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ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

ΕΛΛΑ∆Α 

 
Μνηµόνιο Συνεννόησης  

στις 
Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 

 

 

Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) υπόκεινται σε τριµηνιαίες 
αξιολογήσεις των όρων καθ'όλη την διάρκεια της συµφωνίας. Η αποδέσµευση των 
δόσεων βασίζεται πάνω στην τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε µία 
θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία πραγµατοποιείται σε σχέση µε τα κριτήρια 
πολιτικής της Απόφασης του Συµβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011 (όπως 
έχει τροποποιηθεί - εφεξής καλούµενη "Απόφαση του Συµβουλίου"), και του 
Μνηµονίου Συνεννόησης, που αποτελείται από το Μνηµόνιο οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ) και το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις 
Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής. 

Το παράρτηµα επί της παροχής δεδοµένων αποτελεί τµήµα του Μνηµονίου και το 
πόσο καλά θα εφαρµοστεί, θα ληφθεί υπόψη για την εκτίµηση του βαθµού 
συµµόρφωσης.  

Η Ελλάδα δεσµεύεται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ως προς την υιοθέτηση µορφών πολιτικής οι οποίες 
εµπίπτουν εντός του πεδίου του παρόντος Μνηµονίου παρέχοντας επαρκές χρονικό 
περιθώριο για αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει τριµηνιαία έκθεση σε 
συµµόρφωση µε το Άρθρο 4 της Αποφάσεως του Συµβουλίου. 

Σε εναρµόνιση προς τα συµπεράσµατα της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 
26ης Οκτωβρίου 2011, η Κυβέρνηση θα συνεργασθεί πλήρως µε τα κλιµάκια της 
Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ για την ενίσχυση της παρακολούθησης της 
εφαρµογής του προγράµµατος και θα παρέχει στις οµάδες προσωπικού πρόσβαση σε 
όλα τα σχετικά δεδοµένα και άλλα στοιχεία που αφορούν την Ελληνική διοίκηση.  

Η κυριότητα του προγράµµατος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίηση 
του προγράµµατος παραµένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης. 
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1  Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών 
Αφού υπερκαλύφθηκε ο δηµοσιονοµικός στόχος για το 2012, οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις µέχρι το 
Μάιο ήταν σε γενικές γραµµές σε καλό δρόµο, αλλά συνέβησαν υπερβάσεις στον τοµέα της υγείας. 
Το πρωτογενές ισοζύγιο, σύµφωνα µε τον ορισµό του προγράµµατος ανήλθε -1,3% του ΑΕΠ, 
ελαφρώς καλύτερα από το στόχο του -1,5% του ΑΕΠ. Το συνολικό ισοζύγιο µειώθηκε κατά 3,1 
ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ και έφθασε το 6,3% του ΑΕΠ το 2012. Η υποκείµενη δηµοσιονοµική 
βελτίωση ήταν ακόµη µεγαλύτερη, δεδοµένου ότι επετεύχθη κατά τη διάρκεια µιας βαθιάς ύφεσης.  
 
Μετά τα µέτρα που είχαν ληφθεί τον Μάιο για να αποφευχθεί η εµφάνιση ενός δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος για το 2013 και το 2014, το κλιµάκιο διαπίστωσε ελλείψεις που απειλούσαν την επίτευξη 
των δηµοσιονοµικών στόχων. Ενώ το πολύ µεγάλο και ιδιαίτερα εµπροσθοβαρές πακέτο µέτρων 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης (συνολικού ύψους πάνω από 6,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2013-14) 
εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε µεγάλο βαθµό, ελλείµµατα εµφανίστηκαν σε µια σειρά από τους 
ακόλουθους τοµείς. Πρώτον, το ανανεωµένο δηµοσιονοµικό έλλειµµα αντανακλά υπερβάσεις 
δαπανών στο κύριο ταµείο υγειονοµικής περίθαλψης ΕΟΠΥΥ στους τοµείς της διάγνωσης και των 
ιδιωτικών κλινικών. ∆εύτερον, οι καθυστερήσεις στην έκδοση των λογαριασµών φόρου ακίνητης 
περιουσίας αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση των εσόδων το 2013, διότι η είσπραξη των φόρων θα 
µετατοπιστεί εν µέρει πέραν της περιόδου 2013 σε δεδουλευµένη βάση (δηλαδή, πέρα από το τέλος 
Μαρτίου του 2014). Τρίτον, η απόδοση ορισµένων µέτρων, κυρίως στον τοµέα των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, συµβάλλοντας έτσι στο κενό. Τέλος, η 
κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εντοπίσει άλλα µέτρα εναλλακτικά σε κάποια από τα προηγουµένως 
συµφωνηθέντα µέτρα για το 2014, ειδικότερα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους 
αυτοαπασχολούµενους και την εφαρµογή του νέου µισθολογίου για τις ένοπλες δυνάµεις. 
 
Οι αρχές λαµβάνουν µέτρα για να κλείσει το αναφαινόµενο δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2013-14. 
Συγκεκριµένα, οι αρχές έχουν αναλάβει διορθωτικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των υπερβάσεων 
της υγειονοµικής περίθαλψης. Χάρη στα εργαλεία παρακολούθησης που είναι πλέον διαθέσιµα, οι 
υπερβάσεις δαπανών ανιχνεύτηκαν νωρίς στις διαγνωστικές εξετάσεις του κύριου ταµείου 
υγειονοµικής περίθαλψης ΕΟΠΥΥ και στις ιδιωτικές κλινικές υγειονοµικής περίθαλψης, έτσι ώστε τα 
διορθωτικά µέτρα κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους να µπορούν να παράγουν σηµαντικές 
αποδόσεις. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων σε µόνιµη βάση, µια σειρά από διαρθρωτικά 
µέτρα θα αρχίσουν να υλοποιούνται το φθινόπωρο µε στόχο τον περιορισµό της παροχής υπηρεσιών 
υγείας και την αποφυγή της κατάχρησης των δηµόσια χρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών. Για να 
εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες θα είναι σύµφωνες µε τον προϋπολογισµό µέχρι το τέλος του 2013, ένας 
µηχανισµός ανάκτησης (claw-back) θα εφαρµοστεί στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές 
κλινικές υγειονοµικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, τα τιµολόγια άνω των ετήσιων στόχων ουσιαστικά 
δεν θα αποζηµιώνονται. Εκτός από τις δράσεις στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, µια σειρά 
φορολογικών µέτρων που σχετίζονται µε τη µεταρρύθµιση του φόρου εισοδήµατος - όπως η ειδική 
προσαύξηση αλληλεγγύης στα εισοδήµατα από τόκους και µερίσµατα και η µικρότερη έκπτωση 
φόρου για ιατρικά έξοδα - θα δηµιουργήσει πρόσθετα έσοδα µέσης απόδοσης. Ορισµένα µέτρα που 
προβλέπονται για το 2014 θα µπορούσαν επίσης να είναι εµπροσθοβαρή, όπως ο φόρος πολυτελείας 
και η αύξηση των τελών για αγωγές. Περαιτέρω, το φθινόπωρο οι αρχές θα δηµιουργήσουν ένα 
σχέδιο για τη µείωση των συντελεστών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που θα εισαχθούν σε 
φάσεις κατά τα προσεχή έτη. Οι αρχές έχουν επίσης δεσµευτεί να λάβουν µέτρα προκειµένου να 
επιτευχθούν οι πρωτογενείς στόχοι του προγράµµατος για το 2015-16. 
 
 
∆ηµοσιονοµική Προσαρµογή 
 
Η πορεία προσαρµογής για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείµµατος πρέπει να αποσκοπεί στην 
επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους προγράµµατος τουλάχιστον 0 
εκατ. Ευρώ (0,0% του ΑΕΠ) το 2013, 2.750 εκατ. Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) το 2014, 5.700 εκατ. Ευρώ 
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(3,0% του ΑΕΠ) το 2015 και 8.975 εκατ. Ευρώ (4,5% του ΑΕΠ) το 2016. Αυτοί οι στόχοι για τα 
πρωτογενή πλεονάσµατα συνεπάγονται ένα συνολικό έλλειµµα της Κυβέρνησης της τάξης του 4,1% 
του ΑΕΠ το 2013, 3,3% του ΑΕΠ το 2014, 2,1% του ΑΕΠ το 2015 και 0,8% του ΑΕΠ το 2016. 
 
Οι αριθµοί αυτοί θα µπορούσε να εκτιµηθεί ότι µεταφράζονται σε βελτίωση του κυκλικά 
προσαρµοσµένου πρωτογενούς ισοζυγίου προς το ΑΕΠ από το 4,5% το 2012 σε 6,3% το 2013 και 
κατά µέσο όρο σε περίπου 5½% του ΑΕΠ το 2014-16 και σε ένα κυκλικά προσαρµοσµένο 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ σε - ½% το 2012, 2,1% το 2013, 1,5% το 2014, 0,5% 
το 2015 και -0,4% το 2016, αντανακλώντας το προφίλ της πληρωµής των τόκων. 
 
Οι εισπράξεις από την αποκρατικοποίηση χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων, οι συναλλαγές που σχετίζονται µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
και άλλα µέτρα στήριξης των τραπεζών, καθώς και όλες τις µεταβιβάσεις που συνδέονται µε την 
απόφαση του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2012 σε σχέση µε το εισόδηµα των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), 
που προέρχεται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν θα πρέπει 
να µειώνουν την απαιτούµενη προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και δεν θα υπολογίζονται στην 
αξιολόγηση αυτών των στόχων. 
 
Η πορεία προσαρµογής που αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους, λαµβάνοντας υπόψη την 
επίπτωση των µέτρων για τη µείωση του χρέους που πρέπει να εφαρµοστούν το ∆εκέµβριο του 2012, 
θα ήταν συνεπής µε ένα δείκτη ενοποιηµένου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ περίπου 
160% το 2016. 
 
Η Κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρµογή µια σειρά µέτρων για την ενίσχυση των σχετικών πολιτικών µε 
στόχο την αποφυγή τυχόν αποκλίσεων. Ειδικότερα, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης για τους 
αυτοαπασχολούµενους, η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της στην εφαρµογή αυτού του 
µέτρου το 2014, ιδιαίτερα µε δεδοµένη την αναµενόµενη ανάκαµψη της οικονοµίας, που θα µετριάσει 
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις του µέτρου αυτού στην διαδικασία προσαρµογής στην Ελλάδα.  
 
  
Πριν την εκταµίευση, η Κυβέρνηση θα: 

a. Μεταφέρει νωρίτερα µέσα στο 2013, σύµφωνα µε τον ορισµό του στόχου του 
προγράµµατος, ένα µέρος από το φόρο ακίνητης περιουσίας που εισπράττεται µέσω της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) µε την προσωρινή µείωση της περιόδου 
πληρωµής για τη ∆ΕΗ της τελευταίας δόσης τον Μάρτιο του 2014· 

b. Ολοκληρώσει τις υπογραφές για το Μνηµόνιο Συνεννόησης µε τον Ελληνικό εµπορικό 
στόλο το οποίο, µαζί µε τον φόρο χωρητικότητας, θα εξασφαλίσει 140 εκατοµµύρια ευρώ 
ετήσια έσοδα σε δεδουλευµένη βάση για το 2013-15· 

c. Μεταφέρει νωρίτερα  από 1η Αυγούστου 2013 µέσω νοµοθεσίας, τον φόρο πολυτελείας σε 
αυτοκίνητα, πισίνες, και αεροπλάνα· 

d. Θεσπίσει νοµοθεσία για τον περιορισµό της χρήσης των αφορολόγητων αποθεµατικών για 
τα κεφαλαιακά κέρδη από το 2015, έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα τουλάχιστον κατά 50 
εκατοµµύρια ευρώ το 2014. 

 
Επιπρόσθετα Μέτρα: 

1. Οι Αρχές θα εισαγάγουν ένα τέλος ελλιµενισµού σε σκάφη αναψυχής µε ισχύ από 1η 
Οκτωβρίου 2013 (Αύγουστος 2013). 
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2. Οι Αρχές θα προβεί σε µία συνολική επανεξέταση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
του ΟΑΕΕ, µε στόχο να εντοπίσουν όλες τις ισχύουσες εξαιρέσεις και πρωτοβουλίες για τη 
βελτίωση των ποσοστών είσπραξης εισάγοντας πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες πληρωµής 
(Σεπτέµβριος 2013). 

 

2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό 

ενδιαφέρον 

2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας 

στην οικονομία και την μείωση του δημόσιου χρέους 

Οι αποκρατικοποιήσεις δηµόσιων εταιριών συνεισφέρουν στην µείωση του δηµόσιου χρέους, όπως 
και στην µείωση των επιδοτήσεων, λοιπών µεταβιβάσεων ή κρατικών εγγυήσεων προς τις κρατικές 
επιχειρήσεις. Επίσης, αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων και κατ’ 
επέκταση στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας εν γένει ενώ προσελκύει άµεσες ξένες επενδύσεις. 
Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ελληνικές Αρχές έχουν δεσµευτεί να προχωρήσουν τάχιστα και 
αποτελεσµατικά µε το Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων ακόµα και αν η πώληση περιουσιακών στοιχείων 
υπερβαίνει τη διάρκεια του Οικονοµικού Προγράµµατος Προσαρµογής. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Κυβέρνηση δεσµεύεται να µονώσει τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης από πολιτικές πιέσεις.  
 
Η παροχή βασικών δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών από αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις θα 
διασφαλίζεται πλήρως σύµφωνα µε τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συµµόρφωση µε τη 
συνθήκη της ΕΕ και τους κατάλληλους δευτερογενείς νοµοθετικούς κανόνες. Οι Αρχές πρέπει να 
προχωρήσουν άµεσα στη δηµιουργία του κανονιστικού πλαισίου σε εκείνους τους τοµείς που είναι 
αναγκαίοι για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης (αεροδρόµια, λιµάνια, ύδρευση, ιπποδροµιακό 
στοίχηµα), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 
Η ταχεία µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕ∆ θα διευκολύνει τη διαδικασία 
αποκρατικοποίησης και θα σηµατοδοτήσει την σαφή πρόθεση των Αρχών να επιταχύνουν τη 
διαδικασία αποκρατικοποίησης. Οι Αρχές θα πρέπει να λάβουν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση 
των εκκρεµών ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία είναι µια προϋπόθεση 
για να προχωρήσει µε την αποκρατικοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.   
 
Η αποκρατικοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι υψίστης σηµασίας σε αυτή τη διαδικασία.  
 
Πριν από την εκταµίευση οι Αρχές: 
 

a. Θα θεσπίσουν νοµοθετικές πράξεις που θα επιτρέπουν την πληρωµή των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που οφείλονται στην ΕΥ∆ΑΠ και την ΕΥΑΘ απευθείας από το πρόγραµµα 
εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών· 

b. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα επικυρώσουν τους απλήρωτους λογαριασµούς νερού 
και αποχέτευσης στην ΕΥ∆ΑΠ και στην ΕΥΑΘ και θα στείλουν επίσηµα έγγραφα στο ΓΛΚ 
που θα επιβεβαιώνουν το ύψος του ανεξόφλητου χρέους. 

c. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αποκρατικοποίηση του Ο∆ΙΕ, το κοινοβούλιο θα εγκρίνει το 
νόµο για την αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων µεταξύ της Φίλιππου Ενώσεως και του Νέου 
Αναδόχου. 

 

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

1. Ταχεία έγκριση της απαραίτητης πρωτογενούς και δευτερογενούς νοµοθεσίας και των 
εφαρµοστικών αποφάσεων, σε συνέπεια µε τις απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση 
του Προγράµµατος Αποκρατικοποιήσεων. Όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης που 
εκκρεµούν σε αυτούς τους τρεις τοµείς απαριθµούνται στο παράρτηµα 9.1.  
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2. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης που έχουν σχέση µε δηµόσιες επενδύσεις θα 
επικυρώσουν όλα τα άλλα εκκρεµή χρέη στην ΕΥ∆ΑΠ και την ΕΥΑΘ και θα υποβάλουν 
στο ΓΛΚ µια συµφωνηµένη αξίωση µε τους πιστωτές στο ΓΛΚ (Αύγουστος 2013).  

3. Πληρωµή εκκρεµών λογαριασµών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ 
(Αύγουστος 2013). 

4. Πληρωµή λοιπών εκκρεµών χρεών στην ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ (Σεπτέµβριος 2013). 

5. Υιοθέτηση αµετακλήτων αποφάσεων µέχρι τον Αύγουστο του 2013 για την αναδιάρθρωση, 
συµπεριλαµβανοµένων και της σηµαντικής µείωσης του µεγέθους, πριν από την 
αποκρατικοποίηση ή την εξυγίανση των ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ, σύµφωνα µε τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων, µε σκοπό την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων µέχρι τον 
∆εκέµβριο του 2013. 

6. Υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προετοιµασία των στοιχείων ακίνητης 
περιουσίας (εκκαθάριση τίτλων, αδειοδότηση, κλπ.) δεδοµένων των χρονικών 
καθυστερήσεων που υπάρχουν σε µια τέτοια διαδικασία και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί 
ένας επαρκής αριθµός στοιχείων του ενεργητικού στη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Ως 
εκ τούτου, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν µε τη µεταβίβαση της πλήρους και άµεσης 
ιδιοκτησίας 1000 εµπορικά βιώσιµων ακινήτων στο ΤΑΙΠΕ∆ (έως το τέλος του 2013), µε 
ρυθµό µεταβίβασης 250 ακίνητα ανά τρίµηνο το 2013.  

7. Προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, οι Αρχές:  

i. Θα προτείνουν ένα σχέδιο για την προετοιµασία της υπόλοιπης (που δεν βρίσκονται 
στα πλάνα αποκρατικοποιήσεων) ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην Ελληνική 
∆ηµοκρατία, και διαχειρίζεται η ΕΤΑ∆, για την τιτλοποίηση ή την άµεση 
αποκρατικοποίηση. Επί του παρόντος, περίπου 80.000 δηµόσια ακίνητα είναι υπό 
τη διαχείριση της ΕΤΑ∆. Επιπλέον ακίνητα είναι υπό τη διαχείριση διαφορετικών 
υπουργείων. Η κατάσταση αυτών των ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις είναι 
άγνωστη, ή ανεπαλήθευτη. Αυτό συνεπάγεται σπατάλες και περιορίζει τις 
δυνατότητες για την ανάπτυξη της δηµόσιας περιουσίας και της αποκοµιδής 
εισοδήµατος από αυτήν. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει ανάλυση της 
κατάστασης των ακινήτων και τα βήµατα που απαιτούνται για την γρήγορη 
προετοιµασία των ακινήτων για εκµετάλλευση από το Κράτος. (Νοέµβριος 2013).  

ii. Κατά τα συµφραζόµενα και µε βάση αυτό το πλάνο, η ΕΤΑ∆ µέχρι το Νοέµβριο του 
2013 θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, της 
αποτελεσµατικότητας και της ικανότητας για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών 
από την ΕΤΑ∆ ώστε να ολοκληρωθεί σταδιακά σύµφωνα µε το σχέδιο. 

iii.  Θα φέρουν όλα τα υπόλοιπα (µη λειτουργικά) ακίνητα (π.χ. εκείνα που υπάγονται στο 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Γεωργίας) υπό τη διαχείριση της ΕΤΑ∆ ως τον 
∆εκέµβριο του 2013· 

iv. Οι Αρχές θα ετοιµάσουν µια πρώτη έκθεση προόδου έως τον Ιούνιο του 2013 µε τους 
αριθµούς των ακινήτων ανά Υπουργείο/∆ηµόσιο Νοµικό Πρόσωπο, τη φύση, την 
κατάσταση αυτών των ακινήτων και την παροχή λεπτοµερών πληροφοριών, 
ανάλογα µε την περίπτωση, για την τρέχουσα χρήση του· µια δεύτερη και µία τρίτη 
έκθεση προόδου µε τον αριθµό που έχουν ήδη µεταφερθεί στην ΕΤΑ∆ µέχρι τον 
Αύγουστο του 2013 και τον Οκτώβριο του 2013· και η τελική έκθεση µέχρι τον 
Ιανουάριο του 2014. 
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8. Οι Αρχές θα διασφαλίσουν ότι, δεν θα υπάρξει καµία µεταβίβαση ή παρακράτηση ακίνητου 
περιουσιακού στοιχείου χωρίς τη πρότερη διαβούλευση και συµφωνία του ΤΑΙΠΕ∆ και 
των ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ, σε φορέα εκτός του ΤΑΙΠΕ∆, συµπεριλαµβανοµένων των δήµων και 
των νεοϊδρυθέντων εταιριών ειδικού σκοπού των συνταξιοδοτικών ταµείων ή άλλων 
ειδικών νοµικών φορέων, ή µέχρι τη χρονική στιγµή όπου τα περιουσιακά στοιχεία 
απαραίτητα για το Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων έχουν εξασφαλιστεί. (Συνεχές).  

9. Το ΤΑΙΠΕ∆, αντλώντας κυρίως από µια έκθεση που θα καταρτισθεί από τον ΕΜΣ, θα 
αξιολογήσει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετων εσόδων ή επίσπευσης µελλοντικών 
εσόδων από τον ιδιωτικό τοµέα, µε έµφαση στους διεθνείς επενδυτές, µέσω της 
τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων, µέσα από την αξιοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων που δεν έχουν ακόµη περιλαµβάνονται στο σχέδιο αποκρατικοποίησής του και 
καθορίζονται στην παράγραφο 2.1.9 (Συνεχές). 

10. Το ΤΑΙΠΕ∆ θα συνεχίσει να είναι επιφορτισµένο µε τη πώληση περιουσιακών στοιχείων 
όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριµένα, δεν θα 
υπάρχει περαιτέρω πολιτική επανεξέταση µόλις ένα περιουσιακό στοιχείο µεταβιβαστεί στο 
ΤΑΙΠΕ∆ (Συνεχές). 

11. Το ΤΑΙΠΕ∆ θα δηµοσιεύει τριµηνιαίες αναφορές των βηµάτων του για τη διευκόλυνση των 
αποκρατικοποιήσεων, οικονοµικών λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένου και της 
κατάστασης κερδών και ζηµιών, κατάστασης ταµειακών ροών καθώς και ισολογισµό µέσα 
σε 60 ηµέρες από το τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου (Τριµηνιαίως).  

12. Η εξασφάλιση εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις που σωρευτικά από τον Ιανουάριο του 
2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,6 εκατοµµύρια Ευρώ ως το τέλος 2012, 3,1 
εκατοµµύρια Ευρώ ως το τέλος 2013, 6,5 εκατοµµύρια Ευρώ ως το τέλος 2014, 7,7 
εκατοµµύρια Ευρώ ως το τέλος 2015, 11,1 εκατοµµύρια Ευρώ ως το τέλος 2016. 

 

2.2 Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής 

Πριν την εκταµίευση η Κυβέρνηση θα: 

a. θεσπίσει νοµοθεσία για την εισαγωγή ενός νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
που θα απλοποιεί την υφιστάµενη νοµοθεσία, θα αυξάνει τη διαφάνεια και θα άρει τις 
ασάφειες, ενώ θα επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση, θα ενθαρρύνει τη φορολογική 
συµµόρφωση, και θα εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα µέσα στον κύκλο. Ο νέος 
κώδικας φορολογίας εισοδήµατος θα µειώσει τις απαιτήσεις υποβολής για 
φορολογούµενους µε παρακράτηση φόρου στην πηγή και για όσους λαµβάνουν 
εισόδηµα από επενδύσεις, θα ενσωµατώνει διατάξεις για τη διασυνοριακή 
συγχώνευση και αναδιοργάνωση, και θα θεσπίζει διατάξεις κατά της φοροαποφυγής 
για την καταπολέµηση της διεθνούς φοροαποφυγής· 

b. θεσπίσει νοµοθεσία στο Κοινοβούλιο για ένα νέο Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας 
(ΚΦ∆) ώστε να τεθεί σε ισχύ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014. Ο νέος ΚΦ∆ θα ενοποιεί 
και θα εκσυγχρονίζει τις διατάξεις που υπάρχουν στην ισχύουσα νοµοθεσία, και θα 
καλύπτει νοµοθετικά κενά στις µεθόδους αναγκαστικής είσπραξης, στις απαιτήσεις 
για την υποχρεωτική παροχή στοιχείων στις φορολογικές αρχές, τους τόκους και τις 
κυρώσεις, και τις διαδικασίες εσωτερικής επανεξέτασης. Ο κώδικας αυτός θα πρέπει 
να µειώσει το διοικητικό κόστος και το κόστος συµµόρφωσης και να ενσωµατώνει 
διαδικαστικές µεταρρυθµίσεις σε όλες τις µεγάλες διοικητικές περιοχές που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη σύγχρονης φορολογικής διοίκησης (π.χ., υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων, έλεγχοι και κυρώσεις, εξουσίες επιβολής και είσπραξης 
οφειλών· 
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c. ξεκινήσει την περίοδο υποβολής δηλώσεων Ε9 για την υποβολή ενηµερωµένων 
πληροφοριών για τη γη και τα ακίνητα. 

 

Λοιπές Δράσεις 

1. Οι Αρχές υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) και τις 
αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εµπορική και λογιστική νοµοθεσία, 
προκειµένου να τεθούν σε ισχύ από την 1/1/2014 (Οκτώβριος 2013)· 

2. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται στον ΚΦ∆ για την κάλυψη φορολογικών κινήτρων για 
επενδύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον (Σεπτέµβριο 2013). 

3. Για να εξασφαλιστεί ότι ο ΚΦ∆ θα εφαρµοστεί πλήρως µέχρι τον Ιανουάριο του 2014, η 
Κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλη τη δευτερεύουσα νοµοθεσία που απαιτείται για την 
υποστήριξη της εφαρµογής του· και να νοµοθετήσει τις απαραίτητες αλλαγές για τον 
εκσυγχρονισµό του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
συµβατότητα µε τη µεταρρύθµιση του ΚΦ∆ (Οκτώβριος 2013). 

4. Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία για το καθεστώς της φορολογίας ακίνητης περιουσίας 
ώστε να τεθεί σε ισχύ το 2014.  

5. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την εργασία πάνω σε µια τυπική διαδικασία για την 
αναθεώρηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα 
τις τιµές της αγοράς που θα είναι σε ισχύ για τους σκοπούς της φορολογίας κεφαλαίου για 
το οικονοµικό έτος 2016, και θα συντάξει µία έκθεση προόδου της εργασίας και ένα 
λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα (Σεπτέµβριος 2013).  

6. Οι Αρχές θα αναπτύξουν την ικανότητα φορολογικής πολιτικής στη µονάδα πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονοµικών, µε εµπειρογνώµονες µε κατάλληλες και επαρκείς νοµικές και 
οικονοµικές γνώσεις µε σκοπό να εξετάσουν την ανάπτυξη, τις οικονοµικές επιπτώσεις και 
την εκτίµηση των εσόδων των νέων πρωτοβουλιών της φορολογικής πολιτικής 
(Σεπτέµβριος 2013). 

7. Η Κυβέρνηση θα δηµοσιεύει κάθε ∆εκέµβριο το πρόγραµµα για το επόµενο έτος για την 
υποβολή και την πληρωµή όλων των φόρων και των εισφορών για την Κεντρική 
Κυβέρνηση και των κοινωνικών προϋπολογισµών (∆εκέµβριος 2013). 

8. Οι Αρχές θα απέχουν από την παράταση των προθεσµιών για την υποβολή και την 
πληρωµή όλων των φόρων και των εισφορών για την Κεντρική Κυβέρνηση και των 
κοινωνικών προϋπολογισµών (Συνεχές). 

9. Επέκταση έως το 2016 (φορολογικές δηλώσεις για το 2017) της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, που θα κυµαίνεται από 1-4 τοις εκατό (Νοέµβριος 2013). 

2.3 Μεταρρύθμιση της διοίκησης των εσόδων 

 
Ένα δυνατό και εστιασµένο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων που θα υλοποιηθεί τους προσεχείς µήνες θα 
συνεχίσει να αντιµετωπίζει όλες τις αδυναµίες του υπάρχοντος συστήµατος και θα ενισχύσει τον 
αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να µεταρρυθµίζει το 
ισχύον θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε αυτό άλλων οικονοµιών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ώστε να 
διασφαλιστεί µεγαλύτερη αυτονοµία για τη διεύθυνση φορολογικής διοίκησης, ιδιαίτερα για την 
καθηµερινή της λειτουργία, ενώ θα αφήνει τις υποθέσεις πολιτικής στα χέρια της Κυβέρνησης. Η 
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µεταρρύθµιση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σταδιακά αφού εκτιµηθεί προσεκτικά η επίδραση κάθε 
βήµατος:  

• Η αναδιοργάνωση των εφοριών πρέπει να συνεχίσει να λαµβάνει χώρα για να αυξηθεί η 
αποτελεσµατικότητα των ελέγχων και η είσπραξη των φόρων.  

• Οι µέθοδοι πρέπει να συνεχίζουν να βελτιώνονται χρησιµοποιώντας τεχνικές εκτίµησης του 
κινδύνου, για την αύξηση των εστιασµένων ελέγχων σε στόχους υψηλής απόδοσης, και σε 
θέµατα ουσίας προκειµένου να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή. Αυτό τη δηµιουργία ενός νέου 
ενιαίου Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας. 

• Η είσπραξη των φόρων θα πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύεται. Η λειτουργία είσπραξης 
των χρεών θα πρέπει να ενοποιηθεί σε ένα µικρό αριθµό εφορειών και να διεξάγεται από 
εξειδικευµένο προσωπικό στην είσπραξη χρεών πλήρους απασχόλησης, και, ει δυνατόν να 
ενσωµατωθεί µε την είσπραξη των χρεών που σχετίζονται µε τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και τοπικής αυτοδιοίκησης.  

• Η διοίκηση θα βελτιωθεί, υπό την ηγεσία του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε), 
µε αυξηµένες αρµοδιότητες. Οι διευθυντές και οι ελεγκτές πρέπει να υπόκεινται σε στόχους 
απόδοσης και τακτική αξιολόγηση. Ο ΓΓ∆Ε πρέπει να έχει την ικανότητα να αντικαταστήσει 
τους αναποτελεσµατικούς διευθυντές και ελεγκτές. Εκτός αυτού, οι διευθυντές πρέπει να 
εναλλάσσονται. 

• Η δοµή της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων θα πρέπει να αναδιοργανωθεί για να 
συµπεριλάβει και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται µε την εφαρµογή της φορολογικής και 
τελωνειακής νοµοθεσίας και οι οποίες επί του παρόντος δεν ανήκουν στη ∆ιοίκηση των 
Εσόδων, συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών ελέγχων, των λοιπών ελέγχων, των 
πληροφοριακών συστηµάτων και των εσωτερικών ελέγχων. 

• Τα κεντρικά πρέπει να περιλαµβάνουν µονάδες αφιερωµένες στην προετοιµασία του 
προϋπολογισµού και την παρακολούθηση, στο στρατηγικό σχεδιασµό και στη διαχείριση 
έργου. 

• Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα σε αυτή την 
προσπάθεια. 

• Η τρέχουσα διοικητική διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να αντικατασταθεί από µια οικονοµικά 
αποδοτική υποχρεωτική προ-διακανονισµού διοικητική διαδικασία, προκειµένου να µειωθεί 
σηµαντικά ο αριθµός των φορολογικών διαφορών, έτσι ώστε να ελαφρύνει ο φόρτος των 
δικαστηρίων και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διευθέτηση των περιπτώσεων.  

Για την αντιµετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως η τεχνική 
βοήθεια που παρέχεται στον τοµέα αυτό. Αυτό συνεπάγεται µια δοµηµένη διαδικασία που 
περιλαµβάνει συµβουλές τεχνικής βοήθειας που θα εργάζεται σε συνεχή βάση µε τη διοίκηση για τη 
νέα νοµοθεσία και την εφαρµογή των αποφάσεων, µε αρκετό χρόνο για να διασφαλιστεί η ορθή 
διαβούλευση και µε µια συνεχή προσπάθεια για να κρατηθούν οι κανόνες απλοί και σύµφωνα µε την 
ισχύουσα διοικητική ικανότητα. 
 
Με στόχο την ενίσχυση της ∆ιοίκησης των Εσόδων, ως µέρος του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, η 
Κυβέρνηση, πριν από την εκταµίευση: 

a. Θα εκδώσει την Υπουργική Απόφαση για τη µεταφορά στη διοίκηση των εσόδων του 
Υπουργείου Οικονοµικών, του τµήµατος εσωτερικών υποθέσεων· 

b. Θα εκδώσει την Υπουργική Απόφαση για τη µεταφορά στη διοίκηση των εσόδων όλων 
των λειτουργιών, του προσωπικού και των κονδυλίων του προϋπολογισµού της 
∆ιεύθυνσης Εφαρµογών Η/Υ (εκτός από τα τµήµατα Προϋπολογισµού και ∆ηµοσίων 
∆απανών, και Μισθοδοσίας και Συντάξεων) και της ∆ιεύθυνσης Εισαγωγής & Ελέγχου 
Στοιχείων Η/Υ της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). 
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2.3.1 Οργάνωση 

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

i. Θα προσδιορίσουν τις λειτουργίες και το προσωπικό του Σώµατος ∆ίωξης 
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), που θα µεταφερθούν στη διοίκηση των εσόδων 
(Ιούλιος 2013)· 

ii. Η µεταφορά των λειτουργιών που σχετίζονται µε τα έσοδα, το προσωπικό και την 
κατανοµή του προϋπολογισµού του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
(Σ∆ΟΕ) στη διοίκηση εσόδων ολοκληρώνεται (Οκτώβριος 2013)· 

iii.  Θα ιδρύσει µία νέα ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Οικονοµικού Ελέγχου, η 
οποία θα διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό της διοίκησης εσόδων ξεκινώντας από 
την προετοιµασία του προϋπολογισµού της διοίκησης εσόδων του 2014, θα 
υποστηρίζει τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε) στη διαχείριση 
έργων, και θα παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων και 
των Βασικών ∆εικτών Επιδόσεων (Ιούλιος 2013)· 

iv. Θα στελεχώσει τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Οικονοµικού Ελέγχου 
ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική (Σεπτέµβριος 2013)· 

v. Θα εκδώσει µία έκθεση που θα προτείνει λύσεις για την άρση των υπόλοιπων 
περιορισµών στην ανάθεση αρµοδιοτήτων στον ΓΓ∆Ε (Αύγουστος 2013)· 

vi. Θα θεσπίσει µία τροποποίηση της νοµοθεσίας για την άρση των υπόλοιπων 
περιορισµών στην ανάθεση αρµοδιοτήτων στον ΓΓ∆Ε (Σεπτέµβριος 2013)· 

vii.  Θα επιλέξει ένα πενταµελές Συµβουλευτικό Συµβούλιο στον ΓΓ∆Ε, που θα 
αποτελείται από 3 εγχώριους εµπειρογνώµονες και 2 υψηλού επιπέδου εξωτερικούς 
εµπειρογνώµονες µε σηµαντική διεθνή εµπειρία στην υλοποίηση των 
µεταρρυθµίσεων της διοίκησης εσόδων και θα καθιερώσει ένα τακτικό, 
τουλάχιστον ανά δίµηνο, χρονοδιάγραµµα συνεδριάσεων για το πρώτο έτος. 
(Ιούλιος 2013)· 

viii.  Θα προετοιµάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2014-15 για τη διοίκηση 
των εσόδων (Οκτώβριος 2013). 

2. Συνεχίζει να συγκεντρώσει και να συγχωνεύσει τις τοπικές εφορίες αφήνοντας 120 εφορίες 
σε λειτουργία όταν τεθεί σε ισχύ η πληρωµή µέσω των τραπεζών σε όλη την επικράτεια 
(Σεπτέµβριος 2013). 

3. Ίδρυση µίας µονάδος εσωτερικής αξιολόγησης: 

i. ∆ιορισµός ενός διαχειριστή έργου και αρχική στελέχωση της νέας Μονάδας 
Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούλιος 2013)· 

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

2.3.2 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 

και της διαφθοράς 

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

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

iii.  Εξασφαλίζει ότι η βασική εκπαίδευση πάνω στον φορολογικό έλεγχο των 2000 
προσφάτως πιστοποιηθέντων φορολογικών ελεγκτών και όλων των 200 
εξωτερικών νεοπροσληφθέντων έχει ολοκληρωθεί (Ιούνιος 2014)· 

iv. Παρέχει ένα σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης, για την ένταξη του νέου 
προσωπικού στη διοίκηση εσόδων (Ιούλιος 2013)· 

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

vi. Εξασφαλίζει επαρκή αριθµό εποπτών στη µονάδα Εύπορων Φυσικών Προσώπων 
(ΕΦΠ) και Μονάδα Μεγάλων Φορολογουµένων (ΜΜΦ) (Συνεχές)· 

vii.  Εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό θα αξιολογείται για τις επιδόσεις του σε 
εξαµηνιαία βάση, σύµφωνα µε το νέο σύστηµα αξιολόγησης (Συνεχές). 

2. Ο ΓΓ∆Ε λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση αποτελεσµατικών ελέγχων 
εκδίδοντας:  

i. εκθέσεις ελέγχου σε περισσότερες από 15 υποθέσεις που βασίζονται σε έµµεσες 
µεθόδους ελέγχου της µονάδας Εύπορων Φυσικών Προσώπων (ΕΦΠ)  
(Σεπτέµβριος 2013)· 

ii. εντολές για περισσότερες από 250 περιπτώσεις κεφαλαιακών εµβασµάτων στη 
µονάδα Εύπορων Φυσικών Προσώπων (ΕΦΠ) (Ιούλιος 2013)· 

iii.  µία απόφαση για την ενίσχυση στοχευµένων ελέγχων µε βάση τις τεχνικές 
αξιολόγησης κινδύνων (Ιούλιος 2013). 

3. Ο ΓΓ∆Ε ενισχύει τις διατάξεις για την προστασία των πληροφοριοδοτών οι οποίοι 
αναφέρουν διαφθορά στ πλαίσιο του σύγχρονου κώδικα δεοντολογίας σχετικά µε τις 
συγκρούσεις συµφερόντων και τη δήλωση συµφερόντων και ενός συστήµατος για την 
προστασία πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν διαφθορά (Σεπτέµβριος 2013). 

4. Οι Αρχές: 

i. Αναθεωρούν τη νοµοθεσία για να καταστεί δυνατή η δίωξη για σηµαντική 
φοροδιαφυγή, ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούµενος κατέβαλε τον εκτιµώµενο 
φόρο σε περιπτώσεις διακανονισµού (Σεπτέµβριος 2013)· 

ii. Τροποποιούν τη νοµοθεσία για να κλείσει µε ισχύ από 1η Αυγούστου 2013 για 
νεοεισερχόµενους οποιαδήποτε δόση ή ετεροχρονισµένη ρύθµιση για τις 
υποχρεώσεις πληρωµής που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις του ελέγχου, εκτός 
από την είσοδο στο νέο ξεκίνηµα και τα βασικά συστήµατα δόσεων (Ιούλιος 
2013). 

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

i. θεσπίζουν νοµοθεσία για τη δηµιουργία ενός έµµεσου µητρώου τραπεζικών 
λογαριασµών που θα παρέχει σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της διοίκησης 
εσόδων πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη τραπεζικών 
λογαριασµών που ανήκουν σε φορολογούµενους, καθώς και για το τρέχον 
υπόλοιπο του λογαριασµού (Ιούλιος 2013)· 
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ii. ολοκληρώνουν την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος που απαιτείται για το 
έµµεσο µητρώο τραπεζικών λογαριασµών, το οποίο θα εφαρµοστεί σε πιλοτική 
βάση (Αύγουστος 2013)· 

iii.  ολοκληρώνουν την πλήρη εφαρµογή του έµµεσου µητρώου τραπεζικών λογαριασµών 
(Σεπτέµβριος 2013)· 

iv. εξασφαλίζουν ότι τα Υπουργεία και οι Κρατικές Επιχειρήσεις (∆ΕΚΟ) που έχουν 
δηµοσιονοµική σχέση µε φορολογούµενους και δικαιούχους χρησιµοποιούν τον 
αριθµό του φορολογικού τους µητρώου για τις οικονοµικές συναλλαγές µαζί τους 
(Ιούλιος 2013)· 

v. καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του αριθµού φορολογικού µητρώου για όλες τις 
επίσηµες συναλλαγές µε το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης (∆εκέµβριος 2013)· 

vi. εισάγουν ένα σύστηµα για την ενοποίηση και τη σύνδεση όλων των διαφορετικών 
αριθµών µητρώου που χρησιµοποιούνται σήµερα σε διάφορες κυβερνητικές 
υπηρεσίες (Ιούνιος 2014). 

2.3.3 Είσπραξη εσόδων και οφειλών 

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

i. παρουσιάζει ένα σχέδιο για την παροχή ενός υποχρεωτικού προγράµµατος 
επαγγελµατικής κατάρτισης για το προσωπικό διαχείρισης του χρέους (Ιούλιος 
2013)· 

ii. εκδίδει µία εγκύκλιο για τον καθορισµό των κριτηρίων για τον προσδιορισµό του 
καινούριου χρέους (Ιούλιος 2013)· 

iii.  εκχωρεί 30 υπαλλήλους της Μονάδας Μεγάλων Φορολογουµένων στη συλλογή του 
καινούριου χρέους (Ιούλιος 2013)· 

iv. ολοκληρώνει την ενοποίηση της είσπραξης οφειλών στις µεγαλύτερες εφορίες 
(∆.Ο.Υ.) ως τον (Σεπτέµβριο 2013). 

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

i. εισάγουν τη δυνατότητα της άµεσης χρέωσης των τραπεζικών λογαριασµών για τους 
φορολογούµενους σε καθυστέρηση (Σεπτέµβριος 2013)· 

ii. παρουσιάζουν ένα πλάνο για να αντικαταστήσουν τις πληρωµές µε µετρητά και 
επιταγές στις εφορίες µε τραπεζικά εµβάσµατα (Ιούλιος 2013)· 

iii.  τροποποιούν τη νοµοθεσία (Νόµος 2648/1998) για να κλείσει για νεοεισερχόµενους 
οποιαδήποτε δόση ή ετεροχρονισµένη ρύθµιση για τις υποχρεώσεις πληρωµής που 
προκύπτουν από τις αξιολογήσεις του ελέγχου, εκτός από την είσοδο στο νέο 
ξεκίνηµα και τα βασικά συστήµατα δόσεων (Ιούλιος 2013). 

3. Για να διατηρήσουν τα κατάλληλα κίνητρα προς την κατεύθυνση µιας υγιούς κουλτούρας 
πληρωµών, οι Αρχές: 

i. δεσµεύονται να µην υιοθετηθούν νέες φορολογικές αµνηστίες ή να µην επεκτείνουν 
τις υφιστάµενες αµνηστίες για τη συλλογή των φόρων και των κοινωνικών 
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εισφορών κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτονται από το πρόγραµµα 
οικονοµικής προσαρµογής (Συνεχές)· 

ii. απέχουν από την παράταση των προθεσµιών για την υποβολή και την πληρωµή των 
φόρων (Συνεχές)· 

iii.  δηµοσιεύουν κάθε ∆εκέµβριο το πρόγραµµα για το επόµενο έτος για την υποβολή και 
την πληρωµή όλων των φόρων και των εισφορών για την κεντρική κυβέρνηση και 
τους κοινωνικούς προϋπολογισµούς (∆εκέµβριος 2013 και Συνεχές). 

4. Οι Αρχές καταργούν την εφαρµογή του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων για την 
είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και θεσπίζουν ένα νέο νοµικό πλαίσιο για 
την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, σύµφωνα µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 
(Φεβρουάριος 2014)· 

5. Οι Αρχές, για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρµογή του νόµου 4051/2012, εκδίδουν την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης που απαιτείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως τροποποιήθηκε µε 
τον Ν. 4051/2012 (Ιούλιος 2013)· 

6. Οι Αρχές δηµοσιεύουν µηνιαίους δείκτες για την παρακολούθηση της απόδοσης του 
καινούριου ξεκινήµατος και των βασικών συστηµάτων δόσεων (Συνεχές, αρχής γενοµένης 
από τον Ιούλιο 2013). 

2.3.4 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

1. Η ειδική οµάδα εργασίας που δηµιουργήθηκε για να εξετάσει το απόθεµα ληξιπρόθεσµων 
οφειλών µεταξύ των τεσσάρων µεγαλύτερων Ταµείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΚΑ), να 
αξιολογήσει την εισπραξιµότητα, και να εντοπίσει εισπράξιµες ληξιπρόθεσµες οφειλές για 
τη µεταφορά τους στο νέο ενιαίο φορέα είσπραξης - θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τον 
συντονισµό και την ενοποίηση στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) (∆εκέµβριος 2013). 

2. Για να ενισχυθεί η είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των σχετικών 
οφειλών, οι Αρχές: 

i. Θεσπίζουν νοµοθεσία για τον καθορισµό της οργάνωσης ενός νέου κοινού Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO) (Ιούλιος 2013)· 

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

i. 200 ως τον Αύγουστο 2013 

ii. 400 επιπλέον ως τον ∆εκέµβριο 2013, 

iii.  ∆ηµιουργούν µία ενιαία βάση δεδοµένων οφειλών κοινωνικής ασφάλισης 
(Αύγουστος 2013), 

iv. Μεταφέρουν 4,2 δις ευρώ των εισπράξιµων οφειλών από εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης των δυνατοτήτων είσπραξης του χρέους στο ενιαίο κέντρο είσπραξης 
(Αύγουστος 2013), 

v. Καθιέρωση µιας διαδικασίας για τον διαχωρισµό των ανείσπρακτων οφειλών 
(Αύγουστος 2013). 
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3. Ανάπτυξη ενός συστήµατος ηλεκτρονικής εφαρµογής για τα συστήµατα δόσεων των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

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

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

2.3.5 Διοίκηση της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων  

1. Ο ΓΓ∆Ε αντικαθιστά διευθυντές που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης (Συνεχές)·  

2. Οι Αρχές ανανεώνουν τουλάχιστον µηνιαίως την ιστοσελίδα που χρησιµοποιείται για τη 
δηµοσίευση των συνοπτικών στατιστικών σε βασικούς δείκτες απόδοσης, του αριθµού των 
περιπτώσεων φοροδιαφυγής που αποστέλλονται στην Αρχή Καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της 
Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των ποινικών 
διώξεων από τη φορολογική διοίκηση (Συνεχές). 

3. Ο ΓΓ∆Ε κάνει πλήρη εφαρµογή της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 για 
την εναλλαγή στου διευθυντές που αναφέρονται στο νόµο: 

i. Για τους διευθυντές που έχουν τη θέση για περισσότερα από τρία χρόνια: τον 
(Σεπτέµβριο 2013)· 

ii. Συνεχόµενα µετά τον Σεπτέµβριο 2013. 

2.3.6 Εργαλεία 

1. Το νέο σύστηµα ELENXIS θα αρχίσει να λειτουργεί σε µεγάλες εφορίες και ελεγκτικά 
κέντρα ως τον (∆εκέµβριο 2013). Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη. 

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

2.4 Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 

Η ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου ∆ηµόσιας Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης αποτελεί το κλειδί 
για τον έλεγχο των δαπανών, και κατ’ επέκταση της δυνατότητας επίτευξης των δηµοσιονοµικών 
στόχων. Η Κυβέρνηση δεσµεύεται στην θέσπιση µεταρρυθµίσεων µε σκοπό την ενίσχυση του 
πλαισίου ταυτόχρονα εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και των κύριων αρµόδιων 
υπουργείων. 

2.4.1 Παρακολούθηση και αναφορά 

Στον τοµέα αυτό, οι Αρχές δεσµεύονται να υλοποιήσουν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που 
περιλαµβάνουν την παρακολούθηση των δαπανών µεταξύ των διαφόρων δηµοσίων φορέων, καθώς 
και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις κρατικές επιχειρήσεις, και βάζοντας δικλίδες για την 
εξασφάλιση ότι ο προϋπολογισµός εκτελείται µε µεθοδευµένο τρόπο και οι δαπάνες βρίσκονται υπό 
έλεγχο. 
 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. Προσδιορίσει άλλους τοµείς των λειτουργικών δαπανών, όπου µηχανισµοί 
παρακολούθησης σε πραγµατικό χρόνο θα µπορούσαν να εισαχθούν ή να ενισχυθούν 
(Συνεχές)· 
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2. Ενισχύσει το σύστηµα παρακολούθησης για την εκτέλεση του προϋπολογισµού των 
φορέων εκτός προϋπολογισµού µε δαπάνες κάτω των 20 εκατοµµυρίων ευρώ, για να είναι 
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 (∆εκέµβριος 2013)· 

3. Εξασφαλίσει τη συνεπή παρακολούθηση των στόχων στον τοµέα των ΤΚΑ απαιτώντας από 
τα ταµεία συντάξεων και απασχόλησης τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκοµεία µηνιαίες εκθέσεις, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα που συµφωνήθηκαν µε το ΓΛΚ. Η παροχή στοιχείων προς το ΓΛΚ 
θα λάβει χώρα εντός τριών εβδοµάδων από την ολοκλήρωση του µήνα, και θα αρχίσει τον 
Οκτώβριο του 2013. 

2.4.2 Ροές πληρωμών και εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Ένας σηµαντικός τοµέας όπου σηµαντική πρόοδος πρέπει να γίνει είναι η πρόληψη της συσσώρευσης 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, τόσο από την πλευρά των φόρων όσο και των δαπανών. Η Ελλάδα έχει 
µεταφέρει την Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωµών που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της 
κανονικής χρηµατοδότησης προς την οικονοµία. Η εφαρµογή της οδηγίας απαιτεί την πληρωµή των 
τιµολογίων εντός 30 ηµερών κατά κανόνα, ή εντός 60 ηµερών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην 
Ελλάδα, η ενσωµάτωση και εφαρµογή της οδηγίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι υφιστάµενες 
διαδικασίες πληρωµής είναι εξαιρετικά αργές, που επιβαρύνονται από υπερβολικά επίπεδα ελέγχου 
και παρεµποδίζονται από την έλλειψη αυτοµατισµού. 
Ωστόσο, εκδόθηκε µια Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζοντας οι Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
να επεξεργάζονται όλες τις αιτήσεις πληρωµής εντός 20 ηµερών, και να θέτουν προθεσµίες για κάθε 
στάδιο της διαδικασίας πληρωµής. Εντός του πεδίου εφαρµογής της εν εξελίξει συνολικής 
αναδιοργάνωσης των διαδικασιών δηµοσιονοµικής διαχείρισης, το αποκαλούµενο έργο ERP, είναι 
αναγκαίο να απλουστευθούν οι διαδικασίες πληρωµής σε βραχυπρόθεσµο-µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 
για την επίτευξη του στόχου των 30 ηµερών. Μια ενδιάµεση λύση θα πρέπει να έχει ως στόχο την 
άρση των κύριων σηµείων συµφόρησης κατά την τρέχουσα διαδικασία και τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας. Αυτή πρέπει να περιλαµβάνει αλλαγές στην εργασιακή πρακτική και τη 
νοµοθεσία µε βάση το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε από τις αρχές µετά την παροχή τεχνικής 
βοήθειας. Οι αρχές ξεκίνησαν τον εξορθολογισµό της τρέχουσας διαδικασίας µε τη θέσπιση του Ν. 
4151/2013 ο οποίος µετέφερε την ευθύνη για την εκτέλεση των πληρωµών από τις εφορίες (∆.Ο.Υ.) 
στις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 
 
Η Κυβέρνηση θα: 

1. υποβάλλει στο Συµβούλιο της Επικρατείας ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα περιγράφει τις 
νέες διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται οι Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου για 
την εκτέλεση των πληρωµών (Σεπτέµβριος 2013)· 

2. εφαρµόσει τις απαραίτητες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήµατα και στις διοικητικές 
διαδικασίες ώστε να επιτρέπει οι εντολές πληρωµής και τα συνοδευτικά έγγραφα από τις 
Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου να εγκρίνονται και να γίνονται αποδεκτά ηλεκτρονικά 
(Οκτώβριος 2013)· 

3. θέσει σε εφαρµογή στατιστικές εκθέσεις για να επιτρέψει την παρακολούθηση της προόδου 
(Οκτώβριος 2013)· 

4. προετοιµάσει ένα µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης για την ικανοποίηση της απαίτησης της 
Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωµών (Οκτώβριος 2013) που θα περιλαµβάνει: 

i. µία ανάλυση των πληροφοριακών συστηµάτων για την εξασφάλιση ότι µια τέτοια 
κίνηση είναι εφικτή έως την προθεσµία του Ιανουαρίου 2014· 

ii. µία επανεξέταση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τις διαδικασίες πληρωµής µε σκοπό 
να το απλουστεύσει σηµαντικά· 
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iii.  τυποποιηµένα όρια πάνω από τα οποία διαφορετικά επίπεδα έγκρισης θα απαιτούνται 
σε όλα τα συναρµόδια υπουργεία. 

5. προετοιµάσει ένα κοινό σηµείωµα από το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και το ΓΛΚ 
σχετικά µε το ρόλο και το πεδίο για τον εξορθολογισµό των εκ των προτέρων ελέγχων του 
ΕΕΣ στον οικονοµικό έλεγχο µετά την επανεξέταση της αποτελεσµατικότητας του εκ των 
υστέρων πιλοτικού προγράµµατος ελέγχων του ΕΕΣ που αναµένεται να ολοκληρωθεί τον 
Νοέµβριο, µε τη βοήθεια του ολλανδικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (∆εκέµβριος 2013)· 

6. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που υπάρχουν ακόµα στους φορείς εκτός 
προϋπολογισµού και στον τοµέα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως σε σχέση µε τις µεταφορές 
των αρµοδιοτήτων από τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ, παρά τη πρόοδο 
στη δηµιουργία των µητρώων δεσµεύσεων/συγχρηµατοδότησης, η Κυβέρνηση θα: 

i. εξασφαλίσει ότι τα µητρώα δεσµεύσεων είναι σε λειτουργία στο 94 τοις εκατό 
των φορέων της γενικής κυβέρνησης µε βάση την κάλυψη των φορέων του 
2013 (Σεπτέµβριος 2013). 

ii. παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των µητρώων δεσµεύσεων 
διενεργώντας τακτικά στοχευόµενους ελέγχους στους δηµόσιους φορείς που 
καλύπτονται από το σύστηµα (Συνεχές).  

iii.  επιβάλει την υποχρέωση στους προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών να 
αναφέρουν τις δεσµεύσεις µέσω της θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν 
υποβάλλουν τα απαιτούµενα στοιχεία, µέσω πειθαρχικών κυρώσεων για τους 
προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και µε την ενίσχυση του ρόλου 
του ΓΛΚ στο να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους προϊσταµένους 
οικονοµικών υπηρεσιών (Συνεχές).  

iv. αναλάβει δράση το συντοµότερο δυνατόν µόλις γίνουν εµφανείς σηµαντικές 
αποκλίσεις στους ετήσιους στόχους του ΕΟΠΥΥ (Συνεχές). 

7. Για την αντιµετώπιση άλλων προβληµάτων που εξακολουθούν να βρίσκονται στον 
τοµέα της κεντρικής κυβέρνησης, η Κυβέρνηση θα: 

i. ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τον εντοπισµό ανώτερων οικονοµικών 
στελεχών µε προσόντα για τις θέσεις των προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών 
σε όλα τα κύρια υπουργεία (Σεπτέµβριος 2013). 

ii. διορίσει τους προϊστάµενους οικονοµικών υπηρεσιών µε βάση τις νέες 
διαδικασίες (Σεπτέµβριος 2013).  

iii.  Το ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ και το ΥΠ∆ΜΗ∆, σε συνεννόηση µε τους προϊστάµενους 
οικονοµικών υπηρεσιών, εξασφαλίζει επαρκή στελέχωση για τις οικονοµικές 
λειτουργίες στα αρµόδια υπουργεία και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και 
ένα πρόγραµµα κατάρτισης για στελέχη της Γ∆ΟΥ (Συνεχές). 
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8. Για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών και των επιστροφών φόρων οι όροι που 
πρέπει να πληροί µία κυβερνητική µονάδα για να επιτραπεί η εκταµίευση πόρων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκκαθάριση θα περιλαµβάνουν, για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές: (i) 
εγκαθίδρυση από την µονάδα ενός πλήρως λειτουργικού µητρώου δεσµεύσεων, και (ii) 
υποβολή συνεπών στοιχείων, τουλάχιστον για διάρκεια τριών µηνών, σχετικά µε τις 
δεσµεύσεις, πληρωµές και τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις (δύο µήνες για τον ΕΟΠΠΥ), 
και για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και επιστροφές φόρων, (iii) επαλήθευση των 
απαιτήσεων. Φορείς οι οποίοι ικανοποιούν αυτές τις προϋποθέσεις µπορούν να 
εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους ακόµα κι εάν ο µητρικός φορέας δεν τις 
πληροί. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να καθυστερούν την εκτέλεση της 
ανάκτησης φαρµακευτικών δαπανών (clawback) ή οποιουδήποτε άλλου µέτρου. Η 
Κυβέρνηση θα: 

i. ∆ιασφαλίσει την διοικητική ικανότητα ούτως ώστε η εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων να γίνει αποτελεσµατική µε στελέχωση των 
διάφορων µονάδων (Σεπτέµβριος 2013)· 

ii. ∆ώσει προτεραιότητα για εξόφληση από τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα στις δηµόσιες επιχειρήσεις για την 
παροχή δηµοσίων υπηρεσιών (κυρίως παροχή νερού) και µε άµεση µεταφορά 
από το ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισµού για την εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό 
(Σεπτέµβριος 2013). 

iii.  Προσδιορίσει και θα θέσει σε εφαρµογή δράσεις έως τον Σεπτέµβριο του 
2013 για να εξασφαλίσει την εκκαθάριση όλων των εκκρεµών εφάπαξ (που 
λογίζονται ως ληξιπρόθεσµες οφειλές τον ∆εκέµβριο του 2011) ως τον 
∆εκέµβριο του 2013. 

9. Μόλις πραγµατοποιηθεί η εκκαθάριση όλων των επιβεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων, η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη µη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων (Συνεχές). 

2.5 Διασφαλίσεις για την υλοποίηση των δημοσιονομικών 

υποχρεώσεων 

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας είναι απαραίτητη για την επιτυχία του Προγράµµατος Προσαρµογής της 
Ελλάδος. Ένας τρόπος είναι µέσω της έγκαιρης εφαρµογής του ∆ηµοσιονοµικού Συµφώνου της ΕΕ. Η 
Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τη διακυβερνητική Συνθήκη Σταθερότητας, Συντονισµού 
και ∆ιακυβέρνησης στην ΟΝΕ. Ένα βασικό σηµείο της Συνθήκης είναι το δηµοσιονοµικό σύµφωνο το 
οποίο εισάγει εθνικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες, καθώς και βελτιωµένους µηχανισµούς επιβολής της 
νοµοθεσίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, βασικά µέτρα για να 
διασφαλίσουν την ικανοποίηση των δηµοσιονοµικών υποχρεώσεων, είναι απαραίτητα στις περιοχές: 
της κατάρτισης και υλοποίησης του Προϋπολογισµού, της παρακολούθησης και της υποβολής 
εκθέσεων, των διορθωτικών µηχανισµών και των µηχανισµών επιβολής κυρώσεων, της διαφάνειας, 
της λογοδοσίας και επίβλεψης, της εξυπηρέτησης του χρέους. 

2.5.1 Ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων σύμφωνα με το 

Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ 

1. Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει την απαραίτητη νοµοθεσία για την ενσωµάτωση των διατάξεων 
του ∆ηµοσιονοµικού Συµφώνου µε σκοπό την καθιέρωση ενός διαρθρωτικού κανόνα 
ισολογισµού του προϋπολογισµού µε αυτόµατο µηχανισµό διόρθωσης (Οκτώβριος 2013). 

2.5.2 Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και υλοποίηση 

Η Κυβέρνηση θα: 
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1. Υποβάλει στο Κοινοβούλιο τη Μεσοπρόθεσµη ∆ηµοσιονοµική Στρατηγική (ΜΠ∆Σ) για το 
2014 (Σεπτέµβριος 2013). 

 

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

i. Η ΜΠ∆Σ θα θέσει καθορισµένα ανώτατα όρια δαπανών για τα κύρια υπουργεία και 
τον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και κάθε χρόνο ένα ανώτατο όριο για ένα 
επιπλέον έτος θα προστεθεί, ενώ τα ήδη καθορισµένα ανώτατα όρια (δηλαδή για τα 
δύο πρώτα έτη της κυλιόµενης τριετούς περιόδου που καλύπτεται από τα ανώτατα 
όρια) θα παραµείνουν όπως καθορίστηκαν προηγουµένως· 

ii. Καθιέρωση δεσµευτικών ετήσιων στόχων ισολογισµού του προϋπολογισµού για την 
τοπική αυτοδιοίκηση· 

iii.  προσδιορίσει τους στόχους απόδοσης για ∆ΕΚΟ· 

iv. Προβλέψεις για το εκ των προτέρων πάγωµα του 10% των διακριτικών πιστώσεων 
ανά γραµµή του προϋπολογισµού, στο πλαίσιο της ΜΠ∆Σ. Οι παγωµένες πιστώσεις 
θα αποδεσµευτούν το δεύτερο εξάµηνο του έτους κατόπιν τηρήσεως των 
δηµοσιονοµικών στόχων. Η πρώτη εφαρµογή θα πρέπει να αφορά τον προϋπολογισµό 
του 2014. 

v. Ένα κανόνα εσόδων για τη γενική κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον οποίο τουλάχιστον το 
30% των εκτάκτων εσόδων άνω του στόχου θα χρησιµοποιηθούν για την 
αποπληρωµή του χρέους, ενώ µέχρι 70% θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν το 
επόµενο έτος από την κυβέρνηση για να στηρίξει προσωρινές πολιτικές µε στόχο την 
τόνωση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αυτοµάτως, κατόπιν επίτευξης 
των δηµοσιονοµικών στόχων. 

2.5.3 Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. Εξασφαλίσει τη συνεχή ισορροπία µεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και παροχών, 
µεταφέροντας νωρίτερα τον Ιούνιο του 2014 την έναρξη ισχύος του δεσµευτικού µηχανισµού 
(για τις επικουρικές συντάξεις) που έχει ήδη νοµοθετήσει για να τεθεί σε ισχύ από το 2015 
(Σεπτέµβριος 2013). 

2. Θα ενισχύσει την διακυβέρνηση και ανεξαρτησία του ΤΑΙΠΕ∆ και θα εφαρµόσει έναν 
αυτόµατο µηχανισµό διόρθωσης, αν υπάρξουν τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία των 
αποκρατικοποιήσεων ή αποκλίσεις από τους στόχους, µέσω (τριµηνιαίως): 

i. Της επανεξέτασης της λειτουργίας του νόµου περί του πλαισίου των 
αποκρατικοποιήσεων, µέσω συγκεκριµένων Ποιοτικών Κριτηρίων Επίδοσης (QPCs) 
που θα επιβληθούν τη στιγµή που το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων εκτροχιαστεί. 

ii. Της λήψης, σε συνεργασία µε ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ των αναγκαίων µέτρων, 
συµπεριλαµβανοµένων και αλλαγών στην υφιστάµενη νοµοθεσία και/ή στη σύνθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκειµένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η 
ανεξαρτησία και η λειτουργία του ΤΑΙΠΕ∆, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν µε 
σηµαντική απόκλιση οι στόχοι για αποκρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων για 
δύο συνεχόµενα τρίµηνα. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΑΙΠΕ∆ παραµένει εκ των υστέρων 
πλήρως υπόλογο έναντι του Κοινοβουλίου σε ότι αφορά ζητήµατα ακεραιότητας που 
σχετίζονται µε κάθε πράξη αποκρατικοποίησης.  

iii.  Της αυτόµατης αύξησης του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσµατος, στην 
περίπτωση που υπάρξει υστέρηση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που οφείλεται 
στην καθυστέρηση της πώλησης συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση 
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µε τους στόχους του προγράµµατος για δύο συνεχόµενα τρίµηνα. Κάθε υστέρηση στα 
έσοδα από αποκρατικοποίηση αυξάνει ceteris paribus την ανάγκη χρηµατοδότησης 
και το λόγο χρέους. Για την άµβλυνση αυτής της ανεπιθύµητης εξέλιξης, εκτός αν 
συµφωνηθούν άλλες ρυθµίσεις µε την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ, ο στόχος του πρωτογενούς 
πλεονάσµατος θα αυξηθεί µε άµεση ισχύ κατά το 50 τοις εκατό του ελλείµµατος των 
εισπράξεων, και θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω των περικοπών στις τρέχουσες 
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης. Η προσαρµογή σε κάθε έτος δεν θα µπορεί να 
υπερβεί το 1 δις ευρώ.  

3. Ενίσχυση του διορθωτικού µηχανισµού για την τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) µέσω µίας 
προσέγγισης εκ των άνω προς τα κάτω για την προετοιµασία ρεαλιστικών προϋπολογισµών 
για τους ΟΤΑ για το 2014. Η προσέγγιση αυτή προβλέπει τα επόµενα βήµατα: 

i. µια συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και ΓΛΚ επί των συνολικών 
επιχορηγήσεων από το κράτος στους ΟΤΑ σύµφωνα µε τις επικαιροποιηµένες 
µακροοικονοµικές προβλέψεις και τα δεσµευτικά ανώτατα όρια για το 2014-15 κατά 
την προετοιµασία της ΜΠ∆Σ (Ιούλιος 2013)· 

ii. την έκδοση µίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προετοιµασία των 
προϋπολογισµών των ΟΤΑ για το 2014 (Ιούλιος 2013), που θα είναι σύµφωνη µε το 
επίπεδο των επιχορηγήσεων από το κράτος, τους δικούς τους πόρους και µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των προϋπολογισµών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης· 

iii.  οι δήµοι θα προετοιµάσουν τους προϋπολογισµούς για το 2014 σύµφωνα µε τον 
κανόνα του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού (Σεπτέµβριος 2013)· 

iv. µια διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισµών των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο 
των ΟΤΑ, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή µε τους συνολικούς στόχους της 
ΜΠ∆Σ για τους ΟΤΑ, να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έγκριση της ΜΠ∆Σ 
(Νοέµβριος 2013)· 

v. υποβολή και έγκριση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ από την αποκεντρωµένη 
διοίκηση (∆εκέµβριος 2013). 

2.5.4 Διαφάνεια, Λογοδοσία και Παρακολούθηση 

Η Κυβέρνηση θα: 

1. Αυξήσει τη διαφάνεια και λογοδοσία προς το κοινό / Κοινοβούλιο, µέσω, πχ έκδοσης 
εκθέσεων για την κατάσταση σχετικά µε την εφαρµογή των θεσµοθετηµένων 
δηµοσιονοµικών µέτρων, της δηµοσίευσης αριθµού προσλήψεων, της κατάλληλης 
δηµοσιονοµικής αξιολόγησης των επιπτώσεων της νοµοθεσίας, της ανάλυσης των κύριων 
πηγών των δηµοσιονοµικών κινδύνων που σχετίζονται µε αλλαγές σε βασικές οικονοµικές 
παραδοχές των προβλέψεων, καθώς και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων από τις 
κύριες πηγές του δηµοσιονοµικού κινδύνου συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών εγγυήσεων 
και άλλων ενδεχόµενων υποχρεώσεων, κλπ (∆εκέµβριος 2013)  

2. Λάβει µέτρα για την ενίσχυση της φήµης του υφιστάµενου Κοινοβουλευτικού Γραφείου 
Προϋπολογισµού, της ανεξαρτησίας και της τεχνικής επάρκειας για ένα πλήρες 
δηµοσιονοµικό συµβούλιο (π.χ. παροχή / έγκριση των προβλέψεων για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού, την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους 
και τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, την παροχή ανεξάρτητων αξιολογήσεων των 
δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προκλήσεων, κλπ.), µε βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 
(∆εκέµβριος 2013)  

2.5.5 Λογαριασμός εξυπηρέτησης χρέους  

1. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την αποτελεσµατική εφαρµογή του λογαριασµού εξυπηρέτησης 
του χρέους για την παρακολούθηση των ταµειακών ροών, την αποφυγή της εκτροπής της 
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επίσηµης χρηµατοδότησης και να εξασφαλίσει την έγκαιρη εξυπηρέτηση του χρέους. Ο 
Νόµος 4063/2012 θέσπισε ένα χωριστό λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδα. Σύµφωνα µε 
το νόµο, οι εκταµιεύσεις από αυτόν το λογαριασµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
άλλους σκοπούς εκτός από την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέσω αυτού του λογαριασµού 
καταβάλλονται οι δαπάνες πληρωµής των τοκοχρεολυσίων των δανείων των ΥΕ, πράξεις 
διαχείρισης του χρέους και παραγώγων, καθώς και κάθε παράλληλο κόστος (αµοιβές και 
λοιπά έξοδα) που σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση του χρέους και γενικότερα τη διαχείριση του 
δηµοσίου χρέους. Τα έσοδα του λογαριασµού αυτού είναι η εκταµίευση των δανείων του 
EFSF, υποκείµενη στην έγκριση του EFSF, καθώς και οι συνεισφορές της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας στην εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαµβανοµένων όλων των εσόδων από την 
ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τουλάχιστον το 30% των 
απροσδόκητων εσόδων. Όλες οι πληρωµές από αυτόν τον λογαριασµό θα υπόκεινται σε 
προηγούµενη λεπτοµερή αναφορά στο EFSF/ESM και εκ των υστέρων επιβεβαίωση από τον 
κάτοχο του λογαριασµού  (Συνεχής)  

2.6 Άλλες θεσμικές απαιτήσεις 

Πριν την εκτµίευση η Κυβέρνηση: 

a. Υιοθετεί τελικές τροποποιήσεις στο νόµο που θεσπίζει την Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων ΚΜΚΕ. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι 
υπεύθυνη για την εξέταση όλων των µέτρων, από όλη την κυβέρνηση, για τη 
συµµόρφωσή τους µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πριν από την 
εφαρµογή τους. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων θα είναι το µόνο σηµείο 
επαφής για την Επιτροπή για όλα τα θέµατα κρατικών ενισχύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινοποιήσεων. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη και αποτελεσµατική εκκαθάριση των θεµάτων κρατικών ενισχύσεων. 

b. Εκκινεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διορισµό του ∆ιευθυντή και των 
αξιωµατούχων της ΚΜΚΕ και εκκινεί τις διαδικασίες στελέχωσης της ΚΜΚΕ. 

c. Η Κυβέρνηση τροποποιεί το νόµο περί ανάκτησης των παράνοµων κρατικών 
ενισχύσεων µε σκοπό να αποκλείσει σαφώς κάθε πιθανότητα ανάκτησης σε δόσεις. 
Πράγµατι, το άρθρο 22.1.b του νόµου 4002/2011 αναφέρει σήµερα ότι η ανάκτηση 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε δόσεις και παραπέµπει στον Κώδικα Εισπράξεως 
∆ηµοσίων Εσόδων, ο οποίος προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αυτή. Ο 
επικαιροποιηµένος νόµος θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα ανάκτησης σε 
δόσεις, ενώ, ενδεχοµένως, να συνεχίσει να παραπέµπει στον προαναφερθέντα Κώδικα 
για άλλες διαδικαστικές πτυχές. 

Other Actions 

1. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη στελέχωση της ΚΜΚΕ ούτως ώστε να καταστεί πλήρως 
λειτουργική στο νέο της πλαίσιο (Aύγουστος 2013). 

2. Όλες οι ενέργειες που αποδίδονται στις δηµόσιες αρχές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε 
τους κανόνες περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (ΣΛΕΕ, άρθρο 63) (Συνεχής).  

2.7 Φτιάχνοντας μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια 

διοίκηση 

Η αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα αποτελεί ένα ζωτικής σηµασίας βήµα προς τη µείωση της 
σπατάλης, την συγκράτηση των µισθών του δηµόσιου τοµέα και την αύξηση της αποδοτικότητας και 
των επιπέδων παραγωγικότητας. Ως προαπαιτούµενο, οι παρακάτω δράσεις θα ληφθούν µέσα στους 
επόµενους µήνες. 
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2.7.1 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 

Με στόχο την επίτευξη ενός πιο λιτού και περισσότερο αποτελεσµατικού κράτους, η Κυβέρνηση 
εισάγει µια αυστηρή αξιολόγηση των διοικητικών δοµών και του προσωπικού, έτσι ώστε να 
διατηρήσει το σωστό µείγµα δεξιοτήτων του προσωπικού διαχρονικά. Η αναδιοργάνωση νοµικών 
προσώπων συνεχίζεται, συµπεριλαµβανοµένων καταργήσεων, και οι εργαζόµενοι είτε µεταφέρονται 
στο σχήµα κινητικότητας προκειµένου να διατεθούν σε εσωτερική ανακατανοµή ή αναδιάρθρωση, ή 
αποµακρύνονται. Αυτή η µεταρρυθµιστική διαδικασία επεκτείνεται στα Λοιπά Νοµικά Πρόσωπα 
Γενικής Κυβέρνησης (extra budgetary funds) καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις 
µέσα στο 2013.  

Ορθολογική ανακατανοµή του προσωπικού, µέσω αξιολόγησης, κινητικότητας και ποιοτικής 
ανανέωσης µέσω εξόδων είναι τα εργαλεία στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα, δεδοµένου ότι οι έξοδοι είναι ένα σηµαντικό 
κανάλι για την πρόσληψη νέων και µε υψηλά προσόντα των εργαζοµένων µέσω δίκαιων, 
αντικειµενικών και διαφανών διαδικασιών που διαχειρίζεται ο οργανισµός πρόσληψης (ΑΣΕΠ).   

Πριν από την εκταµίευση οι Αρχές: 

a. Ολοκληρώνουν όλες τις απαραίτητες νοµικές ενέργειες προκειµένου 4200 υπάλληλοι να 
τεθούν στο σχήµα κινητικότητας εργαζοµένων, µε στόχο να τοποθετηθούν ουσιαστικά στο 
πρόγραµµα κινητικότητας πριν το τέλος του ουλίου 2013. 

b. Μέσω του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρυθµίσεων, υιοθετούν σχλεδια στελέχωσης για 
360,000 υπαλλήλους. 

c. Αναθεωρούν τη νοµοθεσία για το σχήµα κινητικότητας προκειµένου να µειωθεί ο χρόνος 
παραµονής στο σχήµα από τοςυ 12 στους 8 µήνες, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
εξόδου νωρίς τον επόµενο χρόνο.  

 

Άλλες Ενέργειες  

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

1. Ολοκληρώσουν την τοποθέτηση τουλάχιστο 12,500 κοινών υπαλλήλων στο πρόγραµµα εως 
το Σεπτέµβριο 2013 και τουλάχιστο άλλων 12,500 κοινών υπαλλήλων στο πρόγραµµα 
κινητικότητας εως το (∆εκέµβριο 2013). Η συνέπεια των στόχων κινητικότητας µε τους 
στόχους εξόδου θα σηµαίνει ότι ένα σηµαντικό τµήµα των ευρισκοµένων στο πρόγραµµα 
κινητικότητας, τελικά θα εξέλθουν. Οι µισθοί των εργαζόµενων που θα τοποθετηθούν στο 
πρόγραµµα κινητικότητας θα µειωθούν στο 75%.  

2. Οι εργαζόµενοι που τίθενται σε καθεστώς κινητικότητας θα πρέπει να αξιολογηθούν µέσα 
σε ένα κεντρικά-καθορισµένο πλαίσιο αξιολόγησης που θα θεσµοθετηθεί µέχρι το 
Σεπτέµβριο του 2013 πριν από την ανακατανοµή τους σε νέες θέσεις ή έξοδο (αν 
αποτύχουν να ανακατανεµηθούν).  

3. Συµφωνήσουν σε ελάχιστους µηνιαίους στόχους για τον αριθµό των υπαλλήλων που θα 
βρίσκονται συνέχεια στο πρόγραµµα κινητικότητας µέχρι την έξοδό τους από το δηµόσιο 
τοµέα (Ιουλιος 2013).  

4. Θεσµοθετήσουν τριµηνιαίους ελάχιστους στόχους για το σχήµα κινητικότητας για το 2014 
(Σεπτέµβριος 2013).  

5. Να µεταφέρουν προς τα εµπρός τους στόχους για το δεύτερο µισό του 2014, και να 
διατηρήσουν τον προγραµµατισένο ορισµό για τις εξόδους. Προκειµένου να υποστηρίξουν 
την επίτευξη του στόχου για αθροιστική έξοδο 4000 εργαζοµένων, οι αρχές θα επιταχύνουν 
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τις πρσπάθειές τους για την διευθέτηση πειθαρχικών υποθέσεων και την περαιτέρω 
αξιολόγηση των άλλων φορέων. 

6. Θα ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις 400,000 θέσεων εως τέλη Σεπτεµβρίου και θα 
επιταχύνουν την ολοκλήρωσή τους προκειµένου να διατηρήσουν την καταληκτική 
ηµεροµηνία του τέλους του έτους για την γενική κυβέρνηση. 

7. Οι αρχές θα αναζητήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο και διαχείριση της µεταρρυθµιστικής 
διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό θα:  

i. Εγκρίνουν ένα διετές σχέδιο στρατηγικής και δράσης για τη διοικητική 
µεταρρύθµιση, παρουσιάζοντας το όραµα, τους στόχους, τις αρµοδιότητες και τα 
αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των στόχων της µεταρρύθµισης (Σεπτέµβριος 
2013).  

ii. προετοιµάσουν ένα σχέδιο επικοινωνίας γι΄αυτή τη στρατηγική µεταρρύθµισης που 
θα απευθύνεται στη διοίκηση, τους κύριους ενδιαφερόµενους και τους πολίτες 
(Σεπτέµβριος 2013).  

8. Για να προωθηθεί η αποτελεσµατική αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα και η χρήση της 
κινητικότητας και της εξόδου, οι αρχές θα: 

i. προετοιµάσουν ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης που θα εγκριθεί από το Κυβερνητικό 
Συµβούλιο Μεταρρύθµισης (ΚΣΜ) τον Ιούλιο του 2013, συµπεριλαµβανοµένου 
και ενός σαφούς και ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος για τις διαρθρωτικές 
αξιολογήσεις και την ολοκλήρωση των προγραµµάτων στελέχωσης, λαµβάνοντας 
υπόψη τις προτεραιότητες που θέτει το ΚΣΜ. Το χρονοδιάγραµµα αυτό θα πρέπει 
να καλύπτει τον πλήρη κατάλογο των δηµόσιων φορέων ξεχωριστά.  

ii. Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, 
που θα εγκριθεί από το ΚΣΜ σταδιακά και το αργότερο µέχρι το ∆εκέµβριο του 
2013. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να εφαρµοστούν µε τις αντίστοιχες νοµικές 
πράξεις τους για κάθε οντότητα εντός τριών µηνών µετά την έγκρισή τους από το 
ΚΣΜ. 

iii.  Εµπλέξουν τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε σχέση µε την αξιολόγηση των δοµών και 
του προσωπικού που συνδέονται µε την εφαρµογή της Πολιτικής Συνοχής (ΕΣΠΑ 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα) και να επιδιώξουν τη συµφωνία της κατά τη λήψη 
των σχετικών αποφάσεων (συνεχής); 

iv. εγκρίνουν, µεσω του ΚΣΜ κοινές κατευθυντήριες γραµµές µέχρι τον Αύγουστο του 
2013 για να εξασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσµατική λειτουργία του 
καθεστώτος κινητικότητας σε όλη την διοίκηση. Οι µονάδες ανθρώπινων πόρων 
(HR) και λειτουργίες και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη σε όλες τις υπηρεσίες 
πρέπει να λειτουργούν κάτω από αυτά τα κοινώς συντονισµένα πλαίσια, τους 
στόχους και τις κατευθυντήριες γραµµές. 

v. αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία του καθεστώτος κινητικότητας 
(Σεπτέµβριος 2013). Αυτό θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων 
για τη διαχείριση του προσωπικού, επιτροπών για την επιλογή του προσωπικού, µια 
βάση δεδοµένων για τη διαχείριση των ανοικτών θέσεων εντός της διοίκησης, 
λεπτοµερή διαδικασία, πακέτο αποχώρησης. Τα εργαλεία αυτά ανακοινώνονται σε 
όλη την διοίκηση το συντοµότερο δυνατό.  

iii.  Ολοκληρώσουν την αξιολόγηση µεµονωµένων υπαλλήλων για το σκοπό του 
προγράµµατος κινητικότητας [∆εκέµβριος 2013]  

9. Καθιέρωση ενός µονίµου συνεχούς συστήµατος ατοµικών αξιολογήσεων. Ο πρώτος γύρος 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί εως το ∆εκέµβριο 2014.  
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10. Οι Ελληνικές Αρχές θα παράσχουν µια πλήρη και επικαιροποιηµένη εικόνα της 
απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα. Προς τούτο θα: 

i. δηµοσιεύουν σε µηνιαία βάση στοιχεία σχετικά µε θέσεις πλήρους απασχόλησης στον 
δηµόσιο τοµέα και µε θέσεις επί συµβάσει, τον αριθµό των εργαζοµένων στο 
πρόγραµµα κινητικότητας, τον αριθµό των εξόδων τον αριθµό των εκκρεµών 
πειθαρχικών υποθέσεων στα διάφορα στάδια (µηνιαία)  

ii. καταγράφουν όλους τους εργαζοµένους στη βάση δεδοµένων της απογραφής εως το 
Σεπτέµβριο 2013. 

11. Το πρόγραµµα εξυγίανσης θα δηµιουργήσει χώρο για να προσληφθεί νέο προσωπικό και 
αυτός ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αντιµετωπιστούν ελλείµµατα 
εξειδικευµένου προσωπικού. Για το σκοπό αυτό: 

i. Η Κυβέρνηση θα προσλάβει έναν νέο υπάλληλο για κάθε έξοδο ως αποτέλεσµα (i) 
πειθαρχικών περιπτώσεων (ii) αναλυτικής αξιολόγησης των ΝΠΙ∆ και ΝΠ∆∆ που 
θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις (iii) αξιολόγηση του προσωπικού 
που κάνει χρήση του σχεδίου κινητικότητας, ακόµα και προ οποιασδήποτε 
επανατοποθέτησης σε νέα θέση, (iv) εθελουσίων εξόδων από το σύστηµα 
κινητικότητας (εξαιρουµένου του προσωπικού µε λιγότερα από 3 έτη από τη 
συνταξιοδότηση) και (v) παρέλευσης 8 µηνών στο πρόγραµµα κινητικότητας. 
(συνεχής).  

ii. Αν η αξιολόγηση (που θα παρουσιάζεται στους ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ σε µηνιαία βάση) σε 
οποιοδήποτε σηµείο δείξει ότι τα σχέδια βρίσκονται εκτός τροχιάς για την επίτευξη 
των συνολικών στόχων, οι αρχές δεσµεύονται να µειώσουν τον λόγο πρόσληψης 
1:1 για τις προαναφερθείσες στο σηµείο (i) εξόδους (συνεχής, µηνιαίως).  

iii.  Για όλες τις άλλες εξόδους, πλην των αναφεροµένων στο (i) το ποσοστό πρόσληψης 
θα παραµείνει 1:5, όπως προβλέπει το πρόγραµµα. (συνεχής)  

iv. Μέχρι τον Ιούλιο του 2013 οι Αρχές θα καθορίσουν λεπτοµερή σχέδια προσλήψεων για 
το 2013 σε διαβούλευση µε ΕΕ-ΕΚΤ - ∆ΝΤ.. 

v. Εως το Σεπτέµβριο 2013, σύµφωνα µε την προετοιµασία του ετήσιου 
προϋπολογισµού και του ΜΠ∆Σ, το Υπουργικό Συµβούλιο θα προσδιορίσει 
λεπτοµερή σχέδια προσλήψεων για το 2014 σε διαβούλευση µε ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ 

vi. Θα διατεθούν τα σχέδια προσλήψεων στο ΑΣΕΠ µε προειδοποίηση τουλάχιστον µία 
έξι µηνών σε σχέση µε την επιθυµητή διαδικασία πρόσληψης, έτσι ώστε να 
επιτρέπεται σωστός σχεδιασµός και οι επιλογές να µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
µε τα υψηλότερα πρότυπα, συµβατές µε τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 
Εξασφάλιση επαρκών πόρων, έτσι ώστε οι να χρησιµοποιούνται σύγχρονες µέθοδοι 
από το ΑΣΕΠ για τις επιλογές, συµπεριλαµβανοµένων προσεγγίσεων βασισµένων 
στις ικανότητες (συνεχής).  

12. Προκειµένου να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί µια στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινων 
πόρων, και να αξιοποιηθεί η εργασία στο ∆ηµόσιο οι Αρχές θα:  

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

• εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες της διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων από τις δηµόσιες υπηρεσίες;  

• να προσδιορίσουν και να εφαρµόσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να 
διαχειριστούν οι σταδιοδροµίες των δηµοσίων υπαλλήλω 
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(συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών πρόσληψης, διορισµών, εκπαίδευσης, 
αξιολόγησης καθώς και κινητικότητας); και  

• Αξιολογήσουν την εντολή, τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικά διορισµένων 
και των ανώτερων στελεχών του δηµοσίου, που θα οδηγήσει σε µείωση του 
αριθµού των συµβούλων που θα πρέπει να έχουν µια συγκεκριµένη 
περιγραφή εργασίας.  

ii. Αντικατοπτρίσουν αυτή τη στρατηγική στη νοµοθεσία (Σεπτέµβριος 2013). Αυτή η 
νοµική πράξη θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της θεσµικής συνέχειας και σε 
υψηλότερα επίπεδα αποτελεσµατικότητας στη δηµόσια διοίκηση, και θα προσφέρει 
µια βάση για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανώτερων 
διευθυντικών στελεχών και εν γένει του προσωπικού.  

13. Οι Αρχές ορίζουν το σύνολο των οδηγιών για την οργάνωση των υπηρεσιών Ανθρωπίνων 
Πόρων µε βάση τακτικά, κοινά και εγκάρσια πρότυπα και τα θέτουν σε εφαρµογή, µε 
σκοπό να αναπτύξουν ένα συντονισµένη, σεβαστό και αποτελεσµατικό δίκτυο ΑΠ εντός 
και µεταξύ των διαφόρων υπουργείων (Οκτώβριος 2013) 

 

2.7.2 Καταπολέμηση Διαφθοράς 

1. Μέχρι τον Ιούλιο 2013, οι Αρχές: 

i. Θα παρουσιάσει νοµοσχέδιο για να ευθυγραµµίσει το νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση 
της διαφθοράς µε τα ανάλογα διεθνή πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης 
εναντίον της διαφθοράς των ΗΕ, και των συµβάσεων και συστάσεων εναντίον της 
διαφθοράς του ΟΟΣΑ και του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

ii. Θα εκκινήσει την εφαρµογή των σχετικών δράσεων που εµπεριέχονται στο σχέδιο δράσης, 
που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για την περίοδο Μαρτίου- Ιουλίου 2013. 

2. Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
είναι πλήρως λειτουργικός. Αυτό θα απαιτήσει τη διαθεσιµότητα των χώρων και όλων των 
απαραίτητων υποδοµών, την έναρξη της λειτουργίας της δοµής διακυβέρνησης του Εθνικού 
Συντονιστή, καθώς και την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών µηχανισµών 
συντονισµού (Σεπτέµβριος 2013). 

2.7.3 Συντονισμός Κυβερνητικών Πολιτικών και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Οι Αρχές: 

1. Θα αναλάβουν δράση για την εδραίωση της τρέχουσας προπαρασκευαστικής εργασίας σε µια 
ολοκληρωµένη και εγκεκριµένη εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θέτοντας 
το όραµα, τους στόχους, τις προτεραιότητες, τους µηχανισµούς παρακολούθησης και 
συντονισµού για την υποστήριξη της ανάπτυξης, την προώθηση και την εφαρµογή της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για µια καλύτερη εσωτερική 
λειτουργία της διοίκησης προς τους πολίτες. Η στρατηγική, η οποία θα περιλαµβάνει ένα 
σχέδιο εφαρµογής, θα πρέπει να εγκριθεί από το ΚΣΜ (Οκτώβριος 2013).  

2. Θα ολοκληρώσουν τα σχέδια στελέχωσης (µε προτεραιότητα στους επικεφαλής οµάδων) της 
Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού (ΓΓΣ), και να οργανώσει την εκπαίδευση του προσωπικού 
της και των ανταποκριτών συντονισµού στα Υπουργεία (Οκτώβριος 2013). 

3. Θα ολοκληρώσει το σχεδιασµό των διαδικασιών (σχετικά µε τον προγραµµατισµό, 
συντονισµό, έλεγχο και εποπτεία και προετοιµασία των διαµεσολαβήσεων) για τις οποίες 
είναι υπεύθυνη η ΓΓΣ, και θα ξεκινήσει συγκεκριµένες ενέργειες σχετικά µε προτεραιότητες 
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(Οκτώβριος 2013). Θα ολοκληρώσει την εφαρµογή αυτών των διαδικασιών εως το 
∆εκέµβριο 2013. 

2.8  Αποφυγή σπατάλης και ποιοτική ενίσχυση μέσω χρηστών 

δημοσίων προμηθειών 

Σηµαντικές δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις και αγορές υψηλότερης ποιότητας µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν µέσω χρηστών διαδικασιών προµηθειών. Οι µεταρρυθµίσεις στοχεύουν στο να: α) 
κάνουν πλήρως λειτουργική την Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, τον νεοσύστατο θεµατοφύλακα 
σχετικά µε τις προµήθειες, β) την δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας προµηθειών, 
επιβάλλοντας σταδιακά την υποχρεωτική της χρήση από την δηµόσια διοίκηση, γ) αυξάνοντας το 
µερίδιο των προµηθειών και υπηρεσιών που δηµοπρατούνται µέσω των φορέων κεντρικών αγορών, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης πλαισίων συµβάσεων, και δ) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση 
του συνόλου της νοµοθεσίας περί δηµοσίων προµηθειών..  

2.8.1.1 Προκειμένου να καταστεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργική 

Η Κυβένρηση:  

1. Η ΕΑ∆Σ εξασφαλίζει το συντονισµό και τη συνοχή της λειτουργίας των κεντρικών 
οργάνων Προµηθειών, της µεταρρύθµισης των ελληνικών κανονισµών περί δηµοσίων 
συµβάσεων και του πλαισίου e-συµβάσεων µε το συνολικό σύστηµα και στρατηγική 
δηµοσίων (Συνεχής)  

2.8.1.2 Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων:  

Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση πιο κεντρικών προµηθειών, ιδίως στον τοµέα των 
προµηθειών υγείας, υπηρεσιών και προµηθειών (συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικής φύσης 
προµηθειών και υπηρεσιών για την άµυνα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 
2009/81 σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας). Επιπλέον, 
ξεκινάει τη δηµιουργία ενός συστήµατος στατιστικής στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, 
χρησιµοποιεί τις συµβάσεις-πλαίσιο και εξετάζει την νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων 
συµπεριλαµβανοµένων των έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Ειδικότερα η Κυβέρνηση: 
 

Αγορά portal 

1. Ακολούθως της έκδοσης της ΚΥΑ περί της διαδικτυακής πύλης “Αγορά” για τη διαφάνεια 
των συµβάσεων, διευκολύνει τη συµµόρφωση µεσω της αναθεώρησης των προτύπων 
εγγράφων και παρέχοντας υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές εξαλείφοντας 
αλληλοεπικάλυψη µε άλλες υποχρεώσεις αναφορών (Συνεχής) 

2. δηµοσιεύει µια σειρά τυποποιηµένων εντύπων για προκηρύξεις συµβάσεων που βασίζονται 
σε εκείνα που χρησιµοποιούνται γαι τη δηµοσίευση των προκηρύξεων της ΕΕ Tenders 
Electronic Daily (Οκτώβριος 2013)  

3. αρχής γενοµένης από τον Οκτώβριο του 2013 δηµοσιεύει όλες τις ανακοινώσεις ανάθεσης 
συµβάσεων, και των συµβάσεων 

4. δηµοσιεύει στοιχεία σχετικά µε προκηρύξεις για προµήθειες, υπηρεσίες και έργα και για 
τον αριθµό των συµβαλλοµένων αρχών ανεβάζοντας τις σχετικές πληροφορίες στο portal 
ξεκινώντας (για συµβάσεις µε αξία άνω των € 30.000) (Συνεχής); 

5. δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα µιας ανεξάρτητης αξιολόγησης της λειτουργίας του portal, 
συµπεριλαµβανοµένης της επανεξέτασης των λειτουργιών και των αποτελεσµάτων (π.χ. 
αριθµός των προκηρύξεων / ανάθεσης συµβάσεων που δηµοσιεύθηκαν, οι αριθµοί και ο 
τύπος της αναθέτουσας αρχής, η εκτιµώµενη αξία των συµβάσεων) (Οκτώβριος 2013). 
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Κεντρικοί Φορείς Αγορών (ΚΦΑ):  

6. Υιοθετεί αποφάσεις που οδηγούν στη δηµιουργία ενός κεντρικού φορέα αγορών, στη 
Γενική ∆ιεύθυνση για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, η κυβέρνηση και 
–αφού έλθουν σε λειτουργία- οι ΚΦΑ:  

i. Βασιζόµενη σε ένα κατάλογο κατηγοριών που καθορίστηκε τον Ιούνιο του 
2013, δηµιουργεί και δηµοσιεύει µια λεπτοµερή λίστα προµηθειών και 
υπηρεσιών, όπου οι απαιτήσεις των πολλαπλών αναθετουσών αρχών 
µπορούν να ανάγονται σε έναν περιορισµένο αριθµό εναλλακτικών. 
(Σεπτέµβριος 2013); 

ii. Εγκρίνει τουλάχιστον 3 προσοδοφόρες κατηγορίες για την προµήθεια, 
µέσω συµβάσεων-πλαίσιο, ολοκληρώνει το σχεδιασµό της πρόσκλησης για 
την υποβολή προσφορών και συντάσσει συγγραφή υποχρεώσεων 
(Οκτώβριος 2013) 

iii.  Θέτει σε διαγωνισµό τουλάχιστο τρεις συµβάσεις – πλαίσια που 
χρησιµοποιούνται σε συχνές αγορές προµηθειών και υπηρεσιών στο 
επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης µέσω του ΚΦΑ.(∆εκέµβριος 2013) και 
αναθέτει τις συµβάσεις εως τα µέσα του 2014 

iv. ∆ίνει εντολή στις σχετικές υπηρεσίες να προµηθεύονται µέσω των 
συµβάσεων-πλαίσιο που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της Επιτροπής 
(Ιούνιος 2013); 

v. Χρησιµοποιεί συµβάσεις πλαίσια για την προµήθεια των 
προαναφερθέντων οµοιογενών αγαθών και υπηρεσιών µέσω του ΚΦΑ. 
(Συνεχής) 

vi. Εκδίδει νοµοθεσία που να επιβάλει την αγορά των προσδιορισθέντων 
οµοιογενών προµηθειών και υπηρεσιών, µέσω του ΚΦΑ για όλες τις 
οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης, χωρίς χρηµατικά όρια και µε τις 
µεταβατικές περιόδους που συµφωνήθηκαν µε τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Οι αγορές του στρατού αναφορικά µε τυποποιηµένα µη 
στρατιωτικά αγαθά και υπηρεσίες (που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας 2009/81 σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις στους 
τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας) πραγµατοποιούνται επίσης µέσω 
του ΚΦΑ. (Ιούλιος 2013) 

iv. Θέτει σε διαγωνισµό τουλάχιστο τρεις συµβάσεις – πλαίσια που 
χρησιµοποιούνται σε συχνές αγορές προµηθειών και υπηρεσιών στο 
επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης µέσω του ΚΦΑ. (∆εκέµβριος 2013).  

 
 

Μεταρρύθµιση της νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων: 

7. Αναλαµβάνει να υιοθετήσει µέχρι το ∆εκέµβριο 2013 µια µεταρρύθµιση του συστήµατος 
δηµοσίων προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των έργων, υλικών και υπηρεσιών υπό το 
συντονισµό της ΕΑ∆Σ µε στόχο:  

i. την απλούστευση, τον εξορθολογισµό και την ενοποίηση της κύριας 
νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων  

ii. τον εξορθολογισµό των διοικητικών δοµών και διαδικασιών στις δηµόσιες 
συµβάσεις για την επίτευξη επιθυµητών αποτελεσµάτων σε όρους 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητας;  

iii.  Βελτίωση στις εθνικές διαδικασίες αναθεωρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης 
της µείωσης των καθυστερήσεων που προκαλούνται από το σύστηµα 
αποκατάστασης και της αξιολόγησης του ρόλου της ΕΑ∆Σ στον τοµέα της 
έννοµης προστασίας (επανορθώσεις και δικαστική προστασία). 
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8. Προχωρά µε τη µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε το 
σχέδιο δράσης που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2013. 
Τα σχέδια όλων των νοµοθετικών και οργανωτικών µέτρων εφαρµογής του 
προαναφερθέντος σχεδίου δράσης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 
Σεπτέµβριο του 2013..   

2.8.1.3 Για να εκτελεστούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα 

(π.χ., e-procurement):    

Η Κυβέρνηση: 

1. Ακολούθως της διαβίβασης του σχεδίου για την e-procurement στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, υιοθετεί όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του σύµφωνα µε τις 
καταληκτικές ηµεροµηνίες, συµπεριλαµβανοµένων:  

i. Tη λειτουργία των συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και δηµοσίων 
έργων µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικών προµηθειών 

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

iii.  Tην υποχρεωτική χρήση της πλατφόρµας από την κεντρική κυβέρνηση, 
την περιφερειακή κυβέρνηση και άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα 

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

v. Οι περιοδικοί µηχανισµοί παρακολούθησης για την εξοικείωση των 
χρηστών µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικών προµηθειών και ο 
προσδιορισµός στόχων στα επίπεδα χρήσης  

vi. η αλληλεπίδραση της πλατφόρµας µε τη σχεδιαζόµενη απλοποίηση της 
νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων 

vii.  τα µέσα για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρµας 
από τους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένης της διευκόλυνσης στη χρήση 
ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ταυτότητας.  

Η εκτέλεση του σχεδίου και η τήρηση των καταληκτικών ηµεροµηνιών θα 
παρακολουθείται στενα σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή, αρχής γενοµένης από το 
Σεπτέµβριο του 2013. 

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

i. Τρέξει συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών για την κεντρική 
κυβέρνηση, µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικών προµηθειών αρχίζοντας 
από την 1η Ιουλίου 2013. 

ii. Να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της πιλοτικής δοκιµασίας του 
λογισµικού και της αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Η “καταλληλότητα 
για συγκεκριµένο σκοπό” του συστήµατος θα υπόκειται σε ανεξάρτητη 
αξιολόγηση. (Σεπτέµβριος 2013).  

3. Εξασφαλίζει τη χρήση της πλατφόρµας ως ακολούθως:  

i. Οι κεντρικοί φορείς αγορών (Γενική ∆ιεύθυνση δηµοσίων συµβάσεων για 
προµήθειες και υπηρεσίες των ΚΦΑ και ΕΠΥ), χρησιµοποιούν την 
πλατφόρµα ηλεκτρονικών προµηθειών για όλες τις διαδικασίες των 
διαγωνισµών. (Ιούνιος 2014) 

ii. Το σύνολο του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα χρησιµοποιεί την 
πλατφόρµα ηλεκτρονικών προµηθειών για κοινές προµήθειες αγαθών και 
υπηρεσιών µέχρι το ∆εκέµβριο 2015  
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4. Υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα στοιχεία των 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το 2013 έναντι των στόχων 
επιπέδων χρήσης. (1ο µισό του Ιανουαρίου 2014).  Επιπλέον, παρουσιάζει 
δεδοµένα για: 

i. Τον αριθµό των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δηµοσιεύεται 
ηλεκτρονικά (σε απόλυτους αριθµούς και ως ποσοστό επί του 
συνολικού αριθµού των δηµοσιευµένων προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών)  

ii. Τον αριθµό των προσφορών µε προδιαγραφές που δηµοσιεύθηκε online 
iii.  Τον αριθµό των συµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε 

σχέση µε το συνολικό αριθµό συµβάσεων. 
iv. Τα είδη των αγορών που πραγµατοποιήθηκαν µέσω της πλατφόρµας e-

procurement. 
v. Τον αριθµό των αναθετουσών αρχών που χρησιµοποιούν e-

procurement.   
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2.9 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού 

συστήματος για την εξασφάλιση βιωσιμότητας 

Η Κυβέρνηση: 

1. Εξασφαλίζει ότι όλες οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς το ΕΤΕΑ θα 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά έως (∆εκέµβριος 2013).  

2. Εξασφαλίζει ότι το νέο ενιαίο ταµείο ΕΤΕΑ θεσπίζει µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο ένα 
µηχανογραφικό σύστηµα ατοµικών λογαριασµών χρηµατοδότησης που πρέπει να 
ολοκληρωθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013. 

3. ∆ηµοσιεύει µια τακτική τριµηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Υγείας, 
που στοχεύει στην παρακολούθηση και την αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και 
στην εξασφάλιση ότι οι συντάξεις αναπηρίας αντιστοιχούν σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 
10% του συνολικού αριθµού των συντάξεων. (Συνεχής, επόµενη έκθεση, Σεπτέµβριος 
2013) 

2.10 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί την ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του τοµέα της υγείας, µε στόχο 
την σταθεροποίηση των δηµόσιων δαπανών για την υγεία σε, ή, κάτω από το 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, 
διατηρώντας παράλληλα καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόµενης 
φροντίδας. Τα µέτρα πολιτικής περιλαµβάνουν τη µείωση της κατακερµατισµένης δοµής 
διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου της πρωτοβάθµιας περίθαλψης, τον 
εξορθολογισµό του νοσοκοµειακού δικτύου, την ενίσχυση των κεντρικών προµηθειών και την 
ανάπτυξη µιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης και της υποδοµής ηλεκτρονικής 
υγείας. 
 
Τα µέτρα του προγράµµατος αποσκοπούν στην επίτευξη εξοικονόµησης κατά την αγορά (σε 
δεδουλευµένη βάση) εξωνοσοκοµειακών φαρµάκων προκειµένου η δαπάνη αυτών να κατέλθει σε 
περίπου 2,371 δισ. Ευρώ, ενώ αυτή των ενδονοσοκοµειακών φαρµάκων σε περίπου 0,66 
δισεκατοµµύρια το 2013 (σε δεδουλευµένη βάση). Ο στόχος είναι οι δηµόσια δαπάνη για φάρµακα 
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης να φτάσει περίπου το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 
δισεκατοµµύρια ευρώ (σύµφωνα µε το µέσο όρο της ΕΕ) το 2014. Σύνολο (εξωνοσοκοµειακή και 
ενδονοσοκοµειακή) της δηµόσιας δαπάνης για φαρµακευτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 1,5 τοις εκατό το 2013 και 1,3 τοις εκατό το 2014.  

2.10.1 Διακυβέρνηση 

Για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήµατος υγείας, τη βελτίωση της συνοχής της πολιτικής 
υγείας, τη µείωση του κατακερµατισµού της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και τη µείωση του 
διοικητικού κόστους, η κυβέρνηση (i) εξασφαλίζει την αποτελεσµατική συγκέντρωση όλων των 
ασφαλιστικών ταµείων υγείας, χωρίς εξαίρεση, στον ΕΟΠΥΥ, επιβλέποντας τη µεταφορά του 
προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων (ii) εξασφαλίζει την αποτελεσµατική µεταφορά όλων 
των σχετικών µε την υγεία διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τις ευθύνες (συµπεριλαµβανοµένων 
των δαπανών µισθοδοσίας), υπό την αρµοδιότητα του Υπουργείου υγείας. 

1. Από τον Ιανουάριο 2014, οι υπηρεσίες νοσοκοµειακής περίθαλψης θα αγοράζονται 
απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ µέσω προβολικών προϋπολογισµών βασισµένων στη 
διαδικασία κοστολόγησης KEN-DRGs (και το κόστος µισθοδοσίας πρέπει τουλάχιστον να 
αναφερθεί).  

2. Ο ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει ότι ο αριθµός των γιατρών θα µειωθεί κατά ένα περαιτέρω 10% το 
2013. 
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2.10.2 Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2014, η κυβέρνηση εντείνει τις 
προσπάθειές της, και αναπτύσσει περαιτέρω το σύνολο των κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους 
τους συµµετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασµού φαρµάκων (συµπεριλαµβανοµένων των παραγωγών, 
χονδρέµπορων, φαρµακείων, γιατρών και ασθενών) µε την προώθηση της χρήσης των γενόσηµων 
φαρµάκων και την αποδοτική χρήση των φαρµάκων γενικότερα.  

2.10.2.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των συνολικών στόχων 

1. Η κυβέρνηση εφαρµόζει το µηχανισµό αυτόµατης ανάκτησης [claw-back mechanism] 
(κάθε έξι µήνες) σε κατασκευαστές φαρµακευτικών προϊόντων ο οποίος εξασφαλίζει ότι η 
εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη (προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ) δεν θα υπερβεί 
τους ανωτέρω στόχους (Συνεχής). Ένα σηµείωµα σχετικά µε την συλλογή του claw back 
για το πρώτο ήµισυ του 2013 θα υποβληθεί έως το Σεπτέµβριο του 2013. 

2. Ενεργοποιεί µέτρα έκτακτης ανάγκης (συµπεριλαµβανοµένης της οριζόντιας µείωσης τιµών 
ή εισαγωγής εισιτηρίου στη θετική λίστα), εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο µηχανισµός claw-
back δεν επαρκεί για να επιτύχει τον στόχο. Αυτά τα µέτρα θα αποδώσουν ισοδύναµο ποσό 
εξοικονοµήσεων. (Οκτώβριος 2013).  

3. Επιπροσθέτως και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΟΠΥΥ εισάγει επιπρόσθετα κίνητρα και 
µηχανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου ενός συστήµατος ανώτατου ορίου στη 
συνταγογράφηση, προκειµένου να εξασφαλιστεί η υποκατάσταση µε γενόσηµα. 
(Σεπτέµβριος 2013). 

 

2.10.2.2 Τιµολόγηση Φαρµάκων  

Η Κυβέρνηση: 

1. Αναθεωρεί προς τα κάτω τις τιµές των φαρµάκων, µε βάση τις 3 χώρες της ΕΕ µε τις 
χαµηλότερες τιµές (τριµηνιαία επικαιροποίηση της λίστας τιµών [κάθε τέσσερις µήνες] 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία Συµβουλίου 89/105/EEC – η επόµενη λίστα 
τιµών θα δηµοσιευθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και Σεπτεµβρίου 2013). 

2. Στη βάση της έκθεσης περί των επιπτώσεων των νέων περιθωρίων κέρδους των 
φαρµακείων, θα αναθεωρήσει τα περιθώρια κέρδους προς τα κάτω στο 15% ξεκινώντας 
από τον Ιανουάριο 2014. 

3. Εξασφαλίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ διαπραγµατεύεται µια έκπτωση 5% µέσω συµφωνιών όγκου-
τιµής ή συµφωνίες επιµερισµού του κινδύνου εστιάζοντας στα πιο φάρµακα µε τη 
µεγαλύτερη δαπάνη που πωλούνται στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ (συνεχής για το 2013 και 
2014) 

2.10.2.3 Συνταγογράφηση και παρακολούθηση 

 
Η Κυβέρνηση θα:  

1. Επικαιροποιήσει την θετική λίστα των καλυπτόµενων φαρµάκων και τη λίστα των 
ΜΗΣΥΦΑ. Οι λίστες αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται µετά από κάθε δελτίο τιµών (ή 
διόρθωση αυτού) (καταληκτικές ηµεροµηνίες πρέπει να ακολουθούν την 2.10.2.2.1 µε 
κάποιο περιθώριο). 

2. Εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από γιατρούς, µονάδες 
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, και παρόχους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ και σε όλες 
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τις µονάδες του ΕΣΥ (κέντρα υγείας και νοσοκοµεία) έως Σεπτέµβριο 2013. Η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθίσταται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από δηµόσιους 
πόρους (φάρµακα, παραποµπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεµβάσεις) 
(Συνεχής)  

3. Ολοκληρώσει το σύστηµα (API) σύµφωνα µε το οποίο τα φαρµακεία θα καταχωρούν 
ηλεκτρονικά τις όποιες εναποµείνασες χειρόγραφες συνταγές γιατρών, µέσα στην 
εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που αναπτύχθηκε από την Η∆ΙΚΑ (Νέα 
καταληκτική ηµεροµηνία Σεπτέµβριος 2013). 

4. Συνεχίσει να δηµοσιεύει κατευθυντήριες γραµµές συνταγογράφησης / πρωτόκολλα για 
γιατρούς, δίδοντας προτεραιότητα στα πιο ακριβά και/ή στα πλέον χρησιµοποιούµενα 
φάρµακα, και τις καθιστά υποχρεωτικές (συνεχής). 

5. Επιβάλλει την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών συνταγογράφησης µέσω του 
συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ξεκινώντας µε τουλάχιστο 5 θεραπευτικές 
οµάδες έως Σεπτέµβριο 2013. 

6. Αναπτύσσει περαιτέρω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση µε την υποχρεωτική εισαγωγή 
φίλτρων ICD-10 έως το Μάιο 2013 και φίλτρων SPC στο σύστηµα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης (Με ρυθµό 500 φαρµάκων ανά µήνα αρχίζοντας τον Οκτώβριο 
2013). 

7. Ενισχύει την παρακολούθηση και αξιολόγηση µέσω: 

i. αναλυτικών µηνιαίων εκθέσεων ελέγχου για τη χρήση της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥ και από τους συµβεβληµένους µε τον 
ΕΟΠΥΥ παρόχους. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
ΕΚΤ και το ∆ΝΤ (Συνεχής); 

ii. Τακτικής αξιολόγησης των πληροφοριών που λαµβάνονται µέσω του συστήµατος 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Συνεχής) 

iii.  Λεπτοµερών τριµηνιαίων εκθέσεων σχετικά µε τις συνταγές και δαπάνες φαρµάκων 
που περιλαµβάνουν πληροφορίες για τον όγκο και την αξία των φαρµάκων, τη χρήση 
γενόσηµων και εκτός πατέντας φαρµάκων, καθώς και σχετικά µε την έκπτωση που 
έλαβε από τα φαρµακεία και από τις φαρµακευτικές εταιρείες. Αυτές οι εκθέσεις 
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ. (Συνεχής, 
Τριµηνιαία, νέα έκθεση Ιούλιος 2013) 

iv. Λεπτοµερούς αναφοράς για την ατοµική συνταγογραφική συµπεριφορά κάθε γιατρού 
συγκριτικά µε το µέσο όρο των συγκρίσιµων (ειδικότητα, φόρτος εργασίας σε όρους 
ασθενών) γιατρών (και οι δύο στο ΕΣΥ συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ και άλλα 
ταµεία υγείας µέχρι να συγχωνευτούν) και ειδοποιεί όταν παραβιάζει τις 
κατευθυντήριες γραµµές συνταγογράφησης. Αυτή η αναπληροφόρηση παρέχεται 
τουλάχιστον κάθε µήνα και µια ετήσια έκθεση δηµοσιεύεται που καλύπτει: 1) τον 
όγκο και την αξία της συνταγογράφησης του γιατρού σε σχέση µε τους συναδέλφους 
του και σε σύγκριση µε τις κατευθυντήριες γραµµές συνταγογράφησης 2) Τη 
συνταγογράφηση γενόσηµων φαρµάκων έναντι επώνυµων και φαρµάκων υπό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και 3) τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών. (Συνεχής); 

8. Επιβολής κυρώσεων και ποινών, ως συνέχεια της αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για 
ανάρµοστη συµπεριφορά, της σύγκρουσης συµφερόντων στη συνταγογραφική 
συµπεριφορά και της µη συµµόρφωσης µε τις κατευθυντήριες γραµµές συνταγογράφησης 
του ΕΟΦ (Συνεχής); 

9. Ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και εισαγωγής µηχανισµών ακύρωσης 
γραµµικών κωδικών (barcodes) φαρµακευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε τον ΕΟΦ και 
την Η∆ΙΚΑ (Σεπτέµβριος 2013). 
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2.10.2.4  Αύξηση της χρήσης των γενοσήµων φαρµάκων  

Πριν από την εκταµίευση, η Κυβέρνηση: 

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

 

Η Κυβέρνηση επίσης: 

1. Αυξάνει το ποσοστό των γενόσηµων φαρµάκων επί του συνόλου των εξωνοσοκοµειακών 
και καλυπτόµενων φαρµάκων ώστε να φτάσει στο 60% (σε όγκο) έως το ∆εκέµβριο του 
2013. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω: 

i. Της αυτόµατης µείωσης της µέγιστης τιµής των πρωτότυπων φαρµάκων 
προέλευσης όταν το πατέντο τους (περίοδος αποκλειστικότητας) λήγει («εκτός 
πατέντου» επώνυµα φάρµακα) στο 50 τοις εκατό της τιµής που είχαν κατά τη 
στιγµή της λήξης του πατέντου. Περαιτέρω µείωση θα επιτευχθεί µε τη σύνδεση 
των εκτός πατέντου φαρµάκων µε το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοδικά αναθεωρητέων µε τον τιµοκατάλογο. Οι 
παραγωγοί µπορούν να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές, επιτρέποντας έτσι την 
αύξηση του ανταγωνισµού στην αγορά. (Σεπτέµβριος 2013)  

ii. Του καθορισµού της ανώτατης τιµής του γενόσηµου στο 40 τοις εκατό της τιµής 
που είχε το φάρµακο προέλευσης µε την ίδια δραστική ουσία, κατά το χρόνο της 
λήξης του πατέντου του (περίοδος αποκλειστικότητας). Μετά από αυτή την 
πρώτη µείωση, η τιµή του γενόσηµου φαρµάκου προσδιορίζεται στο 80% της 
προς τα κάτω αναθεωρηθείσας τιµής του εκτός πατέντου φαρµάκου (όταν η 
περίοδος αποκλειστικότητας λήξει) η οποία πρόκειται να καθοριστεί στη βάση 
του µέσου όρου των τριών χαµηλότερων τιµών στην ΕΕ όπως ορίστηκαν στο 
σηµείο i. Οι παρασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαµηλότερες 
τιµές, επιτρέποντας έτσι την αύξηση του ανταγωνισµού στην αγορά. 
(Σεπτέµβριος 2013) 

iii.  Ολοκληρώνει την τιµολόγηση της µακράς λίστας γενόσηµων φαρµάκων που 
αναµένουν τιµολόγηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό περί ∆ιαφάνειας της ΕΕ και 
εξασφαλίζει δυναµικές µειώσεις τιµών (Σεπτέµβριος 2013). 

iv. Της απόφασης σχετικά µε την κάλυψη φαρµάκων πρόσφατα κατοχυρωµένων µε 
πατέντο (δηλαδή νέων µορίων), µε βάση αντικειµενικά, αυστηρά ιατρικά και 
κριτήρια οικονοµικής αποδοτικότητας και, έως ότου να υπάρξει η δυνατότητα 
στο εσωτερικό, στηριζόµενη στις βέλτιστες πρακτικές health technology 
assessment της σχέσης κόστους και αποτελεσµατικότητας τους, όπως 
πραγµατοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη, µε ταυτόχρονη συµµόρφωση µε την 
οδηγία 89/105/EEC. (Συνεχής) 

v. Της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζηµιούµενων φαρµάκων αυτών που δεν 
είναι αποτελεσµατικά ή οικονοµικά αποδοτικά µε βάση αντικειµενικά κριτήρια 
(Συνεχής)  

vi. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης του ΕΟΦ, της 
σύστασης επαρκούς επιστηµονικού δυναµικού προκειµένου να λαµβάνονται 
υπόψη κριτήρια κόστους / οικονοµικής αποδοτικότητας κατά τη διαδικασία 
κάλυψης  από τα ασφαλιστικά ταµεία και αδειοδότησης και στη διαχείριση της 
θετικής λίστας και του µηχανισµού εσωτερικής τιµολόγησης αναφοράς 
(Οκτώβριος 2013).  

2. Θα λάβει περαιτέρω µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του όγκου 
των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από τα δηµόσια νοσοκοµεία για νοσηλευόµενους 
αποτελείται από γενόσηµα φάρµακα, µε τιµή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυµα 
προϊόντα και φάρµακα εκτός πατέντας. (Συνεχής) 
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3. Καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία να προµηθεύονται τουλάχιστον 2/3 
των φαρµακευτικών προϊόντων µε βάση τη δραστική ουσία, χρησιµοποιώντας τις κεντρικές 
διαδικασίες προσφορών που αναπτύχθηκαν από την ΕΠΥ και επιβάλλοντας τη 
συµµόρφωση µε θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης. (Συνεχής) 

2.10.3 Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους 

με τον ΕΟΠΥΥ  

Πριν από την εκταµίευση η Κυβέρνηση: 

a. Αναλαµβάνει νοµοθετική πρωτοβουλία που επιτρέπει στον Υπουργό Υγείας να 
δηµιουργήσει ένα µηχανισµό αυτόµατης ανάκτησης (claw-back) που στοχεύει σος µη 
φαρµακευτικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ προκειµένου να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί 
στόχοι στον τοµένα υγειονοµικής περίθαλψης για την περίοδο 2013-2015. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση: 

1. Ενεργοποιεί µέτρα έκτακτης ανάγκης (συµπεριλαµβανοµένης της οριζόντιας µείωσης τιµών 
ή εισαγωγής εισιτηρίου στη θετική λίστα), εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο µηχανισµός claw-
back δεν επαρκεί για να επιτύχει τον στόχο. Αυτά τα µέτρα θα αποδώσουν ισοδύναµο ποσό 
εξοικονοµήσεων. (Οκτώβριος 2013).  

2. Παρακολουθεί την εφαρµογή των διαφόρων πολιτικών που εισήχθησαν στο τέλος του 2012 
προκειµένου να βελτιώσει την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ και να 
εξασφαλίσει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισµού είναι κοντύτερα στον ισοσκελισµένο 
προϋπολογισµένο το 2013. Τα µέτρα προς παρακολούθηση περιλαµβάνουν: Αλλαγές στις 
εισφορές του ΟΓΑ, στο πακέτο παροχών, στη συµµετοχή ασθενών στην φροντίδα από 
ιδιωτες παρόχους, και στις αµοιβές για υπηρεσίες διάγνωσης και φυσιοθεραπείας, όπως 
επίσης και στη χρήση συµφωνιών τιµής-όγκου και τη σύνθεση/είδος περιστατικών των 
ιδιωτικών παρόχων και τη χρήση ενός συστήµατος τιµών αναφοράς για την ασφαλιστική 
κάλυψη των ιατρικών συσκευών. (Συνεχής)  

3. Θα υλοποιήσει όλα τα µέτρα που περιλαµβάνοναι στο “Σχέδιο ∆ράσης προς ένα 
Ολοκληρωµένο Σύνολο Νέων Μέτρων για τον Ελεγχο της ∆απάνης του ΕΟΠΥΥ” όπως 
συµφωνήθηκε µε τους ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ και θα παρουσιάσει µια έκθεση υλοποίησης. 
(Τριµηνιαία) 

4. Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει µια τριµηνιαία έκθεση για τη συνταγογράφηση και τη δαπάνη 
διαγνωστικών εξετάσεων και ιδιωτικών κλινικών. (Συνεχής)  

5. Ξεκινάει διαγωνιστική διαδικασία για την εισαγωγή εσωτερικού συστήµατος αναλυτικής 
και χρηµατοοικονοµικής λογιστικής κόστους στον ΕΟΠΥΥ (Ιανουάριος 2014) 

 

2.10.4 Παροχές Υπηρεσιών από το ΕΣΥ 

2.10.4.1 Αναδιοργάνωση και διοίκηση του τοµέα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

Η Κυβέρνηση:  

1. Υλοποιεί το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση, όπως ορίζεται στο Νόµο 
4052 / Μάρτιος 2012 µε στόχο τη µείωση των υφιστάµενων αδυναµιών, αξιοποιώντας 
οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των 
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ασθενών, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ευθυγράµµιση µε την Οδηγία 2003/88/EΕ. 
Αυτό σηµαίνει µείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκοµείων κατά 5% το 2013 και 
ουσιαστική µείωση των κλινών, όπως θεσµοθετήθηκε µε την ΥΑ 1681/Β (28-7-2011). 
Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί µέσω:  

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

ii. ρύθµισης της παροχής δηµόσιας νοσηλείας εντός και µεταξύ των νοσοκοµείων, 
εντός της ίδιας περιοχής και υγειονοµικής περιφέρειας 

iii.  αναθεώρησης της δραστηριότητας των µικρών νοσοκοµείων προς την 
κατεύθυνση εξειδίκευσης σε τοµείς όπως η αποκατάσταση, η θεραπεία του 
καρκίνου ή η ανακουφιστική/τελική φροντίδα ανάλογα µε την περίπτωση 

iv. αναθεώρησης των επειγόντων περιστατικών και εφηµεριών 
v. βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανοµής του βαρέως ιατρικού 

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

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

vii.  µείωσης του κόστους µε εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες 
πληροφορικής, υπηρεσίες εργαστηρίου και το κόστος υπηρεσιών του 
νοσοκοµείου (π.χ. υπηρεσίες καθαρισµού). 

2. Εκπονεί µια ετήσια έκθεση που συγκρίνει τις επιδόσεις των νοσοκοµείων µε βάση ένα 
καθορισµένο σύνολο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (Συνεχής, επόµενη έκθεση 1η 
Απριλίου 2014). Στη βάση της ετήσιας έκθεσης του 2013 θα εκπονήσει µια συγκριτική 
µελέτη ως τον Οκτώβριο του 2013.  

3. Επικαιροποιεί σε ετήσια βάση µια έκθεση σχετικά µε τους ανθρώπινους πόρους για το 
σύνολο του τοµέα της υγείας και τη χρησιµοποιεί ως εργαλείο για τον προγραµµατισµό 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. (Συνεχής, επόµενη έκθεση 1η Απριλίου 2014) 

4. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει µια ανάλυση των αναγκών σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
των µακροχρόνια ανέργων (και των εξαρτηµένων µελών των οικογενειών τους) που δεν 
δικαιούνται κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ. Η ανάλυση αυτή πραγµατεύεται τόσο τους 
παρόντες και µελλοντικούς αριθµούς ασθενών όσο και τα σχετικά δηµόσια κονδύλια που 
απαιτούνται. Η ανάλυση αυτή συµπεριλαµβάνει σενάρια θέσης σε προτεραιότητα ανάλογα 
µε τις ανάγκες νοσηλείας των επηρεαζόµενων υποοµάδων ασθενών. (Σεπτέµβριος 2013) 

2.10.4.2 Λογιστικός έλεγχος, πληροφορική και συστήµατα παρακολούθησης 

 Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι: 

1. Ο ΕΟΠΥΥ δηµοσιεύει µια µηνιαία έκθεση µε ανάλυση και περιγραφή λεπτοµερών 
στοιχείων για τις δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης µε χρονική υστέρηση τριών εβδοµάδων 
µετά το τέλος του αντίστοιχου µήνα. Η έκθεση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη 
λεπτοµερέστερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 
συµπεριλαµβάνοντας τόσο δεσµεύσεις δαπανών/αγορές (σε δεδουλευµένη βάση) όσο και 
πραγµατικές πληρωµές (σε ταµειακή βάση). Η έκθεση επίσης θα (1) περιγράφει τις 
επιδόσεις σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη συσσώρευση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, και (2) προτείνει διορθωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
(Συνεχής) 

2. Επιπλέον µέτρα λαµβάνονται προκειµένου να βελτιωθεί η λογιστική, η τήρηση βιβλίων για 
προµήθειες ιατρικού υλικού και τα συστήµατα χρέωσης, µέσω:  

i. Εισαγωγής συστηµάτων αναλυτικής κοστολόγησης, µε την εφαρµογή του 
αντιστοίχου σχεδίου δράσης που πρέπει να ολοκληρωθεί µε πλήρη κάλυψη 
όλων των νοσοκοµείων µέχρι το Νοέµβριο 2013. 
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ii. Τακτικής ετήσιας δηµοσίευσης ισολογισµών όλων των νοσοκοµείων. 
(Σεπτέµβριος 2013). 

iii.  Εισαγωγής ενιαίου συστήµατος κωδικοποίησης για τις ιατρικές προµήθειες που 
αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Εθνικό 
Κέντρο Ιατρικής Τεχνολογίας (ΕΚΕΒΥΛ) και τη χρήση του συστήµατος 
observe.net για την παρακολούθηση των προµηθειών και τη χρήση 
διαγωνισµών για ιατρικές προµήθειες. (Συνεχής). 

iv. Εισαγωγής πρακτικών εφοδιαστικής για τη διαχείριση εισερχόµενων στα 
νοσοκοµεία και τη διαχείριση αποθεµάτων, µε τη χρήση συστηµάτων σάρωσης 
γραµµωτού κώδικα για φάρµακα και ιατρικά αναλώσιµα. (∆εκέµβριος 2013). 

v. Ανάληψης απαραίτητης δράσης προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
τιµολόγηση του πλήρους κόστους της θεραπείας (συµπεριλαµβανοµένων των 
εξόδων µισθοδοσίας προσωπικού) – δηλ. το αργότερο 2 µήνες προς άλλες 
χώρες της ΕΕ και φορείς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για την θεραπεία / 
νοσηλεία υπηκόων / κατοίκων άλλων χωρών (Συνεχής). 

vi. Επιβολής της συλλογής της συµµετοχής των ασθενών και της εφαρµογής 
µηχανισµών για την καταπολέµηση της διαφθοράς και την εξάλειψη άτυπων 
πληρωµών στα νοσοκοµεία. (Συνεχής).. 

3. Η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να παρέχει στοιχεία δαπανών, σύµφωνα µε τις βάσεις δεδοµένων της 
Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, δηλ. σύµφωνα µε το Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας 
(άσκηση µέσω κοινού ερωτηµατολογίου). (Οι αριθµοί του 2012 θα εκδοθούν ως τον 
Ιανουάριο 2014)  

4. Το πρόγραµµα µηχανοργάνωσης των νοσοκοµείων επιτρέπει τη µέτρηση της οικονοµικών 
δεδοµένων και δεδοµένων δραστηριότητας σε νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας. Επιπλέον, 
ο Υπουργός Υγείας ορίζει ένα βασικό σύνολο δεδοµένων που δεν αφορούν δαπάνες (π.χ. 
δείκτες δραστηριότητας), σύµφωνα µε τις βάσεις δεδοµένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και 
του ΠΟΥ, που θα λαµβάνει υπόψη του τη µελλοντική έκδοση των σχηµάτων DRG 
(διαγνωστικά συσχετιζόµενες οµάδες) στα νοσοκοµεία (Συνεχής).  

5. Η Κυβέρνηση αρχίζει να αναπτύσσει ένα σύστηµα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων 
ασθενών (Συνεχής) 

6. Η Κυβέρνηση, µε τεχνική βοήθεια από εµπειρογνώµονες από όλη την ΕΕ, εξακολουθεί να 
αναπτύσσει το υφιστάµενο σύστηµα DRGs, προκειµένου να αναπτύξει ένα σύγχρονο 
σύστηµα κοστολόγησης στα νοσοκοµεία για τη σύναψη συµβάσεων (στη βάση 
µελλοντικών συµβάσεων-µπλοκ µεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ) Τα υφιστάµενα ΚΕΝ/DRGs 
χρησιµοποιούνται σε όλα τα νοσοκοµεία.  

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

ii. Τα DRGs συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του 

προσωπικού. (Συνεχής) 

7. Θα γίνει µια ανάλυση σχετικά µε το πώς τα λογιστικά συστήµατα των νοσοκοµείων 
ενσωµατώνουν τα DRGs σε επίπεδο νοσοκοµείου, εν όψει µελλοντικών αναφορών κόστους 
βασιζοµένων στη δραστηριότητα, και πληρωµών στα νοσοκοµεία βασιζοµένων σε 
προοπτικούς προϋπολογισµούς, έως Σεπτέµβριο 2013.  

2.10.5 Κεντρικές Προμήθειες 

1. Η Κυβέρνηση θα αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των αντικειµένων δαπάνης, και εποµένως 
και το µερίδιο της δαπάνης που καλύπτεται από διαδικασίες κεντρικών διαγωνισµών µέσω 
της ΕΠΥ έως το 45% της συνολικής δαπάνης σε φάρµακα και ιατρικές συσκευές µέχρι το 
2014. Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 60% το 2015. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη χρήση 
τέτοιων διαγωνιστικών διαδικασιών (Συνεχές) 
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2. Η ΕΠΥ θα χρησιµοποιήσει διαδικασίες υποβολής προσφορών για συµβάσεις-πλαίσιο 
σχετικά µε τα πιο ακριβά φάρµακα που πωλούνται στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. (Συνεχής) 

3. Η ΕΠΥ θα δηµοσιεύσει µια αναλυτική ετήσια έκθεση σχετικά µε τη δραστηριότητά της (Η 
έκθεση του 2012 να δηµοσιευθεί το Σεπτέµβριο του 2013) 

4. Σε συµµόρφωση µε τους κοινοτικούς κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων, η κυβέρνηση 
διεξάγει τις απαραίτητες διαδικασίες διαγωνισµού για την υλοποίηση ενός πλήρους και 
οµοιόµορφου πληροφοριακού συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό 
σύστηµα υγείας), συµπεριλαµβανοµένου του πλήρους και ολοκληρωµένου συστήµατος 
πληροφοριακών συστηµάτων νοσοκοµείων. (Συνεχής)  

 

2.11 Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης 

1. Η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εκπαίδευσης και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις 
σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής του, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων 
της εξωτερικής αξιολόγησης των ανωτέρων/ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
(Συνεχής, Ιούνιος και ∆εκέµβριος κάθε χρόνου).  

2. Στην ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση: Οι διατάξεις των νόµων 4009/2011 και 4076/2012 
εφαρµόζονται πλήρως και ταχέως, συµπεριλαµβανοµένων:  

i. Της ολοκλήρωσης της εξωτερικής αξιολόγησης των ανώτερων / ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από την Αρχής Εξασφάλισης Ποιότητας. 
(∆εκέµβριος 2013)  

ii. Της ολοκλήρωσης των οργανογραµµάτων και εσωτερικών κανονισµών των 
Ιδρυµάτων Ανώτερης / Ανώτατης εκπαίδευσης (Mάρτιος 2014);  

iii.  Επικαιροποίησης σχετικά µε την πρόοδο της διαδικασίας για την 
ενοποίηση/συγχώνευση τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ (σχέδιο ΑΘΗΝΑ) 
(Σεπτέµβριος 2013).  

3. Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η νέα πολιτική αξιολόγησης σχολείων 
(συµπεριλαµβανοµένης της αυτο-αξιολόγησης) και του εκπαιδευτικού προσωπικού ξεκινά 
να εφαρµόζεται. (Σεπτέµβριος 2013) Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της αξιολόγησης 
για το εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικά για τους ∆ιευθυντές Σχολείων τους Σχολικούς 
Συµβούλους και τους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές, σύµφωνα µε τη νέα πολιτική 
(∆εκέµβριος 2013). 

 

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

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

 

3.1 Πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την ενδυνάμωση του 

τραπεζικού συστήματος 

Πριν την εκταµίευση,  

1. Η Κυβέρνηση δεσµεύεται ότι θα καλέσει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να 
ολοκληρώσει τη διάθεση των δύο µεταβατικών τραπεζών (bridge banks). Η απόφαση για 
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τις συναλλαγές θα πρέπει να λάβει υπόψη το δηµόσιο συµφέρον, τη χρηµατοπιστωτική 
σταθερότητα καθώς και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.   

2. Το Υπουργείο Οικονοµικών και η Τράπεζα της Ελλάδος δεσµεύονται ότι θα 
ολοκληρώσουν µία αναλυτική στρατηγική για τον τραπεζικό τοµέα σε συνεργασία µε τo 
ΤΧΣ και την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ. Το Υπουργείο Οικονοµικών και  η Τράπεζα της Ελλάδος 
δεσµεύονται ότι θα διατηρήσουν ένα τραπεζικό τοµέα τεσσάρων πυλώνων υπό την 
προϋπόθεση ότι το ΤΧΣ θα έχει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου στις 
συστηµικές τράπεζες     

Η ΤτΕ δεσµεύεται ότι: 

1. Θα αναπτύξει ένα σχέδιο εφαρµογής για τον εξορθολογισµό του συνεταιριστικού 
τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της Πανελλήνιας Τράπεζας, ως µέρος της 
αναλυτικής στρατηγικής για τον τραπεζικό τοµέα. 

2. Θα κάνει τα απαραίτητα νοµικά και κανονιστικά βήµατα για την εφαρµογή της 
στρατηγικής για τον συνεταιριστικό τοµέα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου 2013. 

Η Κυβέρνηση δεσµεύεται ότι θα καλέσει το ΤΧΣ να: 

3. Αναλάβει να διαθέσει ένα σηµαντικό µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της 
Eurobank σε έναν ιδιώτη στρατηγικό διεθνή επενδυτή µέχρι τα τέλη Μαρτίου 
2014. Για το σκοπό αυτό, σύµβουλοι  θα αναλάβουν µε σύµβαση µέχρι τα τέλη 
Αυγούστου 2013,  θα δηµιουργηθεί ένα µέτρο αξιολόγησης για τους εν δυνάµει 
επενδυτές µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013 και οι εν δυνάµει πλειοδότες θα δύνανται να 
ξεκινήσουν µια διαδικασία ελέγχου των στοιχείων το αργότερο µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου 
2013. Η δοµή της διάθεσης θα σχεδιαστεί µε στόχο να δώσει κίνητρο για συµµετοχή σε 
επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν την  πλειοψηφία του κεφαλαίου στο µέλλον.  

3.2 Χρηματοδότηση 

Η ΤτΕ δεσµεύεται ότι: 

1. Θα διατηρήσει επαρκή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα σύµφωνα µε τους κανόνες του 
Ευρωσυστήµατος (συνεχής). 

2. Θα ζητήσει από τις τράπεζες να παράσχουν τυποποιηµένες τριµηνιαίες προβλέψεις 
ισολογισµών (σχέδια χρηµατοδότησης) µετά την ολοκλήρωση της άσκησης της 
ανακεφαλαιοποίησης. Οι τράπεζες θα πρέπει να ορίσουν την πορεία προς την επίτευξη, 
µεσοπρόθεσµα, ενός βιώσιµου χρηµατοδοτικού µοντέλου µέσω της διεύρυνσης της 
χρηµατοδοτικής βάσης τους και της µείωσης της εξάρτησής τους από την έκτακτη παροχή 
ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα και τις εγγυήσεις της κυβέρνησης. Τα σχέδια 
χρηµατοδότησης θα χρησιµεύσουν ως εργαλείο για την Τράπεζα της Ελλάδος και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και να 
αξιολογήσουν, σε συνεργασία µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ, αν τα σχέδια των τραπεζών είναι 
στο σύνολό τους συνεπή µε το µακροοικονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος.  

3.3 Κρατικές προνομιούχες μετοχές των τραπεζών 

Η Κυβέρνηση δεσµεύεται ότι:  
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1. ∆εν θα λάβει µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής που θα υπονόµευαν τη φερεγγυότητα των 
τραπεζών (συνεχής). 

2. ∆εν θα ζητήσει από τις τράπεζες να πληρώσουν µέρισµα στις προνοµιούχες µετοχές, ή 
αµοιβές ή φόρους αντί αυτού, εκτός κι αν έχουν διανεµόµενα κέρδη (εξαιρούνται τα 
κέρδη από τις εξαγορές και την πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό) και η ΤτΕ έχει δώσει 
τη συγκατάθεσή της, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοια πληρωµή θα µπορούσε να είναι συµβατή 
µε τη διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεµάτων από εδώ και στο εξής (συνεχής). 

 

3.4 Σε συνέχεια της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

Η ΤτΕ: 

1. Θα συνεχίσει τις προετοιµασίες ώστε η εποπτική προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων να 
ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου 2013, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων, του 
πεδίου εφαρµογής και του αποτελέσµατος, υπό την επίβλεψη της Συντονιστικής 
Επιτροπής που την αποτελούν εκπρόσωποι από την ΤτΕ/ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ και την ΕΑΤ. 

2. Έχει προσλάβει ένα σύµβουλο για να διεξάγει έναν έλεγχο ποιότητας στοιχείων 
ενεργητικού, µε µια ενδιάµεση προθεσµία ολοκλήρωσης µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013 
και την παράδοση της τελικής µελέτης µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου. Ο έλεγχος των 
διαδικασιών για τα επισφαλή δάνεια είναι προγραµµατισµένο να ολοκληρωθεί µέχρι τα 
τέλη Σεπτεµβρίου 2013. 

3.5 Διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού υπό ρευστοποίηση 

Η ΤτΕ δεσµεύεται ότι: 

1. Θα συνεχίσει να βελτιώνει τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού υπό ρευστοποίηση 
(συνεχής). 

2. Θα αναπτύξει µέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013 ένα σχέδιο εφαρµογής το οποίο θα περιγράφει 
περαιτέρω βήµατα για τη βελτίωση των εισπράξεων και τον καθορισµό στόχων, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσµατική χρήση των διευρυµένων εργαλείων.  

3.6 Εποπτικό μοντέλο και η ευθύνη του ΤΧΣ 

Η ΤτΕ δεσµεύεται ότι: 

1. Θα αναθεωρήσει το εποπτικό µοντέλο της ώστε να το ευθυγραµµίσει µε τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές και να είναι συνεπές µε την οδηγία του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισµού και θα στοχεύσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι τα τέλη 
∆εκεµβρίου 2013.  

Η Κυβέρνηση δεσµεύεται ότι: 

2. Θα τροποποιήσει το νόµο 3864/2010 ότι όλες οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, πρέπει να είναι σύµφωνες µε την 
εντολή του ΤΧΣ, εάν παρθούν σύµφωνα µε το νόµο και µε στόχο να προστατευθεί 
το δηµόσιο συµφέρον, και ιδιαίτερα η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, σύµφωνα 
µε τις δεσµεύσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας όπως καθορίζονται στο Νόµο 
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4046/2012 (ΦΕΚ Α 28), καθώς οι δεσµεύσεις αυτές αναθεωρούνται από καιρού 
εις καιρόν σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του ίδιου νόµου (Ιούλιος 2013). 

3. Θα αναθεωρήσει σε συνεργασία την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ τη λειτουργία του ΤΧΣ µέχρι 
τα τέλη Σεπτεµβρίου 2013. Η οποιαδήποτε προσαρµογή θα λάβει υπόψη τις 
εργασίες που ανακύπτουν, σύµφωνα µε το πρόγραµµα και το µακροχρόνιο 
συµφέρον του τραπεζικού τοµέα και των φορολογούµενων. 

 

3.7 Αναθεώρηση των νομικών πλαισίων αφερεγγυότητας 

Η Κυβέρνηση δεσµεύεται ότι: 

1. Θα εφαρµόσει τους απαραίτητους κανονισµούς ώστε να τεθεί σε εφαρµογή το 
«Πρόγραµµα ∆ιευκόλυνσης» το οποίο υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο, µέχρι τα τέλη 
Αυγούστου 2013. 

2. Θα υιοθετήσει ορισµούς για έννοιες όπως «αποδεκτές δαπάνες διαβίωσης» και 
«συνεργάσιµοι δανειολήπτες» ως καθοδήγηση για τα δικαστήρια και τις τράπεζες µέχρι 
τα τέλη Σεπτεµβρίου 2013. 

3. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη ρύθµιση των επισφαλών δανείων για τα 
νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τις εταιρίες (συνεχής). 

4. Θα βασιστεί στα σηµαντικά επιτεύγµατα για τη µεταρρύθµιση των καθεστώτων 
αφερεγγυότητας κάνοντας τα ακόλουθα βήµατα: 

i. ∆ηµιούργησε µία οµάδα εργασίας για να εντοπίσει τρόπους να βελτιώσει την 
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ρύθµισης των δανείων για τα 
νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τις εταιρίες µέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013. 

ii. Για το σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση, µέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013, σε 
διαβούλευση µε την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ, θα εντοπίσει τους κύριους περιορισµούς 
και, 

iii.  Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013, µε τεχνική βοήθεια, θα προτείνει 
συγκεκριµένα βήµατα για ενδυνάµωση σε αυτό τον τοµέα. 

 

Με τον έλεγχο των διαδικασιών των τραπεζών για τα επισφαλή δάνεια, η ΤτΕ: 

5. Θα θεσπίσει σε διαβούλευση µε τις τράπεζες και την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ µέχρι τα τέλη 
∆εκεµβρίου 2013, µε βάση τον έλεγχο των διαδικασιών των τραπεζών για τα επισφαλή 
δάνεια, ένα χρονικά προσδιορισµένο πλαίσιο για τις τράπεζες για τη διευκόλυνση της 
διευθέτησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δανειοληπτών µε τη χρήση τυποποιηµένων 
πρωτόκολλων. 

7. Θα απαιτήσει από τις τράπεζες να παρουσιάσουν, µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου 2013 µία 
στρατηγική για τη βελτίωση των διαδικασιών για τα επισφαλή δάνεια (µε την 
ενδυνάµωση των εσωτερικών µονάδων διαχείρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε την 
ανάθεση έργου σε εξωτερικούς ειδικούς).   
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8. Θα απαιτήσει από τις τράπεζες να παραδώσουν µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου 2013 ένα 
αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα αντιµετωπίσει όλες τις ελλείψεις που θα 
εντοπιστούν στον έλεγχο. 

9. Ενώ η Κυβέρνηση απέχει από την υιοθέτηση νέων ή την τροποποίηση υπαρχόντων 
σχεδίων αναδιάρθρωσης χρέους, θα κάνει την πρώτη αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος ∆ιευκόλυνσης µέσα στους πρώτους έξι µήνες 
από την έναρξή του.  

3.8 Ίδρυση του Επενδυτικού Ταμείου (IfG) 

Η Κυβέρνηση σκοπεύει να: 

1. Ιδρύσει το IfG, ένα µη τραπεζικό χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, ώστε να δράσει ως 
καταλύτης για τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα, ειδικά για τις ΜΜΕ,  
ελαχιστοποιώντας τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους. 

2. Για να αντιµετωπίσει τους πιστωτικούς περιορισµούς, ελέγχοντας τους δηµοσιονοµικούς 
κινδύνους, το IfG: (i) θα παράσχει χρηµατοδότηση στις ΜΜΕ, (ii) θα παράσχει µετοχικό 
κεφάλαιο στις ΜΜΕ που έχουν σηµαντική αναπτυξιακή δυναµική και σε κεφάλαια 
ιδιωτικών συµµετοχών και καινοτόµων επιχειρηµατικότητας, (iii) θα παράσχει 
χρηµατοδότηση ή συµµετοχή στο κεφάλαιο για έργα υποδοµών, (iv) στις περιπτώσεις που 
παρέχει χρηµατοδότηση, θα διαθέτει τα δάνεια αυτά µόνο µε συµφωνίες 
συγχρηµατοδότησης µε σηµαντική συµµετοχή από εµπορικές ή συνεταιριστικές τράπεζες, 
και (v) θα δανείζει και θα επενδύει µε όρους της αγοράς.    

3. Το IfG (vi) δεν θα δέχεται καταθέσεις και (vii) δεν θα δεχτεί συµµετοχή στο κεφάλαιο ή 
άλλη χρηµατοδότηση από εγχώρια χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που ανήκουν ή 
ελέγχονται από το δηµόσιο τοµέα και (viii) θα περιορίσει τις εγγυήσεις σε επίπεδα που 
δεν θα ξεπερνούν τη συµµετοχή στο κεφάλαιο (του IfG) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.   

4. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία θα επιδιώξει να γίνει τελικά µέτοχος µειοψηφίας, µε τη 
συµµετοχή της στο κεφάλαιο να περιορίζεται σε €350 εκατοµµύρια τα επόµενα τρία 
χρόνια.  

5. Οι µέτοχοι εκτός από την Ελληνική ∆ηµοκρατία θα πρέπει να συµφωνήσουν στο 
διορισµό της διοίκησης του IfG. Το διοικητικό συµβούλιο του IfG θα έχει δυνατή διεθνή 
παρουσία για να διασφαλίσει µεγάλο βαθµό ανεξαρτησίας.   

6. Τέλος, αλληλεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες µεταξύ του ΕΤΕΑΝ και του IfG θα 
αποφευχθούν, και οι αρµοδιότητες αυτές θα εκτελεστούν από το IfG κατόπιν αιτήµατος 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και υπό την έγκριση των επενδυτών του IfG. 

3.9 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Η Κυβέρνηση δεσµεύεται ότι: 

1. Θα διασφαλίσει ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δεν παραγκωνίζει 
των ανταγωνισµό στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα (συνεχής). 

2. Θα διασφαλίσει ότι το κοµµάτι του εµπορικού τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων θα είναι σε σταδιακή αποµείωση. Σε αυτό το θέµα, η Κυβέρνηση δεσµεύεται να 
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αναθεωρήσει το νοµικό πλαίσιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέχρι τον 
Σεπτέµβριο του 2013 ώστε να προβλέπει ότι το κοµµάτι του εµπορικού τοµέα δεν θα 
παράσχει νέα δάνεια και δεν θα δέχεται νέες καταθέσεις, εξαιρουµένης της ανανέωσης 
των υπαρχουσών καταθέσεων.    

3. Σε διαβούλευση µε την ΕΕ, θα αναθεωρήσει το νοµικό πλαίσιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013 αναφορικά µε το 
πεδίο των δραστηριοτήτων του κοµµατιού του τοµέα που θα διατηρηθεί ώστε να 
διασφαλίσει ότι θα δράσει µόνο στην περίπτωση ανεπάρκειας της αγοράς.  

4 Ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και 

προώθηση της απασχόλησης 
Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει την αποτελεσµατική εφαρµογή των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων στην 
αγορά εργασίας και θα βασιστεί σε αυτές ώστε να στηρίξει την αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους, ιδιαίτερα τη συνεχιζόµενη µείωση του ονοµαστικού 
µοναδιαίου κόστους εργασίας στην οικονοµία κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για την περίοδο 2012-
2014, και να τονώσει την απασχόληση. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στις 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών θα βοηθήσει ώστε οι µειώσεις στο εργατικό κόστος να οδηγήσουν 
σε χαµηλότερες τιµές και στη διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας.  
 
Η Κυβέρνηση προωθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαµόρφωσης µισθών, µειώνει το µη-
µισθολογικό κόστος εργασίας, καταπολεµά την αδήλωτη εργασία και την παραοικονοµία, εκτός των 
άλλων και µε τον εξορθολογισµό των διοικητικών βαρών και την αύξηση της διαφάνειας και την 
επιβολή του εργατικού δικαίου. Η Κυβέρνηση θα προάγει πολιτικές ώστε να βοηθήσει τους ανέργους 
να παραµείνουν στην αγορά εργασίας και να αυξήσει την αντιστοίχιση τους µε εν δυνάµει εργοδότες 
και να βελτιώσει τον κοινωνικό ιστό προστασίας µε έναν οικονοµικά ανεκτό και επαρκή τρόπο. Οι 
µεταρρυθµίσεις στην εργατική νοµοθεσία θα εφαρµοστούν σε διαβούλευση µε τους κοινωνικούς 
εταίρους, και σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Θεµελιώδεις Κανόνες 
Εργασίας.   
 

4.1 Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διαμόρφωσης μισθών 

Η µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου του κατώτατου µισθού σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζει ότι η 
δυναµική των µισθών στηρίζει την απασχόληση ενώ παράλληλα θέτει ένα κατώτατο όριο για το 
εισόδηµα από την εργασία. Εποµένως, η Κυβέρνηση:  

1. Υιοθετεί µέχρι τον Ιούλιο του 2013 ένα νόµο που να προσδιορίζει το µηχανισµό λήψης 
αποφάσεων για το θεσµοθετηµένο κατώτατο µισθό που θα επικρατήσει µετά το τέλος του 
Προγράµµατος όταν λήξει το ισχύον πάγωµα. Ο νόµος αυτός θα καθορίζει τη διαδικασία για 
τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους ενδιαφερόµενους και ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες, πριν να καθοριστεί ο κατώτατος µισθός µε Υπουργική Απόφαση µε τη 
συγκατάθεση του Υπουργικού Συµβουλίου. Επιπλέον, θα καθορίσει πως οι συνθήκες της 
ελληνικής οικονοµίας, ιδιαίτερα οι προοπτικές ανάπτυξής της, η παραγωγικότητα και τα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας θα συνυπολογίζονται στη διαδικασία των αποφάσεων ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της προώθησης και της διατήρησης της υψηλής 
απασχόλησης και της µείωσης των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της διασφάλισης του 
εισοδήµατος εργασίας µε ισορροπηµένο τρόπο.    

2. Επανεξετάζει την υπάρχουσα δοµή του συστήµατος των κατώτατων µισθών, µε σκοπό την 
πιθανή βελτίωση της απλότητας και της αποτελεσµατικότητάς του ως προς την προώθηση της 
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απασχολησιµότητας, την καταπολέµηση της ανεργίας και τη διεύρυνση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέχρι το Μάρτιο του 2014. 

4.2 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας  

Με σκοπό το µετριασµό του µη µισθολογικού κόστους εργασίας και εποµένως της ενίσχυσης της 
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, η Κυβέρνηση:  

1. Υιοθετεί νοµοθεσία µέχρι το Νοέµβριο του 2013 για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος των 
κοινωνικών εισφορών µε τρόπο που δεν επιβαρύνει τα έσοδα, µεταξύ άλλων, µε τη διεύρυνση 
της βάσης για τις εισφορές, απλοποιώντας τους κανονισµούς µεταξύ των διαφόρων ταµείων, 
επικεντρώνοντας στη συλλογή των εισφορών και όχι των συνεισπραττόµενων φόρων και 
µειώνοντας τις µέσες εισφορές κατά 3.9 ποσοστιαίες µονάδες από το τρέχον επίπεδο. Η 
µείωση θα εισαχθεί σταδιακά τα χρόνια 2014, 2015 και 2016.    

2. Ως ενδιάµεσα βήµατα, θα γίνουν µελέτες πιθανών αλλαγών στο σύστηµα κοινωνικών 
εισφορών και θα προταθούν σχέδια δράσης µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013. 

3. ∆ιεξάγει µελέτες για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα του πρώτου πυλώνα σε εταιρίες όπου οι 
εισφορές για τέτοια προγράµµατα υπερβαίνουν τις κοινωνικές εισφορές για τους 
εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα σε αντίστοιχες εταιρίες/τοµείς που καλύπτονται από το 
ΙΚΑ, και παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις για τη µείωση των κοινωνικών εισφορών 
µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013. 

4. Βάσει των µελετών για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα του πρώτου πυλώνα, και σε 
συνδυασµό µε τη µεταρρύθµιση του συστήµατος των κοινωνικών εισφορών, µειώνει τις 
εισφορές που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα 
υψηλές, και προσαρµόζει τα οφέλη µε έναν δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο µέχρι το 
∆εκέµβριο του 2013. 

4.3 Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, καταπολέμηση της 

αδήλωτης εργασίας και της παραοικονομίας  

Για τη στήριξη της επισηµότητας στο εργασιακό καθεστώς µε την αναµόρφωση του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας και για την ενίσχυση της συµµόρφωσης µε τον εξορθολογισµό των 
διοικητικών βαρών, η Κυβέρνηση:  

1. Εντείνει την προσπάθεια κατά της αδήλωτης εργασίας και αυξάνει την αποτελεσµατικότητα 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Στον πυρήνα των αλλαγών αυτών αναµένεται να είναι η 
θέσπιση προτεραιοτήτων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και η ενίσχυση του 
εντοπισµού των πιο σοβαρών περιπτώσεων παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας 
(Συνεχής).  

2. Αναθεωρεί τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας µέχρι τον Ιούλιο του 
2013. 

3. Εξορθολογίζει το σύστηµα αναφοράς των εργοδοτών και των εργαζοµένων µέχρι το 
Σεπτέµβριο του 2013. 

4.4 Περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 

Η Κυβέρνηση θα εξετάσει τους υπάρχοντες κανονισµούς εργασίας µε σκοπό να εντοπίσει µέτρα, τα 
οποία, βάσει των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων, θα συνεισφέρουν επιπλέον στην προσέλκυση 
επενδύσεων και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα ευθυγραµµίσουν την Ελλάδα µε 
τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. Η άσκηση αυτή θα περιλαµβάνει µία συγκριτική επισκόπηση 
κανονιστικών θεµάτων που αφορούν στην αναδιάρθρωση εταιριών και τις µαζικές απολύσεις ώστε να 
διασφαλιστεί η ισορροπία µεταξύ της ανάγκης προσαρµογής και η δίκαιη κατανοµή του βάρους της 
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προσαρµογής µεταξύ των εργαζοµένων, των εταιριών και της Κυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσµα, η 
Κυβέρνηση:   

1. Εντοπίζει µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες, σε διαβούλευση µε τους 
κοινωνικούς εταίρους, µέχρι το Νοέµβριο του 2013, και τις εφαρµόζει µέχρι το ∆εκέµβριο 
του 2013. 

4.5 Μια πιο διαφανής και επιβαλλόμενη εργατική νομοθεσία 

Για τη διευκόλυνση της ερµηνείας, τη µείωση του κόστους συµµόρφωσης και την αύξηση της 
δυνατότητας επιβολής της εργατικής νοµοθεσίας, η Κυβέρνηση κωδικοποιεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 
2013 όλη την υπάρχουσα νοµοθεσία γύρω από τις εργασιακές και τις βιοµηχανικές σχέσεις σε ένα 
µοναδικό Εργατικό Κώδικα. 

4.6 Στήριξη προς τους ανέργους 

Η Κυβέρνηση επιταχύνει τις προσπάθειες ώστε να αποτρέψει η ανεργία να γίνει µόνιµη και να 
µετριάσει τις δυσκολίες της ανεργίας, εστιάζοντας: στην ενίσχυση της ενσωµάτωσης των 
µακροχρόνια ανέργων και των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, στη µείωση των 
αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, και στη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζοµένων 
µεταξύ επαγγελµάτων και τοµέων µε τη βελτίωση των πολιτικών κατάρτισης και στην υποστήριξη της 
απασχολησιµότητας των µη προνοµιούχων οµάδων, στη στόχευση τµηµάτων του πληθυσµού µε 
µεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη εισοδήµατος και χωρίς δικαίωµα για κοινωνικές µεταβιβάσεις, και 
στην τόνωση της κοινωνικής οικονοµίας. Σε αυτή την προσπάθεια, η Κυβέρνηση θα επιδιώξει να 
εµπλέξει τον ιδιωτικό τοµέα στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Η Κυβέρνηση θα βελτιώσει την 
ικανότητά της να αξιολογεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να διενεργεί αξιολόγηση των 
πολιτικών βάσει στοιχείων ώστε να ενισχύσει το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και το συντονισµό 
των πολιτικών της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών. 

1. Για το σκοπό αυτό, και προκειµένου να παράσχει συνεχή στήριξη στις πολιτικές της αγοράς 
εργασίας, η Κυβέρνηση συνολικά υιοθετεί ένα αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης µέχρι τον Ιούλιο 
του 2013 εστιάζοντας: 

i. Στη διεύρυνση βραχυχρόνιων προγραµµάτων εργασίας στο δηµόσιο που στοχεύουν σε 
νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο, σε µακροχρόνια ανέργους και νέους που δεν 
είναι στην εκπαίδευση, στην απασχόληση ή στην κατάρτιση ως µέτρο έκτακτης και 
προσωρινής φύσεως, όσο η ζήτηση εργασίας παραµένει χαµηλή. Μπορεί να στοχεύσει 
σε ένα πρώτο γύρο έως σε 50000 άτοµα ως µέτρο έκτακτης και προσωρινής φύσεως, 
όσο η ζήτηση εργασίας παραµένει υποτονική. Οι δήµοι και οι άλλες δηµόσιες Αρχές 
έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν άµεσα σε τέτοιου είδους προγράµµατα 
δηµοσίων έργων µε προϋπόθεση τον πλήρως επαρκή και διαφανή έλεγχο τέτοιων 
προγραµµάτων (ανοικτή προκήρυξη, δηµοσίευση στο διαδίκτυο των έργων µε πλήρεις 
λεπτοµέρειες, και τηλεφωνική γραµµή πληροφοριών).  

ii. Στην προώθηση της εφαρµογής του προγράµµατος µε κουπόνια για τους νέους. 

iii.  Στη στήριξη αντιστοίχησης εργασίας µεταξύ ανέργων και εν δυνάµει εργοδοτών και 
στη δραστηριοποίηση των ανέργων µέσω της αναµόρφωσης του ΟΑΕ∆, µεταξύ άλλων 
µε τη δηµιουργία συνεργασιών που θα παράσχουν ποιοτική κατάρτιση, καθοδήγηση 
και υπηρεσίες απασχόλησης. 

iv. Στη βελτίωση και την επέκταση µεσοπρόθεσµα, συντονισµένα µε εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις, του φάσµατος και της ποιότητας των προγραµµάτων µαθητείας και 
επαγγελµατικής κατάρτισης και στην ενδυνάµωση της σύνδεσής τους µε τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και τους εν δυνάµει εργοδότες. Η Κυβέρνηση θα παράσχει ένα 
σχέδιο για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι µε συγκεκριµένα µέτρα µέχρι το 
Σεπτέµβριο του 2013. 

Το Σχέδιο ∆ράσης θα πρέπει να ενηµερώνει για τη χρηµατοδότηση επερχόµενων 
πρωτοβουλιών. 



Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 

47 

 

2. Η Κυβέρνηση θα εκδώσει µία Πράσινη Βίβλο για την κοινωνική προστασία και πολιτική µε 
σκοπό να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων στήριξης του εισοδήµατος 
µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013. 

3. Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει ένα σύστηµα στήριξης του εισοδήµατος µε βάση εισοδηµατικά 
κριτήρια (σύστηµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος) το οποίο θα στοχεύει στους φτωχούς, 
συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων, ώστε να µετριάσει τη φτώχεια και να 
προλάβει την υποβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου (πιλοτική φάση µέχρι 
τον Ιανουάριο του 2014 το αργότερο και εθνική έναρξη µέχρι το 2015). Η πιλοτική φάση θα 
καταστήσει δυνατή τη δηµιουργία και τη δοκιµή µηχανισµών στόχευσης, διαδικασιών 
εγγραφής και πλατφόρµας παροχών, καναλιών διανοµής και συστηµάτων πληρωµών µε 
επαρκείς διαδικασίες ελέγχου. Το πιλοτικό πρόγραµµα θα περιλαµβάνει ενεργοποίηση των 
δικαιούχων. Και θα υπάρξει σταδιακή ενσωµάτωση και άλλων παροχών και κοινωνικών 
υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω διεύρυνση της στήριξης των µακροχρόνια 
ανέργων και άλλων συγκεκριµένων κατηγοριών εργαζοµένων οι οποίοι δεν δικαιούνται 
επίδοµα ανεργίας θέτοντας σε εφαρµογή ένα σύστηµα βοηθήµατος ανέργων που θα στοχεύει 
στους φτωχούς. Όπως και µε το σύστηµα στήριξης του εισοδήµατος, θα πρέπει να βασίζεται 
σε εισοδηµατικά κριτήρια  και να προωθεί την ενεργοποίηση των δικαιούχων και την 
ενσωµάτωση και άλλων παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών.   

4. Ένα συγκεκριµένο έγγραφο θέσεων για το σύστηµα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος 
µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια θα πρέπει να ετοιµαστεί µέχρι τον Ιούλιο του 2013. Το 
έγγραφο αυτό θα προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα και τον οδικό χάρτη για την εθνική 
έναρξη, θα εντοπίζει πιλοτικές γεωγραφικές περιοχές και τον πληθυσµό που αποτελεί στόχο, 
θα παρουσιάζει κονδύλια του προϋπολογισµού και θα περιγράφει το θεσµικό πλαίσιο 
συµπεριλαµβανοµένου του µητρώου. Θα κάνει αρχικές προτάσεις για αµοιβαίες ευθύνες, και 
µέσα ενεργοποίησης των δικαιούχων, θα περιγράφει πως το σύστηµα αυτό θα αλληλοεπιδρά 
και θα ενσωµατωθεί µε άλλες πολιτικές της αγοράς εργασίας και κοινωνικές µεταβιβάσεις, 
και θα προτείνει συγκεκριµένους µηχανισµούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το 
έγγραφο θέσεων θα προσδιορίσει γενικές αρχές οι οποίες θα διασφαλίζουν τη διαφανή και 
δίκαιη επιλογή εταίρων για συµπληρωµατικές υπηρεσίες µεταξύ κρατικών και τοπικών 
υπηρεσιών, οργανισµών τοπικών κοινοτήτων, ΜΚΟ, και εταίρων του ιδιωτικού τοµέα. Η 
(σταδιακή) ενσωµάτωση των συστηµάτων του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και 
βοηθήµατος ανέργων µε τις  υπάρχουσες µεταβιβάσεις εισφορών, υπηρεσίες ενεργοποίησης 
του εργατικού δυναµικού και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες είναι σηµαντική για να 
διασφαλιστεί η επαρκής στήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη και για να έρθουν πιο κοντά στην 
εργασία, και θα συζητηθεί επίσης στο έγγραφο θέσεων. Η έγκαιρη προετοιµασία θα 
διευκολύνει εµπροσθοβαρώς τις νέες πρωτοβουλίες εφόσον καταστεί δηµοσιονοµικά εφικτό 
µε βάση τα υπάρχοντα κονδύλια του προϋπολογισµού.    

5. Για την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών σε ασφάλιση υγείας, η Κυβέρνηση ετοιµάζει 
ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία µε ξένους εµπειρογνώµονες (το οποίο θα ολοκληρωθεί 
στο δεύτερο µισό του 2013), και θα εργαστεί ώστε να επεκταθεί η κάλυψη του 
προγράµµατος σε περισσότερους δικαιούχους και να συµπεριλάβει περισσότερες υπηρεσίες 
περίθαλψης (Ιανουάριος 2014). 

5 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική 

δραστηριότητα  
Το πρόγραµµα δίνει µεγάλη έµφαση στην εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που 
στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού και συνολικά του οικονοµικού περιβάλλοντος και που 
συµβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισµού και της ανταγωνιστικότητας. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές 
περιλαµβάνουν οριζόντια µέτρα που µειώνουν το χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για τη 
δηµιουργία µίας εταιρίας, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για µεταποιητικές δραστηριότητες, τις 
άδειες για περιβαλλοντικά έργα και δραστηριότητες, εξαγωγές και εισαγωγές σε συνδυασµό µε µέτρα 
που βελτιώνουν τη λειτουργία του δικαστικού συστήµατος. 



Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 

48 

 

5.1 Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος  

5.1.1 Εξορθολογισμός / εξάλειψη οιονεί χρεώσεων 

1. Η Κυβέρνηση εξαλείφει στον προϋπολογισµό του 2014 τη µεγάλη πλειοψηφία των 
οιονεί δηµοσιονοµικών χρεώσεων που εντοπίζονται στη λίστα που παρουσιάστηκε 
στις υπηρεσίες της Επιτροπής το Νοέµβριο του 2011 κατά τρόπο δηµοσιονοµικά 
ουδέτερο (Οκτώβριος 2013). 

5.1.2 Περιορισμός διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών 

1. Η Κυβέρνηση παίρνει επιπλέον µέτρα για τη διευκόλυνσης της επιχειρηµατικότητας, 
όπως µετράται από το δείκτη Doing Business της Παγκόσµιας Τράπεζας, µέχρι το 
Μάιο του 2014. 

2. Για την εφαρµογή του νόµου 3982/2011 για την fast track διαδικασία αδειοδότησης για 
τα τεχνικά επαγγέλµατα, η Κυβέρνηση θεσπίζει δευτερεύουσα νοµοθεσία: 

i. Για τον προσδιορισµό του τέλους για την απόκτηση άδειας ψυκτικού µέχρι τον 
Ιούλιο του 2013. 

ii. Για τη διαδικασία κοινοποίησης για το τεχνικό επάγγελµα του ηλεκτρολόγου 
µέχρι τον Ιούλιο του 2013. 

iii.  Για τα τέλη της κοινοποίησης για το τεχνικό επάγγελµα του ηλεκτρολόγου µέχρι 
τον Ιούλιο του 2013. 

iv. Για την ύλη και τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας χειριστή µηχανών µέχρι 
τον Αύγουστο του 2013. 

v. Για τον προσδιορισµό του τέλους για την απόκτηση άδειας χειριστή µηχανών 
µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013. 

vi. Για την ύλη και τη διαδικασία απόκτησης άδειας ηλεκτρολόγου µέχρι το 
Σεπτέµβριο του 2013. 

vii.  Για τον προσδιορισµό του τέλους για την απόκτηση άδειας ηλεκτρολόγου µέχρι 
τον Οκτώβριο του 2013. 

viii.  Για τις συνθήκες διεξαγωγής εξετάσεων από ιδιωτικούς φορείς µέχρι το 
Νοέµβριο του 2013. 

ix. Για την αντικατάσταση της επαγγελµατικής εµπειρίας µε σεµινάρια που 
διοργανώνουν αναγνωρισµένοι οργανισµοί µέχρι το Μάρτιο του 2014. 

x. Για τα τέλη για τα σεµινάρια που θα αντικαθιστούν την επαγγελµατική εµπειρία 
µέχρι το Μάρτιο του 2014. 

3. Για την εφαρµογή του Νόµου 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση εκδίδει:  

i. Τις Υπουργικές Αποφάσεις (Αρθ. 8.3) παραθέτοντας τις τυπικές 
περιβαλλοντικές δεσµεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων στην κατηγορία Β: 

a. Σταθµοί παραγωγής ενέργειας µε τη χρήση αερίου ή υγρών καυσίµων, 
έργα εξόρυξης, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, κέντρα κράτησης και 
φυλακές, κατασκευαστικά έργα, βενζινάδικα, πτηνοτροφία και 
γεωργικές δραστηριότητες, και υδατοκαλλιέργεια (Ιούλιος 2013).   

b. Γκαράζ και χώροι στάθµευσης, υδραυλικά έργα, λιµάνια, 
περιβαλλοντολογικά έργα υποδοµής για απόβλητα και λύµατα, δρόµοι, 
νοσοκοµεία, έργα εναέριων µεταφορών, κέντρα υπερυψηλής τάσης, και 
ειδικά έργα και δραστηριότητες (Σεπτέµβριος 2013). 
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ii. Η Υπουργική Απόφαση (Αρθ. 10.2) για το περιεχόµενο της Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης σύµφωνα µε τον τύπο του έργου ή της 
δραστηριότητας (Σεπτέµβριος 2013). 

iii.  Η Υπουργική Απόφαση (Αρθ. 19.9) για τον προσδιορισµό των διαδικασιών για 
τη διαβούλευση και τη συµµετοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
δηµόσιας διαβούλευσης (Οκτώβριος 2013). 

iv. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Άρθ. 14.5) για την ίδρυση της διεύθυνσης  
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Οκτώβριος 2013). 

v. Οι υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι (Άρθρα 11.3, 11.4, 11.5 και 11.6) για 
το περιεχόµενο του φακέλου για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισµό των 
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων και την Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Οκτώβριος 2013). 

vi. Η Υπουργική Απόφαση (Άρθ. 18.5) για το Ψηφιακό Περιβαλλοντικό Μητρώο 
(Φεβρουάριος 2014). 

vii.  Η Υπουργική Απόφαση (Άρθρο 17.8) για τον καθορισµό αντισταθµιστικών 
τελών και διαδικασιών (Απρίλιος 2014). 

viii.  Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα (Άρθ. 16.6) για την καθιέρωση µητρώου 
πιστοποιηµένων εκτιµητών της Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Ιούνιος 2014). 

ix. Για την επιβεβαίωση της προόδου στον τοµέα της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, µία επανεξέταση της εφαρµογής του νόµου 4014/2011 που θα 
εξετάζει το βαθµό στον οποίον οι διαδικασίες αξιολόγησης έχουν απλοποιηθεί 
και έχουν γίνει πιο σύντοµες (∆εκέµβριος 2013). 

4. Για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων, η Κυβέρνηση αδειοδοτεί τουλάχιστον δύο 
χώρους διάθεσης για επικίνδυνα απόβλητα (Σεπτέµβριος 2013). 

5. Για την αντιµετώπιση των επενδυτικών εµποδίων τα οποία προκύπτουν από τις ποικίλες και 
κατακερµατισµένες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, η Κυβέρνηση παρουσιάζει τον Ιούλιο 
του 2013 ένα στρατηγικό όραµα και µία αποτίµηση των διαδικασιών επενδυτικών 
αδειοδοτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει ένας οδικός χάρτης το Σεπτέµβριο του 2013, µε 
στόχο την εισαγωγή περισσότερης αποτελεσµατικότητας, διαφάνειας και διαύγειας στην 
αδειοδότηση επενδύσεων. Η εφαρµογή της στρατηγικής θα πρέπει να οδηγήσει σε µεγάλη 
µείωση στον αριθµό των αδειών που απαιτούνται από τη δηµόσια διοίκηση, µε στόχο την 
αντικατάστασή τους, εάν χρειαστεί, από λιγότερο απαιτητικά έγγραφα, όπως δηλώσεις και 
κοινοποιήσεις, καθώς και σε εξορθολογισµό των διαδικασιών και των αρµοδιοτήτων για 
την έκδοση αδειών.  

6. Για την απλοποίηση των εξαγωγικών και των εισαγωγικών διαδικασιών, η Κυβέρνηση: 

i. a. Ορίζει τουλάχιστον 20 εξαγωγείς στο πρόγραµµα εξουσιοδοτηµένων 
εµπόρων για φρέσκα φρούτα και λαχανικά µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013. 
b. Εφαρµόζει πλήρως ένα σύστηµα ελέγχου βάσει τεχνικών εκτίµησης κινδύνου 
το οποίο θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά µέχρι τον Ιανουάριο του 2014.  
c. Ακολουθώντας το παράδειγµα των φρέσκων φρούτων και του λευκού τυριού, 
αναθεωρεί προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες για πέντε ακόµα 
προϊόντα (ελαιόλαδο, καλλυντικά, προφίλ αλουµινίου, κονσερβοποιηµένα 
ροδάκινα, προϊόν διπλής χρήσης) µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013, και  
d. Εξορθολογίζει τις σχετικές διαδικασίες µέχρι το Μάρτιο του 2014. 

ii. Ξεκινάει ένα πιλοτικό πρόγραµµα για τις εισαγωγές που θα δίνει τη δυνατότητα 
για τελωνειακές εργασίες όλο το εικοσιτετράωρο στα τελωνεία στο αεροδρόµιο 
Αθηνών και δύο βάρδιες στο Λιµάνι του Πειραιά µέχρι τον Ιούλιο του 2013.   
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iii.  Υιοθετεί τις ακόλουθες διαδικασίες σε πιλοτικά τελωνεία µέχρι τον Ιούλιο του 
2013: 
a. Επιτρέπει την «παρουσίαση αγαθών» σε καθορισµένες τοποθεσίες και όχι 
µόνο στο Τελωνείο υπό κανονικές διαδικασίες.   

b. ∆ικαιολογητικά ζητούνται µόνο όταν η διασάφηση επιλεγεί από το σύστηµα 
αξιολόγησης κινδύνου για έλεγχο εγγράφων ή φυσικό έλεγχο.  

c. Σε περίπτωση που ζητηθούν δικαιολογητικά για κάθε τύπου διασάφηση, 
γίνονται δεκτές φωτοτυπίες, φαξ ή συνηµµένα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και  

d. Η εξουσιοδότηση από τον εκπροσωπούµενο έµπορο στον τελωνειακό 
εκπρόσωπο θα πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να χρειάζεται µάρτυρας ή 
συµβολαιογραφική πράξη.  

iv. Εφαρµόζει αυτόµατη εκκαθάριση για διασαφήσεις χαµηλού κινδύνου σύµφωνα 
µε τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πιλοτικά τελωνεία µέχρι 
το Νοέµβριο του 2013, και 
b. Σε όλα τα τελωνεία µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013.  
c. Ευθυγραµµίζει το σύστηµα αξιολόγησης κινδύνου για τις εξαγωγές µε τις 
βέλτιστες πρακτικές των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 
διασφαλίσει ότι το επίπεδο των ελέγχων συγκλίνει σε όλα τα τελωνεία µε το 
µέσο επίπεδο των ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι το Σεπτέµβριο του 
2013. 
d . Κάνει παρόµοιες ευθυγραµµίσεις στο σύστηµα αξιολόγησης κινδύνου για τις 
εισαγωγές µέχρι το Μάρτιο του 2014. 

v. a. ∆ιασφαλίζει ότι το σύστηµα ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs) 
υποστηρίζει την υποβολή διασαφήσεων και δικαιολογητικών για τις εξαγωγές 
σε όλα τα τελωνεία µέχρι τον Ιούλιο του 2013. 
b. ∆ιασφαλίζει ότι το σύστηµα ηλεκτρονικού τελωνείου υποστηρίζει την 
υποβολή διασαφήσεων και δικαιολογητικών για τις εισαγωγές σε όλα τα 
πιλοτικά τελωνεία µέχρι τον Ιούλιο του 2013.  
c. ∆ιασφαλίζει ότι το σύστηµα ηλεκτρονικού τελωνείου υποστηρίζει την 
υποβολή διασαφήσεων και δικαιολογητικών για τις εισαγωγές και ηλεκτρονικές 
πληρωµές για εξαγωγές και εισαγωγές, σε όλα τα τελωνεία µέχρι το Νοέµβριο 
του 2013.   

vi. a. Με τη βοήθεια του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων, αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα των πιλοτικών προγραµµάτων µέχρι το Νοέµβριο του 2013.   
b. Παρουσιάζει ένα αναλυτικό σχέδιο µε χρονοδιάγραµµα για το πώς οι 
βελτιστοποιηµένες διαδικασίες θα εισαχθούν και σε όλα τα άλλα τελωνεία µέχρι 
το ∆εκέµβριο του 2013. 
c. Εφαρµόζει βελτιστοποιηµένες διαδικασίες µόνιµα σε πιλοτικά τελωνεία στο 
Αεροδρόµιο Αθηνών και στο Λιµάνι του Πειραιά µέχρι τον Ιανουάριο του 
2014. 
d. Εισάγει βελτιστοποιηµένες διαδικασίες µέσα στο 2014 και τις εφαρµόζει 
µόνιµα σε όλα τα άλλα τελωνεία µέχρι το ∆εκέµβριο του 2014. 

vii.  Στελεχώνει και εξουσιοδοτεί την Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για το 
σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική και τον Οδικό Χάρτη για την ∆ιευκόλυνση 
του Εξωτερικού Εµπορίου, να συντονίσει και να παρακολουθήσει την εφαρµογή 
της µεταρρύθµισης µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013. 

7. Για τον εντοπισµό και την εξάλειψη περιττών απαιτήσεων υποβολής αναφορών για τις 
επιχειρήσεις: 
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i. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την προπαρασκευαστική ανάλυση του 
Καθιερωµένου Μοντέλου Κόστους σε 13 τοµείς για τον εντοπισµό διοικητικών 
βαρών για τις επιχειρήσεις (Σεπτέµβριος 2013). 

ii. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του Καθιερωµένου Μοντέλου 
Κόστους σε 13 τοµείς (∆εκέµβριος 2013). 

iii.  Μετά τον εντοπισµό των διοικητικών βαρών η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τις 
τροποποιήσεις στη νοµοθεσία των επιµέρους κλάδων (Μάρτιος 2014). 

8. Για τη διευκόλυνση του χωροταξικού σχεδιασµού, η Κυβέρνηση: 

i. Υιοθετεί ένα αναθεωρηµένο νοµοθετικό πλαίσιο για να απλοποιήσει και να 
µειώσει τον απαιτούµενο χρόνο για τις διαδικασίες της πολεοδοµίας (Ιούλιος 
2013). 

ii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού ώστε 
να είναι συµβατός µε τον τοµεακό σχεδιασµό για τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, 
την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιµη ενέργεια ως ακολούθως: 

a. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, η δεύτερη φάση της τροποποίησης 
ολοκληρώνεται µέχρι τον Ιούλιο του 2013. 

b. Η τρίτη φάση για τη διατύπωση προτάσεων ολοκληρώνεται µέχρι το 
Νοέµβριο του 2013. 

c. Η τέταρτη φάση για τη νοµοθεσία της τελικής πρότασης ολοκληρώνεται µέχρι 
το Φεβρουάριο του 2014. 

iii.  Ολοκληρώνει την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασµού για το Νότιο 
Αιγαίου έτσι ώστε να είναι συµβατός µε τον τοµεακό σχεδιασµό για τη 
βιοµηχανία, τον τουρισµό, την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιµη ενέργεια 
ως ακολούθως:  

a. Η πρώτη φάση της αναθεώρησης αυτής ολοκληρώνεται µέχρι το Σεπτέµβριο 
του 2013. 

b. Η δεύτερη φάση της αναθεώρησης ολοκληρώνεται µέχρι το Νοέµβριο του 
2013. 

c. Η τρίτη φάση της διατύπωσης προτάσεων ολοκληρώνεται µέχρι το Μάρτιο 
του 2014. 

d. Η τέταρτη φάση για τη νοµοθέτηση της τελικής πρότασης ολοκληρώνεται 
µέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

iv. Μεταρρυθµίζει τη δασική νοµοθεσία ως ακολούθως: 

a. Επικαιροποιεί τη νοµοθεσία για τα δάση και τις δασικές περιοχές µέχρι το 
Σεπτέµβριο του 2013. 

b. Κωδικοποιεί τη νοµοθεσία για τα πάρκα, τα δάση και τις δασικές περιοχές 
µέχρι το ∆εκέµβριο του 2014.  

9. Η επιτάχυνση των εργασιών για ένα σύγχρονο κτηµατολόγιο είναι αναγκαία για να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη καταγραφή της ιδιοκτησίας που θα καλύπτει όλη τη γη και τα 
κτίρια της Ελλάδας. Αυτό είναι αναγκαίο για την διασφάλιση των δηµοσιονοµικών εσόδων 
από το φόρο ακίνητης περιουσίας ενώ θα παράσχει και τη νοµική βεβαιότητα που 
χρειάζεται ώστε να ανοίξει η αγορά ακινήτων σε νέες επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
των άµεσων ξένων επενδύσεων. Μετά την υιοθέτηση του Νόµου 4164/2013 η Κυβέρνηση:  

i. Θα διασφαλίσει ότι το Υπουργείο Οικονοµικών και η φορολογική διοίκηση 
έχουν πλήρη πρόσβαση στην κτηµατολογική βάση δεδοµένων για φορολογικούς 
σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων και των φορολογικών δηλώσεων Ε9 (Ιούλιος 
2013). 

ii. Θα εκπονήσει ένα επιχειρηµατικό πλάνο για τη δηµιουργία ενός συστήµατος σε 
όλη την επικράτεια γραφείων κτηµατολογίου υπό την ΕΚΧΑ ΑΕ. Το 
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επιχειρηµατικό πλάνο θα περιλαµβάνει τα προτεινόµενα οργανογράµµατα για 
κάθε γραφείο ώστε να προετοιµάσει τη µετατροπή τους σε τελικά γραφεία. Θα 
διασφαλίσει ότι µέχρι να είναι έτοιµο το πλήρες κτηµατολόγιο, οι καταχωρητές 
θα λειτουργούν ως αντιπρόσωποι των κτηµατολογικών γραφείων. (Νοέµβριος 
2013)   

iii.  Θα διασφαλίσει την άµεση µετατροπή των προσωρινών γραφείων του 
κτηµατολογίου σε οριστικά στην πρωτεύουσα των περιοχών όπου το 
κτηµατολόγιο είναι σε εφαρµογή µε την έκδοση του σχετικού Π∆ για κάθε 
γραφείο. Θα διασφαλίσει ότι όλες οι αρµοδιότητες των καταχωρητών θα 
µεταφερθούν σε αυτά τα γραφεία. (∆εκέµβριος 2013) 

iv. Θα διασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται µε τα ακίνητα στη χώρα 
έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά µε τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας που 
παρέχει η ΕΚΧΑ ΑΕ και ότι θα χρησιµοποιηθεί µία τυποποιηµένη µορφή για 
την καταχώρηση (Σεπτέµβριος 2013). 

v. Θα διασφαλίσει ότι τα τέλη των συναλλαγών προς το Κράτος µεταφέρονται 
αυτόµατα στο λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών. ∆εδοµένα για όλα τα 
άλλα τέλη συναλλαγών θα πρέπει να υπολογίζονται πλήρως και  να ελέγχονται 
από το Υπουργείο Οικονοµικών (Σεπτέµβριος 2013). 

vi. Θα διασφαλίσει ότι η Πολεοδοµία και οι Άδειες Κατασκευών θα βασίζονται σε 
χάρτες που παρέχει ή που είναι σύµφωνοι µε την ΕΚΧΑ ΑΕ (∆εκέµβριος 
2013).  

vii.  Θα διασφαλίσει ότι όλες οι υπόλοιπες κτηµατολογικές προσπάθειες (π.χ. 
αρχαιολογική ή βιοµηχανική ανάπτυξη) που είναι απαραίτητες για τις 
λειτουργίες σε διαφορετικά Υπουργεία θα βασίζονται στην κτηµατολογική βάση 
δεδοµένων και σε επίπεδα που έχει δηµιουργήσει και διαχειρίζεται η ΕΚΧΑ ΑΕ 
(∆εκέµβριος 2013) 

viii.  Θα υιοθετήσει δευτερεύουσα νοµοθεσία για να διασφαλίσει ότι η βάση 
δεδοµένων του Κτηµατολόγιο ΑΕ συνδέεται σε άλλες βάσεις δεδοµένων, όπως 
η βάση δεδοµένων των ακινήτων, της πολεοδοµίας, των αδειών κατασκευών και 
το Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS) για τον υπολογισµό των 
αγροτικών επιχορηγήσεων βάσει της κτηµατολογικής βάσης δεδοµένων 
(∆εκέµβριος 2013)  

ix. Θα επεκτείνει την κτηµατολογική βάση δεδοµένων ώστε να συµπεριλάβει τιµές 
συναλλαγών, αντικειµενικές αξίες των συναλλαγών. (∆εκέµβριος 2013) Το 
πεδίο εφαρµογής του κτηµατολογίου θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
συµπεριλάβει κτίρια και άλλες κατασκευές σε µη αστική γη (∆εκέµβριος 2014).  

10. Για την επίτευξη της έγκαιρης υλοποίησης του κτηµατολογίου, η κυβέρνηση: 

i. Με βάση υπάρχουσες έρευνες, θα παράσχει χάρτες κτισµάτων  εκτός σχεδίου 
πόλεως (Ιούνιος 2014). 

ii. Θα επικυρώσει νοµικά τους δασικούς χάρτες και τις παράκτιες ζώνες όλης της 
χώρας βάσει των σχετικών χαρτών της ΕΚΧΑ που καταρτίστηκαν το 2009 
(∆εκέµβριος 2015) Θα τεθούν ορόσηµα για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων 
περιοχών. 

iii.  Θα προχωρήσει στην ανάθεση των επτά (7) εκατοµµυρίων ενεργών 
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας που έχουν προκηρυχθεί από το ∆εκέµβριο του 2011 
(Μάρτιος 2014). Θα προκηρύξει τα υπόλοιπα δικαιώµατα ιδιοκτησίας (περίπου 
15 εκατοµµύρια). (Σεπτέµβριος 2013).  Θα ολοκληρώσει την παραχώρηση των 
προκηρύξεων των ηµιτελών έργων του κτηµατολογίου (∆εκέµβριος 2014).  

iv. Θα καταστήσει υποχρεωτική την αναγραφή του ειδικού κωδικού αριθµού του 
κτηµατολογίου του κάθε τεµαχίου στις φορολογικές δηλώσεις (έντυπο Ε9) για 
τα ακίνητα (Ιούλιος 2013). 
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5.1.3 Ενίσχυση του ανταγωνισμού και προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης 

1. Μετά την αξιολόγηση του ανταγωνισµού σε τοµείς όπως η επεξεργασία τροφίµων, το 
λιανικό εµπόριο, τα κατασκευαστικά υλικά και ο τουρισµός, η Κυβέρνηση ετοιµάζει τις 
νοµοθετικές τροποποιήσεις ώστε να άρει τους δυσανάλογους ρυθµιστικούς περιορισµούς 
που εντοπίζονται από τον Οδηγό Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισµού (Competition 
Assessment Toolkit) (Σεπτέµβριος 2013) 

2. Η νέα νοµοθεσία θα τεθεί σε ισχύ το Νοέµβριο του 2013. 

3. Για την εφαρµογή του Νόµου 4048/2012 για τη Ρυθµιστική ∆ιακυβέρνηση: Αρχές, 
∆ιαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης, η Κυβέρνηση εκδίδει τα Προεδρικά 
∆ιατάγµατα που προβλέπονται στο Άρθ. 21 αυτού του νόµου, για την κατάρτιση 
καλύτερων ρυθµιστικών δοµών (δηλ. Γραφεία Καλής Νοµοθέτησης, Γραφεία Νοµοθετικής 
Πρωτοβουλίας των Υπουργείων και ∆ιυπουργικός Κλάδος Καλής Νοµοθέτησης) 
(Οκτώβριος 2013). 

4. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ετήσιο βελτιωµένο ρυθµιστικό σχέδιο (όπως προβλέπεται 
στο Άρθ. 15 του Νόµου 4048/2012) µε µετρήσιµους στόχους για την απλοποίηση της 
νοµοθεσίας (µεταξύ άλλων µε την κωδικοποίηση) και την εξάλειψη περιττών ρυθµίσεων 
(∆εκέµβριος 2013). 

 

5.2 Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος για τη στήριξη της 

οικονομικής δραστηριότητας 

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή 
και δίκαιη λειτουργία της οικονοµίας, και χωρίς προκατάληψη για τις συνταγµατικές αρχές και την 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση: (i) διασφαλίζει την αποτελεσµατική και έγκαιρη 
επιβολή των συµβάσεων, των κανόνων ανταγωνισµού και των δικαστικών αποφάσεων, (ii) αυξάνει 
την αποτελεσµατικότητα µε την υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών στα δικαστήρια, (iii) επιταχύνει την 
απονοµή δικαιοσύνης µε την εξάλειψη καθυστερούµενων δικαστικών υποθέσεων και µε τη 
διευκόλυνση των µηχανισµών εξωδικαστικής διευθέτησης. 
 
Για το σχεδιασµό και την εφαρµογή των παρακάτω µέτρων, η Κυβέρνηση συµβουλεύεται την 
ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ.  

5.2.1 Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας 

Η Κυβέρνηση δεσµεύεται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας σύµφωνα µε τον οδικό 
χάρτη όπως ορίζεται στο τµήµα 9.3 αυτού του Μνηµονίου, και το οποίο ορίζει τα ενδιάµεσα βήµατα 
προς την ολοκλήρωσή του µέχρι το Μάρτιο του 2014. 

5.2.2 Στατιστικά στοιχεία δικαστικού συστήματος 

Για τη διευκόλυνση της εφαρµογής ενός πλαισίου απόδοσης και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, η 
Κυβέρνηση θα καταρτίσει και θα δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα της την πληροφόρηση που 
υποδεικνύεται στο τµήµα 9.4 αυτού του Μνηµονίου. (Τριµηνιαία) 
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5.2.3 Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 

Στηριζόµενη στις αναφορές δεδοµένων του 2012 των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και τις εκθέσεις της 
Γενικής Επιτροπής για τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, η Κυβέρνηση: 

1. Ετοιµάζει µία εκτίµηση των επιπτώσεων όλων των παλαιών µέτρων τα οποία στόχευαν στη 
µείωση του αριθµού των εκκρεµών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια. (Ιούλιος 2013). 

2. Παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης µε διαρθρωτικά µέτρα που θα στοχεύουν στη µείωση των 
εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια (Ιούλιος 2013). 

5.2.4 Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων 

1. Με βάση τη µελέτη για τις εκκρεµείς µη φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια που 
διεξήχθη από ένα εξωτερικό σώµα εµπειρογνωµόνων, η Κυβέρνηση ετοιµάζει µέχρι τον 
Ιούλιο του 2013 ένα Σχέδιο ∆ράσης µε συγκεκριµένα µέτρα που στοχεύουν στη συνεχή 
µείωση του αριθµού των αστικών και εµπορικών υποθέσεων που εκκρεµούν στα 
∆ικαστήρια. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει βραχυχρόνιες και πιο µακροχρόνιες 
δράσεις.  

2. Οι Αρχές ετοιµάζουν µέχρι τον Ιούλιο του 2013, ένα νοµοσχέδιο για υποχρεωτική 
διαµεσολάβηση για µικρές αξιώσεις. 

5.2.5 Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) στα 

δικαστήρια  

1. Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί, βελτιώνει περαιτέρω και ενεργοποιεί το Σχέδιο ∆ράσης για 
την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (Συνεχής, σε τριµηνιαία βάση). Επικαιροποιηµένες εκδοχές 
θα πρέπει να υποβάλλονται µέσα σε 15 ηµερολογιακές µέρες από τη λήξη του σχετικού 
τριµήνου. 

2. Το σχέδιο δράσης θα περιλαµβάνει επιπρόσθετες δράσεις ως ακολούθως: 

i. Μια αξιολόγηση της χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων (IT) στα 
δικαστήρια (Μάρτιος 2014). 

ii. Ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα περιλαµβάνει προτεινόµενες προθεσµίες, 
για την επέκταση της ηλεκτρονικής εγγραφής (e-registration) και της 
ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης (e-tracking) των υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια 
(Μάρτιος 2014). 

3. Βραχυχρόνιες δράσεις µέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης για την Ηλεκτρονική 
∆ικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση: 

a. Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2013, η Κυβέρνηση διασφαλίζει την πλήρη λειτουργία (για 
όλους τους τύπους της πολιτικής δικονοµίας, µε εξαίρεση εκείνους για τους οποίους 
δεν είναι εφικτό εξαιτίας των δικαιοδοτικών/διαδικαστικών κανόνων/λόγων π.χ. 
εντάλµατα πληρωµών, προσωρινά µέτρα) του σχεδίου για την ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση (e-filing) στο Πρωτοδικείο Αθηνών.  

b. Μέχρι το ∆εκέµβριο του 2013, η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την πιλοτική εφαρµογή 
της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης (υπό 
την προϋπόθεση ότι οι αρµόδιοι δικαστικοί σύλλογοι θα συνεργαστούν µε το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ώστε να τηρηθεί η προαναφερθείσα προθεσµία).  
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4. Εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης µέσα στο Πλαίσιο του 
Σχεδίου ∆ράσης της Ηλεκτρονικής ∆ικαιοσύνης: 

c.  Μέχρι το ∆εκέµβριο του 2015 η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την εκτέλεση των 
ολοκληρωµένων εφαρµογών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα 
για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ηλεκτρονική εγγραφή και ηλεκτρονική ιχνηλάτηση 
για τα δικαστήρια που καλύπτουν την πλειονότητα των τρεχουσών υποθέσεων της 
χώρας: 

i. Ειρηνοδικεία, Αστικά και Ποινικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, συµπεριλαµβανοµένων και των 
αντίστοιχων Εισαγγελιών 

ii. Όλα τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 

d. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την επέκταση των παραπάνω εφαρµογών και στα 
υπόλοιπα δικαστήρια (∆εκέµβριος 2017). 

5. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει τη συνέπεια του σχεδίου δράσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης 
µε την εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (Συνεχής) 

5.2.6 Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και διαμεσολάβησης 

1. Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2013, η Κυβέρνηση προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσο η 
ψήφιση του νόµου 3898/2010 για τη διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 
έφερε τα αποτελέσµατα στα οποία αποσκοπούσε η νοµοθεσία, και παρουσιάζει τα 
δεδοµένα και τις αναλύσεις σχετικά µε το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που 
προκύπτουν από εναλλακτική επίλυση των διαφορών. 

2. Μέχρι το ∆εκέµβριο του 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει µία νοµοθετική πρόταση για το 
αποτελεσµατικό άνοιγµα του επαγγέλµατος των διαµεσολαβητών σε µη δικηγόρους. 

3. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης επικαιροποιεί σε µηνιαία βάση τη λίστα των ∆ιαπιστευµένων 
∆ιαµεσολαβητών και των Κέντρων Εκπαίδευσης των ∆ιαµεσολαβητών στην ιστοσελίδα 
του (Συνεχής). 

5.2.7 Άλλα μέτρα για τη δικαστική μεταρρύθμιση 

1. Αξιολόγηση του Νόµου για τη ∆ίκαιη ∆ίκη και το συµβιβασµό (4055/2012): Η Κυβέρνηση 
προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσο η ψήφιση του Νόµου 4055/12 έφερε τα 
αποτελέσµατα στα οποία αποσκοπούσε, ιδιαίτερα όσον αφορά στα αστικά δικαστήρια, τη 
βελτιωµένη επεξεργασία υποθέσεων σε πολυµελή πρωτοδικεία, την επιτάχυνση έκδοσης 
προσωρινών µέτρων, την ενδυνάµωση του θεσµού της «εθελοντικής δικαιοδοσίας» σε 
ορισµένα ζητήµατα σε επίπεδο Ειρηνοδικείων και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
της διαδικασίας αναγκαστικής συµµόρφωσης, και όσον αφορά στα διοικητικά δικαστήρια, 
την ενδυνάµωση και τη γενική εφαρµογή πιλοτικών διαδικασιών στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας και την επιτάχυνση της έκδοσης προσωρινών µέτρων. Μία ενδιάµεση 
αξιολόγηση παρουσιάζεται µέχρι τον Ιούλιο του 2013, ώστε να αξιολογηθεί ο Νόµος 
ύστερα από έξι µήνες κανονικής λειτουργίας στα δικαστήρια1, και η τελική αξιολόγηση 
παρουσιάζεται µέχρι τον Ιανουάριο του 2014, µετά από δώδεκα µήνες κανονικής 
λειτουργίας στα δικαστήρια. 

                                                           
1
 Τρεις μήνες για τα Ειρηνοδικεία. 
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2. ∆ιοικητική επανεξέταση υποθέσεων: Η Κυβέρνηση ετοιµάζει, σύµφωνα µε το Νόµο 
4048/2012 για την καλύτερη νοµοθέτηση, ένα προσχέδιο νόµου, το οποίο προβλέπει, όπου 
απαιτείται, την υποχρεωτική διοικητική επανεξέταση µπροστά σε µία ανεξάρτητη επιτροπή, 
προτού η υπόθεση πάει στα διοικητικά δικαστήρια, και το υποβάλλει στη Βουλή των 
Ελλήνων. (Σεπτέµβριος 2013) 

3. Μελέτη για το κόστος της αστικής ένδικης προσφυγής: η Κυβέρνηση ολοκληρώνει µια 
µελέτη για το κόστος της δικαστικής προσφυγής αστικού δικαίου, την πρόσφατη αύξησή 
της και τις επιπτώσεις της στο φόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων, συνοδευόµενη 
από συστάσεις. Η µελέτη θα περιλαµβάνει ένα πίνακα µε δικαστικά τέλη στα αστικά και τα 
διοικητικά δικαστήρια (συµπεριλαµβανοµένων των ειρηνοδικείων) ανά δικαστική 
διαδικασία και για κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, µε κατηγοριοποίηση που θα διακρίνει 
ανάµεσα στα δικαστικά τέλη και τις υποχρεωτικές νόµιµες αµοιβές  των δικηγόρων, και µε 
ένα επιπλέον διαχωρισµό των δικαστικών τελών στις διαφορετικές συνιστώσες τους. Η 
πίνακας θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συµβόλαια, γη, πτώχευση, εργασία, µίσθωση, φόρο, 
κατασχέσεις, προσωρινά µέτρα,  συνοπτικές διαδικασίες (Οκτώβριος 2013) 

4. Σηµείωµα για µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης: η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα αρχικό 
σηµείωµα για την τρέχουσα κατάσταση και για το νοµικό πλαίσιο για το πλαίσιο επιβολής 
των αστικών αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των εξουσιών, των εργαλείων, των τελών 
και την οργάνωσης των υπηρεσιών επιβολής. Το σηµείωµα θα περιλαµβάνει αναφορές στη 
νοµοθεσία (∆εκέµβριος 2013).  

 

6  Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών και υπηρεσιών 

6.1 Ενεργειακή πολιτική 

Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλαδο της ενέργειας. Η αποκρατικοποίηση 
και η αναδιάρθρωση της ∆ΕΗ, η µετάβαση στο µοντέλο στόχου της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και η βελτίωση της βιωσιµότητας των κινήτρων για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
αποτελούν µέρος µιας συνολικής προσέγγισης για να γίνει αυτός ο κλάδος ανταγωνιστικός και να 
συµβάλει αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας. 

6.1.1 Αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ 

Σε συνέχεια του σχεδίου που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού 
συµβουλίου της [...], η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες ως τον Σεπτέµβριο του 
2013: 

1. Θέσπιση νοµοθεσίας: 

a. Να παρέχει πλήρη διαχωρισµό της ιδιοκτησίας του Α∆ΜΗΕ από τη ∆ΕΗ εντός του 
δευτέρου τριµήνου του 2014. 

b. Να θέσει άνω όριο στη µέγιστη ικανότητα παραγωγής που µπορεί να ανήκει ή/και να 
λειτουργεί από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον 
ορισµό των στοιχείων του ενεργητικού της νέας εταιρείας παραγωγής, και 
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τη νέα εταιρεία να έχει τουλάχιστον το 30% της 
ικανότητας παραγωγής της ∆ΕΗ, λαµβάνοντας υπόψη και τον παροπλισµό µονάδων 
και των επενδυτικών σχεδίων της ∆ΕΗ. 
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c. Να εξαλείψει περαιτέρω πιθανά νοµοθετικά εµπόδια στη διαδικασία 
αποκρατικοποίησης, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώµατα των µετόχων 
µειοψηφίας.  

2. Η ιδιοκτησία από το κράτος ή από κάποια άλλη οντότητα που ελέγχεται από το κράτος της 
οποιουδήποτε ποσοστό µετοχών στον Α∆ΜΗΕ θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: 

a. Οι µετοχές του Α∆ΜΗΕ θα διαχειρίζεται χωριστά (δηλαδή από διαφορετικές 
κρατικές οντότητες) από εκείνες της ∆ΕΗ ή άλλης εταιρείας ενέργειας· 

b. Η στρατηγική και οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης θα είναι απολύτως 
σεβαστοί· 

c. Η διαδικασία απόκτησης των µετοχών δεν θα έχει καµία φορολογική ή οικονοµική 
συνέπεια για την Κυβέρνηση που δεν είναι συµβατή µε τους στόχους του 
προγράµµατος προσαρµογής για την Ελλάδα. 

3. Η εκτέλεση του προγράµµατος θα γίνει µε αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που θα 
ανακοινωθεί, και σε πλήρη συµφωνία µε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια µε τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες 
πρακτικές και µε το σηµερινό δηµοσιονοµικό πρόγραµµα και τους στόχους 
χρηµατοδότησης. (Συνεχές) 

6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΣΦΑ  

1. Η κυβέρνηση δεσµεύεται ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
αποκρατικοποίησης, η δοµή των κλάδων φυσικού αερίου και  ηλεκτρικής ενέργειας θα 
είναι πλήρως συµβατή µε την οδηγία 2009/73/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ. (Συνεχές)  

6.1.3 Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα 

κόστη 

1. Η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν πλήρως το οριακό 
κόστος του συστήµατος σε επίπεδο χονδρικής και ένα περιθώριο λιανικής που επιτρέπει τον 
ανταγωνισµό σε επίπεδο λιανικής για όλες τις κατηγορίες πελατών κατά την αξιολόγηση 
των προτάσεων για αλλαγή των τιµών από τη ∆ΕΗ (συνεχές). 

2. Κατά την εξέταση των προτάσεων για αλλαγή τιµών της ∆ΕΗ, η ΡΑΕ θα προσπαθήσει να 
εξαλείψει τις υπάρχουσες διεπιδοτήσεις, όπου αυτές µπορεί να υπάρχουν, όπως για 
παράδειγµα, για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση και για τους 
καταναλωτές που συνδέονται µε το δίκτυο χαµηλής τάσης µε χαµηλή κατανάλωση 
(συνεχές). 

3. Η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές µε στόχο τη χρέωση τελών για τη χρήση 
της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας και δηµοσιεύει την έκθεσή της. (Ιούλιος 
2013) 

6.1.4 Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 

Οι Αρχές δεσµεύονται να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση των 
πολιτικών για την ανανεώσιµη ενέργεια, µε την υποστήριξη και σε στενή συνεργασία µε την τεχνική 
βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις στο 
«Σχέδιο για τη µεταρρύθµιση του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» του 
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Υπουργείου και την άποψη του κλάδου, για την παροχή µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µε µηδενικά 
µέσα ελλείµµατα.  

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του τοµέα των Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, προκειµένου να 
τονώσει την κατάλληλη ανάπτυξή της, όπως προβλέπεται από τις πολιτικές και τη νοµοθεσία της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιµότητα των κινήτρων και την ασφάλεια του δικτύου. Κατά την 
άποψη αυτή, οι Αρχές: 

1. Αναπροσαρµόζουν την εισφορά ΑΠΕ ανά έξι µήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και Ιούλιος 
2014) ώστε να εξαλειφθεί το προβλεπόµενο χρέος του λογαριασµού ΑΠΕ µέχρι το τέλος 
∆εκεµβρίου 2014 (συνεχές). 

2. Ολοκληρώνουν ως τον Σεπτέµβριο του 2013 τις διαπραγµατεύσεις µε τον κλάδο για την 
εισαγωγή µόνιµων προσαρµογών στις υφιστάµενες συµβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για 
φωτοβολταϊκά συστήµατα, µε στόχο την ευθυγράµµιση των συντελεστών απόδοσης σε 
βιώσιµο µέσο όρο της ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην 
Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την οικονοµική 
βιωσιµότητα του λογαριασµού ΑΠΕ ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της «ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης», χωρίς να θέτει υπερβολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.   

3. Εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα 
του ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα των 
υφιστάµενων έργων και ότι τα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση των υπερβολικών 
απροσδόκητων κερδών (έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ή διαπραγµατεύσιµες πληρωµές 
Συµφωνίας Αγοράς Ενέργειας (ΣΑΕ)) λαµβάνονται µόνο σε περιπτώσεις όπου οι τιµές δεν 
είχαν προηγουµένως ρυθµιστεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα ήδη (συνεχές). 

4. Εξασφαλίζουν ότι ο ΛΑΓΗΕ, η ΡΑΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, δηµοσιεύουν µηνιαία 
στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασµού ΑΠΕ µε κυλιόµενες προβλέψεις για τους 
επόµενους 24 µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης. (Μηνιαία/συνεχές) Οι προβλέψεις 
αυτές θα πρέπει να παρέχουν µια βάση και ένα κανονιστικό σενάριο για να µηδενίσουν το 
χρέος µέχρι το τέλος του 2014 και να υποστηρίξουν τις επιλογές της πολιτικής µετά το 
2014. 

5. Για να εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα του λογαριασµού ΑΠΕ, και να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών, εισάγονται 
περιορισµοί που θα περιορίσουν τα πρόσφατα θεσµοθετηµένα κίνητρα σχετικά µε την 
παραγωγική δυνατότητα των ΑΠΕ, που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.  

6. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού µητρώου των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η 
Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη µηνιαία δηµοσίευση µιας έκθεσης, αναλυτικά ανά πηγή, 
σχετικά µε την κατάσταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων (εγκατεστηµένης ισχύος και 
παραγωγής). Η έκθεση θα περιλαµβάνει επίσης στοιχεία για την εξέλιξη των διαδικασιών 
αδειοδότησης και εγκατάστασης για επικείµενα νέα εργοστάσια. (Σεπτέµβριος 2013, 
συνεχές) 

7. Η Κυβέρνηση τροποποιεί (Σεπτέµβριος 2013) την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/οικ. 
24840 (ΦΕΚ 1900/Β’/03.12.2010) ώστε να επιτραπεί η συµπερίληψη των φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων των ταρατσών στο µητρώο (Οκτώβριος 2013). 
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6.1.5 Ρευστότητα και ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της ενέργειας  

1. Με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των υπαρχουσών ληξιπρόθεσµων οφειλών στις αγορές 
ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία µε τους Α∆ΜHΕ και ΛΑΓHΕ, θα 
ενηµερώσει την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ για το αναλυτικό ακαθάριστο χρέος και τις 
πιστωτικές θέσεις όλων των συµµετεχόντων σε τέτοιες αγορές σε µηνιαία βάση, αρχίζοντας 
από τον Ιούνιο του 2013 (συνεχής) 

2. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία µε την ΡΑΕ θα προωθήσει και διευκολύνει 
µέσω της µεσολάβησής του την εκκαθάριση των υπαρχουσών υποχρεώσεων µεταξύ των 
συµµετεχόντων στην αγορά ενέργειας ενώ θα τους παροτρύνει για έναν δίκαιο διαχωρισµό 
του εκκρεµούς χρέους. (συνεχής) 

3. Η ΡΑΕ υλοποιεί και παρακολουθεί επαρκείς ρυθµιστικές διατάξεις για την εκκαθάριση 
όλων των πιστωτικών και χρεωστικών θέσεων από όλους τους συµµετέχοντες στην 
ενεργειακή αγορά, συµπεριλαµβάνοντας, εκτός των άλλων, όρους για την εκκαθάριση των 
χρεών και πληρωµή των τόκων και των προστίµων σύµφωνα µε την οδηγία 2011/7/EU για 
τις καθυστερηµένες πληρωµές και οι ρυθµιστικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
ίση αντιµετώπιση όλων των συµµετεχόντων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε στρέβλωση ή 
αδικαιολόγητη ευνοϊκή µεταχείριση που να προέρχεται από το γεγονός ότι ανήκουν σε 
κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις (Ιούνιος 2013 – συνεχής)  

6.1.6 Σχεδιασμός της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού μεσοπρόθεσμα προς 

μακροπρόθεσμα.  

1. Με βάση το σχέδιο για την µεταβατική µεταρρύθµιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 
υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση και τη ΡΑΕ σε διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ υλοποιούν τις παρακάτω ενέργειες :  

a. Σε συνέχεια της αφαίρεσης του περιθωρίου του 10%, παρέχουν ένα χρονοδιάγραµµα 
για τον πλήρη τερµατισµό του κανόνα του 30% µε σκοπό την εγκαθίδρυση ενός 
σωστού µηχανισµού για τον προγραµµατισµό της ισχύος των παραγωγικών µονάδων. 
(Σεπτέµβριος 2013). Με σκοπό την παροχή κινήτρου στους χρήστες του κανόνα του 
30% ώστε να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισµούς για το αέριο, η πλήρης 
επανάκτηση των µεταβλητών κόστων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται µετέπειτα. 
(Μάρτιος 2014). 

b. Βαθµονόµηση σχετικά µε την προκήρυξη για τις αποθεµατικές ποσότητες ανά τύπο 
(θερµά, ψυχρά αποθέµατα) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αποθεµάτων όπως ορίστηκαν 
από τον Α∆ΜΗΕ (Σεπτέµβριος 2013) 

c. Επανεξέταση των µηχανισµών πληρωµής χωρητικότητας µε σκοπό την επιτάχυνση 
της απόσυρσης των µονάδων παραγωγής ενέργειας που έχουν φτάσει στο τέλος της 
οικονοµικής ζωής τους (Σεπτέµβριος 2013). Οι (O) αναθεωρηµένοι (ος) µηχανισµοί 
(ός) θα είναι σε συνάφεια µε τους νόµους της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 
επερχόµενων αναθεωρήσεων των οδηγιών σε αυτό το πεδίο.  

2. Ολοκλήρωση της δοµής και των παραµέτρων των δηµοπρασιών για προϊόντα τύπου 
NOME, περιορίζοντας τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες στους παραγωγούς ενέργειας και 
τους προµηθευτές. (Σεπτέµβριος 2013) 

6.1.7 Αγορά Καυσίμων 

Η Κυβέρνηση θα: 
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1. Καταστήσει επιχειρησιακό ένα σύστηµα για την αποθήκευση των αποθεµάτων 
καυσίµων που θα βασίζεται, εναλλακτικά, σε έναν µην κερδοσκοπικό ανεξάρτητο 
οργανισµό ή σε ρυθµισµένη πρόσβαση τρίτων µερών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 
και θα επιτρέψει στο εθνικό δίκτυο να χρησιµοποιεί τις αποθηκευτικές χωρητικότητες 
άλλων χωρών της ΕΕ, σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό 119/2009 της ΕΕ. (Ιούλιος 
2013).  Ανακαλέσει την ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους για συµβόλαια για χρήση  
εγκαταστάσεων αποθήκευσης από τρίτα µέρη. (Σεπτέµβριος 2013) 

2. Εισάγει µια υποχρεωτική απαίτηση για τα διυλιστήρια να στέλνουν στο Υπουργείο και 
στον ρυθµιστή µηνιαία στοιχεία για το κόστος αποθήκευσης και άλλα στοιχεία κόστους 
που χρεώνονται σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. (Ιούλιος 2013)  

3. Απαλείψει ρυθµιστικούς περιορισµούς που εµποδίζουν τον ανταγωνισµό στο 
χονδρεµπόριο της αγοράς καυσίµων, η Κυβέρνηση, σύµφωνα µε την γνώµη αρ. 
29/VII/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού θα :  

i. Αξιολογήσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και θα τις προσαρµόσει 
προς τα κάτω, σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές και λαµβάνοντας υπόψη τη 
σχετική γνώµη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού (Ιούλιος 2013); 

ii. Υποχρεώνει για την σύναψη γραπτών συµφωνιών µεταξύ των χονδρεµπόρων 
καυσίµων και των λιανεµπόρων, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης για 
δήλωση της διάρκειας των εκπτώσεων που προσφέρονται στα έγγραφα 
πληρωµών. (Ιούλιος 2013) 

iii.  Παρέχει στη νοµοθεσία για την εγκατάσταση συστηµάτων εισροών-εκροών σε 
όλη την αλυσίδα διύλισης και χονδρικού εµπορίου ; η νέα νοµοθεσία θα τεθεί 
σε ισχύ (Ιούλιος 2013)  

iv. Αφαιρέσει τους περιορισµούς που ορίζουν ότι η εγκατάσταση αποθήκευσης 
του χονδρεµπόρου πρέπει να είναι προσβάσιµη είτε από τη θάλασσα , είτε από 
το σιδηροδροµικό δίκτυο είτε δια µέσου ενός διυλιστηρίου. (Ιούλιος 2013) 

v. Καταργήσει την υποχρεωτική αποθήκευση τουλάχιστο δύο κατηγοριών 
προϊόντων καυσίµου, σαν προϋπόθεση για την αδειοδότηση χονδρικής που 
εκδίδεται από αυτούς. (Ιούλιος 2013) 

 
4. Για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στον τοµέα του λιανικού εµπορίου καυσίµων, 

σύµφωνα µε την ίδια γνώµη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού :  
 

i. Υποχρεώνει τα πρατήρια καυσίµων να δηλώνουν την τιµή και την ποσότητα 
των υγρών καυσίµων σε όλες τις αποδείξεις οι οποίες θα εκδίδονται από τον 
Μάρτιο του 2014 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013, άλλες αστικές 
περιοχές µέχρι τον Σεπτέµβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014) 

ii. Ολοκληρώνει την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών-εκροών µέχρι το 
Μάρτιο του 2014 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη Αύγουστο 2013 άλλες αστικές 
περιοχές µέχρι τον Σεπτέµβριο, υπόλοιπες Μάρτιο 2014) 

iii. Καταργεί την πιθανότητα επιβολής ελάχιστης τιµής στην πώληση καυσίµων 
στους καταναλωτές (Ιούλιος 2013) 

6.2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

Η µετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία τηλεόρασης θα απελευθερώσει µια 
σηµαντική ποσότητα εύρους συχνοτήτων υψηλής ποιότητας που θα είναι ελεύθερη για την ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. Αυτό το “ψηφιακό µέρισµα” µπορεί να δώσει ώθηση στον 
τοµέα των αναµεταδόσεων και την βιοµηχανία ασύρµατης επικοινωνίας, να έχει σηµαντική επίπτωση 
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στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και να παρέχει ένα µεγάλο εύρος κοινωνικών ωφελειών. 
Τα σηµεία παρακάτω παρέχουν έναν οδικό χάρτη για την απελευθέρωση του ψηφιακού µερίσµατος 
στην Ελλάδα.   
 

1. Σχετικά µε την απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσµατος, η Κυβέρνηση (και/η ΕΕΤΤ) 
αναλαµβάνει να :  

 

i. Υιοθετήσει αναγκαία δευτερεύουσα νοµοθεσία για την εγκαθίδρυση των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τους παρόχους εκποµπής ψηφιακής επίγειας 
τηλεόρασης (Σεπτέµβριος 2013) 

ii. Επιλύσει διασυνοριακά ζητήµατα συντονισµού µε τις γειτονικές χώρες, εάν 
υπάρχουν. Εάν δυσκολίες διεθνούς συντονισµού καθιστούν την ηµεροµηνία 
αυτή µη εφικτή, τα σχέδια συχνότητας και εκποµπής µπορούν να υποδείξουν 
εναλλακτικά κανάλια για την µετατόπιση των εκποµπέων, ενώ θα συνεχίζονται 
οι διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες µε σκοπό την τελική κατανοµή των 
συχνοτήτων για τους εκποµπείς και τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. (συνεχής)  

iii.  Ξεκινήσει των διαγωνισµό για την ανάθεση των δικαιωµάτων χρήσης για την 
εκποµπή ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (Σεπτέµβριος 2013) 

iv. Ξεκινήσει την δηµόσια διαβούλευση για την διαδικασία διαγωνισµού για την 
ανάθεση του ψηφιακού µερίσµατος (συχνότητα 800 MHz), κατανέµοντας και 
εγκρίνοντας  τη χρήση του ψηφιακού µερίσµατος στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την απόφαση 2010/267/EU της ΕΕ και τηρώντας τις 
προθεσµίες και τις διαδικασίες του προγράµµατος πολιτικής για το ραδιοφάσµα 
(RSPP). (Μάρτιος 2014) (*) 

v. Ξεκινήσει την διαδικασία του διαγωνισµού  για την ανάθεση του ψηφιακού 
µερίσµατος (συχνότητα 800 MHz), κατανέµοντας και εγκρίνοντας  τη χρήση 
του ψηφιακού µερίσµατος στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
σύµφωνα µε την απόφαση 2010/267/EU της ΕΕ και τηρώντας τις προθεσµίες 
και τις διαδικασίες του προγράµµατος πολιτικής για το ραδιοφάσµα (RSPP). 
(Οκτώβριος 2014). Η υποχρέωση της διασφάλισης ότι η συχνότητα των 800 
MHz µπορεί πραγµατικά να χρησιµοποιηθεί για ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
εκτός από µεταδόσεις από 1η 

Νοεµβρίου 2014 (*) 

 (*) Οι προθεσµίες για τα βήµατα (iv) και (v) µπορούν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στην αίτηση για παρέκκλιση από την προθεσµία που προβλέπεται 
από το Άρθρο 6.4 του Προγράµµατος Πολιτικής για το Ραδιοφάσµα που υποβλήθηκε από την 
Ελληνική Κυβέρνηση στις 15 Μαΐου 2012.  
 
   

6.3 Μεταφορές 

Το άνοιγµα των οδικών µεταφορών και της περιστασιακής µετακίνησης επιβατών έχει ολοκληρωθεί. 
Συνεπώς, οι προτεραιότητες µετατοπίζονται πλέον στα µέτρα που θα βοηθήσουν στην προώθηση του 
τουρισµού και των επενδύσεων, ειδικότερα σε σχέση µε δρόµους (λιµουζίνες και υπηρεσίες γρήγορης 
µεταφοράς µεταξύ δύο σηµείων-shuttle services) , ναυτιλία και δραστηριότητες λιµένος (ακτοπλοϊκές 
εγχώριες υπηρεσίες και υπηρεσίες λιµένος) και αεροπορία. Συγκεκριµένες ενέργειες αναµένονται να 
οδηγήσουν στη µείωση του επιχειρησιακού κόστους των παρόχων υπηρεσιών, αυξάνοντας 
παράλληλα τις επιλογές των καταναλωτών. Η σταδιακή αναδιάρθρωση των σιδηροδρόµων θα πρέπει 
επίσης να οδηγήσει στην αποτελεσµατική ιδιωτικοποίησή τους.  
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6.3.1 Στρατηγική μεταφορών 

1. Οι αρχές αναπτύσσουν ένα αναλυτικό πλαίσιο για επενδύσεις στις µεταφορές το οποίο θα 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδοµών και θα αντιµετωπίζει στρατηγικά τα βασικά οδικά, 
σιδηροδροµικά, λιµενικά δίκτυα υποδοµής και δίκτυα υποδοµής αεροδροµίων ώστε να 
βελτιωθεί η συνδεσιµότητα µε τα κύρια δίκτυα , ενισχύοντας τις πιθανότητες τις χώρας για 
να καταστεί ένας διεθνής κόµβος logistics. (Ιούνιος 2014) 
 

6.3.2 Δρόμοι 

1. Έχοντας ολοκληρώσει την έκθεση πάνω στην λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών 
µεταφοράς επιβατών και της ακολουθούµενης στρατηγικής για το αποτελεσµατικό άνοιγµα 
του τοµέα, η Κυβέρνηση εγκρίνει τον απαιτούµενο νόµο (και τις απαραίτητες πράξεις) που 
διασφαλίζουν ίσες συνθήκες και ισότιµη πρόσβαση σε όλους τους λειτουργούς υπηρεσιών 
οδικής µεταφοράς επιβατών. (Ιούλιος 2013).  

6.3.3 Αερομεταφορές 

1. Έχοντας υποβάλει την Εθνική Στρατηγική Πολιτική για τα Αεροδρόµια , το Ταµείο 
Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆) διεξάγει την κατάλληλη διαδικασία που θα οδηγήσει στην 
αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων. Οποιοδήποτε θέµα κρατικής 
ενίσχυσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. Οι συµφωνίες παραχώρησης θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη της τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων των ανώτατων ορίων για 
τις χρεώσεις αεροδροµίου και τους επιβαλλόµενους φόρους, διευκολύνοντας την έγκριση 
επενδύσεων και επιτρέποντας για µηχανισµούς διάφανης και άµεσης επίλυσης διαφορών. 
(Συνεχής) 

2. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει πλήρη υλοποίηση του κανονισµού της ΕΕ (EU 691/2010) που 
αναφέρεται στην επίδοση της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (Συνεχής). Η κυβέρνηση 
εκµεταλλεύεται πλήρως τη βοήθεια που προσφέρεται από τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου στη 
παράδοση την επιπρόσθετης χωρητικότητας για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς όπως 
απαιτείται από τον κανονισµό (ΕΕ) 691/2010 και προσβλέπει στη δεύτερη Περίοδο 
Αναφοράς του προγράµµατος Απόδοσης, όπως επιτρέπεται από τον κανονισµό (EE) 
390/2013.  

3. H Κυβέρνηση λαµβάνει αποφασιστικά µέτρα για να διασφαλίσει ότι η Αρχή Συντονισµού 
Πτήσεων (ΑΣΠ) είναι λειτουργικά και οικονοµικά ανεξάρτητη, επαρκώς στελεχωµένη και 
ικανή να πραγµατοποιεί τις λειτουργίες της (∆εκέµβριος 2013).  Για το σκοπό αυτό, η 
Κυβέρνηση καταθέτει όλα τα απαραίτητα προσχέδια νοµοθεσίας (Ιούνιος 2013), υιοθετεί 
νοµοθεσία (Σεπτέµβριος 2013) και υλοποιεί πλήρως την σχετική νοµοθεσία µέχρι τον 
∆εκέµβριο του 2013.  

6.3.4 Σιδηρόδρομοι 

1. Η Κυβέρνηση υλοποιεί την διάσπαση της ROSCO (Μονάδα συντήρησης), της ΓΑΙΟΣΕ 
(διαχείριση ακίνητης περιουσίας) και τη µεταφοράς της ενοικίασης των δραστηριοτήτων 
τροχαίου υλικού από τον όµιλο ΟΣΕ στο Κράτος, και παρέχει ένα επικαιροποιηµένο 
επιχειρησιακό σχέδιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούλιος 2013).  

2. Η λειτουργία της αρχής ανάθεσης για τις συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας για 
σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1370/2007/EU, 
ενσωµατώνεται στη νέα αρχή για τις συµβάσεις υπηρεσίας επίγειας µεταφοράς επιβατών 
(υπεραστικά λεωφορεία και σιδηρόδροµοι). Η νέα νοµοθεσία :  
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i. Υιοθετείται µέχρι τον Ιούλιο 2013 και  

ii. Υλοποιείται πλήρως µέχρι τον ∆εκέµβριο 2013.  

3. Η ανανέωση της τρέχουσας σύµβασης δηµόσιας υπηρεσίας για την σιδηροδροµική 
µεταφορά επιβατών θα ολοκληρωθεί µε απευθείας ανάθεση µέχρι το τέλος Απριλίου 2014 
και θα πρέπει να έχει µέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας που 
συνάπτονται κατόπιν θα ανατίθενται µε βάση ανταγωνιστικό διαγωνισµό. Τα συµβόλαια 
ενοικίασης που αφορούν όλο το τροχαίο υλικό που χρησιµοποιούνται σε κάθε σύβαση 
δηµόσιας υπηρεσίας, συγχρονίζονται σε όρους διάρκειας  και για να επιτραπεί οποιαδήποτε 
ανακατανοµή του τροχαίου υλικού καθώς αυτό γίνεται απαραίτητο όταν τροποποιούνται 
αυτές οι συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας (συνεχής). Το ενοίκιο µεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 
του κράτους θα συγχρονιστεί αρχικά µε σύµβαση 5 ετών υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας 
(PSO) , συµπεριλαµβάνοντας µία επιπρόσθετη επιλογή ανανέωσης µε µέγιστη διάρκεια τα 
πέντε χρόνια. Τα συµβόλαια θα συνάπτονται σε τιµές αγοράς.  

4. Το Κράτος υιοθετεί νοµοθεσία ώστε να επιτρέψει στην ρυθµιστική αρχή σιδηροδρόµων 
ΡΑΣ να ασκήσει το δικαίωµά της στην επιβολή προστίµων, ιδιαίτερα (1) τροποποιώντας το 
νόµο 3981/2010  δίνοντας στη ΡΑΣ το δικαίωµα να πραγµατοποιεί ακροάσεις, (2) δίνοντας 
στη ΡΑΣ το δικαίωµα να υιοθετεί έναν κανονισµό για τις ακροάσεις και (3) δίνοντας το 
δικαίωµα στη ΡΑΣ να δηµοσιεύει στην εφηµερίδα της κυβέρνησης ρυθµιστικές πράξεις και 
αποφάσεις σε όλα τα ζητήµατα της αρµοδιότητάς της. Για το σκοπό αυτό η Κυβέρνηση 

iii.  Καταθέτει προσχέδιο νοµοθεσίας µέχρι το Μάιο του 2013 και  

iv. Το υιοθετεί µέχρι τον Ιούλιο 2013. 

5. Η λειτουργία της αρχής ασφάλειας µεταφέρεται σε µια ανεξάρτητη αρχή.  (Ιούλιος 2013).  

6. To ΤΑΙΠΕ∆ ξεκινάει την διαδικασία διαγωνισµού για την Τραινοσέ. (Ιουλίος 2013). 

6.3.5 Ναυτιλιακές δραστηριότητες και λιμάνια 

Η Κυβέρνηση: 

1. Μια αξιολόγηση της επίπτωσης των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων, σε διαβούλευση µε τα 
εµπλεκόµενα µέρη , θα ολοκληρωθεί µέχρι τον Οκτώβριο 2013 και επιπρόσθετα µέτρα θα 
εισαχθούν µε σκοπό την περεταίρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα, 
συµπεριλαµβάνοντας την αύξηση της ευελιξίας των εργασιακών διευθετήσεων.  

2. Το ΤΑΙΠΕ∆ ξεκινά τις κατάλληλες προσκλήσεις για συµµετοχή σε διαγωνισµό για λιµάνια 
(µέσω της παραχώρησης µεµονωµένων τερµατικών ή µέσω της πώλησης µετοχών σε 
εταιρίες λιµένων “πλήρους παραχώρησης” (master concessions)). (Σεπτέµβριος 2013). Η 
βιωσιµότητα της χρηµατοδότησης αυτών των λιµενικών αρχών των 12 κύριων λιµένων 
προς αποκρατικοποίηση µέσω της πώλησης παραχωρήσεων σε επικερδείς δραστηριότητες 
θα πρέπει να διασφαλιστεί (συνεχής).   

6.4 Ο τομέας του λιανικού εμπορίου 

Στο λιανικό εµπόριο τα επιλεγµένα µέτρα θα πρέπει να επιτρέψουν µια ευρύτερη κατηγορία 
αγαθών να πωλούνται από περισσότερο αποτελεσµατικούς λιανέµπορους και να µειώσουν τα 
επιχειρησιακά τους κόστη. Τα µέτρα θα πρέπει να κοιτάνε όχι µόνο τους συγκεκριµένους 
κανονισµούς του λιανικού εµπορίου (όπως οι κανόνες τιµολόγησης, πώλησης και επιγραφής) 
αλλά επίσης και τους κανόνες αδειοδότησης που ισχύουν για τα καταστήµατα λιανικής 
πώλησης. Σε συνδυασµό, τα µέτρα θα πρέπει να συµβάλουν σε µειωµένες τιµές και 
περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.  
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Η Κυβέρνηση: 

1. Υιοθετεί Υπουργική Απόφαση που θα ανακαλεί τον κανονισµό αγοράς 7/2009, σε συνέχεια 
των αποτελεσµάτων της διαδικασίας κοινοποίησης η οποία προβλέπεται στην οδηγία 98/34 
ένα µήνα µετά το τέλος της περιόδου αναµονής για προσφυγές (standstill period) (Ιουλιος 
2013) 

2. Επανεξετάζει και τροποποιεί τον αγορανοµικό κώδικα (Νόµος 136/1946) που προβλέπει 
διάφορες µορφές κρατικής παρέµβασης στην παραγωγή, διανοµή και κατανάλωση αγαθών, 
σύµφωνα µε τις απλοποιηµένες συστάσεις  της γνώµης της Ελληνικής Επιτροπής 
Ανταγωνισµού  αρ. 24/VII/2012. Επιπρόσθετα, αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει (i) 
αφαίρεση περιορισµών ώστε να επιτρέπει πιο ελεύθερα εκπτώσεις, προωθήσεις και 
προσφορές εκτός και εντός της διάρκειας των περιόδων εκπτώσεων, περισσότερες 
περιόδους εκπτώσεων σε συνδυασµό µε µεγαλύτερη ευελιξία στη διάρκεια των εκπτώσεων, 
(ii) αυξηµένη ευελιξία στις ώρες ανοίγµατος των λιανεµπόρων, εκτός των άλλων, δίνοντας 
σε όλα τα καταστήµατα την επιλογή να παραµένουν ανοικτά τουλάχιστο επτά Κυριακές το 
χρόνο, ειδικά την περίοδο των διακοπών. Το εµπόριο την Κυριακή ενδέχεται να αυξήσει τη 
λιανική δραστηριότητα και τον ανταγωνισµό και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ειδικά για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. (Ιούλιος 2013).  

3. Επανεξετάζει και απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των καταστηµάτων λιανικής. Αυτή η άσκηση θα πρέπει να οδηγήσει σε 
σηµαντική µείωση στον αριθµό των εγκρίσεων που ζητούνται από την δηµόσια διοίκηση 
για το άνοιγµα και τη λειτουργία των καταστηµάτων, που θα πρέπει να αντικατασταθούν , 
εάν χρειάζεται , από λιγότερο απαιτητικά εργαλεία όπως δηλώσεις ή ειδοποιήσεις. Τα 
αποτελέσµατα και οι συστάσεις της αξιολόγησης παρουσιάζονται τον Ιούλιο 2013 και 
υιοθετούνται πριν τον ∆εκέµβριο 2013.  

4. Για την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στην αγορά των µη συνταγογραφούµενων 
προϊόντων, επιτρέπει την πώληση επιλεγµένων προϊόντων (π.χ. βιταµινών) και σε άλλα 
σηµεία πλην φαρµακείων (Σεπτέµβριος 2013).  

6.5 Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή 

υπηρεσιών.   

1. Για τα επαγγέλµατα και τις οικονοµικές δραστηριότητες της παραγράφου 9.2, η Κυβέρνηση 
υιοθετεί νοµοθεσία που θα τροποποιεί τη νοµοθεσία για συγκεκριµένους τοµείς σύµφωνα 
µε τις γνώµες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού και άλλες απαιτήσεις. Η 
εκκρεµούσα νοµοθεσία υιοθετείται πλήρως µέχρι τον Σεπτέµβριο 2013.  

2. Μια µελέτη πάνω στην υλοποίηση του νόµου 3919/2011 δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
Κυβέρνησης (Ιούλιος 2013). Η έκθεση : 

i. Συνοψίζει τη λίστα όλων των επαγγελµάτων/οικονοµικών δραστηριοτήτων 
που εµπίπτουν στο σκοπό του νόµου αυτού και τους περιορισµούς και τις 
διατυπώσεις που καταργούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του ίδιου 
νόµου 

ii.  Προσδιορίζει εάν η πρόσβαση σε και η άσκηση ενός ρυθµισµένου 
επαγγέλµατος ή οικονοµικής δραστηριότητας υπόκειται σε διαδικασία 
έγκρισης, δήλωσης έναρξης  ή κατοχής επαγγελµατικού δελτίου ταυτότητας.  

iii.  Προσδιορίζει εάν η πρόσβαση σε ένα επάγγελµα ή σε οικονοµική 
δραστηριότητα απαιτεί εγγραφή σε επαγγελµατική ένωση ή και σε 
επαγγελµατικό µητρώο.  

iv. Προσδιορίζει εάν η άσκηση του επαγγέλµατος εξαρτάται από την περιοδική 
ανανέωση των αδειών.  
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3. Για την αξιολόγηση της αναλογικότητας και της δικαιολόγησης των δραστηριοτήτων που 
περιορίζονται σε συγκεκριµένα ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα , η Κυβέρνηση :  

 

i. Οργανώνει µια αµοιβαία άσκηση αξιολόγησης, όπου αντιπρόσωποι των 
µηχανικών, αρχιτεκτόνων, γεωλόγων και τοπογράφων αξιολογούν την 
αιτιολόγηση  και την αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν ορισµένες 
δραστηριότητες σε παρόχους µε συγκεκριµένα επαγγελµατικά προσόντα. Η 
αξιολόγηση δεν περιλαµβάνει τις απαιτήσεις που ισχύουν για το δικό τους 
επάγγελµα (Ιούλιος 2013).  

ii. Παρουσιάζει µια πρόταση που εξειδικεύει τις δραστηριότητες που περιορίζονται 
αποκλειστικά και/ή από κοινού για τους διάφορους τύπους µηχανικού, 
αρχιτέκτονα, γεωλόγου και τοπογράφου για γνώµη στην Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. (Σεπτέµβριος 2013).   

iii. Σε συνέχεια της γνώµης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού, υποβάλει 
προσχέδιο νοµοθεσίας στο κοινοβούλιο, τροποποιώντας αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε 
συγκεκριµένα επαγγέλµατα. (∆εκέµβριος 2013) 

6.5.1 Επιπρόσθετα μέτρα  

1. Ένα προσχέδιο κώδικα που θα αναθεωρεί το νοµοθετικό διάταγµα 3026/1954 
υιοθετείται µέχρι τον Ιούλιο 2013. Ο νέος κώδικας µεταξύ των άλλων θα :  
 

i. ∆ιευκολύνει την επανείσοδο στο νοµικό επάγγελµα 
ii. Καταργεί τα όρια ηλικίας για τη συµµετοχή στις εξετάσεις του δικηγορικού 

συλλόγου.  
iii.  Καταργεί όλες τις απαγορεύσεις για τις εµπορικές επικοινωνίες  
iv. Παρέχει για άδειες απεριόριστης διάρκειας  
v. Αφαιρεί την αναφορά σε “αποκλειστικότητα” για δικηγόρους για την έρευνα στα 

βιβλία του υποθηκοφυλακείου και του κτηµατολογίου  
vi. Αποσαφηνίζει τη φύση των δικηγορικών αµοιβών που προβλέπονται στην τρέχουσα 

νοµοθεσία. Οι αµοιβές καθορίζονται ελεύθερα µέσω γραπτής συµφωνίας µεταξύ 
των δικηγόρων και των πελατών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή 
συµφωνία για τις παραστάσεις στο δικαστήριο, οι αµοιβές θα καθορίζονται δια 
µέσου των αµοιβών αναφοράς.  

vii.  Καταργεί κάθε είδους κατώτερο µισθό για τους µισθωτούς δικηγόρους που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα.  

 
2. Η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό διάταγµα, το οποίο θέτει ένα σύστηµα 

προπληρωµένων σταθερών/ ποσών συµβολαίου για κάθε  διαδικαστική πράξη ή εµφάνιση 
στο δικαστήριο από ένα δικηγόρο, που δεν συνδέεται µε συγκεκριµένο “ποσό αναφοράς” 
(Ιούλιος 2013) 

3. Επίσης αποσυνδέει τις εισφορές οι οποίες πληρώνονται από τους δικηγόρους από τα ποσά 
αναφοράς των δικηγόρων για συµβόλαια και καταργεί αυτά τα ποσά αναφοράς. (Ιούλιος 
2013).  

4. Για την επιβεβαίωση της προόδου στον τοµέα των ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων, η 
Κυβέρνηση : 

i. Ολοκληρώνει µια µελέτη των 20 µεγαλύτερων επαγγελµάτων, εξετάζοντας το 
βαθµό στον οποίο έχουν απελευθερωθεί, συµπεριλαµβανοµένων των 
αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους νεοεισερχόµενους και τις µεταβολές στις 
τιµές. (Ιούλιος 2013).  

ii. ∆ιεξάγει µια εις βάθος αξιολόγηση των µεταρρυθµίσεων στα ρυθµιζόµενα 
επαγγέλµατα συµπεριλαµβανοµένων συνεντεύξεων και ερευνών µε τους 
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εµπλεκόµενους , µε την υποστήριξη εξωτερικών εµπειρογνωµόνων 
(∆εκέµβριος 2013) 

iii.  Σε διαβούλευση µε τους EE/ΕΚΤ/∆ΝΤ , αναπτύσσει µια λίστα µε δείκτες 
υψηλής συχνότητας για την αξιολόγηση σε συνεχιζόµενη βάση της επίπτωσης 
των µεταρρυθµίσεων σε αυτόν τον τοµέα και δηµοσιεύει αυτούς τους δείκτες σε 
συνεχή βάση για την ενδυνάµωση της δηµόσιας λογοδοσίας. (Οκτώβριος 
2013).  

5. Η Κυβέρνηση αξιολογεί τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις στον κανονισµό για τις εταιρίες 
προσωρινής απασχόλησης και σε αυτή τη βάση βελτιστοποιεί το σκοπό των εταιριών 
προσωρινής εργασίας και µειώνει τους περιορισµούς στην είσοδο στην αγορά αυτή µέχρι 
τον ∆εκέµβριο του 2013.  

6.5.2 Διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων  

Μέτρα λαµβάνονται για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική υλοποίηση των κανόνων της ΕΕ 
για την αναγνώριση τον επαγγελµατικών προσόντων, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµµόρφωσης µε τους κανόνες του δικαστηρίου της ΕΕ. Συγκεκριµένα η Κυβέρνηση : 

1. Συνεχίζει να αναθεωρεί την πληροφόρηση για τον αριθµό των εκκρεµών αιτήσεων για 
αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων και την στέλνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Τριµηνιαία).  

2. ∆ιασφαλίζει την υλοποίηση του Π∆ 38/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 
4093/2012) και την αναγνώριση των προσόντων που απορρέουν από διπλώµατα 
παραρτηµάτων από άλλα κράτη µέλη για την πρόσβαση σε ή την άσκηση µιας 
οικονοµικής δραστηριότητας και για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι των διπλωµάτων 
παραρτηµάτων από άλλα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να εργαστούν στην Ελλάδα κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες µε τους κατόχους ελληνικών διπλωµάτων. (Συνεχής) 

6.5.3 Οδηγία των Υπηρεσιών : αξιοποιώντας τα οφέλη πληροφόρησης από το 

σημείο μοναδικής επαφής.  

H Κυβέρνηση: 

1. Τροποποιεί την κοινή υπουργική απόφαση 25209/2011 µε σκοπό να συµπεριλάβει επίσης 
την υποβολή αιτήσεων και εγγράφων µε ηλεκτρονική υπογραφή (Ιούλιος 2013) 

2. ∆ιασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής διασύνδεση µεταξύ του ΣΜΕ και άλλων σχετικών 
αρχών (συµπεριλαµβανοµένων της µιας στάσης, επαγγελµατικών ενώσεων και την 
αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων) και ξεκινά την υποβολή on-line αιτήσεων 
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων σε πιλοτική βάση για την 
επιβεβαίωση της τεχνικής δυνατότητας (Σεπτέµβριος 2013).  

3. ∆ιασφαλίζει ότι η υποβολή των αιτήσεων on-line σε ότι αφορά την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων είναι πλήρως επιχειρησιακή (∆εκέµβριος 2013).  
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7 Αυξάνοντας τον αντίκτυπο του διαρθρωτικού ταμείου 

και του ταμείου συνοχής 

1. Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωµών στην 
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του διαρθρωτικού ταµείου και του ταµείου 
συνοχής που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η συµµόρφωση µε τους στόχους θα 
πρέπει να µετράται µε πιστοποιηµένα στοιχεία.  

 
Στόχοι για απαιτήσεις πληρωµών στην απορρόφηση κονδυλίων του διαρθρωτικού 

ταμείου και του ταμείου συνοχής (περίοδος προγραµµατισµού 2007-2013) που θα 
υποβληθούν το 2013  

(εκατ EUR) 
 2013 

Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακή Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και Ταµείο Συνοχής 

3,000 

Ευρωπαϊκ΄Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ) 

890 

Στόχος για το πρώτο εξάµηνο 
1,284 

 

Στόχος για το δεύτερο εξάµηνο 
2,606 

 

Συνολικός Ετήσιος Στόχος 3,890 

 

2. Η Κυβέρνηση υποβάλλει ολοκληρωµένες αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα µεγάλα έργα για 
τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση της επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 41 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (∆εκέµβριος 2013). Από αυτές τις αιτήσεις 
τουλάχιστον τέσσερις αιτήσεις ως το Σεπτέµβριο 2013 και οι υπόλοιπες ως το  
∆εκέµβριο 2013.  

3. Στην απόφαση για την κατανοµή του "Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων", η 
κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεισφορά παραµένει διαθέσιµη, 
προκειµένου να ολοκληρωθούν τα ηµιτελή έργα του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταµείου 
Συνοχής της περιόδου προγραµµατισµού 2000-2006 και να καλύψει την απαιτούµενη 
εθνική συµµετοχή, συµπεριλαµβανοµένων των µη-επιλέξιµων δαπανών στο πλαίσιο των 
κανόνων των διαρθρωτικών Ταµείων και των Ταµείων Συνοχής στο πλαίσιο της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (Σε εξέλιξη)  

4. Η κυβέρνηση λαµβάνει µέτρα προκειµένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων που 
θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως το ∆εκέµβριο του 2015, ιδίως εκείνων που είναι κρίσιµης 
σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας - όπως η λειτουργική αξιολόγηση της δηµόσιας 
διοίκησης, το έργο «Elenxis», για τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου, το κτηµατολόγιο, 
οι υποδοµές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα σιδηροδροµικά έργα, η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προµήθειες, η ανάπτυξη του κοινωνικού 
τοµέα της οικονοµίας και το εθνικό µητρώο. Επιπλλεον από τα 24 έργα προτεραιότητας 
που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα 2 έργα προτεραιότητας που έχουν ακυρωθεί, η 
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κυβέρνηση λαµβάνει µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των 27 έργων 
προτεραιότητας έως το τέλος του 2013, 20 έργων προτεραιότητας έως το τέλος του 2014 
και των 70 έργων προτεραιότητας µέχρι το τέλος του 2015. Οι ελληνικές αρχές 
λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να περιορίσουν τον αριθµό των έργων 
προτεραιότητας που θα πρέπει να ακυρωθούν. 

5. Κατά την επανεξέταση των κανονισµών περί δηµοσίων συµβάσεων δηµιουργούνται  
τυποποιηµένα έγγραφα διαγωνισµού ανά κατηγορία έργων µε σκοπό την απλούστευση 
των διαδικασιών για την ανάθεση των συµβάσεων. (Σεπτέµβριος 2013)  

6. Το εργαλείο παρακολούθησης για τις απαλλοτριώσεις έχει ολοκληρωθεί και να 
λειτουργήσει και τα δεδοµένα καθίστανται προσιτά στο κοινό. (Ιούλιος 2013)  

7. Η κυβέρνηση εδραιώνει την πρωτοβουλία απλούστευσης µε την επανεξέταση της 
"διαδροµής υλοποίησης» και το χάρτη αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων, τις 
άδειες και τις προθεσµίες που απαιτούνται για την εφαρµογή των κύριων κατηγοριών 
έργων που υποστηρίζονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής (π.χ. 
µεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, των κοινωνικών υποδοµών, την επιχειρηµατικότητας, 
ICT). Καταργεί τα περιττά βήµατα, απλοποιεί τις διαδικασίες εφαρµογής και θέτει 
εύλογες προθεσµίες. Ειδικότερα, η κυβέρνηση καθιερώνει µια εναλλακτική για τη 
λειτουργία της διαδικασίας “ypologos” για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την ΕΕ 
και καθιερώνει την ηλεκτρονική πληρωµή (Σεπτέµβριος 2013). H διαδικασία “ypologos” 
πρέπει να καταργηθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 
µέχρι το τέλος της περιόδου προγραµµατισµού 2007-2013, εξετάζει τα "εν υπνώσει" έργα, 
µη-ενεργοποιηµένες εξουσιοδοτήσεις και τις "εν υπνώσει" συµβάσεις και ενηµερώνει την 
Επιτροπή σχετικά µε αυτές που εξαλείφονται.  

8. Η Κυβέρνηση υιοθετεί µέτρα και αρχίζει να εφαρµόζει µια στρατηγική εναντίον της 
διαφθοράς σε ό,τι αφορά τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής (Σεπτέµβριος 
2013).  

9. Η Κυβέρνηση υποβάλλει µηνιαία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την 
πρόοδο των Μέσων της Χρηµατοοικονοµικής “Μηχανικής” (Financial Engineering) . Αν 
είναι αναγκαίο και κρίνεται σκόπιµο, προτείνει τον εξορθολογισµό των υφιστάµενων 
κονδυλίων και µέσων. (Σεπτέµβριος 2013) 

10. Η Κυβέρνηση θεσπίζει µια αποτελεσµατική διυπηρεσιακή διαδικασία διαβούλευσης για 
τα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ έργα που να υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό 
σύστηµα. Ένα ολοκληρωµένο έργο θα είναι πλήρως λειτουργικό για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ έργα ως το τέλος του 2013 (∆εκέµβριος 2013). 
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8 Παρακολούθηση 

8.1 Στατιστικά 

 

1. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη τήρηση των δεσµεύσεων για την αξιοπιστία των 
στατιστικών που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2012 µε την εφαρµογή όλων των 
προβλεπόµενων δράσεων, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των διεθνών στατιστικών 
προτύπων, τη διασφάλιση, προάσπιση και δηµόσια προώθηση της επαγγελµατικής 
ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ και την υποστήριξη της ΕΛΣΤΑΤ στη διατήρηση της 
εµπιστοσύνης στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία και την υπεράσπισή τους εναντίον 
οποιωνδήποτε προσπαθειών υπονόµευσης της αξιοπιστίας τους. (συνεχής) 

2. Νοµική τροπολογία θα εισαχθεί για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει πρόσβαση στις 
φορολογικές πληροφορίες (συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού φορολογικού µητρώου), σε 
ατοµικό επίπεδο, των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων και 
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το φορολογικό απόρρητο, ώστε να µπορεί να φέρει σε 
πέρας τις στατιστικές εργασίες της για την παραγωγή επίσηµων στατιστικών, όπως 
προβλέπεται από το νόµο 3832/2010, όπως ισχύει, και ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό 
στατιστικών Υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα η ΕΛΣΤΑΤ εγγυάται την εµπιστευτικότητα 
των προσωπικών αρχείων. (Ιούλιος 2013) 

3. Η Κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του και την παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων. Από την άποψη αυτή 
σέβεται πλήρως την οικονοµική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, και παρέχει όλα τα απαραίτητα 
µέσα σε εύθετο χρόνο, όπως έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισµό της ΕΛΣΤΑΤ, 
ώστε ο  οργανισµός να ολοκληρώσει χωρίς διακοπή τα καθήκοντά του. Στο πλαίσιο αυτό, η 
κυβέρνηση δεν µπορεί να επικαλεστεί το Άρθρο 1 της νοµικής πράξης της 18/11/2012 και 
την υπουργική απόφαση 2/91674 της 201/12/2012, ενώ, ταυτόχρονα, η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει 
τις πληροφορίες στη Βουλή για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
της, όπως προβλέπεται στο κανονισµό του Κοινοβουλίου (άρθρο 31Α) και τον Στατιστικό 
Νόµο της Ελλάδας (άρθρο 16). (συνεχής) 

4. Η Κυβέρνηση θα διευκολύνει την ΕΛΣΤΑΤ για να ολοκληρώσει, το συντοµότερο δυνατόν, 
την απόκτηση εξειδικευµένου προσωπικού που είναι σε εξέλιξη για την στελέχωση 
βασικών θέσεων στην κεντρική υπηρεσία της, καθώς και να λάβει επιπλέον ειδικευµένο 
προσωπικό µέσω αποσπάσεων από άλλους κρατικούς φορείς για την αντιµετώπιση 
επειγουσών αναγκών σε προσωπικό στα περιφερειακά γραφεία και την κεντρική υπηρεσία, 
όπως αντικατοπτρίζεται στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα της ΕΛΣΤΑΤ που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της προετοιµασίας του ΜΠ∆Σ και ενσωµατώθηκαν στον τελευταίο. 
(Σεπτέµβριος 2013) 

 

 

 

 



Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 

70 

 

9 Παραρτήματα  

9.1 Σχέδιο αποκρατικοποιήσεων και ενδιάμεση βήματα 

 

Χρόνος 
αποκρατικοποίησης 

(Έναρξη διαγωνισµού) 

∆εσµευτικές 
προσφορές  
(Υποβολή) 

Πρόγραµµα 
 

Ενδιάµεσα βήµατα 
 

Ι. ∆ΕΚΟ/πώληση συµµετοχής 
 ---  OTE Ολοκληρώθηκε 

 ---  4 Airbus Εκκρεµεί η παράδοση των αεροσκαφών 

 n/a n/a 2 αεροσκάφη  

2012 Q1 Q2/13 ∆ηµόσιο Αέριο (∆ΕΣΦΑ) Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (Γ∆ Ανταγωνισµού) 

 
Q4 Q2/13 

Οργανισµός Προγνώσεως 
Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) 

Να προχωρήσει η δεύτερη φάση της διαδικασίας του διαγωνισµού και 
οριστικοποίηση της επιλογής (Απρίλιος 2013-Ολοκληρώθηκε) 

 
2013 

 
 

Q1 Q3/13 
Οργανισµός ∆ιεξαγωγής 
Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο∆ΥΕ) 

Έναρξη του διαγωνισµού (Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Νόµος από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αθλητισµού και Πολιτισµού 
για την αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων µεταξύ του ιππικού οµίλου και 
του νέου ανάδοχου (Ιούλιος 2013- Ολοκληρώθηκε)  

 Q1 Q4/13 
Εταιρία Ύδρευσης 
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) 

Καθιέρωση ρυθµιστικού πλαισίου (Μάιος 2013- Ολοκληρώθηκε). 
Καθιέρωση τιµολογιακής  πολιτικής και τροποποίησης της άδειας 
(Νοέµβριος 2013) 

 
n/a n/a 

Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων 
(ΕΛΒ0) 

H Κυβέρνηση να ανακοινώσει αναδιάρθρωση ή σχέδιο 
εκκαθάρισης µέχρι το τέλος του 2013 

 

Q3 Q2/14 Σιδηρόδροµοι (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα µεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕ∆ (Μάρτιος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε) Επιστολή υποστήριξης από την ΕΕ (Γ∆ 
Ανταγωνισµού) για την εκκαθάριση της έρευνας για κρατική 
βοήθεια στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 

 
n/a n/a 

Μεταλλευτική και 
Μεταλλουργική εταιρία 
(ΛΑΡΚΟ) 

H Κυβέρνηση να ανακοινώσει αναδιάρθρωση ή σχέδιο 
εκκαθάρισης µέχρι το τέλος του 2013 

 
n/a n/a 

∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου 
(∆ΕΠΑ) 

Υπό αξιολόγηση 

 
Q3 Q2/14 Αεροδρόµιο Αθήνας (∆ΑΑ) 

Συµφωνία στη διαδικασία πώλησης µε τον νέο µέτοχο της 
Hochtief αεροδρόµια, την PSP Investments 

 

Q3 Q1/14 Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) 

Υπουργικές αποφάσεις για (i) τον καθορισµό του περιεχοµένου 
της καθολικής υπηρεσίας (Ολοκληρώθηκε) (ii) να αποσταλεί το 
προσχέδιο και να γίνει προειδοποίηση προς την Γ∆ ανταγωνισµού 
σχετικά µε τον µηχανισµό αποζηµίωσης της ΠΚΥ. (περεταίρω 
διευκρινήσεις / τροποποιήσεις που θα ζητηθούν από την ΕΕ, 
επεξεργάζονται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία και τα ΕΛΤΑ) 

 
n/a n/a 

Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα 
(ΕΑΣ) 

H Κυβέρνηση να ανακοινώσει αναδιάρθρωση ή σχέδιο 
εκκαθάρισης µέχρι το τέλος του 2013 

 

Q3 Q3/14 
∆ηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) 

H έναρξη σχετίζεται µε την προκήρυξη του Α∆ΜΗΕ από την 
∆ΕΗ. Η Κυβέρνηση αποδέχεται και ανακοινώνει την 
αναδιάρθρωση της ∆ΕΗ και το σχέδιο αποκρατικοποίησης ( 
Απρίλιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 

 Q4 Q3/14 Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Μετά την εκποίηση της ∆ΕΠΑ 

 

Q4 Q3/14 ΕΥ∆ΑΠ 

Καθιέρωση ρυθµιστικού πλαισίου (Μάρτιος 2013- Ολοκληρώθηκε). 
Καθιέρωση τιµολογιακής πολιτικής και τροποποίηση της άδειας 
(Νοέµβριος 2014). Τακτοποίηση των οφειλόµενων από το Κράτος 
(Φεβρουάριος 2014) 

 n/a n/a Καζίνο Μόν Παρνές Εκκρεµεί απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου 

     

ΙΙ. Παραχωρήσεις  

 ---  ΟΠΑΠ 1  Ολοκληρώθηκε 
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 ---  ΟΠΑΠ 2  Ολοκληρώθηκε 

   Κινητή τηλεφωνία Ολοκληρώθηκε 

 n/a n/a Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι 

Οι διαπραγµατεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών είναι σε εξέλιξη.  
Επετεύχθη συµφωνία σχετικά µε τις απαιτήσεις της CIV. Επανέναρξη 
κατασκευών (Μάιος 2013- Ολοκληρώθηκε). Επικύρωση της συµφωνίας 
επανεκκίνησης από το Κοινοβούλιο, µετά τη χορήγηση έγκρισης από τους 
δανειστές και την ΕΕ. (Ιούλιος 2013) 

2011 Q4 Q4/12 Κρατικά Λαχεία Έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο – Ολοκληρώθηκε  

2013 Q1 Q4/13 Μικρά λιµάνια και µαρίνες 
Επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε τις αστικές ζώνες. (Ιούλιος 
2013) 

 Q1 Q4/13 Περιφερειακά αεροδρόµια 
Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (Γ∆ Ανταγωνισµού, Ιούλιος 2013). 
Καθιέρωση ρυθµιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q3 Q1/14 Εγνατία Οδός 

Έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία εξαρτάται από : α) την 
συµφωνία/οριστικοποίηση µε το υπουργείο ανάπτυξης σε βασικά 
χαρακτηριστικά της παραχώρησης και ολοκλήρωση του επιχειρησιακού 
σχεδίου. (Ολοκληρώθηκε) β) Απόφαση για την πολιτική διοδίων και το 
σύστηµα είσπραξης τους.  (Ολοκληρώθηκε) γ) διαχείριση του δανείου που 
δόθηκε από την Πειραιώς στην Εγνατία Οδό Α.Ε. και νοµοθετική 
τακτοποίηση αυτών των ρυθµίσεων. (Απρίλιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q3 Q2/14 

Λιµάνι Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), 
Λιµάνι Πειραιά (ΟΛΠ) & 
µεγάλα περιφερειακά 
αεροδρόµια 

Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (Γ∆ Ανταγωνισµού, Μάιος 2013- 
Ολοκληρώθηκε). Υποβολή στρατηγικής ιδιωτικοποίησης (Απρίλιος 2013- 
Ολοκληρώθηκε). Καθιέρωση ρυθµιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q3 n/a 
Αποθήκευση αερίου νότιας 
Καβάλας 

Απόφαση για την καλύτερη επιλογή εκµετάλλευσης (∆εκέµβριος 2012 – 
Ολοκληρώθηκε) 
 

2014 Q2 Q4/2014 Ψηφιακό µέρισµα  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ηγείται της όλης διαδικασίας. Υιοθέτηση 
δευτερεύουσας νοµοθεσίας για : α. τηλεοπτικούς σταθµούς (να 
επιβεβαιωθεί) και β. καταληκτική ηµεροµηνία τερµατισµού αναλογικής 
(Ιούνιος 2013 - Ολοκληρώθηκε). Έναρξη διαγωνισµού για τους πάροχους 
τηλεοπτικού δικτύου (Να επιβεβαιωθεί) 

n/a  n/a Μεταλλευτικά δικαιώµατα  

III. Ακίνητα 

2011 Q4 Q4/13 Ελληνικό Ι 

Μεταφορά της ιδιοκτησίας της Ελληνικό Α.Ε. στο ΤΑΙΠΕ∆ (εκκρεµεί 
απόφαση : ∆εκέµβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης 
της διαδικασίας του διαγωνισµού (∆εκέµβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). 
Κατάθεση δεσµευτικών προσφορών (∆εκέµβριος 2013). 
 

2012 Q1 Q3/12 IBC 
Υποβολή ΕΣΧΑ∆Α (Ολοκληρώθηκε). Να υπάρχει έγκριση από το 
ελεγκτικό συνέδριο (∆εκέµβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q1 Q1/13 Κασσιόπη 

∆ικαίωµα ανέγερσης επί επιφάνειας και καθιέρωση οχήµατος ειδικού 
σκοπού. (Σεπτέµβριος 2013). Υποβολή ΕΣΧΑ∆Α (Οκτώβριος 2012-
Ολοκληρώθηκε)  
 

 Q4/12 Q1/13 Κτήρια εξωτερικού 

Έναρξη διαδικασίας διαγωνισµού (∆εκέµβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Ο 
διαγωνισµός ολοκληρώθηκε για 4/6 κτήρια.  Έγκριση από το ελεγκτικό 
συνέδριο- Ολοκληρώθηκε. Έναρξη διαγωνισµού για τα εναποµείναντα 2 
κτήρια (Μάιος 2013- Ολοκληρώθηκε) 
 

2013 Q1 Q4/13 Πώληση/ρεπο 28 κτιρίων 

Όλα να ενδιάµεσα βήµατα έχουν εκπληρωθεί. Έναρξη της πρώτης φάσης 
του διαγωνισµού (Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη της δεύτερης 
φάσης (Μάιος 2013 - Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q1 Q4/13 Αστέρας Βουλιαγµένης 

Ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων µε την ΕΤΕ – Ολοκληρώθηκε. 
Μεταφορά της ιδιοκτησίας του ΕΟΤ στο ΤΑΙΠΕ∆ (Μάρτιος 2013- 
Ολοκληρώθηκε) Έναρξη του αιτήµατος για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
(EoI) (Απρίλιος 2013 – Ολοκληρώθηκε) Υποβολή ΕΣΧΑ∆Α (Σεπτέµβριος 
2013) 
 

 Q1 Q3/13 Παλιούρι 

Έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού (∆εκέµβριος 2012 – 
Ολοκληρώθηκε). Μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στο ΤΑΙΠΕ∆ 
(Μάρτιος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης (Απρίλιος 
2013- Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q1 Q3/13 ΗΕΥ 

Έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού (Φεβρουάριος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε). Μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στο ΤΑΙΠΕ∆ 
(Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης (Απρίλιος 
2013-Ολοκληρώθηκε) 
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 Q1 Q4/13 Άγιος Ιωάννης 

Όλα τα ενδιάµεσα βήµατα έχουν εκπληρωθεί. Έναρξη της πρώτης φάσης 
του διαγωνισµού (Μάρτιος 2013 -  Ολοκληρώθηκε) Υποβολή ΕΣΧΑ∆Α 
(Ιανουάριος 2014). 
 

 Q1 n/a Γκρουπ ακινήτων 2 
Οι 40 ιδιοκτησίες έχουν ήδη προσδιοριστεί και µεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕ∆ 
(Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε) 
 

 Q3 Q4/13 Αφάντου 
Έναρξη νέου διαγωνισµού σε µία φάση (Ιούλιος 2013- Ολοκληρώθηκε)  
Υποβολή ΕΣΧΑ∆Α (Ιούλιος  2013) 
 

 Q4 n/a Γκρουπ ακινήτων 3  
Τουλάχιστο 1000 ακίνητα θα µεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕ∆ (∆εκέµβριος 
2013). Τα πρώτα 250 ακίνητα θα µεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕ∆ (Απρίλιος 
2012- Ολοκληρώθηκε) 
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9.2 Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα / οικονομικές δραστηριότητες των 

οποίων το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να συμμορφωθεί με 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες 

απαιτήσεις 

1. Πώληση και παραγωγή υλικού για αναπαραγωγή γεωργικών φυτικών ειδών και πώληση υλικών 
προστασίας των φυτών, λιπασµάτων, και φυτοφαρµάκων: Υιοθέτηση εφαρµοστικής νοµοθεσίας η οποία 
θα (i) καταργεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις τετραγωνικών µέτρων και (ii) εισαγάγει µια τρίµηνη περίοδο για 
τη διοίκηση προκειµένου να εκδώσει την άδεια, µετά την οποία οι επαγγελµατίες θα είναι ελεύθεροι να 
λειτουργήσουν και υιοθέτηση νοµοθεσίας η οποία (i) θα επιτρέπει τις πωλήσεις από άτοµα µε επαρκή 
εκπαίδευση χωρίς την υποχρεωτική παρουσία επιστηµόνων και (ii) θα καθορίζει τα  πρότυπα εκπαίδευσης 
(βλέπε γνώµη ΕΕΑ αρ. 19/VI/2012) (Ιούλιος 2013). 

2. Ορκωτοί Εκτιµητές : Τροποποίηση του νόµου 4152/2013 ώστε (i) να δηµιουργηθεί  το πιστοποιητικό από 
το Υπουργείο Οικονοµικών και να καθιερωθούν οι διαδικασίες για τις κρατικές εξετάσεις. (Ιούλιος 2013) 
και (ii)  να καταργηθεί η απαίτηση από τους αιτούντες να παρέχουν και αποδεικτικό ακαδηµαϊκών 
προσόντων πέρα από την πιστοποίηση για εγγραφή. (Σεπτέµβριος 2013). 

3. Γεωτεχνικοί: Έκδοση δευτερεύουσας νοµοθεσίας για την κατάργηση της διοικητικής άδεις και την 
υποχρεωτική έκδοση επαγγελµατικής ταυτότητας (Από το γεωτεχνικό επιµελητήριο). (Αύγουστος 2013).  
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9.3 Συμφωνημένος οδικός χάρτης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

και τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας.  

9.3.1 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 

 

1. Η Οµάδα ∆ράσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας παρουσιάζει ένα αρχικό 
προσχέδιο του κώδικα, τη συντοµότερη δυνατή ηµεροµηνία, µετά το πέρας της τρίτης αξιολόγησης του 
προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής. Μέχρι τα  µέσα Σεπτεµβρίου 2013, το προσχέδιο του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας παρουσιάζεται από την Οµάδα ∆ράσης στις Αρχές. Μέσα σε 15 µέρες, 
µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου , το προσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας παρουσιάζεται στους 
ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ για σχόλια. 

2. Στην βάση της παραπάνω συνεργασίας, η Οµάδα ∆ράσης παρουσιάζει στις Αρχές, µέχρι το τέλος 
Νοεµβρίου 2013 µια αναθεωρηµένη έκδοση του προσχεδίου του κώδικα πολιτικής δικονοµίας. Οι 
Αρχές διεξάγουν µια ευρεία δηµόσια διαβούλευση που θα περιλαµβάνει τους ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ, πάνω στο 
προσχέδιο του νόµου ώστε να φέρει τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας σε εναρµόνιση µε τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές. 

3. Οι Αρχές υποβάλουν το τελικό σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
(Μάρτιος 2014).  
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9.4 Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 

1. Κάθε τρίµηνο, για τα πολιτικά και διοικητικά πρωτοδικεία, τα εφετεία καθώς και για 
τον Άρειο Πάγο και το Συµβούλιο της Επικρατείας) θα δηµοσιεύονται πίνακες για: 

• Τον αριθµό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού2 

• Τον συνολικό αριθµό των εκκρεµών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου, 
• Τις εισροές των  υποθέσεων που εγράφησαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 
• Τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου3 
• Τον συνολικό αριθµό των εκκρεµών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 

 
Οι πίνακες θα περιλαµβάνουν επίσης και τα ακόλουθα δεδοµένα: 

 

(i) Για τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, τα δεδοµένα επίσης θα 
περιλαµβάνουν τον αριθµό των νέων υποθέσεων µε διαχωρισµό µεταξύ αυτών 
που είναι πάνω και κάτω από τις 150000 ευρώ. 

(ii)  Για την  πολιτική και εµπορική δικαιοσύνη, τα δεδοµένα για τον αριθµό των 
υποθέσεων και τις ροές υποθέσεων θα δείχνουν επίσης και τις περιπτώσεις 
εταιρικών πτωχεύσεων.  

(iii)  Για την διοικητική δικαιοσύνη, συγκεκριµένα δεδοµένα,  που θα παρέχονται 
σε άλλο πίνακα, θα περιλαµβάνουν ανάλυση κατά έτος  υποβολής του αριθµού 
των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει οριστεί ακόµα ηµεροµηνία ακρόασης.  
Αυτό θα αφορά τόσο στην αρχή της περιόδου όσο και στο τέλος της. Ο 
πίνακας θα δείχνει επίσης τον συνολικό αριθµό των υποθέσεων για τις οποίες 
έχει οριστεί ηµεροµηνία ακρόασης.  

 
2. Για κάποια από τα πιο σηµαντικά δικαστήρια, που θα οριστούν σε συµφωνία µε την 

ΕΕ, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ, το υπουργείο δικαιοσύνης θα δηµοσιεύσει επίσης ανά 
τρίµηνο, ανά εξάµηνο ή ετησίως , εάν αυτό συµφωνηθεί µε την ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ τα 
ακόλουθα: 
 
I. Τον αριθµό των υποθέσεων (τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της περιόδου), 

µε ανάλυση κατά έτος εγγραφής. 
II.  Για την πολιτική και εµπορική δικαιοσύνη, πιο αναλυτική πληροφόρηση για 

τις περιπτώσεις εταιρικών πτωχεύσεων συµπεριλαµβάνοντας : 

                                                           
2 Στο τέλος της περιόδου. 

3 Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει κλείσει , και καταγράφεται ως εκροή, από τη στιγµή που η πλήρης απόφαση 
έχει εκδοθεί (και που στο περιεχόµενό της έχουν πρόσβαση τα ενδιαφερόµενα µέρη) . 
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• Μια πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση4 που θα προσδιοριστεί σε συµφωνία 
µα την ΕΕ/∆ΝΤ και την ΕΚΤ 

• Μια πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση ανά κλάδο (π.χ. αγροτικό, 
κατασκευές, µεταποίηση και υπηρεσίες) που θα προσδιοριστεί σε 
συµφωνία µα την ΕΕ/∆ΝΤ και την ΕΚΤ. 

 

3. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων εσόδων : 

 

i. Η Γενικής Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων θα διεξαγάγει και δηµοσιεύσει µέχρι τον 
Σεπτέµβριο 2013 µια µελέτη η οποία θα βασίζεται σε ένα µικρό αλλά τυχαίο 
δείγµα µε σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα ποσοστά ανάκτησης από 
φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. 

ii.  Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης θα προσπαθήσει και θα προτείνει µια µέθοδο για να 
συλλέξει σχετικές πληροφορίες πάνω στα ποσοστά ανάκτησης για περιπτώσεις 
εταιρικών πτωχεύσεων 

 

4. Όταν το πληροφοριακό σύστηµα θα έχει εγκατασταθεί πλήρως, το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης θα δηµοσιεύσει:  

 

i. Πίνακες που θα δείχνουν 
• Τον αριθµό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού5 

• Τον συνολικό αριθµό των εκκρεµών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου, 
• Τις εισροές των  υποθέσεων που εγράφησαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 

• Τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου6 
• Τον συνολικό αριθµό των εκκρεµών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 

 
ii.  Ο αριθµός των υποθέσεων στην αρχή και το τέλος της περιόδου θα αναλύεται κατά 

έτος υποβολής 

                                                           
4 Η “Αξία’ µια υπόθεσης θα µπορούσε να ανταποκρίνεται στην αξία των υποχρεώσεων της πτώχευσης, όπως 
αυτή παρουσιάζεται µετά λήξη της περιόδου τριών µηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης από τους 
πιστωτές. 

5 Στο τέλος της περιόδου. 

6 Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει κλείσει , και καταγράφεται ως εκροή, από τη στιγµή που η πλήρης απόφαση 
έχει εκδοθεί (και που στο περιεχόµενό της έχουν πρόσβαση τα ενδιαφερόµενα µέρη)  
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iii.  Ο αριθµός των υποθέσεων στην αρχή και το τέλος της περιόδου θα αναλύεται κατά 
κατηγορία ένδικης προσφυγής 

iv. Η µέση διάρκεια των περατωµένων υποθέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
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9.5 Παροχή δεδομένων 

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, τα ακόλουθα δεδοµένα θα πρέπει να τίθενται 
από τις αρµόδιες αρχές στη διάθεση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ σε τακτική βάση.  

Τα δεδοµένα θα πρέπει να αποστέλλονται  στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου: 

ecfin-greece-data@ec.europa.eu 

Η διεύθυνση αυτή θα χρησιµοποιείται και για τη διαβίβαση και άλλων δεδοµένων 
και εκθέσεων που σχετίζονται µε την παρακολούθηση του προγράµµατος. 

 

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών 

Προκαταρκτικά µηνιαία στοιχεία για την 
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού 
(συµπεριλαµβανοµένης της κυρίας 
λειτουργικής κατηγοριοποίησης εσόδων 
και δαπανών και ανά υπουργείο). 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το 
Υπουργείο Οικονοµικών) 

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

Οριστική µηνιαία εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένης 
της κατηγοριοποίησης ανά κύριες 
κατηγορίες  εσόδων και δαπανών ανά 
υπουργείο.  

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το 
Υπουργείο Οικονοµικών) 

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα. 

Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό : 
αριθµός υπαλλήλων, προσλήψεις, 
αποχωρήσεις, µετακινήσεις µεταξύ των 
φορέων της Κυβέρνησης και από/στo 
πρόγραµµα κινητικότητας και 
αποχωρήσεων , ανά φορέα,  µέσο µισθό 
(συµπεριλαµβανοµένου του βασικού 
µισθού, παροχών και επιδοµάτων). 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από τα 
Υπουργεία ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και  
Οικονοµικών) 

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα. 

Μηνιαία ταµειακά στοιχεία εσόδων και 
δαπανών (above the line) για φορείς της 
γενικής κυβέρνησης, εκτός του κράτους.  

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το 
Υπουργείο Οικονοµικών) 

Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα - αυτές οι 
πληροφορίες θα περιλαµβάνονται 
επίσης σε επόµενες διαβιβάσεις σε 
περίπτωση αναθεώρησης. 

 

Εβδοµαδιαία πληροφόρηση για την ταµειακή 
κατάσταση της Κυβέρνησης µε αναφορά στις 
πηγές και τις χρήσεις, καθώς και του αριθµού των 
ηµερών που υπάρχει κάλυψη 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 

Εβδοµαδιαίως την 
Παρασκευή, αφορά δεδοµένα 
της προηγούµενης Πέµπτης. 
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Οικονοµικών) 

Στοιχεία για την χρηµατοδότηση ελλειµµάτων της 
γενικής κυβέρνησης (below-the-line financing). 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών) 

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

Στοιχεία για εκκρεµείς πληρωµές δαπανών και 
εκκαθάρισης (συµπεριλαµβανοµένων των 
ληξιπρόθεσµων) της γενικής κυβέρνησης 
συµπεριλαµβανοµένου του κράτους, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των 
νοσοκοµείων και νοµικών προσώπων. 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών µε βάση στοιχεία από διάφορα 
υπουργεία.) 

Μηνιαίως, εντός 30 ηµερών 
από το τέλος κάθε µήνα.  

Στοιχεία για την χρήση διεθνών δανείων βοήθειας, 
µε βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ειδικός 
λογαριασµός, εξόφληση χρέους, πληρωµή τόκων, 
άλλες δηµοσιονοµικές ανάγκες, δηµιουργίας 
ρυθµιστικού αποθέµατος (ανά τρίµηνο και 
συναθροίστηκα). 

Τριµηνιαίως, έως το τέλος 
κάθε τριµήνου.  

 

∆ηµόσιο Χρέος και νέες εγγυήσεις από τη γενική 
κυβέρνηση προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τον 
ιδιωτικό τοµέα. 

Στοιχεία για χρέος που ωριµάζει 
(προγραµµατισµένες αποπληρωµές ανά µήνα, 
διαχωρισµένα σε βραχυχρόνια στοιχεία (έντοκα 
γραµµάτια και άλλο βραχυπρόθεσµο χρέος) και 
µακροχρόνια (οµόλογα και άλλα µακροχρόνιο 
χρέος).  

Στοιχεία για τις προγραµµατισµένες εκροές για 
τόκους. 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών) 

Μηνιαίως, εντός ενός µήνα. 
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Στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία που 
ιδιωτικοποιήθηκαν και τα έσοδα που 
εισπράχθηκαν. 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών) 

Μηνιαίως. 

Στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο 
δηµόσιο: έσοδα, έξοδα, µισθοδοσία, αριθµός 
υπαλλήλων και υποχρεώσεις 
(συµπεριλαµβανοµένης της ωρίµανσης χρέους των 
επιχειρήσεων του δηµοσίου). 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών) 

Μηνιαίως, εντός τριών 
εβδοµάδων από το τέλος 
κάθε µήνα για τις δέκα 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Τριµηνιαίως, εντός τριών 
εβδοµάδων από το τέλος 
κάθε τριµήνου για τις άλλες 
επιχειρήσεις. 

Τριµηνιαίως, για τις 
ωριµάνσεις των 
υποχρεώσεων επιχειρήσεων 
που ανήκουν στο δηµόσιο. 

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών από τους 
λογαριασµούς εκτός προϋπολογισµού. 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών και το  Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού) 

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 
µήνα. 

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών 
λογαριασµών. 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών) 

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 
µήνα. 

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων πολιτικής. 

(Η έκθεση καταρτίζεται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών) 

Τριµηνιαίως, πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε  
επόµενης αναθεώρησης. 

Μηνιαία δεδοµένα για τις δαπάνες υγείας από τα 
ασφαλιστικά ταµεία µε χρονική υστέρηση τριών 
εβδοµάδων από το τέλος του αντίστοιχου 
τριµήνου. 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το 
Υπουργείο Υγείας.) 

Μηνιαίως, εντός τριών 
εβδοµάδων στο τέλος κάθε 
µήνα.  

Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισµού των ∆ΕΚΟ 
και χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα των 
νοµικών προσώπων καθώς και τριµηνιαίοι στόχοι 
για την παρακολούθηση από τους διορθωτικούς 
µηχανισµούς 

(Τα δεδοµένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών) 

Μηνιαίως, 30 µέρες µετά το 
τέλος κάθε µήνα.  
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Παροχή δεδοµένων από την Τράπεζα της Ελλάδος 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 
Τράπεζας της Ελλάδος.  

Εβδοµαδιαίως, την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα. 

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

Μηνιαίως, 30 ηµέρες από το 
τέλος κάθε µήνα. 

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηµατοδότησης 
των ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό. 

Μηνιαίως, 15 ηµέρες από το 
τέλος κάθε µήνα. 

Έκθεση για τη ρευστότητα του 
τραπεζικού συστήµατος. 

Εβδοµαδιαίως, την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα. 

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

Τριµηνιαίως, 30 ηµέρες από 
την έκδοση δεδοµένων κάθε 
τριµήνου. 

Έκθεση για τα µη εξυπηρετούµενα 
δάνεια, τα αναδιαρθρωµένα δάνεια καθώς 
και τα διαγραµµένα σε βάση 30, 60, 90 
και 180 ηµερών  

Τριµηνιαίως 

Σταθµισµένος µέσος του λόγου δανείων 
προς αξία (LTV) για νέα δάνεια µε 
ενέχυρο ακίνητα στοιχεία. 

Ετησίως. 

  

 

 

 

 

  

 

Παροχή δεδοµένων από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισµό του 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας µε ένδειξη και επεξήγηση 
των µεταβολών. 

Μηνιαίως. 
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EBFs  Κονδύλια εκτός προϋπολογισµού 
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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ΕΕΤΤ  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων  
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ΜΜΦ  Μονάδα Μεγάλων Φορολογούµενων 
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ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 
MΟΧΠ  Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής  

Πολιτικής  
MIS 
ΜΠ∆Σ  Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής  
ΕΣΥ  Εθνικό Σύστηµα Υγείας 
ΜΕ∆  Μη Εξυπηρετούµενα ∆άνεια  
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ΟΓΑ  Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων  
ΟΣΕ  Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος  
ΜΣΦ  Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 
ΟΤΕ  Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
Π∆Ε  Προϋπολογισµός ∆ηµοσίων Επενδύσεων  
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ΥΜΣ  Υπηρεσία Μίας Στάσης  
QV 
ΡΑΕ  Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας  
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ROSCO  Επιχειρηµατική µονάδα τροχαίου υλικού και συντήρησης δικτύου 
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Σ∆ΟΕ  Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
ΕΑΠ  Ενιαία Αρχή Πληρωµών 
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ΠΟΥ  Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 


