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

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

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

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

Η κυριότητα του προγράμματος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίηση του 
προγράμματος παραμένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης. 
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1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών  
Το πρωτογενές έλλειμμα το 2012 ήταν γύρω στο 1,3% του ΑΕΠ, χαμηλότερο από το στόχο του 1,5% του 
ΑΕΠ, χάρη στην υπο-εκτέλεση των διακριτικών δαπανών και στο μεγαλύτερο από το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κρατικών επιχειρήσεων και των φορέων της γενικής 
κυβέρνησης, τα οποία υπεραντιστάθμισαν την αδύναμη απόδοση των εσόδων και την είσπραξη των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Η αποστολή προσδιόρισε φορολογικά ελλείμματα που απειλούσαν την επίτευξη των στόχων 2013-14. Η 
υστέρηση των εσόδων προερχόταν κυρίως από τη συλλογή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και από τις 
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις από την εξίσωση των φορολογικών συντελεστών επί του 
πετρελαίου ντίζελ. Επιπλέον, αν και η συντριπτική πλειοψηφία του πολύ μεγάλου και εξαιρετικά 
εμπροσθοβαρούς πακέτου μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης για το 2013 και το 2014 που συμφωνήθηκε 
στην προηγούμενη αναθεώρηση είχε εφαρμοστεί, λίγα μέτρα δεν υλοποιήθηκαν πλήρως (προοδευτική 
περικοπή συντάξεων· νέο μισθολόγιο για το προσωπικό του κοινοβουλίου και για ορισμένους δημόσιους 
οργανισμούς· και η εισφορά στους εφοπλιστές υπολείπεται του προβλεπόμενου ποσού). Επιπλέον, ορισμένα 
μέτρα που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ το 2013 και το 2014 και είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της προηγούμενης ΜΠΔΣ 2011-14 δεν εφαρμόστηκαν. 
 
Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν αντισταθμιστικά μέτρα για την αποφυγή εμφάνισης 
δημοσιονομικού ελλείμματος το 2013 και το 2014. Η Κυβέρνηση αποφάσισε να καλύψει με τα νέα μέτρα 
στους ίδιους τομείς με σκοπό την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών κινδύνων. Ως εκ τούτου, η 
προγραμματισμένη συνεισφορά αλληλεγγύης για τους αυτοαπασχολούμενους - η οποία δεν έχει εφαρμοστεί 
για το 2013 - έχει αντικατασταθεί από μια αυστηροποίηση των απαιτήσεων σύνταξης για τα ανασφάλιστα 
άτομα και μέσω ελέγχων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς έχει αντικατασταθεί από μια μείωση των μεταβιβάσεων προς φορείς εκτός γενικής 
κυβέρνησης και τον εξορθολογισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει έσοδα 1,9 δις 
Ευρώ το 2013, με την επέκταση του φόρου ακίνητης περιουσίας που συλλέγονται μέσω του λογαριασμού 
ηλεκτρικού ρεύματος, αντισταθμίζοντας την προβλεπόμενη μείωση του ποσοστού κατά 15%, με διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης. Για το 2014, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει πλήρως τη συνεισφορά 
αλληλεγγύης για τους αυτοαπασχολούμενους. Επιπλέον, ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας, ο οποίος 
αναμένεται να διαδεχθεί την εισφορά μέσω της ΔΕΗ, θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο εξασφαλίζοντας τα 
ετήσια έσοδα που έχουν ήδη προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ. 
 
Αρκετοί εφάπαξ παράγοντες παίζουν επίσης ρόλο στο κλείσιμο του κενού του προϋπολογισμού. Πρώτον, οι 
μεταβιβάσεις εισοδήματος από την Τράπεζα της Ελλάδα στο κράτος αναμένεται να είναι εξαιρετικά υψηλές, 
λόγω των έκτακτων κερδών. Δεύτερον, τα πρόσφατα θεσπισμένα σχέδια διακανονισμών αναμένεται να 
διευκολύνουν την αποπληρωμή του πρόσφατα συσσωρευμένου χρέους και να ανακτηθεί κάποιο μέρος της 
απώλειας εσόδων για το κράτος. Τέλος, οικονομίες έχουν επίσης γίνει στις επιδοτήσεις του πετρελαίου 
θέρμανσης, όπου οι πιστώσεις του προϋπολογισμού ήταν πολύ υψηλές. 
 
Συνολικά, οι στόχοι του προγράμματος για το πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να ικανοποιηθούν τόσο το 
2013 και το 2014, ενώ το ονομαστικό πρωτογενές έλλειμμα είναι πιθανό να είναι υψηλότερο το 2013, 
δεδομένου ότι περιλαμβάνει την επίδραση της περαιτέρω ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της 
εξυγίανσης που θα λάβει χώρα το 2013. Η εγγραφή τους στους δημοσιονομικούς λογαριασμούς εξαρτάται 
από την ακριβή χρονική στιγμή και τη φύση αυτών των πράξεων. 
 
 
Δημοσιονομική εξυγίανση  
 
Η πορεία προσαρμογής για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη 
πρωτογενών πλεονασμάτων της γενικής κυβέρνησης σε όρους προγράμματος τουλάχιστον 0 εκατ. Ευρώ 
(0,0% του ΑΕΠ) το 2013, [2.750] εκατ. Ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) το 2014, [5.700] εκατ. Ευρώ (3,0% του ΑΕΠ) 
το 2015 και [8.975] εκατ. Ευρώ (4,5% του ΑΕΠ) το 2016. Αυτοί οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα 
συνεπάγονται ένα συνολικό έλλειμμα της κυβέρνησης της τάξης του [4,1]% του ΑΕΠ το 2013, [3,3]% του 
ΑΕΠ το 2014, [2,1]% του ΑΕΠ το 2015 και [0,8]% του ΑΕΠ το 2016. 



 
Οι αριθμοί αυτοί θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι μεταφράζονται σε βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου 
πρωτογενούς ισοζυγίου προς το ΑΕΠ από το [4,5]% το 2012 σε [6,3]% το 2013 και κατά μέσο όρο σε περίπου 
[5½]% του ΑΕΠ το 2014-16 και σε ένα κυκλικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του 
ΑΕΠ σε [- ½]% το 2012, [2.2]% το 2013, [1,6]% το 2014, [0,5]% το 2015 και [-0.4]% το 2016, 
αντανακλώντας το προφίλ της πληρωμής των τόκων. 
 
Οι εισπράξεις από την αποκρατικοποίηση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, οι συναλλαγές που σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και άλλα μέτρα στήριξης 
των τραπεζών, καθώς και όλες τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με την απόφαση του Eurogroup της 21ης

 

 
Φεβρουαρίου 2012 σε σχέση με το εισόδημα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), που προέρχεται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε 
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα πρέπει να μειώνουν την απαιτούμενη προσπάθεια δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και δεν θα υπολογίζονται στην αξιολόγηση αυτών των στόχων. 

Η πορεία προσαρμογής που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση 
των μέτρων για τη μείωση του χρέους που πρέπει να εφαρμοστούν το Δεκέμβριο του 2012, θα ήταν συνεπής 
με ένα δείκτη ενοποιημένου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ σε κάτω από 160% το 2016. 
 
Η Κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των σχετικών πολιτικών με στόχο 
την αποφυγή τυχόν αποκλίσεων. Ειδικότερα, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης για τους 
αυτοαπασχολούμενους, η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην εφαρμογή αυτού του μέτρου το 
2014, ιδιαίτερα με δεδομένη την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας, που θα μετριάσει τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις του μέτρου αυτού στην διαδικασία προσαρμογής στην Ελλάδα. 
 
  
Πριν την εκταμίευση η Κυβέρνηση θα: 

a. θεσπίσει νομοθεσία για την επέκταση της είσπραξης του φόρου ακίνητης περιουσίας μέχρι το 2013 
μέσω της ΔΕΗ. Η νομοθεσία θα εισαγάγει τέσσερις αλλαγές: (α) μια μείωση κατά 15 τοις εκατό 
του ποσοστού· (β) την επιβολή του φόρου σε ακίνητα που δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
δημοτικά τέλη· (γ) τον υπολογισμό του φόρου επί των κτιρίων εκτός των πολεοδομικών ζωνών σε 
διαφορετική βάση (με βάση τη μέση αντικειμενική αξία του οικείου δήμου)· και (δ) την εφαρμογή 
του φόρου σε όλα τα κτίσματα τα οποία είναι μισθωμένα στο κράτος από ιδιώτες που δεν 
εξαιρούνται. Ξεχωριστά, ένας νέος νόμος για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας θα 
θεσπιστεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου για το 2014 και έπειτα. Το νέο καθεστώς φορολογίας 
ακίνητης περιουσίας, το οποίο θα συγχωνεύσει μια σειρά από φόρους που τώρα είναι ξεχωριστοί, 
θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο εξασφαλίζοντας ετήσια έσοδα 
ύψους τουλάχιστον [2,7] δις Ευρώ.  

b. εφαρμόσει πλήρως όλα τα υπόλοιπα συμφωνημένα δημοσιονομικά μέτρα για το 2013 που δεν 
έχουν ακόμα υλοποιηθεί. 

 
Επιπρόσθετα Μέτρα: 
 

1. Σε συνέχεια της απόφασης σχετικά με τις τελικές λεπτομέρειες των σχεδιαζόμενων 
μεταρρυθμίσεων του φόρου άμεσου εισοδήματος, οι αρχές θα επανεξετάσουν τις δημοσιονομικές 
προοπτικές για το 2014 και θα συμφωνήσουν με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για τα μέτρα που απαιτούνται 
για να κλείσει οποιοδήποτε κενό για το 2014, στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρηση του 
προγράμματος. 

2. Στο βαθμό που παραμείνει δημοσιονομικό κενό για το 2015-16, οι αρχές θα μπορούσαν να 
ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές για να το εξαλείψουν, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
των εσόδων με διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της περαιτέρω μείωσης των απαλλαγών 
και εκπτώσεων· επέκταση μέτρων που έχουν λήξει· και στοχευμένες περικοπές των τρεχουσών 
δαπάνες. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες να επικεντρωθεί εκ νέου στο πρόγραμμα επενδύσεων για την 
πιο αποτελεσματική υποστήριξη της ανάπτυξης. Οι αρχές θα προσδιορίσουν συγκεκριμένα σχέδια 



για το 2015 το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου 2013, όταν θα διαμορφώσουν ένα λεπτομερές 
δημοσιονομικό πρόγραμμα για το 2014-2015 που να συνάδει με ένα πρωτογενές πλεόνασμα της 
τάξης του 3% μέχρι το 2015. 

 

2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον 

2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην 
οικονομία και την μείωση του δημόσιου χρέους 

Οι αποκρατικοποιήσεις δημόσιων εταιριών συνεισφέρουν στην μείωση του δημόσιου χρέους, όπως και στην 
μείωση των επιδοτήσεων, λοιπών μεταβιβάσεων ή κρατικών εγγυήσεων προς τις κρατικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εν γένει ενώ προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος 
που οι Ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν τάχιστα και αποτελεσματικά με το Σχέδιο 
Αποκρατικοποιήσεων ακόμα και αν η πώληση περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τη διάρκεια του 
Οικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να μονώσει τις 
διαδικασίες αποκρατικοποίησης από πολιτικές πιέσεις.  
 
Η παροχή βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών από αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις θα 
διασφαλίζεται πλήρως σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συμμόρφωση με τη συνθήκη 
της ΕΕ και τους κατάλληλους δευτερογενείς νομοθετικούς κανόνες.  
 

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

1. Ταχεία έγκριση της απαραίτητης πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και των 
εφαρμοστικών αποφάσεων, σε συνέπεια με τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του 
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Οι Αρχές πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία του 
κανονιστικού πλαισίου σε εκείνους τους τομείς που είναι αναγκαίοι για τη διαδικασία 
αποκρατικοποίησης (αεροδρόμια, λιμάνια, ύδρευση, λαχεία), σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η ταχεία μεταφορά των περιουσιακών 
στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ θα διευκολύνει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και θα σηματοδοτήσει 
την σαφή πρόθεση των αρχών να επιταχύνουν τη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Οι αρχές θα 
πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με 
τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία είναι μια προϋπόθεση για να προχωρήσει με την 
αποκρατικοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης που 
εκκρεμούν σε αυτούς τους τρεις τομείς απαριθμούνται στο παράρτημα 9.1.  

2. Η αποκρατικοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι υψίστης σημασίας σε αυτή τη διαδικασία. 
Υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προετοιμασία των περιουσιακών στοιχείων 
(εκκαθάριση τίτλων, αδειοδότηση, κλπ.) δεδομένων των χρονικών καθυστερήσεων που υπάρχουν 
σε μια τέτοια διαδικασία και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας επαρκής αριθμός στοιχείων του 
ενεργητικού στη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Ως εκ τούτου, οι αρχές θα πρέπει να 
προχωρήσουν με: 

i. Τη μεταβίβαση της πλήρους και άμεσης ιδιοκτησίας 1000 εμπορικά βιώσιμων ακινήτων στο 
ΤΑΙΠΕΔ (έως το τέλος του 2013).  

ii. Η μεταφορά θα γίνει σε τέσσερις φάσεις, με βάση συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους των 
250 ακινήτων ανά τρίμηνο (ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2013).  

3. Επί του παρόντος, περίπου 80.000 δημόσια ακίνητα είναι υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ. Επιπλέον 
ακίνητα είναι υπό τη διαχείριση διαφορετικών υπουργείων. Η κατάσταση αυτών των ακινήτων σε 
πολλές περιπτώσεις είναι άγνωστη, ή ανεπαλήθευτη. Αυτό συνεπάγεται σπατάλες και περιορίζει τις 
δυνατότητες για την ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας και της αποκομιδής εισόδημα από αυτήν. 



Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, οι Αρχές:  

i. προτείνουν ένα σχέδιο για να προετοιμάσουν τα υπόλοιπα (εκτός πλάνου 
αποκρατικοποιήσεων) ακίνητα που ανήκουν στην Ελληνική Δημοκρατία, και 
διαχειρίζονται από την ΕΤΑΔ, για τιτλοποίηση ή άμεση αποκρατικοποίηση. Άλλα ακίνητα 
υπό τη διαχείριση άλλων υπουργείων (Γεωργίας, Εθνικής Άμυνας, κλπ.) θα πρέπει να 
υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης εργασίας. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης των ακινήτων και τα βήματα που απαιτούνται για 
την γρήγορη προετοιμασία των ακινήτων για εκμετάλλευση από το Κράτος. (Νοέμβριος 
2013).  

ii. Εν όψει αυτού του σχεδίου, η ΕΤΑΔ θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της 
διακυβέρνησής της, της αποτελεσματικότητάς της και της ικανότητάς της για την εκτέλεση 
των καθηκόντων αυτών ώστε να ολοκληρωθεί σταδιακά και σύμφωνα με το σχέδιο μέχρι 
το Νοέμβριο του 2013. 

4. Οι Αρχές θα φέρουν όλα τα υπόλοιπα (μη λειτουργικά) ακίνητα (π.χ. εκείνα που υπάγονται στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας) υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ σταδιακά, και θα 
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013· μια πρώτη έκθεση προόδου θα είναι έτοιμη έως τον Ιούνιο 
του 2013 με τους αριθμούς των ακινήτων ανά Υπουργείο/Δημόσιο Νομικό Πρόσωπο, τη φύση, την 
κατάσταση αυτών των ακινήτων και την παροχή λεπτομερών πληροφοριών, ανάλογα με την 
περίπτωση, για την τρέχουσα χρήση του· μια δεύτερη έκθεση προόδου με τον αριθμό που έχουν 
ήδη μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ μέχρι τον Αύγουστο του 2013· μια τρίτη έκθεση προόδου με τον 
αριθμό που έχουν ήδη μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ μέχρι τον Οκτώβριο του 2013· και η τελική έκθεση 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.  

5. Οι Αρχές θα διασφαλίσουν ότι, δεν θα υπάρξει καμία μεταβίβαση ή παρακράτηση ακίνητου 
περιουσιακού στοιχείου χωρίς τη πρότερη διαβούλευση και συμφωνία του ΤΑΙΠΕΔ και των 
ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, σε φορέα εκτός του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των 
νεοϊδρυθέντων εταιριών ειδικού σκοπού των συνταξιοδοτικών ταμείων ή άλλων ειδικών νομικών 
φορέων, ή μέχρι τη χρονική στιγμή όπου τα περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για το Σχέδιο 
Αποκρατικοποιήσεων έχουν εξασφαλιστεί. (Συνεχές).  

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

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

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

9. Η εξασφάλιση εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις που σωρευτικά από τον Ιούνιο 2011 θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2012, 4,2 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 
2013, 6,5 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2014, 7,7 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2015, 11,1 
εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2016.  



2.2 Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής 

1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013, η Κυβέρνηση θα καταστήσει πλήρως λειτουργική μια τυπική 
διαδικασία για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να αντικατοπτρίζουν 
καλύτερα τις τιμές της αγοράς που θα είναι σε ισχύ για τους σκοπούς της φορολογίας κεφαλαίου 
για το οικονομικό έτος 2014.  

2. Οι Αρχές θα υιοθετήσουν ένα ενιαίο και απλουστευμένο κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ιούνιος 
2013). 

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

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

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

• Οι μέθοδοι πρέπει να συνεχίζουν να βελτιώνονται χρησιμοποιώντας τεχνικές εκτίμησης του κινδύνου, 
για την αύξηση των εστιασμένων ελέγχων σε στόχους υψηλής απόδοσης, και σε θέματα ουσίας 
προκειμένου να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή. Αυτό απαιτεί μια δεύτερη φάση της βελτίωσης του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου Κώδικα Φορολογικής 
Δικονομίας.  

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

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

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

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

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

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως η τεχνική βοήθεια που 
παρέχεται στον τομέα αυτό. Αυτό συνεπάγεται μια δομημένη διαδικασία που περιλαμβάνει συμβουλές 
τεχνικής βοήθειας που θα εργάζεται σε συνεχή βάση με τη διοίκηση για τη νέα νομοθεσία και την εφαρμογή 



των αποφάσεων, με αρκετό χρόνο για να διασφαλιστεί η ορθή διαβούλευση και με μια συνεχή προσπάθεια για 
να κρατηθούν οι κανόνες απλοί και σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική ικανότητα. 
 
Με στόχο την ενίσχυση της Διοίκησης των Εσόδων, ως μέρος του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, η 
Κυβέρνηση, πριν από την εκταμίευση: 

a. Θεσπίζει το νομικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για τη μεταφορά στη διοίκηση των εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και όλων των 
λειτουργιών των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών εντός της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΣΔΟΕ)·  

b. Απλουστεύει τη διαδικασία για την ταξινόμηση των οφειλών ως ανείσπρακτες, και αναστέλλει τις 
δραστηριότητες είσπραξης για ανείσπρακτες οφειλές (που υπόκεινται σε κοινή απόφαση με το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για ποσά άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ)· 

c. Καταργεί την υποχρέωση ότι όλες οι φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων 10 ετών πρέπει να 
ελέγχονται ενώ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να ελέγχει τα προηγούμενα έτη και έχει τη 
διακριτική ευχέρεια να ελέγχει οποιοδήποτε ποσό των δηλώσεων από αυτά τα προηγούμενα 
χρόνια.  

 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις: 

2.3.1 Οργάνωση 

1. Αυξάνει την αυτονομία της διοίκησης των φορολογικών εσόδων με τις παρακάτω ενέργειες: 

i. Μεταφέρει όλες τις λειτουργίες του προσωπικού και της κατανομής του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που σχετίζονται με τα έσοδα 
στη διοίκηση φορολογικών εσόδων, καθώς και ετοιμάζει το προσχέδιο και εφαρμόζει τη 
συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών μεταξύ του ΓΓΔΕ και της ΓΓΠΣ (Ιούλιος 2013)· 

ii. Η μεταφορά των λειτουργιών που σχετίζονται με τα έσοδα, το προσωπικό και την κατανομή 
του προϋπολογισμού του ΣΔΟΕ στη διοίκηση φορολογικών εσόδων ολοκληρώνεται 
(Οκτώβριος 2013)· 

iii. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε συμβουλή του ΥΠΔΜΗΔ στη διοίκηση φορολογικών εσόδων για 
οργανωτικά θέματα πρέπει να δοθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 14 ημερών (Μάιος 
2013)·  

iv. Επιτρέπει στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) να καθορίσει τις προϋποθέσεις 
για την πρόσληψη υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ (Μάιος 2013)·  

v. Δημιουργεί έναν κωδικό του προϋπολογισμού που περιλαμβάνει όλες τις οργανωτικές 
μονάδες της διοίκησης φορολογικών εσόδων (για να ενεργοποιήσει μια ξεχωριστή και 
ενιαία κατανομή του προϋπολογισμού για έγκριση από το κοινοβούλιο ξεκινώντας με τον 
προϋπολογισμό του 2014) (Μάιος 2013)· 

vi. Ιδρύει μια μικρή οικονομική μονάδα διαχείρισης στη διοίκηση φορολογικών εσόδων για το 
συντονισμό της προετοιμασίας και υλοποίησης του προϋπολογισμού της διοίκησης 
φορολογικών εσόδων (διατηρώντας παράλληλα το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) ως γενικού συντονιστή του προϋπολογισμού και του 
δημοσιονομικού ελεγκτή για τις συνολικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών) (Μάιος 2013)· 



vii. Επανεξετάζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ΓΓΔΕ και στη ΓΔΟΥ στο Υπουργείο 
Οικονομικών, και εάν είναι απαραίτητο εκχωρεί την εξουσία στον ΓΓΔΕ για την 
ανακατανομή δαπανών σε κονδύλια του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους γενικούς 
κανόνες που καθορίζονται στον Οργανωτικό Νόμο του Προϋπολογισμού 2362/1995 
(Ιούλιος 2013)· 

viii. Εξουσιοδοτεί τον ΓΓΔΕ για να καθορίσει ένα σύστημα καθορισμού βαθμού και προαγωγών 
για τη διοίκηση φορολογικών εσόδων, που υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών (Μάιος 2013). 

2. Συνεχίζει να συγκεντρώσει και να συγχωνεύσει τις τοπικές εφορίες αφήνοντας:  

i. περίπου 140 γραφεία σε λειτουργία (Ιούνιος 2013)· 

ii. 120 όταν τεθεί σε ισχύ η πληρωμή μέσω των τραπεζών σε όλη την επικράτεια (Σεπτέμβριος 
2013). 

2.3.2 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της 
διαφθοράς  

1. Οι Αρχές υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), και τις 
αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία (Οκτώβριος 
2013). 

2. Ο αναθεωρημένος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών τίθεται σε ισχύ την 1/1/2014. 

3. Μείωση της απαίτησης πληρωμής για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ στο ελάχιστο (Μάιος 2013). 

4. Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση 2000 
φορολογικών ελεγκτών ως τον Ιούλιο 2013. 

5. Ο ΓΓΔΕ παρέχει ένα σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, για την ένταξη του νέου 
προσωπικού στη διοίκηση (Μάιος 2013). 

6. Ολοκλήρωση της εξωτερικής πρόσληψης επιπλέον 200 ελεγκτών (Ιούλιος 2013). 

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

8. Εξασφάλιση επαρκούς αριθμού εποπτών στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου και Αυτοαπασχολουμένων Υψηλού Εισοδήματος (ΦΜΠ-ΑΥΕ) και στη Μονάδα 
Μεγάλων Φορολογούμενων (ΜΜΦ), μεταξύ άλλων και μέσω ανακατανομής από άλλες 
δραστηριότητες (Συνεχές, αρχίζοντας από τον Ιούνιο 2013). 

9. Ο ΓΓΔΕ εκδίδει απόφαση για την ενίσχυση στοχευμένων ελέγχων με βάση τις τεχνικές 
αξιολόγησης κινδύνων (Μάιος 2013). 

10. Οι Αρχές εφαρμόζουν έμμεσες μεθόδους ελέγχου και επιτρέπουν την εφαρμογή τους σε κάθε 
[ανοικτό] φορολογικό έλεγχο (ο οποίος θα επιφέρει πλούτο και δαπάνες στον καθορισμό του 
φορολογητέου εισοδήματος) (Μάιος 2013). 

11. Ο ΓΓΔΕ εκδίδει μια εγκύκλιο για την εισαγωγή του σύγχρονου κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις 
συγκρούσεις συμφερόντων και τη δήλωση συμφερόντων και ενός συστήματος για την προστασία 
πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν διαφθορά (Μάιος 2013). 



12. Διορισμός του εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της επιτροπής 
συντονισμού και τον πρόεδρό της, και της συμβουλευτικής επιτροπής, και δεύτερον τα οκτώ άτομα 
προσωπικό που προβλέπονται από το νόμο. (Μάιος 2013). 

13. Οι Αρχές αναθεωρούν τη νομοθεσία για να καταστεί δυνατή η δίωξη για σημαντική φοροδιαφυγή, 
ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος κατέβαλε τον εκτιμώμενο φόρο σε περιπτώσεις 
διακανονισμού (Μάιος 2013). 

14. Οι αρχές ολοκληρώνουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει την άμεση 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε 
φορολογούμενους, καθώς και για το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού, το οποίο θα εφαρμοστεί σε 
πιλοτική βάση. (Ιούλιος 2013).  

15. Η πλήρης εφαρμογή της δράσης που αναφέρεται στο (2.3.3.16) (Σεπτέμβριος 2013).  

16. Τα Υπουργεία και οι Κρατικές Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) που έχουν δημοσιονομική σχέση με τους 
φορολογούμενους και τους δικαιούχους χρησιμοποιούν τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου 
για τις οικονομικές συναλλαγές μαζί τους (Ιούνιος 2013).  

17. Οι Αρχές καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου για όλες τις 
επίσημες συναλλαγές με το σύνολο της δημόσιας διοίκησης (Δεκέμβριος 2013). 

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

2.3.3 Είσπραξη Φορολογικών Εσόδων 

1. Ο ΓΓΔΕ ολοκληρώνει την ενοποίηση της είσπραξης οφειλών στις μεγαλύτερες εφορίες (Δ.Ο.Υ.) ως 
τον (Σεπτέμβριο 2013). 

2. Οι Αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την παροχή ενός υποχρεωτικού προγράμματος 
επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό διαχείρισης των οφειλών (Μάιος 2013).  

3. Ο ΓΓΔΕ ολοκληρώνει την επανεξέταση της πολιτικής και των διαδικασιών για την διαγραφή 
φορολογικών οφειλών (Ιούνιος 2013).  

4. Οι Αρχές εισάγουν τη δυνατότητα της άμεσης χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών για τους 
φορολογούμενους σε καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2013). 

5. Οι Αρχές θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αντικαταστήσουν τις πληρωμές με μετρητά και 
επιταγές στις εφορίες με τραπεζικά εμβάσματα (Ιούνιος 2013). 

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

7. Οι Αρχές θα δημιουργήσουν μια ειδική ομάδα εργασίας για να εξετάσει το απόθεμα 
ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΤΚΑ), να αξιολογήσει την εισπραξιμότητα, και να εντοπίσει εισπράξιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
για τη μεταφορά τους στο νέο ενιαίο φορέα είσπραξης ως τον (Ιούνιο 2013).  

8. Η ομάδα εργασίας θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τον συντονισμό και την ενοποίηση στην είσπραξη 
ληξιπρόθεσμων φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) (Σεπτέμβριος 2013).  

9. Οι Αρχές θα δημιουργήσουν ένα αναθεωρημένο καθεστώς προσαυξήσεων για την καθυστερημένη 
πληρωμή των ΕΚΑ ως τον Ιούνιο του 2013 που θα συνδυάζει μια ποινή και ένα επιτόκιο 
μεγαλύτερο της αγοράς. 



10. Οι Αρχές θα καταργήσουν την εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για την 
είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και θα θεσπίσουν ένα νέο νομικό πλαίσιο για την 
είσπραξη δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (Φεβρουάριος 2014). 

11. Οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο νομικό πλαίσιο για το καθεστώς δόσεων για οφειλές που 
σχετίζονται με τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ιούνιος 2013): 

i. Η νομοθεσία θα ορίσει την ημερομηνία έναρξης ένταξης στο νέο καθεστώς το αργότερο μέχρι 
1 Ιουλίου 2013. Η ένταξη σε υφιστάμενο καθεστώς δόσεων για φόρους και ΕΚΑ που δεν 
εκτείνεται πέραν της 30ης

ii. Τα κύρια χαρακτηριστικά του βασικού μόνιμου καθεστώτος δόσεων θα περιλαμβάνει: (α) 
αυστηρότερη επιλεξιμότητα (θα απαιτείται απόδειξη της βιωσιμότητας και της 
φορολογικής συμμόρφωσης)· (β) πληρωμή των επιτοκίων της αγοράς συν ένα ασφάλιστρο 
για τα υπόλοιπα· (γ) αναγκαστική είσπραξη κατόπιν παράλειψης μιας πληρωμής· και (δ) 
ανώτατο όριο 12 μηνιαίων δόσεων (με εξαίρεση μια συγκεκριμένη λίστα φόρων μη 
απαιτητού ή εκτάκτου χαρακτήρα για τους οποίους θα επιτρέπονται δόσεις έως 24 μήνες). 

 Ιουνίου του 2017 και δεν προσφέρει πιο γενναιόδωρους όρους 
και προϋποθέσεις από το καθεστώς της καινούριας αρχής (αναφορικά με το πραγματικό 
επιτόκιο και τη μείωση των προσαυξήσεων), θα επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Ο 
νόμος θα προσδιορίζει ποια καθεστώτα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. 
Η ένταξη σε όλα τα άλλα καθεστώτα θα διακοπούν με την υποβολή της εν λόγω 
νομοθεσίας στο κοινοβούλιο. Η ένταξη στα δύο αυτά καθεστώτα δόσεων δεν θα 
επιτρέπεται για οφειλέτες που βρίσκονται σε υπερημερία σε άλλο καθεστώς μετά την 
υποβολή του νόμου στο κοινοβούλιο.    

iii. Ωστόσο, για μία μόνο φορά, παράλληλα με την ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης, 
το πλαίσιο για τη χορήγηση διακανονισμών φορολογικών οφειλών και οφειλών ΕΚΑ θα 
γίνει προσωρινά πιο ευέλικτο μέσω της υιοθέτησης ενός «Καθεστώτος Καινούριας Αρχής», 
το οποίο θα είναι ανοικτό για το διακανονισμό υφιστάμενων οφειλών στο τέλος του 2013 
για οφειλέτες που έχουν τρέχουσες πληρωμές το 2013. Δύο βασικές αλλαγές θα γίνουν. 
Πρώτον, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν προϋπάρχουσες φορολογικές 
οφειλές και οφειλές ΕΚΑ (που δεν υπόκεινται ήδη σε ρύθμιση δόσεων), και να 
ενσωματώσουν οφειλές από άλλα καθεστώτα. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ίσες μηνιαίες 
δόσεις που δεν εκτείνονται πέραν του Ιουνίου 2017. Θα υπάρχει μια μείωση της 
προσαύξησης κατά 50 τοις εκατό το περισσότερο με την πλήρη εξόφληση των οφειλών. 
Αυτό θα διευκολύνει βιώσιμους  οικονομικά φορολογούμενους των οποίων η ικανότητα να 
πληρώσουν πλήττεται προσωρινά από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Δεύτερον, 
μειωμένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης θα ισχύουν για φορολογικές οφειλές και οφειλές ΕΚΑ 
κάτω των 75.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η συμμόρφωση με τις 
τρέχουσες φορολογικές και ΕΚΑ υποχρεώσεις είναι υποχρεωτική, πλήρης εγγύηση θα 
απαιτείται για μεγάλα ποσά επαναδιαπραγμάτευσης, (άνω των 300.000 ευρώ), και θα ισχύει 
αναγκαστική είσπραξη σε υπερημερία. 

 

2.3.4 Φορολογικές Διαφορές 

1. Η Εσωτερική Μονάδα Αξιολόγησης θα αρχίσει να λειτουργεί από τον (Αύγουστο 2013). 

2.3.5 Διοίκηση της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων 

1. Ο ΓΓΔΕ αντικαθιστά διευθυντές που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης (Συνεχές)·  

2. Οι Αρχές εγκαινιάζουν μια εύκολα προσβάσιμη ιστοσελίδα για να επιβάλει τη λογοδοσία προς το 
κοινό μέσω της δημοσίευσης των συνοπτικών στατιστικών σε βασικούς δείκτες απόδοσης, του 
αριθμού των περιπτώσεων φοροδιαφυγής που αποστέλλονται στη Μονάδα Διερεύνησης 



Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και σε ποινική δίωξη από τη φορολογική διοίκηση (Μάιος 
2013). 

2.3.6 Εργαλεία 

1. Οι Αρχές υιοθετούν ένα νέο Ενιαίο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ιούνιος 2013). Ο κώδικας 
αυτός θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του κόστους διαχείρισης και συμμόρφωσης και θα 
ενσωματώνει διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους μεγάλους διοικητικούς τομείς που 
απαιτείται να υποστηρίζουν τη σύγχρονη φορολογική διοίκηση (π.χ. υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, έλεγχος και ποινές, εξουσίες επιβολής και συλλογής οφειλών). 

2. Ο ΓΓΔΕ εξασφαλίζει τη χρήση μιας σειράς λειτουργιών του ELENXIS (προφίλ του 
φορολογούμενου) σε όλες τις εφορίες που εκτελούν ελέγχους και πλήρη χρήση σε ορισμένες 
βασικές υπηρεσίες (ΜΜΦ, ΦΜΠ-ΑΥΕ). (Ιούνιος 2013).  

3. Το νέο σύστημα ELENXIS θα αρχίσει να λειτουργεί σε μεγάλες εφορίες και ελεγκτικά κέντρα ως 
τον (Δεκέμβριο 2013). Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) θα 
παρέχει την αναγκαία υποστήριξη. 

4. Το νέο σύστημα TAXIS θα λειτουργήσει στις εφορίες ως: 

i. Σε 50 εφορίες που καλύπτουν το 70% των εσόδων ως τον Ιούνιο του 2013· 

ii. σε όλες τις εφορίες ως τον Οκτώβριο του 2013.  
 

2.4 Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
Η ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης αποτελεί το κλειδί για τον 
έλεγχο των δαπανών, και κατ’ επέκταση της δυνατότητας επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Η 
Κυβέρνηση δεσμεύεται στην θέσπιση μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ενίσχυση του πλαισίου ταυτόχρονα 
εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και των κύριων αρμόδιων υπουργείων. 
 
Στον τομέα αυτό, οι Αρχές δεσμεύονται να υλοποιήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν την 
παρακολούθηση των δαπανών μεταξύ των διαφόρων δημοσίων φορέων, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση 
και στις κρατικές επιχειρήσεις, και βάζοντας δικλίδες για την εξασφάλιση ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται με 
μεθοδευμένο τρόπο και οι δαπάνες βρίσκονται υπό έλεγχο. 
 
Ένας σημαντικός τομέας όπου σημαντική πρόοδος πρέπει να γίνει είναι η πρόληψη της συσσώρευσης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο από την πλευρά των φόρων όσο και των δαπανών. Η σημασία της έγκαιρης 
ενσωμάτωσης και εφαρμογής της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών τονίστηκε στην Ανακοίνωση 
σχετικά με τη Δράση για τη Σταθερότητα, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που αντικατοπτρίζει το ρόλο 
της Οδηγίας για την αποκατάσταση της κανονικής χρηματοδότησης προς την οικονομία: το 96% των 
πτωχεύσεων οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών ή άλλα αντικειμενικά προβλήματα. Στην τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση γίνεται όλο και πιο σχετικό ότι το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών πρέπει 
να διορθωθεί· η εφαρμογή της οδηγίας απαιτεί την πληρωμή των τιμολογίων εντός 30 ημερών κατά κανόνα, ή 
εντός 60 ημερών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι καθυστερήσεις πληρωμών, τόσο στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων 
(B2B) και όσο στις συναλλαγές μεταξύ των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων (PA2B), συγκαταλέγονται 
μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκό Δείκτη Καθυστέρησης Πληρωμών 
Intrum Justitia. Η έγκαιρη και ακριβής ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ θα διορθώσει και 
κάποιες σημερινές διαφορές μεταξύ της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας κλείνοντας δύο εκκρεμείς 
υποθέσεις παραβάσεων αν το άρθρο 1 του Νόμου 3068/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Νόμου 
3301/2004 (που συνεπάγεται ότι ένας τίτλος που στο ελληνικό δίκαιο ονομάζεται επίσημα «εκτελεστός 
τίτλος» δεν είναι εκτελεστός έναντι ελληνικών «κρατικών φορέων και νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου») και το άρθρο 27 του Νόμου 2867/2010 (που υποχρεώνει τους προμηθευτές σε δημόσιο νοσοκομείο 
να παραιτηθούν από αξιώσεις για νόμιμους τόκους λόγω καθυστερημένης πληρωμής, προκειμένου να 



πληρωθούν) τροποποιηθούν και/ή καταργηθούν ως μέρος των ελληνικών μέτρων ενσωμάτωσης της Οδηγίας 
2011/7/ΕΕ. 
 
Με δεδομένες τις οικονομικές κυρώσεις που περιλαμβάνονται στην Οδηγία για τις Καθυστερήσεις 
Πληρωμών, αυτό απαιτεί την περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών ώστε να 
αντιμετωπίσουν την πραγματοποίηση των καθυστερήσεων πληρωμών όπως προβλέπει η Οδηγία για τις 
Καθυστερήσεις Πληρωμών (30 ημέρες κατά κανόνα, 60 ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις). 
 
Πριν την επόμενη εκταμίευση η Κυβέρνηση θα:  

a. Ενσωματώσει την οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

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

1. Προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών, και ιδίως 
να συμμορφωθεί με τις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, η Κυβέρνηση θα προτείνει 
μέχρι τον Ιούνιο του 2013 ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης και ένα χρονοδιάγραμμα για την πρόοδο 
των μεταρρυθμίσεων στη Διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών, με σκοπό την απλούστευση των 
διαδικασιών πληρωμής και τη συντόμευση των προθεσμιών πληρωμής. Το σχέδιο δράσης πρέπει 
να περιέχει: 

i. τα διάφορα βήματα που πρέπει να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις πληρωμές στο δημόσιο τομέα.  

ii. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά παραδοτέα εντός καθορισμένων προθεσμιών, ώστε να 
καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της προόδου στην ολοκλήρωση της.  

iii. Θα περιέχει προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μερών που 
εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, και να παρέχει συγκεκριμένες προθεσμίες 
που πρέπει να τηρούνται για κάθε βήμα για να ολοκληρωθεί.  

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης η ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη την 
τεχνική βοήθεια που έχει ήδη λάβει και περαιτέρω βοήθεια που διατίθενται από την Ομάδα 
Δράσης και άλλους εμπειρογνώμονες και το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη προσδιοριστεί για την 
ολοκλήρωση του έργου Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΔΕΠ).  

2. Παράλληλα με το έργο ΔΕΠ, το ΓΛΚ θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με το Ελεγκτικό Συνέδριο 
(ΕΣ) για τον περαιτέρω εξορθολογισμό της διαδικασίας προ-ελέγχου από το ΕΣ. ΤΟ ΓΛΚ θα 
προτείνει στο ΕΣ την αύξηση των ανωτάτων ορίων για υποχρεωτικούς προ-ελέγχους, και κάτω από 
το ανώτατο όριο, την εισαγωγή προ-ελέγχων με βάση τεχνικές εκτίμησης του κινδύνου και όχι το 
100% των προ-ελέγχων. Το ΓΛΚ θα ζητήσει από το ΕΣ να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για ένταξη 
στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (Ιούνιος 2013). 

3. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα στα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 
Γενικής Κυβέρνησης και στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως σε σχέση με τις μεταφορές 
των αρμοδιοτήτων από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ, παρά τη πρόοδο στη 
δημιουργία των μητρώων δεσμεύσεων/συγχρηματοδότησης, η Κυβέρνηση θα:  
i. εξασφαλίσει ότι τα μητρώα δεσμεύσεων είναι σε λειτουργία στο 80 τοις εκατό των 

φορέων της γενικής κυβέρνησης με βάση την κάλυψη των φορέων του 2013 (Ιούνιος 
2013). 

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



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

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

v. εξασφαλίσει ότι και τα 41 Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρουν στην 
ηλεκτρονική πύλη. (Ιούνιος 2013). 

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

i. θα εκδώσει υπουργική απόφαση για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα 
σχέδια που αποφασίστηκαν από τις περιφερειακές αρχές έχουν καταγραφεί έγκαιρα στη 
βάση δεδομένων ΣΔΠ. (Μάιος 2013). Η απόφαση θα προβλέπει ένα πλήρες σύστημα 
παρακολούθησης για την υλοποίηση του ΠΔΕ. Μέχρι τότε, οι τροποποιήσεις των 
οικονομικών στοιχείων των έργων θα συνεχίσουν να εγγράφονται στο υπάρχον 
πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων (Μάιος 2013). 

ii. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η ευθύνη της λειτουργίας των μητρώων δεσμεύσεων του 
ΠΔΕ είναι πάντα συνδεδεμένη με τις ευθύνες της κατανομής των διαθέσιμων πόρων 
μεταξύ έργων (Συνεχές). 

iii. ολοκληρώνει την αναδιοργάνωση της ΓΔΟΥ μέσω της υιοθέτησης μιας Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (Ιούνιος 2013).  

iv. θεσπίζει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό ανώτερων οικονομικών στελεχών με 
προσόντα για τις θέσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών (Ιούνιος 2013). 

v. διορίζει τους προϊστάμενους οικονομικών υπηρεσιών με βάση τις νέες διαδικασίες. 
(Σεπτέμβριος 2013).  

vi. Το ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ και το ΥΠΔΜΗΔ, σε συνεννόηση με τους προϊστάμενους οικονομικών 
υπηρεσιών, εξασφαλίζει επαρκή στελέχωση για τις οικονομικές λειτουργίες στα αρμόδια 
υπουργεία και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ένα πρόγραμμα κατάρτισης για 
στελέχη της ΓΔΟΥ (Συνεχές). 

5. Για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων οι όροι  που πρέπει 
να πληροί μία κυβερνητική μονάδα για να επιτραπεί η εκταμίευση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν 
για την εκκαθάριση θα περιλαμβάνουν, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές: (i) εγκαθίδρυση από την 
μονάδα ενός πλήρως λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων, και (ii) υποβολή συνεπών στοιχείων, 
τουλάχιστον για διάρκεια τριών μηνών, σχετικά με τις δεσμεύσεις, πληρωμές και τις ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις (δύο μήνες για τον ΕΟΠΠΥ), και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιστροφές 
φόρων, (iii) επαλήθευση των απαιτήσεων. Επιδοτούμενοι φορείς οι οποίοι ικανοποιούν αυτές τις 
προϋποθέσεις μπορούν να εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ακόμα κι εάν ο 
μητρικός φορέας δεν τις πληροί. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να καθυστερούν την 
εκτέλεση της ανάκτησης φαρμακευτικών δαπανών (clawback) ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου. Η 
Κυβέρνηση θα: 
i.  Διασφαλίσει την διοικητική ικανότητα ούτως ώστε η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων να γίνει αποτελεσματική με στελέχωση των διάφορων μονάδων (Ιούνιος 
2013) 

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

7. Έναρξη υποβολής εκθέσεων (σε δεδουλευμένη βάση) όλων των υφιστάμενων απαιτήσεων 
επιστροφής φόρου στους δημοσιονομικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκαν. Επιπλέον, το μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού της γενικής 



κυβέρνησης θα αρχίσει τον Απρίλιο να αναφέρει το ποσό που καταβάλλεται για επιστροφές φόρων 
και πληρωμές για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών, όπως οι δαπάνες σε μετρητά 
(Συνεχές). 

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

2.5.1 Ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων σύμφωνα με το 
Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ   

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

2.5.2 Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και υλοποίηση 
Η Κυβέρνηση θα: 

1. Υιοθετήσει ένα διοικητικό ημερολόγιο για την προετοιμασία της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής 
στρατηγικής (ΜΠΔΣ) (Μάιος 2013). 

2. Τροποποιήσει τον οργανωτικό νόμο για τον προϋπολογισμό μέχρι τον Αύγουστο του 2013 για να 
εισαγάγει: 

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

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

iii. προσδιορίσει τους στόχους απόδοσης για ΔΕΚΟ· 

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

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

2.5.3 Παρακολούθηση και αναφορά 
Η Κυβέρνηση θα: 



1. Προσδιορίσει άλλες περιοχές λειτουργικών δαπανών, όπου μηχανισμοί παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο θα μπορούσαν να εισαχθούν ή να ενισχυθούν (Ιούνιος 2013). 

2.5.4 Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων 

Η Κυβέρνηση θα: 

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

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

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

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

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

3. Ενίσχυση του διορθωτικού μηχανισμού για την τοπική αυτοδιοίκηση κυβερνήσεις με την: 
i. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση από το Παρατηρητήριο των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης (Μάιος 
2013)· 

ii. Καθιέρωση μιας διαδικασίας αναθεώρησης των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης 
από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συνέπεια με τους γενικούς στόχους της ΜΠΔΣ της 
τοπικής αυτοδιοίκησης θα ολοκληρωθεί. (Ιούνιος 2013)  

2.5.5 Διαφάνεια, Λογοδοσία και Παρακολούθηση 
Η Κυβέρνηση θα: 

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



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

2.5.6 Λογαριασμός εξυπηρέτησης χρέους  

. (Δεκέμβριος 2013)  

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

 

  (Συνεχής) 

2.6 Άλλες θεσμικές απαιτήσεις 

1. Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΜΚΕ): 

i. Η Κυβέρνηση θεσπίζει νόμο που δημιουργεί μια Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 
ΚΜΚΕ και καθορίζει τις γενικές αρχές σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις (Μάιος 2013).  

ii. Η κυβέρνηση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να διορίζει το 
διευθυντή και αρμόδιους υπαλλήλους της ΚΜΚΕ. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών 
Ενισχύσεων είναι υπεύθυνη για την εξέταση όλων των μέτρων, από όλη την κυβέρνηση, 
για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πριν από την 
εφαρμογή τους. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων θα είναι το μόνο σημείο 
επαφής για την Επιτροπή για όλα τα θέματα κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινοποιήσεων. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική 
εκκαθάριση των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων.

iii. 

 (Ιούνιος 2013) 

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

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

(Μάιος 2013). 



2.7 Φτιάχνοντας μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 
Η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας βήμα προς τη μείωση της σπατάλης, 
την συγκράτηση των μισθών του δημόσιου τομέα και την αύξηση της αποδοτικότητας και των επιπέδων 
παραγωγικότητας. Ως προαπαιτούμενο, οι παρακάτω δράσεις θα ληφθούν μέσα στους επόμενους μήνες. 

2.7.1 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 
Με στόχο την επίτευξη ενός πιο λιτού και περισσότερο αποτελεσματικού κράτους, η Κυβέρνηση εισάγει μια 
αυστηρή αξιολόγηση των διοικητικών δομών και του προσωπικού, έτσι ώστε να διατηρήσει το σωστό μείγμα 
δεξιοτήτων του προσωπικού διαχρονικά. Επιδιώκουμε το κλείσιμο δομών και οι εργαζόμενοι σε αυτές είτε 
μεταφέρονται στο σύστημα της κινητικότητας είτε απομακρύνονται. Αυτή η μεταρρυθμιστική διαδικασία 
επεκτείνεται στα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης (extra budgetary funds) καθώς και στις 
περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις μέσα στο 2013.  

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

Πριν από την εκταμίευση οι Αρχές: 

a. Υιοθετούν συνεπή προγράμματα στελέχωσης για οργανισμούς που καλύπτουν τουλάχιστο 206.000 
υπαλλήλους  

b. Εγκρίνουν τριμηνιαία σχέδια για 15000 εξόδους, σωρευτικά μέχρι το τέλος του 2014, 
συμπεριλαμβανομένων 4000 έως το τέλος του 2013 (με σημαντικό ποσοστό εμπροσθοβάρειας)  

c. Εγκρίνουν ετήσιους συνολικούς στόχους απασχόλησης για τη Γενική Κυβέρνηση έως το 2016 
(συνεπές με το ήδη εγκεκριμένο ΜΠΔΣ)  

d. Ψηφίσουν τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να βελτιστοποιήσουν και να 
επιταχύνουν την πειθαρχική διαδικασία και να δείξουν την προσήλωση της Κυβέρνησης  

e. Εφαρμόσουν ένα μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης για την πειθαρχική διαδικασία και παροχή 
στοιχείων σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις και το ρυθμό που εκκαθαρίζεται το απόθεμα των 
υποθέσεων, και  

f. Καταργούν κάθε υφιστάμενη νομική διάταξη που υποχρεώνει το κράτος να τοποθετεί προσωπικό 
ΝΠΙΔ στα οποία οι θέσεις καταργήθηκαν, στο σχήμα κινητικότητας.  

 
1. Για την περαιτέρω προώθηση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια του 2013 οι Αρχές 

θα: 

i. Εξασφαλίσουν ότι σωρευτικά 12500 υπάλληλοι έχουν τοποθετηθεί στο σχήμα κινητικότητας 
της εργασίας έως τέλη Ιουνίου 2013 και 25000 υπάλληλοι μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.  

ii. Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για 450,000 υπαλλήλους (σωρευτικά) έως Ιούνιο 2013  

iii. Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης έως 
Δεκέμβριο 2013; 

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

v. Ολοκληρώσουν την αξιολόγηση μεμονωμένων υπαλλήλων έως [Δεκέμβριος 2013].  

vi. Οι τριμηνιαίοι στόχοι εσόδων και εξόδων στο σύστημα κινητικότητας θα γίνουν ενδεικτικοί 
στόχοι στο πλαίσιο του προγράμματος. Συνολικά, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του 



εργατικού δυναμικού του δημόσιου τομέα κατά 150.000 έως το 2015, σε σχέση με το τέλος 
του 2010.  

2. Το πρόγραμμα εξυγίανσης θα δημιουργήσει χώρο για να προσληφθεί νέο προσωπικό και αυτός ο 
χώρος θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν ελλείμματα εξειδικευμένου προσωπικού.  

i. Η Κυβέρνηση θα προσλάβει έναν νέο υπάλληλο για κάθε έξοδο ως αποτέλεσμα (i) 
πειθαρχικών περιπτώσεων (ii) αναλυτικής αξιολόγησης των ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που θα 
οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις (iii) αξιολόγηση του προσωπικού που κάνει 
χρήση του σχεδίου κινητικότητας, ακόμα και προ οποιασδήποτε επανατοποθέτησης σε νέα 
θέση, (iv) εθελουσίων εξόδων από το σύστημα κινητικότητας (εξαιρουμένου του 
προσωπικού με λιγότερα από 3 έτη από τη συνταξιοδότηση) και (v) παρέλευσης 12 μηνών 
στο πρόγραμμα κινητικότητας

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

. (συνεχής).  

iii. Για όλες τις άλλες εξόδους, πλην των αναφερομένων στο (i) το ποσοστό πρόσληψης θα 
παραμείνει 

iv. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα καθορίσουμε λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για το 2013 σε 
διαβούλευση με ΕΕ-ΕΚΤ - ΔΝΤ. 

1:5, όπως προβλέπει το πρόγραμμα. (συνεχής).  

3. Οι αρχές θα καθορίσουν μια στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να: (i) να 
εντοπιστούν οι αδυναμίες της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων από τις δημόσιες υπηρεσίες (ii) να 
προσδιορίσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να τροποποιηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης, 
διορισμοί, εκπαίδευση, καθώς και η κινητικότητα. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στη νομοθεσία 
(Ιούνιος 2013). Αυτή η νομική πράξη θα παράσχει τη βάση για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των 
ανώτερων διευθυντικών στελεχών.  

4. Οι αρχές θα αξιολογήσουν την εντολή, τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικά διορισμένων και των ανώτερων στελεχών του 
δημοσίου (Ιούνιος 2013). Η αξιολόγηση αυτή θα οδηγήσει σε τροποποίηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, με την αποσαφήνιση και τη διαμόρφωση της σχέσης μεταξύ του πολιτικού επιπέδου, των 
διευθυντικών θέσεων και των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των συμβούλων θα μειωθεί 
και να περιοριστεί, και κάθε σύμβουλος θα έχει μια συγκεκριμένη περιγραφή εργασίας. Ο στόχος 
είναι να διασφαλιστεί η θεσμική συνέχεια και υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας στη δημόσια 
διοίκηση (Ιούνιος 2013). 

2.7.2 Καταπολέμηση Διαφθοράς 
1. Η Κυβέρνηση μέχρι τον Ιούνιο 2013 θα:  

i. Θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για να ευθυγραμμίσει το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς με τα ανάλογα διεθνή πρότυπα. 

ii. Θα εκκινήσει την εφαρμογή των σχετικών δράσεων που εμπεριέχονται στο σχέδιο δράσης. 

2.8  Αποφυγή σπατάλης και ποιοτική ενίσχυση μέσω χρηστών δημοσίων 
προμηθειών 

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



συμβάσεων, και δ) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του συνόλου της νομοθεσίας περί δημοσίων 
προμηθειών.  

2.8.1.1 Προκειμένου να καταστεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργική 
Η Κυβέρνηση:  

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

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

Αγορά - portal 

1. Ακολούθως της έκδοσης της ΚΥΑ περί της διαδικτυακής πύλης “Αγορά” για τη διαφάνεια των 
συμβάσεων: 

i. δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με προκηρύξεις για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα 
και για τον αριθμό των συμβαλλομένων αρχών ανεβάζοντας τις σχετικές 
πληροφορίες στο AGORA portal ξεκινώντας με συμβάσεις άνω των € 30.000 
(Ιούνιος 2013) 

ii. διευκολύνει τη συμμόρφωση με την αναθεώρηση των προτύπων εγγράφων 
και παρέχοντας υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές  (Συνεχής) 
 

Κεντρικοί Φορείς Αγορών (ΚΦΑ):  

2. Υιοθετεί αποφάσεις που οδηγούν στη δημιουργία ενός κεντρικού φορέα αγορών, στη Γενική 
Διεύθυνση για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, η κυβέρνηση:  

i. Αντλεί μια λίστα προμηθειών και υπηρεσιών, όπου οι απαιτήσεις των πολλαπλών 
αναθετουσών αρχών μπορούν να ανάγονται σε έναν περιορισμένο αριθμό 
εναλλακτικών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει στοιχεία όπως, εξοπλισμός γραφείου, 
έπιπλα, προμήθειες γραφικής ύλης, εξοπλισμού πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, 
οχημάτων μεταφοράς, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, κλπ. (Μάιος 2013) 

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

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

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

 
Συμβάσεις - Πλαίσιο:  



v. Δίνει εντολή στις σχετικές υπηρεσίες να προμηθεύονται μέσω των συμβάσεων-πλαίσιο 
που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της Επιτροπής (Ιούνιος 2013) 

 
Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων: 

3. Αναλαμβάνει να υιοθετήσει μέχρι το Δεκέμβριο 2013 μια μεταρρύθμιση του συστήματος 
δημοσίων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των έργων, υλικών και υπηρεσιών υπό το 
συντονισμό της ΕΑΔΣ με στόχο:  

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

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

iii. Βελτίωση στις εθνικές διαδικασίες αναθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης των καθυστερήσεων που προκαλούνται από το σύστημα αποκατάστασης 
και της αξιολόγησης του ρόλου της ΕΑΔΣ στον τομέα της έννομης προστασίας 
(επανορθώσεις και δικαστική προστασία). 

4. Προχωρά με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο 
δράσης που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2013. Τα σχέδια όλων 
των νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων εφαρμογής του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης 
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το Σεπτέμβριο του 2013.   

2.8.1.3 Για να εκτελεστούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ., e-
procurement):    

Η Κυβέρνηση: 

1. Επεξεργάζεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπάρχον σχέδιο για την ανάπτυξη 
της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών μέχρι τον Μάιο του 2013, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, μέτρων και προθεσμιών για: 

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

ii. Tη διαθεσιμότητα λειτουργιών, όπως η ηλεκτρονική κοινοποίηση και e-tendering 
iii. Tην υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας από την κεντρική κυβέρνηση, την 

περιφερειακή κυβέρνηση και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα; 
iv. Την επικοινωνία και τα προγράμματα κατάρτισης για τους χρήστες της 

πλατφόρμας 
v. Οι περιοδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης για την εξοικείωση των χρηστών με 

την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών και ο προσδιορισμός στόχων στα 
επίπεδα χρήσης  

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

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

2. Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συμβάσεων (e-procurement), δεσμεύεται να:  
i. Τρέξει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για την κεντρική κυβέρνηση, σε 

πιλοτική βάση, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών σε όλο το 1ο 
εξάμηνο του 2013. 

ii. διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι πλήρως 
λειτουργική και έτοιμη για χρήση από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση για 
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τον Ιούλιο του 2013. 

3. Εξασφαλίζει τη χρήση της πλατφόρμας ως ακολούθως:  



i. Οι κεντρικοί φορείς αγορών (ΚΦΑ), χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ηλεκτρονικών 
προμηθειών για όλες τις διαδικασίες των διαγωνισμών. (Ιούνιος 2014) 

ii. Το σύνολο του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών προμηθειών για κοινές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών μέχρι το 
Δεκέμβριο 2015.  

4. Υποβάλλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα στοιχεία των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης που καλύπτουν το 2013 έναντι των στόχων επιπέδων χρήσης. (1ο μισό 
του Ιανουαρίου 2014).  Επιπλέον, παρουσιάζει δεδομένα για: 

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

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

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

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

 
 



2.9 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος για 
την εξασφάλιση βιωσιμότητας 

Η Κυβέρνηση: 

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

2. Εξασφαλίζει ότι το νέο ενιαίο ταμείο ΕΤΕΑ θεσπίζει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο ένα 
μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών χρηματοδότησης. Αρχής γενομένης το  Mάρτιο 
2013 προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.  

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

 



2.10 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί την ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, με στόχο την 
σταθεροποίηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία σε, ή, κάτω από το 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, διατηρώντας 
παράλληλα καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Τα μέτρα 
πολιτικής περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την 
ενοποίηση του δικτύου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου, την 
ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και της υποδομής ηλεκτρονικής υγείας
 

. 

Τα μέτρα του προγράμματος αποσκοπούν στην επίτευξη εξοικονόμησης κατά την αγορά (σε δεδουλευμένη 
βάση) εξωνοσοκομειακών φαρμάκων προκειμένου η δαπάνη αυτών να κατέλθει σε περίπου 2,440 δισ. Ευρώ, 
ενώ αυτή των ενδονοσοκομειακών φαρμάκων σε περίπου 0,66 δισεκατομμύρια το 2013 (σε δεδουλευμένη 
βάση). Ο στόχος είναι οι δημόσια δαπάνη για φάρμακα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης να φτάσει περίπου το 
1 τοις εκατό του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ (σύμφωνα με το μέσο όρο της ΕΕ) το 2014. 
Σύνολο (εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή) της δημόσιας δαπάνης για φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 τοις εκατό το 2013 και 1,3 τοις εκατό το 2014.

2.10.1 Διακυβέρνηση 

  

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

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

υγείας. 

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

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

2.10.2.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των συνολικών στόχων 

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

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

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

 



 

2.10.2.2 Τιμολόγηση φαρμάκων  

Η Κυβέρνηση: 

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

2. Στη βάση της έκθεσης περί των επιπτώσεων των νέων περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων, θα 
αναθεωρήσει τα περιθώρια κέρδους προς τα κάτω στο 15% μέχρι τον Ιούνιο 2013. 

3. Εξασφαλίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ διαπραγματεύεται μια έκπτωση 5% μέσω συμφωνιών όγκου-τιμής σε 
ακριβά φάρμακα (200 φάρμακα) που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (συνεχής για το 2013 
και 2014). 

2.10.2.3 Συνταγογράφηση και παρακολούθηση 
 
Η Κυβέρνηση θα,  

1. Επικαιροποιήσει την θετική λίστα των καλυπτόμενων φαρμάκων και τη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ. Οι 
λίστες αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται τουλάχιστο δυο φορές το χρόνο (επόμενη 
επικαιροποίηση Ιούνιος 2013). 

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

3. Ολοκληρώσει το σύστημα (API) σύμφωνα με το οποίο τα φαρμακεία θα καταχωρούν ηλεκτρονικά 
τις όποιες εναπομείνασες χειρόγραφες συνταγές γιατρών, μέσα στην εφαρμογή ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Δεκέμβριος 2012, Νέα καταληκτική 
ημερομηνία Μάιος 2013). 

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

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

6. Αναπτύσσει περαιτέρω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την υποχρεωτική εισαγωγή φίλτρων 
ICD-10 έως το Μάιο 2013 και φίλτρων SPC στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
(Οκτώβριος 2013). 

7. Ενισχύει την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέσω: 
i. αναλυτικών μηνιαίων εκθέσεων ελέγχου για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥ και από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους. Αυτές 
οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ (Συνεχής) 

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

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



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

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

9. Ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και εισαγωγής μηχανισμών ακύρωσης 
γραμμικών κωδικών (barcodes) φαρμακευτικών προϊόντων σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και την 
ΗΔΙΚΑ (Σεπτέμβριος 2013). 

2.10.2.4 Αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων  

Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση: 

a. Εξασφαλίζει την υποχρεωτική συνταγογράφηση  με βάση κοινόχρηστη διεθνή ονομασία (ΙΝΝ) 
για τη δραστική ουσία κυρίως μέσω της εφαρμογής ενός αυτόματου μηχανισμού αποκλεισμού σε 
πραγματικό χρόνο τη στιγμή που η συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία φτάσει το 15% της 
συνολικής αξίας συνταγών για κάθε γιατρό. 

b. Τιμολογεί τη μεγάλη λίστα αναμονής γενόσημων φαρμάκων που αναμένουν για τιμολόγηση, σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας της ΕΕ με ρυθμό 400 ανά μήνα, με 400 εξ αυτών να 
πρέπει να τιμολογηθούν πριν από την εκταμίευση. 

 
Η Κυβέρνηση επίσης: 
1. Αυξάνει το ποσοστό των γενόσημων φαρμάκων επί του συνόλου των εξωνοσοκομειακών και 

καλυπτόμενων φαρμάκων ώστε να φτάσει στο 60% (σε όγκο) έως το Δεκέμβριο του 2013. 
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω: 

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

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

iii. Της δημιουργίας συνθηκών δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά των γενόσημων 
φαρμάκων μέσω: α) επιτάχυνσης διοικητικών και νομικών διαδικασιών, σύμφωνα με το 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ, β) της μείωσης τιμών τουλάχιστον κατά 10 τοις εκατό επί της 



μέγιστης τιμής για κάθε τρεις νέους παραγωγούς γενόσημων που εισέρχονται στην 
αγορά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (Μάιος 2013)  

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

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

vi. Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΕΟΦ, της σύστασης 
επαρκούς επιστημονικού δυναμικού προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια 
κόστους / οικονομικής αποδοτικότητας κατά τη διαδικασία κάλυψης  από τα 
ασφαλιστικά ταμεία και αδειοδότησης.  

2. Θα λάβει περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του όγκου των 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλευόμενους αποτελείται 
από γενόσημα φάρμακα, με τιμή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα και φάρμακα 
εκτός πατέντας. (Συνεχής) 

3. Καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τουλάχιστον 2/3 των 
φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία, χρησιμοποιώντας τις κεντρικές διαδικασίες 
προσφορών που αναπτύχθηκαν από την ΕΠΥ και επιβάλλοντας τη συμμόρφωση με θεραπευτικά 
πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης. (Συνεχής) 

2.10.3 Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ 

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

2. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μια τριμηνιαία έκθεση για τη συνταγογράφηση και τη δαπάνη 
διαγνωστικών εξετάσεων. (Συνεχής, τριμηνιαίως, επόμενη έκθεση, Ιούλιος 2013)  

2.10.4 Παροχές Υπηρεσιών από το ΕΣΥ 

2.10.4.1 Αναδιοργάνωση και διοίκηση του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  

Η Κυβέρνηση:  

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

ιατρών) εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων και των περιφερειών υγείας  
ii. ρύθμισης της παροχής δημόσιας νοσηλείας εντός και μεταξύ των νοσοκομείων, εντός 

της ίδιας περιοχής και υγειονομικής περιφέρειας 



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

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

(π.χ. σαρωτές, εγκαταστάσεις ακτινοθεραπείας, κλπ.) με βάση τις ανάγκες. 
vi. μείωσης των διοικητικών δαπανών, ιδίως με την κατάργηση των θέσεων των 

υποδιοικητών 
vii. μείωσης του κόστους με εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες 

πληροφορικής, υπηρεσίες εργαστηρίου και το κόστος υπηρεσιών του νοσοκομείου 
(π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού). 
 

2. Εκπονεί μια ετήσια έκθεση που συγκρίνει τις επιδόσεις των νοσοκομείων με βάση ένα καθορισμένο 
σύνολο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (Συνεχής, επόμενη έκθεση 1η Ιουνίου 2013)  

3. Επικαιροποιεί σε ετήσια βάση μια έκθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους για το σύνολο του 
τομέα της υγείας και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τον προγραμματισμό διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού. (Συνεχής, επόμενη έκθεση 1η Ιουνίου 2013) 

2.10.4.2 Λογιστικός έλεγχος, πληροφορική και συστήματα παρακολούθησης 
 Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι: 

1. Ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία υιοθετούν μητρώα 
δεσμεύσεων (Δεκέμβριος 2012, Νέα καταληκτική ημερομηνία Μάιος 2013)  

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

3. Επιπλέον μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να βελτιωθεί η λογιστική, η τήρηση βιβλίων για 
προμήθειες ιατρικού υλικού και τα συστήματα χρέωσης, μέσω:  
i. Εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής κοστολόγησης, με την εφαρμογή του αντιστοίχου 

σχεδίου δράσης που πρέπει να ολοκληρωθεί με πλήρη κάλυψη όλων των νοσοκομείων 
μέχρι το Νοέμβριο 2013. 

ii. Τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμών όλων των νοσοκομείων. (Ιούνιος 2013). 
iii. Εισαγωγής ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τις ιατρικές προμήθειες που 

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

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

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

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



4. Η ΕΛΣΤΑΤ αρχίζει να παρέχει στοιχεία δαπανών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, 
του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, δηλ. σύμφωνα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (άσκηση μέσω 
κοινού ερωτηματολογίου). (Μάιος 2013)  

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

6. Η Κυβέρνηση αρχίζει να αναπτύσσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ασθενών 
(Μάιος 2013). 

7. Η Κυβέρνηση, με τεχνική βοήθεια από εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ, εξακολουθεί να 
αναπτύσσει το υφιστάμενο σύστημα DRGs, προκειμένου να αναπτύξει ένα σύγχρονο σύστημα 
κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (στη βάση μελλοντικών συμβάσεων-
μπλοκ μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ) Τα υφιστάμενα ΚΕΝ/DRGs χρησιμοποιούνται σε όλα τα 
νοσοκομεία. Το Ινστιτούτο Διαχείρισης ΚΕΝ/DRG ιδρύεται μέχρι τον Ιούνιο 2013. Τα DRGs 
συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του προσωπικού. (Συνεχής) 

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

2.10.5 Κεντρικές Προμήθειες 
1. Η Κυβέρνηση θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των αντικειμένων δαπάνης, και επομένως και το 

μερίδιο της δαπάνης που καλύπτεται από διαδικασίες κεντρικών διαγωνισμών μέσω της ΕΠΥ έως 
το 45% της συνολικής δαπάνης σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές μέχρι το 2014. Το ποσοστό αυτό 
θα ανέλθει στο 60% το 2015. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη χρήση τέτοιων διαγωνιστικών 
διαδικασιών (Συνεχές) 

2. Η ΕΠΥ θα χρησιμοποιήσει διαδικασίες υποβολής προσφορών για συμβάσεις-πλαίσιο σχετικά με τα 
πιο ακριβά φάρμακα που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. (Συνεχής) 

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

 

2.11 Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης 

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

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

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

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



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

iii. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η νέα πολιτική αξιολόγησης 
σχολείων (συμπεριλαμβανομένης της αυτο-αξιολόγησης) και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού ξεκινά να εφαρμόζεται. (Σεπτέμβριος 2013) Ολοκληρώνεται ο πρώτος 
κύκλος της αξιολόγησης για το εκπαιδευτικό προσωπικό σύμφωνα με τη νέα πολιτική 
(Δεκέμβριος 2013).   

 

3 Σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος 
Η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι:  

1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013 οι τράπεζες θα ολοκληρώσουν επίσης ένα νέο γύρο ασκήσεων 
διαχείρισης υποχρεώσεων σε σχέση με τα εναπομείναντα μέσα χαμηλής εξόφλησης. 

2. Δεν θα χορηγηθεί καμία ενίσχυση στις τράπεζες προτού να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με βάση τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης.  

3. Eκτός από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κανένας οργανισμός που ανήκει στη 
γενική κυβέρνηση δεν αγοράζει τραπεζικές μετοχές κατά τη διάρκεια της άσκησης της αύξησης 
κεφαλαίου από τις ελληνικές τράπεζες, ή άμεσα ή έμμεσα στηρίζει τρίτους με την παροχή 
δανείων/εγγυήσεων/επιδοτήσεων για την αγορά τραπεζικών μετοχών. 

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύονται ότι: 

4. Θα σχεδιάσουν μία περιεκτική στρατηγική για τον τραπεζικό τομέα σε συνεργασία με το ΤΧΣ και 
την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013. Στο μεταξύ, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα 
μπορούν να συνεχίσουν να ενεργούν ως ολοκληρωτές για μικρότερες εγχώριες τράπεζες όπως 
ενδείκνυται. Η στρατηγική θα περιλαμβάνει επιλογές και επιχειρησιακά βήματα για το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ώστε να προχωρήσει αμέσως με τη διάθεση των μετοχών στον 
ιδιωτικό τομέα των συστημικών τραπεζών οι οποίες δεν θα καταφέρουν να μείνουν σε ιδιωτικό 
έλεγχο.  

5. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής του τραπεζικού τομέα μπορεί να εξεταστεί κάποια 
ενοποίηση υπό την μορφή συγχώνευσης μεταξύ των τεσσάρων συστημικών.  

3.1 Πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την ενδυνάμωση του τραπεζικού 
συστήματος 

Η εξυγίανση των υπο-κεφαλαιοποιημένων μη-συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προχωράει όπως 
προβλέπεται στο πρόγραμμα:   

1. Όσο αφορά το Νέο Ελληνικό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας επί του παρόντος κάνει ενέργειες για να γίνουν μεγάλες μειώσεις στο λειτουργικό 
κόστος της τράπεζας, μεταξύ άλλων μέσω μίας σημαντικής μείωσης του αριθμού των 
εργαζομένων, και για να αναδιαρθρώσει το χαρτοφυλάκιο δανείων,  με στόχο να κάνει την 
τράπεζα πιο ελκυστική σε εν δυνάμει αγοραστές και να ολοκληρώσει την πώλησή της μέχρι τις 15 
Ιουλίου 2013.  



2. Σχετικά με την πώληση της Τράπεζας Νέα Proton, η προθεσμία για την πώλησή της μεταφέρεται 
από το Μάιο του 2013 για τις 15 Ιουλίου του 2013 ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες ότι θα 
αποκτηθεί μέσα από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού.   

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα στις μη συστημικές τράπεζες οι 
οποίες δεν πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που έθεσε ο επόπτης, ή νωρίτερα εφόσον 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η τράπεζα δεν θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια 
(Ιούνιος 2013).  

4. Η ΤτΕ σε συνεργασία με το ΤΧΣ, θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές που στοχεύουν στη μείωση 
του κόστους των φορολογούμενων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αγοράς και ανάληψης 
υποχρέωσης (Purchase and Assumption) με οποιαδήποτε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, 
ενώ θα εγγυηθεί για την ασφάλεια των καταθετών (Ιούνιος 2013).  

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθεωρήσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις 
συνεταιριστικές τράπεζες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2013, ώστε να το ευθυγραμμίσει με τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

3.2 Χρηματοδότηση 
Η ΤτΕ δεσμεύεται ότι: 

1. Θα ζητήσει από τις Τράπεζες να παράσχουν τυποποιημένες προβλέψεις ισολογισμών (σχέδια 
χρηματοδότησης) (συνεχής). Τα σχέδια χρηματοδότησης των τραπεζών θα βασίζονται στις 
μακροοικονομικές προβλέψεις του προγράμματος. Οι τράπεζες θα πρέπει να ορίσουν την πορεία 
προς την επίτευξη ενός βιώσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου μέσω της διεύρυνσης της 
χρηματοδοτικής βάσης τους και της σταδιακή μείωσης της εξάρτησή τους από την έκτακτη 
παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα. Τα σχέδια χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθούν 
ως εργαλείο από την Τράπεζα της Ελλάδος για να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να 
αξιολογήσει αν τα σχέδια του τραπεζικού συστήματος στο σύνολό τους είναι συνεπή με το 
μακροοικονομικό πλαίσιο του προγράμματος. 

2. Είναι έτοιμη, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, να συνεχίσει 
να εκταμιεύει έγκαιρα επαρκή και κατάλληλη υποστήριξη έκτακτης ρευστότητας, αν χρειαστεί. 
(συνεχής).  

3.3 Κρατικές προνομιούχες μετοχές των τραπεζών 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται: 

1. Να μην λάβει μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που θα υπονόμευαν τη φερεγγυότητα των 
τραπεζών (συνεχής). 

• Ο Νόμος 3723/2008 έχει τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες δεν θα χρειαστεί να 
πληρώσουν μέρισμα στις προνομιούχες μετοχές, ή αμοιβές αντί αυτού, εκτός κι αν οι τράπεζες 
είναι κερδοφόρες. 

3.4 Προσαρμογή της τραπεζικής εποπτείας  
Η ΤτΕ δεσμεύεται ότι: 

1. Θα συνεχίσει με ενισχυμένη εποπτεία των τραπεζών που έχουν εξυγιανθεί και εκείνων οι οποίες 
έχουν τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών τραπεζών οι οποίες δεν 
καταφέρνουν να δείξουν ότι είναι σε θέση να λάβουν επαρκή ιδιωτική επένδυση για να 
παραμείνουν υπό ιδιωτικό έλεγχο (συνεχής).  



Η Κυβέρνηση θα: 

2. εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες δεν θα λάβουν οποιαδήποτε διακριτική εταιρική απόφαση η οποία θα 
αύξανε τις κεφαλαιακές τους ανάγκες (συνεχής).  

3.5 Σε συνέχεια της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
Η ΤτΕ θα: 

1. Κάνει τις κατάλληλες προετοιμασίες ώστε η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων να 
ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2013. 

2. Οριστικοποιήσει μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2013 μία νέα μεθοδολογία προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων, η οποία θα καθοριστεί σε διαβούλευση με την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ..  

3.6 Διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού υπό ρευστοποίηση 
Η ΤτΕ και η Κυβέρνηση δεσμεύονται να: 

1. Θα αναθεωρήσει μέχρι το Μάιο του 2013, σε διαβούλευση με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, το θεσμικό πλαίσιο και θα άρει τους επιχειρησιακούς περιορισμούς που 
εντοπίστηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου στην έκθεση αξιολόγησης της Bain & Co, η οποία 
δημοσιεύτηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

2. Θα υιοθετήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2013 τις τροποποιήσεις στους υπάρχοντες ειδικούς νόμους 
ρευστοποίησης, μετά από διαβούλευση με την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ 

3. Θα υιοθετήσει ένα πλαίσιο αναφοράς της προόδου με τριμηνιαίες επικαιροποιήσεις ξεκινώντας 
από τον Ιούνιο του 2013.  

3.7 Αναθεώρηση των νομικών πλαισίων αφερεγγυότητας 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι: 

1. Θα διευρύνει το νομικό καθεστώς για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών ώστε να παρέχεται πιο 
αποτελεσματική διευθέτηση των προβληματικών δανείων ενώ θα προστατεύεται η κουλτούρα 
πληρωμών και θα αποφεύγονται οι περιττές ζημιές. 

2. Θα καθιερώσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013 και σε διαβούλευση με την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ ένα 
πλαίσιο για να βοηθήσει τους οφειλέτες σε δυσχέρεια. Θα τεθεί σε ισχύ μόλις τεθούν σε 
εφαρμογή οι απαραίτητοι κανονισμοί για την εφαρμογή του. (Το αργότερο μέχρι το τέλος 
Αυγούστου 2013).  

3. Θα εισαγάγει, σε διαβούλευση με την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ, το συντομότερο δυνατό, μέτρα που θα 
αποτρέπουν την προσφυγή στα δικαστήρια με βάση το Νόμο 3869/2010, και οι δανειολήπτες που 
υπόκεινται στη διάταξη των Νόμων 3869/2010 και 4128/2013 θα υπόκεινται στο νέο πλαίσιο για 
τους σε δυσκολία οφειλέτες, όταν αυτό αρχίσει να εφαρμόζεται. 

Πιο συγκεκριμένα, για την καθιέρωση του νομικού πλαισίου η Κυβέρνηση:  

1. Θα περάσει νομοθεσία μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013 για την εισαγωγή ενός νέου 
«Προγράμματος Διευκόλυνσης» 

Σχετικά με αυτό το νέο «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης» η Τράπεζα της Ελλάδος: 

• Θα αξιολογήσει την εφαρμογή του πλαισίου μέσα σε έξι μήνες από την εφαρμογή του. 



2. Θα αναθεωρήσει το Νόμο 3869/2010 μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013, για να διευθετήσει τις 
αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τα τρία πρώτα χρόνια της θέσπισής του.  

3. 6. Θα θεσπίσει νομοθεσία  ώστε να καθιερώσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2013 ένα πλαίσιο το 
οποίο θα είναι συνεπές με το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών το οποίο θα παρέχει 
μακροπρόθεσμες λύσεις για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες (συμπεριλαμβανομένων των 
βιώσιμων οφειλετών οι οποίοι δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα διευκόλυνσης).  

4. 7. Θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες (οι οποίες θα καθοριστούν περαιτέρω σε κανονισμούς μέχρι 
τα τέλη Αυγούστου του 2013) για να:  

(i) Αντιμετωπίσει τα  κενά στους υπάρχοντες νόμους τα οποία περιορίζουν την 
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων διευθέτησης χρεών. 

(ii) Τυποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποθέσεων των οφειλετών 

(iii) Εισαγάγει μία τυποποιημένη λίστα με τα εργαλεία για την αναδιάρθρωση των 
δανείων που θα χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες. 

(iv) Ενισχύσει την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν νομικές υπηρεσίες και συμβουλές 
οικονομικού προγραμματισμού, και 

(v) Ενθαρρύνει τους οφειλέτες και τους δανειστές να συμμετάσχουν σε εξωδικαστικές 
διαδικασίες διευθέτησης χρέους.  

5. Θα εισαγάγει βήματα για να μειώσει τον υπερβολικό χρόνο αναμονής για τις δίκες και θα 
εξασφαλίσει ότι οι οφειλέτες που δικαιούνται θα επιλέξουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
διευκόλυνσης. 

3.8 Ελαχιστοποίηση των σημαντικών κινδύνων που συνδέονται με τη 
χειροτέρευση των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών 

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σύμφωνα με το 
Μνημόνιο Συνεννόησης: 

1. Θα αξιολογήσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013 με τη βοήθεια ανεξάρτητων τρίτων και σε 
διαβούλευση με την ΕΕ/EKT/ΔΝΤ, την αποτελεσματικότητα των καθιερωμένων πλαισίων και 
πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού.  

2. Θα καθιερώσει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) που θα καλύπτουν την κατάσταση  του 
χαρτοφυλακίου των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού, την επιχειρησιακή αντίδραση  
των τραπεζών και τις ενέργειες διευθέτησης που θα ακολουθήσουν. Οι ορισμοί για τους βασικούς 
δείκτες απόδοσης θα καθοριστούν το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο του 2013 και η αναφορά των 
τραπεζών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2013 σε τριμηνιαία βάση. 

3. Θα παρακολουθήσει στενά τη στρατηγική εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την 
πολιτική και τους επιχειρηματικούς στόχους των τραπεζών και θα παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για να εξασφαλίσει ότι οι αδύναμοι οφειλέτες θα έχουν γρήγορες και βιώσιμες 
μακροχρόνιες λύσεις.  

3.9 Διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
Οι αρχές: 



1. Θα εξασφαλίσουν τη συνεχή βιωσιμότητα των τραπεζών και την προστασία συμφερόντων των 
φορολογούμενων με την ενδυνάμωση του πλαισίου διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων.  

2. Θα στηρίξουν το ΤΧΣ στην προσπάθειά του για μία φιλόδοξη και ταχεία λειτουργική 
αναδιάρθρωση όλων των τραπεζών στις οποίες έχει σημαντική συμμετοχή με στόχο τη μείωση 
του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας, συνεπώς εκπληρώνοντας την 
αποστολή του για μείωση του κόστους για τους φορολογούμενους (συνεχής). 

Στο βαθμό αυτό και πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:  

1. Θα υιοθετήσει ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων διακυβέρνησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, το οποίο μεταξύ άλλων, θα προσθέσει δύο ανεξάρτητα μέλη στο Γενικό 
Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αυξάνοντας τον αριθμό των μελών 
του από 5 σε 7. 

Επίσης η Κυβέρνηση: 

1. Θα καλέσει το ΤΧΣ να τροποποιήσει τους εσωτερικούς του κανονισμούς ώστε να εξορθολογίσει 
τον καταμερισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Γενικού Συμβουλίου και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ιούνιος 2013). 

2. Θα τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να αποσαφηνίσει το μη δημόσιο χαρακτήρα του Ταμείου. 
(Ιούλιος 2013).  

Η ΤτΕ: 

1. Θα σχεδιάσει, σε συνεργασία με το ΤΧΣ, και θα δημοσιεύσει μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2013 
ένα μνημόνιο κατανόησης που θα διέπει τη σχέση του ΤΧΣ ως μετόχου και το ρόλο της ΤτΕ 
σχετικά με την εποπτεία των τραπεζών που έχουν πάρει κρατική βοήθεια. 

2. Θα υιοθετήσει μέτρα για την διευθέτηση των αδυναμιών διακυβέρνησης όπως αυτές 
προσδιορίστηκαν στον νομικό και οικονομικό έλεγχο (due diligence) των συστημικών τραπεζών.  
Οι τράπεζες θα υποβάλουν στην ΤτΕ μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2013 σχέδια για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών της επιχειρησιακής διακυβέρνησης  που εντοπίστηκαν- συμπεριλαμβανομένων 
των διασφαλίσεων των δανείων των σχετιζόμενων μερών και της συγκέντρωσης κινδύνου. Τα 
σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν σαφή χρονοδιαγράμματα για πλήρη εφαρμογή μέχρι τα τέλη 
Δεκεμβρίου του 2013. 

Το Υπουργείο Οικονομικών: 

1. Θα καλέσει το ΤΧΣ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του το πλαίσιο της σχέσης του με κάθε 
τράπεζα, μόλις γίνει γνωστό το ποσό της ενίσχυσης,  με την ολοκλήρωση της περιόδου αύξησης 
κεφαλαίου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι το Μάιο του 2013. Το πλαίσιο των σχέσεών του με όλες 
τις τράπεζες ορίζει το ρόλο του ΤΧΣ ως μετόχου με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.  

3.10 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι: 

1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν παραγκωνίζει τον ανταγωνισμό στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εμπορικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να είναι σε μια σταδιακή 
απομείωση και δεν θα διεξαχθούν νέες (Συνεχές).  



2. Θα συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος Μαΐου του 2013 για το πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του αποκλειστικού τομέα για να εξασφαλίσει ότι θα δράσει μόνο σε περίπτωση 
αποτυχίας της αγοράς.   

 

4 Ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και προώθηση της 
απασχόλησης  

Η Κυβέρνηση θα βασιστεί στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα 
πρέπει να στηρίξουν τη συνεχιζόμενη μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15 
ποσοστιαίες  μονάδες για την περίοδο 2012-2014, ώστε να συμβάλουν στην αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους και να τονώσουν την απασχόληση μεσομακροπρόθεσμα. Οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων θα βοηθήσουν ώστε οι μειώσεις στο εργατικό κόστος να 
οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα.  

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να προωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαμόρφωσης μισθών, να μειώνει το 
μη-μισθολογικό κόστος εργασίας, να καταπολεμά την αδήλωτη εργασία και παραοικονομία, εκτός των άλλων 
και με τον εξορθολογισμό των διοικητικών βαρών, την αύξηση της διαφάνειας και την επιβολή του εργατικού 
δικαίου. Τέλος, η Κυβέρνηση θα προάγει πολιτικές ώστε να βοηθήσει τους ανέργους να παραμείνουν στην 
αγορά εργασίας και να βελτιώσει το οικονομικά ανεκτό δίκτυ κοινωνικής προστασίας. Οι μεταρρυθμίσεις 
στην εργατική νομοθεσία θα γίνουν σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και σύμφωνα με τις 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Θεμελιώδεις Κανόνες Εργασίας. 

4.1 Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διαμόρφωσης μισθών 
Η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του κατώτατου μισθού σε εθνικό επίπεδο συνεχίζεται, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η δυναμική των μισθών θα στηρίξει την απασχόληση, ενώ παράλληλα θα θέσει ένα 
κατώτερο όριο για το εισόδημα από την εργασία. Επομένως, η Κυβέρνηση: 

1. Παρουσιάζει μία πρόταση για το μηχανισμό λήψης αποφάσεων για την ετήσια επικαιροποίηση των 
θεσμοθετημένων επιπέδων των κατώτατων μισθών που θα επικρατήσουν μετά το τέλος του 
Προγράμματος, όταν λήξει το ισχύον πάγωμα. Θα καθορίσει πως η οικονομική κατάσταση, οι 
συνθήκες στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές θα συνυπολογίζονται στη διαδικασία των 
αποφάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της στήριξης της απασχόλησης και 
της διασφάλισης του εισοδήματος εργασίας με ισορροπημένο τρόπο. Επιπλέον, θα καθορίσει το ρόλο 
της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους ενδιαφερόμενους και ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες μέχρι το Μάιο του 2013. 

2. Επανεξετάζει τη δομή του συστήματος κατώτατων μισθών, αποτιμώντας την τρέχουσα μεταρρύθμιση, 
με σκοπό την πιθανή βελτίωση της απλότητας και της αποτελεσματικότητάς του, την υποστήριξη της 
απασχολησιμότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας μέχρι το Μάρτιο του 2014.  

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

1. Θεσπίζει νομοθεσία μέχρι το Νοέμβριο του 2013 για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των 
κοινωνικών εισφορών με τρόπο που δεν επιβαρύνει τα έσοδα, μεταξύ άλλων, με τη διεύρυνση της 
βάσης για τις εισφορές, απλοποιώντας τους κανονισμούς μεταξύ των διαφόρων ταμείων, 
επικεντρώνοντας στη συλλογή των εισφορών και όχι των συνεισπραττόμενων φόρων και μειώνοντας 



τις εισφορές κατά 3.9 ποσοστιαίες μονάδες από το τρέχον επίπεδο. Η μείωση θα εισαχθεί σταδιακά τα 
χρόνια 2014, 2015 και 2016. 

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

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

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

4.3 Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, καταπολέμηση της αδήλωτης και 
ανεπίσημης εργασίας 

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

1. Ξεκινάει να εφαρμόζει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της 
προσπάθειας κατά της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας. Στον πυρήνα των αλλαγών αυτών αναμένεται να είναι η θέσπιση 
προτεραιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η ενίσχυση του εντοπισμού των πιο 
σοβαρών περιπτώσεων παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (συνεχής). 

2. Εξορθολογίζει το σύστημα αναφορών των εργοδοτών και των εργαζομένων μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2013. 

3. Αναθεωρεί τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι τον Ιούλιο του 2013, το 
αργότερο, ώστε να ενσωματωθεί στον Εργατικό Κώδικα που καταρτίζεται. 

 

4.4 Μία πιο διαφανής και επιβαλλόμενη εργατική νομοθεσία  
Για τη διευκόλυνση της ερμηνείας, τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και την αύξηση της δυνατότητας 
επιβολής της εργατικής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση: 

1. Συγκεντρώνει μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 όλη την υπάρχουσα νομοθεσία γύρω από τις εργασιακές 
και τις βιομηχανικές σχέσεις σε έναν μοναδικό Εργατικό Κώδικα. 

2. Ετοιμάζει μία μελέτη για τη δομή του Εργατικού Κώδικα (Μάιος 2013). 

4.5 Στήριξη προς τους ανέργους 
Η Κυβέρνηση επιταχύνει τις προσπάθειες ώστε να αποτρέψει η ανεργία να γίνει μόνιμη και να μετριάσει τις 
δυσκολίες της ανεργίας, εστιάζοντας: στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μακροχρόνια ανέργων, των νέων 
και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, στην μείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά 
εργασίας, και στη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ επαγγελμάτων και τομέων, στη 
βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών εκπαίδευσης, στην υποστήριξη της απασχολησιμότητας των μη 
προνομιούχων ομάδων, στη στόχευση τμημάτων του πληθυσμού στα όρια της φτώχειας και με μεγαλύτερη 
ανάγκη για στήριξη του εισοδήματος. Σε αυτή την προσπάθεια, η Κυβέρνηση θα επιδιώξει να εμπλέξει τον 
ιδιωτικό τομέα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Κυβέρνηση θα βελτιώσει την ικανότητά της να αξιολογεί τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και να μετράει την κοινωνική επίδραση ώστε να ενισχύσει την παρακολούθηση, 
την αξιολόγηση και το συντονισμό των πολιτικών της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών. 



1. Για το σκοπό αυτό, και προκειμένου να παράσχει συνεχή στήριξη στις πολιτικές της αγοράς εργασίας, 
η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το Μάιο του 2013, εστιάζοντας: 

i. Στη διεύρυνση βραχυχρόνιων προγραμμάτων εργασίας στο δημόσιο για τους 
μακροχρόνια ανέργους και νέους που δεν είναι στην εκπαίδευση, στην απασχόληση ή 
την εκπαίδευση ως μέτρο έκτακτης ή προσωρινής φύσεως, όσο η ζήτηση εργασίας 
παραμένει χαμηλή (σχεδιασμός μέχρι τον Ιούνιο του 2013). Οι δήμοι και άλλες 
δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν άμεσα σε τέτοιου είδους 
προγράμματα δημοσίων έργων με προϋπόθεση τον επαρκή και διαφανή έλεγχο τέτοιων 
προγραμμάτων (ανοικτή προκήρυξη, δημοσίευση στο διαδίκτυο των έργων με πλήρεις 
λεπτομέρειες, και τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών). 

ii. Στην αποφυγή της διάβρωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου των ανέργων και της 
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας μέτρων για την εκπαίδευση και 
την επανάκτηση δεξιοτήτων των ανέργων και των νέων, προωθώντας μεταξύ άλλων την 
εκπαίδευση των ανέργων από εν δυνάμει εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα μέσω ενός 
προγράμματος με κουπόνια εργασίας για τους νέους. 

iii. Στη στήριξη αντιστοίχισης  εργασίας μεταξύ ανέργων και εν δυνάμει εργοδοτών και στη 
δραστηριοποίηση των ανέργων μέσω της αναμόρφωσης του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων, με 
τη δημιουργία ενός ευρέως φάσματος συνεργασιών που θα παράσχουν ποιοτική 
εκπαίδευση, καθοδήγηση και υπηρεσίες απασχόλησης.  

iv. Σε επιλογές για τη σημαντική βελτίωση και την επέκταση του υπάρχοντος φάσματος και 
της υπάρχουσας ποιότητας των υπηρεσιών μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης 
και της σύνδεσής τους με τους εργοδότες. Να αναπτυχθεί περαιτέρω σε έκθεση θέσεων 
η οποία θα παρουσιαστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2013. 

v. Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας, π.χ. σε σχέση με την παιδική φροντίδα 
και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. 

Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιγράφει τα ισχύοντα προγράμματα και τα σχέδια για τον 
εξορθολογισμό τους, καθώς και να ενημερώνει για τη χρηματοδότηση επερχόμενων πρωτοβουλιών.  

2. Η 
Κυβέρνηση θα παρουσιάσει εγγράφως τις θέσεις της για την κοινωνική προστασία και πολιτική μέχρι 
τον Ιούνιο του 2013. Θα επεκτείνει τα επιδόματα ανεργίας για να στηρίξει τους μακροχρόνια 
άνεργους και συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας, 
ιδιαίτερα θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βοηθήματος για τους μακροχρόνια ανέργους που θα 
στοχεύει στους φτωχούς μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα πρέπει επίσης 
να έχει ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη μελέτη θέσεων για αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή θα πρέπει 
επίσης να περιγράφεται λεπτομερώς η διασύνδεση αυτού του προγράμματος με το πρόγραμμα 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το οποίο επίσης θα δημιουργηθεί σε πιλοτική βάση μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2014 καθώς και με άλλες ενεργές και παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και 
κοινωνικές μεταβιβάσεις. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 
δικαιοσύνης καθώς και για την αποτελεσματικότητα στη στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Η έγκαιρη 
προετοιμασία θα διευκολύνει τη εμπροσθοβαρή εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, εφόσον 
καταστεί δημοσιονομικά εφικτό με βάση τα υπάρχοντα κονδύλια του προϋπολογισμού. 

3. Για την 
πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών σε ασφάλιση υγείας, οι Αρχές ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης 
σε συνεργασία με ξένους εμπειρογνώμονες (το οποίο θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2013), 
και θα εργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να επεκταθεί η κάλυψη του 
προγράμματος σε περισσότερους δικαιούχους και να συμπεριλάβει περισσότερες υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης (συνεχής). 

5 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική 
δραστηριότητα  

Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη 
βελτίωση του επιχειρηματικού και συνολικά του οικονομικού περιβάλλοντος και που συμβάλλουν στην 



ενίσχυση  του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν οριζόντια 
μέτρα που μειώνουν το χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για i) τη δημιουργία μίας εταιρίας, ii) τις άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας για μεταποιητικές δραστηριότητες, iii) τις άδειες για περιβαλλοντολογικά έργα και 
δραστηριότητες, iv) εξαγωγές και εισαγωγές, σε συνδυασμό με μέτρα που βελτιώνουν τη λειτουργία του 
δικαστικού συστήματος. 

5.1 Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος 

5.1.1 Εξορθολογισμός / εξάλειψη οιονεί χρεώσεων  
1. Η Κυβέρνηση εξαλείφει στον προϋπολογισμό του 2014 τη μεγάλη πλειοψηφία των οιονεί 

δημοσιονομικών χρεώσεων που εντοπίζονται στη λίστα που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες 
της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2011 κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο (Οκτώβριος 
2013). 

5.1.2 Περιορισμός διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών 
1. Για τον περεταίρω περιορισμό του χρόνου και του κόστους της δημιουργίας εταιρίας, η 

Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων: 
i. Παίρνει επιπλέον μέτρα μέχρι τον Ιούνιο του 2013 το αργότερο, ώστε να περιορίσει 

κατά 50% το κόστος έναρξης επιχείρησης, όπως μετρώνται από τον υποδείκτη Starting 
a Business της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στην 
έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business για το 2014.   

2. Για την εφαρμογή του νόμου 3982/2011 για την fast track διαδικασία αδειοδότησης για τεχνικά 
επαγγέλματα, μεταποιητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικά πάρκα και άλλες παροχές, η 
Κυβέρνηση εκδίδει τα Προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στο:   

i. Άρθρο 4.4, για τα προαπαιτούμενα για την απόκτηση άδειας για τους ηλεκτρολόγους, 
για τη μείωση του αριθμού των ειδικεύσεων, για την αύξηση της κινητικότητας των 
ηλεκτρολόγων στην ίδια κατηγορία και προβλέπει τη θέσπιση ιδιωτικών φορέων 
πιστοποίησης (Μάιος 2013). 

ii. Άρθρο 24.5, το οποίο παραθέτει τις προϋποθέσεις για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) για ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή μεταξύ των φορέων 
αδειοδότησης και για τις διαδικασίες επεξεργασίας αιτημάτων μέσω αυτής. (Μάιος 
2013). 

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

i. Την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο Άρθρο 8.3, για την περιβαλλοντολογική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (εξαιρουμένων των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων), παραθέτοντας τις τυπικές περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις των 
έργων και δραστηριοτήτων στην κατηγορία Β (Μάιος 2013). 

ii. Ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ενδιάμεσα στάδια και 
ορόσημα για την υπόλοιπη εφαρμοστική νομοθεσία, (Άρθρο 11.4) για το περιεχόμενο 
των μελετών για την «Αξιολόγηση των Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων» 
(Environmental Impact Assessment, EIA), σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Μάιος 2013). 

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



απαιτητικά έγγραφα όπως δηλώσεις και κοινοποιήσεις, καθώς και σε εξορθολογισμό των 
διαδικασιών και των αρμοδιοτήτων για την έκδοση αδειών. 

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

i. Ξεκινάει πιλοτικά τη δυνατότητα για τελωνειακές εργασίες όλο το εικοσιτετράωρο για 
τις εξαγωγές στο Αεροδρόμιο Αθηνών και το Λιμάνι του Πειραιά (Μάιος 2013) και 
για τις εισαγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 2013. 

ii. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος θα αξιολογηθούν το Νοέμβριο του 
2013 με στόχο να εφαρμοστεί σε μόνιμη βάση στο Αεροδρόμιο Αθηνών και στο 
Λιμάνι του Πειραιά και σε όλα τα άλλα τελωνεία μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. 

iii. Μετά την επισκόπηση του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου για τις εξαγωγές, με 
συστάσεις για βελτίωση προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές 
των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίπεδο των ελέγχων συγκλίνει στο 
μέσο επίπεδο ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013. 

iv. Επανεξετάζει και εκσυγχρονίζει προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες για 
επιλεγμένα πιλοτικά προϊόντα (φρέσκα φρούτα και λαχανικά, λευκό τυρί) σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βέλτιστες πρακτικές και 
παρουσιάζει μία προσέγγιση για την επέκταση την απλοποίησης της διαδικασίας σε μια 
ευρύτερη σειρά προϊόντων που εξάγονται και εισάγονται συχνά (Μάιος 2013). 

v. Εξασφαλίζει ότι το σύστημα του ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs) υποστηρίζει την 
ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων εξαγωγών (DONE) και την υποβολή εγγράφων 
και ηλεκτρονικών πληρωμών (Ιούνιος 2013). Εξασφαλίζει ότι το σύστημα του 
ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs) υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή 
διασαφήσεων εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής εγγράφων και 
ηλεκτρονικών πληρωμών στο πιλοτικό τελωνείο μέχρι τον Ιούλιο του 2013 και σε όλα 
τα τελωνεία μέχρι το Νοέμβριο του 2013. 

vi. Εφαρμόζει αυτόματη εκκαθάριση για διασαφήσεις χαμηλού κινδύνου, βάσει των 
βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δεκέμβριος 2013). 

6. Για τον εντοπισμό και την εξάλειψη περιττών απαιτήσεων υποβολής αναφορών για τις 
επιχειρήσεις:   

i. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Καθιερωμένου 
Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model, SCM) σε 13 βασικούς τομείς για τον 
εντοπισμό διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις (Ιούνιος 2013). 

ii. Μετά τον εντοπισμό των διοικητικών βαρών η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τις 
τροποποιήσεις στη νομοθεσία των επιμέρους κλάδων (Σεπτέμβριος 2013). 

7. Για τη διευκόλυνση του χωροταξικού σχεδιασμού μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής 
καταγραφής της γης, η Κυβέρνηση: 

i. Θεσπίζει νομοθεσία προκειμένου:  
a. Να απλοποιήσει και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τις διαδικασίες της 

πολεοδομίας (Ιούνιος 2013). 
b. Να επικαιροποιήσει (Ιούνιος 2013) και 
c. να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τα δάση, τις δασικές περιοχές και τα 

πάρκα (Σεπτέμβριος 2014). 
d. Επιπλέον, αδειοδοτεί τουλάχιστον  δύο χώρους διάθεσης απορριμμάτων για 

επικίνδυνα απόβλητα (Ιούνιος 2013 και Σεπτέμβριος 2013). 
ii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για το Νότιο Αιγαίο έτσι 

ώστε να γίνει συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, την 
υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη ενέργεια. Η πρώτη φάση της αναθεώρησης έχει 
ολοκληρωθεί (Σεπτέμβριος 2013). 

iii. Δεύτερο κύμα μεταρρυθμίσεων. Θα ακολουθήσουν: 



a. Μία δεύτερη φάση για τροποποιήσεις (Μάιος 2013) 
b. Μία τρίτη φάση για τη διατύπωση προτάσεων (Σεπτέμβριος 2013) και 
c. Μία τέταρτη φάση για τη νομοθέτηση της τελικής πρότασης (Δεκέμβριος 2013). 

8. Για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου κτηματολογίου μέχρι το 2020 η Κυβέρνηση 
θα πρέπει:  

i. Να ιδρύσει μία σαφή και εκσυγχρονισμένη πολιτική Αρχή που θα επιβλέπει και θα 
συντονίζει την ολοκλήρωση και τη λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και 
προσβάσιμου εθνικού κτηματολογίου μέχρι το 2020 (Ιούνιος 2013). 

ii. Να μειώσει το χρόνο των δικαστικών προσφυγών που αφορούν στη νομική επικύρωση 
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στα επερχόμενα έργα του κτηματολογίου από δέκα σε 
πέντε χρόνια (Ιούνιος 2013). 

iii. Να μεταφέρει στο Κτηματολόγιο ΑΕ την αποκλειστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με τη δημιουργία, την ίδρυση και τη λειτουργία του κτηματολογίου και 
των γραφείων του (Ιούνιος 2013). 

iv. Να μετατρέψει τα προσωρινά γραφεία του κτηματολογίου σε οριστικά στην 
πρωτεύουσα των περιοχών όπου το κτηματολόγιο είναι σε εφαρμογή. 

v. Να εξασφαλίσει ότι τα γραφεία του κτηματολογίου και οι συμβολαιογράφοι θα στείλουν 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου ΑΕ και στο Υπουργείο 
Οικονομικών όλες τις πράξεις των ακινήτων που διενεργούν βάσει μίας πλατφόρμας ΙΤ 
που παρέχει το Κτηματολόγιο ΑΕ (Ιούνιος 2013). Να επικυρώσει νομικά τους δασικούς 
χάρτες και τις παράκτιες ζώνες όλης της χώρας βάσει των σχετικών χαρτών του 
Κτηματολογίου ΑΕ που καταρτίστηκαν το 2009 (Δεκέμβριος 2015).   

vi. Να προχωρήσει στην ανάθεση των επτά (7) εκατομμυρίων ενεργών δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας που έχουν προκηρυχθεί από το Δεκέμβριο του 2011 (Μάρτιος 2014). Να 
προκηρύξει τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας (περίπου 15 εκατομμύρια) και να 
ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα του κτηματολογίου στις 106 περιοχές στις οποίες 
προκηρύχθηκαν δικαιώματα το 2008 (Δεκέμβριος 2015). 

vii. Να καταστήσει υποχρεωτική την αναγραφή του ειδικού κωδικού αριθμού του 
Κτηματολογίου του κάθε τεμαχίου στις φορολογικές δηλώσεις (Ε9) για τα ακίνητα 
(Μάρτιος 2014). 

viii. Να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο θα εξασφαλίζεται η οικονομική 
βιωσιμότητα της λειτουργίας του Κτηματολογίου (Μάρτιος 2014). 

 

5.1.3 Ενίσχυση του ανταγωνισμού και προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης 

1. Η Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του ΟΟΣΑ, ολοκληρώνει μία προκαταρκτική εκτίμηση  με την 
εφαρμογή της εργαλειοθήκης αξιολόγησης του ανταγωνισμού (competition assessment toolkit) σε 
τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τα κατασκευαστικά υλικά και ο 
τουρισμός, ώστε να εντοπίσει τους περιττούς περιορισμούς στις δραστηριότητες αυτών των αγορών 
και να λάβει εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά μέτρα, τα οποία θα εξακολουθήσουν να 
επιτυγχάνουν τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής (Ιούνιος 2013). 

2. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας ανάλυσης, η Κυβέρνηση θα ετοιμάσει τις 
νομοθετικές τροποποιήσεις για την άρση των δυσανάλογων ρυθμιστικών περιορισμών που 
εντοπίζονται από το Competition Assessment Toolkit (Σεπτέμβριος 2013). 

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



4. Για την εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και 
Μέσα Καλής Νομοθέτησης, η Κυβέρνηση εκδίδει τα Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπονται στο 
Άρθρο 21 αυτού του Νόμου, για την κατάρτιση καλύτερων ρυθμιστικών δομών (Γραφεία Καλής 
Νομοθέτησης, Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων και Διυπουργικός Κλάδος 
Καλής Νομοθέτησης) (Σεπτέμβριος 2013). 

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

 

5.1.4 Στρατηγική Ανάπτυξης 

1. Η Κυβέρνηση θα καταρτίσει δύο εκθέσεις/μελέτες οι οποίες θα αναλύουν το πλαίσιο ενός νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου για την Ελλάδα. Η μία μελέτη θα πρέπει να ακολουθεί μία 
μικροοικονομική προσέγγιση ενώ θα προβλέπει για  τομεακές δράσεις και νομοθεσία, βάσει των 
δεδομένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και της βέλτιστης χρήσης τους. Η δεύτερη μελέτη θα 
πρέπει να αναλύει το μακροοικονομικό περιβάλλον και να εντοπίσει τις οριζόντιες πολιτικές που 
απαιτούνται (Μάιος 2013). 

5.2 Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος για τη στήριξη της 
οικονομικής δραστηριότητας 

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή και 
δίκαιη λειτουργία της οικονομίας, και χωρίς προκατάληψη για τις συνταγματικές αρχές και την ανεξαρτησία 
της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση: α) εξασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρη επιβολή των συμβάσεων, 
των κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων. β) αυξάνει την αποτελεσματικότητα με την 
υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών στα δικαστήρια. γ) επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης με την 
εξάλειψη  καθυστερούμενων δικαστικών υποθέσεων και με τη διευκόλυνση των μηχανισμών εξωδικαστικής 
διευθέτησης.     

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρακάτω μέτρων, η Κυβέρνηση συμβουλεύεται την ΕΕ/ΔΝΤ/EKT.  

5.2.1 Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τον οδικό χάρτη 
όπως ορίζεται στο τμήμα 9.1 αυτού του Μνημονίου, και το οποίο ορίζει τα ενδιάμεσα βήματα προς την 
ολοκλήρωσή του μέχρι το Μάρτιο του 2014.  

5.2.2 Στατιστικά στοιχεία δικαστικού συστήματος 

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

5.2.3 Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων  
Στηριζόμενη στις αναφορές δεδομένων του 2012 των Διοικητικών Δικαστηρίων και τις εκθέσεις της Γενικής 
Επιτροπής για τα Διοικητικά Δικαστήρια, η Κυβέρνηση μέχρι τον Ιούνιο του 2013: 

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

2. Ετοιμάζει μία μελέτη η οποία θα οδηγεί στην ανακατανομή των θέσεων των δικαστών των 
διοικητικών δικαστηρίων, από το Σεπτέμβριο του 2013, στα διοικητικά δικαστήρια με τις 
περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις. 



3. Παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με διαρθρωτικά μέτρα που θα στοχεύουν στη μείωση των 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια.  

5.2.4 Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων 

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

2. Οι Αρχές ετοιμάζουν νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει υποχρεωτική διαμεσολάβηση για μικρές 
αξιώσεις (κάτω από 5.000 ευρώ) σε αστικές υποθέσεις (Νόμος 3869/2010) και προσχέδιο 
νομοθεσίας που θα προβλέπει υποχρεωτική μεσολάβηση σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας 
νοικοκυριών. Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση που θα εισαχθεί, εξασφαλίζει ότι το μέτρο είναι 
σύμφωνο με το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου όπως 
προβλέπεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα νομοθεσία 
θεσπίζεται μέχρι τον Ιούνιο του 2013. 

5.2.5 Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) στα δικαστήρια  

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

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

i. Μία αξιολόγηση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ) στα δικαστήρια 
(Μάρτιος 2014). 

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

3. Βραχυχρόνιες δράσεις μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη: 

b. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013, η Κυβέρνηση: 

i. Ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ηλεκτρονικού 
μητρώου (e-docket) στο Πρωτοδικείο Αθηνών 

ii. Παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά 
Δικαστήρια για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαστικών εγγράφων  

iii. Παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο στα Αστικά Δικαστήρια για την ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση των διαδικαστικών εγγράφων καθώς και των αποδεικτικών στοιχείων 
και των υπολοίπων σχετικών εγγράφων του φακέλου. 

iv. Παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο στα Αστικά Δικαστήρια για τη χρήση των 
βιντεοδιασκέψεων. 

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



d. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την πιλοτική εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης (υπό τον όρο ότι οι 
αρμόδιοι δικηγορικοί σύλλογοι  θα συνεργαστούν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να 
τηρηθεί η προαναφερθείσα προθεσμία). 

4. Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μέσα στο Πλαίσιο του Σχεδίου 
Δράσης της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης: 

e. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την εκτέλεση των 
ολοκληρωμένων εφαρμογών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα για 
ηλεκτρονική εγγραφή και ηλεκτρονική ιχνηλάτηση για τα δικαστήρια που καλύπτουν την 
πλειονότητα των τρεχουσών υποθέσεων στη χώρα: 

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

ii. Όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια  

f. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την επέκταση των παραπάνω εφαρμογών στα υπόλοιπα 
δικαστήρια (Δεκέμβριος 2017). 

5. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη συνέπεια του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη με την 
εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συνεχής). 

 

5.2.6 Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και διαμεσολάβησης 

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

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

3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικαιροποιεί σε μηνιαία βάση τη λίστα των διαπιστευμένων 
διαμεσολαβητών και των Κέντρων Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών στην ιστοσελίδα του 
(συνεχής). 

5.2.7 Άλλα μέτρα για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
1. Αξιολόγηση του Νόμου για τη Δίκαιη Δίκη και τον συμβιβασμό (4055/2012): Η Κυβέρνηση 

προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσο η ψήφιση του Νόμου 4055/12 έφερε τα αποτελέσματα στα 
οποία αποσκοπούσε, ιδιαίτερα όσο αφορά στα αστικά δικαστήρια, τη βελτιωμένη επεξεργασία 
υποθέσεων σε πολυμελή πρωτοδικεία, την επιτάχυνση έκδοσης προσωρινών μέτρων, την 
ενδυνάμωση του θεσμού της «εθελοντικής δικαιοδοσίας» σε ορισμένα ζητήματα σε επίπεδο 
Ειρηνοδικείων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας αναγκαστικής 
συμμόρφωσης, και όσον αφορά στα διοικητικά δικαστήρια, την ενδυνάμωση και τη γενική 
εφαρμογή πιλοτικών διαδικασιών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την επιτάχυνση της έκδοσης 
προσωρινών μέτρων. Μία ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζεται τον Ιούλιο του 2013, ώστε να 
αξιολογηθεί ο Νόμος ύστερα από έξι μήνες κανονικής λειτουργίας στα δικαστήρια1

                                                            
1 Τρεις μήνες για τα Ειρηνοδικεία 

, και η τελική 



αξιολόγηση παρουσιάζεται τον Ιανουάριο του 2014, μετά από δώδεκα μήνες κανονικής 
λειτουργίας στα δικαστήρια. 

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

3. Μελέτη για το κόστος της αστικής ένδικης προσφυγής: η Κυβέρνηση ολοκληρώνει μία μελέτη για 
το κόστος της δικαστικής προσφυγής αστικού δικαίου, την πρόσφατη αύξησή της και τις 
επιπτώσεις της στο φόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων, συνοδευόμενη από συστάσεις 
(Ιούνιος 2013). 

 



 

6  Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών και υπηρεσιών 

6.1 Ενεργειακή πολιτική 
 
Ο σχεδιασμός της κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής, δεδομένων των αναγκών της χώρας και των 
δυνατοτήτων της, είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση 
πρέπει να ακολουθήσει μια συνολική προσέγγιση που μεγιστοποιεί τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά, προστατεύει τους καταναλωτές και τα ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας και τα δικαιώματα των 
φορολογουμένων. Οι μεταρρυθμίσεις παρακάτω αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
αποδοτικότητας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, για να αποφευχθεί η επανάληψη της 
κρίσης ρευστότητας του 2012 και να καταστήσει τον ενεργειακό τομέα ως μια δυνητική συνεισφορά για την 
ευημερία. 
 

Ως προαπαιτούμενα για την εκταμίευση, η Κυβέρνηση  
a. και δημοσιεύει ένα πλήρες σχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, με σκοπό την προετοιμασία της 

εταιρείας για αποκρατικοποίηση και δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια απελευθερωμένη 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο πρέπει να: 

i. παράσχει ένα χρονοδιάγραμμα για τη ΔΕΗ για να ξεκινήσει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του 
ΑΔΜΗΕ μέσω πώλησης μετοχών και/ή μέσω έκδοσης δικαιωμάτων που θα αγοραστούν 
από κάποιον επενδυτή και να παράσχει ένα χρονοδιάγραμμα για την πλήρη έξοδό του. Το 
εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βήματα για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, με στόχο να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας εντός του 2013. 

ii. τις λεπτομέρειες της νέας κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας που θα δημιουργηθεί σχετικά με 
τα περιουσιακά στοιχεία, τους ανθρώπινους πόρους και τους πελάτες που υπόκεινται σε 
ρυθμιστική βάση και τις ισχύουσες ανταγωνιστικές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα 
περιουσιακά στοιχεία: 

1. προκειμένου να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος ανταγωνιστής στην αγορά, η νέα 
εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει περίπου 30% της ικανότητας παραγωγής της 
ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τον παροπλισμό και τα επενδυτικά σχέδια της 
ΔΕΗ. Θα πρέπει επίσης να  διαθέτει το κατ 'αναλογία ποσό των προμηθειών. 
Το μείγμα παραγωγής και πελατών πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνα της 
ΔΕΗ 

2. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις για την παραχώρηση των δυνατοτήτων 
παραγωγής βάσει λιγνίτη, φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικής ενέργειας που 
επί του παρόντος διαχειρίζεται η ΔΕΗ. Θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις 
ώστε η νέα εταιρεία να έχει πρόσβαση και έλεγχο των κοιτασμάτων λιγνίτη σε 
ισότιμη βάση, όπως η ΔΕΗ. Ο προτεινόμενος κατάλογος των περιουσιακών 
στοιχείων που πρόκειται να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία θα αξιολογηθούν 
στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης. 

iii. θα δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τη νέα εταιρεία που θα αποκρατικοποιηθεί μέσω της ΔΕΗ, 
με τη βοήθεια του ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2015. Το 
χρονοδιάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

iv. θα δοθεί ένα σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Το εν λόγω 
χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βήματα για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας το αργότερο μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2016 

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

 
 



6.1.1 Αποτελεσματικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων δικτύου από τις 
δραστηριότητες παροχής 

1. Η μη διαχωρισμένη ΔΣΜ φυσικού αερίου έχει πιστοποιηθεί από την ελληνική ρυθμιστική αρχή 
ενέργειας. (Μάιος 2013 [ή πριν από την εκκαθάριση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, ανάλογα 
με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη]) 

2. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να ακολουθήσει όλα τα βήματα που περιγράφονται στο προτεινόμενο 
σχέδιο για το διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων βημάτων, με 
στόχο να ολοκληρώσει τον διαχωρισμό έως τον Δεκέμβριο του 2013. 

 

6.1.2 Διατάξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΣΦΑ: 

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

6.1.3 Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα κόστη 

2. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας για όλους εκτός από τους ευάλωτους πελάτες έως τον Ιούνιο του 2013.  

3. Επιπλέον, η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη χρέωση τελών για τη χρήση 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας και λιγνίτη και δημοσιεύει την έκθεσή της. (Ιούνιος 2013) 

6.1.4 Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

Οι αρχές δεσμεύονται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των πολιτικών για 
την ανανεώσιμη ενέργεια, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις στο «Σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του 
τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" του Υπουργείου και την άποψη του κλάδου, για την 
παροχή μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με μηδενικά μέσα ελλείμματα. 

Οι νέες εγκαταστάσεις θα λάβουν μία σταθερή, συνολική, εγγυημένη τιμή αγοράς με βάση την τρέχουσα 
κατάσταση της τεχνολογίας, και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των εγκαταστάσεων. Η εγγυημένη τιμή 
αγοράς θα αναθεωρείται τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας, 
προκειμένου να αντανακλάται η μείωση του κόστους και να διασφαλίζεται ένα βιώσιμο ποσοστό απόδοσης 
συνεπές με τον μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ελληνικές ιδιαιτερότητες , με σκοπό τη διασφάλιση 
ισοτιμίας. Σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη τη γνώμη της ΡΑΕ. 
 

Ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση, και για την επίτευξη βιωσιμότητας του μηχανισμού 
κινήτρων, η Κυβέρνηση:  

a.ξεκινά διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες 
συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των 
συντελεστών απόδοσης σε βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που 
ισχύουν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την 
οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ μετά την λήξη των ισχυουσών διατάξεων για την 
εισφορά αλληλεγγύης για τα κίνητρα.  

b. δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση σχετικά με τα κίνητρα για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις 
στέγες, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, τα μέσα κίνητρα ανά εγκατάσταση, την μέση παραγωγική 
ικανότητα, και την μέση παραγόμενη ενέργεια, και στη βάση αυτή αξιολογεί τη δυνατότητα να 
εισάγει μόνιμες προσαρμογές των υφιστάμενων συμβάσεων αγοράς ενέργειας, και να 



ευθυγραμμίσει τους συντελεστές απόδοσης στο μέσο βιώσιμο επίπεδα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη 
ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα    

c.αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στα έσοδα του λογαριασμού  ΑΠΕ της 
πιθανής αύξησης της εισφοράς που επιβλήθηκε στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με λιγνίτη 
και την εισαγωγή μιας εισφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με μεγάλη 
υδροηλεκτρική ενέργεια. 

d. διορθώνει στρεβλώσεις του ισχύοντος μηχανισμού της συμβολής των προμηθευτών στο 
λογαριασμό των ΑΠΕ, που προβλέπει μια συνεισφορά που βασίζεται μόνο στην Οριακή Τιμή του 
Συστήματος και όχι για το σύνολο του κόστους της ενέργειας που καταβάλλουν οι καταναλωτές, 
εξασφαλίζοντας έτσι την κατάργηση των απρόσμενων 

e.περνά νέα νομοθεσία για τη μείωση του αριθμού των εκκρεμών αδειών παραγωγής, μεταξύ άλλων, με 
τη θέσπιση οικονομικών μέτρων, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ 

Άλλες δράσεις 
Η Κυβέρνηση: 

1. Ολοκληρώνει έως τον Σεπτέμβριο του 2013, τις διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή 
μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις 

2. Ολοκληρώνει ένα σχέδιο δράσης για την εισαγωγή πιθανών προσαρμογών στα κίνητρα για 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες προκειμένου να ευθυγραμμισθούν τα ποσοστά απόδοσής 
τους στο μέσο βιώσιμο επίπεδα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην 
Ελλάδα   (Ιούλιος 2013). 

3. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ, και να διασφαλιστεί ότι 
δεν θα γίνει υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών, εισάγονται περιορισμοί που θα 
περιορίσουν τα πρόσφατα θεσμοθετημένα κίνητρα σχετικά με την παραγωγική δυνατότητα των 
φωτοβολταϊκών, που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Μέχρι τότε αναστέλλονται νέες 
συμβάσεις πώλησης και  συμβάσεις σύνδεσης. 

4. Διασφαλίζει ότι οι ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ, και το Υπουργείο Ενέργειας, δημοσιεύουν μηνιαία στοιχεία για 
την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με τις προβλέψεις για τους επόμενους 24 μήνες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης. (Μηνιαία) Οι προβλέψεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν ένα σενάριο 
βάσης και ένα σενάριο κανονιστικό να μειωθεί το χρέος στο μηδέν μέχρι το τέλος του 2014. 

5. Συμπληρώνει και θέτει σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μητρώο όλων των 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ (Ιούνιος 2013). 

6. Προσαρμόζει την εισφορά στις ΑΠΕ κάθε έξι μήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και Ιούλιος 2014) 
ώστε να εξαλειφθεί το προβλεπόμενο χρέος του λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 
2014 (σε συνεχή βάση). 

7. Αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη νομική δυνατότητα να επιβάλει περίοδο ισχύος για 
τις εκκρεμείς άδειες παραγωγής χωρίς προσδιορισμένη παραγωγική δυνατότητα, και προχωρεί αν 
είναι δυνατόν να επιβάλει περίοδο ισχύος (Μάιος 2013). 

8. Με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών στις αγορές 
ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τους ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, θα 
δημοσιεύσει το (συνολικό) ακαθάριστο χρέος και πίστη όλων των συμμετεχόντων στην εν λόγω 
αγορά, σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από το Μάιο του 2013 (σε συνεχή βάση). 

9. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΕ, θα προωθήσει και θα διευκολύνει μέσω  
διαμεσολάβησης, την εκκαθάριση των υφιστάμενων υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην αγορά 



ενέργειας, ενώ θα τους ενθαρρύνει για μια δίκαιη κατανομή του υπολοίπου του χρέους (σε συνεχή 
βάση). 

10. Με εφαρμογή από την 1η Μαΐου, η ΡΑΕ θα εφαρμόσει και θα παρακολουθήσει επαρκείς 
κανονιστικές διατάξεις για τον συμψηφισμό των πιστώσεων και του χρέους από όλους τους φορείς 
των αγορών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τους όρους για την εκκαθάριση των 
χρεών και την πληρωμή των τόκων και των κυρώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/7 / ΕΕ για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών, και Ρυθμιστικές διατάξεις που θα πρέπει να εξασφαλίζουν ίση 
μεταχείριση για όλους τους συμμετέχοντες, αποφεύγοντας κάθε στρέβλωση ή αδικαιολόγητο 
πλεονέκτημα που προέρχεται από την συμμετοχή σε κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες (σε συνεχή 
βάση). 

6.1.5 Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρισμού μεσο-μακροπρόθεσμα 
 

1. Με βάση την έκθεση της ΡΑΕ που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και τις συστάσεις της 
ΡΑΕ, οι αρχές θα παρουσιάσουν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τον Μάιο του 
2013 για διαβούλευση ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα βήματα χρονικά δεσμευτικά 
και μια ημερομηνία για την ουσιαστική ολοκλήρωση της, για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Μοντέλο Στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο αυτό θα δημιουργήσει 
ανταγωνισμό, θα τονώσει την είσοδο, θα αντικατοπτρίζει τις μεταρρυθμίσεις της ΔΕΗ, και θα άρει 
τις στρεβλώσεις στην αγορά. Και δεν θα συνεπάγεται κρατική ενίσχυση. (Μάιος 2013). Το σχέδιο 
αυτό θα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων,  

i. ενίσχυση του ανταγωνισμού με την τόνωση της εισόδου μέσω: 
• δημοπράτησης ενός σημαντικού ποσού της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τη ΔΕΗ 

(τουλάχιστον 1600 MW) με τα χαρακτηριστικά που αντανακλούν το χαρτοφυλάκιο 
παραγωγής της ΔΕΗ 

• τιμολόγησης των δημοπρατούμενων προϊόντων που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
αποφευχθεί το φαινόμενο της συμπιέσεως των τιμών σε επίπεδο λιανικής 

• Για την ενίσχυση της εισόδου, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι στη δημοπρασία θα είναι προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας μόνο 

• Το σχέδιο θα παραμείνει στη θέση του για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το σχέδιο θα 
περιλαμβάνει όμως ένα μηχανισμό για τη ΡΑΕ για την αναθεώρηση και / ή την επέκτασή 
του, με σκοπό (i) να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει σε ισχύ  μέχρι οι συνθήκες 
ανταγωνισμού να είναι ικανοποιητικές (ii) να βελτιωθεί η συνεχής αποτελεσματικότητά του 
στη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού (iii) να εξασφαλισθεί ότι τα επενδυτικά κίνητρα 
δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα (iii) να εξασφαλίσει ότι συγκλίνει στο Μοντέλο Στόχου 
της ΕΕ. 

ii. Αφαίρεση των στρεβλώσεων της αγοράς μέσω: 
 

• Μιας ανασκόπησης για την τροποποίηση/σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης 
του μεταβλητού κόστους (κανόνας 30%) διασφαλίζοντας ότι τα πιο αποδοτικά εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας φαίνονται ανά πάσα στιγμή  

• Επανεξέτασης του συστήματος αποθεματικού παραγωγικής δυνατότητας, με σκοπό να 
δημιουργηθούν κίνητρα για να καταργηθούν αναποτελεσματικές μονάδες παραγωγής ή / 
και δοθούν κίνητρα για επενδύσεις 

• Ανάπτυξης μιας ισορροπημένης αγοράς. Βιομηχανικοί χρήστες θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
αυτό το σύστημα. Ανταμοιβές πρέπει να βασίζονται στην αντικειμενικά συμβολή τους στη 
σταθερότητα του συστήματος 



2. Το σχέδιο υιοθετείται τον Ιούνιο 2013, αφού ενσωματώσει τυχόν σχόλια από την Ευρωπαϊκή. 

6.1.6 Διανομή καυσίμων 

1. Για την άρση των ρυθμιστικών περιορισμών που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο της 
χονδρικής πώλησης των καυσίμων, η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση Νο. 
29/VII/2012 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού:: 
i. αξιολογεί τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις προσαρμόζει προς τα κάτω, 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνωμοδότηση 
της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ιούνιος 2013) 

ii. δίνει εντολή για τη σύναψη γραπτών συμβάσεων μεταξύ χονδρεμπόρων και 
λιανοπωλητών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αναφέρεται η 
διάρκεια των εκπτώσεων που προσφέρονται στα έγγραφα πληρωμής (Ιούνιος 2013) 

iii. προβλέπει σε νομοθεσία για την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε όλη την 
εμπορευματική αλυσίδα διύλισης και χονδρικής πώλησης. Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε 
ισχύ (Ιούνιος 2013) 

iv. αίρει τον περιορισμό ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενός χονδρεμπόρου πρέπει να 
είναι προσβάσιμες είτε από τη θάλασσα, είτε μέσω σιδηροδρομικού δικτύου, ή μέσω 
ενός διυλιστηρίου (Ιούνιος 2013) 

v. καταργεί την υποχρεωτική αποθήκευση τουλάχιστον δύο κατηγοριών προϊόντων 
καυσίμων, ως προϋπόθεση για την έκδοση αδειών χονδρικής πώλησης από αυτούς. 
(Ιούνιος 2013) 

 
2. Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου καυσίμων, η Κυβέρνηση, 

σύμφωνα με την ίδια γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού: 
i. δίνει εντολή στα βενζινάδικα να αναγράφεται η τιμή και η ποσότητα των υγρών 

καυσίμων σε όλες τις αποδείξεις που εκδίδονται έως τον Μάρτιο 2014 (Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2013, άλλες αστικές περιοχές μέχρι το Σεπτέμβριο, λοιπές 
περιοχές Μάρτιος 2014); 

ii. ολοκληρώνει την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών έως τον Μάρτιο 2014 
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2013, άλλες αστικές περιοχές μέχρι το Σεπτέμβριο, 
λοιπές περιοχές Μάρτιος 2014) 

iii. καταργεί τη δυνατότητα επιβολής ελάχιστης τιμής για την πώληση καυσίμων στους 
καταναλωτές. (Ιούνιος 2013) 

6.2 Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία για τη τηλεόραση θα απελευθερώσει ένα 
σημαντικό κομμάτι υψηλής ποιότητας ραδιοφάσματος που θα είναι ελεύθερα για την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. Το λεγόμενο «ψηφιακό μέρισμα» μπορεί να ενισχύσει τόσο τον τομέα της 
ραδιοφωνίας και του κλάδου ασύρματης επικοινωνίας, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα 
και την ανάπτυξη, και να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών οφελών. Τα στοιχεία που ακολουθούν 
παρέχουν ένα χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος στην Ελλάδα 

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

i. Θεσπίσει την αναγκαία δευτερεύουσα νομοθεσία για την εκχώρηση αδειών για 
αναμετάδοση και για τη θέσπιση των διαδικασιών αδειοδότησης. (Ιούνιος 2013) 

ii. ξεκινήσει τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών για 
την ανάθεση του ψηφιακού μερίσματος (ζώνη 800 MHz), κατανέμοντας και 
επιτρέποντας τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και 



τις προθεσμίες και τις διαδικασίες του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα 
(RSPP). (Μάρτιος 2014) (*) 

iii. επιλύσει τα ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με τις γειτονικές χώρες, αν 
υπάρχουν. Αν δυσκολίες σχετικά με τον διεθνή συντονισμό καθιστούν ανέφικτη την 
ημερομηνία αυτή, τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης μπορεί να υποδεικνύουν 
εναλλακτικούς διαύλους για την επανατοποθέτηση των αναμεταδοτών, συνεχίζοντας 
παράλληλα τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την τελική εκχώρηση 
συχνοτήτων στους φορείς αναμετάδοσης και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. (Συνεχής) 

iv. υιοθετήσει το δευτερογενές δίκαιο που καθορίζει την υποχρεωτική ημερομηνία για την 
κατάργηση των αναλογικών αναμεταδόσεων και την τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της 
ζώνης 800MHz μετά την απενεργοποίηση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις 
του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (RSPP). (Ιούνιος 2013) 

v. να ξεκινήσει το διαγωνισμό για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης 
αναμετάδοσης. (Ιούνιος 2013) 

vi. να προχωρήσει στη διαδικασία του διαγωνισμού για την εκχώρηση συχνοτήτων του 
ψηφιακού μερίσματος, κατανέμοντας και επιτρέποντας τη χρήση του ψηφιακού 
μερίσματος (ζώνη 800 MHz) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με 
την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και τις προθεσμίες και 
διαδικασίες του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (RSPP). (Οκτώβριος 
2014). Η υποχρέωση για τη διασφάλιση της ζώνης των 800 MHz μπορεί πράγματι να 
χρησιμοποιηθεί για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εκτός της αναμετάδοσης από 1ης 
Νοεμβρίου 2014 (*) 

Οι προθεσμίες για τα βήματα (ii) και (vi) μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αίτηση για παρέκκλιση από την προθεσμία που προβλέπεται από το 
άρθρο 6.4 του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στις 15 Μάη 
του 2012 
   

6.3 Μεταφορές 
 Η απελευθέρωση των οδικών μεταφορών και περιστασιακών μεταφορών επιβατών έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ 
τούτου, οι προτεραιότητες τώρα μετατοπίζονται σε μέτρα που θα βοηθήσουν την προώθηση του τουρισμού 
και των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τις οδικές (λιμουζίνες και υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο), 
ναυτιλιακές και λιμενικές δραστηριότητες (εγχώριες υπηρεσίες πορθμείων και λιμένων) και της αεροπορίας. 
Συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους λειτουργίας των φορέων παροχής 
υπηρεσιών, ενώ θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών. Η σταδιακή αναδιάρθρωση των 
σιδηροδρόμων θα πρέπει επίσης να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκρατικοποίηση της. 

6.3.1 Οδικές υπηρεσίες 

1. Έχοντας ολοκληρώσει την έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς 
επιβατών και την επακόλουθη στρατηγική για την αποτελεσματική απελευθέρωση του τομέα, η 
Κυβέρνηση εγκρίνει την απαιτούμενη νομοθεσία (και αναγκαίες πράξεις) που θα εξασφαλίζει ίσους 
όρους και ίση πρόσβαση σε όλους τους φορείς παροχής οδικών υπηρεσιών για την μεταφορά 
επιβατών (Μάιος 2013). 

6.3.3 Αεροπορία 

1. Έχοντας υποβάλει την Εθνική Στρατηγική για τα Αεροδρόμια, το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων 
(ΤΑΙΠΕΔ) διεξάγει την κατάλληλη διαδικασία που οδηγεί στην αποκρατικοποίηση των 
περιφερειακών αεροδρομίων. Τυχόν θέματα κρατικών ενισχύσεων πρέπει να διευκρινιστούν. Οι 
συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των επιπέδων των αερολιμενικών τελών και φόρων, 
διευκολύνοντας την έγκριση των επενδύσεων, και επιτρέποντας διαφανείς και ταχείς μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών (Συνεχής). 



2. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ (ΕΕ 691/2010) που 
αναφέρεται στην απόδοση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Συνεχής). 

3. Η κυβέρνηση λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Ελληνική Αρχή Συντονισμού 
Πτήσεων (ΕΑΣΠ) είναι λειτουργικά και οικονομικά ανεξάρτητη, επαρκώς στελεχωμένη, και είναι 
σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της (Δεκέμβριος 2013). Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση 
υποβάλλει όλα τα απαραίτητα προσχέδια νόμου (Ιούνιος 2013), θεσπίζει νομοθεσία (Σεπτέμβριος 
2013) και εφαρμόζει πλήρως τη σχετική νομοθεσία έως το Δεκέμβριο 2013. 

6.3.4 Σιδηρόδρομοι 

1. Η Κυβέρνηση υλοποιεί την απόσχιση της ROSCO (μονάδα συντήρησης), ΓΑΙΑΟΣΕ (περιουσιακά 
στοιχεία), καθώς και τη μεταφορά της μίσθωσης των δραστηριοτήτων τροχαίου υλικού από τον 
Όμιλο ΟΣΕ στο κράτος, και παρέχει ένα επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο για την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013). 

2. Η λειτουργία της αρχής για την ανάθεση συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών για σιδηροδρομικές 
μεταφορές επιβατών σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007/EU, έχει ενσωματωθεί στη νέα αρχή 
για την ανάθεση χερσαίων επιβατικών (τόσο υπεραστικών λεωφορείων και σιδηροδρομικών) 
υπηρεσιών. Η νέα νομοθεσία: 

i. Υιοθετήθηκε έως τον Μάιο2013 και,  

ii. Για πλήρη εφαρμογή έως τον Δεκέμβριο 2013.  

3. Η ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών για σιδηροδρομικές 
μεταφορές επιβατών πρέπει να ολοκληρωθεί με απευθείας ανάθεση έως το τέλος Απριλίου του 
2014 και θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που 
συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα πρέπει να αναθέτονται μέσω διαγωνισμού. Οι συμβάσεις 
μίσθωσης που αφορούν όλο το τροχαίο υλικό, που χρησιμοποιείται σε κάθε δημόσια σύμβαση 
υπηρεσιών συγχρονίζονται τόσο όσον αφορά τη διάρκειά τους αλλά και επιτρέπουν οποιαδήποτε 
ανακατανομή των τροχαίου υλικού, δεδομένου ότι ενδέχεται να καταστεί αναγκαία κατά την 
τροποποίηση των συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών. (συνεχής). Η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του κράτους θα πρέπει αρχικά να συγχρονιστεί με τη 5ετή σύμβαση υποχρέωσης 
παροχής υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσθετης επιλογής 
ανανέωσης μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Οι συμβάσεις θα συνάπτονται σε τιμές αγοράς. 

4. Ο ΟΣΕ δημοσιεύει το δελτίο για το δικτύου του για το 2013 και το 2014 σε τουλάχιστον δύο 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για τις 
υποδομές, υφιστάμενες αλλά και όπως αυτές θα διαμορφωθούν, και ιδίως τη σιδηροδρομική 
σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Ο ΟΣΕ συνάπτει συμβάσεις πρόσβασης τροχιών με τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το δίκτυό της (Ιούνιος 2013). 

5. Το κράτος θεσπίζει νομοθεσία για να επιτρέψει στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) να 
ασκήσει το δικαίωμα της επιβολής προστίμων, ιδίως (1) τροποποιώντας το νόμο Ν3891/2010 
χορηγώντας στην ΡΑΣ το δικαίωμα να εκτελεί ακροάσεις, (2) χορηγώντας στη ΡΑΣ το δικαίωμα 
της υιοθέτησης κανονισμού από ακρόαση και (3) χορηγώντας στη ΡΑΣ το δικαίωμα να θεσπίζει και 
δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις για όλα τα 
θέματα της αρμοδιότητάς της. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση 

iii. Υποβάλει προσχέδιο νόμου έως τον Μάιο 2013 και 

iv. Τον υιοθετεί έως τον Ιούλιο 2013. 

6. Η Εθνική Αρχή Ασφάλειας θεσπίζει την εξέταση τουλάχιστον πέντε εξεταστών των μηχανοδηγών 
σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ και τη δημοσίευση του μητρώου των εξεταστών στο διαδίκτυο. 
Η αρχή για την ασφάλεια δημοσιεύει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για να αναγνωρίζει τους 
οδηγούς, καθώς και όλα τα άλλα διαπιστευμένα πρόσωπα, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 
20.3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ για τους μηχανοδηγούς (Μάιος 2013). 



7. Η λειτουργία της αρχής της ασφάλειας μεταφέρεται σε ανεξάρτητη αρχή. (Μάιος 2013).  

8. Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκινά τις διαδικασίες για τον διαγωνισμό για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013). 

6.3.2 Θαλάσσιες δραστηριότητες και λιμάνια 

Η Κυβέρνηση: 

1. Η αξιολόγηση του αντίκτυπου των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 
του 2013 και επιπλέον μέτρα θα πρέπει να συμφωνηθούν με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα, μεταξύ άλλων με την αύξηση της ευελιξίας των εργασιακών 
ρυθμίσεων. 

2. Με βάση τη νέα στρατηγική για τους λιμένες και το οργανωτικό μοντέλο για τους λιμένες, το 
Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) ορίζει μια συγκεκριμένη στρατηγική αποκρατικοποίησης 
κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης (η οποία περιλαμβάνει επίσης την πώληση των κύριων 
ανάδοχων λιμενικών εταιρειών), με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των λιμανιών (Μάιος 2013) 
και προωθεί την κατάλληλη πρόσκληση υποβολής προσφορών (Ιούνιος 2013). 

3. Η κυβέρνηση αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις εργασίας σε λιμένες (βλέπε 
παράρτημα 9.5 για έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των κανονισμών εργασίας σε λιμένες). Η 
αναθεώρηση αυτή παρέχει, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των 
εργαζομένων στη διακίνηση φορτίων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης την ενσωμάτωση στο 
σύστημα των εργαζομένων στη διακίνηση φορτίων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Για το 
σκοπό αυτό, η κυβέρνηση υποβάλλει προσχέδιο νόμου μέχρι τον Μάιο του 2013 και εγκρίνει το 
νέο νομικό πλαίσιο έως τον Ιούνιο του 2013. 

6.4 Κλάδος λιανεμπορίου 
Στο λιανικό εμπόριο, τα επιλεγμένα μέτρα αποσκοπούν στο να επιτρέψουν μια ευρύτερη κατηγορία των 
εμπορευμάτων να πωλούνται από πιο αποτελεσματικούς λιανοπωλητές, καθώς και τη μείωση του 
κόστους λειτουργίας τους. Τα μέτρα δεν κοιτάνε μόνο σε ειδικές ρυθμίσεις για το λιανεμπόριο (όπως οι 
κανόνες για τις τιμές, τις εκπτώσεις, και την τιτλοφόρηση), αλλά και στους κανόνες για τη χορήγηση 
αδειών που ισχύουν σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Συνδυασμένα, τα μέτρα θα πρέπει να βοηθήσει 
να μειωθούν οι τιμές και να δοθούν περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. 

Η Κυβέρνηση: 

1. υιοθετεί μια υπουργική απόφαση για την κατάργηση του κανονισμού της αγοράς 7/2009, μετά τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία 98/34 ένα μήνα μετά τη 
λήξη της περιόδου status quo. (Ιούνιος 2013) 

2. αναθεωρεί και τροποποιεί την Αγορανομικό Κώδικα (ν. 136/1946), που προβλέπει διάφορες μορφές 
παρέμβασης του δημόσιου τομέα στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των αγαθών, σύμφωνα 
με τις απλουστευτικές συστάσεις της γνώμης της Επιτροπής Ανταγωνισμού Νο. 24/VII/2012. 
Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνεται (i) άρση των περιορισμών προκειμένου να καταστούν 
δυνατές πιο ελεύθερα εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες και προσφορές εκτός και κατά τις 
περιόδους εκπτώσεων, περισσότερες περιόδους εκπτώσεων σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία 
κατά τη διάρκεια των πωλήσεων, (ii) αύξηση της ευελιξίας των ωρών λειτουργίας των 
λιανοπωλητών, μεταξύ άλλων, δίνοντας σε όλα τα καταστήματα τη δυνατότητα να παραμείνουν 
ανοικτά τουλάχιστον επτά Κυριακές το χρόνο, ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών. Η διακίνηση 
εμπορευμάτων τις Κυριακές είναι πιθανό να αυξήσει τη λιανική δραστηριότητα και τον 
ανταγωνισμό και να τονώσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. (Ιούνιος 2013) 

3. εξετάζει και απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία των 
καταστημάτων λιανικής πώλησης. Αυτή η άσκηση θα πρέπει να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
αριθμού των εγκρίσεων που ζητούνται από τη δημόσια διοίκηση για το άνοιγμα και τη λειτουργία 



των καταστημάτων, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν, αν χρειάζεται, από λιγότερο 
απαιτητικά μέσα όπως δηλώσεις ή ανακοινώσεις. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις της 
αξιολόγησης θα υποβληθούν τον Ιούνιο του 2013 και θα υιοθετηθούν πριν από τον Δεκέμβριο του 
2013. 

4. για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά μη συνταγογραφούμενων προϊόντων: 
i. αντικαθίσταται το ισχύον σύστημα των σταθερών περιθωρίων κέρδους με μέγιστα 

(Ιούνιος 2013), και 

ii. επιτρέπεται η πώληση επιλεγμένων προϊόντων (π.χ. βιταμίνες) και σε άλλα σημεία 
πέρα από τα φαρμακεία (Σεπτέμβριος 2013). 

6.5 Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή 
υπηρεσιών 

6.5.1 Άρση των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των κλειστών 
επαγγελμάτων  

   

1. Για τα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 9.2, η 
Κυβέρνηση προετοιμάζει τις διατάξεις του προσχεδίου που θα αλλάξει τομεακές νομοθεσίες, 
σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες προδιαγραφές που 
αναφέρονται σχετικά. Η νομοθεσία θα εγκριθεί τον Μάιο του 2013, με την εξαίρεση της 9.2.16, 
όπου η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ μετά από την περίοδο των τεσσάρων μηνών και σύμφωνα με τη 
σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΑ 

2. Μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
κυβέρνησης (Ιούνιος 2013). Η έκθεση: 

i. συνοψίζει τη λίστα όλων των επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και τους περιορισμούς και διατυπώσεις 
που καταργούνται σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 3 του ίδιου νόμου 

ii. καθορίζει εάν η πρόσβαση και η άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος ή μιας οικονομικής δραστηριότητας υπόκειται σε διαδικασία 
έγκρισης, σε δήλωση ή στην κατοχή ενός επαγγελματικού δελτίου ταυτότητας 

iii. καθορίζει κατά πόσον η πρόσβαση σε ένα επάγγελμα ή μια οικονομική δραστηριότητα 
απαιτεί την εγγραφή σε επαγγελματική ένωση ή σε επαγγελματικό μητρώο 

iv. καθορίζει εάν η άσκηση του επαγγέλματος εξαρτάται από την περιοδική ανανέωση 
των αδειών. 

3. Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών σωματείων: Υιοθετείται 
νομοθεσία που επιβάλει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της κάθε επαγγελματικής ένωσης τα 
ακόλουθα στοιχεία (Μάιος 2013): 

  
i. οι κανόνες σχετικά με την ασυμβατότητα και κάθε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

μια σύγκρουση συμφερόντων με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίων 

4. Για να εκτιμηθεί η αναλογικότητα και η αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων που παραμένουν 
αποκλειστικά σε συγκεκριμένα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η Κυβέρνηση: 

 
i. καταγράφει έναν εξαντλητικό κατάλογο των δραστηριοτήτων που διατηρούνται (σε 

αποκλειστικότητα ή όχι) για τα διάφορα είδη μηχανικών, αρχιτεκτόνων, γεωλόγων και 
τοπογράφων. (Ιούνιος 2013) 



ii. διοργανώνει μια αμοιβαία διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία οι 
εκπρόσωποι των προαναφερθέντων επαγγελμάτων αξιολογούν την αιτιολόγηση και την 
αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους 
με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. Η αξιολόγηση εξαιρεί τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για το δικό τους επάγγελμα. (Ιούνιος 2013) 

iii. παρουσιάζει μια πρόταση για ποιες  δραστηριότητες θα μπορούσαν να διατηρούνται 
(σε αποκλειστικότητα), σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. (Ιούνιος 2013) 

iv. υποβάλει νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή 
δυσανάλογων απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα. (Δεκέμβριος 2013) 

6.5.2 Επιπρόσθετα μέτρα 
1. Ένα σχέδιο κώδικα που θα αναθεωρεί το νομοθετικό διάταγμα 3026/1954 υιοθετείται τον 

Ιούνιο του 2013. Ο νέος κώδικας θα πρέπει, μεταξύ άλλων να: 
i. διευκολύνει την επανείσοδο στο νομικό επάγγελμα  
ii. καταργεί τα όρια ηλικίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου 

iii. καταργεί την συνολική απαγόρευση για εμπορική επικοινωνία   
iv. προβλέπει άδειες με απεριόριστη διάρκεια 
v. διαγράφει την αναφορά για την «αποκλειστικότητα» για τους δικηγόρους για την έρευνα των 

βιβλίων των ενυπόθηκων δανείων και κτηματολογίου 
vi. διευκρινίσει τη φύση των δικηγορικών αμοιβών που προβλέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. Οι αμοιβές καθορίζονται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία μεταξύ δικηγόρου 
και πελάτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία για τις παραστάσεις σε 
δικαστήριο, τα τέλη καθορίζονται μέσω αμοιβών αναφοράς 

vii. εξαλείψει κάθε είδους κατώτατων μισθών για τους μισθωτούς δικηγόρους που εργάζονται 
στον ιδιωτικό τομέα. 

2. Η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό Διάταγμα, που καθορίζει ένα σύστημα προπληρωμένων 
σταθερών / κατά σύμβαση ποσών για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση στο δικαστήριο από 
δικηγόρο, η οποία δεν συνδέεται με συγκεκριμένο «ποσό αναφοράς». (Μάιος 2013) 
 

3. Επίσης, αποσυνδέει τις  εισφορές που καταβάλλονται από τους δικηγόρους από τα ποσά 
αναφοράς των δικηγόρων για συμβάσεις και εξαλείφει αυτά τα ποσά αναφοράς. (Ιούνιος 2013) 
 

4. Η κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα έως τον Ιούνιο του 2013 το αργότερο, να μειώσει κατά 
50% το κόστος εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο της ιδιοκτησίας, όπως μετράται από τον υπο-
δείκτη του Registering Property της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα αποτελέσματα θα 
παρακολουθηθούν από την Doing Business έκδοση 2014 της Παγκόσμιας Τράπεζας. (Νοέμβριος 
2013) 
 

5. Για να επιβεβαιωθεί η πρόοδος στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, η 
Κυβέρνηση ολοκληρώνει μια μελέτη για τα 20 μεγαλύτερα επαγγέλματα εξετάζοντας το βαθμό 
στον οποίο έχουν απελευθερωθεί, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους 
νεοεισερχόμενους και τις μεταβολές των τιμών. (Ιούλιος 2013) 

6.5.3 Διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων  

Λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις 
αποφάσεις του ΔΕΚ. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση: 

1. συνεχίζει να επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και τις αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
(Τριμηνιαία) 



2. μεριμνά για την εφαρμογή του Π.Δ. 38/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4093/2012) και 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία δικαιόχρησης από 
άλλα κράτη μέλη για την πρόσβαση ή την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και 
εξασφαλίζει ότι οι κάτοχοι πτυχίων δικαιόχρησης από άλλα κράτη μέλη τα κράτη έχουν το 
δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών 
πτυχίων. (Συνεχής) 

 

6.5.4 Οδηγία Υπηρεσιών: αξιοποίηση των ωφελειών των πληροφοριών του Ενιαίου 
Κέντρου Εξυπηρέτησης 

 
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει: 

1. ότι υπάρχει επαρκής σύνδεση μεταξύ του ΕΚΕ και άλλων αρμόδιων αρχών 
(συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών μιας Στάσης, επαγγελματικών ενώσεων και της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων) και ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσον 
αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι πλήρως λειτουργική, μέσω της 
κατάργησης της νομοθετικής υποχρέωσης να παρουσιάζονται τα πρωτότυπα έγγραφα. (Ιούνιος 
2013) 

 



7  Αύξηση του αντίκτυπου των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής 

1. Η κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση των 
κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που προβλέπεται στον παρακάτω 
πίνακα. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα πρέπει να μετράται με πιστοποιημένα στοιχεία. 

 
 

Στόχοι για απαιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που θα υποβληθούν το 2013 

(εκατ. ΕΥΡΩ) 
 2013 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο 
Συνοχής 

3,000 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) 890 

Στόχος του πρώτου εξαμήνου του 
έτους 

1,284 

 

Στόχος του δεύτερου εξαμήνου του 
έτους 

2,606 

 

Συνολικός ετήσιος στόχος 3,890 

 

2. Η Κυβέρνηση υποβάλει ολοκληρωμένες αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα μεγάλα έργα για τα οποία η 
απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1083/2006 πρέπει 
να εγκριθεί. (Δεκέμβριος 2013). Από αυτές τις αιτήσεις, 6 αιτήσεις υποβάλλονται έως τον Ιούνιο 
του 2013 και 6 αιτήσεις έως τον Σεπτέμβριο 2013 και οι υπόλοιπες έως τον Δεκέμβριο του 2013. 

3. Στην απόφασή κατανομής του "Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων", η κυβέρνηση 
εξασφαλίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεισφορά παραμένει διαθέσιμη, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί τα ημιτελή έργα των ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής της περιόδου 
προγραμματισμού 2000-2006 και να καλύψει την απαιτούμενη εθνική συμμετοχή, 
συμπεριλαμβανομένων των μη-επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών Ταμείων και 
τους κανόνες του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. 

4. Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων που θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2015, ιδίως εκείνων που είναι κρίσιμης σημασίας για την 
ανάπτυξη της χώρας - όπως η λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης, το «Elenxis», ένα 
έργο για τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου, το κτηματολόγιο, τις υποδομές διαχείρισης στέρεων 
αποβλήτων, τα σιδηροδρομικά έργα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό σύστημα 
προμηθειών, η ανάπτυξη του τομέα κοινωνικής οικονομίας και το εθνικό μητρώο. Πάνω από τα 
24 έργα προτεραιότητας, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα 3 έργα προτεραιότητας που έχουν 
ακυρωθεί, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση 27 έργων 
προτεραιότητας έως το τέλος του 2013, 20 έργα προτεραιότητας έως το τέλος του 2014 και 70 
έργων προτεραιότητας μέχρι το τέλος του 2015. Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να περιοριστεί ο αριθμός των έργων προτεραιότητας που θα πρέπει να καταργηθεί. 

5. Κατά την επανεξέταση των κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων (πρβλ. ενότητα 2.7.2.2.3), 
συστήνονται  τυποποιημένα έγγραφα διαγωνισμού ανά κατηγορία έργων με σκοπό την 
απλούστευση των διαδικασιών για την ανάθεση των συμβάσεων. (Σεπτέμβριος 2013) 



6. Το εργαλείο παρακολούθησης για τις απαλλοτριώσεις έχει ολοκληρωθεί και είναι λειτουργικό και 
τα δεδομένα τίθενται στη διάθεση του κοινού. (Ιούλιος 2013) 

7. Η κυβέρνηση ενοποιεί την πρωτοβουλία απλούστευσης με την αναθεώρηση του "μονοπατιού 
υλοποίησης» και τη χαρτογράφηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, τις άδειες και 
τις προθεσμίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των κύριων κατηγοριών έργων που 
υποστηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (π.χ. μεταφορές, διαχείριση 
αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές, επιχειρηματικότητα, ΤΠΕ). Καταργεί τα περιττά βήματα, 
απλοποιεί τις διαδικασίες εφαρμογής και θέτει εύλογες προθεσμίες. Ειδικότερα, η κυβέρνηση 
καθιερώνει μια εναλλακτική λύση για τη λειτουργία της διαδικασίας του «υπόλογου» για τα έργα 
που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και καθιερώνει την ηλεκτρονική πληρωμή (Ιούνιος 2013). 
Ο υπόλογος πρέπει να καταργηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. Περιοδικά και μέχρι το τέλος της 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, εξετάζει τα αδρανή έργα, απενεργοποιεί αντιπροσωπείες 
και αδρανείς συμβάσεις και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με αυτές που εξαλείφονται 

8. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και ξεκινά την εφαρμογή μιας στρατηγικής καταπολέμησης της 
απάτης στον τομέα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (Ιούνιος 2013). 

9. Η κυβέρνηση αναφέρει στην Επιτροπή κάθε μήνα σχετικά με την πρόοδο των εργαλείων 
χρηματοοικονομικής. Εάν είναι απαραίτητο και, όπου ενδείκνυται, προτείνει τον εξορθολογισμό 
των υφιστάμενων κατανομών και μέσων. (Σεπτέμβριος 2013) 

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



8 Παρακολούθηση 

8.1 Στατιστικά 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 Πίνακες 

9.1  Σχέδιο αποκρατικοποιήσεων και ενδιάμεσα βήματα  
Χρόνος 

αποκρατικοποίησης 
(Έναρξη διαγωνισμού) 

Δεσμευτικές 
προσφορές  
(Υποβολή) 

Πρόγραμμα 
 

Ενδιάμεσα βήματα 
 

Ι. ΔΕΚΟ/πώληση συμμετοχής 
 n/a n/a 2 αεροσκάφη  

2012 Q1 Q2/13 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 
(ΔΕΠΑ) Τροποποίηση της δια νόμου παροχής την στιγμή της αποκρατικοποίησης 

 
Q1 Q2/13 

Διαχειριστής Ελληνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) 

Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (ΓΔ Ανταγωνισμού) 

 Q4 Q2/13 Οργανισμός Προγνώσεως 
Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) 

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

2013 Q1 Q3/13 Οργανισμός Διεξαγωγής 
Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΥΕ) 

Έναρξη του διαγωνισμού (Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Νόμος για 
την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ιππικού ομίλου και του 
νέου ανάδοχου(Μάιος 2013) Νόμος που να καθορίζει το φορολογικό 
καθεστώς της παραχώρησης. (Μάιος 2013) 

 
Q1 Q3/13 Εταιρία Ύδρευσης 

Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) 

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

 
Q2 Q2/14 Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 

(ΕΛΒ0) 
Να καθοριστεί και να συμφωνηθεί η δομή συναλλαγών (Μάιος 
2013). Συναίνεση της ΕΕ (ΓΔ Ανταγωνισμού) (Μάιος 2013) 

 Q2 Q4/13 Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Μετά την εκποίηση της ΔΕΠΑ 
 

Q2 Q1/14 
Μεταλλευτική και 
Μεταλλουργική εταιρία 
(ΛΑΡΚΟ) 

Η συμφωνία για την δομή της αποκρατικοποίησης (ΓΔ Ανταγωνισμού) 
είναι βασικό προαπαιτούμενο. Νόμος για ίδρυση νέας εταιρίας (Ιούνιος 
2013) 

 Q2 Q2/14 Σιδηρόδρομοι (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ (Μάρτιος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε) Επιστολή υποστήριξης από την ΕΕ (ΓΔ Ανταγωνισμού) 
για την εκκαθάριση της έρευνας για κρατική βοήθεια στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
(Μάιος 2013) 

 Q2 Q2/14 Αεροδρόμιο Αθήνας (ΔΑΑ) Συμφωνία για την επέκταση και την διαδικασία πώλησης με την Χόκτιφ. 
(Ιούνιος 2013) 

 Q3 Q4/13 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 

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

 Q3 Q2/14 Εταιρία ύδρευσης Αθήνας 
(ΕΥΔΑΠ) 

Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Μάρτιος 2013- Ολοκληρώθηκε). 
Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής (Σεπτέμβριος 2013) και τροποποίηση 
άδειας (Φεβρουάριος 2014). Τακτοποίηση οφειλών από το κράτος 
(Φεβρουάριος 2014) 

 Q3 Q3/14 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
(ΕΑΣ) 

Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων για αποκρατικοποίηση (Μάιος 
2013). Εκκαθάριση επίσημης έρευνας για κρατικές ενισχύσεις (εκκρεμείς 
συζητήσεις με την ΓΔ ανταγωνισμού) 

 Q3 Q3/14 Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

Η Κυβέρνηση αποδέχεται και ανακοινώνει την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ και 
το σχέδιο αποκρατικοποίησης ( Απρίλιος 2013) 

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

ΙΙ. Παραχωρήσεις 

 n/a n/a Ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι 

Οι διαπραγματεύσεις για την επανέναρξη των έργων βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή σε εξέλιξη. Επετεύχθη συμφωνία σχετικά με τις αξιώσεις της CJV. 
Η επανέναρξη των εργασιών αναμένεται τον Μάιο 2013. Επικύρωση της 
συμφωνίας επανεκκίνησης από το κοινοβούλιο , μετά την παροχή 
συναίνεσης από τους δανειστές και την ΕΕ. (Αναμένεται τον Ιούλιο 2013).  

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

2013 Q1 Q3/13 Μικρά λιμάνια και μαρίνες Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αστικές ζώνες. (Μάιος 2013) 

 Q1 Q4/13 Περιφερειακά αεροδρόμια 
Αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με κρατική βοήθεια και άλλων 
συναφών (πριν την έναρξη της δεύτερης φάσης- εκτιμώμενη για Μάιο/ 
Ιούνιο 2013). Καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου (Απρίλιος 2013) 

 Q2 Q4/13 Εγνατία Οδός 

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

 Q2 Q1/14 Λιμάνι Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), 
Λιμάνι Πειραιά (ΟΛΠ) & 

Εκκαθάριση κρατικής βοήθειας (ΓΔ Ανταγωνισμού). Υποβολή 
στρατηγικής ιδιωτικοποίησης (Απρίλιος 2013). Καθιέρωση ρυθμιστικού 



μεγάλα περιφερειακά 
αεροδρόμια 

πλαισίου (Απρίλιος 2013 – Ολοκληρώθηκε) 

 Q3 n/a Αποθήκευση αερίου νότιας 
Καβάλας 

Απόφαση για την καλύτερη επιλογή εκμετάλλευσης (Δεκέμβριος 2012 – 
Ολοκληρώθηκε) 

2014 Q2 Q4/12 Ψηφιακό μέρισμα  

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

n/a  n/a Μεταλλευτικά δικαιώματα  

ΙΙΙ. Ακίνητα 

2011 Q4 Q4/13 Ελληνικό Ι 

Μεταφορά της ιδιοκτησίας της Ελληνικό Α.Ε. στο ΤΑΙΠΕΔ (εκκρεμεί 
απόφαση : Δεκέμβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης 
της διαδικασίας του διαγωνισμού (Δεκέμβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Οι 
προσφορές θα υποβληθούν στο τέλος Δεκεμβρίου 2013.  

2012 Q1 Q3/12 IBC Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Ολοκληρώθηκε). Να υπάρχει έγκριση από το 
ελεγκτικό συνέδριο (Δεκέμβριος 2012 – Ολοκληρώθηκε) 

 Q1 Q1/13 Κασσιόπη 
Δικαίωμα ανέγερσης επί επιφάνειας και καθιέρωση οχήματος ειδικού 
σκοπού. (Ιούνιος 2013). Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Οκτώβριος 2012-
Ολοκληρώθηκε)  

 Q1 Q2/13 Αφάντου 

Όλα τα ενδιάμεσα στάδια έχουν εκπληρωθεί Δεσμευτική υποβολή 
προσφορών (Μάιος 2013), υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης έκδοσης 
απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Ιούνιος 
2013) 

 Q4/12 Q1/13 Κτήρια εξωτερικού 

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

2013 Q1 Q2/13 Πώληση/ρεπο 28 κτιρίων 
Όλα να ενδιάμεσα βήματα έχουν εκπληρωθεί. Έναρξη της πρώτης φάσης 
του διαγωνισμού (Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη της δεύτερης 
φάσης (Μάιος 2013) 

 Q1 Q4/13 Αστέρας Βουλιαγμένης 

Ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την ΕΤΕ – Ολοκληρώθηκε. 
Μεταφορά της ιδιοκτησίας του ΕΟΤ στο ΤΑΙΠΕΔ (Μάρτιος 2013- 
Ολοκληρώθηκε) Έναρξη του αιτήματος για EoL (Απρίλιος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε) Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ (Σεπτέμβριος 2013) 

 Q1 Q2/13 Παλιούρι 

Έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού (Δεκέμβριος 2012 – 
Ολοκληρώθηκε). Μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στο ΤΑΙΠΕΔ 
(Μάρτιος 2012 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης (Απρίλιος 
2013) 

 Q1 Q3/13 ΗΕΥ 

Έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού (Φεβρουάριος 2013 – 
Ολοκληρώθηκε). Μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στο ΤΑΙΠΕΔ 
(Μάρτιος 2013 – Ολοκληρώθηκε). Έναρξη δεύτερης φάσης (Απρίλιος 
2013) 

 Q1 Q4/13 Άγιος Ιωάννης 
Όλα τα ενδιάμεσα βήματα έχουν εκπληρωθεί. Έναρξη της πρώτης φάσης 
του διαγωνισμού (Μάρτιος 2013 -  Ολοκληρώθηκε) Υποβολή ΕΣΧΑΔΑ 
(Ιανουάριο 2014).  

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

  Q4  n/a Γκρουπ ακινήτων 3 
 Τουλάχιστο 1000 ιδιοκτησίες ακίνητης περιουσίας  θα μεταφερθούν στο 
ΤΑΙΠΕΔ (Δεκέμβριος 2013). Τα πρώτα 250 ακίνητα μεταφέρονται στο 
ΤΑΙΠΕΔ (Απρίλιος 2013) 

Πηγή : Ενημέρωση ΤΑΙΠΕΔ για την πρόοδο των προγραμμάτων σε υλοποίηση 

1/ΕΣΧΑΔΑ = Άδεια ζώνης και πολεοδομικού σχεδιασμού 
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9.2 Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα / οικονομικές δραστηριότητες των 
οποίων το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να συμμορφωθεί με 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες 
απαιτήσεις 

  
1. Επαγγέλματα υπό την αρμοδιότητα του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: i) πώληση 

περίστροφων, πιστολιών και όπλων σκοποβολής ii) προετοιμασία εκρηκτικών. Κατασκευή, μετατροπή, 
συναρμολόγηση, φινίρισμα και επισκευή πυροβόλων όπλων, και γέμισμα/επαναγέμισμα γεμιστήρων 
πυροβόλων όπλων iii) γέμισμα γεμιστήρων κυνηγετικών όπλων για πώληση iv) πώληση φωτοβολίδων και 
εκτοξευτήρων τους v) κατασκευή φωτοβολίδων και εκτοξευτήρων τους vi) λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών 
ασφάλειας vii) εργασία υπαλλήλων ασφάλειας σε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας viii) λειτουργία ιδιωτικών 
γραφείων ερευνών ix) εργασία υπαλλήλων ιδιωτικών γραφείων ερευνών: βλέπε. ΕΑ γνωμοδότηση Αριθ. 
13/VI/2012. 

2. Έμποροι αντικών και νεότερων αντικειμένων τέχνης και συντηρητές έργων τέχνης και αντικών: βλέπε 
ΕΑ γνωμοδότηση Αριθ. 18/VI/2012. Η αναθεώρηση απαλείφει του γεωγραφικούς περιορισμούς για τους 
εμπόρους αντικών και παρέχει και άλλες τρόπους απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας εκτός από την 
απασχόληση σε αντικερί (π.χ. εμπειρία σε αντικερί στο εξωτερικό ή σε μουσεία).  

3. Επαγγέλματα/οικονομικές δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητα του Ελληνικού Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη– λιμενοφύλακες: i) Οργανισμοί πιστοποίησης δυτών ii) Πάροχοι καταδυτικών 
υπηρεσιών αναψυχής  iii) Εκμίσθωση μέσων θαλάσσιας αναψυχής iv) λεμβουχικές εργασίες; v) Υπηρεσίες 
ρυμούλκησης vi) Αδειοδότηση για υπαίθριο εμπόριο (περίπτερα ή πλανόδιοι) επί πλοίου vi) Λειτουργία των 
καζίνο σε επιβατικά πλοία Ελληνικής σημαίας σε διεθνή δρομολόγια vii) Ναυαγοσώστες: (i) Λειτουργία 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αγκυροβολημένα ή πλωτά ναυπηγήματα και (ii) Λειτουργία 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θαλασσοπλοούντα πλοία: βλέπε ΕΑ γνωμοδότηση Αριθ. 
22/VII/2012. 

4. Επαγγέλματα/οικονομικές δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Ευημερίας: i) Κέντρα δημιουργικής δραστηριότητας για 
παιδιά ii) Κέντρα δημιουργικής δραστηριότητας για παιδιά με ειδικές ανάγκες iii) Παιδικοί σταθμοί και 
νηπιαγωγεία iv) Ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις v) Ινστιτούτα ευημερίας παιδιών: βλέπε. ΕΑ 
γνωμοδότηση Αριθ. 25/VII/2012. 

5. Βενζινοπώλες, ειδικοί στις ανατινάξεις και πωλητές φυσικού αερίου. Βλέπε ΕΑ γνωμοδότηση αριθ. 
26/VII/2012  

6. Αναλογιστές: επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την εξεταστική διαδικασία ώστε να 
εμποδίσει την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος να ορίζει έμμεσα τον αριθμό επιτυχόντων στις εξετάσεις προς 
το συμφέρον των υπαρχόντων αναλογιστών (βλέπε γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού νο. 
14/VI/2012). 

7. Πώληση και παραγωγή υλικού για αναπαραγωγή γεωργικών φυτικών ειδών και πώληση λιπασμάτων 
(βλέπε γνωμοδότηση Επιτροπής ανταγωνισμού νο. 19/VI/2012).  

8. Οινολόγοι: Κατάργηση ελάχιστων αμοιβών 
9. Οινολογικά εργαστήρια: Απάλειψη των γεωγραφικών περιορισμών για την ίδρυση πολλαπλών 

εργαστηρίων  και για την διοικητική άδεια.  
10. Κτηνίατροι: Κατάργηση της υποχρέωσης του νομικού εντύπου και να επιτραπεί σε κάθε νομικό πρόσωπο, 

ανεξάρτητα από τους μετόχους, να ανοίξει κτηνιατρική κλινική υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα 
πραγματοποιείται από κτηνίατρους. Η άδεια τέτοιων κτηνιατρικών κλινικών να υπόκειται στο άρθρο 3 του 
νόμου 3919 

11. Λογιστές: κατάργηση των 4 διαφορετικών κατηγοριών και της κατανομής δραστηριοτήτων σε κάθε 
κατηγορία.  

12. Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια : Υιοθέτηση δευτερεύουσας νομοθεσίας η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 
Ι.3.15 και 16 του νόμου 4093/2012 και καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αδειοδότησης για τα 
ιδιωτικά σχολεία και παρέχει την διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών.  

13. Ξεναγοί : Τροποποίηση νομοθεσίας ώστε να επιτρέπεται σε εκπαιδευτικούς φορείς πλην πανεπιστημίων να 
προσφέρουν ταχύρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψήφιους ξεναγούς. 

14. Φορτοεκφορτωτές σχετιζόμενοι με χερσαίες υπηρεσίες και σε λιμάνια : Υιοθέτηση δευτερεύουσας 
νομοθεσίας η οποία αναφέρεται στο τμήμα Κ7 του νόμου 4093/12 και προβλέπει την δημιουργία του 
εθνικού μητρώου φορτοεκφορτωτών για την πιστοποίηση των εκφορτωτών, ειδικά θέματα που σχετίζονται 
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με την οργάνωση και λειτουργία των διαδικασιών ελέγχου ζητημάτων ασφάλειας και υγείας της δουλειάς 
των φορτοεκφορτωτών, την παροχή ενός νέου κανονισμού για τα τέλη και τις αμοιβές  των λιμενικών 
ταμείων και των ναυτιλιακών πρακτόρων καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για την είσοδο των 
εργατών στις προβλήτες στην περιοχή του λιμανιού.  

15. Ορκωτοί Εκτιμητές: Υιοθέτηση νόμου και απαραίτητης δευτερεύουσας νομοθεσίας (3 ΥΑ πάνω στην 
επιτροπή εξετάσεων, τον κώδικα ηθικής και την πειθαρχική επιτροπή) για να αντανακλούν τους 
περιορισμούς που καταργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2012 (δηλ. σταθερές αμοιβές, περιορισμένο αριθμό, 
προϋποθέσεις ιθαγένειας κτλ) και να περιλαμβάνουν (i) αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος 
πιστοποίησης με ένα σύστημα πρότερης δήλωσης που να επιτρέπει στους επαγγελματίες να ασκούν την 
δραστηριότητά τους εκτός και αν η δημόσια διοίκηση εναντιωθεί σε αυτή και (ii) μείωση στα 2 χρόνια της 
απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας για να γίνει κάποιος ορκωτός εκτιμητής 

16. Γεωτεχνικοί: Ο κανονισμός για τους γεωτεχνικούς να υπόκειται στο άρθρο Α του νόμου 3919/2011 
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9.3 Συμφωνημένος οδικός χάρτης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας 

 

9.3.1 Κώδικας πολιτικής δικονομίας 
 

1. Μέχρι τέλος Μαΐου 2013, η ομάδα δράσης για την αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας θα 
παρουσιάσει στην Κυβέρνηση ένα αρχικό προσχέδιο του κώδικα. Μέσα σε 15 μέρες, ο κώδικας 
πολιτικής δικονομίας θα παρουσιαστεί στην ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ για σχόλια. 

2. Στην βάση της παραπάνω συνεργασίας, η ομάδα δράσης παρουσιάζει στην Κυβέρνηση μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου 2013 μια αναθεωρημένη έκδοση του προσχεδίου του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η 
κυβέρνηση διεξαγάγει μια ευρεία δημόσια διαβούλευση που θα περιλαμβάνει τους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ, 
πάνω στο προσχέδιο του νόμου ώστε να φέρει τον κώδικα πολιτικής δικονομίας σε εναρμόνιση με τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

3. Η κυβέρνηση υποβάλει το τελικό σχέδιο ρου κώδικα πολιτικής δικονομίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

 

9.3.2 Μελέτη για το κόστος ένδικων προσφυγών  
Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μελέτη πάνω στο κόστος των αστικών ένδικων προσφυγών , την πρόσφατη 
αύξηση τους και την αποτελεσματικότητά τους πάνω στον φόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων και 
δημοσιεύει την μελέτη μέχρι τον Ιούνιο 2013. 
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9.4 Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
 

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

• Τον αριθμό των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού2

• Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου, 
 

• Τις εισροές των  υποθέσεων που εγράφησαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 

• Τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου3

• Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 
 

 
Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν επίσης και τα ακόλουθα δεδομένα: 

 

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

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

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

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

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

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

τις περιπτώσεις εταιρικών πτωχεύσεων συμπεριλαμβάνοντας : 

                                                            
2 Στο τέλος της περιόδου. 

3 Μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει κλείσει , και καταγράφεται ως εκροή, από τη στιγμή που η πλήρης απόφαση 
έχει εκδοθεί (και που στο περιεχόμενό της έχουν πρόσβαση τα ενδιαφερόμενα μέρη) . 
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• Μια πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση4

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

 που θα προσδιοριστεί σε συμφωνία 
μα την ΕΕ/ΔΝΤ και την ΕΚΤ 

 

3. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Γενική Γραμματεία Δημοσίων εσόδων : 

 

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

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

 

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

 

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

• Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στην αρχή της περιόδου, 
 

• Τις εισροές των  υποθέσεων που εγράφησαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 

• Τις εκροές των υποθέσεων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου6

• Τον συνολικό αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος της περιόδου. 
 

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

έτος υποβολής 

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

5 Στο τέλος της περιόδου. 

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

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

9.5 Μη εξαντλητικός κατάλογος αναθεωρήσεων κανονισμών για την 
εργασία σε λιμάνια υπό τη νέα στρατηγική για τα λιμάνια   
 

• Λιμάνι Πειραιά – Νόμος 1559/1950 (ΦΕΚ A 252/1950), Νόμος 2688/1999 (ΦΕΚ 
A 40/1.3.1999), Κοινή Υπουργική Απόφαση 5115.01/02/2004 για την έγκριση του 
Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΦΕΚ B 390/26.2.2004). 

• Λιμάνι Θεσσαλονίκης – νομοθετικό διάταγμα 449/1970 (ΦΕΚ A 51/27.2.1970), 
Νόμος 2688/1999 (ΦΕΚ A 40/1.3.1999), Κοινή Υπουργική Απόφαση 
5115.01/05/2003 για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΦΕΚ B 
1203/26.8.2003). 

• Κανονισμός Εργασίας Λιμενεργατών του Λιμένα Πειραιά εγκεκριμένος από την 
Υπουργική Απόφαση 45058/7/1971-ΦΕΚ B 579/22.7.1971)  

• Κοινή Υπουργική Απόφαση 44885/8919/1956, όπως τροποποιήθηκε από την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 117756/8295/1967-ΦΕΚ B 9/11.1.1967) 

• Νόμος 3239/1955  

• Νόμος 5167/1932 

• Υπουργική Απόφαση Φ 10221/26816/929- ΦΕΚ B 2778/2.12.2011 
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9.6 Παροχή δεδομένων   
 

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

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

ecfin-greece-data@ec.europa.eu 

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

 

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

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

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών) 

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

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

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα. 

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθοδοσία του 
Δημοσίου (της γενικής κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής 
κατηγοριοποίησης σε ονομαστικούς 
μισθούς και επιδόματα σε δημοσίους 
υπαλλήλους ανά υπουργείο και δημόσιο 
φορέα), αριθμό υπαλλήλων 
(συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής 
κατηγοριοποίησης ανά υπουργείο και 
δημοσίων φορέων εκτός της κεντρικής 
κυβέρνησης), μέσο μισθό 
(συμπεριλαμβανομένου του βασικού 
μισθού, παροχών και επιδομάτων). 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα. 

Προκαταρκτικά μηνιαία ταμειακά στοιχεία  
για φορείς της γενικής κυβέρνησης, εκτός 
του κράτος.  

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών) 

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

 

mailto:ecfin-greece-data@ec.europa.eu�
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Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό: αριθμός 
εργαζομένων, εισόδους, εξόδους, μετατάξεις 
μεταξύ φορέων της κυβέρνησης, και από και προς 
την εργασιακή εφεδρεία, ανά φορέα. 

 (Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών) 

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα. 

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

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

Εβδομαδιαίως την 
Παρασκευή, αφορά δεδομένα 
της προηγούμενης Πέμπτης. 

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

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

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

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(συμπεριλαμβανομένων των χρεών που έχουν 
συσσωρευτεί) της γενικής κυβέρνησης 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των 
νοσοκομείων και νομικών προσώπων. 

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

Τριμηνιαίως, εντός 55 
ημερών από το τέλος κάθε 
τριμήνου.  

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

Τριμηνιαίως, έως το τέλος 
κάθε τριμήνου.  

 

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

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

Στοιχεία για τις προγραμματισμένες εκροές για 
τόκους. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

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

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

Μηνιαίως. 

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

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

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

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

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

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών από τους 
λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού. 

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

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 
μήνα. 

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών 
λογαριασμών. 

(Τα δεδομένα καταρτίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 
μήνα. 

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων πολιτικής. 

(Η έκθεση καταρτίζεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

Τριμηνιαίως, πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε  
επόμενης αναθεώρησης. 

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

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

Μηνιαίως, εντός τριών 
εβδομάδων στο τέλος κάθε 
μήνα.  
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Παροχή δεδομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 
Τράπεζας της Ελλάδος.  

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

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

Μηνιαίως, 30 ημέρες από το 
τέλος κάθε μήνα. 

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

Μηνιαίως, 15 ημέρες από το 
τέλος κάθε μήνα. 

Έκθεση για τη ρευστότητα του 
τραπεζικού συστήματος. 

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Τριμηνιαίως, 30 ημέρες από 
την έκδοση δεδομένων κάθε 
τριμήνου. 

Έκθεση για τα αποτελέσματα των 
τακτικών τριμηνιαίων δοκιμών 
κοπώσεως. 

Τριμηνιαίως, 15 ημέρες από 
το τέλος κάθε τριμήνου 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 
των δεδομένων. 

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

Ετησίως. 

  

 

 

 

 

  

 

Παροχή δεδομένων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

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

Μηνιαίως. 
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Συντομογραφίες  
 
ΑΣΕΠ  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
ΑΔΜΗΕ  Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
CPB  Κεντρική Αρχή Προμηθειών  
ΔΕΠΑ  Δημόσια Επιχείρηση Αερίου  
ΔΟΥ  Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
DRG  Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο  
DSO  Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής  
EBFs  Κονδύλια εκτός προϋπολογισμού 
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ΕΚΤ   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ΕΟΧ  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  
ΕΕΤΤ  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων  
ΕΤΧΣ  Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  
ΕΚΔΑΑ  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
ΕΚΕΒΥΛ Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών  
ΕΛΕΝΞΙΣ 
ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή  
ΕΟΦ  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων  
ΕΟΠΥΥ  Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  
ΕΠΥ  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  
ΕΤΠΑ  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
ΕΣΠ  Εταιρικός Σχεδιασμός Πόρων 
ΕΣΛ   Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών  
ΕΚοιν.Τ  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  
ΕΣΥ  Εθνικό Σύστημα Υγείας  
ΕΤΕΑ 
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
ΓΑΙΑ ΟΣΕ Διαχείριση ακινήτων 
ΓΛΚ  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
ΓΔΦΣ 
ΑΕΠ  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  
ΓΕΜΗ  Γενικό Εμπορικό Μητρώο  
ΓΔΠΣ  Γενική Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων 
EEA 
ΥΠΑ  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
ΤΧΣ  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
ΤΑΙΠΕΔ Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού  

Δημοσίου  
ΕΑΣΧ  Ελληνική Αρχή Συντονισμού Χρονοθυρίδων 
ΑΥΠ-ΕΕΥΕ Άτομα Υψηλού Πλούτου – Ελεύθεροι Επαγγελματίες Υψηλού Εισοδήματος 
ΔΚΑ-10  Διεθνής Κατάταξη Ασθενειών 
ΗΔΙΚΑ  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης  
ΔΝΤ  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  
ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση 
KEN-DRGs Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 
ΒΔΑ  Βασικοί Δείκτες Απόδοσης 
ΚΤΕΛ  Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων  
ΛΑΓΗΕ  Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ΤΑ  Τοπική Αυτοδιοίκηση   
ΥΦΑ  Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο  
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ΜΜΦ  Μονάδα Μεγάλων Φορολογούμενων 
LTV  Δείκτης Δανείου-Αξίας  
ΥΠΔΜΗΔ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 
MΟΧΠ  Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής  

Πολιτικής  
MIS 
ΜΠΔΣ  Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής  
ΕΣΥ  Εθνικό Σύστημα Υγείας 
ΜΕΔ  Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια  
ΟΑΣΑ  Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας  
ΟΟΣΑ  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  
ΟΓΑ  Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων  
ΟΣΕ  Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος  
ΜΣΦ  Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα 
ΟΤΕ  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
ΠΔΕ  Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων  
ΔΕΗ  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  
ΥΜΣ  Υπηρεσία Μίας Στάσης  
QV 
ΡΑΕ  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  
ΡΑΣ  Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρόδρομων 
ROSCO  Επιχειρηματική μονάδα τροχαίου υλικού και συντήρησης δικτύου 
RSPP  Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα  
ΣΔΟΕ  Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
ΕΑΠ  Ενιαία Αρχή Πληρωμών 
SPC  
ΕΑΔΣ  Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  
EKA  Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΤΚΑ  Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 
TAP  Διαδριατικός Αγωγός  
ΔΕΔ-Μ  Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών  
TSO  Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς  
ΠΟΥ  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 


	1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών 
	2. Στο βαθμό που παραμείνει δημοσιονομικό κενό για το 2015-16, οι αρχές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές για να το εξαλείψουν, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των εσόδων με διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της περαιτέρω μείωσης των απαλλαγών και εκπτώσεων· επέκταση μέτρων που έχουν λήξει· και στοχευμένες περικοπές των τρεχουσών δαπάνες. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες να επικεντρωθεί εκ νέου στο πρόγραμμα επενδύσεων για την πιο αποτελεσματική υποστήριξη της ανάπτυξης. Οι αρχές θα προσδιορίσουν συγκεκριμένα σχέδια για το 2015 το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου 2013, όταν θα διαμορφώσουν ένα λεπτομερές δημοσιονομικό πρόγραμμα για το 2014-2015 που να συνάδει με ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3% μέχρι το 2015.

	2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον
	2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση του δημόσιου χρέους
	Οι δράσεις που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
	1. Ταχεία έγκριση της απαραίτητης πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και των εφαρμοστικών αποφάσεων, σε συνέπεια με τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Οι Αρχές πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου σε εκείνους τους τομείς που είναι αναγκαίοι για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης (αεροδρόμια, λιμάνια, ύδρευση, λαχεία), σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η ταχεία μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ θα διευκολύνει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και θα σηματοδοτήσει την σαφή πρόθεση των αρχών να επιταχύνουν τη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Οι αρχές θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία είναι μια προϋπόθεση για να προχωρήσει με την αποκρατικοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης που εκκρεμούν σε αυτούς τους τρεις τομείς απαριθμούνται στο παράρτημα 9.1. 
	2. Η αποκρατικοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι υψίστης σημασίας σε αυτή τη διαδικασία. Υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προετοιμασία των περιουσιακών στοιχείων (εκκαθάριση τίτλων, αδειοδότηση, κλπ.) δεδομένων των χρονικών καθυστερήσεων που υπάρχουν σε μια τέτοια διαδικασία και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας επαρκής αριθμός στοιχείων του ενεργητικού στη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Ως εκ τούτου, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν με:
	i. Τη μεταβίβαση της πλήρους και άμεσης ιδιοκτησίας 1000 εμπορικά βιώσιμων ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ (έως το τέλος του 2013). 
	ii. Η μεταφορά θα γίνει σε τέσσερις φάσεις, με βάση συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους των 250 ακινήτων ανά τρίμηνο (ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2013). 
	3. Επί του παρόντος, περίπου 80.000 δημόσια ακίνητα είναι υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ. Επιπλέον ακίνητα είναι υπό τη διαχείριση διαφορετικών υπουργείων. Η κατάσταση αυτών των ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις είναι άγνωστη, ή ανεπαλήθευτη. Αυτό συνεπάγεται σπατάλες και περιορίζει τις δυνατότητες για την ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας και της αποκομιδής εισόδημα από αυτήν. Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι Αρχές: 
	i. προτείνουν ένα σχέδιο για να προετοιμάσουν τα υπόλοιπα (εκτός πλάνου αποκρατικοποιήσεων) ακίνητα που ανήκουν στην Ελληνική Δημοκρατία, και διαχειρίζονται από την ΕΤΑΔ, για τιτλοποίηση ή άμεση αποκρατικοποίηση. Άλλα ακίνητα υπό τη διαχείριση άλλων υπουργείων (Γεωργίας, Εθνικής Άμυνας, κλπ.) θα πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης εργασίας. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης των ακινήτων και τα βήματα που απαιτούνται για την γρήγορη προετοιμασία των ακινήτων για εκμετάλλευση από το Κράτος. (Νοέμβριος 2013). 
	ii. Εν όψει αυτού του σχεδίου, η ΕΤΑΔ θα υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησής της, της αποτελεσματικότητάς της και της ικανότητάς της για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών ώστε να ολοκληρωθεί σταδιακά και σύμφωνα με το σχέδιο μέχρι το Νοέμβριο του 2013.
	4. Οι Αρχές θα φέρουν όλα τα υπόλοιπα (μη λειτουργικά) ακίνητα (π.χ. εκείνα που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας) υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ σταδιακά, και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013· μια πρώτη έκθεση προόδου θα είναι έτοιμη έως τον Ιούνιο του 2013 με τους αριθμούς των ακινήτων ανά Υπουργείο/Δημόσιο Νομικό Πρόσωπο, τη φύση, την κατάσταση αυτών των ακινήτων και την παροχή λεπτομερών πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση, για την τρέχουσα χρήση του· μια δεύτερη έκθεση προόδου με τον αριθμό που έχουν ήδη μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ μέχρι τον Αύγουστο του 2013· μια τρίτη έκθεση προόδου με τον αριθμό που έχουν ήδη μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ μέχρι τον Οκτώβριο του 2013· και η τελική έκθεση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. 
	5. Οι Αρχές θα διασφαλίσουν ότι, δεν θα υπάρξει καμία μεταβίβαση ή παρακράτηση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου χωρίς τη πρότερη διαβούλευση και συμφωνία του ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, σε φορέα εκτός του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των νεοϊδρυθέντων εταιριών ειδικού σκοπού των συνταξιοδοτικών ταμείων ή άλλων ειδικών νομικών φορέων, ή μέχρι τη χρονική στιγμή όπου τα περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για το Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων έχουν εξασφαλιστεί. (Συνεχές). 
	6. Το ΤΑΙΠΕΔ, αντλώντας κυρίως από μια έκθεση που θα καταρτισθεί από τον ΕΜΣ, θα αξιολογήσει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετων εσόδων από τον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στους διεθνείς επενδυτές, μέσω της τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων, μέσα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν ακόμη περιλαμβάνονται στο σχέδιο αποκρατικοποίησής του και καθορίζονται στην παράγραφο 2.1.9 (Συνεχές).
	7. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να είναι επιφορτισμένο με τη πώληση περιουσιακών στοιχείων όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχει περαιτέρω πολιτική επανεξέταση μόλις ένα περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ (Συνεχές). 
	8. Το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοσιεύει τριμηνιαίες αναφορές των βημάτων του για τη διευκόλυνση των αποκρατικοποιήσεων, οικονομικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου και της κατάστασης κερδών και ζημιών, κατάστασης ταμειακών ροών καθώς και ισολογισμό μέσα σε 60 ημέρες από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Συνεχές). 
	9. Η εξασφάλιση εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις που σωρευτικά από τον Ιούνιο 2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2012, 4,2 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2013, 6,5 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2014, 7,7 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2015, 11,1 εκατομμύρια Ευρώ ως το τέλος 2016. 


	2.2 Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής
	1. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013, η Κυβέρνηση θα καταστήσει πλήρως λειτουργική μια τυπική διαδικασία για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις τιμές της αγοράς που θα είναι σε ισχύ για τους σκοπούς της φορολογίας κεφαλαίου για το οικονομικό έτος 2014. 
	2. Οι Αρχές θα υιοθετήσουν ένα ενιαίο και απλουστευμένο κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ιούνιος 2013).
	3. Οι Αρχές θα αναπτύξουν την ικανότητα φορολογικής πολιτικής στη μονάδα πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με εμπειρογνώμονες με κατάλληλες και επαρκείς νομικές και οικονομικές γνώσεις με σκοπό να εξετάσουν την ανάπτυξη, τις οικονομικές επιπτώσεις και την εκτίμηση των εσόδων των νέων πρωτοβουλιών της φορολογικής πολιτικής (Σεπτέμβριος 2013). 

	2.3 Μεταρρύθμιση της διοίκησης των εσόδων 
	2.3.1 Οργάνωση
	1. Αυξάνει την αυτονομία της διοίκησης των φορολογικών εσόδων με τις παρακάτω ενέργειες:
	i. Μεταφέρει όλες τις λειτουργίες του προσωπικού και της κατανομής του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που σχετίζονται με τα έσοδα στη διοίκηση φορολογικών εσόδων, καθώς και ετοιμάζει το προσχέδιο και εφαρμόζει τη συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών μεταξύ του ΓΓΔΕ και της ΓΓΠΣ (Ιούλιος 2013)·
	ii. Η μεταφορά των λειτουργιών που σχετίζονται με τα έσοδα, το προσωπικό και την κατανομή του προϋπολογισμού του ΣΔΟΕ στη διοίκηση φορολογικών εσόδων ολοκληρώνεται (Οκτώβριος 2013)·
	iii. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε συμβουλή του ΥΠΔΜΗΔ στη διοίκηση φορολογικών εσόδων για οργανωτικά θέματα πρέπει να δοθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 14 ημερών (Μάιος 2013)· 
	iv. Επιτρέπει στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) να καθορίσει τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ (Μάιος 2013)· 
	v. Δημιουργεί έναν κωδικό του προϋπολογισμού που περιλαμβάνει όλες τις οργανωτικές μονάδες της διοίκησης φορολογικών εσόδων (για να ενεργοποιήσει μια ξεχωριστή και ενιαία κατανομή του προϋπολογισμού για έγκριση από το κοινοβούλιο ξεκινώντας με τον προϋπολογισμό του 2014) (Μάιος 2013)·
	vi. Ιδρύει μια μικρή οικονομική μονάδα διαχείρισης στη διοίκηση φορολογικών εσόδων για το συντονισμό της προετοιμασίας και υλοποίησης του προϋπολογισμού της διοίκησης φορολογικών εσόδων (διατηρώντας παράλληλα το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) ως γενικού συντονιστή του προϋπολογισμού και του δημοσιονομικού ελεγκτή για τις συνολικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών) (Μάιος 2013)·
	vii. Επανεξετάζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ΓΓΔΕ και στη ΓΔΟΥ στο Υπουργείο Οικονομικών, και εάν είναι απαραίτητο εκχωρεί την εξουσία στον ΓΓΔΕ για την ανακατανομή δαπανών σε κονδύλια του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που καθορίζονται στον Οργανωτικό Νόμο του Προϋπολογισμού 2362/1995 (Ιούλιος 2013)·
	viii. Εξουσιοδοτεί τον ΓΓΔΕ για να καθορίσει ένα σύστημα καθορισμού βαθμού και προαγωγών για τη διοίκηση φορολογικών εσόδων, που υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Οικονομικών (Μάιος 2013).
	2. Συνεχίζει να συγκεντρώσει και να συγχωνεύσει τις τοπικές εφορίες αφήνοντας: 
	i. περίπου 140 γραφεία σε λειτουργία (Ιούνιος 2013)·
	ii. 120 όταν τεθεί σε ισχύ η πληρωμή μέσω των τραπεζών σε όλη την επικράτεια (Σεπτέμβριος 2013).

	2.3.2 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς 
	1. Οι Αρχές υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία (Οκτώβριος 2013).
	2. Ο αναθεωρημένος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών τίθεται σε ισχύ την 1/1/2014.
	3. Μείωση της απαίτησης πληρωμής για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ στο ελάχιστο (Μάιος 2013).
	4. Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση 2000 φορολογικών ελεγκτών ως τον Ιούλιο 2013.
	5. Ο ΓΓΔΕ παρέχει ένα σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, για την ένταξη του νέου προσωπικού στη διοίκηση (Μάιος 2013).
	6. Ολοκλήρωση της εξωτερικής πρόσληψης επιπλέον 200 ελεγκτών (Ιούλιος 2013).
	7. Εξασφάλιση ότι όλο το προσωπικό θα αξιολογείται για τις επιδόσεις του σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης (Συνεχές).
	8. Εξασφάλιση επαρκούς αριθμού εποπτών στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Αυτοαπασχολουμένων Υψηλού Εισοδήματος (ΦΜΠ-ΑΥΕ) και στη Μονάδα Μεγάλων Φορολογούμενων (ΜΜΦ), μεταξύ άλλων και μέσω ανακατανομής από άλλες δραστηριότητες (Συνεχές, αρχίζοντας από τον Ιούνιο 2013).
	9. Ο ΓΓΔΕ εκδίδει απόφαση για την ενίσχυση στοχευμένων ελέγχων με βάση τις τεχνικές αξιολόγησης κινδύνων (Μάιος 2013).
	10. Οι Αρχές εφαρμόζουν έμμεσες μεθόδους ελέγχου και επιτρέπουν την εφαρμογή τους σε κάθε [ανοικτό] φορολογικό έλεγχο (ο οποίος θα επιφέρει πλούτο και δαπάνες στον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος) (Μάιος 2013).
	11. Ο ΓΓΔΕ εκδίδει μια εγκύκλιο για την εισαγωγή του σύγχρονου κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη δήλωση συμφερόντων και ενός συστήματος για την προστασία πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν διαφθορά (Μάιος 2013).
	12. Διορισμός του εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της επιτροπής συντονισμού και τον πρόεδρό της, και της συμβουλευτικής επιτροπής, και δεύτερον τα οκτώ άτομα προσωπικό που προβλέπονται από το νόμο. (Μάιος 2013).
	13. Οι Αρχές αναθεωρούν τη νομοθεσία για να καταστεί δυνατή η δίωξη για σημαντική φοροδιαφυγή, ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος κατέβαλε τον εκτιμώμενο φόρο σε περιπτώσεις διακανονισμού (Μάιος 2013).
	14. Οι αρχές ολοκληρώνουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε φορολογούμενους, καθώς και για το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού, το οποίο θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση. (Ιούλιος 2013). 
	15. Η πλήρης εφαρμογή της δράσης που αναφέρεται στο (2.3.3.16) (Σεπτέμβριος 2013). 
	16. Τα Υπουργεία και οι Κρατικές Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) που έχουν δημοσιονομική σχέση με τους φορολογούμενους και τους δικαιούχους χρησιμοποιούν τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου για τις οικονομικές συναλλαγές μαζί τους (Ιούνιος 2013). 
	17. Οι Αρχές καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου για όλες τις επίσημες συναλλαγές με το σύνολο της δημόσιας διοίκησης (Δεκέμβριος 2013).
	18. Οι Αρχές εισάγουν ένα σύστημα για την ενοποίηση και τη σύνδεση όλων των διαφορετικών αριθμών μητρώου που χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες (Ιούνιος 2014).

	2.3.3 Είσπραξη Φορολογικών Εσόδων
	1. Ο ΓΓΔΕ ολοκληρώνει την ενοποίηση της είσπραξης οφειλών στις μεγαλύτερες εφορίες (Δ.Ο.Υ.) ως τον (Σεπτέμβριο 2013).
	2. Οι Αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την παροχή ενός υποχρεωτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό διαχείρισης των οφειλών (Μάιος 2013). 
	3. Ο ΓΓΔΕ ολοκληρώνει την επανεξέταση της πολιτικής και των διαδικασιών για την διαγραφή φορολογικών οφειλών (Ιούνιος 2013). 
	4. Οι Αρχές εισάγουν τη δυνατότητα της άμεσης χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών για τους φορολογούμενους σε καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2013).
	5. Οι Αρχές θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αντικαταστήσουν τις πληρωμές με μετρητά και επιταγές στις εφορίες με τραπεζικά εμβάσματα (Ιούνιος 2013).
	6. Οι Αρχές δεσμεύονται να μην υιοθετηθούν νέες φορολογικές αμνηστίες ή να μην επεκτείνει τις υφιστάμενες αμνηστίες για τη συλλογή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (Συνεχές).
	7. Οι Αρχές θα δημιουργήσουν μια ειδική ομάδα εργασίας για να εξετάσει το απόθεμα ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΚΑ), να αξιολογήσει την εισπραξιμότητα, και να εντοπίσει εισπράξιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές για τη μεταφορά τους στο νέο ενιαίο φορέα είσπραξης ως τον (Ιούνιο 2013). 
	8. Η ομάδα εργασίας θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τον συντονισμό και την ενοποίηση στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΑ) (Σεπτέμβριος 2013). 
	9. Οι Αρχές θα δημιουργήσουν ένα αναθεωρημένο καθεστώς προσαυξήσεων για την καθυστερημένη πληρωμή των ΕΚΑ ως τον Ιούνιο του 2013 που θα συνδυάζει μια ποινή και ένα επιτόκιο μεγαλύτερο της αγοράς.
	10. Οι Αρχές θα καταργήσουν την εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και θα θεσπίσουν ένα νέο νομικό πλαίσιο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (Φεβρουάριος 2014).
	11. Οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο νομικό πλαίσιο για το καθεστώς δόσεων για οφειλές που σχετίζονται με τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ιούνιος 2013):
	i. Η νομοθεσία θα ορίσει την ημερομηνία έναρξης ένταξης στο νέο καθεστώς το αργότερο μέχρι 1 Ιουλίου 2013. Η ένταξη σε υφιστάμενο καθεστώς δόσεων για φόρους και ΕΚΑ που δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου του 2017 και δεν προσφέρει πιο γενναιόδωρους όρους και προϋποθέσεις από το καθεστώς της καινούριας αρχής (αναφορικά με το πραγματικό επιτόκιο και τη μείωση των προσαυξήσεων), θα επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Ο νόμος θα προσδιορίζει ποια καθεστώτα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Η ένταξη σε όλα τα άλλα καθεστώτα θα διακοπούν με την υποβολή της εν λόγω νομοθεσίας στο κοινοβούλιο. Η ένταξη στα δύο αυτά καθεστώτα δόσεων δεν θα επιτρέπεται για οφειλέτες που βρίσκονται σε υπερημερία σε άλλο καθεστώς μετά την υποβολή του νόμου στο κοινοβούλιο.   
	ii. Τα κύρια χαρακτηριστικά του βασικού μόνιμου καθεστώτος δόσεων θα περιλαμβάνει: (α) αυστηρότερη επιλεξιμότητα (θα απαιτείται απόδειξη της βιωσιμότητας και της φορολογικής συμμόρφωσης)· (β) πληρωμή των επιτοκίων της αγοράς συν ένα ασφάλιστρο για τα υπόλοιπα· (γ) αναγκαστική είσπραξη κατόπιν παράλειψης μιας πληρωμής· και (δ) ανώτατο όριο 12 μηνιαίων δόσεων (με εξαίρεση μια συγκεκριμένη λίστα φόρων μη απαιτητού ή εκτάκτου χαρακτήρα για τους οποίους θα επιτρέπονται δόσεις έως 24 μήνες).
	iii. Ωστόσο, για μία μόνο φορά, παράλληλα με την ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης, το πλαίσιο για τη χορήγηση διακανονισμών φορολογικών οφειλών και οφειλών ΕΚΑ θα γίνει προσωρινά πιο ευέλικτο μέσω της υιοθέτησης ενός «Καθεστώτος Καινούριας Αρχής», το οποίο θα είναι ανοικτό για το διακανονισμό υφιστάμενων οφειλών στο τέλος του 2013 για οφειλέτες που έχουν τρέχουσες πληρωμές το 2013. Δύο βασικές αλλαγές θα γίνουν. Πρώτον, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν προϋπάρχουσες φορολογικές οφειλές και οφειλές ΕΚΑ (που δεν υπόκεινται ήδη σε ρύθμιση δόσεων), και να ενσωματώσουν οφειλές από άλλα καθεστώτα. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν εκτείνονται πέραν του Ιουνίου 2017. Θα υπάρχει μια μείωση της προσαύξησης κατά 50 τοις εκατό το περισσότερο με την πλήρη εξόφληση των οφειλών. Αυτό θα διευκολύνει βιώσιμους  οικονομικά φορολογούμενους των οποίων η ικανότητα να πληρώσουν πλήττεται προσωρινά από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Δεύτερον, μειωμένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης θα ισχύουν για φορολογικές οφειλές και οφειλές ΕΚΑ κάτω των 75.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η συμμόρφωση με τις τρέχουσες φορολογικές και ΕΚΑ υποχρεώσεις είναι υποχρεωτική, πλήρης εγγύηση θα απαιτείται για μεγάλα ποσά επαναδιαπραγμάτευσης, (άνω των 300.000 ευρώ), και θα ισχύει αναγκαστική είσπραξη σε υπερημερία.

	2.3.4 Φορολογικές Διαφορές
	1. Η Εσωτερική Μονάδα Αξιολόγησης θα αρχίσει να λειτουργεί από τον (Αύγουστο 2013).

	2.3.5 Διοίκηση της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων
	1. Ο ΓΓΔΕ αντικαθιστά διευθυντές που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης (Συνεχές)· 
	2. Οι Αρχές εγκαινιάζουν μια εύκολα προσβάσιμη ιστοσελίδα για να επιβάλει τη λογοδοσία προς το κοινό μέσω της δημοσίευσης των συνοπτικών στατιστικών σε βασικούς δείκτες απόδοσης, του αριθμού των περιπτώσεων φοροδιαφυγής που αποστέλλονται στη Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και σε ποινική δίωξη από τη φορολογική διοίκηση (Μάιος 2013).

	2.3.6 Εργαλεία
	1. Οι Αρχές υιοθετούν ένα νέο Ενιαίο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ιούνιος 2013). Ο κώδικας αυτός θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του κόστους διαχείρισης και συμμόρφωσης και θα ενσωματώνει διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους μεγάλους διοικητικούς τομείς που απαιτείται να υποστηρίζουν τη σύγχρονη φορολογική διοίκηση (π.χ. υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έλεγχος και ποινές, εξουσίες επιβολής και συλλογής οφειλών).
	2. Ο ΓΓΔΕ εξασφαλίζει τη χρήση μιας σειράς λειτουργιών του ELENXIS (προφίλ του φορολογούμενου) σε όλες τις εφορίες που εκτελούν ελέγχους και πλήρη χρήση σε ορισμένες βασικές υπηρεσίες (ΜΜΦ, ΦΜΠ-ΑΥΕ). (Ιούνιος 2013). 
	3. Το νέο σύστημα ELENXIS θα αρχίσει να λειτουργεί σε μεγάλες εφορίες και ελεγκτικά κέντρα ως τον (Δεκέμβριο 2013). Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη.
	4. Το νέο σύστημα TAXIS θα λειτουργήσει στις εφορίες ως:
	i. Σε 50 εφορίες που καλύπτουν το 70% των εσόδων ως τον Ιούνιο του 2013·
	ii. σε όλες τις εφορίες ως τον Οκτώβριο του 2013. 


	2.4 Μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
	Άλλες δράσεις που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
	1. Προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών, και ιδίως να συμμορφωθεί με τις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, η Κυβέρνηση θα προτείνει μέχρι τον Ιούνιο του 2013 ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης και ένα χρονοδιάγραμμα για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη Διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής και τη συντόμευση των προθεσμιών πληρωμής. Το σχέδιο δράσης πρέπει να περιέχει:
	i. τα διάφορα βήματα που πρέπει να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις πληρωμές στο δημόσιο τομέα. 
	ii. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά παραδοτέα εντός καθορισμένων προθεσμιών, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της προόδου στην ολοκλήρωση της. 
	iii. Θα περιέχει προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μερών που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, και να παρέχει συγκεκριμένες προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται για κάθε βήμα για να ολοκληρωθεί. 
	Κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης η ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη την τεχνική βοήθεια που έχει ήδη λάβει και περαιτέρω βοήθεια που διατίθενται από την Ομάδα Δράσης και άλλους εμπειρογνώμονες και το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη προσδιοριστεί για την ολοκλήρωση του έργου Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΔΕΠ). 
	2. Παράλληλα με το έργο ΔΕΠ, το ΓΛΚ θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) για τον περαιτέρω εξορθολογισμό της διαδικασίας προ-ελέγχου από το ΕΣ. ΤΟ ΓΛΚ θα προτείνει στο ΕΣ την αύξηση των ανωτάτων ορίων για υποχρεωτικούς προ-ελέγχους, και κάτω από το ανώτατο όριο, την εισαγωγή προ-ελέγχων με βάση τεχνικές εκτίμησης του κινδύνου και όχι το 100% των προ-ελέγχων. Το ΓΛΚ θα ζητήσει από το ΕΣ να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για ένταξη στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (Ιούνιος 2013).
	3. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα στα Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης και στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως σε σχέση με τις μεταφορές των αρμοδιοτήτων από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ, παρά τη πρόοδο στη δημιουργία των μητρώων δεσμεύσεων/συγχρηματοδότησης, η Κυβέρνηση θα: 
	5. Για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων οι όροι  που πρέπει να πληροί μία κυβερνητική μονάδα για να επιτραπεί η εκταμίευση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση θα περιλαμβάνουν, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές: (i) εγκαθίδρυση από την μονάδα ενός πλήρως λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων, και (ii) υποβολή συνεπών στοιχείων, τουλάχιστον για διάρκεια τριών μηνών, σχετικά με τις δεσμεύσεις, πληρωμές και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (δύο μήνες για τον ΕΟΠΠΥ), και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιστροφές φόρων, (iii) επαλήθευση των απαιτήσεων. Επιδοτούμενοι φορείς οι οποίοι ικανοποιούν αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ακόμα κι εάν ο μητρικός φορέας δεν τις πληροί. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να καθυστερούν την εκτέλεση της ανάκτησης φαρμακευτικών δαπανών (clawback) ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου. Η Κυβέρνηση θα:
	6. Μόλις πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση όλων των επιβεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Συνεχές).


	2.5 Διασφαλίσεις για την υλοποίηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων
	2.5.1 Ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ  
	2.5.2 Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και υλοποίηση
	2.5.3 Παρακολούθηση και αναφορά
	2.5.4 Διορθωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων
	2.5.5 Διαφάνεια, Λογοδοσία και Παρακολούθηση
	2.5.6 Λογαριασμός εξυπηρέτησης χρέους 

	2.6 Άλλες θεσμικές απαιτήσεις
	1. Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΜΚΕ):
	i. Η Κυβέρνηση θεσπίζει νόμο που δημιουργεί μια Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ΚΜΚΕ και καθορίζει τις γενικές αρχές σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις (Μάιος 2013). 
	ii. Η κυβέρνηση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να διορίζει το διευθυντή και αρμόδιους υπαλλήλους της ΚΜΚΕ. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι υπεύθυνη για την εξέταση όλων των μέτρων, από όλη την κυβέρνηση, για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πριν από την εφαρμογή τους. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων θα είναι το μόνο σημείο επαφής για την Επιτροπή για όλα τα θέματα κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική εκκαθάριση των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων. (Ιούνιος 2013)
	iii. Η Κυβέρνηση τροποποιεί το νόμο περί ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων με σκοπό να αποκλείσει σαφώς κάθε πιθανότητα ανάκτησης σε δόσεις. Πράγματι, το άρθρο 22.1.b του νόμου 4002/2011 αναφέρει σήμερα ότι η ανάκτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δόσεις και παραπέμπει στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αυτή. Ο επικαιροποιημένος νόμος θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα ανάκτησης σε δόσεις, ενώ, ενδεχομένως, να συνεχίσει να παραπέμπει στον προαναφερθέντα Κώδικα για άλλες διαδικαστικές πτυχές. (Μάιος 2013).
	2. Όλες οι ενέργειες που αποδίδονται στις δημόσιες αρχές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (ΣΛΕΕ, άρθρο 63) (Συνεχής). 

	2.7 Φτιάχνοντας μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση
	2.7.1 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
	i. Εξασφαλίσουν ότι σωρευτικά 12500 υπάλληλοι έχουν τοποθετηθεί στο σχήμα κινητικότητας της εργασίας έως τέλη Ιουνίου 2013 και 25000 υπάλληλοι μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. 
	ii. Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για 450,000 υπαλλήλους (σωρευτικά) έως Ιούνιο 2013 
	iii. Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης έως Δεκέμβριο 2013;
	iv. Εμπλέξουν τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε σχέση με την αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού που συνδέονται με την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής (ΕΣΠΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα) και να επιδιώξουν τη συμφωνία της κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων (συνεχής)
	v. Ολοκληρώσουν την αξιολόγηση μεμονωμένων υπαλλήλων έως [Δεκέμβριος 2013]. 
	vi. Οι τριμηνιαίοι στόχοι εσόδων και εξόδων στο σύστημα κινητικότητας θα γίνουν ενδεικτικοί στόχοι στο πλαίσιο του προγράμματος. Συνολικά, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του εργατικού δυναμικού του δημόσιου τομέα κατά 150.000 έως το 2015, σε σχέση με το τέλος του 2010. 
	i. Η Κυβέρνηση θα προσλάβει έναν νέο υπάλληλο για κάθε έξοδο ως αποτέλεσμα (i) πειθαρχικών περιπτώσεων (ii) αναλυτικής αξιολόγησης των ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις (iii) αξιολόγηση του προσωπικού που κάνει χρήση του σχεδίου κινητικότητας, ακόμα και προ οποιασδήποτε επανατοποθέτησης σε νέα θέση, (iv) εθελουσίων εξόδων από το σύστημα κινητικότητας (εξαιρουμένου του προσωπικού με λιγότερα από 3 έτη από τη συνταξιοδότηση) και (v) παρέλευσης 12 μηνών στο πρόγραμμα κινητικότητας. (συνεχής). 
	ii. Αν η αξιολόγηση (που θα παρουσιάζεται στους ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ σε μηνιαία βάση) σε οποιοδήποτε σημείο δείξει ότι τα σχέδια βρίσκονται εκτός τροχιάς για την επίτευξη των συνολικών στόχων, οι αρχές δεσμεύονται να μειώσουν τον λόγο πρόσληψης 1:1 για τις προαναφερθείσες στο σημείο (i) εξόδους (συνεχής, μηνιαίως). 
	iii. Για όλες τις άλλες εξόδους, πλην των αναφερομένων στο (i) το ποσοστό πρόσληψης θα παραμείνει 1:5, όπως προβλέπει το πρόγραμμα. (συνεχής). 
	iv. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα καθορίσουμε λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για το 2013 σε διαβούλευση με ΕΕ-ΕΚΤ - ΔΝΤ.

	2.7.2 Καταπολέμηση Διαφθοράς
	i. Θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για να ευθυγραμμίσει το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς με τα ανάλογα διεθνή πρότυπα.
	ii. Θα εκκινήσει την εφαρμογή των σχετικών δράσεων που εμπεριέχονται στο σχέδιο δράσης.


	2.8  Αποφυγή σπατάλης και ποιοτική ενίσχυση μέσω χρηστών δημοσίων προμηθειών
	2.8.1.1 Προκειμένου να καταστεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων λειτουργική
	2.8.1.2 Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων: 
	2.8.1.3 Για να εκτελεστούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ., e-procurement):   

	2.9 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος για την εξασφάλιση βιωσιμότητας
	Η Κυβέρνηση:
	1. Εξασφαλίζει ότι όλες οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς το ΕΤΕΑ θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά έως (Ιούνιος 2013). 
	2. Εξασφαλίζει ότι το νέο ενιαίο ταμείο ΕΤΕΑ θεσπίζει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο ένα μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών χρηματοδότησης. Αρχής γενομένης το  Mάρτιο 2013 προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. 
	3. Δημοσιεύει μια τακτική τριμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Υγείας, που στοχεύει στην παρακολούθηση και την αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και στην εξασφάλιση ότι οι συντάξεις αναπηρίας αντιστοιχούν σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του συνολικού αριθμού των συντάξεων. (Συνεχής, επόμενη έκθεση, Ιούνιος 2013)

	2.10 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
	2.10.1 Διακυβέρνηση
	Για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήματος υγείας, τη βελτίωση της συνοχής της πολιτικής υγείας, τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση του διοικητικού κόστους, η κυβέρνηση (i) εξασφαλίζει την αποτελεσματική συγκέντρωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων υγείας, χωρίς εξαίρεση, στον ΕΟΠΥΥ, επιβλέποντας τη μεταφορά του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων (ii) εξασφαλίζει την αποτελεσματική μεταφορά όλων των σχετικών με την υγεία διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τις ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας), υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου υγείας.
	1. Από τον Ιανουάριο 2014, οι υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης θα αγοράζονται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ μέσω προβολικών προϋπολογισμών βασισμένων στη διαδικασία κοστολόγησης KEN-DRGs (και το κόστος μισθοδοσίας πρέπει τουλάχιστον να αναφερθεί). 
	2. Ο ΕΟΠΥΥ εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των γιατρών θα μειωθεί κατά ένα περαιτέρω 10% το 2013.

	2.10.2 Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης
	2.10.2.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των συνολικών στόχων
	1. Η κυβέρνηση εφαρμόζει το μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης [claw-back mechanism] (κάθε έξι μήνες) σε κατασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων ο οποίος εξασφαλίζει ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ) δεν θα υπερβεί τους ανωτέρω στόχους (Συνεχής). Ένα σημείωμα σχετικά με την συλλογή του claw back για το 2013 θα υποβληθεί έως το Σεπτέμβριο του 2013.
	2. Ενεργοποιεί μέτρα έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας μείωσης τιμών ή εισαγωγής εισιτηρίου στη θετική λίστα), εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο μηχανισμός claw-back δεν επαρκεί για να επιτύχει τον στόχο. Αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν ισοδύναμο ποσό εξοικονομήσεων. (Οκτώβριος 2013). 
	3. Επιπροσθέτως και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΟΠΥΥ εισάγει επιπρόσθετα κίνητρα και μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ανώτατου ορίου στη συνταγογράφηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποκατάσταση με γενόσημα. (Σεπτέμβριος 2013).

	2.10.2.2 Τιμολόγηση φαρμάκων 
	Η Κυβέρνηση:
	1. Αναθεωρεί προς τα κάτω τις τιμές των φαρμάκων, με βάση τις 3 χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές (τριμηνιαία επικαιροποίηση της λίστας τιμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Συμβουλίου 89/105/EEC – η επόμενη λίστα τιμών θα δημοσιευθεί μέχρι το Ιούνιο 2013).
	2. Στη βάση της έκθεσης περί των επιπτώσεων των νέων περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων, θα αναθεωρήσει τα περιθώρια κέρδους προς τα κάτω στο 15% μέχρι τον Ιούνιο 2013.
	3. Εξασφαλίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ διαπραγματεύεται μια έκπτωση 5% μέσω συμφωνιών όγκου-τιμής σε ακριβά φάρμακα (200 φάρμακα) που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (συνεχής για το 2013 και 2014).

	2.10.2.3 Συνταγογράφηση και παρακολούθηση
	1. Επικαιροποιήσει την θετική λίστα των καλυπτόμενων φαρμάκων και τη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ. Οι λίστες αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται τουλάχιστο δυο φορές το χρόνο (επόμενη επικαιροποίηση Ιούνιος 2013).
	2. Εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από γιατρούς, μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, και παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ (κέντρα υγείας και νοσοκομεία) έως Ιούνιο 2013. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθίσταται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από δημόσιους πόρους (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις).
	3. Ολοκληρώσει το σύστημα (API) σύμφωνα με το οποίο τα φαρμακεία θα καταχωρούν ηλεκτρονικά τις όποιες εναπομείνασες χειρόγραφες συνταγές γιατρών, μέσα στην εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Δεκέμβριος 2012, Νέα καταληκτική ημερομηνία Μάιος 2013).
	4. Συνεχίσει να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης / πρωτόκολλα για γιατρούς, δίδοντας προτεραιότητα στα πιο ακριβά και/ή στα πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα, και τις καθιστά υποχρεωτικές (συνεχής)
	5. Επιβάλλει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ξεκινώντας με τουλάχιστο 5 θεραπευτικές ομάδες έως Ιούνιο 2013.
	6. Αναπτύσσει περαιτέρω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την υποχρεωτική εισαγωγή φίλτρων ICD-10 έως το Μάιο 2013 και φίλτρων SPC στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Οκτώβριος 2013).
	7. Ενισχύει την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέσω:
	i. αναλυτικών μηνιαίων εκθέσεων ελέγχου για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΥ και από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ (Συνεχής)
	ii. Τακτικής αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Συνεχής)
	iii. Λεπτομερών τριμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τις συνταγές και δαπάνες φαρμάκων που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον όγκο και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση γενόσημων και εκτός πατέντας φαρμάκων, καθώς και σχετικά με την έκπτωση που έλαβε από τα φαρμακεία και από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι εκθέσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. (Συνεχής, Τριμηνιαία, νέα έκθεση Ιούλιος 2013);
	iv. Λεπτομερούς αναφοράς για την ατομική συνταγογραφική συμπεριφορά κάθε γιατρού συγκριτικά με το μέσο όρο των συγκρίσιμων (ειδικότητα, φόρτος εργασίας σε όρους ασθενών) γιατρών (και οι δύο στο ΕΣΥ συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα ταμεία υγείας μέχρι να συγχωνευτούν) και ειδοποιεί όταν παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης. Αυτή η αναπληροφόρηση παρέχεται τουλάχιστον κάθε μήνα και μια ετήσια έκθεση δημοσιεύεται που καλύπτει: 1) τον όγκο και την αξία της συνταγογράφησης του γιατρού σε σχέση με τους συναδέλφους του και σε σύγκριση με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης 2) Τη συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων έναντι επώνυμων και φαρμάκων υπό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 3) τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών. (Συνεχής);
	8. Επιβολής κυρώσεων και ποινών, ως συνέχεια της αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για ανάρμοστη συμπεριφορά, της σύγκρουσης συμφερόντων στη συνταγογραφική συμπεριφορά και της μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης του ΕΟΦ (Συνεχής);
	9. Ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και εισαγωγής μηχανισμών ακύρωσης γραμμικών κωδικών (barcodes) φαρμακευτικών προϊόντων σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και την ΗΔΙΚΑ (Σεπτέμβριος 2013).

	2.10.2.4 Αύξηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων 
	Πριν από την εκταμίευση, η Κυβέρνηση:
	a. Εξασφαλίζει την υποχρεωτική συνταγογράφηση  με βάση κοινόχρηστη διεθνή ονομασία (ΙΝΝ) για τη δραστική ουσία κυρίως μέσω της εφαρμογής ενός αυτόματου μηχανισμού αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο τη στιγμή που η συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία φτάσει το 15% της συνολικής αξίας συνταγών για κάθε γιατρό.
	b. Τιμολογεί τη μεγάλη λίστα αναμονής γενόσημων φαρμάκων που αναμένουν για τιμολόγηση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας της ΕΕ με ρυθμό 400 ανά μήνα, με 400 εξ αυτών να πρέπει να τιμολογηθούν πριν από την εκταμίευση.
	Η Κυβέρνηση επίσης:
	1. Αυξάνει το ποσοστό των γενόσημων φαρμάκων επί του συνόλου των εξωνοσοκομειακών και καλυπτόμενων φαρμάκων ώστε να φτάσει στο 60% (σε όγκο) έως το Δεκέμβριο του 2013.
	Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
	2. Θα λάβει περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του όγκου των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλευόμενους αποτελείται από γενόσημα φάρμακα, με τιμή κατώτερη από τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα και φάρμακα εκτός πατέντας. (Συνεχής)
	3. Καθιστά υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τουλάχιστον 2/3 των φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία, χρησιμοποιώντας τις κεντρικές διαδικασίες προσφορών που αναπτύχθηκαν από την ΕΠΥ και επιβάλλοντας τη συμμόρφωση με θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες συνταγογράφησης. (Συνεχής)


	2.10.3 Αναθεώρηση των ιατρικών υπηρεσιών από παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
	1. Η Κυβέρνηση παρακολουθεί την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών που εισήχθησαν στο τέλος του 2012 προκειμένου να βελτιώσει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ και να εξασφαλίσει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι κοντύτερα στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμένο το 2013. Τα μέτρα προς παρακολούθηση περιλαμβάνουν: Αλλαγές στις εισφορές του ΟΓΑ, στο πακέτο παροχών, στη συμμετοχή ασθενών στην φροντίδα από ιδιωτες παρόχους, και στις αμοιβές για υπηρεσίες διάγνωσης και φυσιοθεραπείας, όπως επίσης και στη χρήση συμφωνιών τιμής-όγκου και τη σύνθεση/είδος περιστατικών των ιδιωτικών παρόχων και τη χρήση ενός συστήματος τιμών αναφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των ιατρικών συσκευών. (Συνεχής)
	2. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μια τριμηνιαία έκθεση για τη συνταγογράφηση και τη δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων. (Συνεχής, τριμηνιαίως, επόμενη έκθεση, Ιούλιος 2013) 

	2.10.4 Παροχές Υπηρεσιών από το ΕΣΥ
	2.10.4.1 Αναδιοργάνωση και διοίκηση του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
	Η Κυβέρνηση: 
	1. Υλοποιεί το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση, όπως ορίζεται στο Νόμο 4052 / Μάρτιος 2012 με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων αδυναμιών, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας και φάσματος, και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ευθυγράμμιση με την Οδηγία 2003/88/EΕ. Αυτό σημαίνει μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων κατά 5% το 2013 και ουσιαστική μείωση των κλινών, όπως θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ 1681/Β (28-7-2011). Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω:
	2. Εκπονεί μια ετήσια έκθεση που συγκρίνει τις επιδόσεις των νοσοκομείων με βάση ένα καθορισμένο σύνολο δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (Συνεχής, επόμενη έκθεση 1η Ιουνίου 2013) 
	3. Επικαιροποιεί σε ετήσια βάση μια έκθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους για το σύνολο του τομέα της υγείας και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τον προγραμματισμό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. (Συνεχής, επόμενη έκθεση 1η Ιουνίου 2013)

	2.10.4.2 Λογιστικός έλεγχος, πληροφορική και συστήματα παρακολούθησης
	1. Ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία υιοθετούν μητρώα δεσμεύσεων (Δεκέμβριος 2012, Νέα καταληκτική ημερομηνία Μάιος 2013) 
	2. Ο ΕΟΠΥΥ δημοσιεύει μια μηνιαία έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα. Η έκθεση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη λεπτομερέστερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας τόσο δεσμεύσεις δαπανών/αγορές (σε δεδουλευμένη βάση) όσο και πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση). Η έκθεση επίσης θα (1) περιγράφει τις επιδόσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, και (2) προτείνει διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. (Συνεχής)
	3. Επιπλέον μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να βελτιωθεί η λογιστική, η τήρηση βιβλίων για προμήθειες ιατρικού υλικού και τα συστήματα χρέωσης, μέσω: 
	4. Η ΕΛΣΤΑΤ αρχίζει να παρέχει στοιχεία δαπανών, σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, δηλ. σύμφωνα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (άσκηση μέσω κοινού ερωτηματολογίου). (Μάιος 2013) 
	5. Το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων επιτρέπει τη μέτρηση της οικονομικών δεδομένων και δεδομένων δραστηριότητας σε νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας ορίζει ένα βασικό σύνολο δεδομένων που δεν αφορούν δαπάνες (π.χ. δείκτες δραστηριότητας), σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, που θα λαμβάνει υπόψη του τη μελλοντική έκδοση των σχημάτων DRG (διαγνωστικά συσχετιζόμενες ομάδες) στα νοσοκομεία (Συνεχής).
	6. Η Κυβέρνηση αρχίζει να αναπτύσσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ασθενών (Μάιος 2013).
	7. Η Κυβέρνηση, με τεχνική βοήθεια από εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ, εξακολουθεί να αναπτύσσει το υφιστάμενο σύστημα DRGs, προκειμένου να αναπτύξει ένα σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (στη βάση μελλοντικών συμβάσεων-μπλοκ μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ) Τα υφιστάμενα ΚΕΝ/DRGs χρησιμοποιούνται σε όλα τα νοσοκομεία. Το Ινστιτούτο Διαχείρισης ΚΕΝ/DRG ιδρύεται μέχρι τον Ιούνιο 2013. Τα DRGs συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του προσωπικού. (Συνεχής)
	8. Θα γίνει μια ανάλυση σχετικά με το πώς τα λογιστικά συστήματα των νοσοκομείων ενσωματώνουν τα DRGs σε επίπεδο νοσοκομείου, εν όψει μελλοντικών αναφορών κόστους βασιζομένων στη δραστηριότητα, και πληρωμών στα νοσοκομεία βασιζομένων σε προοπτικούς προϋπολογισμούς, έως Σεπτέμβριο 2013.


	2.10.5 Κεντρικές Προμήθειες
	1. Η Κυβέρνηση θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των αντικειμένων δαπάνης, και επομένως και το μερίδιο της δαπάνης που καλύπτεται από διαδικασίες κεντρικών διαγωνισμών μέσω της ΕΠΥ έως το 45% της συνολικής δαπάνης σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές μέχρι το 2014. Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 60% το 2015. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη χρήση τέτοιων διαγωνιστικών διαδικασιών (Συνεχές)
	2. Η ΕΠΥ θα χρησιμοποιήσει διαδικασίες υποβολής προσφορών για συμβάσεις-πλαίσιο σχετικά με τα πιο ακριβά φάρμακα που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. (Συνεχής)
	Σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση διεξάγει τις απαραίτητες διαδικασίες διαγωνισμού για την υλοποίηση ενός πλήρους και ομοιόμορφου πληροφοριακού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό σύστημα υγείας), συμπεριλαμβανομένου του πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων. (Συνεχής) 


	2.11 Αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης
	1. Η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης των ανωτέρων/ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Συνεχής, Ιούνιος και Δεκέμβριος κάθε χρόνου). 
	2. Στην ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση: Οι διατάξεις των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 εφαρμόζονται πλήρως και ταχέως, συμπεριλαμβανομένων: 


	3 Σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος
	3.1 Πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος
	3.2 Χρηματοδότηση
	3.3 Κρατικές προνομιούχες μετοχές των τραπεζών
	3.4 Προσαρμογή της τραπεζικής εποπτείας 
	3.5 Σε συνέχεια της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
	3.6 Διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού υπό ρευστοποίηση
	3.7 Αναθεώρηση των νομικών πλαισίων αφερεγγυότητας
	3.8 Ελαχιστοποίηση των σημαντικών κινδύνων που συνδέονται με τη χειροτέρευση των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών
	3.9 Διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
	3.10 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

	4 Ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης 
	4.1 Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διαμόρφωσης μισθών
	1. Παρουσιάζει μία πρόταση για το μηχανισμό λήψης αποφάσεων για την ετήσια επικαιροποίηση των θεσμοθετημένων επιπέδων των κατώτατων μισθών που θα επικρατήσουν μετά το τέλος του Προγράμματος, όταν λήξει το ισχύον πάγωμα. Θα καθορίσει πως η οικονομική κατάσταση, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές θα συνυπολογίζονται στη διαδικασία των αποφάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της στήριξης της απασχόλησης και της διασφάλισης του εισοδήματος εργασίας με ισορροπημένο τρόπο. Επιπλέον, θα καθορίσει το ρόλο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους ενδιαφερόμενους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μέχρι το Μάιο του 2013.
	2. Επανεξετάζει τη δομή του συστήματος κατώτατων μισθών, αποτιμώντας την τρέχουσα μεταρρύθμιση, με σκοπό την πιθανή βελτίωση της απλότητας και της αποτελεσματικότητάς του, την υποστήριξη της απασχολησιμότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

	4.2 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας 
	1. Θεσπίζει νομοθεσία μέχρι το Νοέμβριο του 2013 για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των κοινωνικών εισφορών με τρόπο που δεν επιβαρύνει τα έσοδα, μεταξύ άλλων, με τη διεύρυνση της βάσης για τις εισφορές, απλοποιώντας τους κανονισμούς μεταξύ των διαφόρων ταμείων, επικεντρώνοντας στη συλλογή των εισφορών και όχι των συνεισπραττόμενων φόρων και μειώνοντας τις εισφορές κατά 3.9 ποσοστιαίες μονάδες από το τρέχον επίπεδο. Η μείωση θα εισαχθεί σταδιακά τα χρόνια 2014, 2015 και 2016.
	2. Ως ενδιάμεσα βήματα, θα γίνουν μελέτες πιθανών αλλαγών στο σύστημα των κοινωνικών εισφορών και θα προταθούν σχέδια δράσης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.
	3. Διεξάγει μελέτες για συνταξιοδοτικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα σε εταιρίες όπου οι εισφορές για τέτοια προγράμματα υπερβαίνουν τους συντελεστές των κοινωνικών εισφορών για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε αντίστοιχες εταιρίες / τομείς που καλύπτονται από το ΙΚΑ, και παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις για τη μείωση των κοινωνικών εισφορών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.
	4. Βάσει των μελετών για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα, και σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των κοινωνικών εισφορών, μειώνει τις εισφορές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα υψηλά και προσαρμόζει τα οφέλη με ένα δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

	4.3 Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, καταπολέμηση της αδήλωτης και ανεπίσημης εργασίας
	Για τη στήριξη της επισημότητας στο εργασιακό καθεστώς με τη αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τον εξορθολογισμό των διοικητικών βαρών, η Κυβέρνηση: 
	1. Ξεκινάει να εφαρμόζει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της προσπάθειας κατά της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στον πυρήνα των αλλαγών αυτών αναμένεται να είναι η θέσπιση προτεραιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η ενίσχυση του εντοπισμού των πιο σοβαρών περιπτώσεων παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (συνεχής).
	2. Εξορθολογίζει το σύστημα αναφορών των εργοδοτών και των εργαζομένων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.
	3. Αναθεωρεί τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι τον Ιούλιο του 2013, το αργότερο, ώστε να ενσωματωθεί στον Εργατικό Κώδικα που καταρτίζεται.

	4.4 Μία πιο διαφανής και επιβαλλόμενη εργατική νομοθεσία 
	Για τη διευκόλυνση της ερμηνείας, τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και την αύξηση της δυνατότητας επιβολής της εργατικής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση:
	1. Συγκεντρώνει μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 όλη την υπάρχουσα νομοθεσία γύρω από τις εργασιακές και τις βιομηχανικές σχέσεις σε έναν μοναδικό Εργατικό Κώδικα.
	2. Ετοιμάζει μία μελέτη για τη δομή του Εργατικού Κώδικα (Μάιος 2013).

	4.5 Στήριξη προς τους ανέργους
	Η Κυβέρνηση επιταχύνει τις προσπάθειες ώστε να αποτρέψει η ανεργία να γίνει μόνιμη και να μετριάσει τις δυσκολίες της ανεργίας, εστιάζοντας: στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μακροχρόνια ανέργων, των νέων και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, στην μείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, και στη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ επαγγελμάτων και τομέων, στη βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών εκπαίδευσης, στην υποστήριξη της απασχολησιμότητας των μη προνομιούχων ομάδων, στη στόχευση τμημάτων του πληθυσμού στα όρια της φτώχειας και με μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη του εισοδήματος. Σε αυτή την προσπάθεια, η Κυβέρνηση θα επιδιώξει να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Κυβέρνηση θα βελτιώσει την ικανότητά της να αξιολογεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να μετράει την κοινωνική επίδραση ώστε να ενισχύσει την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και το συντονισμό των πολιτικών της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών.
	1. Για το σκοπό αυτό, και προκειμένου να παράσχει συνεχή στήριξη στις πολιτικές της αγοράς εργασίας, η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το Μάιο του 2013, εστιάζοντας:
	2. Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει εγγράφως τις θέσεις της για την κοινωνική προστασία και πολιτική μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Θα επεκτείνει τα επιδόματα ανεργίας για να στηρίξει τους μακροχρόνια άνεργους και συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας, ιδιαίτερα θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βοηθήματος για τους μακροχρόνια ανέργους που θα στοχεύει στους φτωχούς μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα πρέπει επίσης να έχει ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη μελέτη θέσεων για αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή θα πρέπει επίσης να περιγράφεται λεπτομερώς η διασύνδεση αυτού του προγράμματος με το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το οποίο επίσης θα δημιουργηθεί σε πιλοτική βάση μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 καθώς και με άλλες ενεργές και παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και κοινωνικές μεταβιβάσεις. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της δικαιοσύνης καθώς και για την αποτελεσματικότητα στη στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Η έγκαιρη προετοιμασία θα διευκολύνει τη εμπροσθοβαρή εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, εφόσον καταστεί δημοσιονομικά εφικτό με βάση τα υπάρχοντα κονδύλια του προϋπολογισμού.
	3. Για την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών σε ασφάλιση υγείας, οι Αρχές ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία με ξένους εμπειρογνώμονες (το οποίο θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2013), και θα εργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να επεκταθεί η κάλυψη του προγράμματος σε περισσότερους δικαιούχους και να συμπεριλάβει περισσότερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (συνεχής).


	5 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική δραστηριότητα 
	5.1 Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
	5.1.1 Εξορθολογισμός / εξάλειψη οιονεί χρεώσεων 
	5.1.2 Περιορισμός διαδικαστικών και άλλων διοικητικών βαρών
	2. Για την εφαρμογή του νόμου 3982/2011 για την fast track διαδικασία αδειοδότησης για τεχνικά επαγγέλματα, μεταποιητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικά πάρκα και άλλες παροχές, η Κυβέρνηση εκδίδει τα Προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στο:  
	3. Για την εφαρμογή του Νόμου 4014/2011 για την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση έργων  και δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση εκδίδει:
	4. 4. Για την αντιμετώπιση των επενδυτικών εμποδίων τα οποία προκύπτουν από τις ποικίλες και κατακερματισμένες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, η Κυβέρνηση παρουσιάζει τον Ιούνιο του 2013 ένα στρατηγικό όραμα και μία αποτίμηση των διαδικασιών επενδυτικών αδειοδοτήσεων, ενώ θα ακολουθήσει ένας οδικός χάρτης το Σεπτέμβριο του 2013, με στόχο την εισαγωγή περισσότερης αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και διαύγειας στην αδειοδότηση επενδύσεων. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλη μείωση στον αριθμό των αδειών που απαιτούνται από τη δημόσια διοίκηση, με στόχο την αντικατάστασή τους, εάν χρειαστεί, από λιγότερα απαιτητικά έγγραφα όπως δηλώσεις και κοινοποιήσεις, καθώς και σε εξορθολογισμό των διαδικασιών και των αρμοδιοτήτων για την έκδοση αδειών.
	5. 5. Για την απλοποίηση εξαγωγικών και εισαγωγικών διαδικασιών, η Κυβέρνηση: 
	6. Για τον εντοπισμό και την εξάλειψη περιττών απαιτήσεων υποβολής αναφορών για τις επιχειρήσεις:  
	i. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Καθιερωμένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model, SCM) σε 13 βασικούς τομείς για τον εντοπισμό διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις (Ιούνιος 2013).
	ii. Μετά τον εντοπισμό των διοικητικών βαρών η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία των επιμέρους κλάδων (Σεπτέμβριος 2013).
	7. Για τη διευκόλυνση του χωροταξικού σχεδιασμού μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής καταγραφής της γης, η Κυβέρνηση:
	i. Θεσπίζει νομοθεσία προκειμένου: 
	a. Να απλοποιήσει και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τις διαδικασίες της πολεοδομίας (Ιούνιος 2013).
	b. Να επικαιροποιήσει (Ιούνιος 2013) και
	c. να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τα δάση, τις δασικές περιοχές και τα πάρκα (Σεπτέμβριος 2014).
	d. Επιπλέον, αδειοδοτεί τουλάχιστον  δύο χώρους διάθεσης απορριμμάτων για επικίνδυνα απόβλητα (Ιούνιος 2013 και Σεπτέμβριος 2013).
	ii. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για το Νότιο Αιγαίο έτσι ώστε να γίνει συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη ενέργεια. Η πρώτη φάση της αναθεώρησης έχει ολοκληρωθεί (Σεπτέμβριος 2013).
	iii. Δεύτερο κύμα μεταρρυθμίσεων. Θα ακολουθήσουν:
	a. Μία δεύτερη φάση για τροποποιήσεις (Μάιος 2013)
	b. Μία τρίτη φάση για τη διατύπωση προτάσεων (Σεπτέμβριος 2013) και
	c. Μία τέταρτη φάση για τη νομοθέτηση της τελικής πρότασης (Δεκέμβριος 2013).
	8. Για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου κτηματολογίου μέχρι το 2020 η Κυβέρνηση θα πρέπει: 
	i. Να ιδρύσει μία σαφή και εκσυγχρονισμένη πολιτική Αρχή που θα επιβλέπει και θα συντονίζει την ολοκλήρωση και τη λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και προσβάσιμου εθνικού κτηματολογίου μέχρι το 2020 (Ιούνιος 2013).
	ii. Να μειώσει το χρόνο των δικαστικών προσφυγών που αφορούν στη νομική επικύρωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στα επερχόμενα έργα του κτηματολογίου από δέκα σε πέντε χρόνια (Ιούνιος 2013).
	iii. Να μεταφέρει στο Κτηματολόγιο ΑΕ την αποκλειστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, την ίδρυση και τη λειτουργία του κτηματολογίου και των γραφείων του (Ιούνιος 2013).
	iv. Να μετατρέψει τα προσωρινά γραφεία του κτηματολογίου σε οριστικά στην πρωτεύουσα των περιοχών όπου το κτηματολόγιο είναι σε εφαρμογή.
	v. Να εξασφαλίσει ότι τα γραφεία του κτηματολογίου και οι συμβολαιογράφοι θα στείλουν ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου ΑΕ και στο Υπουργείο Οικονομικών όλες τις πράξεις των ακινήτων που διενεργούν βάσει μίας πλατφόρμας ΙΤ που παρέχει το Κτηματολόγιο ΑΕ (Ιούνιος 2013). Να επικυρώσει νομικά τους δασικούς χάρτες και τις παράκτιες ζώνες όλης της χώρας βάσει των σχετικών χαρτών του Κτηματολογίου ΑΕ που καταρτίστηκαν το 2009 (Δεκέμβριος 2015).  
	vi. Να προχωρήσει στην ανάθεση των επτά (7) εκατομμυρίων ενεργών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που έχουν προκηρυχθεί από το Δεκέμβριο του 2011 (Μάρτιος 2014). Να προκηρύξει τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας (περίπου 15 εκατομμύρια) και να ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα του κτηματολογίου στις 106 περιοχές στις οποίες προκηρύχθηκαν δικαιώματα το 2008 (Δεκέμβριος 2015).
	vii. Να καταστήσει υποχρεωτική την αναγραφή του ειδικού κωδικού αριθμού του Κτηματολογίου του κάθε τεμαχίου στις φορολογικές δηλώσεις (Ε9) για τα ακίνητα (Μάρτιος 2014).
	viii. Να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο θα εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα της λειτουργίας του Κτηματολογίου (Μάρτιος 2014).

	5.1.3 Ενίσχυση του ανταγωνισμού και προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης
	1. Η Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του ΟΟΣΑ, ολοκληρώνει μία προκαταρκτική εκτίμηση  με την εφαρμογή της εργαλειοθήκης αξιολόγησης του ανταγωνισμού (competition assessment toolkit) σε τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τα κατασκευαστικά υλικά και ο τουρισμός, ώστε να εντοπίσει τους περιττούς περιορισμούς στις δραστηριότητες αυτών των αγορών και να λάβει εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά μέτρα, τα οποία θα εξακολουθήσουν να επιτυγχάνουν τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής (Ιούνιος 2013).
	2. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας ανάλυσης, η Κυβέρνηση θα ετοιμάσει τις νομοθετικές τροποποιήσεις για την άρση των δυσανάλογων ρυθμιστικών περιορισμών που εντοπίζονται από το Competition Assessment Toolkit (Σεπτέμβριος 2013).
	3. Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ το Νοέμβριο του 2013.
	4. Για την εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης, η Κυβέρνηση εκδίδει τα Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπονται στο Άρθρο 21 αυτού του Νόμου, για την κατάρτιση καλύτερων ρυθμιστικών δομών (Γραφεία Καλής Νομοθέτησης, Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων και Διυπουργικός Κλάδος Καλής Νομοθέτησης) (Σεπτέμβριος 2013).
	5. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα ετήσιο βελτιωμένο ρυθμιστικό σχέδιο (όπως προβλέπεται στο Άρθρο 15 του Νόμου 4048/2012) με μετρήσιμους στόχους για την απλοποίηση της νομοθεσίας (μεταξύ άλλων με την κωδικοποίηση) και την εξάλειψη περιττών ρυθμίσεων (Δεκέμβριος 2013). 

	5.1.4 Στρατηγική Ανάπτυξης
	1. Η Κυβέρνηση θα καταρτίσει δύο εκθέσεις/μελέτες οι οποίες θα αναλύουν το πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για την Ελλάδα. Η μία μελέτη θα πρέπει να ακολουθεί μία μικροοικονομική προσέγγιση ενώ θα προβλέπει για  τομεακές δράσεις και νομοθεσία, βάσει των δεδομένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και της βέλτιστης χρήσης τους. Η δεύτερη μελέτη θα πρέπει να αναλύει το μακροοικονομικό περιβάλλον και να εντοπίσει τις οριζόντιες πολιτικές που απαιτούνται (Μάιος 2013).


	5.2 Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας
	5.2.1 Αναθεώρηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας
	Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τον οδικό χάρτη όπως ορίζεται στο τμήμα 9.1 αυτού του Μνημονίου, και το οποίο ορίζει τα ενδιάμεσα βήματα προς την ολοκλήρωσή του μέχρι το Μάρτιο του 2014. 

	5.2.2 Στατιστικά στοιχεία δικαστικού συστήματος
	Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής ενός πλαισίου απόδοσης και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, η Κυβέρνηση θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της την πληροφόρηση που υποδεικνύεται στο τμήμα 9.4 αυτού του Μνημονίου (τριμηνιαία).

	5.2.3 Μείωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 
	1. Ετοιμάζει μία εκτίμηση των επιπτώσεων όλων των παλαιών μέτρων τα οποία στόχευαν στη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια
	2. Ετοιμάζει μία μελέτη η οποία θα οδηγεί στην ανακατανομή των θέσεων των δικαστών των διοικητικών δικαστηρίων, από το Σεπτέμβριο του 2013, στα διοικητικά δικαστήρια με τις περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις.
	3. Παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με διαρθρωτικά μέτρα που θα στοχεύουν στη μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια. 

	5.2.4 Μείωση εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων
	1. Με βάση τη μελέτη για τις εκκρεμείς μη φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια που διεξήχθη από ένα εξωτερικό σώμα εμπειρογνωμόνων, η Κυβέρνηση ετοιμάζει μέχρι τον Ιούλιο του 2013 ένα Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένα μέτρα που στοχεύουν στη συνεχή μείωση του αριθμού των αστικών και εμπορικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει βραχυχρόνιες και πιο μακροχρόνιες δράσεις.
	2. Οι Αρχές ετοιμάζουν νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει υποχρεωτική διαμεσολάβηση για μικρές αξιώσεις (κάτω από 5.000 ευρώ) σε αστικές υποθέσεις (Νόμος 3869/2010) και προσχέδιο νομοθεσίας που θα προβλέπει υποχρεωτική μεσολάβηση σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας νοικοκυριών. Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση που θα εισαχθεί, εξασφαλίζει ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου όπως προβλέπεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα νομοθεσία θεσπίζεται μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

	5.2.5 Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) στα δικαστήρια 
	1. Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί, βελτιώνει περαιτέρω και ενεργοποιεί το Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (συνεχής, σε τριμηνιαία βάση). Επικαιροποιημένες εκδοχές θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε δεκαπέντε ημερολογιακές μέρες από τη λήξη του σχετικού τριμήνου.
	2. Το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει επιπρόσθετες δράσεις ως ακολούθως:
	i. Μία αξιολόγηση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ) στα δικαστήρια (Μάρτιος 2014).
	ii. Ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει προτεινόμενες προθεσμίες, για την επέκταση της ηλεκτρονικής εγγραφής (e-registration) και της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης (e-tracking) των υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια (Μάρτιος 2014).
	3. Βραχυχρόνιες δράσεις μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη:
	b. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013, η Κυβέρνηση:
	i. Ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου (e-docket) στο Πρωτοδικείο Αθηνών
	ii. Παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαστικών εγγράφων 
	iii. Παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο στα Αστικά Δικαστήρια για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των διαδικαστικών εγγράφων καθώς και των αποδεικτικών στοιχείων και των υπολοίπων σχετικών εγγράφων του φακέλου.
	iv. Παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο στα Αστικά Δικαστήρια για τη χρήση των βιντεοδιασκέψεων.
	c. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 η Κυβέρνηση εξασφαλίζει την πλήρη λειτουργία (για όλους τους τύπους της πολιτικής δικονομίας, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους δεν είναι εφικτό εξαιτίας των δικαιοδοτικών/διαδικαστικών κανόνων/λόγων π.χ. εντάλματα πληρωμών, προσωρινά μέτρα, προσωρινές διαταγές) του σχεδίου για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
	d. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης (υπό τον όρο ότι οι αρμόδιοι δικηγορικοί σύλλογοι  θα συνεργαστούν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να τηρηθεί η προαναφερθείσα προθεσμία).
	4. Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μέσα στο Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης:
	5. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη συνέπεια του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη με την εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συνεχής).

	5.2.6 Προώθηση του προ-δικαστικού συμβιβασμού και διαμεσολάβησης
	1. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 η Κυβέρνηση προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσο η ψήφιση του νόμου 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έφερε τα αποτελέσματα στα οποία αποσκοπούσε η νομοθεσία, και παρουσιάζει τα δεδομένα και τις αναλύσεις σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που προκύπτουν από εναλλακτική επίλυση των διαφορών.
	2. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 η Κυβέρνηση παρουσιάζει μία νομοθετική πρόταση για το αποτελεσματικό άνοιγμα του επαγγέλματος των διαμεσολαβητών σε μη δικηγόρους.
	3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικαιροποιεί σε μηνιαία βάση τη λίστα των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και των Κέντρων Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών στην ιστοσελίδα του (συνεχής).

	5.2.7 Άλλα μέτρα για τη δικαστική μεταρρύθμιση
	2. Διοικητική επανεξέταση υποθέσεων: Η Κυβέρνηση ετοιμάζει, σύμφωνα με το Νόμο 4048/2012 για την καλύτερη νομοθέτηση, ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο  προβλέπει, όπου απαιτείται, την υποχρεωτική διοικητική επανεξέταση μπροστά σε μία ανεξάρτητη επιτροπή, προτού η υπόθεση πάει στα διοικητικά δικαστήρια, και το υποβάλλει στη Βουλή (Σεπτέμβριος 2013).
	3. Μελέτη για το κόστος της αστικής ένδικης προσφυγής: η Κυβέρνηση ολοκληρώνει μία μελέτη για το κόστος της δικαστικής προσφυγής αστικού δικαίου, την πρόσφατη αύξησή της και τις επιπτώσεις της στο φόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων, συνοδευόμενη από συστάσεις (Ιούνιος 2013).



	6  Αποτελεσματικοί κλάδοι υποδομών και υπηρεσιών
	6.1 Ενεργειακή πολιτική
	Ως προαπαιτούμενα για την εκταμίευση, η Κυβέρνηση 
	6.1.1 Αποτελεσματικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής
	1. Η μη διαχωρισμένη ΔΣΜ φυσικού αερίου έχει πιστοποιηθεί από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. (Μάιος 2013 [ή πριν από την εκκαθάριση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη])

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

	6.1.3 Διασφάλιση πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν τα κόστη
	2. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για όλους εκτός από τους ευάλωτους πελάτες έως τον Ιούνιο του 2013. 
	3. Επιπλέον, η κυβέρνηση αξιολογεί τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη χρέωση τελών για τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας και λιγνίτη και δημοσιεύει την έκθεσή της. (Ιούνιος 2013)

	6.1.4 Παροχή χρηματοοικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
	Οι νέες εγκαταστάσεις θα λάβουν μία σταθερή, συνολική, εγγυημένη τιμή αγοράς με βάση την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των εγκαταστάσεων. Η εγγυημένη τιμή αγοράς θα αναθεωρείται τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της τεχνολογίας, προκειμένου να αντανακλάται η μείωση του κόστους και να διασφαλίζεται ένα βιώσιμο ποσοστό απόδοσης συνεπές με τον μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ελληνικές ιδιαιτερότητες , με σκοπό τη διασφάλιση ισοτιμίας. Σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη τη γνώμη της ΡΑΕ.
	a. ξεκινά διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των συντελεστών απόδοσης σε βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ μετά την λήξη των ισχυουσών διατάξεων για την εισφορά αλληλεγγύης για τα κίνητρα. 
	b. δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση σχετικά με τα κίνητρα για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις στέγες, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, τα μέσα κίνητρα ανά εγκατάσταση, την μέση παραγωγική ικανότητα, και την μέση παραγόμενη ενέργεια, και στη βάση αυτή αξιολογεί τη δυνατότητα να εισάγει μόνιμες προσαρμογές των υφιστάμενων συμβάσεων αγοράς ενέργειας, και να ευθυγραμμίσει τους συντελεστές απόδοσης στο μέσο βιώσιμο επίπεδα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα   
	c. αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στα έσοδα του λογαριασμού  ΑΠΕ της πιθανής αύξησης της εισφοράς που επιβλήθηκε στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με λιγνίτη και την εισαγωγή μιας εισφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με μεγάλη υδροηλεκτρική ενέργεια.
	d. διορθώνει στρεβλώσεις του ισχύοντος μηχανισμού της συμβολής των προμηθευτών στο λογαριασμό των ΑΠΕ, που προβλέπει μια συνεισφορά που βασίζεται μόνο στην Οριακή Τιμή του Συστήματος και όχι για το σύνολο του κόστους της ενέργειας που καταβάλλουν οι καταναλωτές, εξασφαλίζοντας έτσι την κατάργηση των απρόσμενων
	e. περνά νέα νομοθεσία για τη μείωση του αριθμού των εκκρεμών αδειών παραγωγής, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση οικονομικών μέτρων, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ
	Άλλες δράσεις
	1. Ολοκληρώνει έως τον Σεπτέμβριο του 2013, τις διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
	2. Ολοκληρώνει ένα σχέδιο δράσης για την εισαγωγή πιθανών προσαρμογών στα κίνητρα για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες προκειμένου να ευθυγραμμισθούν τα ποσοστά απόδοσής τους στο μέσο βιώσιμο επίπεδα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα   (Ιούλιος 2013).
	3. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ, και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει υπερβολική επιβάρυνση των καταναλωτών, εισάγονται περιορισμοί που θα περιορίσουν τα πρόσφατα θεσμοθετημένα κίνητρα σχετικά με την παραγωγική δυνατότητα των φωτοβολταϊκών, που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Μέχρι τότε αναστέλλονται νέες συμβάσεις πώλησης και  συμβάσεις σύνδεσης.
	4. Διασφαλίζει ότι οι ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ, και το Υπουργείο Ενέργειας, δημοσιεύουν μηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ με τις προβλέψεις για τους επόμενους 24 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. (Μηνιαία) Οι προβλέψεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν ένα σενάριο βάσης και ένα σενάριο κανονιστικό να μειωθεί το χρέος στο μηδέν μέχρι το τέλος του 2014.
	5. Συμπληρώνει και θέτει σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μητρώο όλων των εγκαταστάσεων ΑΠΕ (Ιούνιος 2013).
	6. Προσαρμόζει την εισφορά στις ΑΠΕ κάθε έξι μήνες (Ιούλιος 2013, Ιανουάριος και Ιούλιος 2014) ώστε να εξαλειφθεί το προβλεπόμενο χρέος του λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 2014 (σε συνεχή βάση).
	7. Αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη νομική δυνατότητα να επιβάλει περίοδο ισχύος για τις εκκρεμείς άδειες παραγωγής χωρίς προσδιορισμένη παραγωγική δυνατότητα, και προχωρεί αν είναι δυνατόν να επιβάλει περίοδο ισχύος (Μάιος 2013).
	8. Με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών στις αγορές ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τους ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, θα δημοσιεύσει το (συνολικό) ακαθάριστο χρέος και πίστη όλων των συμμετεχόντων στην εν λόγω αγορά, σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από το Μάιο του 2013 (σε συνεχή βάση).
	9. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΕ, θα προωθήσει και θα διευκολύνει μέσω  διαμεσολάβησης, την εκκαθάριση των υφιστάμενων υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας, ενώ θα τους ενθαρρύνει για μια δίκαιη κατανομή του υπολοίπου του χρέους (σε συνεχή βάση).
	10. Με εφαρμογή από την 1η Μαΐου, η ΡΑΕ θα εφαρμόσει και θα παρακολουθήσει επαρκείς κανονιστικές διατάξεις για τον συμψηφισμό των πιστώσεων και του χρέους από όλους τους φορείς των αγορών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τους όρους για την εκκαθάριση των χρεών και την πληρωμή των τόκων και των κυρώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/7 / ΕΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών, και Ρυθμιστικές διατάξεις που θα πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση για όλους τους συμμετέχοντες, αποφεύγοντας κάθε στρέβλωση ή αδικαιολόγητο πλεονέκτημα που προέρχεται από την συμμετοχή σε κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες (σε συνεχή βάση).

	6.1.5 Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρισμού μεσο-μακροπρόθεσμα
	1. Με βάση την έκθεση της ΡΑΕ που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και τις συστάσεις της ΡΑΕ, οι αρχές θα παρουσιάσουν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τον Μάιο του 2013 για διαβούλευση ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα βήματα χρονικά δεσμευτικά και μια ημερομηνία για την ουσιαστική ολοκλήρωση της, για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Μοντέλο Στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο αυτό θα δημιουργήσει ανταγωνισμό, θα τονώσει την είσοδο, θα αντικατοπτρίζει τις μεταρρυθμίσεις της ΔΕΗ, και θα άρει τις στρεβλώσεις στην αγορά. Και δεν θα συνεπάγεται κρατική ενίσχυση. (Μάιος 2013). Το σχέδιο αυτό θα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, 
	i. ενίσχυση του ανταγωνισμού με την τόνωση της εισόδου μέσω:
	2. Το σχέδιο υιοθετείται τον Ιούνιο 2013, αφού ενσωματώσει τυχόν σχόλια από την Ευρωπαϊκή.

	6.1.6 Διανομή καυσίμων

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

	6.3 Μεταφορές
	6.3.1 Οδικές υπηρεσίες
	1. Έχοντας ολοκληρώσει την έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και την επακόλουθη στρατηγική για την αποτελεσματική απελευθέρωση του τομέα, η Κυβέρνηση εγκρίνει την απαιτούμενη νομοθεσία (και αναγκαίες πράξεις) που θα εξασφαλίζει ίσους όρους και ίση πρόσβαση σε όλους τους φορείς παροχής οδικών υπηρεσιών για την μεταφορά επιβατών (Μάιος 2013).

	6.3.3 Αεροπορία
	1. Έχοντας υποβάλει την Εθνική Στρατηγική για τα Αεροδρόμια, το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) διεξάγει την κατάλληλη διαδικασία που οδηγεί στην αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Τυχόν θέματα κρατικών ενισχύσεων πρέπει να διευκρινιστούν. Οι συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των επιπέδων των αερολιμενικών τελών και φόρων, διευκολύνοντας την έγκριση των επενδύσεων, και επιτρέποντας διαφανείς και ταχείς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών (Συνεχής).
	2. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ (ΕΕ 691/2010) που αναφέρεται στην απόδοση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Συνεχής).
	3. Η κυβέρνηση λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Ελληνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ) είναι λειτουργικά και οικονομικά ανεξάρτητη, επαρκώς στελεχωμένη, και είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της (Δεκέμβριος 2013). Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση υποβάλλει όλα τα απαραίτητα προσχέδια νόμου (Ιούνιος 2013), θεσπίζει νομοθεσία (Σεπτέμβριος 2013) και εφαρμόζει πλήρως τη σχετική νομοθεσία έως το Δεκέμβριο 2013.

	6.3.4 Σιδηρόδρομοι
	1. Η Κυβέρνηση υλοποιεί την απόσχιση της ROSCO (μονάδα συντήρησης), ΓΑΙΑΟΣΕ (περιουσιακά στοιχεία), καθώς και τη μεταφορά της μίσθωσης των δραστηριοτήτων τροχαίου υλικού από τον Όμιλο ΟΣΕ στο κράτος, και παρέχει ένα επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013).
	2. Η λειτουργία της αρχής για την ανάθεση συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών για σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007/EU, έχει ενσωματωθεί στη νέα αρχή για την ανάθεση χερσαίων επιβατικών (τόσο υπεραστικών λεωφορείων και σιδηροδρομικών) υπηρεσιών. Η νέα νομοθεσία:
	3. Η ανανέωση της υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών για σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών πρέπει να ολοκληρωθεί με απευθείας ανάθεση έως το τέλος Απριλίου του 2014 και θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα πρέπει να αναθέτονται μέσω διαγωνισμού. Οι συμβάσεις μίσθωσης που αφορούν όλο το τροχαίο υλικό, που χρησιμοποιείται σε κάθε δημόσια σύμβαση υπηρεσιών συγχρονίζονται τόσο όσον αφορά τη διάρκειά τους αλλά και επιτρέπουν οποιαδήποτε ανακατανομή των τροχαίου υλικού, δεδομένου ότι ενδέχεται να καταστεί αναγκαία κατά την τροποποίηση των συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών. (συνεχής). Η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του κράτους θα πρέπει αρχικά να συγχρονιστεί με τη 5ετή σύμβαση υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσθετης επιλογής ανανέωσης μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Οι συμβάσεις θα συνάπτονται σε τιμές αγοράς.
	4. Ο ΟΣΕ δημοσιεύει το δελτίο για το δικτύου του για το 2013 και το 2014 σε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για τις υποδομές, υφιστάμενες αλλά και όπως αυτές θα διαμορφωθούν, και ιδίως τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Ο ΟΣΕ συνάπτει συμβάσεις πρόσβασης τροχιών με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το δίκτυό της (Ιούνιος 2013).
	5. Το κράτος θεσπίζει νομοθεσία για να επιτρέψει στη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) να ασκήσει το δικαίωμα της επιβολής προστίμων, ιδίως (1) τροποποιώντας το νόμο Ν3891/2010 χορηγώντας στην ΡΑΣ το δικαίωμα να εκτελεί ακροάσεις, (2) χορηγώντας στη ΡΑΣ το δικαίωμα της υιοθέτησης κανονισμού από ακρόαση και (3) χορηγώντας στη ΡΑΣ το δικαίωμα να θεσπίζει και δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση
	6. Η Εθνική Αρχή Ασφάλειας θεσπίζει την εξέταση τουλάχιστον πέντε εξεταστών των μηχανοδηγών σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ και τη δημοσίευση του μητρώου των εξεταστών στο διαδίκτυο. Η αρχή για την ασφάλεια δημοσιεύει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για να αναγνωρίζει τους οδηγούς, καθώς και όλα τα άλλα διαπιστευμένα πρόσωπα, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20.3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ για τους μηχανοδηγούς (Μάιος 2013).
	7. Η λειτουργία της αρχής της ασφάλειας μεταφέρεται σε ανεξάρτητη αρχή. (Μάιος 2013). 
	8. Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκινά τις διαδικασίες για τον διαγωνισμό για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ιούνιος 2013).

	6.3.2 Θαλάσσιες δραστηριότητες και λιμάνια

	6.4 Κλάδος λιανεμπορίου
	Η Κυβέρνηση:
	1. υιοθετεί μια υπουργική απόφαση για την κατάργηση του κανονισμού της αγοράς 7/2009, μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία 98/34 ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου status quo. (Ιούνιος 2013)
	2. αναθεωρεί και τροποποιεί την Αγορανομικό Κώδικα (ν. 136/1946), που προβλέπει διάφορες μορφές παρέμβασης του δημόσιου τομέα στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των αγαθών, σύμφωνα με τις απλουστευτικές συστάσεις της γνώμης της Επιτροπής Ανταγωνισμού Νο. 24/VII/2012. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνεται (i) άρση των περιορισμών προκειμένου να καταστούν δυνατές πιο ελεύθερα εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες και προσφορές εκτός και κατά τις περιόδους εκπτώσεων, περισσότερες περιόδους εκπτώσεων σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διάρκεια των πωλήσεων, (ii) αύξηση της ευελιξίας των ωρών λειτουργίας των λιανοπωλητών, μεταξύ άλλων, δίνοντας σε όλα τα καταστήματα τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοικτά τουλάχιστον επτά Κυριακές το χρόνο, ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών. Η διακίνηση εμπορευμάτων τις Κυριακές είναι πιθανό να αυξήσει τη λιανική δραστηριότητα και τον ανταγωνισμό και να τονώσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. (Ιούνιος 2013)
	3. εξετάζει και απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Αυτή η άσκηση θα πρέπει να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του αριθμού των εγκρίσεων που ζητούνται από τη δημόσια διοίκηση για το άνοιγμα και τη λειτουργία των καταστημάτων, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν, αν χρειάζεται, από λιγότερο απαιτητικά μέσα όπως δηλώσεις ή ανακοινώσεις. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις της αξιολόγησης θα υποβληθούν τον Ιούνιο του 2013 και θα υιοθετηθούν πριν από τον Δεκέμβριο του 2013.
	4. για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά μη συνταγογραφούμενων προϊόντων:

	6.5 Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, επαγγελματικά προσόντα και παροχή υπηρεσιών
	6.5.1 Άρση των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των κλειστών επαγγελμάτων 
	1. Για τα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 9.2, η Κυβέρνηση προετοιμάζει τις διατάξεις του προσχεδίου που θα αλλάξει τομεακές νομοθεσίες, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες προδιαγραφές που αναφέρονται σχετικά. Η νομοθεσία θα εγκριθεί τον Μάιο του 2013, με την εξαίρεση της 9.2.16, όπου η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ μετά από την περίοδο των τεσσάρων μηνών και σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΑ
	2. Μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης (Ιούνιος 2013). Η έκθεση:
	3. Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών σωματείων: Υιοθετείται νομοθεσία που επιβάλει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της κάθε επαγγελματικής ένωσης τα ακόλουθα στοιχεία (Μάιος 2013):
	4. Για να εκτιμηθεί η αναλογικότητα και η αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων που παραμένουν αποκλειστικά σε συγκεκριμένα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η Κυβέρνηση:

	6.5.2 Επιπρόσθετα μέτρα
	ii. καταργεί τα όρια ηλικίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
	iii. καταργεί την συνολική απαγόρευση για εμπορική επικοινωνία  
	iv. προβλέπει άδειες με απεριόριστη διάρκεια
	v. διαγράφει την αναφορά για την «αποκλειστικότητα» για τους δικηγόρους για την έρευνα των βιβλίων των ενυπόθηκων δανείων και κτηματολογίου
	vi. διευκρινίσει τη φύση των δικηγορικών αμοιβών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αμοιβές καθορίζονται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία για τις παραστάσεις σε δικαστήριο, τα τέλη καθορίζονται μέσω αμοιβών αναφοράς
	vii. εξαλείψει κάθε είδους κατώτατων μισθών για τους μισθωτούς δικηγόρους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

	6.5.3 Διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 
	Λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση:
	1. συνεχίζει να επικαιροποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και τις αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Τριμηνιαία)
	2. μεριμνά για την εφαρμογή του Π.Δ. 38/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4093/2012) και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία δικαιόχρησης από άλλα κράτη μέλη για την πρόσβαση ή την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και εξασφαλίζει ότι οι κάτοχοι πτυχίων δικαιόχρησης από άλλα κράτη μέλη τα κράτη έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων. (Συνεχής)

	6.5.4 Οδηγία Υπηρεσιών: αξιοποίηση των ωφελειών των πληροφοριών του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης
	Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει:
	1. ότι υπάρχει επαρκής σύνδεση μεταξύ του ΕΚΕ και άλλων αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών μιας Στάσης, επαγγελματικών ενώσεων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων) και ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι πλήρως λειτουργική, μέσω της κατάργησης της νομοθετικής υποχρέωσης να παρουσιάζονται τα πρωτότυπα έγγραφα. (Ιούνιος 2013)



	7  Αύξηση του αντίκτυπου των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
	1. Η κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση των κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα πρέπει να μετράται με πιστοποιημένα στοιχεία.
	2. Η Κυβέρνηση υποβάλει ολοκληρωμένες αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα μεγάλα έργα για τα οποία η απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1083/2006 πρέπει να εγκριθεί. (Δεκέμβριος 2013). Από αυτές τις αιτήσεις, 6 αιτήσεις υποβάλλονται έως τον Ιούνιο του 2013 και 6 αιτήσεις έως τον Σεπτέμβριο 2013 και οι υπόλοιπες έως τον Δεκέμβριο του 2013.
	3. Στην απόφασή κατανομής του "Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων", η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεισφορά παραμένει διαθέσιμη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τα ημιτελή έργα των ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006 και να καλύψει την απαιτούμενη εθνική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των μη-επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών Ταμείων και τους κανόνες του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.
	4. Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων που θα πρέπει να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2015, ιδίως εκείνων που είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας - όπως η λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης, το «Elenxis», ένα έργο για τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου, το κτηματολόγιο, τις υποδομές διαχείρισης στέρεων αποβλήτων, τα σιδηροδρομικά έργα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών, η ανάπτυξη του τομέα κοινωνικής οικονομίας και το εθνικό μητρώο. Πάνω από τα 24 έργα προτεραιότητας, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα 3 έργα προτεραιότητας που έχουν ακυρωθεί, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση 27 έργων προτεραιότητας έως το τέλος του 2013, 20 έργα προτεραιότητας έως το τέλος του 2014 και 70 έργων προτεραιότητας μέχρι το τέλος του 2015. Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί ο αριθμός των έργων προτεραιότητας που θα πρέπει να καταργηθεί.
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