ σε διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα). Το Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα
να προσλαμβάνει συμβούλους για κάθε συναλλαγή, ώστε να μπορεί να διενεργεί τις
δραστηριότητές του με επαρκή ευελιξία. Σύμβουλοι οι οποίοι έχουν ήδη προσληφθεί για
συναλλαγές από την Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (του
Υπουργείου Οικονομικών) θα διατηρηθούν και οι συμβάσεις τους θα μεταφερθούν. Όλοι οι
σύμβουλοι για τις συναλλαγές της περιόδου 2011–12 θα προσληφθούν μέχρι το τέλος του
Ιουνίου 2011.



Περιορισμοί στο δανεισμό. Το Ταμείο θα μπορεί να δανείζεται χρήματα, με βάση τους
κανόνες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της προεξόφλησης ή της πώλησης ροών εσόδων
καθορισμένων περιουσιακών στοιχείων (όπως τα δικαιώματα είσπραξης από τις συμβάσεις
παραχώρησης). Σε τέτοιους δανεισμούς το Ταμείο θα μπορεί να δίνει και τους σχετικούς
εξασφαλιστικούς όρους στους πιστωτές, εκτός από τέτοιους όρους που θα καθιστούσαν
αδύνατη την πώληση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων με ταχύτητα,
αποτελεσματικότητα και πληρότητα. Τα καθαρά έσοδα που θα προκύπτουν από τις
διαδικασίες άντλησης χρημάτων θα αποδίδονται στο Δημόσιο, καθώς επίσης και τα καθαρά
έσοδα από τις λοιπές αποκρατικοποιήσεις. Κάθε δανεισμός θα συντονίζεται από το
Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΔΗΧ.
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19.
Τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβαστούν στο Ταμείο με απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ). Τα
περιουσιακά στοιχεία εκτός της ακίνητης περιουσίας θα μεταβιβαστούν στο Ταμείο εντός ενός
μηνός από την ολοκλήρωση όλων ενδιάμεσων σταδίων που απαιτούνται για την ωρίμανση των
προς πώληση περιουσιακών στοιχείων (Πίνακας ΙΙΙ). Όσον αφορά στα ακίνητα, τα
χαρτοφυλάκια προς αξιοποίηση θα διαμορφωθούν τον Αύγουστο και Δεκέμβριο του 2011,
καθώς και τον Ιούνιο και Δεκέμβριο του 2012, με την εκτίμηση της αξίας τους να ανέρχεται σε
τουλάχιστον 35 δισεκατομμύρια ευρώ και θα μεταβιβαστούν στο Ταμείο εντός ενός μηνός από
τη διαμόρφωσή τους.
Πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
20.
Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, των επενδύσεων και της
αποτελεσματικότητας της αγοράς. Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας πάσχει από έλλειψη
ανταγωνισμού στις αγορές καθώς και από ένα μη φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό έχει
αποθαρρύνει τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και έχει λειτουργήσει ανασταλτικά για τις
ιδιωτικές επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τις εξαγωγές. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα
ζητήματα, ξεκινήσαμε στα μέσα του 2010 με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο
Συνεννόησης του Μαΐου (MoU) και στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής
Πολιτικής (MEFP). Αυτό το επικαιροποιημένο πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχιση της
μεταρρυθμιστικής ατζέντας του 2010 που επεκτείνεται για να καλύψει και το δικαστικό σύστημα
και μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας
στην Ελλάδα. Κοιτώντας μπροστά, η αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της
μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας, η οποία περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και
στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, μείωση γραφειοκρατίας και τη δικαστική μεταρρύθμιση,
είναι ζωτικής σημασίας για να αποκομίσουμε τα οφέλη της μεταρρύθμισης και να ξεκινήσει ένας
νέος κύκλος ανάπτυξης.
21.
Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς
εργασίας. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας,
περιλαμβάνοντας και τη διευκόλυνση της μετάβασης του εργατικού δυναμικού προς τον τομέα
των εμπορεύσιμων προϊόντων. Έχουμε ήδη σημειώσει κάποιες πρώτες επιτυχίες σε αυτό τον
τομέα μέσω της θέσπισης νομοθεσίας για την εισαγωγή αλλαγών στους κατώτατους μισθούς, για
τη βελτίωση της διαιτησίας και για τη μείωση του κόστους εσόδου και εξόδου από την αγορά
εργασίας. Παρόλα αυτά η ανεργία έχει αυξηθεί. Με στόχο τη μεγαλύτερη αύξηση της
απασχόλησης, η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στην καθιέρωση του κατάλληλου εργασιακού και
διαπραγματευτικού πλαισίου και στη μείωση του φόρου στην εργασία:


Εργασιακό και διαπραγματευτικό πλαίσιο. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι οι
επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τη μερική απασχόληση και τις ατομικές συμβάσεις για να
διαχειριστούν το εργασιακό τους κόστος αλλά δεν έχουν κάνει ευρεία χρήση των ειδικών
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επιχειρησιακών συμβάσεων που προβλέπει ο νέος νόμος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης και να τονίζει τη δυνατότητα
των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο επιχείρησης να χρησιμοποιήσουν ειδικές επιχειρησιακές
συμβάσεις, καθώς και επαναβεβαιώνει το μη δεσμευτικό χαρακτήρα των αξιολογήσεων της
Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τροποποιήσει τη νομοθεσία μέχρι
τέλος Ιουλίου 2011 αν αυτό καταστεί αναγκαίο για την ενίσχυση της ευελιξίας των μισθών
σε επίπεδο επιχείρησης. Επιπλέον, υιοθετήθηκε νομοθεσία για την παροχή μεγαλύτερης
ευελιξίας στη διαχείριση των ωρών εργασίας (επιτρέποντας στους εργαζόμενους να
δουλεύουν περισσότερες ώρες για μεγαλύτερη περίοδο, μειώνοντας τη χρήση υπερωριακής
αμοιβής) και για τη χρήση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (μειώνοντας την αποζημίωση
που σχετίζεται με αυτά τα συμβόλαια και περιορίζοντας τις φορές που μπορούν να
ανανεωθούν), καθώς και για την εισαγωγή συμβάσεων για νέους με αμοιβή κάτω από των
κατώτατο μισθό με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.


Μείωση του φόρου στη εργασία. Δεδομένων των δημοσιονομικών μας περιορισμών, κάθε
μείωση στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί μια διεύρυνση της βάσης. Για το σκοπό
αυτό, θα αυξήσουμε σταδιακά τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και στη συνέχεια θα μειώσουμε αντισταθμιστικά τις εισφορές (διασφαλίζοντας
ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση για τα ασφαλιστικά ταμεία). Το
πρώτο βήμα θα γίνει την 1 Ιανουαρίου του 2012. Επίσης, θα επιταχύνουμε τις προσπάθειες
για να αυξήσουμε την συμμόρφωση πληρωμής, για παράδειγμα ενισχύοντας την
αποτελεσματικότητα της Επιθεώρησης Εργασίας στην καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας και εισάγοντας το πιλοτικό πρόγραμμα της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας για να
αξιολογήσουμε πως μπορούν τα κίνητρα να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση. Θα
αξιολογήσουμε την πραγματοποιούμενη συλλογή κοινωνικών εισφορών έναντι των
προβλέψεών μας και στο βαθμό που έχει πραγματοποιηθεί βελτίωση πέρα από την
προβλεπόμενη, θα μειώσουμε τις εισφορές.

22.
Η κυβέρνηση δεσμεύεται να άρει τα εμπόδια για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Αυτό είναι απαραίτητο για την έναρξη της ανάκαμψης και την στήριξη της μακροπρόθεσμης
ανάπτυξης. Τον τελευταίο χρόνο έχει σημειωθεί ορατή πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των
υπηρεσιών μιας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, μέσω της οποίας μειώθηκαν οι
διαδικασίες, το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Στη
συνέχεια θα επικεντρωθούμε στα εξής:


Ο νόμος fast-track law για τα επενδυτικά σχέδια. Για να βοηθήσουμε το νέο σύστημα να
αρχίσει να λειτουργεί και για να προχωρήσουμε με την ατζέντα αποκρατικοποιήσεων , θα
εγκρίνουμε ένα μεγάλο έργο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, θα εργασθούμε για την
προσέλκυση νέων επενδύσεων και θα ολοκληρώσουμε τις αιτήσεις που βρίσκονται σε
εξέλιξη. Με το που αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα, το όριο πρόκρισης για το πλαίσιο
αυτό θα μειωθεί σημαντικά και θα γενικευθεί.
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Διαδικασίες αδειοδότησης. Ο νέος νόμος για τις περιβαλλοντικές άδειες θα ψηφιστεί έως
τέλος Ιουλίου 2011. Οι βασικές υπουργικές αποφάσεις που καταστούν τον νόμο αυτό
λειτουργικό καθώς και τον πρόσφατο νόμο
για την αδειοδότηση των τεχνικών
επαγγελμάτων και για τη βιομηχανία θα δημοσιευθούν έως το τέλος Οκτωβρίου 2011. Στη
συνέχεια, θα αρχίσουμε να ενσωματώνουμε τη παροχή βιομηχανικών αδειών στο πλαίσιο
της υπηρεσίας μιας στάσης και να αναπτύσσουμε ένα ηλεκτρονικό μητρώο περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων.



Διαδικασίες Εξαγωγών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2011 θα ολοκληρωθεί η νέα νομοθεσία
για την άρση των εμποδίων στις εξαγωγές (π.χ. απλοποιώντας τις τελωνειακές διαδικασίες).
Επίσης, θα αναπτύξουμε ένα μοναδικό ηλεκτρονικό παράθυρο για την συγκέντρωση
τυποποιημένων εμπορικών πληροφοριών και εγγράφων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.



Απλούστευση της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της νέας ατζέντας της κυβέρνησης για την
καλύτερη νομοθέτηση, μέχρι τέλος Ιουλίου θα καθορίσουμε τους τομείς προτεραιότητας, θα
θέσουμε στόχους και θα καταρτίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την εξέταση όλων των
υφιστάμενων κανονισμών με στόχο την κωδικοποίηση, την αναδιατύπωση, την ενοποίηση,
την κατάργηση της παρωχημένης νομοθεσίας, καθώς και την απλοποίηση της ισχύουσας
νομοθεσίας.

23.
Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση της αγοράς
υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί το κόστος επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και θα
δημιουργηθούν ευκαιρίες για είσοδο στην αγορά και νέες επενδύσεις. Μέσα στον προηγούμενο
χρόνο υιοθετήσαμε νομοθεσία για την απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών και τον
κλειστών επαγγελμάτων. Οι προσπάθειές μας και στους δύο αυτούς τομείς θα συνεχιστούν και
θα διευρυνθούν για να συμπεριλάβουν τον τομέα της ενέργειας.

Η πρόσφατη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, θα τεθεί σε πλήρη
λειτουργία στις 2 Ιουλίου 2011. Ο κατάλογος των επαγγελμάτων που υπόκεινται στο νέο νόμο που αποτελείται από τουλάχιστον 128 επαγγέλματα, εκτός των όσων ήδη αναφέρονται ρητά στο
νόμο - δημοσιεύθηκε το Μάιο. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να αξιολογήσει τα αιτήματα για
εξαιρέσεις από την απελευθέρωση σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης, της αναγκαιότητας
και της αναλογικότητας και να τις εφαρμόσει πριν τις 2 Ιουλίου 2011. Ομοίως, όσον αφορά
στους συμβολαιογράφους, όλες οι απαιτούμενες αποφάσεις που μειώνουν σημαντικά την κατ
'αναλογία και τις άλλες αμοιβές θα δημοσιευθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2011. Μόλις ο νέος
νόμος τεθεί σε ισχύ, θα καταρτίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την διερεύνηση και τροποποίηση
της ισχύουσας νομοθεσίας έτσι ώστε αυτή να είναι συμβατή με το νέο νόμο.

Προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις στο τομέα των μεταφορών. Όσον αφορά στο νέο νόμο
για τις οδικές μεταφορές, ένα διάταγμα θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2011 το
οποίο θα καθιερώνει τα νέα χαμηλότερα τέλη για την αδειοδότηση τα οποία δε θα πρέπει να
υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος. Η νομοθεσία για την απελευθέρωση των τουριστικών
λεωφορείων έχει οριστικοποιηθεί και θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Οι απαιτούμενες
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υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του κόστους (επίσης ανάλογα με το διοικητικό κόστος)
και τον απαιτούμενο χρόνο (20 εργάσιμες ημέρες) για τη λήψη της άδειας θα εκδοθούν μέχρι
τέλος Σεπτεμβρίου 2011.

Η απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας – η οποία αναμένεται να
ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να βελτιώσει τις υπηρεσίες – βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο νέος
ενεργειακός νόμος θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011. Θα ενισχύσει το ρόλο της
ρυθμιστικής αρχής, θα προβλέπει την προστασία των καταναλωτών, και θα επιτρέπει την
αποσύνδεση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (που πρέπει να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012). Παράλληλα, θα απελευθερώσουμε τα τιμολόγια για
όλους τους πελάτες εκτός των ευάλωτων καταναλωτών μέχρι το Q3 2013. Τέλος, η Κυβέρνηση
θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας όπου απαιτείται, για να
εξασφαλιστεί η ανταγωνιστική πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη μέχρι το τέλος
του Ιουlίου 2011.
24.
Προχωράμε στη διάγνωση των εμποδίων για την ανάπτυξη σε βασικούς τομείς, και
στη βάση αυτή θα προσδιορίσουμε συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την ταχεία
έναρξη της ανάκαμψης:


Τουρισμός. Η μελέτη από εξωτερικούς αναλυτές έχει ολοκληρωθεί, και επισημαίνει την
ανάγκη ανάπτυξης και αναβάθμισης των υποδομών, των λιμένων και των μαρίνων, την
ανάγκη διευκόλυνσης των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα και
συγκροτήματα παραθεριστικής κατοικίας, και την ανάγκη αύξησης της συνδεσιμότητα των
πτήσεων με υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού αγορές. Ο νόμος για τις επενδύσεις fast track,
οι πωλήσεις της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, και οι νόμοι για τη χρήση γης θα
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ο νόμος για τον τουρισμό, που θα ψηφιστεί
μέχρι τα τέλη Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει συγκεκριμένα εναπομείναντα εμπόδια σε σχέση
με τις εξοχικές κατοικίες και τα τουριστικά θέρετρα.



Άλλοι τομείς. Σειρά μελετών βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένους
τομείς όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένων των
τομέων της μεταποίησης, της ενέργειας, του λιανικού και χονδρικού εμπορίου), καθώς και
τα διατομεακά εμπόδια στην ανάπτυξη. Με βάση αυτές τις μελέτες, θα οριστικοποιήσουμε
ένα σχέδιο που θα καθορίζει τις συγκεκριμένες δράσεις και το χρονοδιάγραμμα για την
εφαρμογή τους για τον τομέα του λιανικού εμπορίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς και
για τους επιπλέον τομείς μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

1.
Η κυβέρνηση θα υλοποιήσει μια μεσοπρόθεσμη μεταρρύθμιση του δικαστικού
συστήματος (με την επιφύλαξη των αρχών του Συντάγματος και της ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης). Οι ανεπάρκειες του συστήματος - λόγω του υπερβολικά χαμηλού κόστους δικών,
των περίπλοκων διαδικασιών, των κινήτρων για αναβολή των δικών, της αργής εκτέλεσης των
δικαστικών αποφάσεων, και της έλλειψης διαφάνειας καθώς και της έλλειψης διασύνδεσης
μεταξύ της απόδοσης των δικαστηρίων και του προϋπολογισμού- έχουν οδηγήσει σε ένα μεγάλο
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όγκο ανεπίλυτων αστικών και διοικητικών υποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων φορολογικών
υποθέσεων) και έχουν επηρεάσει αρνητικά τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις άμεσες ξένες επενδύσεις,
την επιχειρηματικότητα, τις εξαγωγές, και τις δημοσιονομικές επιδόσεις. Η μεταρρύθμιση θα
επικεντρωθεί στις ακόλουθες σημαντικές διαστάσεις:
Απλούστευση των διαδικασιών για φορολογικές υποθέσεις. Με βάση την νομοθεσία που
θεσπίστηκε πρόσφατα – η οποία επιτρέπει επίσης και άλλες μεταρρυθμίσεις στη φορολογική
διοίκηση – έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2011, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη διαδικασία για
την ίδρυση και την πλήρη λειτουργία εξειδικευμένων φορολογικών τμημάτων στα διοικητικά
δικαστήρια και δικαστηρίων με τουλάχιστον τρία τμήματα, θα τα στελεχώσει με έμπειρους
δικαστές οι οποίοι θα έχουν λάβει ειδική κατάρτιση σε θέματα φορολογίας, και θα
παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους, αρχίζοντας να δημοσιεύει σε τριμηνιαία βάση, τα
ποσοστά ανάκτησης τους, τον αριθμό των κοινοποιήσεων, και τον αριθμό των αποφάσεων.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2011, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα
πραγματοποιήσει αξιολογήσεις: (i) των επιπτώσεων του, προσφάτως εισαχθέντος κανόνα,
της κατάθεσης του 50 τοις εκατό του ποσού ως προϋπόθεση για προσφυγή σε φορολογικά
και τελωνειακά θέματα· (ii) της αποτελεσματικότητας των μέτρων που περιορίζουν τον
μέγιστο αριθμό των αναστολών από τα φορολογικά δικαστήρια· (iii) την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής κατάθεσης και ηλεκτρονικής
παρακολούθησης που έχουν εισαχθεί στα φορολογικά τμήματα των τεσσάρων μεγαλύτερων
διοικητικών δικαστηρίων και των αντιστοίχων εφετείων. Είμαστε έτοιμοι να τροποποιήσουμε
τη σχετική νομοθεσία καθώς και τα συστήματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, όπως απαιτείται.
Εκκαθάριση των υφιστάμενων συσσωρευμένων εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πραγματοποιήσει, από κοινού με έναν εξωτερικό φορέα, μια
μελέτη των καθυστερήσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια και εφετεία έως το τέλος του
Ιανουαρίου 2011. Με βάση τις συστάσεις της μελέτης, θα αναπτύξουμε ένα σχέδιο δράσης
μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2012, με ένα χρονοδιάγραμμα για μια στοχευμένη μείωση
τουλάχιστον κατά 50 τοις εκατό του όγκου των φορολογικών υποθέσεων έως το τέλος
Ιουλίου 2012, με στόχο την επίτευξη της πλήρους εκκαθάρισης των εν λόγω καθυστερήσεων
έως το τέλος Ιουλίου 2013. Παρόμοια μελέτη για όλα τα άλλα δικαστήρια,
συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας θα ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2012.
Βελτίωση της επεξεργασίας υποθέσεων. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011, η κυβέρνηση
θα μειώσει το χρόνο επεξεργασίας των υποθέσεων μέσω της θέσπισης ειδικών επιπρόσθετων
μέτρων απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων: (i) της απλούστευσης της καταχώρησης
υποθέσεων (ii) του εξορθολογισμού της διαχείρισης πινακίων με σκοπό την επίλυση
υποθέσεων αρχείου και με την παροχή μηχανογραφικής υποστήριξης στους δικαστές
προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των επισήμων έγγραφων αποφάσεων εντός δύο
εβδομάδων από τη στιγμή της απόφασης των δικαστών. Η κυβέρνηση θα αυξήσει επίσης τα
δικαστικά τέλη για αστικές και διοικητικές υποθέσεις μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2011.
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Αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, η
κυβέρνηση θα δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας – που θα αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό
τη νομική κοινότητα και θα περιλαμβάνει ανεξάρτητους εκπροσώπους των νομικών
επαγγελμάτων- για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να
ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων: (i) της
διαχείρισης των υποθέσεων (ii) της εκτέλεσης των αποφάσεων και των διαταγών πληρωμής,
ιδίως στις μικροδιαφορές, με στόχο τη μείωση του ρόλου των δικαστών σε αυτές τις
διαδικασίες και (iii) της επιβολής κανονιστικών προθεσμιών για τις δικονομικές διαδικασίες
(ειδικά για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων), καθώς και για τις περιπτώσεις εκτέλεσης
οφειλών και αφερεγγυότητας. Αυτή η ομάδα εργασίας θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις
μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2012.
Σχεδιασμός πλαισίου απόδοσης και λογοδοσίας για τα δικαστήρια. Μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου 2011, η κυβέρνηση θα συστήσει μια ομάδα εργασίας που θα σχεδιάσει ένα
πλαίσιο απόδοσης για τα δικαστήρια μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2012,
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης δεδομένων,
ενός συστήματος μέτρησης του φόρτου εργασίας, καθώς και μιας δομής διαχείρισης, που να
συμβάλει σε μια πιο οικονομικά αποδοτική, ευέλικτη, και υπεύθυνη δικαστική διαχείριση.
Επίσης, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα κάνουμε πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη στο
κοινό μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία των υποθέσεων κάθε δικαστηρίου (καθώς και
ενοποιημένα δεδομένα για όλα τα δικαστήρια), παρέχοντας βασικά δεδομένα απόδοσης,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των δικαστών και του προσωπικού, του αριθμού των
υποθέσεων (και με βάση τον τύπο των υποθέσεων) και των εκκρεμών υποθέσεων. Τέλος,
έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012, θα αναπτύξουμε ένα σχέδιο εργασιών όσον αφορά τις
περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στην επεξεργασία των υποθέσεων, και το είδος
των υποθέσεων όπου οι καθυστερήσεις αυτές είναι πιο συχνές.
2.
Για να βοηθήσουμε ώστε οι προσπάθειες διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων να
αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα καθιερώσουμε ένα επίσημο πλαίσιο
διαχείρισης σχεδίων. Θα τροποποιήσουμε τη νομοθεσία όπως απαιτείται για να ιδρύσουμε μια
επιτροπή που θα επιβλέπει την πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θα είναι
εξουσιοδοτημένη να εντοπίζει τους τομείς που χρήζουν μεγαλύτερου δυναμικού και τεχνικής
βοήθειας, και να προτείνει απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική ανάπτυξης. Η επιτροπή θα
διορίζει διαχειριστές σχεδίων (project managers) για κάθε πρωτοβουλία που θα διεξάγεται σε
διάφορους τομείς (μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων
και υπηρεσιών, προώθηση επενδύσεων και δικαστική μεταρρύθμιση) ορίζοντας σαφείς
αρμοδιότητες και ευθύνες. Η επιτροπή θα είναι επίσης υπεύθυνη να αναπτύσσει, να χρησιμοποιεί
και να δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο της Κυβέρνησης δείκτες παρακολούθησης για κάθε βασική
πρωτοβουλία διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε τριμηνιαία βάση, αρχίζοντας με στοιχεία ως τα
τέλη Ιουνίου του 2011.
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Εξωτερική χρηματοδότηση
3.
Επιπλέον χρηματοδότηση θα χρειαστεί για να συμβάλλει στη στήριξη των πολιτικών
στο πλαίσιο του προγράμματος. Υπό το φως των τρεχουσών δύσκολων συνθηκών, η Ελλάδα
είναι απίθανο να εκπληρώσει την προγραμματισμένη επιστροφή σε πρόσβαση στις ιδιωτικές
αγορές στις αρχές του 2012, αφήνοντας πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα
ύψους €55 δισεκατομμυρίων για το υπόλοιπο της περιόδου του προγράμματος.
4.
Για τη συμπλήρωση των επιπλέον χρηματοδοτικών αναγκών, θα επιδιώξουμε την
ανάληψη δεσμεύσεων χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα. Οι
ακριβείς λεπτομέρειες της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και η πρόσθετη χρηματοδότηση από
επίσημες πηγές θα καθοριστεί τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι, μεταξύ
άλλων, υφίσταται η απαιτούμενη χρηματοδότηση του προγράμματος. Οι διαβουλεύσεις με τους
πιστωτές της Ελλάδας έχουν ξεκινήσει, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την
εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής μείωσης στις
χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος. Αυτή η στρατηγική χρηματοδότησης προορίζεται επίσης
να αποτελέσει τη βάση για την έναρξη ενός νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος για τη στήριξη
των προσπαθειών προσαρμογής στην Ελλάδα.
Τεχνική Βοήθεια
5.
Για να στηρίξουμε την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματός
μας θα διευρύνουμε τη χρήση τεχνικής βοήθειας. Η Κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει
σημαντικές προκλήσεις στην εφαρμογή της διευρυμένης δημοσιονομικής και διαρθρωτικής
ατζέντας, δεδομένων των περιορισμών στο δυναμικό. Η τεχνική βοήθεια από το ΔΝΤ και την ΕΕ
έχει ως τώρα προσφέρει ζωτικής σημασίας υποστήριξη στις προσπάθειές μας. Κοιτώντας
μπροστά, θα διευρύνουμε αυτή τη διαδικασία κάνοντας χρήση διμερούς βοήθειας
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι τομείς που έχουμε εντοπίσει ότι χρειάζονται
πρόσθετη υποστήριξη είναι στενά συνδεδεμένοι με την εκτέλεση των μεταρρυθμιστικών μας
πρωτοβουλιών. Περιλαμβάνουν: μεταρρυθμίσεις στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση (π.χ.
ηλεκτρονικές συμβάσεις, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πληροφοριακά συστήματα),
μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. αξιολόγηση επιδόσεων) και διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη (π.χ. εκπαίδευση εργατικού δυναμικού). Επίσης,
περιλαμβάνουν: μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική διαχείριση (π.χ. διοικητική αναδιοργάνωση
και συστήματα παρακολούθησης του προϋπολογισμού) μεταρρυθμίσεις στη φορολογία (π.χ.
μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς και ελεγκτικές τεχνικές), οι οποίες θα συντονίζονται με το
υπάρχον πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και τους μόνιμους συμβούλους στους τομείς αυτούς.
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Παράρτημα Ι. Ελλάδα: Εφαρμοστικός Νόμος ΜΠΔΣ
Ενέργεια
1

Μισθοδοσία και
απασχόληση

2

Φορολογικά μέτρα

Περιγραφή


Εφαρμογή του κανόνα πρόσληψης 1:10 το 2011 και επέκταση
του κανόνα πρόσληψης 1:5 μέχρι το 2015.
 Μείωση πρόσθετων των υπερωριών των δημοσίων υπαλλήλων
σε όχι πάνω από 20 ώρες το μήνα.
 Μείωση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και
εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης (50% το 2011 και
10% στη συνέχεια).
 Εισαγωγή της δυνατότητας εργασίας με μειωμένο ωράριο και
επέκταση της χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών.
Εξαιρέσεις ΦΠΑ και Προσωπικού Φόρου Εισοδήματος
 Κατάργηση του ειδικού μειωμένου ΦΠΑ σε τρόφιμα και ποτά
που πωλούνται σε εστιατόρια και μπαρ (υπαγωγή από 13% σε
23 % ΦΠΑ)
 Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ σε 8.000
ευρώ και εισαγωγή φορολογικού συντελεστή 10% για τα
εισοδήματα έως μεταξύ 8.000 και 12.000 ευρώ (με κάποιες
εξαιρέσεις για τους συνταξιούχους, τους νέους και τους
ανάπηρους).
 Επιβολή μιας εισφοράς αλληλεγγύης στα ατομικά εισοδήματα
(χωρίς εκπτώσεις) σε ποσοστό 1-5% αναλόγως του
εισοδήματος.
 Κατάργηση επιλεγμένων φορολογικών επιστροφών και
απαλλαγών και καθορισμός ενός γενικού ορίου στις συνολικές
επιστροφές φόρου και στη χρήση φοροαπαλλαγών.
 Κατάργηση των επιστροφών φόρου βάσει των αποδείξεων το
2012.
 Αύξηση των κριτηρίων για τη φορολόγηση βάσει τεκμαρτού
εισοδήματος κατά [60%]
 Εισαγωγή ενός ελάχιστου φόρου 300 ευρώ για τους
αυτοαπασχολούμενους για το 2011, και τουλάχιστον 400 ευρώ
για το 2012 με εξαίρεση των επαγγελματιών που έχουν
λιγότερα από 5 χρόνια δραστηριότητας ή λιγότερα από 3
χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.
Εξαιρέσεις στον φόρο ακίνητης περιουσίας
 Μείωση του κατώτατου ορίου για τον φόρο ακίνητης
περιουσίας στα 200.000 ευρώ και αύξηση του ελάχιστου
ποσοστού σε 0,2 %
Ειδικοί και έμμεσοι φόροι
 Αύξηση των ειδικών συνιστωσών στον ειδικό φόρο
κατανάλωσης στα τσιγάρα
 Εισαγωγή φόρων στο φυσικό αέριο, στο υγραέριο, και στα μη
αλκοολούχα ποτά.
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3

Δημόσιες
Επιχειρήσεις

4

Κοινωνικές παροχές
και
προσαρμογή
των συντάξεων












5

Άλλα μέτρα

Αύξηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης για τα
νοικοκυριά και τα νομικά πρόσωπα.
Εισαγωγή ενός φόρου πολυτελείας σε οχήματα, εξαιρουμένων
των αυτοκινήτων που νοικιάζουν ανάπηροι, σε μοτοσυκλέτες
και πισίνες.
Αύξηση των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
Εισαγωγή ειδικού φόρου για άδειες χώρων καπνιζόντων
Δημιουργία ενός εργατικού αποθεματικού για το πλεονάζον
προσωπικό των δημόσιων επιχειρήσεων με το 60% του
βασικού μισθού.
Αύξηση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης για την
αντιμετώπιση της ανεργίας κατά 1% για τους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα, κατά 2-3% για τους δημόσιους
υπαλλήλους, και επιβολή μιας μηνιαίας εισφοράς για τους
αυτοαπασχολούμενους.
Αύξηση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης για τις μηνιαίες
συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ, και μια πρόσθετη
αύξηση της ειδικής εισφοράς για τους συνταξιούχους κάτω των
60 ετών που έχουν μηνιαία σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ.
Εισαγωγή μιας ειδικής εισφοράς ανάλογα με το εισόδημα στις
επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ το μήνα.
Ποσοστό, που προσδιορίζεται για κάθε κλάδο ξεχωριστά, επί
του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων πληρωτέο
στον ΟΑΕΕ, αρχής γενομένης από το 2013.

 Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στα επαγγελματικά
ταμεία συνταξιοδότησης και στον ΟΑΕΕ.
 Μείωση στα εφάπαξ των δημοσίων επιχειρήσεων κατά 10%
(με εξαίρεση τα εφάπαξ στη ΔΕΗ που θα μειωθούν κατά 15%).
 Μείωση στις συντάξεις του ΝΑΤ κατά 6% και μείωση της
επιχορήγησης προς τον ΟΤΕ.
 Το οικογενειακό επίδομα θα λαμβάνεται υπόψη για το ανώτατο
όριο για τις συντάξεις.
 Αυστηρότερα κριτήρια για την απόδοση εποχιακού επιδόματος
ανεργίας
 Αναστολή της μεθόδου καταμερισμού των επιπλέον εσόδων
προς τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επιπλέον
έσοδα που προέρχονται από τα μέτρα αντιμετώπισης της
κρίσης και μείωση της μεταφοράς τους, σε συμφωνία με τα
μέτρα προσαρμογής της τοπικής αυτοδιοίκησης που
περιλαμβάνονται στο ΜΠΔΣ.
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Παράρτημα ΙΙΙ: Ελλάδα - Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων
Ημερομηνία

Όνομα

2011
Q2 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE)
Q3 Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Q3 (ΕΥΑΘ)
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)
Q3 Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) 1
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
Q3 Οργανισμός
2
Q3 (ΟΠΑΠ)
Οργανισμός
Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
Q3 Κρατικά Λαχεία

Ποσοστό
προς

Είδος συναλλαγής

10.0%

Πώληση Μετοχών

 40%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

-

Επέκταση Σύμβασης

-

Επέκταση Σύμβασης

-

Νέες Άδειες Παιγνίων

23,30%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q4 Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)

23,10%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q4 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

99,80%

Πώληση Μετοχών

Q4 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ)

34,00%

Πώληση Μετοχών

Q4 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

65,00%

Πώληση Μετοχών

Q4 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

31,00%

Πώληση Μετοχών

100,00%

Πώληση Μετοχών

55,20%

Πώληση Μετοχών

Q4 Alpha Bank

0,60%

Πώληση Μετοχών

Q4 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

1,20%

Πώληση Μετοχών

Q4 Οργαν. Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)

100,00%

Πώληση Μετοχών

Q4 Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας

100,00%

Πώληση Μετοχών

Q4 Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας

49,00%

Πώληση Μετοχών

Q4 Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)
Q4 Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
Q4 (ΟΠΑΠ)
Ελληνικό 1

72,60%

Πώληση Μετοχών

34,00%

Πώληση Μετοχών

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q4 Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus

100,00%

Πώληση

Q4 Ακίνητα 1

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Q4 ΛΑΡΚΟ

Ενδιάμεσα Βήματα

Ψήφιση νέου νόμου έως τέλος
Αυγούστου

Διαχωρισμός εμπορίας και δικτύου έως
Q3-2011

Ψήφιση νέου νόμου έως τέλος
Αυγούστου

Ορισμός χρήσεων γης έως Q3-2011
Ορισμός χρήσεων γης έως Q3-2011

2012
Q1 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)
Q1 Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)
Q1 Τράπεζα Πειραιώς

 21%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

35,50%

Πώληση Μετοχών

1,30%

Πώληση Μετοχών

Q1 Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE)

38,6,0%

Πώληση Μετοχών

Q1 Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q1 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Αντιμετώπιση του θέματος των
στρατηγικών αποθεμάτων και πώληση
Επίλυση θέματος εξασφαλίσεων έως Q32011

 40%

Πώληση Μετοχών

Q1 Λιμάνια 1
Q2 Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
(ΕΥΔΑΠ)Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)
Q2 Ταμείο

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

27,30%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q2 Ακίνητα 2

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

17,00%

Πώληση Μετοχών

Q3 Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q3 Περιφερειακά Αεροδρόμια 1

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων
παραχώρησης
το Q4-2011
Μετατροπή σε έως
εταιρίες
και δημιουργία

Q4 Ελληνικό 2

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

ομάδων αεροδρομίων έως Q2-2012

Q4 Ακίνητα 3

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q4 Ψηφιακό Μέρισμα 1
Q4 Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
(ΕΥΑΘ)
Q4 Μεταλλευτικά
Δικαιώματα 1

100,00%

Πώληση Δικαιωμάτων

Σύσταση χαρτοφυλακίου έως Q2-2012,
ορισμός χρήσεων
γης
Q3-2012
Νομοθεσία
σχετική
μεέως
ψηφιακή

34,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q1 Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν.
Q2 Καβάλα»
Περιφερειακά Αεροδρόμια 2

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q2 Λιμάνια 2

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q3 Ακίνητα 4

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q3 Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q4 Ψηφιακό Μέρισμα 2
Q4 Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Q4 (ΕΥΔΑΠ)
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2

100,00%

Πώληση Δικαιωμάτων

34,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα / Γη

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Ακίνητα / Γη

100,00%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

Q3 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

Δημιουργία ομάδας λιμένων έως Q42011
Διαχωρισμός έως το Q2-2012
Σύσταση χαρτοφυλακίου έως Q4-2011,
ορισμός χρήσεων
γηςQ3-2011
έως Q1-2012
Διαχωρισμός
έως το

αναμετάδοση
έως
Q3-2011
Ρύθμιση αγοράς
έως
Q2-2012
Αδειοδότηση των τριών υφιστάμενων
παραχωρήσεων έως Q1-2012

2013
Μετατροπή σε εταιρίες και δημιουργία
ομάδων αεροδρομίων
Μετατροπή
σε εταιρίεςέως
και Q4-2012
δημιουργία
ομάδων
έως Q1-2013
Σύστασηλιμένων
χαρτοφυλακίου
έως Q4-2012,
ορισμός χρήσεων γης έως Q1-2013

Ρύθμιση αγοράς έως Q2-2012

2014
Σύσταση χαρτοφυλακίου έως Q4-2012,
ορισμός χρήσεων γης έως Q2-2013

2015
Σύσταση χαρτοφυλακίου έως Q4-2012,
ορισμός χρήσεων γης έως Q2-2014
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Ελλάδα: Προτεινόμενα ποσοτικά και διαρθρωτικά ορόσημα στο πλαίσιο του
Προγράμματος Προσαρμογής

Περιεχόμενα:

Πίνακας 1: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης
Πίνακας 2: Προτεινόμενα Διαρθρωτικά Ορόσημα
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Πίνακας 1. Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης
(Δισεκατομμύρια ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
Μάρτιος 2011
Ιούνιος 2011
Ιούλιος Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Δεκέμβριος
2011
2011
2011
2012
Προγρ.1/ Πραγμ. Προγρ.1/ Πραγμ. Προγρ.
Προγρ. 1/
Προγρ. 1/
Προγρ. 2/
1/
Κριτήρια απόδοσης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
-2,0
-0,9
-4,3
..
-5,1
-5,0
-1,5
2,4
1. Κατώτατο όριο πρωτογενούς
ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση
15
13
30
..
34,7
44,5
60,1
68
2. Ανώτατο όριο πρωτογενών
δαπανών του κρατικού
προϋπολογισμού
394
366
394
..
394
394
394
..
3. Ανώτατο όριο συνολικού
αποθέματος χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης
1,0
0,1
1,0
..
1,0
1,0
1,0
0,0
4. Ανώτατο όριο νέων εγγυήσεων
της κεντρικής κυβέρνησης
0,0
0,0
0,0
[0,0]
0,0
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/
..
..
..
..
0,39
1,70
5,00
15,00
6. Κατώτατο όριο σε έσοδα από
αποκρατικοποιήσεις 6/
Ενδεικτικοί στόχοι
0,0
4,3
0,0
..
0,0
0,0
0,0
0,0
7. Ανώτατο όριο για τη συσσώρευση
νέων εγχώριων ληξιπρόθεσμων
οφειλών της γενικής κυβέρνησης
1/Σωρρευτικό από 1η Ιανουαρίου 2011 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
2/ Σωρρευτικό από 1η Ιανουαρίου 2011 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
3/ Σωρρευτικό από 1η Ιανουαρίου 2011 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
4/ Ενδεικτικοί στόχοι
5/ Εφαρμόζεται σε συνεχή βάση από 1η Ιανουρίου 2010 και μετά
6/ Σωρρευτικά από 1 η Ιανουαρίου 2011

Δεκέμβριος
2013
Προγρ. 3/

7,4

69

..

0,0
0,0

22,00

0,0

Πίνακας 2. Ελλάδα: Διαρθρωτικές προϋποθέσεις για την 4η Έκθεση και προτεινόμενες διαρθρωτικές προϋποθέσεις
Μέτρα
Μακροοικονομική επίδραση
Κατάσταση
Διαρθρωτικά ορόσημα τέλος Μαρτίου
1. Τοποθέτηση οικονομικών υπευθύνων σε όλα τα υπουργεία
Βελτίωση ελέγχου και
Ικανοποιήθηκε με
και στους κύριους φορείς γενικής κυβέρνησης (με αρμοδιότητα
διαφάνειας των δαπανών του καθυστέρηση. Εσωτερικοί
να την εξασφάλιση υγιών οικονομικών ελέγχων).
προϋπολογισμού.
ελεγκτές τοποθετήθηκαν στα
αρμόδια υπουργεία και οι
οικονομικοί διευθυντές
τοποθέτησαν ελεγκτές στους
οργανισμούς της γενικής
κυβέρνησης.
2. Υιοθέτηση νομοθεσίας που διαχωρίζει την κύρια
Ενθάρρυνση της
Ικανοποιήθηκε με
δραστηριότητα των παρακαταθηκών από τις εμπορικές
σταθερότητας του τραπεζικού καθυστέρηση.
δραστηριότητες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
κλάδου.
3. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ετοιμάσει μία έκθεση για τα Μείωση του δημοσιονομικού Ικανοποιήθηκε με
κύρια ταμεία επικουρικής ασφάλισης για να εξακριβώσει αν οι
κόστους της γήρανσης και
καθυστέρηση.
παράμετροι του νέου συστήματος ενδυναμώνουν σημαντικά τη
βελτίωση της
μακροχρόνια αναλογιστική ισορροπία.
μακροπρόθεσμης
δημοσιονομικής
βιωσιμότητας. Αύξηση
συμμετοχής εργατικού
δυναμικού.
4. Η Κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση από το κοινοβούλιο μια
Εξασφάλιση ικανής
Παρατηρήθηκε.
νέα δόση κυβερνητικών εγγυήσεων για ακάλυπτα τραπεζικά
ρευστότητα στο τραπεζικό
ομόλογα.
σύστημα.
Διαρθρωτικά ορόσημα τέλος Απριλίου
5. Δημοσίευση της Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής
Υποστήριξη δημοσιονομικής Μετατροπή σε προγενέστερη
Στρατηγικής όπου καθορίζονται δεσμευτικά χρονικά πλάνα για
προσαρμογής
δράση (παρακάτω).
την αντιμετώπιση: (i) σχέδια αναδιάρθρωσης για τις μεγάλες
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και/ή ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις· (ii) το κλείσιμο των μη
απαραίτητων κρατικών οργανισμών· (iii) τη φορολογική
μεταρρύθμιση· (iv) μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης· (v)
το μισθολόγιο του δημοσίου τομέα· και (vi) αμυντικοί
εξοπλισμοί.
Διαρθρωτικά ορόσημα τέλος Μαΐου
6. Οι εμπορικές τράπεζες υποβάλλουν μεσοπρόθεσμα πλάνα
χρηματοδότησης στην ΕΚΤ και στην Τράπεζα της Ελλάδος
(τέλος Μαΐου 2011).

Διαρθρωτικά ορόσημα τέλος Ιουνίου
7. Παρουσίαση ενός στρατηγικού πλάνου για μεσοπρόθεσμες
μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων για την καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής (τέλος Ιουνίου 2011).
8. Δημοσίευση τριών συνεχόμενων μηνών σταθερών
ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενοποιημένων δημοσιονομικών
αναφορών για τη γενική κυβέρνηση (εξαιρούνται οι μικροί
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ) (τέλος Ιουνίου 2011).
9. Υιοθέτηση όλων των αναγκαίων αλλαγών για τη θέσπιση του
πλάνου της μεταρρύθμισης του συστήματος προσωπικού της
γενικής κυβέρνησης (τέλος Ιουνίου 2011).
Διαρθρωτικά ορόσημα τέλος Ιουλίου
10. Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα αναλυτικό πλάνο
αποκρατικοποιήσεων μέχρι το 2015 (τέλος Ιουλίου 2011).
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Στοχεύει στη μείωση της
εξάρτησης των τραπεζών από
τις αναχρηματοδοτικές
λειτουργίες του
Ευρωσυστήματος και των
κρατικών εγγυήσεων
μεσοπρόθεσμα.

Παρατηρήθηκε.

Θεσμοθέτηση και ενοποίηση
των αποτελεσμάτων του
σχεδίου κατά της
φοροδιαφυγής.
Υποστήριξη μέτρων για τη
μείωση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών στη γενική
κυβέρνηση.
Υποστήριξη μεσοπρόθεσμου
σχεδίου δημοσιονομικής
προσαρμογής.

Σε εξέλιξη. Προκαταρκτικό
σχέδιο έχει εκπονηθεί.

Αναβαθμισμένο πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων που θα
συμβάλει στη μείωση του

Μετατροπή σε προγενέστερη
δράση (παρακάτω).

Σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη.

χρέους και στην υποστήριξη
υψηλότερων ρυθμών
επενδύσεων και ανάπτυξης.
Προαπαιτούμενες δράσεις
1. Το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική Μείωση συνολικού
στρατηγική (ΜΠΔΣ).
ελλείμματος κάτω του 3% το
2014.
2. Η Κυβέρνηση να νομοθετήσει τις κύριες δημοσιονομικέςΒελτίωση της
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ένα εφαρμοστικό νόμο της
αποτελεσματικότητας και
ΜΠΔΣ (αναλυτικά στο Παράρτημα Ι)
ποιότητας των δημοσίων
δαπανών, μείωση σπατάλης
και αναποτελεσματικότητας
στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, διεύρυνση
φορολογικής βάσης, και
μείωση φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής.
3. Το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη στρατηγική των
Μεταφορά δημοσίων παγίων
αποκρατικοποιήσεων και της ανάπτυξης της ακίνητης
σε ποιο παραγωγικές χρήσεις,
περιουσίας.
και αξιοποίηση εσόδων για
τη μείωση του χρέους της
Ελλάδος.
4. Η Κυβέρνηση να ιδρύσει με νόμο μία Υπηρεσία
Διευκόλυνση συναλλαγών
Αποκρατικοποιήσεων (ένα όχημα ιδιωτικού δικαίου στο οποία
αποκρατικοποιήσεων.
τα υπό ιδιωτικοποίηση πάγια θα μεταφέρονται για να
πουληθούν).
Προτεινόμενα διαρθρωτικά ορόσημα
15 Αυγούστου
1. Η Κυβέρνηση να θεσπίσει νομοθεσία στα πλαίσια της
Μείωση συνολικού
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[Παρατηρήθηκε].

[Παρατηρήθηκε].

[Παρατηρήθηκε].

[Παρατηρήθηκε].

Προτάθηκε.

εφαρμογής της ΜΠΔΣ (φάση ΙΙ) για να: (i) εισάγει νόμο
προσαρμογής που θα ορίζει πάγωμα ως το 2015, θα εισάγει
ατομικούς αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, όρια, εισοδηματικά
κριτήρια, και εξορθολογισμό παροχών των ταμείων κοινωνικής
ασφάλισης· (ii) εισαγωγή ενιαίου μισθολογίου στον δημόσιο
τομέα, προσωρινό πάγωμα αυτόματης ωρίμανσης, και μείωση
κατά το ήμισυ του επιδόματος παραγωγικότητας· και (iii)
κλείσιμο 40 μικρών δημοσίων οργανισμών, συγχώνευση 25
επιπλέον μικρών οργανισμών, και κλείσιμο επιπλέον 10
μεγάλων οργανισμών κάτω από τα υπουργεία στον κλάδο της
κοινωνικής ασφάλισης.
15 Σεπτεμβρίου
2. Το Κοινοβούλιο υιοθετεί νομοθεσία που αναθεωρεί το
πλαίσιο λειτουργία του ΤΧΣ (για την αντιμετώπιση των
συνθηκών για αύξηση κεφαλαίου) και αναθεώρησης του
πλαισίου εξυγίανσης τραπεζών (συγκεκριμένα, του συστήματος
εγγύησης των καταθέσεων, και του πλαισίου έγκαιρης
παρέμβασης και εκκαθάρισης τραπεζών).
Τέλος Δεκεμβρίου
3. Η Κυβέρνηση να επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που έθεσε
στο σχέδιό της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
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ελλείμματος κάτω του 3% το
2014.

Ενδυνάμωση του πλαισίου
εξυγίανσης προβληματικών
τραπεζών και έγκαιρη και
αποτελεσματική παρέμβαση
και εξυγίανση.

Προτάθηκε.

Καταπολέμηση
φοροδιαφυγής και ενίσχυση
συλλογής φόρων.

Προτάθηκε.

ΕΛΛΑΔΑ
Μνημόνιο Συνεννόησης
για τις
συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

(τέταρτη επικαιροποίηση)

2 Ιουλίου 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
2010/320/E.Ε. της 10 Μαΐου 2010 (όπως έχει τροποποιηθεί· εφεξής «Απόφαση του Συμβουλίου»), του Μνημονίου Οικονομικής και
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και του παρόντος Μνημονίου. Τα κριτήρια αυτά επικαιροποιήθηκαν και εξειδικεύτηκαν περαιτέρω
κατά την αξιολόγηση του Μαΐου 2011.
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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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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2011

Υιοθέτηση επιπρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων για το 2011 με στόχο τη μείωση του ελλείμματος σε 17 065 εκατομμύρια ευρώ
(βλ. Παράρτημα 1) [Q2-2011].

Μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική

Υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (εφεξής ΜΠΔΣ) μέχρι το 2015 και υιοθέτηση του
σχετικού εφαρμοστικού νομοσχεδίου. Η ΜΠΔΣ καταγράφει τα μόνιμα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης τα οποία διασφαλίζουν
ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ορίων για το έλλειμμα την περίοδο 2011-2015 όπως αυτά έχουν οριστεί από την Απόφαση του
Συμβουλίου, και ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα εισέλθει σε μια βιώσιμη πτωτική πορεία. [Q2-2011]
Η ΜΠΔΣ περιλαμβάνει ειδικότερα:



συντηρητικές μακροοικονομικές προβλέψεις,



βασικό σενάριο με προβολές εσόδων και δαπανών για το κράτος και για τους άλλους κρατικούς φορείς,



περιγραφή των μόνιμων δημοσιονομικών μέτρων, το χρονοδιάγραμμά τους και την ποσοτικοποίησή τους,



ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για κάθε υπουργείο και δημοσιονομικούς στόχους για άλλους φορείς της κυβέρνησης
μέχρι το 2015,

δημοσιονομικές προβολές για τη γενική κυβέρνηση μετά την εφαρμογή των μέτρων σύμφωνα με τους στόχους για το



έλλειμμα και το χρέος,
πιο μακροπρόθεσμες προβολές για το χρέος στη βάση συντηρητικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων



και σχεδίων αποκρατικοποιήσεων.

Η ΜΠΔΣ προβλέπει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης όπως περιγράφονται στο παράρτημα 1.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρά τον προϋπολογισμό για το 2011, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών μέτρων. Η
Κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσδιορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί για να τηρηθούν τα ανώτατα όρια του
προϋπολογισμού όπως αυτά έχουν οριστεί στην Απόφαση του Συμβουλίου 2010/320/Ε.Ε. [συνεχές]

Το Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη στενή επίβλεψη των αναλήψεων δαπανών των φορέων της Κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, των
ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των νοσοκομείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοσίων επιχειρήσεων, και την
αποτελεσματική είσπραξη φόρων για τη διασφάλιση της επίτευξης των ποσοτικών κριτηρίων του προγράμματος (Άρθρο 1 (2 και 3)
της Απόφασης του Συμβουλίου 2010/320/E.Ε., όπως τροποποιήθηκε, και Πίνακας 2 του ΜΟΧΠ). [συνεχές]

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδεσμεύει όχι πάνω από το 1/14 των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από μισθούς,
συντάξεις και τόκους) ανά μήνα σε κάθε υπουργείο. Οι απομένουσες πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν θα αποδεσμεύονται πριν
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από το Σεπτέμβριο κάθε έτους, και μπορούν να ακυρωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών, ανάλογα με την ανάγκη τήρησης του
ανώτατου ορίου για το έλλειμμα της κυβέρνησης. [συνεχές]

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει και θα εκτελέσει τον προϋπολογισμό για το 2012 και για τα επόμενα έτη σύμφωνα με τη ΜΠΔΣ, αυτό
το Μνημόνιο και την Απόφαση του Συμβουλίου 2010/320/E.Ε.
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ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και Αποκρατικοποιήσεις

Η Κυβέρνηση αποκρατικοποιεί περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 390 εκατ. ευρώ, και υιοθετεί ένα πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων [Q2-2011] με στόχο τη συλλογή τουλάχιστον 15 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2012, και
τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2015 (βλέπε την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που θα
αποκρατικοποιηθούν στο παράρτημα 3 του ΜΟΧΠ)

Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων θα
χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τίτλων χρέους και δεν υποκαθιστούν τις προσπάθειες
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Κατά την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων με σκοπό την προετοιμασία τους για
αποκρατικοποίηση, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων παροχής κρατικών ενισχύσεων. [συνεχής]

Ιδρύεται φορέας αποκρατικοποιήσεων με ισχυρή διοίκηση προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων και να
εγγυηθεί τη μη αναστρέψιμη εξέλιξη της διαδικασίας αυτής και την επαγγελματική διαχείριση (βλέπε παράρτημα 2). [Q2-2011]

Η Κυβέρνηση αποκρατικοποιεί περιουσιακά στοιχεία (εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρίες, παραχωρήσεις και ακίνητα) με στόχο
την είσπραξη εσόδων σύμφωνα με τον παράρτημα 3 του MEFP. [συνεχής]
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Η Κυβέρνηση δημοσιεύει κατάσταση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών σε εισηγμένες
και μη εισηγμένες επιχειρήσεις και εμπορικά αξιοποιήσιμη ακίνητη περιουσία. [Q2-2011] Η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να
επικαιροποιείται μέχρι το τέλος του 2011 με στόχο τη διασφάλιση της πληρότητάς της.

Συστήνεται Γενική Γραμματεία Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των ακινήτων, την
απαλλαγή τους από τυχόν βάρη και την προετοιμασία τους για αποκρατικοποίηση. [Ιούλιος 2011]

Η Κυβέρνηση εισάγει νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού
(τουριστικά θέρετρα και δευτερεύουσα τουριστική κατοικία). Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, μαζί με το νομοσχέδιο για τις χρήσεις
γης θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης των χαρτοφυλακίων γης που διαχειρίζεται η εταιρία
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ETA). [Αύγουστος 2011]

Η Κυβέρνηση εισάγει νομικό πλαίσιο που επιτρέπει το ταχύ καθορισμό χρήσεων γης και επιταχύνει την καταγραφή των
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δημοσίου. [Q3-2011]

Καταπολέμηση της σπατάλης στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε άλλους δημόσιους φορείς

Νομοθεσία για την κατάργηση, συγχώνευση και συρρίκνωση μη βιώσιμων φορέων θα κατατεθεί από την Κυβέρνηση [Ιούλιος2011]
και θα υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο [μέσα Αυγούστου 2011]. Μεταξύ άλλων, η νομοθεσία θα αφορά μεγάλους φορείς που θα
κλείσουν και των οποίων οι αρμοδιότητες θα μεταφερθούν, και φορείς που θα συγχωνευθούν ή θα μειωθεί σημαντικά το μέγεθός
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τους: ΚΕΔ1, ETA2, ΟΔΔΥ,3 Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, EOΜMEX4, ΙΓΜΕ,5 (κατάργηση), OΣΚ6, ΔΕΠANOM7, THEMIS8, ΕΘΙΑΓΕ,9 ΔΗΜΗΤΡΑ10
(συγχώνευση), ΕΡΤ11 (μείωση μεγέθους). [Q3-2011]

Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα με στόχο τη μείωση των προμηθειών και των δαπανών προς τρίτους στις δημόσιες επιχειρήσεις, την
αναθεώρηση των τελών, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη μείωση των δαπανών για το προσωπικό
μέσω της ολοκλήρωσης και της εφαρμογής ενός σχεδίου μείωσης του προσωπικού [Q3-2011]. Το πλεονάζον προσωπικό που δεν
μπορεί να μεταταχθεί σύμφωνα με τον κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις (1 προς 10 για το 2011) θα
αντιμετωπισθεί με μη εθελοντικές αποχωρήσεις και μέσω της δημιουργίας εργασιακής εφεδρείας (απόθεμα εργατικού δυναμικού).
Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται χωρίς κλαδικές εξαιρέσεις και ισχύει και για το προσωπικό που μετατάσσεται από δημόσιες
1

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

2

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

3

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

4

Ελληνικός Οργανισμός Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

5

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

6

Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων.

7

Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων.

8

Οργανισμός ανέγερσης δικαστικών μεγάρων και φυλακών.

9

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

10

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα».

11

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
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επιχειρήσεις σε άλλους φορείς της κυβέρνησης μετά την εξέταση των επαγγελματικών του προσόντων από τον ΑΣΕΠ με βάση τα
τακτικά του κριτήρια. Οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε εργασιακή εφεδρεία θα αμείβονται με το 60% του μισθού τους (εξαιρούνται
οι υπερωρίες και άλλες επιπρόσθετες αμοιβές) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 12 μήνες, κατόπιν του οποίου θα
αποχωρούν [συνεχές με έναρξη από το Q3-2011].

Οι τιμές των εισιτηρίων στον ΟΑΣΑ και στον ΟΣΕ καθώς και σε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 25%.
[Q1-2013]

Φορολογική μεταρρύθμιση και μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων

Σύμφωνα με το πρόσφατο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η Κυβέρνηση θα εντείνει τους ελέγχους των
μεγάλων φορολογουμένων, των φορολογούμενων με μεγάλη περιουσία και των αυτοαπασχολούμενων και θα επιταχύνει την
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων φόρων. Η πρόοδος θα παρακολουθείται με ποσοτικούς δείκτες. [συνεχές]

Για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, και για την επίτευξη δικαιότερης
φορολογίας, η Κυβέρνηση

διευρύνει τη βάση για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων με τον περιορισμό της εφαρμογής του βασικού



επιδόματος, εισάγοντας ανώτατο όριο στις φοροαπαλλαγές [Ιούλιος 2011]
μεταφέρει μη βασικά αγαθά και υπηρεσίες (εστιατόρια και μπαρ) από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στο βασικό



συντελεστή ΦΠΑ, [Ιούλιος 2011]
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διευρύνει τη φορολογική βάση της ακίνητης περιουσίας και αυξάνει τους συντελεστές, [Ιούλιος 2011]



μειώνει τις φορολογικές δαπάνες που σχετίζονται με επενδύσεις. [με υπουργική απόφαση τον Ιούλιο του 2011]

Για να αποφευχθεί ότι τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων θα οδηγήσουν σε πρόσθετες δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η
Κυβέρνηση εισάγει μηχανισμούς για την προσαρμογή των συμφωνιών κατανομής των εσόδων. [Q3-2011]

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

προετοιμάσει ένα στρατηγικό σχέδιο μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων [Ιούλιος 2011], το οποίο θα θέτει τις



προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της
υιοθέτησης μεθόδων διαχείρισης κινδύνου, της δημιουργίας μιας μονάδας για μεγάλους φορολογούμενους, της
αναδιάρθρωσης των φορολογικών ελέγχων, της συλλογής ληξιπρόθεσμων χρεών, της επίλυσης διοικητικών διαφωνιών και
της εισαγωγής υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους.
δημιουργήσει μια κεντρική γενική διεύθυνση για τη συγκέντρωση των χρεών και μία μονάδα για τους φορολογούμενους με



μεγάλα εισοδήματα. [Q3-2011]
αναμορφώσει τη διοίκηση σε έναν πιο σύγχρονο λειτουργικά οργανισμό συμπεριλαμβανομένων του έργου των 5 ομάδων



εργασίας που έχουν διαμορφώσει βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και έχουν
εξακριβώσει τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική διοίκηση και πρέπει να απομακρυνθούν. [Q3-2011]
εφαρμόσει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που ανακοινώθηκε πρόσφατα. [συνεχές]
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απομακρύνει τα εμπόδια για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση μέσω της εφαρμογής των βασικών



μεταρρυθμίσεων του νέου φορολογικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επανεκτίμησης των προσόντων των
φορολογικών ελεγκτών και της πρόσληψης νέων φορολογικών ελεγκτών μέχρι το Q3-2011.
κάνει λειτουργικό το νέο οργανισμό διαιτησίας και θα καθορίσει μια ανεξάρτητη ταχύτατη (fast track) διαδικασία επίλυσης



των διαφωνιών προκειμένου να επιλυθούν άμεσα οι μεγάλες περιπτώσεις διαφωνιών (δηλαδή εντός 90 ημερών). [Q3-2011]
συγχωνεύσει, μεταφέρει αρμοδιότητες και θα καταργήσει 200 τοπικές ΔΟΥ που εκτιμήθηκαν ως ανεπαρκείς αρχής



γενομένης από το Q3-2011, και με ολοκλήρωση το Q4-2011.

Για την επιτάχυνση των δικαστικών εφέσεων, η Κυβέρνηση δημιούργησε τη δυνατότητα οι φορολογικές υποθέσεις να εκδικάζονται
σε ειδικά τμήματα για την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων (φορολογικά τμήματα), τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν
από το τέλος Σεπτεμβρίου του 2011.

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει επιπρόσθετα μέτρα για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, τη διεύρυνση των
φορολογικών βάσεων και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών με τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο. Τα μέτρα αυτά αφορούν
το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων και το ΦΠΑ. [ Σεπτέμβριος 2011]

Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών
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Η Κυβέρνηση εκκαθαρίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2010 και διασφαλίζει ότι δεν θα
συσσωρευτούν ξανά ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Q3-2011 και μετά. Για την ενίσχυση της παρακολούθησης των δαπανών, η
Κυβέρνηση

υιοθετεί μια απόφαση που καθορίζει τα προσόντα και τις ευθύνες των οικονομικών υπευθύνων που θα διοριστούν σε όλα



τα υπουργεία με την ευθύνη να εξασφαλίζουν χρηστούς οικονομικούς ελέγχους, [Ιούλιος 2011]


διορίζει τους οικονομικούς υπευθύνων, [Ιούλιος 2011]



επιταχύνει τη διαδικασία καθιέρωσης μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων. Θα κάνει λειτουργικά μητρώα που θα καλύπτουν
ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση (εξαιρουμένων των μικρότερων φορέων), [Ιούλιος 2011]
διενεργεί επιθεωρήσεις σε όσα υπουργεία και φορείς της γενικής κυβέρνησης έχουν τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες



οφειλές για να διασφαλίσει την εφαρμογή των μητρώων ανάληψης υποχρεώσεων. Οι επιθεωρήσεις θα καλύψουν τους
φορείς που κατέχουν τουλάχιστον το 75% των ληξιπρόθεσμων οφειλών, [Ιούλιος 2011]
δημιουργεί γενικές διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών σε κάθε υπουργείο. [Q3-2011]



Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης

Λειτουργικές αξιολογήσεις

Η Κυβέρνηση αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της ανεξάρτητης λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής διοίκησης,
συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων επιχειρησιακής πολιτικής. Αυτές οι συστάσεις θα πρέπει να προσδιορίζουν τον τρόπο
επίτευξης πιο εκσυγχρονισμένων και αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών, να καθορίζουν σαφείς αρμοδιότητες για τις
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διευθύνσεις των υπουργείων, εξαλείφοντας αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, και βελτιώνοντας την κινητικότητα εντός και εκτός
υπουργείων. [Q2-2011]

Η λειτουργική αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων ολοκληρώνεται. [Q3-2011]

Η Κυβέρνηση αξιολογεί τα αποτελέσματα της δεύτερης και τελικής φάσης της ανεξάρτητης λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής
διοίκησης. Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία και μέτρα για την εφαρμογή των επιχειρησιακών συστάσεων της πρώτης φάσης της
λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής διοίκησης και της πλήρους αξιολόγησης των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων.
[Q3-2011]

Η Κυβέρνηση αξιολογεί τα αποτελέσματα της δεύτερης και τελικής φάσης της ανεξάρτητης λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής
διοίκησης. [Q4-2011]

Διαχείριση μισθών και ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα

Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο προγραμματισμού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για την περίοδο
μέχρι το 2015 σύμφωνα με τον κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις (1 προς 10 το 2011). Αυτό το σχέδιο θα
περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την κατάργηση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανομή
του εξειδικευμένου προσωπικού σε τομείς προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση των ωρών εργασίας στο δημόσιο
τομέα. [Ιούλιος 2011]
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Παρουσιάζεται ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης με χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του απλοποιημένου
μισθολογικού συστήματος, το οποίο θα είναι σε αρμονία με τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, επιτυγχάνοντας μείωση στο
συνολικό μισθολογικό κόστος. Αυτό το σχέδιο βασίζεται στα αποτελέσματα της έκθεσης που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Η νομοθεσία για το απλοποιημένο μισθολογικό σύστημα θα υποβληθεί για έγκριση
από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2011 και θα εφαρμοστεί σταδιακά τα επόμενα 3 χρόνια. Οι μισθοί των εργαζομένων στις
δημόσιες επιχειρήσεις θα είναι σε αρμονία με το νέο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα.

Ξεκινάει η δημοσίευση μηνιαίων στοιχείων για τις μετακινήσεις προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταθέσεις μεταξύ
φορέων) ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της Κυβέρνησης. [Ιούλιος 2011]

Δημόσιες Συμβάσεις

Υιοθετείται νομοθεσία γα την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ) με την εξουσιοδότηση, τους στόχους, τις
αρμοδιότητες, τις εξουσίες και το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2010. [Ιούλιος 2011]

Η Κυβέρνηση ξεκινάει την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για δημόσιες συμβάσεις (e-procurement) και θέτει ενδιάμεσα
ορόσημα, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο της πιλοτικής εφαρμογής (agora.gov.gr), τη διαθεσιμότητα
όλων των λειτουργιών για όλες τις συμβάσεις και την σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών
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συμβάσεων για προμήθειες και υπηρεσίες. [Ιούλιος 2011]. Οι συμβάσεις έργων θα προστεθούν επίσης στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικών προμηθειών ταχέως.

Πραγματοποιείται μια εμπεριστατωμένη επανεξέταση του συστήματος έννομης προστασίας κατά των διαδικασιών ανάθεσης και το
ρόλο που θα ανατεθεί στην ΕΑΔΣ, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Q3-2011]

Η Κυβέρνηση προβαίνει σε μια επανεξέταση με σκοπό τον εντοπισμό τρόπων αύξησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος
δημοσίων συμβάσεων εκτός της ΕΑΔΣ, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης. Η επανεξέταση περιλαμβάνει συμπεράσματα και δράσεις
σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [Ιούλιος 2011]

Η Κυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις σχετικά με:

 τη θεσμοθέτηση και τον προσδιορισμό θέσεων εργασίας για το προσωπικό της ΕΑΔΣ, καθώς και για την οργάνωση των
ανθρώπινων πόρων και των υπηρεσιών της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την ΕΑΔΣ
 τον διορισμό των μελών της ΕΑΔΣ. [Q3-2011]

Η ΕΑΔΣ ξεκινάει τη λειτουργία της με τους αναγκαίους πόρους για να εκπληρώσει την εντολή, τους στόχους, αρμοδιότητες και
εξουσίες, όπως ορίζονται στο νόμο για την ΕΑΔΣ και στο σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Νοέμβριο του 2010. [Ιανουάριος 2012]
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Το πλαίσιο ηλεκτρονικών συμβάσεων είναι πλήρως λειτουργικό, και δημιουργείται μια κοινή ιστοσελίδα για τη δημοσίευση όλων
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων καθώς και των αποτελεσμάτων τους. [Q2-2012]

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 πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ταμεία
επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ), και να βασίζονται σε περιεκτικά δεδομένα που θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν
από την ΕΑΑ [Q2 - 2011]. 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. [Q3-2011]

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) εφαρμόζεται με ισχύ από 1ης
Αυγούστου 2011 σε όλους τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους.
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:
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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. [Q3-



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: Q3-2011, εφαρμογή:
Q1-2012]

H Κυβέρνηση εντοπίζει τα ασφαλιστικά ταμεία που πληρώνουν εφάπαξ ποσό συνταξιοδότησης δυσανάλογο με τις καταβαλλόμενες
εισφορές [Q3-2011], και προσαρμόζει τις πληρωμές. [Q4-2011]

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
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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 μέχρι τα τέλη
Αυγούστου 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
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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 φαρμακευτικά προϊόντα 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 φαρμακευτικά προϊόντα 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):
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 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. [Ιούλιος 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, και την εναρμόνιση των εισφορών που
καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ με εκείνες των άλλων ασφαλισμένων του EOΠYY, όπως προβλέπεται στην
μεσοπρόθεσμη στρατηγική της δημοσιονομικής πολιτικής. [Ιούλιος 2011]

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ξεκινήσει τις δραστηριότητές του ο ΕΟΠΥΥ 6 μήνες μετά την έκδοση του νόμου
3918/2011 όπως είχε προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού του αναγκαίου και ειδικευμένου προσωπικού.
Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση δημιουργεί μια επιτροπή επιλογής και θεσπίζει αντικειμενικά κριτήρια για τη διασφάλιση
διαφανών διαδικασιών που θα διέπουν την επιλογή της διοίκησης του EOΠYY. Τα μέλη της διοίκησης θα πρέπει να είναι
ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα υγείας, διαχείρισης και διοίκησης της υγείας. [Ιούλιος 2011]

Ο EOΠYY αρχίσει να λειτουργεί. 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. [Q3-2011]
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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. [Q3-2011]

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



συλλέγει τις εκπτώσεις (rebates) από τα φαρμακεία, με πωλήσεις πάνω από ένα καθορισμένο όριο έναντι των οφειλόμενων
πληρωμών στα φαρμακεία. Συνεχίζει την ίδια πρακτική σε μηνιαία βάση.



δημοσιεύει 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.



άρει τα ανώτατα όρια στις μειώσεις τιμών που επιβλήθηκαν κατά την πρώτη εισαγωγή της λίστας φαρμάκων. [Q2-2011]
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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. [Ιούλιος 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. [Q2-2011]

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
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διαδικασίες υποβολής προσφορών για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος υγείας
(e-health system). [Q3-2011]

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 εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση και κατανάλωση φαρμάκων και
διαγνωστικών εξετάσεων. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση που λαμβάνεται από τα
φαρμακεία και από τις φαρμακευτικές εταιρείες και με τον όγκο και την αξία των φαρμάκων. 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]
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Η αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων.

Πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων μέσω:



υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σύμφωνα με τη δραστική ουσία και όπου είναι διαθέσιμα, των λιγότερο
ακριβών γενόσημων φαρμάκων.



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.



του καθορισμού της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60 τοις εκατό της τιμής των επώνυμων φαρμάκων με
παρόμοια δραστική ουσία. [Q2-2011]

Η Κυβέρνηση θεσπίζει περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 30 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. [Q3-2011]

Περαιτέρω μέτρα εξασφαλίζουν 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]
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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:



ρύθμισης της διαθεσιμότητας των δημόσιων νοσοκομείων, τόσο εντός όσο και μεταξύ νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια
περιοχή και υγειονομική περιφέρεια.



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.



της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των ιατρών), εντός και
μεταξύ των εγκαταστάσεων και περιφερειών υγείας.



της προετοιμασίας ενός συστήματος από κοινού διοίκησης / λειτουργίας σε περιοχές με περισσότερα του ενός νοσοκομεία, με
εξαίρεση τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. [Q2-2011]

Η Κυβέρνηση θεσπίζει κριτήρια επιλογής για την εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών που διέπουν την επιλογή της
διοίκησης των νοσοκομείων. Τα μέλη θα πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα της υγείας, διαχείρισης και
διοίκησης μονάδων υγείας. [Q2-2011]
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Θεσπίζεται ένα σύστημα για τη σύγκριση των επιδόσεων νοσοκομείων (benchmarking) με βάση ένα ολοκληρωμένο σύνολο
δεικτών. [Q1-2012] Ετήσιες εκθέσεις θα δημοσιεύονται αρχίζοντας από το τέλος του 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 καθώς και για την
παροχή καθοδήγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα προσδιορίζει ένα σχέδιο για την ανακατανομή του εξειδικευμένου και του
προσωπικού υποστήριξης μέσα στο ΕΣΥ και τα ταμεία υγείας. [Q3-2011]

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. [Q3-2011]
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Λογιστική και έλεγχος

Σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία θα διοριστούν εσωτερικοί ελεγκτές. [Q3-2011]

Ως το Q2-2011, 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. Ατομικές
εκθέσεις συνταγογράφησης θα χρησιμεύουν ως τακτική ανατροφοδότηση σε κάθε ιατρό (τουλάχιστον ανά εξάμηνο). 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]

Μηχανοργάνωση νοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης

Πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες διαγωνισμών για την ανάπτυξη πλήρους και ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος στα νοσοκομεία. [Q3-2011]

60

Το Υπουργείο Υγείας ολοκληρώνει το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων. Με βάση τη διαδικτυακή πλατφόρμα
ESY.net, ολοκληρώνει τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών. Το Υπουργείο Υγείας, μέσα από μια ειδική υπηρεσία/μονάδα,
συλλέγει και ελέγχει τα δεδομένα και παραδίδει μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες δημοσιεύονται. [Q2-2011]

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
Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (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]
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Το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη δημιουργία ενός βασικού συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών
αρχείων ασθενών. [Q4-2011]

Σε μια ομάδα νοσοκομείων, η κυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά το σετ των DRGs (ομοειδείς διαγνωστικές ομάδες) που έχουν
αναπτυχθεί, με σκοπό την ανάπτυξη ενός σύγχρονου νοσοκομειακού κοστολογικού συστήματος για τη σύναψη συμβάσεων (επί τη
βάσει των προσδοκώμενων συμβάσεων μπλοκ (block contracts)). 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. Η έκθεση και οι προτάσεις πολιτικής καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:



διακυβέρνηση του συστήματος υγείας για τη μείωση του κατακερματισμού του συστήματος.
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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 διατάξεων,



πρωτοβάθμιας περίθαλψης έναντι εξειδικευμένης και νοσοκομειακής περίθαλψης,



αποτελεσματικότητας 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. [Q2-2011]

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. [Q3-2011]

Με βάση την έκθεση αυτή, η κυβέρνηση υιοθετεί ένα σχέδιο δράσης μέχρι τον Οκτώβριο του 2011, που θα περιλαμβάνει ένα
χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένες δράσεις.

Η ομάδα εργασίας καταθέτει μια έκθεση υλοποίησης, αναθεωρώντας τις πολιτικές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. [Q1-2012]
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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 το κεφάλαιο των τραπεζών δείξει ότι οι πόροι αυτοί είναι απαραίτητοι. Η αποδέσμευση
των κεφαλαίων αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρει προσωπικό με τα απαραίτητα εξειδικευμένα προσόντα (τραπεζικά, χρηματοπιστωτική ανάλυση,
λογιστική, διαχείριση στοιχείων και τεχνολογίες πληροφοριών) στο τμήμα εποπτείας. Επίσης, θα εξετάσει την προοπτική να αιτηθεί
μακροπρόθεσμη τεχνική βοήθεια που θα αντληθεί από άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς εποπτείας [Ιούλιος 2011]. Το Ελληνικό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αντιμετωπίζει την έλλειψη προσωπικού του [τέλος Ιουλίου 2011]. Η Τράπεζα της Ελλάδος
και το ΤΧΣ ολοκληρώνουν μνημόνιο συνεννόησης για την περαιτέρω ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της ανταλλαγής απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά με την εποπτεία [τέλος Ιουλίου 2011].

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναπτύξει μια εποπτική λίστα παρακολούθησης για τις αδύναμες ασφαλιστικές εταιρείες και θα
ολοκληρώσει τους ενδελεχείς επιτόπιους ελέγχους της. [Q2-2011] Συμμετέχει στην άσκηση αντοχής ακραίων συνθηκών της
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για τον ασφαλιστικό τομέα [τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρις
τέλος Ιουλίου 2011]. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα χρησιμοποιήσει τις εποπτικές αρμοδιότητές της για τις επιχειρήσεις που δεν θα
περάσουν με επιτυχία την άσκηση αντοχής. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση κεφαλαίου ή τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της κατάστασης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
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Όσον αφορά τις τράπεζες, των οποίων η κεφαλαιακή βάση έχει ήδη πέσει κάτω από τις κανονιστικές απαιτήσεις, η Τράπεζα της
Ελλάδα θα απαιτήσει την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας κεφαλαίων, ή θα λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα μέσω εισφορών κεφαλαίου
ή αναδιάρθρωσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης έως τον Σεπτέμβριο του 2011. Σε περίπτωση που η στρατηγική για την
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας κεφαλαίου περιλαμβάνει τη συμμετοχή άλλων τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα
της Ελλάδος θα υποβάλει χρηματοοικονομική ανάλυση των επιπτώσεων και νομική γνωμοδότηση σχετικά με την προτεινόμενη
στρατηγική στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Αυτό θα γίνει με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τη
βιωσιμότητα των άλλων ιδρυμάτων που εμπλέκονται. [συνεχής]

Νομοθεσία για την αναθεώρηση του λειτουργικού πλαισίου του ΤΧΣ με στόχο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, υποβάλλεται
στο Κοινοβούλιο έως μέσα Αυγούστου 2011 και υιοθετείται έως μέσα Σεπτεμβρίου 2011.

Σε συνέχεια των τρεχουσών πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, η κυβέρνηση θα βελτιώσει τη νομοθεσία σχετικά με τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση και εξυγίανση σύμφωνα με την
Συνθήκη της ΕΕ και τις διεθνείς χρηστές πρακτικές. Η σχετική νομοθεσία θα κατατεθεί έως τα μέσα Αυγούστου 2011 και θα
ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2011.

Η Τράπεζα της Ελλάδα θα εξακολουθήσει να διεξάγει μελλοντοστραφείς (forward-looking) αξιολογήσεις της κερδοφορίας των
τραπεζών σε τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο των τακτικών αξιολογήσεων του Πυλώνα ΙΙ. Αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα της
Ελλάδα, σε συνεννόηση με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, να εκτιμήσει την πιθανή χρήση πόρων
από το ΤΧΣ. Η επόμενη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος θα απαιτεί από τις τράπεζες να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο βασικών κεφαλαίων Tier 1 στο 10 τοις
εκατό. [Ιανουάριος 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. Η Τράπεζα της Ελλάδος επίσης θα
απαιτεί επιπρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας έναντι ενδεχόμενης περαιτέρω επιδείνωσης του επιχειρησιακού
περιβάλλοντος, με βάση το συγκεκριμένο προφίλ κινδύνου κάθε τράπεζας και τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής άσκησης αντοχής
ακραίων συνθηκών. Στο πλαίσιο της άσκησης του Πυλώνα ΙΙ για την αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, η Τράπεζα
της Ελλάδος θα αναθέσει σε μια αναγνωρισμένη και εξειδικευμένης διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας (που θα πληρωθεί από τις
τράπεζες) τη διεξαγωγή ενός διαγνωστικού ελέγχου στα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων των τραπεζών. Αυτή η άσκηση θα ολοκληρωθεί
μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν στην Τράπεζα της Ελλάδας σχέδια για το πώς
σκοπεύουν να φτάσουν τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις μέσα από λύσεις μέσω της αγοράς. [τέλος Ιανουαρίου2012] Η Τράπεζα
της Ελλάδος θα απαιτήσει από τις τράπεζες να διατηρήσουν υψηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου [τέλος Σεπτεμβρίου 2012]. Οι τράπεζες θα απαιτούνται να εξαντλήσουν όλες τις
προσπάθειες για την τήρηση του νέου κεφαλαιακού αποθέματος μέσα σε αυτό το χρονικό ορίζοντα. Στο μεταξύ, οι τράπεζες που
δεν ανταποκρίνονται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπόκεινται σε εντατική εποπτεία.

Η Τράπεζα της Ελλάδας θα διασφαλίσει ότι θα ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών
κεφαλαίου σε όλες τις τράπεζες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των συμμετεχόντων τραπεζών. Εάν τα
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κρατική ενίσχυση, αυτό θα υπόκειται σε αξιολόγηση βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών
ενισχύσεων. [συνεχής]
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Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ ολοκληρώνεται. [Q3-2011]

Η Τράπεζα της Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη μείωση των αποδοχών του προσωπικού της υπό το φως της
συνολικής προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας

Η Κυβέρνηση αναμορφώνει τη νομοθεσία για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνοντας τη θέσπιση ειδικών
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους νέους με μισθό κάτω από τον κατώτατο μισθό) και για τη διαχείριση του χρόνου
εργασίας, και απλοποιεί τη διαδικασία για τη δημιουργία συνδικάτων σε επίπεδο επιχείρησης. [Q2-2011]

Η Κυβέρνηση προσαρμόζει τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ώστε να απαιτείται η εγγραφή των νέων
εργαζομένων πριν αρχίσουν να εργάζονται. [Ιούλιος 2011]

Η μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας ολοκληρώνεται, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι για τον αριθμό των ελέγχων που πρέπει να διεξάγονται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Υλοποιείται
μια πιλοτική μελέτη για τον έλεγχο της θετικής καθαρής χρηματοοικονομικής επίπτωση στο συνολικό προϋπολογισμό για την
κοινωνική ασφάλιση από την έκπτωση έως 10 τοις εκατό στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις που εισάγουν την
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κάρτα εργασίας. Η πιλοτική μελέτη καλύπτει ένα περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων (ανώτατο όριο 100), για μια σύντομη χρονική
περίοδο (το πολύ τέσσερις μήνες). [Q3-2011]

Η Κυβέρνηση προωθεί, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των νέων ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων.
Διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο ή ουσιαστικό εμπόδιο σε αυτές τις συμβάσεις και ότι συμβάλουν στη βελτίωση της
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς, με σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της εναρμόνισης των μισθολογικών εξελίξεων με τις εξελίξεις της
παραγωγικότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο, προωθώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων
εργασίας. Παρέχει μια έκθεση σχετικά με την αξιολόγησή της. Κάθε άλλη τροποποίηση του νόμου για την διαπραγμάτευση
κλαδικών συμβάσεων θα υιοθετηθεί πριν από τα τέλη Ιουλίου 2011.

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του νόμου για την Επιθεώρηση Εργασίας θα γίνει έξι μήνες μετά την εφαρμογή του. 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 για τη θετική οικονομική επίπτωση της
έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση. [Q4-2011]
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Για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές

Κλειστά επαγγέλματα

Κατά την εφαρμογή του νόμου 3919/2011, οι περιορισμοί που θα αποκατασταθούν πρέπει να εξετάσουν την ανάγκη προώθησης
του ανταγωνισμού και να λάβουν υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η Κυβέρνηση διαβουλεύεται ευρέως πριν από την
υιοθέτηση αυτών των περιορισμών. [Q2-2011]

Εκδίδεται μία υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της αξίας μιας συναλλαγής πάνω από την οποία η κατ’ αναλογία αμοιβή των
συμβολαιογράφων για τη σύνταξη των συμβολαίων είναι η μέγιστη επιτρεπτή αμοιβή. Για τις συναλλαγές κάτω από το ανώτατο
αυτό όριο τιμής, η κατ’ αναλογία αμοιβή καθορίζεται σε διαδοχικά μειούμενα ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη σταδιακή
αύξηση, με την αρχική αμοιβή, την τελική αμοιβή και τον αριθμό των δόσεων να καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται σημαντική μείωση της μέσης αμοιβής τουλάχιστον κατά 50 τοις εκατό. Η υπουργική απόφαση μειώνει επίσης τις
αμοιβές για τη δημιουργία εταιρείας, για τα αντίγραφα και για τις επιπλέον σελίδες. [Q3-2011]

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»). [Q3-2011]

70

Η Κυβέρνηση εξετάζει τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές διατάξεις των επαγγελματικών επιμελητηρίων για να προσδιορίσει
κανόνες για την τιμολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος που είναι αντίθετοι με το νόμο 3919/2011, το
κοινοτικό δίκαιο και τους κανόνες του ανταγωνισμού. [Ιούλιος 2011]

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. [Ιούλιος 2011]

Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την εξάλειψη της πλήρους απαγόρευσης στις εμπορικές επικοινωνίες για τα κλειστά
επαγγέλματα και για να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματικοί κανόνες για τις εμπορικές επικοινωνίες δεν δημιουργούν διακρίσεις,
δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και είναι αναλογικοί. [Ιούλιος 2011]

Ξεκινάει έλεγχος για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό οι εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των επαγγελματικών ενώσεών τους είναι λογικές, αναλογικές και δικαιολογημένες. [Ιούλιος 2011]

Η Κυβέρνηση ξεκινά την εξέταση της νομοθεσίας στα κύρια κλειστά επαγγέλματα προκειμένου να αξιολογήσει την αιτιολόγηση και
την αναλογικότητα των ισχυόντων απαιτήσεων που περιορίζουν την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε παρόχους με ειδικά
επαγγελματικά προσόντα. [Ιούλιος 2011]
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Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μία έκθεση 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 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο και τους κανόνες
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 κεφάλαιο Α του Ν. 3919/2011, τη νομοθεσία της ΕΕ και των κανόνων ανταγωνισμού. [ Ιούλιος 2011]

Τα εν λόγω Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι υιοθετούνται έγκαιρα. [Q3-2011]

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. [Q3-2011]

Η Κυβέρνηση παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 και δημοσιεύει μια μελέτη για το πόσο αποτελεσματικός είναι
ένας τέτοιος νόμος στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών. [Q3-2011]. Οι προσαρμογές στη νομοθεσία με στόχο
την αύξηση του ανταγωνισμού υιοθετούνται ως το Q1-2012.
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Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εξέτασης των απαιτήσεων που περιορίζουν την άσκηση συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων σε παρόχους με ειδικά επαγγελματικά προσόντα. [Q3-2011]

Υιοθετούνται όλα τα Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου για την διαδικασία ταχείας
αδειοδότησης για τα τεχνικά επαγγέλματα. [Οκτώβριος 2011]

Η Κυβέρνηση προετοιμάζει νομοθετικές πράξεις μέχρι τα τέλη του 2011, για να υιοθετηθούν ως το Q1-2012, για να



καταργήσει τις διατάξεις των κανονισμών των επαγγελματικών επιμελητηρίων για την πρόσβαση και την άσκηση, στο
επάγγελμα και στην τιμολόγηση, που είναι αντίθετες από τις διατάξεις του νόμου 3919/2011 και του κοινοτικού δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού (βλ. απαίτηση για το Q2 2011).



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.



αφαιρέσει 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 (βλέπε απαίτηση για το Q3-2011).



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.
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απλοποιήσει τις απαιτήσεις που περιορίζουν την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων στο νομικό επάγγελμα και στο
επάγγελμα του μηχανικού που δεν είναι δικαιολογημένες ή αναλογικές.



αντιμετωπίσει τυχόν άλλα θέματα που έχουν εντοπιστεί στην αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου 3919/2011 που έχει
διεξαχθεί από την κυβέρνηση στο Q3-2011. [Q4-2011]

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.



παρουσιάσει σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 σχετικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις 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. [Q3-2011]
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Υιοθετείται νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων από
παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, αντιστοίχως,
υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων. [Q4-2011]

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 ορίζει, για κάθε εναπομείναντα τομέα υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση τομεακών κανονισμών μέχρι
το τέλος του 2011 ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας των Υπηρεσιών. Οι νέοι 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.
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 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. [Q2-2011]

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει:

 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 ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα). [Ιούλιος 2011]
 -επαρκή διασύνδεση μεταξύ του ΜΣΕ και άλλων σχετικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων).
[Ιούλιος 2011]

Η ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών καλύπτει τουλάχιστον τις διαδικασίες τον τομέα των διανεμητικών υπηρεσιών, τον
τουρισμό, στους τομείς της εκπαίδευσης και των κατασκευών, καθώς και τις υπηρεσίες τροφίμων και ποτών, τις υπηρεσίες των
ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, τις κτηματικές υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες. [Ιούλιος 2011]

Το ΣΜΕ είναι πλήρως επιχειρησιακό και η ηλεκτρονική ολοκλήρωση διαδικασιών είναι εφικτή σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν
στην Οδηγία Υπηρεσιών. [Q3-2011]
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Υιοθετούνται λοιπές τομεακές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με την Οδηγία Υπηρεσιών. [Q4-2011]

Κλαδικοί Οδηγοί Ανάπτυξης

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει εκθέσεις οι οποίες αναλύουν



τη δυνητική συνεισφορά του τομέα του τουρισμού στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα πρέπει να εντοπίζονται τα
νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την είσοδο την αγορά και για την
υλοποίηση του δυνητικού του τομέα. [Ιούλιος 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 υλοποίηση του δυνητικού του τομέα. [Ιούλιος 2011]

Προετοιμάζεται νομοθεσία και άλλες διαρθρωτικές ενέργειες [Q3-2011] και υιοθετείται [Q4-2011] ώστε να υλοποιηθούν τα
ευρήματα των εκθέσεων οι οποίες αναλύουν την δυνητική συμβολή του τομέα του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου στην
ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ευελιξία των τιμών στην ελληνική οικονομία.

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. [Q3-2011] Βάσει αυτών των μελετών, η Κυβέρνηση
προετοιμάζει συγκεκριμένες δράσεις και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. [Q4-2011]
Επιχειρηματικό περιβάλλον
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Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα σχέδιο [Q2-2011] για μια «Επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα» για την άρση των 30 πλέον σημαντικών
εναπομείναντων περιορισμών 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 των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (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
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μείωση της πολυπλοκότητας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αποσαφήνιση όλων των κατηγοριών των δαπανών που δεν
εκπίπτουν.

Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για μια «Επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα». [Q2-2011]

Η Κυβέρνηση ξεκινάει 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. [Q2-2011]

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 [Q3-2011].

Υιοθετείται νομοθεσία για την απλοποίηση και την σύντμηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των έργων που υπόκεινται σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και του χρόνου για τις διαδικασίες έγκρισης στα επίπεδα του μέσου όρου της Ε.Ε. Η επιτάχυνση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης διασφαλίζεται από την υποχρέωση της εκδίδουσας αρχής να προχωρήσει στην διαδικασία
έγκρισης μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. [Ιούλιο 2011]
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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. [Q3-2011]

Καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του εμπορικού επιμελητηρίου. Η σχετική εγγραφή απλοποιείται και
γίνεται εθελοντική. [Q3-2011]

Για να προωθηθεί η προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του τουρισμού, της
ενέργειας και των ακινήτων, η Κυβέρνηση επιταχύνει την επανεξέταση των αιτήσεων ιδιωτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και
προωθεί τουλάχιστον [ένα] μεγάλο έργο του δημόσιου τομέα. [Q3-2011]

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 εισάγει νομοθεσία με στόχο την άμβλυνση των φορολογικών εμποδίων στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, όπως η μη
μεταφορά συσσωρευμένων ζημιών μαζί με την επιχείρηση και ο περίπλοκος υπολογισμός του ‘πλεονάζοντος κέρδους’ (Νόμος
3522/2006, Άρθρο 11) στην μεταβίβαση ιδιωτικών εταιριών περιορισμένης ευθύνης. [Q3-2011]

Παρουσιάζεται μία αξιολόγηση των επιπτώσεων του Νόμου 3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών για την σύσταση
εταιριών σε όρους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. [Q3-2011]
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Η Κυβέρνηση υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο της ρύθμισης για την υπηρεσία εποπτείας της αγοράς, όπως
προβλέπεται από το Άρθρο 53 (2) του δίκαιου του Ανταγωνισμού. [Q3-2011]

Η Κυβέρνηση παρέχει επαρκείς πόρους για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης 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 [Q4-2011]

Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση της αγοράς σε συνέχεια του ελέγχου που έγινε το δεύτερο τρίμηνο του 2011. [Q12012]

Μεταφορές

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει τη τριμηνιαία επικαιροποίηση των υπαρχόντων επιχειρησιακών σχεδίων των ΟΣΕ/ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ με
αναλυτικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και επιβολής καθώς και ρεαλιστικών βασικών δεικτών απόδοσης και δεικτών
σύγκρισης για κάθε κατηγορία δράσης. Μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2011, η διαδικασία συγχώνευσης του ομίλου
ΟΑΣΑ τελειώνει και παρακολουθείται για να διασφαλιστεί πως ο όμιλος δεν είναι ελλειμματικός.

81

Νομοθεσία για την απελευθέρωση των τουριστικών λεωφορείων υιοθετείται έως τέλος Ιουλίου. Δευτερεύουσα νομοθεσία που
καθιερώνει το κόστος και τον χρόνο που απαιτούνται για την έκδοση νέων αδειών θα υιοθετηθεί έως τέλος Σεπτεμβρίου. Το κόστος
αυτό δε θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος και ο απαιτούμενος χρονικός ορίζοντας δε θα υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες
συνολικά.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν είναι ελλειμματική [Q3-2011] και προετοιμάζεται για ιδιωτικοποίηση. [Q4-2011]

Η Κυβέρνηση καταθέτει ένα άρθρο 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 έργων τα οποία έχουν εντοπιστεί από τους διορισμένους χρηματοοικονομικούς
συμβούλους. [Q3-2011] Αφού διασφαλιστεί πως τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι οικονομικά βιώσιμα, η Κυβέρνηση ξεκινά μια
αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγής η οποία οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή τους. [Q4-2011]

Υποβάλλεται μια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών γραμμών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) η οποία παρουσιάζει τις
επιλογές για απελευθέρωση. [Q3-2011]

Υιοθετούνται οι απαραίτητες εκτελεστικές πράξεις κατ’ εφαρμογή του νόμου 3887/2010 (άρθρο 14(11)) η οποία εξειδικεύει το
κόστος έκδοσης νέας άδειας οδικού μεταφορέα. Το κόστος αυτό είναι διαφανές, έχει υπολογιστεί αντικειμενικά σε σχέση με τον
αριθμό των οχημάτων των οδικών μεταφορέων και δεν υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος. [Q4-2011]

Ενέργεια
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Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει την πρόσβαση τρίτων στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από λιγνίτη. [Q2-2011]
Υιοθέτηση νομοθεσίας ώστε να δοθεί η διοίκηση των υδάτινων αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα. [Ιούλιος 2011]

Για να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής:



υιοθετείται ο νόμος για το διαχωρισμό του Χειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΧΣΜ) και του Χειριστή Συστήματος Διανομής
(ΧΣΔ), σε συμμόρφωση με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας [Ιούλιος 2011]



ο ΧΣΜ ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο[Ιούλιος 2011]. Ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες μετατάξεις υπαλλήλων και
μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων [Q3-2011]



ο ΧΣΔ ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο [Ιούλιος 2011]. Ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες μετατάξεις υπαλλήλων [Q1-2012]

Μεταβιβάζονται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) όλες οι ρυθμιστικές εξουσίες που αποδίδονται από την Ε.Ε. στους ρυθμιστές
ενέργειας στο τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας (αδειοδότηση, πρόσβαση στο δίκτυο, χρεώσεις δικτύου, επίβλεψη
αγοράς, κλπ.). [Ιούλιος 2011]

Υιοθετούνται μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΡΑΕ δηλαδή αμερόληπτος και διαφανής ορισμός του διοικητικού
συμβουλίου, διοικητικές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό, κλπ., σύμφωνα με το τρίτο πακέτο
απελευθέρωσης της ενέργειας. [Ιούλιος 2011]
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Η Κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη. [Q3-2011]

Παρουσιάζονται λεπτομερή σχέδια για την διασφάλιση ενός μέγιστου ανοίγματος της αγοράς αναφορικά με το μη διασυνδεδεμένο
σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, 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 της Πράξης 44 Οδηγία 2009/72 για
μικρά απομονωμένα δίκτυα. [Q3-2011]

Τα υδάτινα αποθέματα διαχειρίζονται αποτελεσματικά και δίκαια από έναν ανεξάρτητο φορέα. [Q3-2011]

Ο διαχωρισμός του ΧΣΜ (για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο) και του ΧΣΔ (για την ηλεκτρική ενέργεια) οριστικοποιείται
στην πράξη. [Q1-2012]

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]
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Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την εφαρμογή των μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης από τρίτους στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη. Τα τρίτα μέρη μπορούν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη
στην Ελληνική αγορά. [Q2-2012]

Ερεύνα 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, και παρουσιάζει ένα 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. [Q4-2011]

Καλύτερη Νομοθέτηση

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία για τη βελτίωση της νομοθετικής διακυβέρνησης καλύπτοντας ιδιαιτέρως:

 τις αρχές της «καλύτερης νομοθέτησης».
 τις υποχρεώσεις των νομοθετών για την εκπλήρωση αυτών των αρχών.

85

 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. [Ιούλιο 2011]

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.
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 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 για την
ατζέντα της καλύτερης νομοθέτησης. [Ιούλιος-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 βασικό σενάριο του 2008) στις 13
περιοχές προτεραιότητας [Ιούλιος 2011]

Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων του Διαθρωτικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής
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Υιοθετείται και εφαρμόζεται άμεσα νομοθεσία για τη συντόμευση προθεσμιών και την απλοποίηση διαδικασιών για τη ανάθεση
συμβολαίων και τις απαλλοτριώσεις γης, συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές
προθεσμίες. [Q3-2011]

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για τις αιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση πόρων από το διαρθρωτικό ταμείο και το
ταμείο συνοχής της Ε.Ε. όπως ορίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους θα μετράται βάσει
πιστοποιημένων στοιχείων. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση επιτυγχάνει έναν εξαμηνιαίο στόχο υποβολής 5 αιτήσεων για μεγάλα έργα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρέχει στοιχεία για δαπάνες για μη στοχευμένα ελάχιστα μέτρα (de minimis) κρατικής επιχορήγησης
που δηλώθηκαν στην Επιτροπή το 2010. [Q2-2011]

Η Κυβέρνηση υιοθετεί και εφαρμόζει τις κατάλληλες πράξεις για την εξασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης
προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων μέσα στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. [Q2-2011]
Πίνακας 1: Στόχοι για τις αιτήσεις πληρωμών για την απορρόφηση κονδυλίων από το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
(προγραμματική περίοδος 2007-2013) που θα υποβληθούν μεταξύ 2010 και 2013 (σε εκατομμύρια ευρώ)
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2010
Ευρωπαϊκό Περιφερειακό

Στόχος: 2 330.0

Ταμείο και Ταμείο Συνοχής

Αποτέλεσμα:

2011

2012

2013

2 600

2 850 3 000

2 372.4
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο
Στόχος για το πρώτο εξάμηνο
του έτους
Στόχος για το δεύτερο
εξάμηνο του έτους
Συνολικός ετήσιος στόχος

Στόχος: 420.0
Αποτέλεσμα:

750

880

890

447.6
-

1 105

1 231 1 284

-

2 245

2 499 2 606

3 350

3 730 3 890

Στόχος: 2 750
Αποτέλεσμα 2 820

Η Κυβέρνηση ξεκινά ένα εσωτερικό πιλοτικό διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για έγκριση προτάσεων
έργων και για την υλοποίηση δημοσίων έργων.[Q3-2011]

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για τις αιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση των πόρων του διαρθρωτικού ταμείου και του
ταμείου συνοχής της ΕΕ, όπως ορίζονται στον πίνακα 1. Η συμμόρφωση με τους στόχους αυτούς θα μετράται βάσει πιστοποιημένων
στοιχείων. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση καταθέτει 10 επιπλέον αιτήσεις για μεγάλα έργα στην Επιτροπή με στόχο την επίτευξη ενός
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ετήσιου στόχου για κατάθεση 15 αιτήσεων για μεγάλα έργα. Για την επίτευξη των στόχων απορρόφησης, η προσφυγή σε μη
στοχευμένα ελάχιστα μέτρα (de minimis) κρατικής επιχορήγησης θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί. Η Κυβέρνηση παρέχει στοιχεία για
δαπάνες που αφορούν μη στοχευμένα ελάχιστα (de minimis) μέτρα κρατικής επιχορήγησης συγχρηματοδοτούμενα από τα
διαρθρωτικά ταμεία το 2011.[Q4-2011]

Το διαδικτυακό εργαλείο ανοιχτής πρόσβασης για τον έλεγχο των διαδικασιών έγκρισης των προτάσεων έργων και υλοποίησης των
δημοσίων έργων καθίσταται πλήρως επιχειρησιακό. [Q4-2011]

Η διοικητική επάρκεια όλων των διαχειριστικών αρχών και ενδιάμεσων φορέων των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-13 πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (ποιότητα διοίκησης) [Q4-2011]

Παρουσιάζεται μια έκθεση για τις δραστηριότητες της ομάδας δράσης που αξιολογεί την πρόοδο διασφάλισης της γρήγορης
υλοποίησης της απορρόφησης των διαρθρωτικών πόρων και προτείνει βελτιώσεις όπου είναι αναγκαίο. [Q4-2011]

Η Κυβέρνηση παρέχει μία αξιολόγηση επιπτώσεων των μέτρων που υιοθετήθηκαν από τον Μάιο του 2010 για την επιτάχυνση της
απορρόφησης των διαρθρωτικών πόρων και των πόρων του ταμείου συνοχής και υποδεικνύει τυχόν περαιτέρω μέτρα. [Q4-2011]
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Για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικούς συστήματος

Η ανεξάρτητη ομάδα δράσης για την εκπαίδευση δημοσιεύει ένα αναλυτικό προσχέδιο για την βελτίωση της επάρκειας και της
αποτελεσματικότητας στη χρήση πόρων στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Το προσχέδιο αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένες
προτάσεις πολιτικής τις οποίες το Υπουργείο Παιδείας λαμβάνει υπόψη για υλοποίηση. [Q2-2011]

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 ανεξάρτητη ομάδα δράσης. [Q3-2011]

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 ξεκινάει την δημοσίευση εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου για την υλοποίηση του νόμου
για την διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.[Q4-2011]

Για την 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 την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση:

(i)

διασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρη επιβολή των συμβολαίων, των κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών
αποφάσεων
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(ii)

αυξάνει την αποτελεσματικότητα διευρύνοντας τα προσόντα των ανώτερων δικαστών στους οποίους έχει ανατεθεί η διοίκηση
των δικαστηρίων

(iii) μειώνει τη βραδύτητα του συστήματος μέσω της μείωσης των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούν και της διευκόλυνσης
των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης τους.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση:



δημιουργεί ένα σχέδιο εργασίας για την εκκαθάριση των φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά πρωτοδικεία και
εφετεία έως το τέλος Ιουλίου 2013, που περιλαμβάνει εξαμηνιαίους ενδιάμεσους στόχους για μείωση των εκκρεμών υποθέσεων
τουλάχιστον 15% μέχρι τα τέλη 2011, 50% μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2012 και 80% μέχρι τα τέλη του 2012 [Q2 2011]



διεξάγει, από κοινού με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, μελέτη των εκκρεμών υποθέσεων σε όλα τα υπόλοιπα δικαστήρια,
συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
μέχρι τέλος Μαρτίου 2012 και ανάλυσή τους μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012. [Q2 2011]



εισάγει συνοδευτικά μέτρα στο νόμο για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της διοίκησης της πολιτικής δικαιοσύνης
προωθώντας την ευρέως διαδεδομένη χρήση της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, της ηλεκτρονικής υπογραφής και της
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάστασης των μεμονωμένων υποθέσεων [Q3 2011]



θέτει σε εφαρμογή εκτελεστικούς κανόνες του Νόμου 3898 για τη διαιτησία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [Q3 2011]



βελτιώνει τους εναλλακτικούς εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και προωθεί ενεργά τον προδικαστικό
συμβιβασμό, τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία [Q3-2011
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εντοπίζει τις αδρανείς υποθέσεις [Q3 2011]



μειώνει το χρόνο επεξεργασίας υποθέσεων μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων πρόσθετων μέτρων αποτελεσματικότητας,
συμπεριλαμβανομένων της απλοποίησης της εγγραφής υποθέσεων, του εξορθολογισμού της διαχείρισης των πινακίων
αποσκοπώντας στην επίλυση των υποθέσεων που είναι εγγεγραμμένες σε πινάκια, και παρέχοντας ηλεκτρονική υποστήριξη
στους δικαστές ώστε να επιτραπεί η έκδοση των γραπτών αποφάσεων σε δύο εβδομάδες από τη στιγμή λήψης της εκάστοτε
απόφασης [Q3 2011]



Η Κυβέρνηση υιοθετεί μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης συμφωνιών που προέρχονται
από εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια με τον ίδιο τρόπο όπως οι περιπτώσεις
αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. [Q4 2011]



Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων, η Κυβέρνηση τροποποιεί το Ν. 1756/1988 σχετικά με την οργάνωση
των δικαστηρίων και την κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανόνες, πάντα
σεβόμενη την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, προκειμένου να επιτρέψει και να διευκολύνει την εισαγωγή μέτρων διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού στα δικαστήρια όπως η κινητικότητα των δικαστικών υπαλλήλων, κίνητρα για την αποτελεσματική
διοίκηση των δικαστηρίων και συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης για δικαστικούς υπαλλήλους με καθήκοντα
διοίκησης. [Q1 2012]



Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να είναι σε θέση να δημοσιεύει τετραμηνίες εκθέσεις για το ποσοστά ανάκτησης, τη
διάρκεια και το κόστος των υποθέσεων εταιρικών πτωχεύσεων και φορολογικών υποθέσεων. [Q4 2011]



διενεργεί μια αξιολόγηση του κατά πόσο η μεταρρύθμιση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και η θέσπιση του Νόμου 3898
για διαιτησία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα στα οποία η νομοθέτηση αποσκοπούσε [Q4
2011]
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αυξάνει τα δικαστικά τέλη για αστικές και διοικητικές υποθέσεις , [Q4 2011]



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), παρέχοντας βασικά στοιχεία απόδοσης συμπεριλαμβανομένων του αριθμού
των δικαστών και του προσωπικού, αριθμού υποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων 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]



Η Κυβέρνηση επιβάλλει πρόσθετα αποτρεπτικά μέτρα ενάντια σε μη συνεργάσιμους οφειλέτες σε υποθέσεις αναγκαστικής
εκτέλεσης [Q1 2012]



Η Κυβέρνηση διευρύνει τα αναγκαία προσόντα των ανώτερων δικαστών στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα διοίκησης
δικαστηρίων, μέσω προγραμμάτων διαρκούς διοικητικής εκπαίδευσης [Q1 2012]



Η Κυβέρνηση επιτρέπει τη πρόσβαση στο ρυθμιζόμενο επάγγελμα των διαμεσολαβητών σε μη νομικούς σύμφωνα με την
πρόβλεψη του Μνημονίου για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα [Q1 2012]



Δημιουργεί μια ομάδα εργασίας, η οποία είναι αντιπροσωπευτική της νομικής κοινότητας και συμπεριλαμβάνει ανεξάρτητους
νομικούς εμπειρογνώμονες για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές όσο αφορά, μεταξύ άλλων, (i) στη διαχείριση υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
διαγραφής των αδρανών υποθέσεων από τα αρχεία των δικαστηρίων (ii) στην εκτέλεση αποφάσεων και διαταγών πληρωμής,
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ειδικά για υποθέσεις μικροδιαφορών με σκοπό να μειωθεί ο ρόλος των δικατών σε αυτές τις διαδικασίες και (iii) στην επιβολή
κανονιστικών προθεσμιών για δικαστικές διαδικασίες, ειδικά για διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και για την επιβολή χρεών
και για τις περιπτώσεις χρεοκοπίας [Q2 2012]


Η Κυβέρνηση αξιολογεί το σχέδιο μείωσης των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια το
οποίο διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2011 και λαμβάνει διορθωτικές δράσεις σε περίπτωση αποκλίσεων με στόχο την
επίτευξη της πλήρους διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013. [Q3 2012]



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 υποθέσεων που εκκρεμούν στα υπόλοιπα
δικαστήρια κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό ως το τέλος Ιουλίου 2013 και αρχίζει την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. [Q3
2012]



Η ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις για: 1) τη
διαχείριση υποθέσεων, 2) τη μείωσης του ρόλου του δικαστή στην εκτέλεση των αποφάσεων και στις διαταγές πληρωμών και 3)
για επιβολή κανονιστικών υποχρεωτικών προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες [Q4 2012]
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Η Κυβέρνηση θεσπίζει μια επιτροπή για την επίβλεψη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων η οποία και θα αξιολογεί που απαιτείται
μεγαλύτερη επάρκεια και τεχνική βοήθεια. Η επιτροπή θα διορίζει διαχειριστές έργου για κάθε μία πρωτοβουλία που πρέπει να
αναληφθεί σε διάφορους τομείς (μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών,
προώθηση των επενδύσεων και δικαστική μεταρρύθμιση), θέτοντας ξεκάθαρους ρόλους ευθύνης και λογοδοσίας. Η επιτροπή θα
είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη, χρήση και δημοσίευση δεικτών παρακολούθησης κάθε μίας από τις βασικές πρωτοβουλίες
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε τριμηνιαία βάση.[Ιούλιος 2011]

Συμπληρωματικά με την τεχνική βοήθεια η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ, η Κυβέρνηση θα ζητήσει
επιτόπια μακροπρόθεσμη τεχνική βοήθεια που θα παρέχεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε τομείς προτεραιότητας όπως η υγεία και
οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση (π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πληροφοριακή
συστήματα), η αναδιάρθρωση δημόσιων επιχειρήσεων (π.χ. αξιολογήσεις απόδοσης), η δημοσιονομική διαχείριση (π.χ. διοικητική
αναδιοργάνωση και παρακολούθηση δαπανών) και η φορολογία (π.χ. μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς και τεχνικές
ελέγχου).[Q3-2011]
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Παράρτημα 1 : Επιπρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2011 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική 2012-15
Τα επιπρόσθετα μέτρα για το 2011 και η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική (ΜΔΣ) μέχρι το 2015 θα περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:

Περικοπές στο μισθολογικό κόστος κατά τουλάχιστον 770 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 600 εκ. ευρώ το 2012, 448 εκ.



ευρώ το 2013, 306 εκ. ευρώ το 2014 και 71 εκ. ευρώ το 2015 μέσω της εφαρμογής της μείωσης του προσωπικού επιπρόσθετα από
τον κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις (1 προς 10 για το 2011), της αύξησης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας
για τους δημόσιους υπαλλήλους από 37.5 σε 40 και της μείωσης των υπερωριών, της μείωσης του αριθμού των επ’ αμοιβή
επιτροπών και συμβουλίων, της μείωσης σε άλλες επιπλέον αποζημιώσεις επιδόματα και μπόνους, της μείωσης των συμβασιούχων
(50% το 2011 και επιπλέον 10% από το 2012 και μετά), του προσωρινού παγώματος της αυτόματης ωρίμανσης, της υλοποίησης της
νέας μισθολογικής κλίμακας, της εισαγωγής της μερικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και της άνευ αποδοχών άδειας, της
μείωσης στον αριθμό των εισακτέων στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, της μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού σε
εργασιακή εφεδρεία, όπου θα πληρώνεται κατά μέσο όρο στο 60% του μισθού του (εξαιρώντας υπερωρίες και άλλες επιπρόσθετες
αμοιβές), έως 12 μήνες, και μέσω της περικοπής στο επίδομα παραγωγικότητας κατά 50%.

Περικοπές στα λειτουργικά έξοδα του κράτους κατά τουλάχιστον 190 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 92 εκ. ευρώ το 2012,



161 εκ. ευρώ το 2013, 323 εκ. ευρώ το 2014 και 370 εκ. ευρώ το 2015 μέσω της υλοποίησης των ηλεκτρονικών συμβάσεων (eprocurement) για όλες τις δημόσιες συμβάσεις, του εξορθολογισμού των δαπανών για ενέργεια των δημοσίων υπηρεσιών, της
μείωσης στις δαπάνες ενοικίων ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότερης χρήσης της δημόσιας περιουσίας, της μείωσης στις
δαπάνες τηλεπικοινωνιών, της κατάργησης της δωρεάν διανομής εφημερίδων, της μείωσης των λειτουργικών δαπανών στον
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τακτικό προϋπολογισμό για όλους τους τομείς, της εφαρμογής κριτηρίων αναφοράς για τις δημόσιες δαπάνες μετά από ένα χρόνο
πλήρους εφαρμογής του ΟΠΣ για τις δαπάνες της γενικής Κυβέρνησης.

Περικοπές στις δαπάνες των νομικών προσώπων δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και στις μεταβιβάσεις προς άλλους



φορείς κατά τουλάχιστον 540 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 150 εκ. ευρώ το 2012, 200 εκ. ευρώ το 2013, 200 εκ. ευρώ το 2014
και 150 εκ. ευρώ το 2015 μέσω της αξιολόγησης του σκοπού, της βιωσιμότητας και των δαπανών όλων των φορέων που
επιδοτούνται από τον δημόσιο τομέα καθώς και μέσω των συγχωνεύσεων και του κλεισίματός τους, μέσω των
συγχωνεύσεων/κλεισίματος και μείωσης των επιδοτήσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης), μέσω της μείωσης στις κρατικές επιχορηγήσεις προς φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης και μέσω ενός σχεδίου δράσης
για το κλείσιμο, συγχώνευση και μείωση μεγέθους φορέων.

Εξοικονομήσεις από τις δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 414 εκ. ευρώ το 2012 και επιπλέον 329 εκ. ευρώ το 2013,



297 εκ. ευρώ το 2014 και 274 εκ. ευρώ το 2015 μέσω της αύξησης των εσόδων του ΟΣΕ, ΟΑΣΑ και άλλων εταιριών, της υλοποίησης
των σχεδίων αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, της Ελληνικής Αεροπορικής
Βιομηχανίας, του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας, της πώλησης περιουσιακών στοιχείων των εταιριών που δεν
σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητές τους, της μείωσης στις δαπάνες προσωπικού, της μείωσης των επιχειρησιακών δαπανών
και μέσω συγχωνεύσεων ή κλεισίματος επιχειρήσεων.

Περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα κατά τουλάχιστον 133 εκ. ευρώ το 2013 και επιπλέον



133 εκ. ευρώ το 2014 και 134 εκ. ευρώ το 2015, επιπλέον της μείωσης στις προμήθειες αμυντικού υλικού (παραδόσεις) κατά 830
εκ. ευρώ από το 2010 μέχρι το 2015.
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Περικοπές στις φαρμακευτικές δαπάνες και τις δαπάνες υγείας κατά τουλάχιστον 310 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 697



εκ. ευρώ το 2012, 349 εκ. ευρώ το 2013, 303 εκ. ευρώ το 2014 και 463 εκ. ευρώ το 2015 μέσω της υλοποίησης ενός νέου “χάρτη
υγείας” και την αντίστοιχη μείωση στις δαπάνες των νοσοκομείων, της επανεξέτασης του σκοπού και των δαπανών των μη
νοσοκομειακών φορέων, της υλοποίησης του κεντρικού συστήματος προμηθειών, της μείωσης στο μέσο κόστος ανά ασθενή μέσω
της κατηγοριοποίησης των ασθενών (case mixing), της μείωσης στις υπηρεσίες που παρέχονται στους μη ασφαλισμένους (gatekeeping function), της εισαγωγής χρέωσης για υπηρεσίες που παρέχονται σε αλλοδαπούς, της λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), της ηλεκτρονικής σάρωσης από το ΙΚΑ των χειρόγραφων συνταγών, της επέκτασης της λίστας
των φαρμακευτικών που δεν χρειάζονται συνταγογράφηση, των νέων τιμών των φαρμάκων, της εγκαθίδρυσης της ασφαλιστικής
τιμής από τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της πλήρους εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα κατά τουλάχιστον 1188 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 1230 εκ. ευρώ το 2012, 1025



εκ. ευρώ το 2013, 1010 εκ. ευρώ το 2014 και 700 εκ. ευρώ το 2015 μέσω μίας προσαρμογής στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης,
μέσω της μεταρρύθμισης στο σύστημα αναπηρικών συντάξεων, μέσω της απογραφής των συνταξιούχων και μέσω διασταυρώσεων
των δεδομένων με την πλήρη υλοποίηση του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και του ανώτατου ορίου στις συντάξεις, μέσω του
εξορθολογισμού των κριτηρίων για τους συνταξιούχους (ΕΚΑΣ), του εξορθολογισμού των δικαιωμάτων και των δικαιούχων του ΟΕΕΟΕΚ και ΟΑΕΔ, μέσω περικοπών στα εφάπαξ που δίνονται στους συνταξιούχους, μέσω διασταυρώσεων των προσωπικών
δεδομένων από την εισαγωγή ανώτατων ορίων για εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, μέσω της
μείωσης στις βασικές συντάξεις του ΟΓΑ και στα κατώτερα όρια συντάξεων των άλλων ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και
αυστηροποίησης των κριτηρίων που βασίζονται στη μόνιμη διαμονή, μέσω της μείωσης των δαπανών των κοινωνικών επιδομάτων
μέσω των διασταυρώσεων των δεδομένων, μέσω της ενιαίας νομοθεσίας για τα επιδόματα υγείας για όλα τα ταμεία κοινωνικής
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ασφάλισης, μέσω των ενιαίων συμβάσεων με ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, μέσω της αξιολόγησης των κοινωνικών
επιδομάτων σε χρήμα και είδος που θα οδηγήσει στην κατάργηση των λιγότερο αποτελεσματικών, μέσω της αύξησης της ειδικής
εισφοράς (νόμος 3863/2010) των συνταξιούχων που η μηνιαία σύνταξή τους υπερβαίνει τα 1700 ευρώ, μέσω της αύξησης της
ειδικής κοινωνικής εισφοράς που πληρώνεται από συνταξιούχους κάτω των 60 ετών με μηνιαία σύνταξη άνω των 1700 ευρώ, μέσω
της εισαγωγής μιας ειδικής κλιμακωτής εισφοράς για επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ μηνιαίως και της μείωσης στις
επιδοτήσεις προς το ΝΑΤ (το ταμείο συντάξεων των ναυτικών) και προς το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ με ταυτόχρονη μείωση
της συνταξιοδοτικής δαπάνης ή αύξησης των εισφορών από τους δικαιούχους.

Περικοπές σε μεταφορές στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά τουλάχιστον 150 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 355 εκ. ευρώ το



2012, 345 εκ. ευρώ το 2013, 350 εκ. ευρώ το 2014 και 305 εκ. ευρώ το 2015. Οι περικοπές αυτές θα γίνουν κυρίως μέσω μειώσεων
στις δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης ύψους τουλάχιστον 150 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 250 εκ. ευρώ το 2012, 175 εκ. το
2013, 170 εκ. το 2014 και 160 εκ. το 2015. Επιπλέον, τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 105 εκ.
ευρώ το 2012 και επιπλέον 170 εκ. το 2013, 130 εκ. ευρώ το 2014 και 145 εκ. ευρώ το 2015, μέσω της αύξησης σε έσοδα από διόδια,
αμοιβές, δικαιώματα και άλλες πηγές εσόδων σε συνέχεια της συγχώνευσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, και της αύξησης στην
καταβολή δημοτικών τελών σε συνέχεια της αυξημένης συμμόρφωσης σε ότι αφορά τα δημοτικά τέλη ως συνέπεια της εισαγωγής
απαίτησης πιστοποιητικού ενημερότητας δημοτικών τελών.

Περικοπές στις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (επιχορηγήσεις δημοσίων επενδύσεων και



επιχορηγήσεις σχετιζόμενες με επενδύσεις) και στις διοικητικές δαπάνες κατά 950 εκ. ευρώ το 2011, εκ των οποίων τα 350 εκ.
ευρώ θα είναι σε μόνιμη βάση και επιπλέον 154 εκ. ευρώ (διοικητικές δαπάνες) το 2012.
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Αυξήσεις στους φόρους κατά τουλάχιστον 2017 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 3678 εκ. ευρώ το 2012, 156 εκ. ευρώ το



2013 και 685 εκ. ευρώ το 2014 μέσω της αύξησης του ΦΠΑ στα εστιατόρια και στα μπαρ από 13 σε 23 τοις εκατό από το Σεπτέμβριο
του 2011, της αύξησης στους φόρους ακίνητης περιουσίας, της μείωσης του αφορολόγητου στα 8000 ευρώ και υιοθέτησης μίας
προοδευτικής εισφοράς αλληλεγγύης, της αύξησης στην φορολόγηση με τεκμήρια εισοδήματος και τελών στους ελεύθερους
εισοδηματίες, της μείωσης στις απαλλαγές φόρων/δαπανών, των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς για προϊόντα καπνού με πιο
γρήγορη την πληρωμή του ειδικού φόρου και αλλαγών στη φορολογική διάρθρωση, μέσω του ειδικού φόρου στα αναψυκτικά, των
ειδικών φόρων στο φυσικό αέριο και το υγροποιημένο αέριο, της κατάργησης του φορολογικού πλεονεκτήματος για το πετρέλαιο
θέρμανσης (για τις επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο 2011 και ύστερα, και για τα νοικοκυριά σταδιακά από τον Οκτώβριο 2011 έως
τον Οκτώβριο 2013), της αύξησης στα τέλη κυκλοφορίας, των έκτακτων εισφορών σε αυτοκίνητα, μηχανές και πισίνες, της αύξησης
των προστίμων για αυθαίρετα κτίσματα και της τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων, της φορολόγησης σκαφών και γιότ, της
ειδικής εισφοράς πάνω σε ακίνητα μεγάλης αξίας, της ειδικής εισφοράς για τους χώρους καπνιζόντων.

Βελτιώσεις στη φορολογική συμμόρφωση κατά τουλάχιστον 878 εκ. ευρώ το 2013 και επιπλέον 975 εκ. ευρώ το 2014 και



1147 εκ. ευρώ το 2015

Αυξήσεις στα έσοδα από κοινωνικές εισφορές κατά τουλάχιστον 629 εκ. ευρώ το 2011 και επιπλέον 259 εκ. ευρώ το 2012,



714 εκ. ευρώ το 2013, 1139 εκ ευρώ το 2014 και 504 εκ. ευρώ το 2015 μέσω της πλήρους εφαρμογής μιας μοναδικής ενοποιημένης
μεθόδου πληρωμής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, της αύξησης στις εισφορές για τους δικαιούχους του ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, της
ίδρυσης του ταμείου αλληλεγγύης δικαιούχων του ΟΑΕΕ, της προσαρμογής των εισφορών ανεργίας για τους εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα και μέσω της εισφοράς ανεργίας από τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
των δημοσίων επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημοσίων φορέων.
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Αν κριθεί απαραίτητο, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και τους εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ, τα μέτρα
αυτά μπορεί να αντικατασταθούν από άλλα μέτρα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης απόδοσης.

Παράρτημα 2: Όροι αναφοράς για το φορέα αποκρατικοποιήσεων

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
Ο φορέας αποκρατικοποιήσεων (Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας) θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διακυβέρνηση

Το ταμείο θα συσταθεί με βάση το ελληνικό δίκαιο, έχοντας διάρκεια έξι ετών, θα διευθύνεται επαγγελματικά και θα διοικείται από
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Τα μέλη του ΔΣ θα διορίζονται από τη Βουλή, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, για
ορισμένη θητεία, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται. Το ΔΣ θα συνθέτουν πρόσωπα εγνωσμένης διεθνούς κατάρτισης στο
συγκεκριμένο τομέα και θα είναι εφοδιασμένο με ευρείες εξουσίες, προκειμένου να πραγματοποιεί όλες τις πράξεις αποεπένδυσης
και διοίκησης εντός του πλαισίου του σκοπού και του συμφέροντος του Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της
Ευρωζώνης θα έχουν το δικαίωμα να ορίζουν δυο παρατηρητές στο ΔΣ. Το Ταμείο μπορεί επίσης να συστήσει μια Συμβουλευτική
Ομάδα, προκειμένου να επωφεληθεί από διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία. Τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό του Ταμείου θα έχουν

102

κάλυψη για ενέργειες που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Βουλή θα εγκρίνει τις πράξεις του ΔΣ και θα
το απαλλάσσει από τις ευθύνες του, τουλάχιστον εξαμηνιαίως.

Διαφάνεια

Το ΔΣ θα δημοσιεύει κάθε τρίμηνο αναφορά των πεπραγμένων του, καθώς και ελεγμένη έκθεση των οικονομικών του στοιχείων. Η
αναφορά πεπραγμένων θα κατατίθεται στη Βουλή και θα παρουσιάζει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αξιοποίησης του
κάθε περιουσιακού στοιχείου.

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και Διαχείριση.

Η πλήρης νομική και οικονομική κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν
(συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτά, όπως το δικαίωμα ψήφου) θα μεταβιβαστούν στο Ταμείο
αμετάκλητα. Ούτε το Δημόσιο ούτε η μεταβιβάζουσα εταιρία πρόκειται να έχουν κάποια εναπομείναντα δικαιώματα κυριότητας ή
άλλα στα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εξουσιών του Δημοσίου.

Εντολή

Το Ταμείο θα έχει την εντολή να αποκρατικοποιήσει με ανοικτό και διαφανή τρόπο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με βάση τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και μόλις κάτι τέτοιο καταστεί τεχνικά εφικτό. Το Ταμείο δεν θα μπορεί να επαναμεταβιβάσει
περιουσιακά στοιχεία στην Κεντρική Κυβέρνηση, εκτός και αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή (π.χ. η σύμβαση παραχώρησης ή

103

μίσθωσης). Το Υπουργείο Οικονομικών θα διατηρήσει την ευθύνη για όλες τις λειτουργικές επιδοτήσεις των εξεταζόμενων
περιουσιακών στοιχείων. Εάν το ΔΣ (κατόπιν εισήγησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων) κρίνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο δεν
μπορεί να πωληθεί, θα διαχωρίζεται και θα πωλείται από το Ταμείο (με τη ρευστοποίηση να αποτελεί μια πιθανή επιλογή). Το
Ταμείο θα ενημερώνεται για τους τριμηνιαίους στόχους σχετικά με τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που θα μεταβιβάζει στην
Κυβέρνηση.
Λειτουργία

Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί τη λειτουργία του μέσω της αρχικής εισφοράς κεφαλαίου εκ μέρους του Δημοσίου ύψους € 30 εκατ. και
στη συνέχεια μέσω των κατάλληλων ποσοστών από τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων (όπως αυτά θα καθορίζονται από το ΔΣ σε
διαβούλευση με τη συμβουλευτική ομάδα). Το Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει συμβούλους για κάθε συναλλαγή,
ώστε να μπορεί να διενεργεί τις δραστηριότητές του με επαρκή ευελιξία. Σύμβουλοι οι οποίοι έχουν ήδη προσληφθεί για
συναλλαγές από την Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (του Υπουργείου Οικονομικών) θα διατηρηθούν
και οι συμβάσεις τους θα μεταφερθούν. Όλοι οι σύμβουλοι για τις συναλλαγές της περιόδου 2011–12 θα προσληφθούν μέχρι το
τέλος Ιουνίου 2011.

Περιορισμοί στο δανεισμό

Το Ταμείο θα μπορεί να δανείζεται χρήματα, με βάση τους κανόνες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της προεξόφλησης ή της
πώλησης ροών εσόδων καθορισμένων περιουσιακών στοιχείων (όπως τα δικαιώματα είσπραξης από τις συμβάσεις παραχώρησης).
Το Ταμείο δε θα μπορεί να παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές του εφόσον αυτό υπάρχει περίπτωση να αποτρέπει ή να καθυστερεί
την αποκρατικοποίηση των εμπλεκόμενων περιουσιακών στοιχείων. Τα καθαρά έσοδα που θα προκύπτουν από τις διαδικασίες
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άντλησης χρημάτων θα αποδίδονται στο Δημόσιο, καθώς επίσης και τα καθαρά έσοδα από τις λοιπές αποκρατικοποιήσεις. Κάθε
δανεισμός θα συντονίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΔΗΧ.
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Παράρτημα 3: Αναμενόμενα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις

Μέχρι τέλος:

Έσοδα
αποκρατικοποιήσεων
Εκατομ. ευρώ

2011

2012

2013

2014

106

Q2

400

Q3

1700

Q4

5000

Q1

7000

Q2

9000

Q3

11000

Q4

15000

Q1

17000

Q2

18000

Q3

20000

Q4

22000

35000

2015

50000

Παράρτημα 4. 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.

Θα παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών
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Μηνιαίως, 15 μέρες
Προκαταρτικά μηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση

μετά το τέλος κάθε

του κρατικού προϋπολογισμού

μήνα; Τα στοιχεία αυτά

(συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανά κύρια

θα πρέπει να

κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά

περιλαμβάνονται και σε

Υπουργείο).

μεταγενέστερες

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο

διαβιβάσεις σε

Οικονομικών)

περίπτωση
αναθεώρησης.

Επικαιροποιημένα μηνιαία στοιχεία για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού για το υπόλοιπο
του έτους, συμπεριλαμβανομένης της

Μηνιαίως, 30 μέρες

ανάλυσης ανά κύρια κατηγορία εσόδων και

μετά το τέλος κάθε

δαπανών και ανά Υπουργείο.

μήνα.

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο
Οικονομικών)
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Προκαταρτικά μηνιαία στοιχεία σε ταμειακή

Μηνιαίως, 30 μέρες

βάση για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης

μετά το τέλος κάθε

εκτός του κράτους.

μήνα; Τα στοιχεία αυτά

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο

θα πρέπει να

Οικονομικών)

περιλαμβάνονται και σε
μεταγενέστερες
διαβιβάσεις σε
περίπτωση
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

Μηνιαίως, 30 μέρες

(συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης ανά

μετά το τέλος κάθε

Υπουργείο και δημόσιο φορέα εκτός κεντρικής

μήνα (ξεκινώντας από

κυβέρνησης) και το μέσο μισθό

τον Ιούνιο του 2010).

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεριδίων
του βασικού μισθού των επιδομάτων και των
μπόνους).
(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονομικών)
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Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό: αριθμός
εργαζομένων, προσλήψεις, αποχωρήσεις,
μετατάξεις μεταξύ κυβερνητικών φορέων, και

Μηνιαίως, 30 μέρες

από και προς το αποθεματικό εργαζομένων,

μετά το τέλος κάθε

ανά φορέα.

μήνα.

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονομικών)
Εβδομαδιαία στοιχεία για την ταμειακή θέση
της κυβέρνησης με ανάλυση της χρήσης και των

Εβδομαδιαίως την

πηγών κεφαλαίου καθώς του αριθμού των

Παρασκευή, αναφορά

καλυπτόμενων ημερών.

για την προηγούμενη

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο

Πέμπτη .

Οικονομικών)
Μηνιαίως, όχι αργότερα
Στοιχεία για την κάτω-από-την-γραμμή
χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης.

από 15 μέρες μετά το
τέλος κάθε μήνα; Τα

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο

στοιχεία αυτά θα

Οικονομικών)

πρέπει να
περιλαμβάνονται και σε
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μεταγενέστερες
διαβιβάσεις σε
περίπτωση
αναθεώρησης.
Στοιχεία για τις εκκρεμείς οφειλές
(συμπεριλαμβανομένων και των
ληξιπρόθεσμων) της γενικής κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων του Κράτους, της

Τριμηνιαίως, μέσα σε

τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοσοκομείων και

55 μέρες μετά το τέλος

των νομικών προσώπων.

κάθε τριμήνου.

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο
Οικονομικών στη βάση στοιχείων από διάφορα
Υπουργεία)
Στοιχεία για τη χρήση των δανείων από τη
διεθνή βοήθεια και διάκριση στις παρακάτω
κατηγορίες: ΤΧΣ, δεσμευμένος λογαριασμός,

Τριμηνιαίως, στο τέλος

αποπληρωμή χρέους, πληρωμές τόκων, άλλες

κάθε τριμήνου

δημοσιονομικές ανάγκες, χτίσιμο ταμειακού
αποθεματικού; Ανά τρίμηνο και σωρευτικά
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Στοιχεία για το δημόσιο χρέος και τις νέες
εγγυήσεις που εκδίδονται από τη γενική
κυβέρνηση προ τις δημόσιες επιχειρήσεις και
τον ιδιωτικό τομέα.
Στοιχεία για το χρέος του λήγει
(προγραμματισμένες αποπληρωμές ανά μήνα,
και διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων

Μηνιαίως, μέσα σε ένα

(έντοκα γραμμάτια και άλλο βραχυπρόθεσμο

μήνα.

χρέος) και μακροπρόθεσμο χρέος (ομόλογα και
άλλα μακροπρόθεσμα)).
Στοιχεία για τις προγραμματισμένες μηνιαίες
εκροές τόκων.
(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο
Οικονομικών)
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Στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία που
αποκρατικοποιούνται και τα έσοδα που
συλλέγονται.

Τριμηνιαίως

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο
Οικονομικών)
Στοιχεία για το χρέος που αποπληρώνεται από
τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις

Μηνιαίως, στο τέλος
κάθε μήνα.

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τον ΟΔΔΗΧ)
Μηνιαίως, μέσα σε
τρεις εβδομάδες από το
Στοιχεία για τις δημόσιες επιχειρήσεις: έσοδα,
δαπάνες, μισθοδοσία, αριθμός εργαζομένων
και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των

τέλος κάθε μήνα για τις
δέκα μεγαλύτερες
επιχειρήσεις.

λήξεων του χρέους των δημόσιων

Τριμηνιαίως μέσα σε

επιχειρήσεων)

τρεις εβδομάδες από το

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο

τέλος κάθε τριμήνου για

Οικονομικών)

τις λοιπές επιχειρήσεις.
Τριμηνιαίως για τις
λήξεις των
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υποχρεώσεων των
δημοσίων
επιχειρήσεων.
Μηνιαία αναφορά των συναλλαγών των εκτός
προϋπολογισμού λογαριασμών.

Μηνιαίως, στο τέλος

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία

κάθε μήνα.

Οικονομικών και Παιδείας)
Μηνιαία αναφορά για την κίνηση των ειδικών
λογαριασμών.

Μηνιαίως, στο τέλος

(Τα στοιχεία συλλέγονται από το Υπουργείο

κάθε μήνα.

Οικονομικών)
Έκθεση για την πρόοδο εκπλήρωσης των
πολιτικών για τις οποίες έχει δεσμευτεί η
Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.

Τριμηνιαίως πριν από
την αντίστοιχη
αξιολόγηση.

(Η έκθεση ετοιμάζεται από το Υπουργείο
Οικονομικών)
Μηνιαία στοιχεία για τις υγειονομικές δαπάνες
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Μηνιαίως, μέσα σε

ανά ταμείο κοινωνικής ασφάλισης με μια

τρεις εβδομάδες από το

υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε

τέλος κάθε μήνα.

τριμήνου.

Ξεκινώντας από τον

(Τα στοιχεία συλλέγονται από τα Υπουργεία

Ιανουάριο του 2011 για

Εργασίας και Υγείας)

το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον
ΟΓΑ και τον ΟΠΑΔ και
από τον Απρίλιο του
2011 και μετά για τα
λοιπά ταμεία
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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

Μηνιαίως, 30 μέρες

συστήματος – συγκεντρωτικοί

μετά το τέλος κάθε

νομισματικοί ισολογισμοί των

μήνα.

πιστωτικών ιδρυμάτων.
Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης
που παρέχεται από τις ελληνικές
τράπεζες στις θυγατρικές του στο
εξωτερικό.12

12
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Μηνιαίως, 15 μέρες
μετά το τέλος κάθε
μήνα.

Κάθε είδος μορφών χρέους και κεφαλαίου καθώς και τις καθαρές υποθέσεις που παρέχονται στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό.

Έκθεση για την κατάσταση ρευστότητας
του τραπεζικού συστήματος.

Εβδομαδιαίως, την
επόμενη εργάσιμη
μέρα.
Τριμηνιαίως, 30 μέρες

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών

μετά την ημερομηνία

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

δημοσιοποίησης κάθε
τριμήνου.
Τριμηνιαίως, 15 μέρες

Έκθεση για τα αποτελέσματα των

μετά το τέλος κάθε

τακτικών τριμηνιαίων τεστ αξιολόγησης

τριμήνου και με βάση

φερεγγυότητας υπό ακραίες συνθήκες.

τη διαθεσιμότητα των
στοιχείων days.

Σταθμισμένος μέσος όρος του λόγου
Δάνεια προς Αξία (LTV) για τα δάνεια
που έχουν υποθήκες ακίνητα
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Ετησίως.

Θα παρέχονται από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό

Εβδομαδιαίως, την

του ΤΧΣ με ένδειξη και επεξήγηση των

επόμενη εργάσιμη

αλλαγών στους λογαριασμούς.

μέρα.
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