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Ελλάδα - Μνηµόνιο Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών πολιτικών
A. Στρατηγική και Μελλοντικές Προοπτικές
1.
Η Ελλάδα έχει σηµειώσει πρόοδο από την έναρξη της κρίσης το 2010,
αλλά εξακολουθεί να αντιµετωπίζει τρεις κρίσιµες προκλήσεις:
•

Αποκατάσταση της ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι στο πέµπτο έτος της ύφεσης,
µε την ανεργία να φθάνει σε πρωτοφανή επίπεδα, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων.
Η αποκατάσταση της ανάπτυξης και η επαναφορά θέσεων εργασίας απαιτούν
µια βαθιά αναδιάρθρωση της οικονοµίας, για να µετατοπίσει την κινητήρια
δύναµη της ανάπτυξης από την κατανάλωση στις εξαγωγές και στις
επενδύσεις στον τοµέα των εµπορεύσιµων προϊόντων.

•

Εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας. Παρά την
προσαρµογή που έχουµε πετύχει µέχρι στιγµής, απαιτούνται περαιτέρω
προσπάθειες για να αποκατασταθεί η δηµοσιονοµική βιωσιµότητα. Αυτές θα
πρέπει να κατανείµουν το βάρος της προσαρµογής δίκαια σε όλον τον
ελληνικό πληθυσµό. Η επίτευξη ενός βιώσιµου επιπέδου χρέους εντός της
ευρωζώνης είναι ζωτικής σηµασίας για τη µείωση των τρωτών σηµείων και
την προστασία των Ελλήνων πολιτών από ακόµη µεγαλύτερες περικοπές, που
σε διαφορετική περίπτωση θα αποδειχθούν απαραίτητες.

•

Εξασφάλιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η βαθιά ύφεση σε
συνδυασµό µε την πρόσφατη αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους έχει
επηρεάσει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών. Η ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού συστήµατος είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των
καταθετών και να ξαναρχίσει ο τραπεζικός δανεισµός.

2.
Οι βραχυπρόθεσµες οικονοµικές προοπτικές παραµένουν δύσκολες, αλλά
η διαδικασία προσαρµογής κινείται τώρα πιο γρήγορα. Η ύφεση έχει αποδειχθεί
ότι είναι βαθύτερη από ό, τι προβλεπόταν στο πλαίσιο του προγράµµατος, ενώ η αργή
πρόοδος στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις δεν έχει αντιµετωπίσει επαρκώς τις
ακαµψίες στις τιµές. Ωστόσο, το εξωτερικό έλλειµµα µας προβλέπεται να
συρρικνωθεί µε ταχύτερο ρυθµό από ό, τι αναµενόταν, και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, µετρούµενη µε το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος,
αναµένεται επίσης να επέλθει µε ταχύτερο ρυθµό.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουµε προσαρµόσει τις πολιτικές του προγράµµατος
3.
για να βοηθήσουν καλύτερα να πετύχουµε τους στόχους µας και ιδίως την
ταχύτερη σταθεροποίηση της οικονοµίας:
•

Έχουµε θέσει ως προτεραιότητα την υλοποίηση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που αποσκοπούν στη µείωση των τιµών και στην
προώθηση της απασχόλησης. Οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά προϊόντων
ήταν εµπροσθοβαρείς για τη βελτίωση του ανταγωνισµού, για τη συµβολή
στη µείωση των τιµών και, εποµένως, να συµβάλλουν στην προστασία του
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πραγµατικού εισοδήµατος των νοικοκυριών. Οι αποκρατικοποιήσεις θα
προχωρήσουν επίσης µε επιταχυνόµενο ρυθµό για να διευκολύνουν νέες
επενδύσεις στον ιδιωτικό τοµέα. Το µη µισθολογικό κόστος εργασίας θα
µειωθεί, για την υποστήριξη των προσλήψεων και την ελάττωση της πίεσης
για περικοπές των ονοµαστικών µισθών.
•

Θα δώσουµε µια νέα βραχυπρόθεσµη ώθηση για να διορθώσουµε το κακό
επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Όταν η εµπιστοσύνη επιστρέψει,
η κρατική γραφειοκρατία δεν πρέπει να σταθεί εµπόδιο των νέων επενδύσεων
και των θέσεων εργασίας που θα φέρουν. Ως εκ τούτου, οι µεταρρυθµίσεις
στη χορήγηση αδειών θα εφαρµοστούν πλήρως, οι απλουστευµένες
διαδικασίες εξαγωγών, καθώς και ο διοικητικός φόρτος του πολύπλοκου
φορολογικού συστήµατος στην Ελλάδα θα απλουστευθεί.

•

Η κυβέρνηση έχει προγραµµατίσει περισσότερο χρόνο για τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή, για να είναι πιο οµαλή η ύφεση. Με τη λήψη
δύο επιπλέον χρόνων για να πετύχουµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους µας,
αναµένουµε ο ρυθµός της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης να πέσει από το 3%
στο 1½% του ΑΕΠ ετησίως. Αυτό θα περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις
στην ανάπτυξη την περίοδο 2013-14, όταν η οικονοµία χρειάζεται να βρει πιο
στέρεο βηµατισµό, ενώ θα διατηρεί ακόµα έναν καλό ρυθµό προσαρµογής.

•

Πολλές πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν στη στήριξη της ζήτησης
βραχυπρόθεσµα. Η αυξηµένη απορρόφηση από τα διαρθρωτικά ταµεία της
ΕΕ θα συµβάλει στη διατήρηση των δηµοσίων επενδύσεων, ενώ τα νέα
δάνεια από την ΕΤΕπ προς τις τράπεζες θα συµβάλουν στη στήριξη νέων
δανείων σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το πρόγραµµα παρέχει
πόρους για τη σταδιακή εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της
κυβέρνησης, και αναµένουµε αυτό να συµβάλει στη βελτίωση της
ρευστότητας του επιχειρηµατικού τοµέα. Και για να συµπληρώσουµε το έργο
µας στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα εισάγουµε µέτρα για να
βοηθήσουµε τις τράπεζες να βρουν αποτελεσµατική λύση µε τα χρέη των
πραγµατικά αναξιοπαθούντων δανειοληπτών.

•

Θα ενισχύσουµε το κοινωνικό µας δίχτυ ασφαλείας ώστε να βοηθήσουµε
εκείνους που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την ύφεση στην Ελλάδα.
Θα µοχλεύσουµε διαθέσιµους πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ για
την ενίσχυση των πρωτοβουλιών επαγγελµατικής κατάρτισης, και την
αύξηση των εσωτερικών διαθέσιµων πόρων για την ασφάλιση των ανέργων.

4.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι µας έχουν στηρίξει το αναθεωρηµένο πλαίσιο της
πολιτικής µας µε πρόσθετη χρηµατοδότηση, υπό όρους συµβατούς µε την
αποκατάσταση της βιωσιµότητας του χρέους της Ελλάδος. Οι πρόσθετες
χρηµατοδοτικές ανάγκες µας θα καλυφθούν µέσω ενός πακέτου που προβλέπει
χαµηλότερα επιτόκια, αναβολή πληρωµής τόκων και µεγαλύτερες διάρκειες στα
δάνεια, και υψηλότερες δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις (η δέσµευση των κρατών
3
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µελών να µεταβιβάσουν στην Ελλάδα ένα ποσό που ισοδυναµεί µε το εισόδηµα του
χαρτοφυλακίου SMP (Securities Market Programme) των Εθνικών Κεντρικών
Τραπεζών από το οικονοµικό έτος 2013). Συµφώνησαν επίσης να χρηµατοδοτήσουν
µια εθελοντική επαναγορά χρέους από τον ιδιωτικό τοµέα, η οποία ολοκληρώθηκε
στις 18 ∆εκεµβρίου 2012.
Με τις αναθεωρηµένες πολιτικές µας αναµένουµε να είµαστε σε θέση να
5.
σταθεροποιήσουµε την οικονοµία και να ξεκινήσει η ανάκαµψη τους επόµενους
12-18 µήνες. Η παραγωγή θα συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 6 τοις εκατό το
2012, και περίπου 4¼ τοις εκατό το επόµενο έτος, πριν αρχίσει να ανακάµπτει, σε
τριµηνιαία βάση, προς το τέλος του 2013 ή στις αρχές του 2014. Ο µέτριος
πληθωρισµός το 2012 θα δώσει τη θέση του σε ήπιο αποπληθωρισµό το 2013. Το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα είναι σε µεγάλο βαθµό σε ισορροπία µέχρι το
2014. Αλλά για να ικανοποιηθούν ή, ακόµα καλύτερα, να υπερβούν οι προβλέψεις
αυτές, αναγνωρίζουµε την κρίσιµη σηµασία της ισχυρής και έγκαιρης εφαρµογής του
προγράµµατος, ώστε να υποστηριχθεί η επιστροφή της εµπιστοσύνης.
Η Ελλάδα έχει θετικές προοπτικές σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Η ανάπτυξη
6.
αναµένεται να επιταχυνθεί µετά την πρόοδο της προβλεπόµενης δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και όταν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις οδηγήσουν σε βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας. Σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, ο πληθωρισµός στην Ελλάδα
αναµένεται να παραµείνει κάτω από τα επίπεδα των εµπορικών εταίρων µας και το
κενό ανταγωνιστικότητάς µας θα πρέπει να κλείσει. Αυτό θα πρέπει να συµβάλει
στην επίτευξη πλεονάσµατος τρεχουσών συναλλαγών το 2017 περίπου. Σε αυτό το
µακροοικονοµικό περιβάλλον, και µε δεδοµένες τις συµφωνίες χρηµατοδότησης µας,
αναµένουµε το δηµόσιο χρέος να µειωθεί στο 124 τοις εκατό του ΑΕΠ µέχρι το 2020,
και αρκετά κάτω από το 110 τοις εκατό του ΑΕΠ µέχρι το 2022. Αναµένουµε, επίσης,
η εξάρτηση του τραπεζικού µας συστήµατος από το Ευρωσύστηµα να µειώνεται
σταδιακά.
B. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
7.
Η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να δώσει νέα ώθηση στις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις για να ενισχυθεί η βάση για την οικονοµική ανάπτυξη.
Συγκεκριµένα, έχουµε δεσµευτεί για την πλήρη απελευθέρωση των αγορών
προϊόντων και υπηρεσιών µε την άρση των περιττών περιορισµών και εµποδίων
εισόδου στην αγορά που εµποδίζουν επί του παρόντος τον ανταγωνισµό και την
αναπροσαρµογή των τιµών προς τα κάτω. Συνεχίζουµε επίσης να αναγνωρίσουµε τη
σηµασία των φιλόδοξων µεταρρυθµίσεων στο επιχειρηµατικό περιβάλλον για την
άρση των εµποδίων στις επενδύσεις. Επιπλέον, µε το ποσοστό ανεργίας σε µη
αποδεκτά υψηλά επίπεδα, είµαστε αποφασισµένοι να εφαρµόσουµε πλήρως τις
πρόσφατες µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας και να λάβουµε περαιτέρω µέτρα
για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και να διευκολύνουµε τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Ως προτεραιότητα, θα επιταχύνουµε την απελευθέρωση των αγορών
8.
προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πολίτες έχουν κάνει σηµαντικές θυσίες αποδεχόµενοι
4
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χαµηλότερους µισθούς και παροχές. Το κόστος παραγωγής στην οικονοµία έχει
µειωθεί, αλλά οι τελικές τιµές δεν έχουν µειωθεί αναλόγως. Για να υπάρχει
περισσότερη αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα σε ολόκληρη την οικονοµία,
και υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, έχουµε υιοθετήσει µια δέσµη µέτρων για την
απελευθέρωση, ως προαπαιτούµενη δράση για την αναθεώρηση (παραρτήµατα I.1I.2):
•

Λιανική αγορά. Έχουµε καταργήσει τους περιττούς περιορισµούς, που
απορρέουν κυρίως από υγειονοµικούς, εργασιακούς και µεταφορικούς
κανονισµούς. Οι αλλαγές αυτές θα επιτρέψουν µια ευρύτερη κατηγορία
αγαθών να πωλούνται από τους λιανοπωλητές, και να µειωθεί το κόστος
λειτουργίας των λιανοπωλητών. Αυτό µε τη σειρά του θα πρέπει να συµβάλει
στη µείωση των τιµών και σε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

•

Αγορά καυσίµων. Για να καταστεί δυνατή η αναπροσαρµογή προς τα κάτω
των τιµών, νοµικές αλλαγές έχουν επιτρέψει, µεταξύ άλλων, σε µικρά
πρατήρια καυσίµων να εισάγουν καύσιµα χωρίς να χρειάζεται να
κατασκευάσουν µεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων· και έχουν
επιτρέψει σε ανεξάρτητους εµπόρους λιανικής πώλησης να αγοράζουν
απευθείας από τα διυλιστήρια και να µεταφέρουν τα δικά τους καύσιµα. Οι
φόροι επί του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρµανσης έχουν
εξισωθεί. Θα προφυλαχθούµε από το λαθρεµπόριο και την απάτη µε την
εισαγωγή νέων µηχανισµών ελέγχου στη διανοµή και τη λιανική πώληση των
καυσίµων.

•

Υπηρεσίες µεταφορών. Για να µειωθούν οι τιµές µεταφοράς και να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού µας κλάδου, έχουµε: (α) άρει τους
περιορισµούς στην ενοικίαση σε φορτηγάκια και φορτηγά, και σε υπηρεσίες
σοφέρ· και (β) επιτρέψει τις υπηρεσίες µεταφοράς µε λεωφορεία από
ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία µε τη χρήση µικρών οχηµάτων (λιγότερο
από 12 θέσεις) και οργανωµένες περιηγήσεις µε µικρά φορτηγά και οχήµατα
εκτός δρόµου.

•

Κλειστά επαγγέλµατα (Παράρτηµα I.2). Η επισκόπησή µας σε προηγούµενες
προσπάθειες αποκάλυψε τοµείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω και πιο
φιλόδοξες προσπάθειες. Έχουµε επικεντρωθεί στην εξάλειψη των αντιφάσεων
µεταξύ της ειδικής νοµοθεσίας και του νόµου του 2011 (Ν. 3919/2011)
σχετικά µε τα επαγγέλµατα, τις ελάχιστες αµοιβές για τις υπηρεσίες, καθώς
και την υποχρεωτική χρήση των υπηρεσιών σε επιλεγµένα επαγγέλµατα.
Έχουµε αντιµετωπίσει επίσης µια νέα οµάδα 8 επαγγελµάτων και
δραστηριοτήτων
οικονοµικής
σηµασίας
(που
συµπεριλαµβάνουν
εκτελωνιστές, φορτοεκφορτωτές στα λιµάνια, τουριστικά γραφεία και
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα). Ως γενική αρχή, η κυβέρνηση έχει
δεσµευθεί να µην επεκτείνει νέες αποκλειστικές δραστηριότητες σε
συγκεκριµένα επαγγέλµατα.
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•

Έχουµε επίσης ορίσει αρκετά από τα επόµενα βήµατα:
 Αποτελεί δέσµευσή µας η απελευθέρωση όλων των κλειστών
επαγγελµάτων έως το τέλος του 2012 σύµφωνα µε τον νόµο του 2011
(3919/2011) για τα επαγγέλµατα (διαρθρωτικό ορόσηµο). Για να
επιβεβαιώσουµε την πρόοδό µας σε αυτόν τον τοµέα, ως τον Μάιο του
2013 θα ολοκληρώσουµε µία µελέτη που θα εξετάζει τον βαθµό στον
οποίο έχουν απελευθερωθεί τα 20 µεγαλύτερα επαγγέλµατα,
συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους
νεοεισερχόµενους και τις µεταβολές των τιµών.
 Θα ολοκληρώσουµε ένα νέο γύρο απελευθέρωσης των υπηρεσιών
µεταφοράς µέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου 2013, µε στόχο να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα του τουριστικού µας τοµέα. Θα αντιµετωπίσουµε τους
περιορισµούς που επηρεάζουν τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, την εγχώρια
ακτοπλοΐα (ιδίως θέµατα που αφορούν εργασιακές σχέσεις και
δροµολόγια), και µεταξύ των υπεραστικών µετακινήσεων. Αυτές οι
διαδικασίες έχουν ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2012.
 Τέλος, οι τιµές αρκετών βασικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι υψηλές
στην Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως εκείνων για
δοµικά υλικά (συµπεριλαµβανοµένου του τσιµέντου και του χάλυβα). Ως
εκ τούτου, χρησιµοποιώντας τη δέσµη εργαλείων του ΟΟΣΑ και µε τη
βοήθεια της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού και άλλες ρυθµιστικές
αρχές, η κυβέρνηση θα εξετάσει τους περιορισµούς στους εν λόγω τοµείς,
καθώς επίσης και στους σηµαντικούς κλάδους επεξεργασίας τροφίµων και
τουρισµού. Θα ετοιµάσουµε µέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 ένα σχέδιο
δράσης για την προώθηση του ανταγωνισµού και τη διευκόλυνση της
ευελιξίας των τιµών σε αυτούς τους κλάδους.

Η κυβέρνηση θα επιταχύνει επίσης βελτιώσεις στο επιχειρηµατικό
9.
περιβάλλον στην Ελλάδα. Ενώ η Ελλάδα έχει περάσει πολλούς νόµους σε αυτόν τον
τοµέα, η συνολική κατάταξη µας στους δείκτες Doing Business παραµένουν σε µη
αποδεκτά χαµηλά επίπεδα. Οι προτεραιότητές µας περιλαµβάνουν:
•

Αδειοδότηση και κανονισµός. Η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στους
ακόλουθους τρεις τοµείς. Πρώτον, ως το τέλος ∆εκεµβρίου 2012 θα
απλοποιήσουµε περαιτέρω τις διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων την αποδοχή της χρήσης µοντέλων καταστατικών
εταιρειών, τον εξορθολογισµό του ελέγχου του ιστορικού των ιδρυτών της
εταιρείας, καθώς και τη µείωση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων των
νέων εταιρειών, σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. ∆εύτερον, θα
δηµοσιεύσουµε µέσα στο τέταρτο τρίµηνο του 2012 µία εθνική στρατηγική
για τη διευκόλυνση του εµπορίου µε δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα για την
απλοποίηση των προ-τελωνειακών και των τελωνειακών διαδικασιών και την
αύξηση στις βάρδιες εργασίας (το αεροδρόµιο της Αθήνας και το λιµάνι του
6
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Πειραιά θα λειτουργούν 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα ως το
τέλος του Μαρτίου 2013 ). Τρίτον, ως το πρώτο τρίµηνο του 2013 θα
ολοκληρώσουµε το νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή των νόµων
αδειοδότησης, ιδιαίτερα για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες και για τα
περιβαλλοντικά έργα και δραστηριότητες. Για το τελευταίο που θα
πιστοποιήσουµε οργανισµούς να εκδίδουν τις άδειες σύστασης και
λειτουργίας και να καθορίζουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την
αδειοδότηση.
•

∆ικαστική µεταρρύθµιση. Θα συνεχίσουµε µε µέτρα για τη µείωση των
εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
του δικαστικού συστήµατος. Θα αναπτύξουµε µέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου
2013 ένα σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένα µέτρα για τη µείωση των εκκρεµών
µη φορολογικών υποθέσεων. Κάθε τρίµηνο, αρχής γενοµένης από τα τέλη
∆εκεµβρίου 2012, θα δηµοσιεύουµε µία έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της
µείωσης των εκκρεµών υποθέσεων, και θα ενηµερώνουµε το σχέδιο εργασίας
για τη µείωση των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων (µε προτεραιότητα στις
περιπτώσεις που υπερβαίνουν το 1 εκατοµµύριο €). Ξεχωριστά, για να
ενηµερώσουµε για τις προσπάθειές µας για τον εξορθολογισµό της δικαστικής
διαδικασίας, ένα έγγραφο που περιγράφει τις βασικές προτάσεις για τις
τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας θα είναι έτοιµο µέχρι τα
τέλη Μαρτίου 2013.

•

Επόµενα βήµατα. Με τη βοήθεια του ΟΟΣΑ θα εξετάσουµε τη νοµοθεσία σε
έναν αριθµό τοµέων (συµπεριλαµβανοµένων της γεωργίας, της ενέργειας, της
αλιείας, και του φαρµακευτικού κλάδου, καθώς και των δηµοσίων
συµβάσεων) µε στόχο τη µείωση του διοικητικού φόρτου. Με βάση τα
πορίσµατα των αξιολογήσεων αυτών, θα προτείνουµε έως τα τέλη
Σεπτεµβρίου του 2013 τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νοµικού µας
πλαισίου. Μέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου 2013, θα παράγουµε επίσης µια πλήρη
λίστα των προβληµατικών φόρων και τελών, και θα εγκρίνουµε ένα σχέδιο για
την ενσωµάτωσή τους στον προϋπολογισµό της κεντρικής κυβέρνησης (µαζί
µε τη σχετική δαπάνη), καθώς και για την εξάλειψη της πλειοψηφία τους µε
έναν ουδέτερο τρόπο για τον προϋπολογισµό στον προϋπολογισµό του 2014
(διαρθρωτικό ορόσηµο).

10.
Η κυβέρνηση σκοπεύει να αξιοποιήσει τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις της
αγοράς εργασίας για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς
εργασίας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης: Οι µεταρρυθµίσεις εργασίας
που υιοθετήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 στο πλαίσιο του προγράµµατος έχουν
ήδη συµβάλει στη µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Η
κυβέρνηση θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και θα τις εφαρµόσει οµοιόµορφα σε
όλους τους τοµείς στους οποίους εφαρµόζονται. Ωστόσο, το σύστηµα κατώτατου
µισθού στην Ελλάδα παραµένει περίπλοκο και αποσυνδεδεµένο από τις ευρύτερες
συνθήκες της αγοράς εργασίας, ενώ το µη µισθολογικό κόστος της εργασίας
παραµένει υπερβολικό, συµβάλλοντας στην πίεση για υπερβολικές ονοµαστικές
7
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µειώσεις των µισθών και στην τοποθέτηση εµποδίων για τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης. Έχουµε συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων
αυτών, καθώς και τα επόµενα βήµατα προς ένα ισχυρότερο πλαίσιο εργασίας για την
Ελλάδα:
•

Ως προαπαιτούµενη δράση για την αναθεώρηση (παράρτηµα ΙΙ), η
κυβέρνηση δηµιούργησε ένα χρονοδιάγραµµα για τη µεταρρύθµιση του
κατώτατου µισθού στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, η κυβέρνηση
θα θέσει σε εφαρµογή ένα µηχανισµό για τον ελάχιστο µισθό που θα εγκριθεί
από το κοινοβούλιο µετά από πρόταση της κυβέρνησης (που πρέπει να γίνει
µετά από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους
ενδιαφερόµενους φορείς και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες). Το σύστηµα θα
τεθεί σε ισχύ ως τα τέλη Μαρτίου 2013. Σε αυτό το σηµείο, ο νόµιµος
κατώτατος µισθός και τα επιδόµατα ωρίµανσης θα ισούνται µε τα επίπεδα που
συµφωνήθηκαν κατά την έγκριση του προγράµµατος, τον Μάρτιο του 2012
και θα παγώσουν σε αυτά τα επίπεδα. ∆εν θα υπάρξουν άλλα επιδόµατα. Οι
συλλογικές συµβάσεις θα παραµείνουν ελεύθερες να καθορίσουν
υψηλότερους µισθούς από το νόµιµο όριο που έθεσε η κυβέρνηση, και
ελεύθερες να καθορίζουν επιδόµατα διαφόρων ειδών, αλλά αυτές θα είναι
δεσµευτικές µόνο για τους υπογράφοντες τις συµβάσεις. Ως το πρώτο τρίµηνο
του 2014 η κυβέρνηση θα εκτιµήσει κατά πόσον ο µηχανισµός είναι επαρκής
για την αντιµετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
και αν είναι αρκετά απλό ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά από τις
εταιρείες.

•

Για τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας, θα
προχωρήσουµε σε µια σειρά από ενέργειες:
 Φορολογική επιβάρυνση. Ως τις 30 Νοεµβρίου 2013, ως ένα νέο
διαθρωτικό ορόσηµο του προγράµµατος, θα θεσπίσουµε νοµοθεσία για
τη µεταρρύθµιση του συστήµατος εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για:
(α) να διευρύνουµε τη βάση των εισφορών· (β) να απλουστεύσουµε το
πρόγραµµα εισφορών στα διάφορα ταµεία· (γ) να µετατοπίσουµε τη
χρηµατοδότηση από τους προβληµατικούς φόρους σε εισφορές· και (δ) να
µειώσουµε τα ποσοστά εισφορών κατά µέσο όρο κατά 5 ποσοστιαίες
µονάδες (από τις τιµές που επικρατούν στις 30 Σεπτεµβρίου 2012). Οι
µεταρρυθµίσεις θα εφαρµοστούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου, το 2014, το
2015 και το 2016 και θα είναι ουδέτερη από άποψη εσόδων και θα
διατηρεί την αναλογιστική ισορροπία των διαφόρων ταµείων. Ως
ενδιάµεσο βήµα, µέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου 2013 θα
ολοκληρώσουµε τις αναλογιστικές µελέτες των πιθανών αλλαγών και θα
προτείνουµε ένα σχέδιο δράσης.
 Λοιπό µη µισθολογικό κόστος της εργασίας. Ως προαπαιτούµενη
δράση για την αναθεώρηση, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νοµοθεσία για τη
µείωση του λοιπού µη µισθολογικού κόστους της εργασίας. Οι αλλαγές θα
φέρουν πιο κοντά την Ελλάδα στους εταίρους τους στην ΕΕ, και
8
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περιλαµβάνει (παράρτηµα II): (α) µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των
συµβάσεων εργασίας στο πλαίσιο του συνολικού εβδοµαδιαίου ορίου
χρόνου εργασίας των 40 ωρών (που καλύπτουν το µέγιστο αριθµό
εργάσιµων ηµερών, ωρών εργασίας, περιορισµούς βάρδιας και
αποχωρήσεων)· (β) µείωση του διοικητικού φόρτου (σε σχέση µε
εκτεταµένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και προέγκρισης των
συµβάσεων εργασίας)· και (γ) µείωση του κόστους απόλυσης (µε
προστασία των κεκτηµένων δικαιωµάτων στους υπάρχοντες
εργαζοµένους, υπόκεινται σε ανώτατο όριο).
•

Θα εργαστούµε για να ενισχύσουµε το δίχτυ ασφαλείας για εκείνους που
έµειναν άνεργοι. Όπως αναλύεται παρακάτω στο κεφάλαιο της
δηµοσιονοµικής πολιτικής, η κυβέρνηση ενισχύει τα επιδόµατα ανεργίας για
να βοηθήσει στη µετρίαση οποιασδήποτε βραχυπρόθεσµης επίδρασης που οι
µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας µπορεί να έχουν. Θα εργαστούµε επίσης
για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της κατάρτισης και των
προγραµµάτων εύρεσης εργασίας, µε επίκεντρο τους νέους και τους
µακροχρόνια άνεργους (και καλύτερη µόχλευση από τα διαθέσιµα
διαρθρωτικά ταµεία για το σκοπό αυτό).

•

Επόµενα βήµατα. Ως γενική αρχή, δεσµευόµαστε για την αντιµετώπιση
τυχόν υπόλοιπων χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας µας που
υπολείπονται των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών. Ως πρώτο βήµα, µια
ανεξάρτητη εκτίµηση της επιθεώρησης εργασίας θα ολοκληρωθεί µέχρι το
τέλος του 2012, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αποτελεσµατικές και αποδοτικές
διαδικασίες ελέγχου για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. Η
κυβέρνηση θα χρησιµοποιήσει αυτό ως δεδοµένο για να καθορίσει ένα σχέδιο
δράσης για την εφαρµογή διαδικασιών για τον αποτελεσµατικότερο εντοπισµό
περιπτώσεων αδήλωτης εργασίας, καθώς και για την εξάλειψη των
δραστηριοτήτων που αυξάνουν το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις,
χωρίς να εξυπηρετούν ένα δικαιολογηµένο στόχο της δηµόσιας πολιτικής.

11.
Υπό το πρίσµα των σοβαρών προβληµάτων που είχαµε µέχρι σήµερα µε
την πλήρη εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, η κυβέρνηση θα
ενισχύσει τη διαχείριση και τους µηχανισµούς παρακολούθησης στον τοµέα
αυτό. Θα στελεχώσουµε πλήρως την διεύθυνση του σχεδιασµού, της διαχείρισης και
της παρακολούθησης των µεταρρυθµίσεων στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και θα
δηµοσιεύουµε σε τριµηνιαία βάση δείκτες παρακολούθησης για κάθε πρωτοβουλία
µεταρρύθµισης στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης.
Γ. Αποκρατικοποιήσεις
12.
Αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η επανεκκίνηση και η
ενδυνάµωση του πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν
πολύ αργή µέχρι σήµερα για την επίτευξη των οφελών που µπορούν να προκύψουν.
Η µεταφορά περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα θα
9
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βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα και θα µειώσει τις τιµές και θα προσελκύσει τις
αναγκαίες επενδύσεις. Επίσης, θα συµβάλει στην κάλυψη των χρηµατοδοτικών
αναγκών του προϋπολογισµού, θα µειώσει το δηµόσιο χρέος, και θα βελτιώσει την
ψυχολογία στην αγορά. Το πρόγραµµα στον τοµέα αυτό καλύπτει τον εντοπισµό των
περιουσιακών στοιχείων, τη µεταφορά τους στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, µέτρα
για να ξεπεραστούν τα εµπόδια για τις πωλήσεις, καθώς και µέτρα για την ενίσχυση
των θεσµών που εκτελούν το έργο.
13.
Έχουµε σηµειώσει πρόοδο όσον αφορά τον καθορισµό περιουσιακών
στοιχείων για αποκρατικοποιήσεις (Παράρτηµα ΙΙ). Ο κατάλογος περιλαµβάνει
κρατικές επιχειρήσεις και συµβάσεις παραχώρησης στα τυχερά παιχνίδια, στις
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στις υποδοµές, και θα περιέχει επίσης
στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών, είτε στην κατοχή της κυβέρνησης ή που θα
αποκτηθούν κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία έχουν εκτιµώµενη αξία € 26 δισεκατοµµύρια. Επιπλέον, έχουµε εξετάσει
81.000 ακίνητα µε εκτιµώµενη αξία γύρω στα 20 – 28 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ένα
ενηµερωµένο πλάνο αποκρατικοποιήσεων έχει παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο στο
πλαίσιο του ΜΠ∆Σ 2012-16.
Η κυβέρνηση έχει λάβει µέτρα για την επανεκκίνηση της διαδικασίας
14.
πώλησης. Η εφαρµογή των επιλεγµένων βηµάτων που ορίζονται στα παρακάτω
σηµεία θα είναι µια προαπαιτούµενη δράση για την αναθεώρηση (περισσότερες
πληροφορίες στο παράρτηµα ΙΙΙ):
•

Μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού. Στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων
(ΤΑΙΠΕ∆) έχει δοθεί η πλήρης και άµεση κυριότητα των παγίων που δεν είναι
ακίνητα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III. Επίσης, του έχει δοθεί
πλήρης και άµεση κυριότητα των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
Κασσιόπη, και Αφάντου, των 28 κυβερνητικών κτιρίων που θα πωληθούν και
επαναµισθωθούν, και του Αστέρα Βουλιαγµένης. Όλα τα υπουργεία και οι
λοιποί αρµόδιοι φορείς θα παρέχουν το µητρώο ακινήτων τους στη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας.

•

Νοµικό πλαίσιο. Για να προχωρήσουν οι συναλλαγές χωρίς περαιτέρω
καθυστερήσεις, έχουµε: (α) άρει τους περιορισµούς στην ιδιωτική ιδιοκτησία
και τον έλεγχο των επιχειρήσεων· και (β) ξεκινήσει τη διαδικασία για να
επιτευχθεί η οριοθέτηση και άδειες χωροταξίας (ΕΣΧΑ∆Α) για δύο σχέδια
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας (Αφάντου και Κασσιόπη). Ως γενική αρχή,
κατά την αποκρατικοποίηση του κάθε στοιχείου, θα τροποποιήσουµε όλες τις
διατάξεις του νόµου (συµπεριλαµβανοµένων των εργασιακών σχέσεων) για να
ευθυγραµµιστούν πλήρως µε εκείνες του ιδιωτικού δικαίου.

•

Σύµβουλοι. Έχουµε διορίσει όλους τους απαραίτητους συµβούλους για να
προετοιµάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο πρόγραµµα
αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο 2012-13.
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•

∆ιαδικασία διαγωνισµού. Το µερίδιο της κυβέρνησης στον ΟΠΑΠ, στα
κρατικά λαχεία και στο ∆ιεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC) έχουν τεθεί
για προσφορά επενδυτικού ενδιαφέροντος.

15.
Αναµένουµε σηµαντική περεταίρω πρόοδο από εδώ και πέρα: Θα
εγκαθιδρύσουµε ένα ρυθµιστικό πλαίσιο για τις εταιρίες ύδρευσης (∆εκέµβριος
2012), τα αεροδρόµια (Ιανουάριος 2013), τα Κρατικά Λαχεία και τα λιµάνια
(Απρίλιος 2013). Επιπρόσθετα, η Εγνατία Οδός θα δηµοπρατηθεί µέχρι το Μάρτιο
του 2013 και θα έχουµε πλήρως προσδιορίσει και περιγράψει 40 ακίνητα τα οποία
περιλαµβάνουν τα σχέδια αποκρατικοποίησης για τις κατηγορίες ακινήτων 2 και 3.
Αυτά τα 40 ακίνητα θα µεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕ∆ µέχρι το Μάρτιο του 2013. Θα
προσδιορίσουµε και περιγράψουµε όλα τα εναποµείναντα περιουσιακά στοιχεία στο
σύνολο των 3150 στοιχείων που έχουν προεπιλεγεί και προ-εκτιµηθεί από το
ΤΑΙΠΕ∆. Θα µεταφέρουµε την πλήρη και άµεση ιδιοκτησία όλων των εµπορικά
βιώσιµων περιουσιακών στοιχείων µεταξύ αυτών στο ΤΑΙΠΕ∆ µέχρι το τέλος του
2013, στοχεύοντας σε 250 µεταφορές κάθε εξάµηνο αρχίζοντας από το Q1 2013. ∆εν
θα υπάρξει καµία µεταφορά ή παρακράτηση κανενός ακινήτου σε φορείς πέραν του
ΤΑΙΠΕ∆, συµπεριλαµβανοµένων των δήµων και του πρόσφατα ιδρυθέντος ταµείου
στήριξης του ασφαλιστικού συστήµατος η άλλου νοµικού φορέα χωρίς την
προηγούµενη διαβούλευση µε και συµφωνία µε το ΤΑΙΠΕ∆ και την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ, ή
µέχρι τη στιγµή όπου τα περιουσιακά στοιχεία για την τροφοδότηση του σχεδίου
αποκρατικοποιήσεων έχουν διασφαλιστεί.
Η Κυβέρνηση δεσµεύεται να αποµονώσει την διαδικασία
16.
αποκρατικοποιήσεων από πολιτικές πιέσεις. Η κυβέρνηση θα λάβει τα κατάλληλα
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων αλλαγών στην υφιστάµενη νοµοθεσία και/ή στη
σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της
ανεξαρτησίας και της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕ∆, εάν υπάρχει µεγάλη απόκλιση στους
στόχους για την πώληση περιουσιακών στοιχείων χάσει ουσιαστικά για δύο
συνεχόµενα τρίµηνα. Για να εξασφαλίσουµε ότι το ΤΑΙΠΕ∆ είναι υπόλογο στο ρόλο
του, θα ενισχύσουµε τη διαφάνεια των λειτουργιών του. Για τον λόγο αυτό, το
ΤΑΙΠΕ∆ θα εκδώσει : (i) µια εξαµηνιαία επικαιροποίηση του σχεδίου ανάπτυξης των
περιουσιακών στοιχείων η οποία θα περιλαµβάνει µια ανασκόπηση του
χαρτοφυλακίου, µε την περιγραφεί των στοιχείων που διαχειρίζεται για
αποκρατικοποίηση, ένα χρονοδιάγραµµα για τις προγραµµατιζόµενες δηµοπρατήσεις
και τα συνολικά προσδοκώµενα έσοδα για τον χρόνο αυτό και τον επόµενο και (ii)
τριµηνιαίες εκθέσεις για τις ενέργειες του ταµείου προκειµένου να διευκολυνθούν οι
αποκρατικοποιήσεις
και
χρηµατοοικονοµικούς
λογαριασµούς
(που
θα
συµπεριλαµβάνουν τον λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, της κατάστασης
ταµειακών ροών και τον ισολογισµού), όχι αργότερα από 60 µέρες µετά το πέρας
κάθε
ηµερολογιακού
τριµήνου.
17.
Έχουµε προσαρµόσει τους στόχους µας για τα έσοδα από
αποκρατικοποιήσεις ώστε να αντανακλώνται οι πρόσφατες καθυστερήσεις και η
γενική επιδείνωση των τιµών των Ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.
Αναµένουµε να πάρει περισσότερο χρόνο (πέρα από το 2020) για να
11
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πραγµατοποιηθεί το πλήρες ποσό των εσόδων των 50 δισεκατοµµυρίων € αλλά θα
προχωρήσουµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Περιµένουµε αθροιστικά (από τον
Ιούνιο 2011) τουλάχιστο 5,9 δισεκατοµµύρια € µέχρι το 2014, 10,5 δισεκατοµµύρια €
µέχρι το 2016 και 25,6 δισεκατοµµύρια € µέχρι το 2020. Σε συνάφεια µε αυτούς τους
ταµειακούς στόχους, θα αποφύγουµε την πώληση περιουσιακών στοιχείων µε
αντάλλαγµα κρατικά οµόλογα. Θα συνεχίσουµε να παρακολουθούµε την πρόοδο
µέσω τριµηνιαίων ενδεικτικών στόχων εσόδων, και µέσω ενός κριτηρίου απόδοσης
για το τέλος Σεπτεµβρίου 2013. Στην έκτη αναθεώρηση του προγράµµατος, θα
προβούµε σε απολογισµό της προόδου µας, µέσα από µια ιδιαίτερη εξέταση των
αποκρατικοποιήσεων.
∆. Πολιτικές χρηµατοοικονοµικού τοµέα
18.
Είναι πρωταρχικός σκοπός της κυβέρνησης να διασφαλίσει έναν βιώσιµο
και επαρκώς κεφαλαιοποιηµένο τραπεζικό τοµέα. Αυτό είναι αναγκαιότητα για
την στήριξη της µεσοπρόθεσµης ανάκαµψης της Ελλάδας. Η στρατηγική µας είναι να
ανακεφαλαιοποιήσουµε τις τράπεζες διατηρώντας την προστασία για τους καταθέτες
ως στόχο πολιτικής, να ελαχιστοποιήσουµε το δηµοσιονοµικό κόστος και να
διατηρήσουµε τις τράπεζες υπό ιδιωτική ιδιοκτησία και έλεγχο στο µέγιστο δυνατό. Η
στρατηγική µας συνίσταται σε 4 βασικούς πυλώνες: α) ανακεφαλαιοποίηση των
βιώσιµων τραπεζών, β) οµαλή διευθέτηση των µη βιώσιµων τραπεζών, γ)
αναδιάρθρωση των τραπεζών και δ) ενδυνάµωση της διακυβέρνησης, εποπτείας και
κανονισµών.
Έχουµε
τώρα
οριστικοποιήσει
19.
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

το

πλαίσιο

µας

για

την

•

Στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τοµέα. Η τράπεζα της Ελλάδος την
ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2012, βοηθούµενη από µία διεθνή
συµβουλευτική εταιρία. Η µελέτη αξιολόγησε την βιωσιµότητα των τραπεζών
βασιζόµενη σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Αυτή η µελέτη προσδιόρισε
τέσσερις βασικές τράπεζες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του
ενεργητικού
του
τραπεζικού
τοµέα.

•

Κεφαλαιακές ανάγκες. Μέχρι το τέλος του 2012, θα ευθυγραµµίσουµε τους
δείκτες κεφαλαίου µας στο ελάχιστο βασικό tier 1 ποσοστό του 9 τοις εκατό
για τα στοιχεία ενεργητικού σταθµισµένου κινδύνου όπως τίθεται από την
σύσταση της Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) για τα κεφαλαιακά
αποθέµατα. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που
έχουµε θέσει κάτω από τον πυλώνα ΙΙ (να διατηρήσουν ένα 7 τοις εκατό
βασικό κεφαλαιακό ποσοστό tier 1 για ένα σενάριο αντοχής τριετών
δυσµενών συνθηκών). Για το σκοπό αυτό, η ΤτΕ έχει σαν προαπαιτούµενη
ενέργεια ενηµερώσει όλες τις τράπεζες για τις µεµονωµένες κεφαλαιακές
ανάγκες και έχει ζητήσει να ολοκληρώσουν την διαδικασία αύξησης του
κεφαλαίου τους µέχρι τον Απρίλιου του 2013. Αυτές οι κεφαλαιακές ανάγκες
12
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λαµβάνουν υπόψη την επίπτωση του PSI, τις απώλειες αξίας των νέων
ελληνικών κρατικών οµολόγων και τα αποτελέσµατα της άσκησης αντοχής
τριετούς ορίζοντα (η οποία έλαβε υπόψη τις προβλέψεις της black rock για τις
πιστωτικές ζηµιές και τα αποτελέσµατα των µελλοντικών προ-προβλέψεων
των τραπεζών). Η ΤτΕ θα δηµοσιεύσει µια αναλυτική έκθεση πάνω στις
κεφαλαιακές ανάγκες των µεµονωµένων τραπεζών, την διαδικασία
επανακεφαλαιοποίησης και την ακολουθούµενη µεθοδολογία µέχρι το τέλος
∆εκεµβρίου
2012.
•

∆ιαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Το νοµικό πλαίσιο για την
ανακαφαλαιοποίηση έχει τεθεί σε εφαρµογή (προαπαιτούµενη ενέργεια). Η
διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα έχει τρία ευρεία βήµατα:
 Αρχικά, το ΤΧΣ θα παράσχει επαρκή χρήµατα µε τη µορφή
κεφαλαίου γέφυρας ώστε να φέρει τις βασικές τράπεζες στο
ελάχιστο κεφαλαιακό επίπεδο tier 1 του 9 τοις εκατό κάτω από τον
πυλώνα 1 µέχρι το τέλος του 2012. Το ΤΧΣ θα εκδώσει επίσης µια
επιστολή δέσµευσης ώστε να συνεισφέρει στο 100 τοις εκατό των
κεφαλαιακών αναγκών που αποµένουν.
 Στο δεύτερο βήµα, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013, το ΤΧΣ θα
συνεισφέρει στο 100 τοις εκατό για τα οποιαδήποτε µετατρέψιµα
εργαλεία που οι τράπεζες θα αποφασίσουν να εκδώσουν.
 Στο τρίτο στάδιο, µέχρι το τέλος Απριλίου 2013, οι βασικές τράπεζες
θα ολοκληρώσουν την έκδοση δικαιωµάτων και οποιεσδήποτε
µετοχές δεν έχουν απορροφηθεί από τον ιδιωτικό τοµέα θα
αποκτηθούν από την συνεισφορά του ΤΧΣ στο σύνολο των κοινών
µετοχών· όλες οι βασικές τράπεζες θα ικανοποιούν τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις που έθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος (διαρθρωτικό
ορόσηµο).
Οι υπάρχοντες ή οι νέοι µέτοχοι θα έχουν τον έλεγχο των βασικών τραπεζών,
µε την προϋπόθεση ότι κρίνονται ικανοί και κατάλληλοι όπως ήδη
προβλέπεται από το ρυθµιστικό πλαίσιο και έχουν συνεισφέρει όχι λιγότερο
από το 10% στο κεφάλαιο το οποίο υπόκειται σε αύξηση µε την έκδοση
κοινών µετοχών. Ενώ οι υπάρχοντες µέτοχοι θα αραιωθούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, αυτοί ή οι νέοι µέτοχοι θα µπορούν να
συµµετάσχουν στην έκδοση δικαιωµάτων και εάν υπάρχει υπέρβαση του
ορίου του 10% συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, θα λάβουν ειδοποιήσεις
ώστε να αποκτήσουν τις υπόλοιπες µετοχές από το ΤΧΣ µέσα σε πέντε
χρόνια.

•

Οι θυγατρικές έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από τις µητρικές τους τράπεζες.
Συµφωνίες έχουν επιτευχθεί πάνω στην απόκτηση της Εµπορικής και Γενικής
από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς αντιστοίχως µε σκοπό να
επιτευχθεί περεταίρω εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος, προστατεύοντας
παράλληλα το δηµόσιο τοµέα από δυνητικές απώλειες. Αναµένουµε την
έγκριση αυτών των εξαγορών υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της
13
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διαδικασίας του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου. Αυτές οι εξαγορές δεν θα
απαιτήσουν ενέσεις επιπρόσθετων δηµόσιων χρηµάτων.
•

H
στρατηγική
επανακεφαλαιοποίησης
για
τις
λοιπές
υποκεφαλαιοποιηµένες µη βασικές τράπεζες έχει επίσης οριστικοποιηθεί.
Η αξιολόγηση µας της στρατηγικής δείχνει ότι αυτά τα ιδρύµατα είναι
λιγότερο κατάλληλα σαν υποψήφια για να λάβουν κρατική χρηµατοδότηση.
Αυτές οι τράπεζες θα πρέπει να είναι πλήρως κεφαλαιοποιηµένες µέχρι το
τέλος Απριλίου του 2013. Μπορούν επίσης να συγχωνευτούν µε άλλες
τράπεζες εάν µπορούν να παρουσιάσουν ένα αξιόπιστο επιχειρηµατικό σχέδιο,
καλύψουν τις ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης µέχρι τον Απρίλιο του 2013 και
αντιµετωπίσουν όλες τις προκλήσεις βιωσιµότητας.

20.
Θα ολοκληρώσουµε την επίλυση των υποκεφαλαιοποιηµένων τραπεζών
µέχρι τον Ιούνιο 2013 και θα εγκαταστήσουµε ένα πλαίσιο διοίκησης των
στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών υπό ρευστοποίηση.
•

Κρατικές Τράπεζες. Η ΑΤΕ επιλύθηκε τον Ιούλιο 2012 µέσω µιας έγκαιρης
διεξαχθείσας συναλλαγής P&A µε την Τράπεζα Πειραιώς. Το τελικό κόστος
επίλυσης θα καθοριστεί µετά από έναν εξωτερικό έλεγχο των µεταφερόµενων
στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα
Πειραιώς έχει παρουσιάσει στην ΕΕ ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης για να
καταδείξει ότι η νέα ενσωµατωµένη τράπεζα θα ενισχύσει την βιωσιµότητά
της και την αποτελεσµατικότητα κόστους. Σχετικά µε το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο, έχουµε ξεκινήσει µια µεθοδική επίλυση µε σκοπό να την
πραγµατοποιήσουµε µέσω µιας συναλλαγής P&A για να ολοκληρωθεί µέχρι
το τέλος Ιανουαρίου 2013 (διαρθρωτικό ορόσηµο). Τέλος, θα
ολοκληρώσουµε την αναδιάρθρωση της Νέας Proton µέχρι τα µέσα Μαΐου
2013 σε µια ανοιχτή πλειοδοτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΤΧΣ.

•

Άλλες υποκεφαλαιοποιηµένες µη βασικές τράπεζες. Εάν οι µέτοχοι ή οι
νέοι επενδυτές δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτά τα ιδρύµατα όπως
προβλέπεται παραπάνω µέχρι το τέλος Απριλίου 2013, σχεδιάζουµε να
ολοκληρώσουµε την επίλυση αυτών των ιδρυµάτων όχι αργότερα από το
τέλος Ιουνίου 13 µέσω συναλλαγής P&A µε τις επαρκώς κεφαλαιοποιηµένες
τράπεζες ή, σαν δεύτερη καλύτερη επιλογή, την εγκαθίδρυση µίας τράπεζας
γέφυρα (διαρθρωτικό ορόσηµο). Για να αποτρέψουµε στρεβλώσεις και
επισφαλείς τραπεζικές δραστηριότητες, η ΤτΕ έχει τοποθετήσει όλες τις
υποκεφαλαιοποιηµένες µη βασικές τράπεζες υπό αυξηµένη εποπτεία.

•

Θα διασφαλίσουµε ότι τα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών υπό
ρευστοποίηση διαχειρίζονται στη βάση των καλύτερων διεθνών
πρακτικών. Αυτό περιλαµβάνει και τα προβληµατικά στοιχεία του
ενεργητικού των τραπεζών που επιλύονται, ως τµήµα της διαδικασίας
14
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αναδιάρθρωσης. Για το λόγο αυτό, µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2013 η
ΤτΕ θα δηµοσιεύει µια µελέτη αξιολόγησης από έναν διεθνή εµπειρογνώµονα
σχετικά µε τις πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί
η αποτελεσµατική διαχείριση των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού και της
ανάκαµψης. Αυτή η µελέτη θα προσδιορίζει τις περιοχές που µπορούν αν
ενδυναµωθούν περεταίρω ώστε να µεγιστοποιηθεί η συλλογή των δανείων και
να βοηθήσει ώστε να µειωθούν τα κόστη τραπεζικής επίλυσης.
21.
Αναπτύσσουµε µια στρατηγική για να αντιµετωπίσουµε τις συνεχιζόµενες
προκλήσεις για τις συνεταιρικές τράπεζες. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2013,
η ΤτΕ θα ολοκληρώσει την αξιολόγησή της για αυτόν τον κλάδο και θα εκδώσει την
τελική έκθεση. Με βάση την έκθεση αυτή, µέχρι το τέλος Μαΐου 2013, θα
καταθέσουµε µια αναλυτική στρατηγική για την υλοποίηση των προτάσεών της.
22.
Έχουµε αναθεωρήσει τις εκτιµήσεις µας για τους πόρους που απαιτούνται
για την πλήρη επανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Με
βάση την στρατηγική που περιγράφηκε παραπάνω, ακόµα εκτιµούµε ότι τα
απαιτούµενα χρήµατα θα είναι 50 δισεκατοµµύρια €, τα οποία υπολογίζονται πλήρως
για τις επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις του προγράµµατος χρηµατοδότησης. ∆εν θα
προβούµε σε καµία ενέργεια δηµοσιονοµικής πολιτικής για να αυξήσουµε αυτό το
µερίδιο (και συγκεκριµένα , κανένα µέρισµα δεν θα συσσωρευτεί ή πληρωθεί στην
Κυβέρνηση από τις προνοµιούχες µετοχές µέχρι οι τράπεζες να γίνουν κερδοφόρες).
Μία εφάπαξ πληρωµή 550 εκατοµµυρίων € θα ληφθεί από τις τράπεζες το 2012 σε
αντάλλαγµα για την παροχή κεφαλαίου γέφυρα, θα αποδοθεί στο ΤΧΣ και θα
τοποθετηθεί στον ενδιάµεσο λογαριασµό του ΤΧΣ.
23.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδας έχει καθιερώσει ένα πλαίσιο για να
διασφαλίσει συνεχή αναδιάρθρωση και ενδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατος
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.
•

Οι τράπεζες που λαµβάνουν κρατική βοήθεια θα χρειαστεί να παράσχουν
ξεκάθαρα και ρεαλιστικά επιχειρηµατικά σχέδια (business plans) για την
αναδιάρθρωσή τους:
 Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση. Σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης
των βασικών τραπεζών και αυτών που είναι εκτός, όλα τα ιδρύµατα θα
πρέπει να ανανεώσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και να τα
υποβάλουν προς έγκριση στην ΕΕ. Αυτά θα πρέπει να έχουν
οριστικοποιηθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου 2013· πάρα ταύτα, οι τράπεζες
που αποκτούν άλλα ιδρύµατα µέσω συναλλαγών P&A
χρηµατοδοτούµενες από το ΤΧΣ θα πρέπει να υποβάλουν τα
αναθεωρηµένα σχέδια µέχρι το τέλος Ιουλίου 2013 (διαρθρωτικό
ορόσηµο). Τα σχέδια αναδιάρθρωσης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
το αναθεωρηµένο µακροοικονοµικό περιβάλλον έτσι όπως
περιγράφεται στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση του προγράµµατος
15
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προσαρµογής. Το ΤΧΣ θα παρακολουθεί συνεχώς την προσκόλληση
των τραπεζών στα σχέδια αναδιάρθρωσης και θα αναφέρει την πρόοδο
στην ΕΕ και την ΕΚΤ σε εξαµηνιαία βάση.
 Επίλυση µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το ΤΧΣ θα ζητήσει από τις
τράπεζες να αξιολογήσουν µέχρι τον Ιούνιο του 2013 εάν το υπάρχον
πλαίσιο και οι πολιτικές για την αντιµετώπιση των προβληµατικών
στοιχείων ενεργητικού είναι αποτελεσµατικές. ∆ιεθνείς ειδικοί
εµπειρογνώµονες θα πρέπει να προσκληθούν για να βοηθήσουν στην
διαδικασία.
 Χρηµατοδότηση. Σαν µέρος των νέων σχεδίων αναδιάρθρωσης , οι
τράπεζες θα καθορίσουν τις προθέσεις τους για να διευρύνουν την
χρηµατοδοτική τους βάση και να µειώσουν συν τω χρόνω την
εξάρτησή τους από την επείγουσα ρευστότητα που παρέχεται από την
κεντρική τράπεζα. Η ΤτΕ, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους
κανόνες του Ευρωσυστήµατος, θα είναι σε ετοιµότητα να συνεχίσει να
εκταµιεύει επαρκή και κατάλληλη ρευστότητα εγκαίρως, αν χρειαστεί.

• Θα ενδυναµώσουµε το πλαίσιο αδυναµίας πληρωµής. Σε συνεννόηση µε το
προσωπικό της ΕΕ/EKT/∆ΝΤ θα επανεξετάσουµε, µέχρι τον Ιανουάριο 2013,
στη βάση των διεθνώς καλύτερων πρακτικών, το πλαίσιο αδυναµίας
πληρωµής των νοικοκυριών και των µικρών επιχειρήσεων όπως επίσης και το
πλαίσιο εξωδικαστικής διαβούλευσης µεταξύ των τραπεζών και των
προβληµατικών δανειοληπτών και θα ετοιµάσουµε µια αξιολόγηση η οποία θα
προσδιορίζει περιοχές για βελτίωση. Ο σκοπός θα είναι να επιτευχθεί
προβλέψιµη, ισότιµη και διαφανής κατανοµή του κινδύνου µεταξύ όλων των
ενδιαφερόµενων µερών και η µεγιστοποίηση του οφέλους για την οικονοµία
γενικότερα. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2013, θα αναθεωρήσουµε, µε
τεχνική βοήθεια από διεθνείς ειδικούς , το υπάρχον πλαίσιο για την
διευκόλυνση της διευθέτησης µε υπερχρεωµένα νοικοκυριά που θα διατηρεί
την τραπεζική φερεγγυότητα και την πιστωτική πειθαρχία, θα αποφεύγει την
χρήση δηµοσιονοµικών πόρων για την προστασία των ιδιωτών δανειοληπτών
και θα ελαχιστοποιεί των ηθικό κίνδυνο µε το να επικεντρώνεται σε δανειστές
που πράγµατι έχουν ανάγκη. Θα αποφύγουµε να υποστηρίξουµε
πρωτοβουλίες που θα υποβαθµίζουν την κουλτούρα πληρωµών στην Ελλάδα.
• Επόµενα τεστ αντοχής. Για να διασφαλιστεί ότι το σύστηµα παραµένει
επαρκώς κεφαλαιοποιηµένο, η ΤτΕ θα διεξάγει µια νέα άσκηση αντοχής
(stress test) µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 2013, µε βάση τα στοιχεία του τέλους
Ιουνίου 2013 , χρησιµοποιώντας µία µεθοδολογία που θα καθοριστεί σε
διαβούλευση µε το προσωπικό των ΕΕ/EΚΤ/∆ΝΤ. (Προτείνουµε να
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µετακινήσουµε το υπάρχων διαρθρωτικό ορόσηµο για αυτήν την ενέργεια
στη νέα αυτή ηµεροµηνία)
24.
∆εσµευόµαστε ότι θα διασφαλίσουµε ότι το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
λειτουργεί µε τις µέγιστες ασφαλιστικές δικλείδες για να εξασφαλιστεί
σταθερότητα και συνεχής βιωσιµότητα.
•

Το ΤΧΣ θα ολοκληρώσει το νοµικό και χρηµατοοικονοµικό έλεγχο
(due diligence) των βασικών τραπεζών. Αυτός, εκτός των άλλων, θα
εστιάσει σε έναν έλεγχο της διακυβέρνησης συµπεριλαµβανοµένων
και των δανείων προς τα σχετικά µέρη, της ποιότητας των στοιχείων
του ενεργητικού και της συγκέντρωσης κινδύνου και οποιαδήποτε
ευρήµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον επόπτη έχουν
επικοινωνηθεί στην ΤτΕ (προαπαιτούµενη ενέργεια). Η ΤτΕ θα τα
διευθετήσει άµεσα, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής των ιδιωτών
µετόχων (που θα τους εµποδίζει από το να συµµετέχουν στο πλαίσιο
ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας). Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013, οι
τράπεζες θα υποβάλουν στην ΤτΕ σχέδια για την αντιµετώπιση των
προσδιορισµένων αδυναµιών επιχειρησιακής διακυβέρνησης µε σαφή
χρονοδιαγράµµατα για την πλήρη υλοποίηση µέχρι το τέλος
∆εκεµβρίου 2013.

•

Ελεγκτές θα τοποθετηθούν σε όλες τις τράπεζες υπό
αναδιάρθρωση και θα υποβάλουν τριµηνιαίες αναφορές πάνω στην
διακυβέρνηση και τις λειτουργίες, όπως επίσης και επί τούτω
αναφορές ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι ελεγκτές θα εργάζονται κυρίως
υπό την διεύθυνση της ΕΕ, µέσα στους όρους αναφοράς που έχουν
συµφωνηθεί µε το προσωπικό των ΕΕ/EKT/∆ΝΤ και θα
συνεργάζονται στενά µε τους παρατηρητές της ΕΕ/EKT στο ΤΧΣ και
θα µοιράζονται τις αναφορές τους µε το ΤΧΣ. Σε συνάφεια µε τους
κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, οι ελεγκτές θα είναι
υπεύθυνοι για την επίβλεψη της υλοποίησης των σχεδίων
αναδιάρθρωσης. Αυτό συµπεριλαµβάνει, εκτός των άλλων, την
επιβεβαίωση της ορθής διακυβέρνησης και της χρήσης κριτηρίων
εµπορικής βάσης σε βασικές αποφάσεις πολιτικής ακόµα και εν τη
απουσία ενός εγκεκριµένου σχεδίου αναδιοργάνωσης. Οι ελεγκτές θα
παρακολουθούν στενά τις εργασίες των τραπεζών και θα έχουν µόνιµη
πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων των ∆Σ και θα είναι
παρατηρητές στις εκτελεστικές επιτροπές και άλλες κρίσιµες
επιτροπές, συµπεριλαµβανοµένης και της επιτροπής εκτίµησης
κινδύνου και της επιτροπής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. Οι
ελεγκτές αυτοί, θα είναι µία σεβαστή διεθνής συµβουλευτική ή
ελεγκτική εταιρία (που θα συµπεριλαµβάνει την συµµετοχή
συνεργατών και διευθυντών που εδρεύουν στην αλλοδαπή) η οποία θα
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πρέπει να έχει εγκριθεί από την ΕΕ επί τη βάσει των ικανοτήτων της,
της ανεξαρτησίας της από τις τράπεζες και της απουσίας οποιασδήποτε
δυνητικής σύγκρουσης συµφερόντων. Θα συµφωνήσουµε στους όρους
αναφοράς µε το προσωπικό των ΕΕ/EKT/∆ΝΤ και αυτό θα
επικοινωνηθεί στις τράπεζες µαζί µε τις οδηγίες προς τους ελεγκτές
ώστε να ξεκινήσουν δουλειά όχι αργότερα από τα µέσα Ιανουαρίου
2013. (Προαπαιτούµενη ενέργεια)
•

Θα διασφαλίσουµε επαρκή πληροφόρηση σχετικά τις εργασίες του
ΤΧΣ και θα ενδυναµώσουµε τον ρόλο των παρατηρητών της ΕΕ
και της ΕΚΤ σχετικά µε την πρόσβαση στην πληροφόρηση στο
ΤΧΣ. Ξεκινώντας από το τέλος Ιανουαρίου 2013, το ΤΧΣ θα αρχίσει
να δηµοσιεύει σε εξαµηνιαία βάση αναφορά πάνω στις κύριες
δραστηριότητές του. Σαν προαπαιτούµενη ενέργεια, έχουµε
τροποποιήσει τον εσωτερικό κανονισµό του ΤΧΣ ώστε να αναφέρεται
ρητώς ότι το ∆Σ του ΤΧΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των
παρατηρητών της ΕΕ και της ΕΚΤ, θα πρέπει να είναι ενηµερωµένο
για όλες τις αποφάσεις των βασικών τραπεζών που έχουν επίπτωση
πάνω στα δικαιώµατα του ΤΧΣ ως µετόχου ή επενδυτή. Αυτή η
πληροφόρηση, από την στιγµή που θα ληφθεί και δια µέσου του
διευθύνοντος συµβούλου του ΤΧΣ, θα πρέπει να παρασχεθεί το
αργότερο µια µέρα πριν την συνάντηση του ∆Σ του ΤΧΣ που συζητάει
τις αποφάσεις της τράπεζας.

•

Θα εξασφαλίσουµε ισότιµη διακυβέρνηση στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες των βασικών τραπεζών. Μέχρι το τέλος Μαρτίου
2013, το ΤΧΣ θα δηµοσιεύσει πλαίσια σχέσης µε την κάθε τράπεζα
στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών , µε σκοπό να ορίσει τις
αρµοδιότητες των διευθυντών των τραπεζών και των µελών του ∆Σ
καθώς και του ρόλου του ΤΧΣ ως µετόχου, διασφαλίζοντας ότι οι
βασικές τράπεζες λειτουργούν σε εµπορική βάση. Ένα προσχέδιο για
συζήτηση βασισµένο στις διεθνείς καλύτερες πρακτικές θα αναπτυχθεί
µαζί µε το προσωπικό της ΕΕ/ΕΚΤ και του ∆ΝΤ έως το τέλος
Ιανουαρίου 2013.

25.
Με σκοπό την προσαρµογή της εποπτείας ελληνικού τραπεζικού τοµέα
στο µεταβαλλόµενο τραπεζικό περιβάλλον, κάνουµε περεταίρω σηµαντικά
βήµατα.
•
Ανανέωση του εποπτικού µοντέλου. Η ΤτΕ θα ολοκληρώσει µια
αξιολόγηση της εποπτικής της προσέγγισης υπό το φώς των νέων
προκλήσεων, µέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 µε τεχνική βοήθεια που θα
παρέχεται από έναν ειδικό στην τραπεζική εποπτεία. Βασικές
βελτιώσεις θα συµπεριλαµβάνουν: (i) τον επαναπροσδιορισµό της µη
επιτόπιας αναλυτικής ικανότητας αξιολόγησης των επιχειρηµατικών
18
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µοντέλων των βασικών τραπεζών και της ικανότητας του ελέγχου και
της κριτικής ανάλυσης της υλοποίησης των επιχειρηµατικών τους
σχεδίων και της κατεύθυνσης που µπορούν να πάρουν οι τράπεζες ;
(ii) την ανανέωση των επιτόπιων διαδικασιών εποπτείας και
προληπτικής νοµοθεσίας υπό το φώς των ευρηµάτων της
συνεχιζόµενης αξιολόγησης και (iii) ένα σχέδιο δράσης για την
παρακολούθηση της συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε
τις διεθνείς καλύτερες πρακτικές, όπως η ενδυνάµωση της
παρακολούθησης
µεγάλων
επιχειρηµατικών
οµίλων
(συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που σχετίζονται µε τους ιδιοκτήτες
της τράπεζας) µέχρι το τέλος Ιουλίου 2013.
•

Τυποποίηση της αποκάλυψης της ποιότητας των στοιχείων του
ενεργητικού. Για την βελτίωση της πληροφορίας που είναι διαθέσιµη
σχετικά µε την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών,
των προβλέψεων και της αναγνώρισης εσόδων, η ΤτΕ και η Ελληνική
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εκδώσουν οδηγίες σε συνάφεια µε τις
αρµοδιότητές τους αντιστοίχως ώστε να ευθυγραµµίσουν τις πρακτικές
αποκάλυψης µε τις διεθνείς καλύτερες πρακτικές. Αυτό είναι
ιδιαιτέρως σχετικό αναφορικά µε τον λογιστικό χειρισµό των
προβλέψεων και την αναφορά των αναδιαρθρωµένων δανείων. Μέχρι
το τέλος Αυγούστου 2013 µε την βοήθεια µίας κορυφαίας
συµβουλευτικής εταιρίας, αυτές οι πρακτικές θα αξιολογηθούν
συγκριτικά µε αυτές που ακολουθούν τα καλύτερα ευρωπαϊκά
ιδρύµατα και θα αντανακλαστούν στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις των τραπεζών στο τέλος του 2013.

•

Ανάληψη µιας αξιολόγησης για τις Βασικές Αρχές της Βασιλείας
(ΒΑΒ). Θα αιτηθούµε στο ∆ΝΤ να αναλάβει µια αυτόνοµη
αξιολόγηση µέχρι το τέλος του 2014. Η ΤτΕ θα προετοιµάσει
προκαταβολικά (µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2014) µια αυτόαξιολόγηση για την συµµόρφωση µε τις ΒΑΒ µε την συνδροµή
ανεξάρτητων ειδικών.

•

Αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων και των ευθυνών. Θα
αναπτύξουµε και θα δηµοσιεύσουµε ένα µνηµόνιο κατανόησης το
οποίο θα καθορίζει την σχέση του ΤΧΣ ως µετόχου και τον ρόλο της
ΤτΕ σχετικά µε την εποπτεία των τραπεζών που έχουν λάβει κρατική
βοήθεια.

E. ∆ηµοσιονοµική Πολιτική
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26.
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να φέρει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα
σε βιώσιµη θέση κατά τρόπο δίκαιο και κοινωνικά ισορροπηµένο. Παραµένουµε
δεσµευµένοι στο να επιτύχουµε µεσοπρόθεσµα πρωτογενές πλεόνασµα της γενικής
κυβέρνησης της τάξης του 4½ τοις εκατό του ΑΕΠ και να υλοποιήσουµε το
δηµοσιονοµικό σύµφωνο της ΕΕ από εκεί και πέρα. Εντούτοις, η µεγαλύτερη από την
αναµενόµενη ύφεση καλεί για επανεξέταση του ρυθµού δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, επιµηκύνοντας χρονικά την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών µέτρων.
Όπως προβλέπεται από τον ∆ιευρυµένο Πιστωτικό Μηχανισµό (∆ΠΜ), έχουµε
καθορίσει την δηµοσιονοµική στρατηγική µας.
27.
Η πορεία δηµοσιονοµικής µας προσαρµογής έχει επιµηκυνθεί ώστε να
βοηθήσει να είναι πιο ήπια η επίπτωση της ύφεσης. Οι αναθεωρηµένοι µας στόχοι
για το πρωτογενές έλλειµµα της γενική κυβέρνησης περιλαµβάνουν ένα έλλειµµα 1½
τοις εκατό του ΑΕΠ για το 2012 και µία σταθερή βελτίωση στο πρωτογενές
αποτέλεσµα από εκεί και πέρα – κατά 1½ κάθε χρόνο µέχρι το 2016. Σε
ονοµαστικούς όρους, αναµένουµε το συνολικό αποτέλεσµα να βελτιωθεί από ένα
έλλειµµα της τάξης των 13,8 δισεκατοµµυρίων € το 2012 σε ένα έλλειµµα 8,9
δισεκατοµµυρίων € το 2013 και σε ένα καταληκτικό έλλειµµα 1,3 δισεκατοµµυρίων €
το 2016. Ο ρυθµός της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα επιταχυνθεί στο βαθµό που
δεν επιτευχθούν οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων και έχουµε λιγότερη διαθέσιµη
χρηµατοδότηση (κατά το ήµισυ του ελλείµµατος αποκρατικοποιήσεων, µέχρι € 1 δισ.
επιπλέον προσαρµογή ανά έτος).
28.
Η νέα δηµοσιονοµική µας πορεία και το διαφορετικό µακροοικονοµικό
υπόβαθρο έχουν επιπλοκές για το σύνολο και την διάρκεια των απαιτούµενων
µέτρων. Τα απαιτούµενα µέτρα τώρα υπολογίζονται σε 13 δισεκατοµµύρια € για την
περίοδο 2013-2014, και συνίστανται σε 3 δισεκατοµµύρια € για να αντικαταστήσουν
προηγούµενα συµφωνηθέντα µέτρα που η απόδοσή τους µειώνεται και καθαρά 10½
δισεκατοµµύρια σε νέα µέτρα. Λαµβάνοντας υπόψη την κυκλική ανάκαµψη και
ανάλογα µε την επιτυχία µας σε σχέση µε την βελτίωση της κυβερνητικής
αποτελεσµατικότητας, ίσως χρειαστούµε 2-4 δισεκατοµµύρια € σε µέτρα για να
κλείσουµε το κενό κατά την διάρκεια 2015-2016 (βλ. παράγραφο 32). Το ποσό για το
2013-2014 είναι µεγαλύτερο από ότι περιµέναµε την στιγµή της έγκρισης του
προγράµµατος και αντανακλά την µεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση όπως επίσης και
τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση προηγούµενων µέτρων και πιέσεις από την
πλευρά των δαπανών υγείας. Χωρίς την επιµήκυνση της περιόδου δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, τα µέτρα που απαιτούνται για το 2013-2014 υπολογίζονται σε 20
δισεκατοµµύρια € (συµπεριλαµβάνοντας 13 δισεκατοµµύρια € για το 2013).
29.
Η στρατηγική µας για την προσαρµογή στοχεύει σε γνωστά διαρθρωτικά
προβλήµατα της λειτουργίας της γενικής κυβέρνησης:
• Πρώτα και κυριότερα χρειαζόµαστε να βελτιώσουµε τη συλλογή των εσόδων
για να διασφαλίσουµε ότι το βάρος της προσαρµογής µοιράζεται δίκαια
µεταξύ του ελληνικού πληθυσµού. Συνεπώς, η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει µία
20

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

εκτενή στρατηγική αναµόρφωσης της φορολογικής διοίκησης την οποία ήδη
εφαρµόζουµε και την οποία εξηγούµε αναλυτικά στο επόµενο τµήµα. Θα
στοχεύσουµε σε κέρδη εσόδων από αυτήν την πηγή της τάξης του 1½ του
ΑΕΠ, τα πλήρη αποτελέσµατα της οποίας αναµένονται να υλοποιηθούν
σταδιακά µέχρι το 2016.
• Κατά δεύτερο λόγο, η στρατηγική επικεντρώνεται στην βελτίωση της
κυβερνητικής αποτελεσµατικότητας. Έχουµε ήδη µειώσει τα λειτουργικά
έξοδα της κεντρικής κυβέρνησης τα τελευταία 2 χρόνια αλλά υπάρχει ακόµα
περιθώριο για περεταίρω περικοπές και µείωσης της σπατάλης, ιδίως στον
κλάδο της υγείας. Παραµένει επίσης η αναποτελεσµατικότητα στις παρυφές
τις γενικές κυβέρνησης – τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
τους δήµους, τις δηµόσιες επιχειρήσεις που δεν έχουν πλήρως εναρµονιστεί µε
την προσπάθεια προσαρµογής. Αυτή η προσπάθεια αντιµετώπισης της
αναποτελεσµατικότητας θα χρειαστεί µεταβολές στο υψηλό επίπεδο της
απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα.
• Τρίτον, η στρατηγική στοχεύει στη µείωση των δαπανών αυτών που
αυξήθηκαν δυσανάλογα πριν από την κρίση. Παρά τα µέτρα που έχουν
ληφθεί το 2010, η δαπάνη για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέµεινε
υψηλή συγκριτικά µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Έτσι, έπρεπε να την µειώσουµε
στα επίπεδα που η Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτεί εσωτερικά αλλά θα
έπρεπε να αποφύγουµε µειώσεις οι οποίες θα έχουν δυσανάλογο βάρος για
τους πλέον ευάλωτους. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες κοινωνικές
µεταβιβάσεις δεν είναι στοχευµένες προς τα πιο φτωχά τµήµατα της
κοινωνίας. Εφόσον νοµοθετήθηκαν, θα τις επανεστιάσουµε και θα αυξήσουµε
την αποτελεσµατικότητά τους στην µείωση της φτώχιας.
• Τέταρτον, είµαστε διατεθειµένοι να καθιερώσουµε ένα πιο αποτελεσµατικό
φορολογικό σύστηµα. Χρειαζόµαστε να αυξήσουµε την φορολογική βάση µε
το να κλείσουµε τις τρύπες και να τροποποιήσουµε τις φοροαπαλλαγές κατά
τέτοιο τρόπο ώστε και να αυξηθούν τα έσοδα αλλά και να γίνει το φορολογικό
σύστηµα πιο δίκαιο και πιο ισότιµο. Αναµένουµε αυτή η προσπάθεια να
βοηθήσει επίσης τις προσπάθειές µας για συλλογή φόρων µε το να αποτρέψει
τις δηλώσεις που είναι µικρότερες από την πραγµατικότητα.
30.
Χτίζοντας πάνω στην στρατηγική αυτή , το πακέτο προσαρµογής µας
µέχρι το 2014 εστιάζει κυρίως σε µόνιµα µέτρα µείωσης δαπανών. Το 2013
χρειάζεται να λάβουµε µέτρα ύψους 9,2 δισεκατοµµυρίων € και αναγνωρίζουµε ότι η
µείωση στο µισθολογικό κόστος του δηµοσίου, τις συντάξεις και τις κοινωνικές
µεταβιβάσεις που περιλαµβάνονται σε αυτό το πακέτο (6 δισεκατοµµύρια €) είναι
απαραίτητα για την αξιοπιστία του. Η ψήφιση του προϋπολογισµού του 2013 και του
επικαιροποιηµένου µεσοπρόθεσµου θα είναι προαπαιτούµενη ενέργεια για την
αξιολόγηση και η υιοθέτηση ενός πακέτου δηµοσιονοµικών µέτρων από τους τοµείς
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που παρατίθενται στα σηµεία παρακάτω θα είναι επίσης προαπαιτούµενη ενέργεια
για την αξιολόγηση (βλέπε το παράρτηµα V για µια λεπτοµερή περιγραφή των
µέτρων).
•

Μισθοδοσία δηµοσίου τοµέα. Στοχεύουµε να µειώσουµε το µισθολογικό
κόστος, πλην φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κατά 1,5 δισεκατοµµύρια €
από το 2012 µέχρι το 2014:
 Μισθός δηµοσίων υπαλλήλων : Έχουµε προσαρµόσει το µισθολόγιο
για τα ειδικά καθεστώτα µε εφαρµογή από την 1η Αυγούστου 2012.
Έχουµε µειώσει το µισθολογικό κόστος που σχετίζεται µε θέσεις
εκλεγµένων και θα καταργήσουµε τα εποχικά δώρα και την πληρωµή
επιδοµάτων απόδοσης στον δηµόσιο τοµέα. Τέλος, θα υιοθετήσουµε
νοµοθεσία για να ευθυγραµµίσουµε το µισθολόγιο των υπαλλήλων της
Βουλής µε το νέο µισθολόγιο για τους κρατικούς υπαλλήλους.
 Μεταρρύθµιση δηµόσιας διοίκησης. Για την επίτευξη ενός πιο λιτού
και πιο αποτελεσµατικού κράτους, έχουµε ξεκινήσει µια ενδελεχή
αξιολόγηση των διοικητικών δοµών και του προσωπικού. Θα
συνδυάσουµε αυτήν την αξιολόγηση µε κινητικότητα, µειώσεις
προσωπικού και µείωση στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου,
πειθαρχικές διαδικασίες και υποχρεωτικές απολύσεις. Αυτό θα µας
βοηθήσει να µειώσουµε το προσωπικό του δηµοσίου τοµέα κατά
150.000 µέχρι το 2015 σε σχέση µε τα επίπεδα του 2010, αφήνοντας
παράλληλα χώρο για προσλήψεις προσωπικού µε σηµαντικά προσόντα
ώστε να βοηθήσουν σε εξειδικευµένες λειτουργίες της κυβέρνησης. Τα
βασικά συστατικά στοιχεία για αυτό περιλαµβάνουν :
o Μία ενδελεχής αξιολόγηση. Το Υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης θα ολοκληρώσει µια λειτουργική αξιολόγηση
για τα υπουργεία, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων στελέχωσης
µέχρι τον Ιανουάριο 2013 και ατοµικές αξιολογήσεις
απόδοσης του προσωπικού µέχρι το τέλος του 2013. Αυτή η
µεταρρυθµιστική διαδικασία θα επεκταθεί και στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και στην
περιφερειακή και δηµοτική διοίκηση το 2013. Θα
προσδιορίσει φορείς προς συγχώνευση ή κλείσιµο, πλεονάζον
προσωπικό, υπαλλήλους χωρίς επαρκή προσόντα για τη θέση
τους, και ανοιχτές θέσεις που χρειάζονται νέο προσωπικό.
o Κινητικότητα και αποχωρήσεις. Θα επιδιωχθεί κλείσιµο
φορέων και κατάργηση θέσεων που πλεονάζουν και όλοι οι
υπάλληλοι που επηρεάζονται είτε θα µεταφερθούν στο
πρόγραµµα κινητικότητας είτε θα αποµακρύνονται. Όσον
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αφορά αυτούς που µεταφέρονται στο πρόγραµµα
κινητικότητας, οι εργαζόµενοι που επηρεάζονται θα
αµείβονται για ένα έτος µε µειωµένες αποδοχές. Ο στόχος µας
είναι να τοποθετηθούν 27.000 εργαζόµενοι σε αυτό το
πρόγραµµα µέχρι το τέλος του 2013. Αν δεν µπορέσουν να
βρουν µια νέα θέση στο δηµόσιο τοµέα, θα χρειαστεί να
µεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τοµέα. Για την διευκόλυνση της
ανανέωσης του εργατικού δυναµικού του δηµοσίου τοµέα,
αναµένουµε ένα µεγάλο µέρος αυτών που µπαίνουν σε αυτό το
πρόγραµµα τελικά να µεταβούν στον ιδιωτικό τοµέα, κυρίως
µέσω υποχρεωτικών αποχωρήσεων. Αναµένουµε να
ολοκληρωθούν τα σχέδια για τη στελέχωση των υπουργείων
µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2013, και θα χρησιµοποιήσουµε
αυτά τα σχέδια για τον εντοπισµό περισσευούµενων θέσεων
και εργαζοµένων, και σε αυτή τη βάση θα θέσουµε
τριµηνιαίους στόχους για υποχρεωτικές εξόδους ως το τέλος
του 2014 (προτείνεται ως νέο διαρθρωτικό ορόσηµο).
o Σχέδια και έλεγχοι προσλήψεων. Για να διασφαλίσουµε ότι οι
προσπάθειές µας να ανασυντάξουµε και να µειώσουµε το
προσωπικό είναι αποτελεσµατικές, θα λάβουµε µέτρα για να
βελτιστοποιήσουµε τις προσλήψεις. Θα περιορίσουµε τις
αυτόµατες πηγές προσλήψεων µε το να µειώσουµε την
εισαγωγή στις σχολές του δηµοσίου κατά 30%, να
αποσύρουµε την εργασιακή βεβαιότητα για τους καθηγητές
του ιδιωτικού τοµέα και µε το να βάλουµε ρήτρα λήξης ισχύος
στην υπάρχουσα λίστα µε τους επιλέξιµους αποφοίτους. Θα
διατηρήσουµε τα σχέδια προσλήψεών µας επικαιροποιηµένα
για να ενηµερώσουµε σχετικά µε απαιτήσεις για κρίσιµα
προσόντα. Εάν δεν µπορέσουµε να πετύχουµε τους στόχους
για µειώσεις προσωπικού, παρά τους ελέγχους προσλήψεων,
θα αυξήσουµε τις στοχευµένες απολύσεις.
•

Συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση. Παρά το ότι η πρόσφατη συνταξιοδοτική
µεταρρύθµιση διευθέτησε µακροχρόνια θέµατα, οι βραχυπρόθεσµες πιέσεις
παραµένουν υψηλές, µε τις συντάξεις να συνεχίζουν να αυξάνουν ως ποσοστό
του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, θα λάβουµε τα ακόλουθα µέτρα από
την Ιη Ιανουαρίου 2013, τα οποία θα αποδώσουν 5,2 δισεκατοµµύρια € κατά
τη διάρκεια του 2013-14: (i) θα εισαχθούν δίκαιοι αναλογιστικοί κανόνες για
τις εφάπαξ συντάξεις, (ii) θα εισάγουµε µια προοδευτική µείωση στα µηνιαία
εισοδήµατα συντάξεων πάνω από τα 1000 ευρώ, (iii) θα εξαλειφθούν τα
εποχικά µπόνους για τις επικουρικές και κύριες συντάξεις και (iv) θα
µειωθούν οι αυξήσεις των συντάξεων εξαιτίας της αυτόµατης µισθολογικής
προαγωγής για αυτές που αναπροσαρµόζονται µε τους µισθούς των ειδικών
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καθεστώτων. Επιπρόσθετα, θα αυξήσουµε τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης
στα 67 και θα αναστείλουµε το δικαίωµα συνταξιοδότησης κατά 2 έτη σε όλες
τις περιπτώσεις ακόµη και σε αυτή της πρόωρης συνταξιοδότησης. Σαν ένα
βήµα που θα βοηθήσει στο να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε το συνολικό
εισόδηµα των συνταξιούχων, θα ολοκληρώσουµε το εθνικό µητρώο
συντάξεων και θα επιβάλλουµε κυρώσεις στα ταµεία που δεν παρέχουν την
απαιτούµενη πληροφόρηση για αυτό.
•

Καλύτερη στόχευση στις κοινωνικές δαπάνες. Η µεταρρυθµιστική µας
ατζέντα αναµένεται να αποδώσει καθαρή εξοικονόµηση της τάξης των 0,6 επί
τοις εκατό του ΑΕΠ.
 ∆απάνες Υγείας. Θα συνεχίσουµε να µειώνουµε τις δηµόσιες
φαρµακευτικές δαπάνες προς το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ, όπως
συµβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Με αυτή την έννοια, θα
ενεργοποιήσουµε το µηχανισµό ανάκτησης (claw back) που διατηρεί
τη µη νοσοκοµειακή δαπάνη εντός ορίων του προϋπολογισµού. Για το
2013, θα: (i) αναθεωρήσουµε τη συµµετοχή; (ii) θα περιορίσουµε την
είσοδο µη γενοσήµων φαρµάκων στη θετική λίστα και θα
επεκτείνουµε τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (iii) θα µειώσουµε
περαιτέρω τη τιµή των µη κατοχυρωµένων από άδειες και των
γενοσήµων φαρµάκων, (iv) θα µειώσουµε το µέσο περιθώριο κέρδους
των φαρµακοποιών στο 15 τοις εκατό, (v) θα µειώσουµε τα
λειτουργικά έξοδα των νοσοκοµείων (και θα συγχωνεύσουµε τις
υποχρησιµοποιούµενες εγκαταστάσεις), (vi) θα αυξήσουµε τις
συνδροµές των αγροτών για την υγειονοµική τους περίθαλψη, και (vii)
θα αναθεωρήσουµε το πακέτο παροχών που παρέχεται από τον
ΕΟΠΥΥ.
 Άλλα προγράµµατα κοινωνικών παροχών. Βασιζόµενοι στις
συµβουλές της τεχνικής βοήθειας, σκοπεύουµε να εισάγουµε ένα
καλοσχεδιασµένο σύστηµα εισοδηµατικών κριτηρίων που θα µειώνει
τη δαπάνη κατά 0,2 τοις εκατό του ΑΕΠ. Τα συγκεκριµένα µέτρα
περιλαµβάνουν: (i) αντικατάσταση διαφόρων µη στοχευµένων
οικογενειακών παροχών και επιδοµάτων µε ένα οικογενειακό
πρόγραµµα παροχής επί τη βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων. (ii)
µειώσεις στα ειδικά και εποχικά επιδόµατα ανεργίας για συγκεκριµένα
επαγγέλµατα και γεωγραφικές περιοχές και, (iii) αύξηση της ηλικίας
καταλληλότητας και των εισοδηµατικών κριτηρίων για τα επιδόµατα
κοινωνικής αλληλεγγύης.

 Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα. Εντός της γενικής κυβέρνησης,
αναµένουµε να πραγµατοποιηθούν εξοικονοµήσεις από τις µειώσεις των
επιχορηγήσεων στα πολιτικά κόµµατα, τον εξορθολογισµό των λειτουργικών
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δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων, τις µειώσεις σε επενδύσεις χαµηλής
προτεραιότητας, και από ένα γενικό εξορθολογισµό του εκπαιδευτικού
συστήµατος (κυρίως για τα τριτοβάθµια ιδρύµατα). Αυτά θα αποδώσουν µια
εξοικονόµηση περίπου 0,7 δισεκατοµµύρια €. Έχουµε επίσης µειώσει τις
µεταβιβάσεις σε δηµόσιους φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης, παράλληλα
µε τις προσπάθειες µείωσης των υπερβολικών δαπανών για επενδύσεις. Για
τους δήµους σχεδιάζεται µια µείωση της τάξεως των 0,2 δισεκατοµµυρίων €,
για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 0,3 δισεκατοµµύρια €,
και για τις ∆ΕΚΟ 0,3 δισεκατοµµύρια €. Αυτές οι περικοπές θα
υποστηρίζονται από ισχυρότερα δηµοσιονοµικά πλαίσια (θα συζητηθούν
παρακάτω). Τέλος, για τον περιορισµό ενδεχόµενων κινδύνων στο τοµέα της
ενέργειας, θα πάρουµε µέτρα όπως την επιβολή µιας εισφοράς αλληλεγγύης
στους παρόχους ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και , σαν συνέχεια, την
εισαγωγή κινήτρων για τον έλεγχο του κόστους των νέων συµβολαίων όπως η
απαίτηση εγγύησης για υφιστάµενα συµβόλαια για τα οποία δεν έχει γίνει
ακόµα σύνδεση και µια ετήσια εισφορά στις άδειες παραγωγής.

• Μεταρρυθµίσεις για την αύξηση των φορολογικών εσόδων: Οι αλλαγές θα
αφορούν τόσο τους άµεσους όσο και τους έµµεσους φόρους:
 Έχουµε καταθέσει στο Κοινοβούλιο και θα προωθήσουµε τη µεταρρύθµιση
του καθεστώτος φορολόγησης εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
φορολόγησης κεφαλαίου και φορολόγησης εταιρικού εισοδήµατος ως το
τέλος ∆εκεµβρίου 2012 (ικανοποιώντας ένα διαθρωτικό ορόσηµο του
προγράµµατος µε καθυστέρηση). Η µεταρρύθµιση θα στοχεύει σε υψηλότερα
έσοδα από ιδιώτες και φορείς που έχουν επωµιστεί ένα δυσανάλογα χαµηλό
µέρος του φορολογικού βάρους. Για το σκοπό αυτό, θα διευρύνουµε τη
φορολογική βάση εισοδήµατος καταργώντας επιλεγµένες εκπτώσεις φόρου,
φοροαπαλλαγές και εξαιρέσεις. Θα µετατοπίσουµε τη φορολόγηση για τους
αυτοαπασχολούµενους, αγρότες και την ιδιοκτησία, στο εταιρικό φορολογικό
καθεστώς και θα αυξήσουµε το τέλος επιτηδεύµατος στις επιχειρήσεις και
τους αυτοαπασχολούµενους. Τέλος, θα εξορθολογίσουµε τον φόρο κεφαλαίου
για να αντικαταστήσουµε τις υπάρχουσες ποικίλες εισφορές που επιβάλλονται
στο εισόδηµα κεφαλαίου, µε ένα ενιαίο κατ’ αποκοπή συντελεστή (µε
εξαίρεση το εισόδηµα από ενοίκια όπου θα υπάρχουν δύο συντελεστές και τον
τόκο των καταθέσεων, ο συντελεστή του οποίου θα είναι χαµηλότερος). Αυτά
τα µέτρα, και άλλα, θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να αποδώσουν ένα καθαρό
συνολικό ποσό εσόδων 1,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
 Αρκετές αλλαγές των έµµεσων φόρων σχεδιάζονται να αποδώσουν 0,9
δισεκατοµµύρια € σε έσοδα, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της
επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες, τη
µείωση των επιστροφών φόρου στους αγρότες, την αύξηση του ειδικού φόρου
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κατανάλωσης του υγραερίου και την εξίσωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης, την
αναδιάρθρωση κατά τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ της φορολογίας τσιγάρων
και την εισαγωγή ενός φόρου στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια.
Θα διαβουλευτούµε µε την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ σχετικά µε προτεινόµενες αλλαγές
σε φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικές βάσεις.
31.
Για να βοηθήσουµε στο µετριασµό των επιπτώσεων της δηµοσιονοµικής
µας προσαρµογής πάνω στους πιο ευάλωτους, θα ενισχύσουµε τα προγράµµατα
δηµοσίων δαπανών. Η βοήθεια στους άνεργους θα αυξηθεί κατά 55 εκατοµµύρια
ευρώ µέχρι το 2014, µέσω νέων προγραµµάτων (που τώρα θέτονται σε δοκιµαστική
λειτουργία): (i) Ένα εισοδηµατικών κριτηρίων σύστηµα παροχών που αποσκοπεί
στους µακροχρόνια ανέργους και παρέχει εισόδηµα πληρωτέο για ένα χρόνο και (ii)
ένα σύστηµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που θα απευθύνεται σε οικογένειες
σε περιοχές µε δύσκολες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Επίσης, θα επεκτείνουµε
τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αντιστοίχισης, ώστε να
χρηµατοδοτηθούν όπου είναι εφικτό µε την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων
που διατίθενται από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ.
32.
Έχουµε καθορίσει µια στρατηγική για να επιτύχουµε πλήρως το στόχο
µας να φτάσουµε το πρωτογενές έλλειµµα στο 4½ τοις εκατό του ΑΕΠ µέχρι το
2016. Περιµένουµε να ανακάµψουν τα έσοδα όταν η οικονοµία µας θα µπει σε τροχιά
ανάκαµψης και περιµένουµε κέρδη από την ισχυρότερη διαχείριση των εσόδων (όπως
επισηµαίνεται πιο πάνω). Η προσπάθειά µας για βελτίωση της κυβερνητικής
απόδοσης θα συνεχιστεί επίσης και περιµένουµε να επιτύχουµε εξοικονοµήσεις από
µια σειρά επιπρόσθετες µεταρρυθµίσεις δαπανών οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να
εξαλείψουν τις κυβερνητικές σπατάλες (συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης των
εσόδων των ∆ΕΚΟ, αναθέτοντας µε εργολαβία υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης,
της περαιτέρω αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, και
εξαλείφοντας τους µη δικαιούχους αποδέκτες συντάξεων και κοινωνικών παροχών
µέσω διασταυρώσεων δεδοµένων). Στο βαθµό που το δηµοσιονοµικό έλλειµµα
παραµένει, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε για
να το καλύψουµε, συµπεριλαµβανοµένων της αύξησης των εσόδων µέσω της
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης µέσω περαιτέρω µειώσεων στις απαλλαγές και
στις εκπτώσεις, µέσω της επέκτασης των µέτρων που έχουν λήξει, και µέσω
στοχευµένων περικοπών στις τρέχουσες δαπάνες. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για να
επικεντρωθεί εκ νέου το πρόγραµµα επενδύσεων στην πιο αποτελεσµατική
υποστήριξη στην ανάπτυξη. Θα προσδιορίσουµε συγκεκριµένα σχέδια για το 2015 το
αργότερο µέχρι τα τέλη Αυγούστου 2013, όταν θα καταρτίσουµε ένα αναλυτικό
δηµοσιονοµικό πρόγραµµα για τα έτη 2014-2015 συνεπές µε την επίτευξη του στόχου
για πρωτογενές πλεόνασµα 3 τοις εκατό για το 2015.
33.
Είµαστε προσηλωµένοι στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών µας στόχων,
αλλά είµαστε έτοιµοι να τους προσαρµόσουµε σε περίπτωση υπέρ-απόδοσης ή
υπό-απόδοσης ή αν κυκλικές συνθήκες αλλάξουν. Μετά την απόφαση για τις
τελικές λεπτοµέρειες των σχεδιαζόµενων µεταρρυθµίσεων στην άµεση φορολογία, θα
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επανεξετάσουµε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές για το 2014 και θα συµφωνήσουµε
µε την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ σχετικά µε τα µέτρα που απαιτούνται για να κλείσει το κενό για
το 2014, στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του προγράµµατος. Αν στο µέλλον
οι µεταρρυθµίσεις στη φορολογική µας διοίκηση, η αναδιάρθρωση της κυβέρνησης ή
άλλες δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις, δεν αποδώσουν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα και κατά συνέπεια οι δηµοσιονοµικοί µας στόχοι δεν επιτευχθούν ή
βρίσκονται σε κίνδυνο, θα επιβάλλουµε περικοπές δαπανών (µε έµφαση στις
κατηγορίες των δαπανών όπου δεν θα προκύψουν ληξιπρόθεσµες οφειλές). Σε
περίπτωση υπερ-απόδοσης η οποία προβλέπεται να διατηρηθεί, θα προσαρµόσουµε
τα ανώτατα δηµοσιονοµικά όρια, µε ιδιαίτερη έµφαση στη βοήθεια των χαµηλών
εισοδηµάτων, και στην υποστήριξη της ανάκαµψης στην Ελλάδα. Σε αυτή τη
περίπτωση, θα χρησιµοποιήσουµε τουλάχιστον το 30% των απρόσµενων εσόδων για
να κάνουµε τους ενδιάµεσους στόχους µας για το έλλειµµα πιο φιλόδοξους ώστε να
επιτύχουµε τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους µας νωρίτερα και να
επιταχύνουµε τη µείωση του χρέους.
ΣΤ. Θεσµικές ∆ηµοσιονοµικές Αλλαγές
34.
Η ενίσχυση των δηµοσιονοµικών θεσµών συνιστά ένα σηµαντικό µέρος
του προγράµµατος κυβερνητικής µεταρρύθµισης. H χρόνια µη απόδοση των
φόρων έχει διαβρώσει τη δικαιοσύνη του συστήµατος, οδήγησε αναγκαστικά σε
υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και επιπλέον εξορθολογισµό των δαπανών. Εν
τω µεταξύ, ο δηµόσιος τοµέας απέτυχε να πληρώσει τους λογαριασµούς του και τις
επιστροφές φόρων εγκαίρως, ανεβάζοντας το κόστος προµηθειών και βλάπτοντας τη
ρευστότητα στο τοµέα των επιχειρήσεων. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που
έχουν αναληφθεί µέχρι σήµερα απέδωσαν µόνο περιορισµένα αποτελέσµατα και
τώρα είµαστε υποχρεωµένοι να τις τονώσουµε καθώς αναγνωρίζεται ότι,
αναπόφευκτα θα χρειαστεί χρόνος για να πραγµατοποιηθούν πλήρως οι ωφέλειές
τους.
35.
Είµαστε αποφασισµένοι να µειώσουµε σηµαντικά τη φοροδιαφυγή. Για να
το καταφέρουµε αυτό, σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε µια ανεξάρτητη διοίκηση
εσόδων µε σύγχρονη λειτουργική δοµή και µεθόδους. Τα παρακάτω σηµεία
περιγράφουν το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων πιο αναλυτικά. Η υλοποίηση των
επιλεγµένων µεταρρυθµίσεων-κλειδιά που προέρχονται από τις διάφορες αυτές
πρωτοβουλίες θα είναι προαπαιτούµενη ενέργεια για την αναθεώρηση (βλέπε το
Παράρτηµα VI για αυτές τις εκ των προτέρων µεταρρυθµίσεις):
•

Θα ορίσουµε νέο Γενικό Γραµµατέα στη φορολογική διοίκηση το
∆εκέµβριο του 2012. Έχουµε υιοθετήσει νόµο που θα καθορίζει το ρόλο και
τα επαγγελµατικά προσόντα του Γενικού Γραµµατέα. Όσο αφορά τα
επαγγελµατικά προσόντα, αυτά θα αφορούν σε ένα άτοµο µε ανώτερη
διοικητική εµπειρία, εµπειρία στα φορολογικά θέµατα και µια άψογη φήµη (η
οποία θα συµπεριλαµβάνει και ένα ισχυρό παρελθόν φορολογικής
συµµόρφωσης). Επίσης, έχουµε υιοθετήσει ενδιάµεση νοµοθεσία και ο
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Υπουργός Οικονοµικών θα τη χρησιµοποιήσει για να µεταβιβάσει την ισχύ
λήψης αποφάσεων στο Γενικό Γραµµατέα. Αυτή η ισχύς θα περιλαµβάνει την
αρµοδιότητα λήψης λειτουργικών αποφάσεων, διοίκησης και ελέγχου των
εφοριών, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αντικατάσταση ανώτερων
διοικητικών στελεχών µε χαµηλή απόδοση, διαχείριση του προϋπολογισµού
της φορολογικής διοίκησης και διαχείριση όλης της πληροφόρησης µε τη
δέουσα εµπιστευτικότητα.
•

Καθιέρωση της ανεξαρτησίας. Η νοµοθεσία για την ίδρυση µιας νέας ηµιαυτόνοµης φορολογικής υπηρεσίας θα υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο στα
τέλη Φεβρουαρίου 2013 (διαρθρωτικό ορόσηµο). Αυτή θα καθορίσει το
βαθµό αυτονοµίας, τις δια νόµου εξουσίες του διευθυντή της διοίκησης, το
πλαίσιο διακυβέρνησης, το πλαίσιο της σχέσης µε άλλες υπηρεσίες
(συµπεριλαµβανοµένης της Μονάδα ∆ιερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών
Πληροφοριών-FIU), το πλαίσιο για την πρόσληψη και χρήση της
πληροφόρησης από τη φορολογική διοίκηση (συµπεριλαµβανοµένων ελέγχων
κατά της κοινοποίησης εµπιστευτικών επιχειρησιακών πληροφοριών στον
Υπουργό Οικονοµικών), την υπευθυνότητα και αρχική στελέχωση του
οργανισµού. Η υπηρεσία θα γίνει πλήρως λειτουργική το Μάρτιο 2014.

•

Ίδρυση βασικών λειτουργικών µονάδων. Έχουµε καταστήσει πλήρως
λειτουργικούς βασικούς τοµείς επιβολής µε: (i) τη µεταφορά 100 έµπειρων
ελεγκτών στη µονάδα µεγάλων φορολογουµένων και (ii) ιδρύοντας µια
µόνιµη λειτουργική µονάδα, σε δύο το πολύ περιοχές, υπεύθυνη για τα φυσικά
πρόσωπα µε µεγάλο πλούτο (και µεταφέροντας µόνιµα 50 έµπειρους ελεγκτές
σε αυτήν). Επίσης, θα ενισχύσουµε τις λειτουργίες είσπραξης µε την ίδρυση
ειδικευµένων µονάδων διαχείρισης χρέους εντός των µεγάλων εφοριών και
τοποθετώντας τουλάχιστο το 10 τοις εκατό του τοπικού προσωπικού σε αυτές
από τα τέλη του 2012.

•

Ενοποίηση των λειτουργιών της φορολογικής διοίκησης. Θα κλείσουµε
και θα συγχωνεύσουµε 150 µικρές τοπικές εφορίες µέχρι τα τέλη Μαρτίου
2013. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013, περίπου 120 εφορίες θα παραµείνουν σε
λειτουργία. Η πλήρης λίστα µε τις εφορίες που θα κλείσουν θα δηµοσιευθεί
µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου. Τότε θα συγκεντρώσουµε και θα εστιάσουµε τον
έλεγχο, την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων, και την διαχείριση του χρέους
των µικρών και µεσαίων φορολογούµενων στις µεγαλύτερες εφορίες και κατά
περιοχή. Οι υπόλοιπες εφορίες θα είναι κέντρα εξυπηρέτησης πελατών χωρίς
αρµοδιότητες ελέγχου και εκτελεστικές λειτουργίες.

•

Απλοποίηση τήρησης βιβλίων, διαδικασιών και φορολογικής νοµοθεσίας.
Έχουµε καταργήσει τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και έχουµε υιοθετήσει
ένα πιο απλό σύνολο κανόνων λογιστικής και ενηµέρωσης των λογιστικών
βιβλίων. Για να ελαττώσουµε το κόστος της διοίκησης και της συµµόρφωσης,
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µέχρι το τέλος Μαΐου 2013, θα υιοθετήσουµε το νέο Κώδικα Φορολογικών
∆ιαδικασιών και θα απλοποιήσουµε τη νοµοθεσία του φόρου εισοδήµατος
(διαρθρωτικό ορόσηµο). Ο νέος κώδικας θα συλλέξει όλες τις διαδικαστικές
διατάξεις των νόµων για το εισόδηµα, τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης, και από αλλού. Θα απαιτήσει διαδικαστικές αλλαγές σε
µεγάλες διοικητικές περιοχές οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη
της σύγχρονης φορολογικής διοίκησης (π.χ. υποβολή φορολογικών
δηλώσεων, έλεγχος και ποινές, εξουσίες επιβολής και συλλογής οφειλών), και
θα περιλαµβάνει και µια νέα βελτιωµένη διοικητική διαδικασία επίλυσης
φορολογικών διαφορών. Η απλούστευση θα αποβλέπει στην άρση των
ασαφειών και των υπερβολικών παραποµπών ώστε να είναι πιο προσιτός
στους φορολογούµενους, ενώ την ίδια στιγµή θα ρυθµίζει πολλές πτυχές του
νόµου για τον φόρο εισοδήµατος (π.χ., υποκεφαλαιοποίηση, διατάξεις
EBITDA) να µειωθούν οι πιθανότητες για τη διάβρωση της εταιρικής
φορολογικής βάσης.
•

Αναβάθµιση προσωπικού. Θα αυξήσουµε τον αριθµό του προσωπικού που
ασχολείται µε τον έλεγχο κατά 2.000 ελεγκτές µέχρι τον Ιούνιο 2013, µε (i)
πρόσληψη 200 εξωτερικών ελεγκτών µέχρι το τέλος Μαρτίου 2013 και (ii) µε
προσωπικό µε ελεγκτική εµπειρία και επιλέγοντας µε συνεντεύξεις από το
υπόλοιπο ειδικό προσωπικό. Οι υποψήφιοι σε επιλεκτική βάση θα υπόκεινται
σε έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο διευθυντής της φορολογικής
διοίκησης, από τη στιγµή που διορίζεται, θα θέτει συγκεκριµένους στόχους
απόδοσης για την επίσηµη κατάταξη όλων των ελεγκτών και του προσωπικού
γενικότερα και δυο φορές το χρόνο θα διενεργεί αξιολόγηση της απόδοσης
τους. Ετήσιες συµβάσεις ορισµένου χρόνου θα προσφέρονται σε ελεγκτές και
θα διακόπτονται σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης των στόχων. Μία
υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2013, θα καθορίσει
τις διαδικασίες για τον διορισµό και το τέλος της θητείας για τους επικεφαλείς
των τµηµάτων, τριµηνιαίους στόχους απόδοσης, και τις διαδικασίες αναφοράς
και αξιολόγησης.

•

Εισαγωγή ενός πλαισίου αποτελεσµατικής καταπολέµησης της
διαφθοράς. Θα περάσουµε νοµοθεσία για την αναµόρφωση της διαχείρισης
προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών κυκλικής εναλλαγής
θέσεων για τους διευθυντές των σηµαντικών εφοριών. Μέχρι τον Ιανουάριο
του 2013, θα εφαρµόσουµε το κώδικα λειτουργίας για τη φορολογική
διοίκηση (συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σύγκρουση και δήλωση
συµφερόντων), και ένα σύστηµα υποστήριξης της διαφάνειας και αναφοράς
της ανάρµοστης συµπεριφοράς, προστασίας των πληροφοριοδοτών και
ενοποίησης σε κεντρικό επίπεδο των αποφάσεων πειθαρχικών µέτρων στη
µονάδα εσωτερικών υποθέσεων. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013, θα
καθορίσουµε τα µέτρα που θα διασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση και
εφαρµογή του κώδικα λειτουργίας. Η κυβέρνηση θα δηµοσιεύσει ένα πλάνο
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καταπολέµησης της διαφθοράς για ολόκληρη τη δηµόσια διοίκηση κατά τη
διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2013, το οποίο θα καλύπτει επίσης, µε
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις συγκεκριµένες δράσεις για τη φορολογική
διοίκηση.
•

Βελτιώσεις σε λειτουργικές διαδικασίες. Για να µπορέσουµε να εστιάσουµε
σε πόρους που θα αποδώσουν τα µέγιστα κέρδη και να διευκολύνουµε µια
ελεγκτική προσέγγιση που θα βασίζεται στην εκτίµηση κινδύνου, θα
νοµοθετήσουµε µέχρι το Φεβρουάριο 2013 την κατάργηση της απαίτησης να
ελέγχονται όλες οι φορολογικές δηλώσεις για τα τελευταία 10 χρόνια (ενώ, θα
διατηρείται το δικαίωµα συνέχισης του ελέγχου προηγουµένων ετών και η
διακριτική ευχέρεια να ελεγχθεί οποιοσδήποτε αριθµός δηλώσεων από τα
προηγούµενα έτη). Θα άρουµε κάθε εµπόδιο στη χρήση σύγχρονων µεθόδων
ελέγχου (συµπεριλαµβανοµένων των εµποδίων για τη χρήση των έµµεσων
αποδείξεων µε βάση τεκµαρτά µέσα). Επίσης, στις αξιολογήσεις, θα
διευρύνουµε τις πηγές που προέρχονται από πληροφορίες από τρίτους. Οι
φορολογικοί νόµοι και οι νόµοι κατά του ξεπλύµατος χρήµατος θα
αναθεωρηθούν µέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 ώστε: (i) να διευκολυνθεί η
κεντρική αρχή που έχει την ευθύνη της διοίκησης εσόδων να ενηµερωθεί για
όλες τις περιπτώσεις που αποστέλλονται από τη Μονάδα Εσωτερικών
Υποθέσεων στις κατά τόπου εφορίες και στο Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος και, (ii) για να διασφαλίσει ότι πληροφόρηση σχετική µε µεγάλες
υποθέσεις αποτυχίας καταβολής βεβαιωµένων χρεών θα διαβιβαστεί στη
Μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων.

•

Αριθµός δηµοσιονοµικής ταυτοποίησης. Μέχρι τον Ιούνιο 2013, θα
απαιτήσουµε από όλα τα Υπουργεία τα οποία έχουν δηµοσιονοµική σχέση µε
φορολογούµενους να χρησιµοποιούν τον κωδικό αριθµό ταυτοποίησης για τις
χρηµατοοικονοµικές τους συναλλαγές µε αυτούς. Περαιτέρω, µέχρι τον Ιούνιο
2014 θα καθιερώσουµε µια κεντρική υπηρεσία η οποία θα ενοποιήσει και
συνδέσει όλους τους διαφορετικούς αριθµούς ταυτοποίησης που
χρησιµοποιούνται τώρα στις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

•

Λογοδοσία προς το κοινό: Θα εισαγάγουµε έναν εύκολα προσβάσιµο
δικτυακό τόπο µέχρι το πρώτο τρίµηνο του 2013 όπου θα δηµοσιοποιείται, σε
µηνιαία βάση, πληροφόρηση ώστε το κοινό να γνωρίζει σχετικά µε το
εκκαθαρισµένο και το ανακτώµενο φορολογικό χρέος. Θα περιλαµβάνει
συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για βασικούς δείκτες απόδοσης
συµπεριλαµβανοµένων υποθέσεων φοροδιαφυγής που στάλθηκαν στη
Μονάδα ∆ιερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών και αποστάλθηκαν
για ποινική δίωξη από την φορολογική διοίκηση.

Παράλληλα µε την εργασία µας µε τη διεύθυνση εσόδων θα εργαστούµε
36.
για να βελτιώσουµε την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών. Έχουµε
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οριστικοποιήσει ένα πλάνο µεταρρύθµισης για τον εκσυγχρονισµό της είσπραξης, µε
εστίαση στην ενίσχυση των εσόδων και της ανάκτησης, στην αναµόρφωση των
επιχειρηµατικών διαδικασιών, των προτύπων απόδοσης και τις σχέσεις µεταξύ των
υπηρεσιών και στη βελτίωση της διαβίβασης πληροφορικών που είναι απαραίτητη
για την επικύρωση των πληρωµών και τη χορήγηση παροχών. Το πλάνο επίσης,
ορίζει τα στάδια προς την ενοποίηση της συλλογής για τη τελική ενσωµάτωσή τους
εντός της φορολογικής διοίκησης µακροπρόθεσµα όταν η οργάνωση και η
διακυβέρνηση έχουν ενδυναµωθεί. Έχουµε συστήσει µια οµάδα εργασίας ανάµεσα
στο Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονοµικών για την προώθηση της
µεταρρύθµισης. Ως πρώτο βήµα, µέχρι το πρώτο τρίµηνο 2013, θα επανεξετάσουµε
τα πρόστιµα και τις κυρώσεις για να επιβεβαιωθεί ότι αυτά αποτρέπουν
αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή και την απάτη.
Η κυβέρνηση δεν θα εισαγάγει άλλες περαιώσεις και κίνητρα για τη
37.
συλλογή ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών ή κοινωνικών εισφορών ούτε θα
επεκτείνει τις υφιστάµενες. Σε αυτό το πλαίσιο οι δόσεις του ΦΕΦΠ που
χορηγήθηκαν εντός του 2012 παραµένουν ως µια εφάπαξ διευθέτηση για την
εξοµάλυνση της επίπτωσης στη ρευστότητα των νοικοκυριών εξαιτίας της εισαγωγής
των πρόσφατων µέτρων ΦΕΦΠ και της εισφοράς αλληλεγγύης και δεν θα δοθεί
παράταση στην υπάρχουσα περαίωση για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Όµως,
θα εξορθολογήσουµε τους διακανονισµούς πληρωµής των δόσεων των χρεών,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ισχύουν για διευθέτηση των φορολογικών
ελέγχων , µε την θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων µε τα οποία θα αντανακλάται
καλύτερα η ικανότητα πληρωµής και µε το περιορισµό του µόνο για τους
φορολογούµενους που βρίσκονται σε προσωρινή οικονοµική δυσχέρεια αλλά
διαθέτουν ιστορικό καλής συµµόρφωσης και λογικές προοπτικές επιχειρηµατικής
βιωσιµότητας.
38.
Η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να διασφαλίσει αυστηρότερο έλεγχο
των γενικών κυβερνητικών δαπανών και να αποτρέψει την συσσώρευση
καθυστερούµενων οφειλών. Η στρατηγική µας εστιάζει σε βελτιωµένο
προϋπολογισµό, αυστηρότερο έλεγχο των αναλήψεων υποχρεώσεων δαπανών και
καλύτερες δηµοσιονοµικές εκθέσεις και παρακολούθηση:
•

Σύνταξη προϋπολογισµού. Για τον περαιτέρω εξορθολογισµό και την
ενίσχυση της διαδικασίας προετοιµασίας, θα εκδώσουµε εγκύκλιο µέχρι τα
τέλη Φεβρουαρίου 2013 όπου θα ρυθµίζονται το ηµερολόγιο, οι προθεσµίες
και ο ρόλος όλων των θεσµικών οργάνων στη διαµόρφωση του εποµένου
ΜΠ∆Σ (2014-17) και του προϋπολογισµού του 2014. Θα τροποποιήσουµε
επίσης τον οργανικό νόµο του προϋπολογισµού για να εισάγουµε, ως τον
Αύγουστο του 2013: (i) τριετή δεσµευτικά ανώτατα όρια δαπανών σε µόνιµη
βάση, ως µέρος του κυλιόµενου ΜΠ∆Σ, και (ii) µια διάταξη που θα παγώνει
εκ των προτέρων το 10 τοις εκατό των διακριτικών πιστώσεων ανά γραµµή
του προϋπολογισµού (που θα εκδοθεί το δεύτερο εξάµηνο του έτους σε
συνάρτηση από την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων). Τέλος, για να
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διασφαλίσουµε την ανεξάρτητη εποπτεία της διαδικασίας προϋπολογισµού,
θα καταστήσουµε επιχειρησιακό το γραφείο προϋπολογισµού του Κράτους
στη Βουλή.
•

∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο. Θα αναπτύξουµε περαιτέρω το δηµοσιονοµικό µας
πλαίσιο ώστε: (i) να εισάγουµε και να καταστήσουµε λειτουργικό ένα εθνικό
σύµφωνο σταθερότητας για τους ΟΤΑ και (ii) να καθιερώσουµε ένα σύστηµα
συµφωνηµένο µε τις ∆ΕΚΟ (που βρίσκονται στη γενική κυβέρνηση) µε
µηνιαίους στόχους προϋπολογισµού και µε κυρώσεις για τη µη υλοποίηση
των στόχων. Θα εφαρµόσουµε την απαραίτητη νοµοθεσία µέχρι τα τέλη 2012.

•

Έλεγχος δαπανών. Η δηµιουργία ελέγχων δαπανών µε βάση τις δεσµεύσεις
παραµένει ο ακρογωνιαίος λίθος για την συγκράτηση των υπερβολικών
εξόδων και της συσσώρευσης εγχώριων καθυστερούµενων οφειλών στα
διάφορα επίπεδα της γενικής κυβέρνησης. Με αυτή την έννοια:
 Μητρώα δεσµεύσεων. Ως προαπαιτούµενη δράση για την
αναθεώρηση, θα διασφαλίσουµε ότι ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει στο µητρώο
δεσµεύσεων µέσω της ηλεκτρονικής πύλης (e-portal) για τουλάχιστο
δύο διαδοχικούς µήνες (συµπεριλαµβανοµένων και των αναδροµικών
αναφορών). Από το τέλος του 2012, θα διασφαλίσουµε ότι τα µητρώα
δεσµεύσεων θα είναι σε λειτουργία στο 90 τοις εκατό των φορέων της
γενικής κυβέρνησης (µε όλες τις υποχρεώσεις να καταχωρούνται µέσα
στο µητρώο κατά τη στιγµή δηµιουργίας τους και όλες οι στήλες του
µητρώου να είναι συµπληρωµένες και συσχετισµένες. Από το Μάρτιο
2013, θα επεκτείνουµε το πεδίο εφαρµογής των δεδοµένων που
συλλέγονται από την ηλεκτρονική πύλη του ΓΛΚ, ώστε να
συµπεριλάβει όλο τον κύκλο δαπανών. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα
συνεχίσει να καταγράφει την αποτελεσµατικότητα των µητρώων
δεσµεύσεων διεξάγοντας στοχευόµενους ελέγχους στους δηµοσίους
φορείς που καλύπτονται από αυτό το σύστηµα.
 Γενικές ∆ιευθύνσεις Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (Γ∆ΧΥ).
Έχουµε εκδώσει µια εγκύκλιο για την υλοποίηση των Γ∆ΧΥ σε όλα τα
αρµόδια υπουργεία και συνεπώς να ενοποιήσουµε όλες τις λειτουργίες
των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών κάτω από το προσφάτως
διορισθέντα οικονοµικό διευθυντή. Επιπρόσθετα, από το τέλος 2012 µία
Υπουργική Απόφαση θα καθορίσει τις οικονοµικές αρµοδιότητες και
εξουσίες των οικονοµικών διευθυντών στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Έτσι, από το τέλος 2012 όλα τα αρµόδια υπουργεία θα έχουν
εγκαταστήσει µία καλά δοµηµένη και λειτουργική Γ∆ΧΥ, αρµόδια για
τη διαχείριση και επίβλεψη όλων των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων: της προετοιµασίας του ΜΠ∆Σ του Υπουργείου
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και υποβολής προτάσεων για το προϋπολογισµό, της εξυγίανσης των
προϋπολογισµών των εποπτευόµενων φορέων, της παρακολούθησης και
της υποβολής εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
 ∆ηµοσιονοµικές Εκθέσεις. Παραµένουµε προσηλωµένοι στη
περεταίρω βελτίωση της ποιότητας των δηµοσιονοµικών εκθέσεων. Εν
προκειµένω: (i) έχουµε δηµιουργήσει µια νέα επιτροπή
παρακολούθησης του Κοινωνικού Προϋπολογισµού ώστε να βελτιωθεί
η δηµοσιονοµική παρακολούθηση των τοµέων της κοινωνικής
ασφάλισης και υγείας, η οποία έχει αρχίσει την εβδοµαδιαία
παρακολούθηση του κοινωνικού προϋπολογισµού έναντι σταθερών
τριµηνιαίων στόχων. Ως τον Ιανουάριο του 2013 η επιτροπή θα θεσπίσει
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο παρακολούθησης του προϋπολογισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των βελτιωµένων συστηµάτων αναφοράς και
ελέγχου του ΕΟΠΥΥ και των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων και
(ii) από το τέλος Μαρτίου 2013, θα επαληθεύσουµε και θα
αξιολογήσουµε τη ποιότητα των αναλυτικών δηµοσιονοµικών
δεδοµένων που συλλέχθηκαν από ένα πρόσφατο πιλοτικό έργο πριν να
το επεκτείνουµε και σε όλους σηµαντικούς φορείς της γενικής
κυβέρνησης.
39.
Η κυβέρνηση θα εκκαθαρίσει τις εγχώριες καθυστερούµενες οφειλές το
δυνατό συντοµότερα ώστε να βοηθήσει στη βελτίωση της ρευστότητας.
Οι συνθήκες που θα πρέπει µια κυβερνητική µονάδα να πληροί ώστε να επιτρέπει την
εκταµίευση χρηµάτων για την εκκαθάριση των καθυστερούµενων οφειλών θα
περιλαµβάνει: για οφειλές δαπανών (i) επαλήθευση των καθυστερούµενων οφειλών
από µια ελεγκτική µονάδα εξωτερική της σχετικής κυβερνητικής µονάδας, (ii)
εγκαθίδρυση από τη µονάδα ενός πλήρως λειτουργικού µητρώου δεσµεύσεων, και
(iii) η αναφορά τουλάχιστο τριών µηνών µε συνεπή δεδοµένα σχετικά µε δεσµεύσεις,
πληρωµές και καθυστερούµενες οφειλές, και για τις επιστροφές φόρων, επιβεβαίωση
των αιτηµάτων από την ελεγκτική µονάδα του Υπουργείου Οικονοµικών (διεύθυνση
πολιτικής εσόδων) Θα διασφαλίσουµε ότι οι επιχορηγούµενοι οργανισµοί που
πληρούν αυτές τις συνθήκες µπορούν να εκκαθαρίσουν τις καθυστερούµενες οφειλές
τους ακόµη και αν η µητρική εταιρία δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Θα
επιβεβαιώσουµε ότι, οι καθυστερούµενες οφειλές δεν καθυστερούν την εκτέλεση της
επιστροφής της φαρµακευτικής δαπάνης (claw back). Όταν επιτύχουµε την
εκκαθάριση όλων των βεβαιωµένων καθυστερούµενων οφειλών, θα ξεκινήσουµε στο
σηµείο εκείνο έναν στοχευµένο έλεγχο στους λογαριασµούς πληρωτέους των φορέων
της γενικής κυβέρνησης για να επιβεβαιώσουµε εάν παραµένουν καθυστερούµενες
οφειλές και να εντοπίσουµε τους φορείς εκείνους που δεν συµµορφώθηκαν όπως
έπρεπε µε τους όρους που τέθηκαν για την εκκαθάριση των καθυστερούµενων
οφειλών (η ολοκλήρωση του ελέγχου θα είναι διαρθρωτικό ορόσηµο για το τέλος
∆εκεµβρίου 2013).
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40.
Θα ενισχύσουµε τη παρακολούθηση των εκτός ισολογισµού
δραστηριοτήτων. Από τον Ιούνιο 2013 θα εγκαταστήσουµε ένα σύστηµα για την
υποβολή µηνιαίων χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων από τις ∆ΕΚΟ που αυτή τη στιγµή
είναι εκτός γενικής κυβέρνησης. Περαιτέρω, θα θέσουµε τους όρους υπό τους
οποίους το δικαίωµα µια τέτοιας ∆ΕΚΟ να λάβει οποιεσδήποτε νέες επιδοτήσεις ή
δάνεια από τη γενική κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση των διαρθρωτικών
µέτρων για την αποκατάσταση της οικονοµικής ευρωστίας, συµπεριλαµβανοµένων
µεταξύ άλλων και περικοπών των δαπανών και αύξησης των τελών, σε συνεννόηση
µε το εποπτεύων υπουργείο και το Υπουργείο Οικονοµικών.
41.
Θα συνεχίσουµε να παρακολουθούµε την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών
θεσµικών µεταρρυθµίσεων µέσω ποσοτικών δεικτών. Προτείνουµε δυο νέα
διαρθρωτικά ορόσηµα για το τέλος Ιουνίου και τέλος ∆εκεµβρίου 2013, που
καλύπτουν την επίτευξη των δεικτών της διαχείρισης εσόδων συµπεριλαµβανοµένων
και των στόχων των ελέγχων. Έχουµε επίσης προτείνει δύο νέα διαρθρωτικά
ορόσηµα για το τέλος Ιουνίου 2013 και το τέλος ∆εκεµβρίου 2013 που καλύπτουν
την επίτευξη δηµοσίων οικονοµικών δεικτών διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της
εφαρµογής του ελέγχου δαπανών στους αρµόδιους φορείς. Το συνηµµένο Τεχνικό
Μνηµόνιο Συνεννόησης παρέχει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τους ποσοτικούς
στόχους. Στην πέµπτη αναθεώρηση του προγράµµατος, θα επικεντρωθούµε στην
συνολική πρόοδο των µεταρρυθµίσεων της φορολογικής διοίκησης.
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Πίνακας 1α – Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης
(δισεκατοµµύρια Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
2012
Μάρτιος 2012
Προγ. 1/
Πραγµατοπ.

Ιούνιος 2012
Προγ. 1/
Πραγµατοπ.

Σεπτέµβριος 2012
Προγρ. 1/ Πραγµατοπ.

-2,5

1,0

-6,0

-2,9

-6,3

-2,0

13,9

13,3

29,2

26,8

44,4

38,3

340

289,9

340,0

308

340

308

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Κριτήρια Απόδοσης
1. Κατώτατο όριο στο τροποποιηµένο πρωτογενές
χρηµατικό διαθέσιµο της γενικής κυβέρνησης
2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισµού
3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής
κυβέρνησης
4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούµενες
από την κεντρική Κυβέρνηση
5. Οροφή στη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων εξωτερικών πληρωµών του εξωτερικού
χρέους που έχει συµφωνήσει ή εγγυηθεί η γενική
κυβέρνηση 2/
6. Οροφή στη συσσώρευση νέων εγχώριων
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων (στενός ορισµός)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,7

0,0

0,9

Ενδεικτικοί στόχοι
7. Οροφή στη συσσώρευση νέων εσωτερικών
υπερήµερων χρεών από τη γενική κυβέρνηση
8. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις

0,0
0,03

0,6
0,00

0,0
0,03

0,7
0,00

0,0
1,20

1,3
0,00

1. Σωρευτικά από 1ης Ιανουαρίου 2012 (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
2. Εφαρµόζεται σε συνεχή βάση από την έγκριση του προγράµµατος
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Πίνακας 1β – Ελλάδα: Ποσοτικά Κριτήρια Απόδοσης Προγράµµατος 1/
(δισεκατοµµύρια Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Κριτήρια Απόδοσης
1. Κατώτατο όριο στο τροποποιηµένο πρωτογενές χρηµατικό
διαθέσιµο της γενικής κυβέρνησης
2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού
3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης
4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούµενες από την
κεντρική Κυβέρνηση 2/
5. Οροφή στη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
εξωτερικών πληρωµών του εξωτερικού χρέους που έχει συµφωνήσει
ή εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση 3/
6. Οροφή στη συσσώρευση νέων εγχώριων ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων (στενός ορισµός) 2/
7. Οροφή στη συσσώρευση νέων εσωτερικών υπερήµερων χρεών
από τη γενική κυβέρνηση 2/
8. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/
Ενδεικτικοί στόχοι
1. Κατώτατο όριο στο τροποποιηµένο πρωτογενές χρηµατικό
διαθέσιµο της γενικής κυβέρνησης
2. Οροφή στις πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού
3. Οροφή στο συνολικό κρατικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης
4. Οροφή ως προς τις νέες εγγυήσεις παραχωρούµενες από την
κεντρική Κυβέρνηση 2/
5. Οροφή στη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
εξωτερικών πληρωµών του εξωτερικού χρέους που έχει συµφωνήσει
ή εγγυηθεί η γενική κυβέρνηση 3/
6. Οροφή στη συσσώρευση νέων εγχώριων ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων (στενός ορισµός) 2/
7. Οροφή στη συσσώρευση νέων εσωτερικών υπερήµερων χρεών

2012
∆εκέµβριος
2012

2013
Μάρτιος
2013

Ιούνιος 2013

Σεπτέµβριος
2013

∆εκέµβριος
2013

2014
∆εκέµβριος
2014

2015
∆εκέµβριος
2015

-3,8
56,8
340

1,5
13,9
347

0,5
26,0
347

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

0,2

0,2

0,2

…

…

…

…

…

0,0

0,0

0,0

…

…

…

…

…

3,6

3,0

2,0

…

…

…

…

…

…
…

…
…

…
…

…
1,8

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

1,0
38,8
347

0,2
55,8
347

3,2
52,1
…

5,1
50,2
…

7,3
50,6
…

…

…

…

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

…

…

…

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

…
8,0

…
4,5

…
3,0

1,0
1,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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2016
∆εκέµβριος
2016

…
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από τη γενική κυβέρνηση 2/
8. Κατώτατο όριο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 4/
1.
2.
3.
4.

3,20

0,1

Σωρευτικά από 1ης Ιανουαρίου του έτους στόχου εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά
Σωρευτικά από 1ης Οκτωβρίου 2012
Εφαρµόζεται σε συνεχή βάση
Μετά
το
2012,
υπολογιζόµενο
σε

1,1

σωρευτική

37

…

βάση

2,5

από

4,3

1ης

6,3

Ιανουαρίου

8,2

201
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Πίνακας 2. Ελλάδα: ∆ιαρθρωτικά Ορόσηµα υπό την ∆ιευρυµένη Συµφωνία
Μέτρο
Τέλος Μαρτίου 2012
1. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται ώστε να παρέχει τις τεχνικές λεπτοµέρειες
του πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
Η Τράπεζα της Ελλάδος να ολοκληρώσει µια στρατηγική αξιολόγηση των
επιχειρηµατικών σχεδίων των τραπεζών.
Τέλος Ιουνίου 2012
3. Η Κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα ουδέτερο για το προϋπολογισµό πακέτο
φορολογικής µεταρρύθµισης, που να περιλαµβάνει: (i) Τη κατάργηση του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την αντικατάστασή του από απλούστερη
νοµοθεσία, (ii) τη κατάργηση αρκετών φοροαπαλλαγών και προνοµιακών
καθεστώτων, (iii) την απλοποίηση του ΦΠΑ και της δοµής του φορολογικού
συντελεστή ακίνητης περιουσίας, (iv) µια πιο οµοιόµορφη φορολογική
µεταχείριση του εισοδήµατος κεφαλαίου και, (v) ένα απλοποιηµένο
πρόγραµµα φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων .
4. Η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει την επανεξέταση των προγραµµάτων
κοινωνικών δαπανών ώστε να προσδιορίσει 1 τοις εκατό του ΑΕΠ σε
εξοικονοµήσεις , ενώ την ίδια ώρα να διατυπώσει προτάσεις για την ενίσχυση
του διχτυού ασφαλείας.
5. Η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις της δηµόσιας διοίκησης ώστε
να προσδιορίσει 1 τοις εκατό του ΑΕΠ σε εξοικονοµήσεις.
2.

Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριµηνιαίους στόχους απόδοσης για τη
εισπρακτική διοίκηση
7. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριµηνιαίους στόχους απόδοσης στη
διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών
Τέλος Σεπτεµβρίου 2012
8. Η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη στρατηγική για ενίσχυση της συλλογής των
ασφαλιστικών εισφορών
9. Η Κυβέρνηση να προσαρµόσει τις συντάξεις, µε προστασία των
χαµηλοσυνταξιούχων και της βάσης ασφαλιστικών εισφορών, να επιτρέψει
την πλήρως χρηµατοδοτούµενη µείωση των συντελεστών (αθροιστικά 5 τοις
εκατό από την 1η Ιανουαρίου 2012)
6.

Σηµαντική
σχετικότητα

Μακροοικονοµική

Να ενισχύει το χρηµατοπιστωτικό
τοµέα
Να ενισχύει το χρηµατοπιστωτικό
τοµέα

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση
ως προαπαιτούµενη δράση για τη
1η αναθεώρηση
Ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση

Να απλοποιήσει το φορολογικό
σύστηµα,
να
αυξήσει
την
αποτελεσµατικότητα του και να
διευρύνει τη φορολογική βάση

Εκκρεµεί

Να βοηθήσει στην επίτευξη των
µεσοπρόθεσµων
δηµοσιονοµικών
στόχων

Ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση

Να βοηθήσει στην επίτευξη των
µεσοπρόθεσµων
δηµοσιονοµικών
στόχων
Να βελτιώσει την είσπραξη φόρων

Ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση

Να
περιλαµβάνει
καθυστερούµενες οφειλές

∆εν παρατηρήθηκε

τις

Να βελτιώσει τη συλλογή των
ασφαλιστικών εισφορών
Να βελτιώσει το κόστος εργασίας
ανά µονάδα προϊόντος και την
ανταγωνιστικότητα

∆εν παρατηρήθηκε

Ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση
∆εν παρατηρήθηκε

Πίνακας 3. Ελλάδα: Προαπαιτούµενες ∆ράσεις
Μέτρο

Μακροοικονοµική
σηµασία

κρίσιµη

Κατάσταση

∆ιαρθρωτικά
1. Η Κυβέρνηση παίρνει µέτρα για την απελευθέρωση των βασικών αγορών προϊόντων και
υπηρεσιών (Παραρτήµατα I.1-I.2).
2. Η Κυβέρνηση παίρνει µέτρα για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
της θέσπισης χρονοδιαγράµµατος για την αναµόρφωση της ρύθµισης του κατώτατου
µισθού, καθώς της µείωσης του κόστους εξόδου από την αγορά εργασίας και του µη
µισθολογικού κόστους (Παράρτηµα ΙΙ).

Για
την
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας και την
προώθηση της απασχόλησης.

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε

3. Η Κυβέρνηση παίρνει µέτρα για την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για τις
αποκρατικοποιήσεις, µεταφέρει την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων στον
ισολογισµό του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων, καθώς και για την εξάλειψη των νοµικών
εµποδίων για τις αποκρατικοποιήσεις (Παράρτηµα ΙΙΙ).

Ολοκληρώθηκε

Χρηµατοπιστωτικά
4. Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος να ανακοινώσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες των
τραπεζών, και να ζητήσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι το τέλος Απριλίου 2013.

∆ιατήρηση της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα.

Ολοκληρώθηκε

5. Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον σχεδιασµό του
προγράµµατος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την εξυγίανση και να τον
ανακοινώσουν στις τράπεζες.

Ολοκληρώθηκε

6. Το ΤΧΣ να λάβει µέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος (παράρτηµα IV).

Ολοκληρώθηκε

∆ηµοσιονοµικά
7. Η Κυβέρνηση να υιοθετήσει και δηµοσιεύσει τον προϋπολογισµό για το 2013 και τη
µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική (2013-16).
8. Η Κυβέρνηση να θεσπίσει και να εφαρµόζει τα µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των
στόχων για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2014 (Παράρτηµα V).

Συµβολή στην αποκατάσταση της
δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας.

Ολοκληρώθηκε

Εκκρεµεί

9. Η Κυβέρνηση να εφαρµόσει µέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης
(Παράρτηµα VI).

Ολοκληρώθηκε

10. Ο ΕΟΠΥΥ να δηµοσιεύσει, χρησιµοποιώντας µητρώα δεσµεύσεων, 2 συνεχόµενους µήνες
δηµοσιονοµικών στοιχείων.

Ολοκληρώθηκε
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Πίνακας 4. Ελλάδα: Ισχύοντα και προτεινόµενα διαρθρωτικά ορόσηµα (∆εκέµβριος 2012-∆εκέµβριος 2013)
Μέτρο

Κατάσταση/Μακροοικονοµική
σηµασία

Τέλος ∆εκεµβρίου 2012
1.

Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριµηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση εσόδων

•

Μη διαθέσιµη κατάσταση

2.

Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριµηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης γα τη διαχείριση των δηµοσίων
οικονοµικών

•

Μη διαθέσιµη κατάσταση

3.

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τον έλεγχο και τον καθαρισµό της ισχύουσας νοµοθεσίας που καλύπτει τον
κατάλογο των επαγγελµάτων και τις οικονοµικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
έκθεσης του ΚΕΠΕ µε τίτλο «∆εύτερη έκθεση σχετικά µε τις επιπτώσεις της ελευθέρωσης Κατοχυρωµένα
Επαγγέλµατα"

•

Μη διαθέσιµη κατάσταση

•

Χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα

Τέλος Ιανουαρίου 2013
4.

Η Τράπεζα TT θα εκκαθαριστεί µε τη µεταφορά των καλών περιουσιακών της στοιχείων, των καταθέσεων
και της χρηµατοδότησης από ΕΚΤ/ELA σε µία µεγάλη τράπεζα (µέσω P&A), και των προβληµατικών
στοιχείων ενεργητικού σε µία κακή τράπεζα (¶20). [Προτεινόµενο]

Τέλος Φεβρουαρίου 2013
5.

Θέσπιση νόµου για την ίδρυση ενός νέου ηµι-αυτόνοµου οργανισµού φορολογίας, ο οποίος νόµος θα
καθορίζει το βαθµό της αυτονοµίας, το πλαίσιο διακυβέρνησης, λογοδοσίας, και την αρχική στελέχωση του
οργανισµού (¶30). [Προτεινόµενο]

6.

Η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τα πλάνα στελέχωσης για τα υπουργεία και να τα χρησιµοποιήσει για τον
προσδιορισµό των θέσεων και των υπαλλήλων που πλεονάζουν και στη βάση αυτή να θέσει τριµηνιαίους
στόχους για υποχρεωτικές αποχωρήσεις µέχρι το τέλος του 2014. (¶30). [Προτεινόµενο]

• Βιωσιµότητα
των
οικονοµικών (έσοδα)

δηµόσιων

Τέλος Απριλίου 2013
7.

Και οι 4 µεγάλες τράπεζες ικανοποιούν τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που τίθενται από την ΤτΕ
(¶19). [Προτεινόµενο]

• Χρηµατοπιστωτική σταθερότητα

Τέλος Μαΐου 2013
Υιοθέτηση ενός νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών και απλοποίηση της νοµοθεσίας του φόρου
εισοδήµατος (¶35)
Τέλος Ιουνίου 2013
8.

9.

Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριµηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση εσόδων (¶41).
[Προτεινόµενο]

• Βιωσιµότητα
των
οικονοµικών (έσοδα)

δηµόσιων

• Βιωσιµότητα
των
οικονοµικών (έσοδα)

δηµόσιων

10. Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριµηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης γα τη διαχείριση των δηµοσίων
οικονοµικών (¶41). [Προτεινόµενο]

• Βιωσιµότητα
των
δηµόσιων
οικονοµικών (προϋπολογισµός)

11. Πλήρης εξυγίανση όλων των µη µεγάλων αφερέγγυων τραπεζών µε χαµηλούς κεφαλαιακούς δείκτες (¶20).
[Προτεινόµενο]

• Χρηµατοπιστωτική σταθερότητα

Τέλος Ιουλίου 2013
12. Οι Τράπεζες επικαιροποιούν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και τα υποβάλλουν για έγκριση στην Γ∆
Ανταγωνισµού (¶23). [Προτεινόµενο]

• Χρηµατοπιστωτική σταθερότητα

Τέλος Σεπτεµβρίου 2013
13. Το Υπουργείο Οικονοµικών παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη λίστα µικροφόρων και επιβαρύνσεων, και
είτε τους καταργεί, είτε τους µεταφέρει (µαζί µε την αντίστοιχη δαπάνη) στον προϋπολογισµό κεντρικής
κυβέρνησης (¶9). [Προτεινόµενο]

• Ανάπτυξη/ανταγωνιστικότητα
(επιχειρηµατικό περιβάλλον)

Τέλος Νοεµβρίου 2013
14. Θέσπιση νοµοθεσίας για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για: (i) τη
διεύρυνση της βάσης εισφορών (ii) την απλούστευση των ασφαλιστικών κατηγοριών εισφορών σε διάφορα
ταµεία (iii) απαλλαγή από µικροφόρους και επικέντρωση σε εισφορές, και (iv) µείωση ποσοστού εισφορών
κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες. Οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να έχουν εισαχθεί πλήρως µέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2015 και θα είναι ουδέτερες από άποψη εσόδων και της διατήρησης της αναλογιστικής
ισορροπίας των διαφόρων ταµείων (¶10). [Προτεινόµενη]

• Ανάπτυξη/ανταγωνιστικότητα
(επιχειρηµατικό περιβάλλον)

Τέλος ∆εκεµβρίου 2013
15. Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τριµηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση εσόδων (¶41).
[Προτεινόµενο].
16. Η Κυβέρνηση εκπληρώνει τους τριµηνιαίους ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για την διαχείριση των

• Βιωσιµότητα
των
οικονοµικών (έσοδα)
• Βιωσιµότητα
των

δηµόσιων
δηµόσιων

δηµοσίων οικονοµικών (¶41). [Προτεινόµενο].
17. Η ΤτΕ ολοκληρώνει τη συνέχεια της προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων για όλες τις τράπεζες
βασιζόµενη σε δεδοµένα τέλους Ιουνίου 2013, χρησιµοποιώντας µεθοδολογία που σχεδιάστηκε σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, και επικαιροποιεί τις κεφαλαιακές ανάγκες
των τραπεζών σ’ αυτή τη βάση (¶23). [Επανεισαγωγή από τα τέλη Ιουνίου].
18. Το Υπουργείο Οικονοµικών ολοκληρώνει έναν στοχευµένο έλεγχο των πληρωτέων λογαριασµών της
γενικής Κυβέρνησης , προκειµένου να επιβεβαιώσει αν αποµένουν ληξιπρόθεσµες οφειλές και για να
εξακριβώσει τη συµµόρφωση µε τους όρους που έχουν τεθεί για την εκκαθάριση των καθυστερούµενων.
(¶39) [Προτεινόµενο].

οικονοµικών (προϋπολογισµός)
• Χρηµατοπιστωτική σταθερότητα

• Βιωσιµότητα

των
οικονοµικών (χρέος)

δηµόσιων
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Παράρτηµα I.1: ∆ράσεις στην αγορά προϊόντων
Αγορά καυσίµων
•

Να επιτραπεί σε ανεξάρτητα πρατήρια καυσίµων να διατηρούν και να εκµεταλλεύονται φορτηγά
βυτιοφόρα πάνω από 8 τόνους, και να χρησιµοποιούν οποιοδήποτε µέγεθος βυτιοφόρου για να
παραλάβουν (εισαγόµενα) καύσιµα, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πρότυπα ασφάλειας για τη
µεταφορά των καυσίµων.

•

Να επιτραπεί στα πρατήρια καυσίµων να χρησιµοποιούν βυτιοφόρο δηµόσιας χρήσης για τη µεταφορά
καυσίµων χωρίς να χρειάζεται να έχουν τις προϋποθέσεις για να διαθέτουν τα δικά τους ιδιωτικής χρήσης
βυτιοφόρα.

•

Να εκδοθούν τεχνικές προδιαγραφές και χρονοδιάγραµµα προκειµένου να εφαρµοστεί το σύστηµα
µέτρησης εισροών – εκροών σε όλα τα πρατήρια καυσίµων— µε καταληκτική ηµεροµηνία για τις
περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 2013, τις άλλες µεγάλες πόλεις µέχρι το Σεπτέµβριο
του 2013, και το υπόλοιπο της χώρας µέχρι το Μάρτιο του 2014.

• Έκδοση της εφαρµοστικής ΥΑ για συστήµατα GPS στα βυτιοφόρα καυσίµων, µε ισχύ τέλος του 2012.
Λιανεµπόριο
•

Να επιτραπεί η πώληση από σουπερµάρκετ προσυσκευασµένου φαγητού, συµπεριλαµβανοµένου του
κρέατος, θαλασσινών, τυριού και αλλαντικών.

•

Να επιτραπεί η πώληση στα παντοπωλεία µη εδώδιµων προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένου του γάλακτος
για βρέφη, καπνού, εφηµερίδων και περιοδικών.

•

Να επιτραπεί στα παντοπωλεία να πωλούν αγαθά εκτός τροφίµων, τηρώντας την υγιεινή και ασφάλεια
των τροφίµων.

•

Κατάργηση όλων των περιορισµών σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου για την πώληση των
προϊόντων διατροφής.

•

Να επιτραπεί η αποσύνδεση των ωρών εργασίας όλων των υπαλλήλων σε επιχειρήσεις (όπως ορίζονται
στο νόµο 1037/1971 και σε σχετική εφαρµοστική νοµοθεσία) από τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.

• Να αλλάξει ο νόµος ώστε να διευκρινιστεί ότι επιτρέπονται οι διακοπές στις βάρδιες σε όλα τα
καταστήµατα λιανικής πώλησης (συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µε συνεχές πρόγραµµα εργασίας).

Μεταφορές
•

Να αρθούν οι περιορισµοί για ενοικίαση φορτηγών, ηµιφορτηγών και υπηρεσιών σοφέρ.

• Να επιτραπούν οι υπηρεσίες µεταφοράς µε λεωφορείο από ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία µε τη
χρήση µικρών οχηµάτων (λιγότερο από 12 θέσεις) και πακέτα για µικρά φορτηγά και οχήµατα παντός
εδάφους.
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Παράρτηµα I.2 ∆ράσεις για Κατοχυρωµένα Επαγγέλµατα
Απελευθέρωση επαγγελµάτων / οικονοµικών δραστηριοτήτων που καλύφθηκαν σε προηγούµενες
αναθεωρήσεις:
•

Λιµενεργάτες για χερσαίες εργασίες: κατάργηση προκαθορισµένων τελών για φορτο-εκφορτωτικές
υπηρεσίες. Αφαίρεση της αρµοδιότητας της επιτροπής ρύθµισης απασχόλησης λιµενεργατών να ενεργεί ως
αρχή αδειοδότησης.

•

Ορκωτοί εκτιµητές: Εξάλειψη των ελάχιστων αµοιβών, του numerus clausus, και της προϋπόθεσης της
ιθαγένειας. Να επιτραπεί σε νοµικά πρόσωπα να ασκήσουν το επάγγελµα. Και να αρθούν οι περιορισµοί που
θέτουν τοµείς αποκλειστικής άσκησης προς αυτό το επάγγελµα.

•

Λογιστές και φοροτεχνικοί: να διευκρινιστεί στην ότι η επαγγελµατική ταυτότητα θα εκδίδεται αυτόµατα
εντός τριών µηνών και να διευκρινιστεί πως ο αρµόδιος οργανισµός για την αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων είναι το ΣΑΕΠ.

•

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης: Να αρθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθµού υπαλλήλων. Να επιτραπεί η
παροχή συµβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

•

Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας: Να επιτραπεί στους εργοδότες των ΙΓΣΕ, εκτός του διευθυντή, να
µεσολαβούν. Να αρθούν οι περιορισµοί σχετικά µε τον ελάχιστο χώρο γραφείων και τον τεχνολογικό
εξοπλισµό.

•

∆ικηγόροι. Άρση: της υποχρεωτικής δικηγορικής παρουσίας σε πράξεις επί ακινήτων µε άµεση ισχύ για τον
πωλητή και από 31-12-2013 για τον αγοραστή, µε µοναδικό όριο συναλλαγών τις 80000 ευρώ, της
παρουσίας δικηγόρου για τα συµβόλαια ανταλλαγής ακίνητης περιουσίας καθώς και για τις χαριστικές
δικαιοπραξίες. Της κλίµακας των ελάχιστων µηνιαίων ποσών για τους δικηγόρους του ιδιωτικού τοµέα για
υπηρεσίες που παρέχονται µε σταθερή περιοδική αµοιβή, µε την επιφύλαξη των κανονισµών αµοιβών για
ασκούµενους δικηγόρους και του κατώτερου µισθού για τους εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα όπως
προβλέπεται από το νόµο 4046/2012.

•

Κτηµατοµεσίτες: Να καταργηθεί η περίοδος δοκιµασίας για κτηµατοµεσίτες

•

Ξεναγοί: Να ανοίξει το επάγγελµα προς κατόχους συναφών πανεπιστηµιακών πτυχίων.

•

Αναλογιστές: να διακοπεί η τρέχουσα πρακτική της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος να ορίζει έµµεσα τον
αριθµό επιτυχόντων στις εξετάσεις.

Να αφαιρεθούν οι ακόλουθοι περιορισµοί για τα ακόλουθα επαγγέλµατα/επιχειρήσεις:
•

Φορτοεκφορτωτές στα λιµάνια: Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, κατάργηση πάγιων τελών για
υπηρεσίες φόρτωσης και εκφόρτωσης και να επιτραπεί να απασχολούνται φορτοεκφορτωτές υπό καθεστώς
ιδιωτικού δικαίου.

•

Εκτελωνιστές: κατάργηση ελαχίστων τελών. Άρση γεωγραφικών περιορισµών, απαιτήσεις εθνικότητας, και
όριο ηλικίας. Να επιτραπεί σε νοµικά πρόσωπα να εκπροσωπούν άλλους στο τελωνείο, να επιτραπεί σε όλα
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα να διεκπεραιώνουν τελωνειακές διατυπώσεις, χωρίς να χρησιµοποιούν τις
υπηρεσίες εκτελωνιστή. Και να αρθεί η ανάγκη να ανανεώνονται οι άδειες των εκτελωνιστών κάθε χρόνο.

•

Περίπτερα και καντίνες σε δηµόσια κτίρια: Να αφαιρεθούν οι περιορισµοί αδειοδότησης προς όφελος
συγκεκριµένων οµάδων.

•

Τουριστικά γραφεία: κατάργηση προ-έγκρισης ελαχίστου απαιτούµενου χώρου γραφείων, και µείωση του
απαιτούµενου ποσού τραπεζικών εγγυήσεων.

•

Ιδρύµατα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Άρση περιορισµών στην ιδιωτική εκπαίδευση συνεπείς µε τη
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γνωµοδότηση 20/VI/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού.
•

Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας: τροποποίηση της τοµεακής νοµοθεσίας ώστε
να εξαλειφθούν οι ασυνέπειες µε τον νόµο του 2011 για τα επαγγέλµατα

•

Πρακτορεία διανοµής τύπου: αφαίρεση συστήµατος προέγκρισης και επέκταση του αριθµού των
διεκπεραιωµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων

•

Επιθεωρητές ενέργειας: να αφαιρεθούν οι ελάχιστες αµοιβές, να τροποποιηθεί η ειδική τοµεακή νοµοθεσία
για την κατάργηση ελάχιστων αµοιβών για τις υπηρεσίες επιθεώρησης ενέργειας, και να απλοποιηθεί η
αδειοδότηση.
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Παράρτηµα II: ∆ράσεις στην Αγορά Εργασίας
Προσδιορισµός ελαχίστου µισθού
•

Η κυβέρνηση θα δηµιουργήσει ένα χρονοδιάγραµµα για τη µεταρρύθµιση του κατώτατου
µισθού στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο:
 Ο βασικός κατώτατος µισθός και τα επιδόµατα ωρίµανσης που καθορίζει η εθνική
γενική συλλογική σύµβαση εργασίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένα
µηχανισµό ελάχιστου µισθού που θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο µετά από πρόταση
της κυβέρνησης (που πρέπει να γίνει µετά από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς
εταίρους και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες)
 Το σύστηµα θα τεθεί σε ισχύ µέχρι το τέλος Μαρτίου 2013. Σε αυτό το σηµείο ο κατά
νόµο ελάχιστος µισθός και τα επιδόµατα ωρίµανσης θα τεθούν ίσα µε τα επίπεδα που
έχουν συµφωνηθεί κατά την έγκριση του Προγράµµατος ∆ιευρυµένης
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιευκόλυνσης (EFF) το Φεβρουάριο του 2012 και θα παγώσουν
σε αυτά τα επίπεδα. ∆εν θα υπάρξουν άλλα επιδόµατα.
 Οι γενικές-εθνικές, τοµεακές, και ατοµικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις
εργασίας θα παραµείνουν χωρίς δέσµευση να προσδιορίσουν υψηλότερους µισθούς
από τα κατά νόµο επίπεδα που τίθενται από την Κυβέρνηση, και ελεύθερες να
προσδιορίσουν επιδόµατα διαφόρων κατηγοριών, αλλά αυτές θα είναι δεσµευτικές
µόνο για τους υπογράψαντες αυτές τις συµβάσεις.
 Μέχρι το Q1 2014 η Κυβέρνηση θα εκτιµήσει αν ο µηχανισµός είναι επαρκής για να
αντιµετωπίσει την ανεργία και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και αν είναι
αρκετά απλός για να τεθεί σε εφαρµογή αποτελεσµατικά από τις επιχειρήσεις.

Μη µισθολογικά εργατικά κόστη
•

Σχετικά µε τα κόστη απόλυσης, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία προκειµένου να
µειώσει την περίοδο προειδοποίησης απόλυσης στους 4 µήνες και να θέσει ανώτατο όριο
στην ελάχιστη νόµιµη αποζηµίωση απόλυσης τους 12 µήνες (διατηρώντας την υπάρχουσα
σύνδεση µεταξύ χρόνου παραµονής στην εργασία και ελάχιστης αποζηµίωσης για χρόνους
παραµονής στην εργασία µικρότερους από την οροφή). Εάν η οροφή έχει ήδη ξεπεραστεί
κατά την ηµεροµηνία της µεταρρύθµισης το συσσωρευµένο ποσό θα εξαιρεθεί, αλλά µε το
ελάχιστο ποσό πέραν των 12 µηνών να υπόκειται σε µία οροφή €2000 το µήνα. Επιπλέον,
προκειµένου να εξασφαλιστεί ίση και δίκαιη µεταχείριση για όλους τους υπαλλήλους και
επαγγέλµατα, σε αυτούς όπου τα τιθέµενα από το νόµο κόστη αποζηµιώσεων υπερβαίνουν
τα προβλεπόµενα στον κανόνα που µόλις περιγράφηκε, η αποζηµίωση απόλυσης θα
ευθυγραµµιστεί µε τον κανόνα που µόλις περιγράφτηκε.

•

Το Υπουργείο Εργασίας θα εκδώσει υπουργική απόφαση για τη µείωση του διοικητικού
φόρτου µε: (i) την κατάργηση της απαίτησης για εκ των προτέρων υποβολή των
προγραµµάτων εργασίας στις επιθεωρήσεις εργασίας (ii) άρση της προέγκρισης από τις
επιθεωρήσεις εργασίας των υπερωριών, βιβλίων κίνησης, του βιβλίου καθηµερινής
εργασίας των εργαζοµένων στις κατασκευές, καθώς και εφαρµογές για την κατάτµηση της
άδειας (µε εξαίρεση την περίπτωση των προεγκρίσεων για ανήλικους εργαζόµενους).

•

Η Κυβέρνηση θα αυξήσει την αποδοτικότητα της εργασίας µέσα στα συνολικά όρια της
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εβδοµάδας εργασίας (40 ώρες) µέσω: (i) εφαρµογής των γενικών κανόνων σχετικά µε τον
µέγιστο αριθµό ηµερών εργασίας σε τοµείς που δεν καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες
(ii) επαναπροσδιορισµού του ελαχίστου ορίου ηµερήσιας ανάπαυσης στις 11 ώρες (iii)
επιτρέποντας την δύο υποχρεωτικά συνεχόµενων εβδοµάδων άδεια να ληφθεί οποιαδήποτε
στιγµή µέσα στο χρόνο για τους τοµείς που παρουσιάζουν εποχικότητα.
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Παράρτηµα III. ∆ράσεις σχετιζόµενες µε Αποκρατικοποιήσεις
Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για αποκρατικοποιήσεις
•

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει επικαιροποιηµένο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων στο Κοινοβούλιο µε το ΜΠ∆Σ
2012-2016.

•

Το ΤΑΙΠΕ∆ δηµοσιεύει την εξαµηνιαία επικαιροποίηση του σχεδίου ανάπτυξης περιουσίας που θα
περιλαµβάνει µια γενική επισκόπηση του χαρτοφυλακίου µε περιγραφή των στοιχείων προς
αποκρατικοποίηση ένα χρονοδιάγραµµα για τους προγραµµατισµένου διαγωνισµούς και στόχους για
συνολικές εισπράξεις στο τρέχον και το επόµενο έτος.

•

Να τροποποιηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας του ΤΑΙΠΕ∆,
προκειµένου να διευκρινιστεί ότι η «εύλογη αιτία» που απαιτείται για την αντικατάσταση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται κυρίως από την αδικαιολόγητη αναστολή ή από την εκ προθέσεως θέση
σε κίνδυνο των στόχων του ΤΑΙΠΕ∆ µε πράξεις ή παραλείψεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του.

•

Να τροποποιηθεί ο νόµος 3986/2011 ώστε να απαιτεί τη δηµοσίευση των τριµηνιαίων εκθέσεων του
ΤΑΙΠΕ∆ σχετικά µε τις δραστηριότητες και τους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς του,
συµπεριλαµβανοµένου ενός λεπτοµερούς λογαριασµού κερδών και ζηµιών, κατάστασης ταµειακών ροών,
καθώς και του ισολογισµού, εντός 60 ηµερών από το τέλος κάθε τριµήνου.

Μεταφορά ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων
•

Μεταφορά στο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων προς αποκρατικοποίηση του ΤΑΙΠΕ∆ της πλήρους
και άµεσης κυριότητα (µετοχών ή δικαιωµάτων παραχώρησης) των: Εγνατία Αυτοκινητόδροµοι τα
περιφερειακά λιµάνια της Ελευσίνας, Λαυρίου, Ηγουµενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Καβάλα,
Κέρκυρα, Πάτρα, Ηράκλειο και Ραφήνα)

•

Υπογραφή συµβολαίου µεταξύ ΤΑΙΠΕ∆ και ΥΠΟΙΚ για τη χρήση των δικαιωµάτων ψήφου στην ΕΛΒΟ.

•

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που να εξασφαλίζει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις των
δικαιωµάτων ψηφιακών µερισµάτων θα µεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕ∆.

•

Τα υπουργεία / κυβερνητικοί φορείς να παρέχουν στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας πλήρη
πρόσβαση στο απόθεµα όλων των ακινήτων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο.

Κατάργηση νοµικών εµποδίων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων
•

Τροποποίηση / κατάργηση καταστατικών διατάξεων εταιρειών που αποκλίνουν από το νόµο περί ιδιωτικών
εταιρειών (∆ΕΗ, ΟΛΠ και ΟΛΘ, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ και ΕΥ∆ΑΠ, λιµάνια, κλπ.), συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
περιορισµών στα δικαιώµατα ψήφου των ιδιωτών µετόχων.

•

Έναρξη της διαδικασίας ΕΣΧΑ∆Α (έκδοση περιβαλλοντικής µελέτης) για Αφάντου και Κασσιόπη.

Σύµβουλοι / Προσφορές
•

Έναρξη του διαγωνισµού για την πρόσληψη των συµβούλων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
δηµοσίων συµβάσεων, για την ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, Φυσικού Αερίου Νότιας Καβάλας, ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

49
Παράρτηµα IV. ∆ράσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα
• Το ΤΧΣ θα ολοκληρώσει τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο (due diligence) των µεγάλων
τραπεζών. Αυτό θα περιλαµβάνει µια αναθεώρηση της διακυβέρνησης, όπως δάνεια
σε συσχετιζόµενα µέρη, ποιότητα περιουσιακών στοιχείων, και τη συγκέντρωση
κινδύνων και τυχόν ευρήµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον επόπτη θα
κοινοποιούνται στην ΤτΕ.
• Ανακοίνωση στις τράπεζες των όρων αναφοράς για ελεγκτές τραπεζών, µε οδηγίες για
τους ελεγκτές να αρχίσουν τις εργασίες τους το αργότερο µέχρι τα µέσα Ιανουαρίου
2013.
• Τροποποίηση των νόµων του ΤΧΣ ώστε να ορίζουν σαφώς ότι το ∆Σ του ΤΧΣ
συµπεριλαµβανοµένων και των παρατηρητών, θα πρέπει να ενηµερώνεται για όλες τις
αποφάσεις των µεγάλων τραπεζών που έχουν επιπτώσεις στα δικαιώµατα του ΤΧΣ ως
µετόχου / επενδυτή. Οι πληροφορίες αυτές, µόλις ληφθούν από και µέσω του διοικητή
του ΤΧΣ, θα πρέπει να παρέχονται 1 µέρα τουλάχιστο πριν από κάθε συνάντηση του
∆Σ του ΤΧΣ που πρόκειται να λάβει αποφάσεις για τις τράπεζες.
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Παράρτηµα V. ∆ηµοσιονοµικά Μέτρα
Μισθολογική ∆απάνη ∆ηµοσίου Τοµέα:
•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για τη αποτελεσµατική µείωση των µηνιαίων αποδοχών των εργαζοµένων στο
πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων µισθών (εκτός από τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τα επιδόµατα του
καλοκαιριού), σε ισχύ από 1 Αυγ 2012, µε το ακόλουθο σχέδιο οριακής µείωσης: 2 τοις εκατό για
µισθούς κάτω των € 1000, 10 τοις εκατό για € 1000-1500, 20 τοις εκατό για το 1500-2500 €, 30 τοις
εκατό για το 2500-4000 € και 35 τοις εκατό για τους µισθούς άνω των € 4000.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για τη µείωση του µισθολογικού κόστους του κράτους κατά € 56 εκατοµµύρια το
2013 και επιπλέον € 27 εκατοµµύρια το 2014, µεταξύ άλλων µε τη περεταίρω µείωση των προσλήψεων
ορισµένου χρόνου κατά 10% σε σχέση µε το βασικό σενάριο (€38 εκατοµµύρια το 2013, €25
εκατοµµύρια το 2014) , τον εξορθολογισµό των επιδοµάτων των βουλευτών και του προσωπικού τους (€2
εκατοµµύρια το 2013), της µείωσης του µισθολογικού κόστους για τους ιατρούς διευθυντές ΕΣΥ (κατά €
11 εκατοµµύρια το 2013), καθώς και την εισαγωγή παγώµατος προσλήψεων στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την εισαγωγή ενός νέου µισθολογίου για το προσωπικό του κοινοβουλίου,
αποδίδοντας εξοικονόµηση 14 εκατ. € το 2013.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την εξάλειψη των εποχιακών µπόνους του δηµόσιου τοµέα για τους
εργαζοµένους στην κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου, για την εξοικονόµηση € 431 εκατοµµύρια το 2013.

•

Τοποθέτηση 2.000 δηµοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας και εξόδου, µε την κατάργηση των
θέσεων ορισµένων κατηγοριών εργαζοµένων, την αντιµετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων
(συµπεριλαµβανοµένου µέσω οριστικών απολύσεων), και µε την κατάργηση των θέσεων που σχετίζονται
µε καταργηθείσες / συγχωνευθείσες υπηρεσίες.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την κατάργηση όλων των εξαιρέσεων από τη µεταρρύθµιση του µισθολογίου
του δηµοσίου τοµέα που εισήχθη το 2011, εξαιρώντας το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕ∆, µε εξοικονόµηση €8
εκατοµµυρίων το 2013

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την αναστολή, έως το 2016, των δηµοσιονοµικών µπόνους των δηµοσίων
υπαλλήλων, εξοικονοµώντας € 78 εκατοµµύρια το 2013.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την αναστολή, έως το 2016, το µπόνους απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων,
εξοικονοµώντας € 214 εκατοµµύρια το 2013.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας ώστε: (i) να επιτραπούν οι υποχρεωτικές µεταθέσεις των εκπαιδευτικών από τη
µία περιοχή στην άλλη (ii) να συγχωνευτούν οι σχολικές µονάδες και (iii) να µετακινηθεί διοικητικό
προσωπικό από τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα προς το Υπουργείο Παιδείας. Μετά την υιοθέτηση της
νοµοθεσίας, να εκδοθεί µια απόφαση από την κοινή υπουργική επιτροπή για τη µείωση του αριθµού του
µη-µόνιµου διδακτικού προσωπικού σε ετήσια βάση έως 2.000 εκπαιδευτικούς µε 10µηνες συµβάσεις

•

Έκδοση µια απόφασης από την κοινή υπουργική επιτροπή ώστε να µειωθεί το όριο για τον αριθµό των
µη-µόνιµων καθηγητών κατά 90 τοις εκατό σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ (στο πλαίσιο της εφαρµογής του
σχεδίου "Αθηνά").

•

Έκδοση µιας κοινής υπουργικής απόφασης για την εισαγωγή παγώµατος προσλήψεων του διοικητικού
προσωπικού και κανόνα αποχωρήσεων 1:10 για το διδακτικό προσωπικού του Υπουργείου Παιδίας

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για να περιοριστεί η µισθολογική δαπάνη των τοπικών αυτοδιοικήσεων µε
εξοικονόµηση €50 εκατ. (έναρξη ισχύος Ιανουάριος 2013)
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•

Επέκταση του κανόνα πρόσληψης 1:5 και στη γενική κυβέρνηση µέχρι το 2016.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την εναρµόνιση των µισθολογίων σε όλες τις κρατικές επιχειρήσεις του
Κεφαλαίου Α των ΝΠΙ∆, µε το νέο µισθολόγιο για τους κρατικούς υπαλλήλους, µε έναρξη ισχύος τον
Ιανουάριο του 2013.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας που να προβλέπει υποχρεωτικές µεταφορές προσωπικού (οριζόντια και κάθετα)
µέσα στη γενική κυβέρνηση και από µια τοποθεσία της χώρας σε άλλη.

•

Έκδοση ΥΑ για µόνιµη µείωση των ετησίως εισερχοµένων στις στρατιωτικές ακαδηµίες κατά 30%
αφαίρεση της εγγύησης εργασίας για τους ιδιώτες δασκάλους. Υιοθέτηση νοµοθεσίας που να προβλέπει
ότι όλες οι προσφορές πρόσληψης από τον ΑΣΕΠ παύουν µετά την πάροδο τριών χρόνων αν η
πραγµατική πρόσληψη δεν έχει λάβει χώρα.

•

Κατάργηση της διάταξης που προβλέπει πλήρη σύνταξη σε δηµοσίους υπαλλήλους µε 20 χρόνια
εργασίας, σε περίπτωση απόλυσης, χωρίς την απώλεια των εισφορών τους.

Συντάξεις
•

Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται κατά 2 χρόνια, αρχίζοντας από (1 Ιανουαρίου 2013). Η αύξηση
εφαρµόζεται τόσο στο κατά νόµο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης (όσο και σε κάθε άλλο ηλικιακό όριο
συνταξιοδότησης που αφορά σε ειδικές οµάδες). Η αύξηση αυτή δεν επηρεάζει την εξασφάλιση
δικαιώµατος πλήρους σύνταξης στα 40 χρόνια.

•

Μείωση από τον Ιανουάριο 2013 των νέων εφάπαξ κατά 23% µέσο όρο, αναδροµικά από το 2010, για τις
διαφορετικές κατηγορίες των δηµόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων που δικαιούνται εφάπαξ.

•

Το υπουργείο Οικονοµικών και το υπουργείο Εργασίας να εκδώσουν µια κοινή υπουργική απόφαση για
την εισαγωγή του µητρώου συντάξεων µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2012. Η ΚΥΑ θα απαιτεί από τα ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης να υποβάλουν κάθε 10 του µήνα στοιχεία συντάξεων προς την αρχή που θα
διαχειρίζεται το µητρώο που θα αφορούν το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων κάθε
συνταξιούχου και µε την σηµείωση ότι θα αναστέλλονται οι πληρωµές προς τα ταµεία που δεν
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις για αποστολή δεδοµένων.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την υλοποίηση, µε τη χρήση του µητρώου συντάξεων, των παρακάτω
µειώσεων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2013: µείωση των συνολικών µηνιαίων εισοδηµάτων από
σύνταξη (κύριων και επικουρικών συντάξεων) για κάθε συνταξιούχο µεταξύ 1000 – 1500 € κατά 5 τοις
εκατό, 1500 – 2000 € κατά 10 τοις εκτός, 2000 - 3000 € κατά 15 τοις εκατό και άνω των 3000 €κατά 20
τοις εκατό. (ακολουθώντας τον κανόνα της µη επαναταξινόµησης). Σύµφωνα µε το άρθρα 9 και 34 του
προεδρικού διατάγµατος 169/2007, οι συντάξεις των συνταξιούχων που ανήκουν στα ειδικά µισθολόγια ,
θα περικοπούν αυτόµατα, ισοδύναµα µε τις περικοπές στους µισθούς των ειδικών µισθολογίων.

•

Περεταίρω εξορθολογισµός των συντάξεων µε: (i) κατάργηση όλων των δώρων στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις (εκτός από τους βαριά ανάπηρους), (ii) εφαρµογή εισοδηµατικών κριτηρίων για τις
ανύπαντρες θυγατέρες οι οποίες θεµελίωσαν δικαίωµα στην σύνταξη πριν από τον νόµο 3865/2010 και
µείωση της σύνταξής τους µέχρι το διπλάσιο της κατώτερης σύνταξης, (iii) κατάργηση ειδικών
συνταξιοδοτικών προνοµίων των συνδικαλιστών, (iv) µείωση των συντάξεων των αιρετών µε στόχο την
εξοικονόµηση € 31 εκατοµµυρίων το 2013και (v) πλήρης χρήση διασταυρώσεων για την κατάργηση των
παράτυπων συντάξεων το 2013.

Κοινωνικά επιδόµατα
•

Εισαγωγή του χρόνου διαµονής στην Ελλάδα ως κριτήριο για την παροχή σύνταξης σε ανασφάλιστα
άτοµα, µε σκοπό την επίτευξη εξοικονόµησης (καθαρή από φορολογία εισοδήµατος και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης) της τάξης των 19 εκατοµµυρίων € το 2013 και επιπρόσθετων 19 εκατοµµυρίων €

52
το 2014.
•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την αντικατάσταση των υπαρχόντων οικογενειακών επιδοµάτων µε
στοχευµένα επιδόµατα και κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τα εισοδήµατα του 2013 µε σκοπό την
επίτευξη ετήσιων εξοικονοµήσεων της τάξης των 202 εκατοµµυρίων € το 2013 και επιπρόσθετα 177
εκατοµµύρια € το 2014

•

Σχετικά µε τον αναθεωρηµένο, ενοποιηµένο κανονισµό του ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες υγείας, άρθρο 10
παράγραφος Η, αναδιάρθρωση του προγράµµατος αποζηµίωσης µεταφοράς για επιλεγµένες κατηγορίες
ασθενών για την εξίσωση των επιδοµάτων στα επίπεδα του 2009 για την εξοικονόµηση 20 εκατοµµυρίων
€.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την µείωση των επιδοµάτων ανεργίας που στοχεύουν σε συγκεκριµένες
γεωγραφικές περιοχές για την εξοικονόµηση 20 εκατοµµυρίων € το 2013.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για κατάργηση των ειδικών επιδοµάτων που δίνονται σε ανθρώπους που έµειναν
άνεργοι εξαιτίας συγχωνεύσεων για την εξοικονόµηση ετησίως 10 εκατοµµυρίων €, αρχίζοντας από το
2013.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την απονοµή των συντάξεων βοηθείας που παρέχονται από το ΕΚΑΣ σε
ανθρώπους άνω των 64 ετών, για την δηµιουργία εξοικονοµήσεων 114 εκατοµµυρίων ευρώ, αρχίζοντας
από το 2014.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για το κλείσιµο δύο προγραµµάτων για την οικονοµική ενίσχυση των αγροτών για
την επίτευξη εξοικονοµήσεων 25 εκατοµµυρίων € το 2013.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας που εισάγει νέα κοινωνικά προγράµµατα, συµπεριλαµβάνοντας:


Επιδόµατα ίσα µε 200 € το µήνα, που θα δίνονται µέχρι και 12 µήνες σε µακροχρόνια ανέργους που
εξαντλούν την µέγιστη διάρκεια του επιδόµατος ανεργίας (12 µήνες), µε την προϋπόθεση ότι δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για άλλα προγράµµατα εκπαίδευσης και έχουν οικογενειακό
φορολογήσιµο εισόδηµα µέχρι 10.000 €, µε όριο δαπάνης τα 35 εκατοµµύρια €



Ένα πρόγραµµα εξασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήµατος που εφαρµόζεται πιλοτικά σε
δύο περιοχές τις χώρες µε διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, µε ένα όριο δαπάνης τα 20
εκατοµµύρια €, µε χρόνο έναρξης το 2014.

Υγεία
•

Προκειµένου να µειωθεί η εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη η Κυβέρνηση:


Θα λάβει µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη δεν θα
υπερβεί τα €2.88 δις το 2012 (σε όρους δεσµεύσεων, εκτός από τις θεσµοθετηµένες επιστροφές και
του clawback). Είτε: (i) θα ενεργοποιήσει το αυτόµατο µηχανισµό claw-back και θα συλλέξει τα
έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή του µέχρι το πρώτο εξάµηνο του 2012 ή (ii) Επιβάλλει
εισιτήριο στη θετική λίστα; ή (iii) Θα εφαρµόσει γενικές µειώσεις τιµών.



Θα προσδιορίσει, µέσω Υπουργικής Απόφασης, το νέο σε εξαµηνιαία βάση όριο του claw-back για
το 2013, το οποίο να είναι συνεπές µε το ετήσιο όριο εξωνοσοκοµειακής δαπάνης των 2,44 δις ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.



Θα καταργήσει την ισχύουσα διάταξη του νόµου που εµποδίζει τη συλλογή της έκπτωσης από τα
φαρµακεία σε περίπτωση καθυστερήσεων στις πληρωµές από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Εφαρµόσιµο
από 1η Ιανουαρίου, 2012.



Εκδώσει µια Υπουργική Απόφαση προκειµένου να αναθεωρήσει τη δοµή συµµετοχής των ασθενών
για φάρµακα προκειµένου να εξαιρεθεί συµµετοχής ένας περιορισµένος αριθµός φαρµάκων που
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σχετίζονται µε συγκεκριµένες θεραπευτικές αγωγές.


Έκδοση ενός δελτίου τιµών προκειµένου να µειωθεί η τιµή των φαρµάκων µε πατέντο σε ισχύ, βάσει
των τριών χωρών της ΕΕ µε τις χαµηλότερες τιµές και ανατιµολόγηση των φαρµάκων που επί του
παρόντος είναι φθηνότερα των €10, ακόµα και µε εφαρµογή µειώσεως τιµών κατά 10% στις τιµές
των γενόσιµων και µίας µείωσης κατά 5% στις τιµές των φαρµάκων των οποίων έχει λήξει η πατέντα
και έκδοση της τριµηνιαίας επικαιροποίησης της λίστας τιµών.



Τροποποίηση του νόµου προκειµένου να επεκτείνει την εφαρµογή της έκπτωσης 5% από τις
φαρµακευτικές εταιρείες (που υφίσταται για τα νοσοκοµειακά φάρµακα) και στα φάρµακα που
πωλούνται από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. (Υιοθέτηση νοµοθεσίας µέχρι Q4-2012)



Επικαιροποίηση και δηµοσίευση της θετικής λίστας των φαρµάκων που καλύπτονται, ιδιαίτερα
καλύπτοντας µόνο τις οικονοµικά αποδοτικές συσκευασίες για χρόνιες παθήσεις, µετακινώντας
φάρµακα από τη θετική λίστα στην αρνητική λίστα και στη λίστα ΜΗΣΥΦΑ και εισάγοντας το
σύστηµα τιµών αναφοράς που αναπτύχθηκε από τον ΕΟΦ.

•

Αλλαγή της φόρµας της ηλεκτρονικής συνταγής ώστε να καταστεί υποχρεωτική για τους γιατρούς η
συνταγογράφηση µε βάση κοινόχρηστη διεθνή ονοµασία (ΙΝΝ) για τη δραστική ουσία. Η
συνταγογράφηση φαρµάκων µε εµπορική ονοµασία επιτρέπεται µόνο σε λίγες περιπτώσεις που δεν θα
υπερβαίνει το 15% του συνόλου των συνταγών ανά γιατρό. Μια υπουργική απόφαση θα καθορίσει τις
εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση INN µε περιορισµένο αριθµό θεραπευτικών ενδείξεων και
τεκµηριωµένες ευαισθησίες των ασθενών, σύµφωνα µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

•

Έκδοση εγκυκλίου προκειµένου να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της υπουργικής απόφασης ότι τα
φαρµακεία πρέπει να υποκαθιστούν τα συνταγογραφούµενα φάρµακα µε τα χαµηλότερης τιµής και ίδιας
δραστικής ουσίας προϊόντα που βρίσκονται στην ίδια οµάδα της λίστας (υποχρεωτική υποκατάσταση µε
γενόσηµα).

•

Προκειµένου να βελτιωθεί η τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ, υιοθέτηση νοµοθεσίας µε
άµεση εφαρµογή για:


Να περιοριστεί το πακέτο παροχών µε αφαίρεση επιλεγµένων υπηρεσιών, καθιέρωση ανωτάτων
ορίων χρήσης, και µείωση των ποσοστών κάλυψης για εξοικονόµηση € 180 εκατοµµυρίων το 2013;



Να αυξηθεί το κόστος συµµετοχής για ιατρικές υπηρεσίες παρεχόµενες από ιδιώτες τουλάχιστο κατά
30%.



Να γίνει διαπραγµάτευση συµφωνιών εκπτώσεων τιµής-όγκου µε ιδιωτικούς παρόχους υγείας,
προκειµένου να εξοικονοµηθούν τουλάχιστο €70 εκατοµµύρια το 2013;



Να αναθεωρηθούν οι τιµές για έναν αριθµό διαγνωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσιοθεραπείας
που ανατίθενται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικούς παρόχους µε στόχο τη µείωση των σχετικών
δαπανών κατά τουλάχιστον 80 εκατοµµύρια ευρώ το 2013.



Να εισαχθεί ένα σύστηµα τιµών αναφοράς για την κάλυψη του κόστους ιατρικών συσκευών



Να θεσπιστεί νοµοθεσία που να αυξάνει τις εισφορές που καταβάλλονται από ασφαλισµένους του
ΟΓΑ στα 25 € το µήνα.



Να εφαρµοστούν υψηλότερες συµµετοχές για τις ενδονοσοκοµειακές νοσηλείες και για κάθε
συνταγή ώστε να εξοικονοµηθούν €115 εκατοµµύρια το 2014.

Ανώτατα όρια προϋπολογισµού 2013-14:
•

Να καθορίσει ένα ανώτατο όριο δαπανών για τις “λειτουργικές και λοιπές” δαπάνες των αρµόδιων
υπουργείων (εκτός άµυνας και παιδείας) έτσι ώστε, ο προϋπολογισµός να µειωθεί κατά περίπου 203
εκατοµµύρια ευρώ το 2013 και κατά επιπλέον 129 εκατοµµύρια ευρώ το 2014 σε σχέση µε το βασικό
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σενάριο του 2013 της τάξης των 4,989 δις €.
•

Να µειώσει τις επιδοτήσεις στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου εκτός της γενικής
κυβέρνησης και στην ακτοπλοΐα κατά 32 εκατοµµύρια ευρώ το 2013 και κατά επιπλέον 66 εκατοµµύρια
ευρώ το 2014, σε σχέση µε το βασικό σενάριο του 2013 της τάξης των 393 εκατοµµυρίων €.

•

Να καθορίσει ένα ανώτατο όριο για τη µείωση των λειτουργικών δαπανών στα ανώτερα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, στα αθλητικά (οµοσπονδίες, αθλητικά κέντρα) και πολιτιστικά ιδρύµατα (θέατρα, µουσεία,
φεστιβάλ) ώστε, να επιτευχθεί εξοικονόµηση 86 εκατοµµυρίων ευρώ το 2013 και 37 εκατοµµυρίων ευρώ
το 2014.

•

Να µειώσει την επενδυτική δαπάνη κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ το 2013 και επιπλέον κατά 150
εκατοµµύρια ευρώ το 2014.

•

Να καθορίσει ένα ανώτατο όριο στις επιδοτήσεις των ∆ΕΚΟ ώστε να εξοικονοµηθούν 250 εκατοµµύρια
ευρώ το 2013 και επιπλέον 123 εκατοµµύρια ευρώ το 2014. Να καθορίσει ένα ανώτατο όριο στις
επιδοτήσεις της ΣΤΑΣΥ ώστε να προκύψει εξοικονόµηση 22 εκατοµµυρίων ευρώ και 5 εκατοµµυρίων
ευρώ το 2013 και 2014, αντίστοιχα.

•

Να µειώσει τις επιδοτήσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων από το Κράτος προς τους ΟΤΑ κατά 10
εκατοµµύρια ευρώ το 2013 και επιπλέον 50 εκατοµµύρια ευρώ το 2014 σε σχέση µε το βασικό σενάριο
των 2,563 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2013 και 2,669 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2014.

•

Να µειώσει τις επιδοτήσεις από τη ΣΑΤΑ (συλλογική απόφαση για τους ΟΤΑ) κατά 40 εκατοµµύρια
ευρώ το 2013 και επιπρόσθετα 110 ευρώ το 2014 σε σχέση µε το βασικό σενάριο των 330 εκατοµµυρίων
ευρώ το 2013 και 330 εκατοµµυρίων ευρώ το 2014.

•

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την τροποποίηση των οροφών δαπανών του πράσινου ταµείου στο 2,5 τοις
εκατό του αποθέµατος καταθέσεων που διαθέτει στο τέλος του προηγούµενου έτους.

Γενική κυβέρνηση και ενδεχόµενες υποχρεώσεις:
•

Για την αντιµετώπιση των απρόοπτων δηµοσιονοµικών υποχρεώσεων στον τοµέα της ενέργειας, να
θεσπιστεί νοµοθεσία που θα (i) εισαγάγει µια ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί του κύκλου εργασιών
παραγωγού, µε απόδοση 250 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο(µε ισχύ από 1η Ιουλίου 2012, όπως
συζητήθηκε µε την βιοµηχανία), (ii) ολοκληρώσει την Συµφωνία Αγοράς Ενέργειας για έναν
φωτοβολταϊκό σταθµό στην επικρατούσα τιµή τη στιγµή που ο σταθµός τίθεται σε λειτουργία, µε
απόδοση κατά µέσο όρο 150 εκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο και (iii) προσαρµόζει το ειδικό τέλος ΑΠΕ
κάθε 6 µήνες, µε αρχή την 1η Ιανουαρίου 2013, µε σκοπό την εξάλειψη του χρέους του λογαριασµού
ΑΠΕ έως τον ∆εκέµβριο του 2014.

Μεταρρυθµίσεις Εσόδων
Θέσπιση νοµοθεσίας που:


Θα µειώνει την επιδότηση που χορηγείται στους αγρότες για το ειδικό τέλος κατανάλωσης στο
πετρέλαιο κίνησης κατά 130 εκατοµµύρια ευρώ από την επιδότηση του βασικού σεναρίου των 163
εκατοµµυρίων ευρώ. (το ποσοστό µειώνεται από 95% στο 80% του φορολογικού ποσού)



Θα αυξάνει το κόστος των δικαστικών αγωγών ώστε να προκύψουν επιπλέον 50 εκατοµµύρια ευρώ
ανά χρόνο.



Μεταρρύθµιση στη φορολογία των ειδικών φόρων κατανάλωσης τσιγάρων αυξάνοντας τον ανά
µονάδα φόρο στα 80 ευρώ ανά 1.000 τεµάχια και µειώνοντας τον επί τοις αξίας φόρο στο 20 τοις
εκατό ενώ, ο ελάχιστος φόρος θα αυξηθεί στα 115 ευρώ ανά 1.000 τεµάχια. Ο φόρος καπνού θα
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οριστεί στα 153 ευρώ ανά κιλό.


Θα αναθέτει την υπογραφή ενός Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της κυβέρνησης και των
ιδιοκτητών εµπορικού στόλου ώστε, να εξασφαλίσει την πληρωµή φόρου χωρητικότητας µε στόχο
την συγκέντρωση 80 εκατοµµυρίων ευρώ το 2013 και 140 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο για την
περίοδο 2014-16 .



Θα εξισώνει το ανώτατο όριο κοινωνικών παροχών για εισφορές, αυξάνοντας το ανώτατο όριο για
τους εργαζοµένους που πρωτοπροσλήφθηκαν πριν το 1993 σε αυτό των εργαζοµένων που
πρωτοπροσλήφθηκαν µετά το 1993, το οποίο ανέρχεται σε 5.543 ευρώ ανά µήνα.



Θα αυξάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υγραερίου από τα 200 ευρώ/τόνο στα 330 ευρώ/τόνο.



Θα επιβάλει ένα φόρο 30 τοις εκατό πάνω στα µεικτά κέρδη τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ για κάθε
υφιστάµενο παιγνίδι και έναν παρακρατούµενο φόρο 10 τοις εκατό πάνω στα κέρδη των παιχτών από
τα ίδια παίγνια-ώστε να προκύψουν επαρκώς τουλάχιστο 222 εκατοµµύρια ευρώ και 88 εκατοµµύρια
ευρώ παραπάνω από το βασικό σενάριο αντιστοίχως ανά χρόνο, µε αρχή το 2013.



Μείωση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες στο 6 τοις εκατό του τζίρου.



Υποβολή µαζί µε το φορολογικό νοµοσχέδιο ενός φόρου πολυτελείας που θα εφαρµοστεί από το
2014 αποφέροντας ετήσια έσοδα 110 εκατοµµύρια ευρώ.
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Παράρτηµα VI. ∆ράσεις Φορολογικής ∆ιοίκησης
Ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης
• Θέσπιση νοµοθεσίας για τον προσδιορισµό του ρόλου και των προσόντων του Γενικού
Γραµµατέα. Αυτός θα πρέπει να είναι ένα άτοµο µε ανώτερη διοικητική εµπειρία,
εµπειρία σε φορολογικά θέµατα, και µια άψογη φήµη (η οποία θα περιλαµβάνει και
ισχυρό παρελθόν φορολογικής συµµόρφωσης)
• Θέσπιση ενδιάµεσης νοµοθεσίας ώστε, να καταστεί δυνατή η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων
από τον Υπουργό Οικονοµικών στο νέο Γενικό Γραµµατέα.
Υποστήριξη των κύριων λειτουργιών
• Αύξηση της ικανότητας ελέγχου της µονάδας µεγάλων φορολογούµενων µε τη µεταφορά
100 ελεγκτών για τη στελέχωσή της.
• ∆ηµιουργία µιας µονάδας υπεύθυνης για τα φυσικά πρόσωπα µε µεγάλο πλούτο και
µεταφορά 50 ελεγκτών για τη στελέχωσή της.
Στρατηγική κατά της διαφθοράς
• Θέσπιση νοµοθεσίας για την εφαρµογή απλούστερων κανόνων λογιστικής και τήρησης
των βιβλίων και κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
• Θέσπιση νοµοθεσίας για την αναµόρφωση της διαχείρισης του προσωπικού (που θα
συµπεριλαµβάνει τις διαδικασίες κυκλικής εναλλαγής θέσεων για τους διευθυντές των
σηµαντικών εφοριών).
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Παράρτηµα I. Πρόσβαση και Αναθεωρηµένη Κλιµάκωση υπό τον ∆ιευρυµένο Πιστωτικό Μηχανισµό 2012-2016

Αναθεώρηση

Πρώτη
και
Αναθεώρηση
Τρίτη Αναθεώρηση

δεύτερη

∆ράση

15 Μαρτίου 2012

Έγκριση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΠΜ

31 Αυγούστου 2012

Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους ∆εκεµβρίου
ολοκλήρωση της πρώτης και δεύτερης αναθεώρησης /2
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους ∆εκεµβρίου
ολοκλήρωση δεύτερης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Μαρτίου
ολοκλήρωση τρίτης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Ιουνίου
ολοκλήρωση τέταρτης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Σεπτεµβρίου
ολοκλήρωση πέµπτης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους ∆εκεµβρίου
ολοκλήρωση έκτης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Μαρτίου
ολοκλήρωση έβδοµης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Ιουνίου
ολοκλήρωση όγδοης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Σεπτεµβρίου
ολοκλήρωση ένατης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους ∆εκεµβρίου
ολοκλήρωση δέκατης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Μαρτίου
ολοκλήρωση ενδέκατης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Ιουνίου
ολοκλήρωση δωδέκατης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους Σεπτεµβρίου
ολοκλήρωση δέκατης τρίτης αναθεώρησης
Παρατήρηση των κριτηρίων επίδοσης τέλους ∆εκεµβρίου
ολοκλήρωση δέκατης τέταρτης αναθεώρησης

28 Φεβρουαρίου 2013

Τέταρτη Αναθεώρηση

31 Μαΐου 2013

Πέµπτη Αναθεώρηση

31 Αυγούστου 2013

Έκτη Αναθεώρηση

30 Νοεµβρίου 2013

Έβδοµη Αναθεώρηση

28 Φεβρουαρίου 2014

Όγδοη Αναθεώρηση

31 Μαΐου 2014

Ένατη Αναθεώρηση

31 Αυγούστου 2014

∆έκατη Αναθεώρηση

30 Νοεµβρίου 2014

Ενδέκατη Αναθεώρηση

15 Φεβρουαρίου 2015

∆ωδέκατη Αναθεώρηση

31 Μαΐου 2015

∆έκατη τρίτη Αναθεώρηση

31 Αυγούστου 2015

∆έκατη τέταρτη Αναθεώρηση

30 Νοεµβρίου 2015

∆έκατη πέµπτη Αναθεώρηση

29 Φεβρουαρίου 2016

Εκατοµµύρια
ΕΤ∆

Ποσοστό
ποσόστωσης

Συνολικές
Εκταµιεύσεις
∆ισεκατοµµύρια ευρώ/1

1.399,1

127,0

1,6

2.798,2

254,0

3,3

1.506,8

136,8

1,8

2013,

1.506,8

136,8

1,8

2013,

1.506,8

136,8

1,8

2013,

1.506,8

136,8

1,8

2013,

1.506,8

136,8

1,8

2014,

1.506,8

136,8

1,8

2014,

1.506,8

136,8

1,8

2014,

1.506,8

136,8

1,8

2014,

1.506,8

136,8

1,8

2015,

1.506,8

136,8

1,8

2015,

1.506,8

136,8

1,8

2015,

1.506,8

136,8

1,8

1.506,4

136,8

1,8

Αγορά

Ηµεροµηνία
∆ιαθεσιµότητας

2012,
2012,

2015,

Σύνολο
23.785,3
2.158,8
28,0
Πηγή: Εκτιµήσεις προσωπικού ∆ΝΤ
1/ Συναλλαγµατική ισοτιµία της 5ης Ιανουαρίου 2012
2/ Τα κριτήρια επίδοσης του τέλους ∆εκεµβρίου θα ληφθούν υπόψη για την εκταµίευση που θα λάβει χώρα µε την ολοκλήρωση της πρώτης και δεύτερης αναθεώρησης τον Ιανουάριο
του 2013. Έχει ζητηθεί εξαίρεση της χρήσης αυτών των κριτηρίων επίδοσης εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης για την επίδοση στα τέλη του ∆εκεµβρίου.

Παράρτηµα II. Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων
Ελλάδα - Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού ∆ηµοσίου: Προγράµµατα σε εξέλιξη
Έναρξη
διαγωνισµού

Πρόγραµµα

Ενδιάµεσα βήµατα

I. Κρατικές επιχειρήσεις/πώληση µετοχών
2012 Q1

∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆ΕΠΑ)

Q1

∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού
Αερίου (∆ΕΣΦΑ)

Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (Ιανουάριος 2013)

Αγώνων

Q4

Οργανισµός
Προγνωστικών
Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)

Έκδοση νοµοθεσίας για παιγνιοµηχανήµατα (VLT) και ειδοποίηση προς την ΕΕ (∆εκέµβριος 2012). Νόµος για τις νέες
φορολογικές παροχές για την εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (∆εκέµβριος 2012)

2013 Q1

Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµίων Ελλάδος
(Ο∆ΙΕ)

Εκκρεµεί η εκκαθάριση της κρατικής βοήθειας – υιοθέτηση νοµοθεσίας για την απονοµή της νέας άδειας και της µετέπειτα
ρευστοποίησης (Ιανουάριος 2013)

Q1

Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ)

Υπουργικές αποφάσεις για (i) τον καθορισµό του περιεχοµένου των καθολικών υπηρεσιών (ΠΚΥ) και (ii) αποσταλεί το
προσχέδιο του µηχανισµού αποζηµίωσης ΠΚΥ στην ΕΕ

Q1

Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ)

Να καθοριστεί και να συµφωνηθεί η δοµή συναλλαγών (Φεβρουάριος 2013)

Q1

Εταιρία
Ύδρευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)

Καθιέρωση ρυθµιστικού πλαισίου (∆εκέµβριος 2012). Καθιέρωση τιµολογιακής πολιτικής και τροποποίησης της άδειας (Μάιος
2013)

Q1

Μεταλλουργική
(ΛΑΡΚΟ)

Q1

Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ)

Προσδιορισµός περιουσιακών στοιχείων για αποκρατικοποίηση (∆εκέµβριος 2012).

Q2

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)

Μετά την εκποίηση της ∆ΕΠΑ

Q2

Εταιρεία
Ύδρευσης
Πρωτεύουσας (ΕΥ∆ΑΠ)

Q2

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ)

Επαναπροσέγγιση της Hochtief (∆εκέµβριος 2012)

Q2

Σιδηρόδροµοι (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

Τα εναποµείναντα προβλήµατα στην Τραινοσε θα επιλυθούν. (Φεβρουάριος 2013). Έπειτα η Τραινοσε θα µεταφερθεί στο
ΤΑΙΠΕ∆ (Μάρτιος 2013)

Q3

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ)

Το Υπουργείο Ενέργειας θα εκδώσει τους στόχους ενεργειακής πολιτικής και θα προσδιοριστεί πλήρως το σχέδιο
αναδιοργάνωσης (∆εκέµβριος 2012)

Εκκρεµής
δικαστική
απόφαση

Καζίνο Πάρνηθας

Εκκρεµεί δικαστική ενέργεια για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων από το Υπουργείο Τουρισµού (∆εκέµβριος 2012).

µ.δ.

Ελληνικοί αυτοκινητόδροµοι

Οι διαπραγµατεύσεις για την επανέναρξη των έργων βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε εξέλιξη. Κύρωση των συµφωνιών
επανέναρξης από το κοινοβούλιο (Ιανουάριος 2013). Υπό την αίρεση των τελικών διαπραγµατεύσεων. ∆εσµευτικές προσφορές
(∆εκέµβριος 2012). Υποβολή στο ελεγκτικό συνέδριο (∆εκέµβριος 2012)

2011 Q4

Κρατικά Λαχεία

∆εσµευτικές προσφορές (Νοέµβριος 2012). Υποβολή στο ελεγκτικό συνέδριο. (∆εκέµβριος 2012)

Εγνατία Οδός

Έναρξη διαδικασίας δηµοπράτησης εξαρτώµενη από: (i) ολοκλήρωση των κύριων εµπορικών, νοµικών και τεχνικών
χαρακτηριστικών της σύµβασης παραχώρησης και ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου , (ii) απόφαση για την πολιτική
διοδίων και το σύστηµα είσπραξης διοδίων (iii) χειρισµό του δανείου της Πειραιώς που χορηγήθηκε στην Εγνατία Οδός ΑΕ (iv)

και

&

Τροποποίηση της δια νόµου παροχής την στιγµή της αποκρατικοποίησης

Αποχέτευσης

εξορυκτική

εταιρία
Νόµος για ίδρυση νέας εταιρίας (Ιανουάριος 2013)

και

Αποχέτευσης

Καθιέρωση ρυθµιστικού πλαισίου (∆εκέµβριος 2012). Καθιέρωση τιµολογιακής πολιτικής και τροποποίηση άδειας (Σεπτέµβριος
2013). Τακτοποίηση κρατικών εισφορών

ΙΙ. Παραχωρήσεις

2013 Q1

επανέναρξη των τεσσάρων αυτοκινητόδροµων
Q1

Μικρά λιµάνια και µαρίνες

Επίλυση θεµάτων σε σχέση µε την αστική χωροταξική ζώνη (∆εκέµβριος 2012).

Q1

Περιφερειακά αεροδρόµια

Καθορισµός εθνικής πολιτικής για τα αεροδρόµιο. Θέσπιση ρυθµιστικού πλαισίου. (Ιανουάριος 2013)

Q2

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)

Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων (Μάρτιος 2013). Θέσπιση ρυθµιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013)

Q2

Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ)

Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων (Μάρτιος 2013). Θέσπιση ρυθµιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013)

Q2

Μεγάλα περιφερειακά λιµάνια

Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων (Μάρτιος 2013). Θέσπιση ρυθµιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013)

Q3

Αποθήκευση Αερίου Νότιας Καβάλας

Απόφαση για την καλύτερη µέθοδο εκµετάλλευσης (∆εκέµβριος 2012)

Q4

Ψηφιακό µέρισµα

Θέσπιση της απαραίτητης δευτερεύουσας νοµοθεσίας για την απονοµή των αδειών εκποµπής και της εγκαθίδρυσης των
διαδικασιών αδειοδότησης (Μάρτιος 2013)

2011 Q4

Ελληνικό 1

Μεταφορά της ιδιοκτησίας της Ελληνικό Α.Ε. στο ΤΑΙΠΕ∆ (Εκκρεµεί απόφαση : ∆εκέµβριος 2012). Έναρξη της δεύτερης φάσης
του διαγωνισµού (∆εκέµβριος 2012)

2012 Q1

Ακίνητο IBC

Παροχή έγκρισης από το ελεγκτικό συνέδριο. (∆εκέµβριος 2012) και έκδοση προεδρικού διατάγµατος για ΕΣΧΑ∆Α (Ιανουάριος
2013)

Q1

Ακίνητο Κασσιόπη

Αποχαρακτηρισµός του ναυτικού παρατηρητηρίου (∆εκέµβριος 2012) .

Q1

Γκρουπ 1 (Αφάντου)

Όλα τα ενδιάµεσα βήµατα ολοκληρώθηκαν

Πώληση/Ρεπο 28 κτιρίων

Όλα τα ενδιάµεσα βήµατα ολοκληρώθηκαν

2013 Q1

Ακίνητο Αστήρ Βουλιαγµένης

∆ιαπραγµατεύσεις σε εξέλιξη µε ΕΤΕ. Υποβολή ΕΣΧΑ∆Α (άδεια ζώνης και χωροθέτησης) (Ιανουάριος 2013). Την πρωτοβουλία
έχει η ΕΤΕ.

Q1

Γκρουπ ακίνητης περιουσίας 2

Αναγνώριση 40 ιδιοκτησιών (∆εκέµβριος 2012) και µεταφορά τους στο ΤΑΙΠΕ∆. (Μάρτιος 2013)

Q4

Γκρουπ ακίνητης περιουσίας 3

Τουλάχιστον 1000 ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας µεταφέρονται στο ΤΑΙΠΕ∆ (∆εκέµβριος 2013)

3-4 τράπεζες

Η αποκρατικοποίηση των τραπεζών θα λάβει χώρα όταν σταθεροποιηθούν και το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς.

III. Ακίνητα

IV. Τράπεζες
2015-2020

Πηγή: ΤΑΙΠΕ∆

