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Πξφεδξν  

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

 

 

Αμηφηηκνη θχξηνη Juncker, Rehn and Trichet, 

 

 

ηελ επηζπλαπηφκελε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (ΜΟΥΠ) θαη ηνπ Μλεκνλίνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηεο 3εο Μαΐνπ 2010, πεξηγξάθνπκε ηελ πξφνδν θαη 

ηα επφκελα βήκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ππνζηεξίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηα 

Κξάηε-Μέιε ηεο Δπξσδψλεο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο. Οη 

πνιηηηθέο ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο παξακέλνπλ πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Έρνπκε θάλεη κηα δπλακηθή εθθίλεζε κε ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πξνρσξά επηηπρψο, νη πνιηηηθέο γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα εληζρχνληαη, θαη νη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο είλαη κπξνζηά απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζε θαίξηνπο ηνκείο: 

 Σν πνζνηηθά θξηηήξηα επηδφζεσλ πνπ είραλ ηεζεί γηα ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ 

ηθαλνπνηήζεθαλ φια, σο απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, έρεη 

απνδεηρζεί δχζθνινο ν απφιπηνο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ζε θάπνηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη αλακέλνληαο απηέο ηηο δπζθνιίεο, ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο έρεη πξνρσξήζεη ζε θαηψηεξα επίπεδα απφ ηνλ αξρηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, εμαζθαιίδνληαο έηζη φηη νη ζηφρνη γηα ηε γεληθή θπβέξλεζε ζα 

εθπιεξσζνχλ. Κνηηάδνληαο κπξνζηά, ζα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο θαη είκαζηε 

απνθαζηζκέλνη λα ζπλερίζνπκε ηελ θαιχηεξε απφ ηεο πξνζδνθψκελε επίδνζε ζην 

επίπεδν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο έσο φηνπ θαηαζηεί 

πιήξσο απνηειεζκαηηθφο ν έιεγρνο ζην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Ωο απνηέιεζκα ηεο δπζθνιίαο ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ζε θάπνηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ, ε παξαθνινχζεζε ηνπ ελδεηθηηθνχ ζηφρνπ γηα ηε κε ζψξεπζε ρξεψλ 

δελ ήηαλ δπλαηή ζε απηή ηε θάζε, θαζψο ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ 
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δεζκεχζεσλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο, ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ηνπο 

θαη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη 

πινπνίεζεο. Γεζκεπφκαζηε λα κεδελίζνπκε απηέο ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 

κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, έηζη ψζηε κφλν έλα θπζηνινγηθφ επίπεδν πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκψλ λα κεηαθεξζεί ζην 2011. 

 Αλ θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο αξρίδνπλ 

βαζκηαία λα βειηηψλνληαη θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο έρεη επηηεπρζεί πξφνδνο κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα δίθηπ αζθάιεηαο γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ θεθαιαηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ ηξαπεδψλ ζην κέιινλ ιφγσ ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο ησλ δαλείσλ 

ζε θαζπζηέξεζε φζν ζπλερίδεηαη ε χθεζε. Σα ηεζη θνπψζεσο ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

πφξνη πνπ δηαηίζεληαη απφ ηηο αξρέο γηα ην ΣΥ παξακέλνπλ επαξθή.   

 Η θπβέξλεζε έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ κε καθξφπλνεο κεηαξξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ ζεζπίζηεθαλ λσξίηεξα απφ ην ρξνλνδηάγξακκα. Σν 

Κνηλνβνχιην έρεη επίζεο ήδε πηνζεηήζεη ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Άιιεο κεγάιεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην αθνξνχλ ζηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ θνξηεγψλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ζηα 

θιεηζηά επαγγέικαηα, ζηελ αδεηνδφηεζε θαη ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πξνρσξνχλ κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα. 

ε απηή ηε βάζε θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξναπαηηνχκελεο δξάζεο, αηηνχκαζηε ηελ 

εθηακίεπζε ηεο δεχηεξεο δφζεο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηεο 

Δπξσδψλεο ηνπ πνζνχ ησλ 6.500 εθαη. επξψ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε δαλεηαθήο 

δηεπθφιπλζεο. 

Πηζηεχνπκε φηη νη πνιηηηθέο πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή κε ηελ επηζηνιή πξνζέζεσλ ηεο 

3εο Μαΐνπ 2010, ην ΜΟΥΠ θαη ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

επηθαηξνπνηήζεηο, είλαη επαξθείο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίκαζηε 

έηνηκνη λα αλαιάβνπκε δηνξζσηηθέο δξάζεηο εθφζνλ θαηαζηεί αλαγθαίν γηα ηελ 

εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαζψο νη ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη. Γηα ηελ πηνζέηεζε 

ηέηνηνπ είδνπο δξάζεσλ, αιιά θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ επηζηνιή ζα πξνεγεζεί δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΚΣ, θαζψο θαη κε ην ΓΝΣ. 

ηέιλνπκε έλα αληίγξαθν απηνχ ηνπ γξάκκαηνο ζηνλ θ. Strauss-Kahn, Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηνπ ΓΝΣ. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

 

                            /s/              /s/ 

 ______________________________                      _______________________________ 

          Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ               Γεψξγηνο Πξνβφπνπινο                

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ     Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 
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Αζήλα, 6 Απγνχζηνπ 2010 

 

 

Διιάδα — Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο  

 

1.      Ζ θπβέξλεζε έρεη θάλεη κηα δπλακηθή εθθίλεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο. Σν πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πξνρσξά 

επηηπρψο, νη πνιηηηθέο γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εληζρχνληαη θαη νη δηαξζξσηηθέο 

πνιηηηθέο είλαη κπξνζηά απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ζε βαζηθά ζεκεία. Η Δπηζηνιή 

Πξνζέζεσλ ηνπ Μαΐνπ 2010 (ΔΠ), θαη ην Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Πνιηηηθήο (ΜΟΥΠ) πνπ πεξηγξάθνπλ ην ηξηεηέο νηθνλνκηθφ πξφγξακκα παξακέλνπλ ζε 

πιήξε ηζρχ. Απηή ε επηθαηξνπνίεζε γηα ην ΜΟΥΠ ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηθαηξνπνηεκέλν 

Μλεκφλην πλελλφεζεο παξνπζηάδεη κηα αλαζθφπεζε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ησλ κέηξσλ 

πνιηηηθήο πξνο ηε δεχηεξε αλαζεψξεζε πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηα ηέιε ηνπ 2010. 

2.      Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο· ν βξαρππξφζεζκνο 

πιεζσξηζκφο αλαζεσξήζεθε πξνο ηα πάλσ. Η θπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα πξνβιέπεη 

κία ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά πεξίπνπ 4% ην 2010 θαη πεξίπνπ 2½% ην 2011. 

Ωζηφζν, επεηδή ε θπβέξλεζε εηζήγαγε κηα ζεηξά κεγάισλ απμήζεσλ ζηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο, νη νπνίεο έρνπλ πεξάζεη θαη ζην επίπεδν ησλ ηηκψλ, νη ξπζκνί ηνπ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή θαη ηνπ έκκεζνπ απνπιεζσξηζηή έρνπλ απμεζεί. Η κεηαθχιηζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ απμήζεσλ ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζηε ηειηθή ηηκή είλαη ελδεηθηηθή 

ηεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ θαη ηεο επηθξάηεζεο νιηγνπσιηαθψλ δνκψλ ζηελ αγνξά. Ο 

ελαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη πιένλ λα πξνζεγγίζεη ην 4¾% γηα ην έηνο. Ο 

πιεζσξηζκφο ζε ζηαζεξνχο θφξνπο κεηψλεηαη θαη έρεη ππνρσξήζεη θάησ απφ ην κέζν φξν 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ γηα πξψηε θνξά απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ επξψ. Γελ ππάξρεη θάπνηα 

έλδεημε κεηαθχιηζεο ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ζηνπο κηζζνχο, θαζψο ε εζληθή ζπιινγηθή 

ζχκβαζε πνπ κφιηο ππεγξάθε ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή 

3.      Σν πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζεκεηψλεη ηθαλνπνηεηηθή 

πξφνδν. Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζε ηακεηαθή βάζε νδεγεί ηελ πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο κε κηα εληππσζηαθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηφο πάλσ απφ 40% ηελ πεξίνδν 

Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ (ζε εηήζηα βάζε). Σα ηξέρνληα έζνδα απμήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ θαηά 7%, παξά ηε βαζηά θξίζε θαη νη ηξέρνπζεο δαπάλεο θαη 

κεηαβηβάζεηο έρνπλ κεησζεί θαηά πεξίπνπ 10%. Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα 

λνζνθνκεία, θαζψο θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο έρνπλ ιάβεη επίζεο κέηξα, αιιά 

ε πξφνδφο ηνπο είλαη πην ζηαδηαθή, θαζψο ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπο είλαη πην 

δχζθνινο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν. Μέρξη ηνλ Ινχλην, ην κεγάιν πεξηζψξην ζην πιαίζην 

ησλ ζηφρσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο έρεη αληηζηαζκίζεη ηηο 

ππεξβάζεηο πνπ έγηλαλ έσο ζήκεξα ζε θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Ωζηφζν, ππήξμε 

θάπνηα αλεπηζχκεηε ζπζζψξεπζε πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ / ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη, φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ, 

ππάξρνπλ κέηξα ζε εμέιημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε κειινληηθά ησλ 

θηλδχλσλ ζηνπο ζηφρνπο. 

4.      Κνηηάδνληαο πξνο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο θαη ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ηνπ Μαΐνπ, ε θπβέξλεζε ζα πεξηνξίζεη ην εηήζην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε) ζηα 18,5 δηο επξψ: 
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α. πλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ: Σα δεκνζηνλνκηθά κέηξα (ΦΠΑ θαη 

εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο, θαη ηδίσο ηα νθέιε απφ ηηο πεξηθνπέο ζπληάμεσλ θαη 

κηζζψλ) ζα πινπνηεζνχλ πιήξσο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο θαη ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθνχο πφξνπο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 φισλ ησλ πιεξσκψλ θαη ηελ απφζβεζε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πνπ ζα έρεη δεκηνπξγεζεί έσο ηα κέζα ηνπ έηνπο. 

β. πγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ: Γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ, ε θπβέξλεζε 

πξαγκαηνπνίεζε ιηγφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 5,6 δηο επξψ. Η θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα 

δηαηεξήζεη απηήλ ηελ θαιχηεξε απφ ην αλακελφκελν απφδνζε θαη ηνλ επηέκβξην, 

θαη λα θιείζεη ην έηνο κε έλα πεξηζψξην θαιχηεξεο απφ ην αλακελφκελν απφδνζεο 

ηεο ηάμεο ησλ 4 δηο επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

άιιεο πεξηνρέο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Η ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ζα 

επηθεληξσζεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ελψ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη 

αλαγθαίεο κεηαβηβάζεηο πξνο ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη ζπλεπείο ζηηο 

πιεξσκέο ηνπο. Αλά πάζα ζηηγκή, αλ ε απφδνζε απνκαθξπλζεί απφ απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο, ή ηα έζνδα πέζνπλ θάησ απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν, ε θπβέξλεζε ζα 

είλαη έηνηκε λα ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα. 

5.      Ζ θπβέξλεζε πέηπρε έλα ζεκαληηθφ νξφζεκν ζην ηέινο Ηνπιίνπ κε ηελ ςήθηζε 

ελφο λένπ λφκνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ εληζρχεη ην πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2011 ζα είλαη κέξνο ελφο 

ηξηεηνχο θπιηφκελνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ, θαζψο θαη φηη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

ζα κπνξεί λα θαζνξίδεη ηελ νξνθή γηα ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα ηα ππνπξγεία, ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο πξνυπνινγηζκνχο, ψζηε λα 

δηεπξπλζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε. 

Δπίζεο, ν πξνυπνινγηζκφο ζα πεξηιακβάλεη πιένλ απνζεκαηηθφ εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ θαη θηλδχλσλ θαη ε θπβέξλεζε ζα 

δεκηνπξγήζεη κεηξψν δεζκεχζεσλ ζηα αξκφδηα ππνπξγεία (δηαξζξσηηθφο ζηφρνο γηα ην 

ηέινο επηεκβξίνπ) γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε – 

πέξα απφ ηηο ρξεκαηηθέο εθηακηεχζεηο. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε αλαπηχζζεη ζπζηήκαηα 

κεληαίαο αλαθνξάο δεκνζηνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(ζηφρνο κέρξη ηα ηέιε επηεκβξίνπ). 

6.      Ζ πξνεηνηκαζία ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην 2011 

ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε. Οη πξνυπνινγηζκνί ζα πξνεηνηκαζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ λφκνπ θαη ε 

θπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ, καδί κε ην ελνπνηεκέλν πξνζρέδην πξνυπνινγηζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ζα είλαη ζπλεπέο κε ηνλ 

ζηφρν γηα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ζε φξνπο ESA95), χςνπο 17 

δηο επξψ ην 2011. Η θπβέξλεζε ζα ιάβεη ππφςε ηε βησζηκφηεηα νξηζκέλσλ δηαθξηηψλ 

πεξηθνπψλ ησλ δαπαλψλ θαη εάλ ρξεηαζηεί ζα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε κφληκεο κεηψζεηο 

δαπαλψλ. Σαπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην 2011 ηα δεκνζηνλνκηθά 

κέηξα πνπ ζπκθσλήζεθαλ ην Μάην. 

7.      χκθσλα κε ην αξρηθφ κλεκφλην, ε Κπβέξλεζε ζα εζηηάζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαηά ηνπο 

πξνζερείο κήλεο. Η βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 
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δηθαηνζχλε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο θαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, κε κέηξηνπο κέζνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Η 

θπβέξλεζε ζα αξρίζεη άκεζα ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ ζπζηάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζην πιαίζην ηεο ηερληθήο βνήζεηαο. Μέρξη ην ηέινο 

επηεκβξίνπ ε θπβέξλεζε ζα ζπζηήζεη πέληε εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο εξγαζίαο κε ζηφρν: 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο εθαξκνγήο ηεο λέαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, 

 ηε ζπιινγή ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ, 

 ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο κνλάδαο θνξνινγνπκέλσλ κε κεγάια εηζνδήκαηα, 

 ηελ ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε πςειή πεξηνπζία θαη πςειά 

εηζνδήκαηα, 

 ηελ ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη πιεξσκψλ, θαη ηε βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε θπβέξλεζε ζα θάλεη πην εληαηηθή ρξήζε ησλ απνδείμεσλ αγνξψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ζα 

ζπλερίζεη ηηο δηαζηαπξψζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πινχην θαη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

θνξναπνθπγήο, ηδίσο ησλ θνξνινγνπκέλσλ κε πςειά εηζνδήκαηα θαη πεξηνπζίεο, ελψ 

επαλεμεηάδεη ηηο πθηζηάκελεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή δίσμε ησλ παξαβαηψλ γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο. 

8.      Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνρσξεί. Η θπβέξλεζε δεκηνπξγεί 

κία εληαία αξρή πιεξσκψλ κέζσ ηεο νπνίαο ζα θαηαβάιινληαη νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 θαη ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. Σα ζρέδηα λα πξνρσξήζεη ην 2011 ζε έλα απινπνηεκέλν 

ζχζηεκα κηζζνδνζίαο δηεπθνιχλνληαη απφ ηελ απνγξαθή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ 

νινθιεξψζεθε. Η ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε μεθηλάεη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 θαη έρεη 

σο ζηφρν ην ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ βεκάησλ γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

9.      Ζ θπβέξλεζε ζρεδηάδεη ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ησλ νξγαληζκψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 Τομέαρ Υγείαρ. ηα λνζνθνκεία, ε θπβέξλεζε ζα επηηαρχλεη ηηο πιεξσκέο γηα λα 

απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ θαη λα πεξηνξηζηεί ε 

κεηαθνξά ησλ ππνρξεψζεσλ ζην 2011. Πεξαηηέξσ, ε θπβέξλεζε έρεη κεηψζεη ηηο 

ηηκέο πξνκήζεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαηά 20% κε ηελ εθαξκνγή 

αλψηαησλ νξίσλ ηηκψλ γηα εγθεθξηκέλεο ιίζηεο θαξκάθσλ, θαη βειηησκέλσλ 

πξνθίι θαη ζπγθξηηηθψλ αμηνινγήζεσλ γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο γηαηξνχο ψζηε 

λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο ζπληαγέο, πνπ ζα πξέπεη λα απνθέξνπλ ζεκαληηθέο 

εμνηθνλνκήζεηο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η θπβέξλεζε είλαη 

έηνηκε λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ην θφζηνο θαξκάθσλ (φπνπ ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ, ηε ρξήζε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη 

κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο). Η θπβέξλεζε ζα 

εθαξκφζεη ηελ είζπξαμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 3 επξψ γηα ηηο ηαθηηθέο ππεξεζίεο 
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εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηελ επέθηαζε ηεο νινήκεξεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ (απνγεπκαηηλή βάξδηα), πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη λα 

απμεζνχλ ηα έζνδα ησλ λνζνθνκείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο αχμεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηδφκελσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ζηηο δηαγλσζηηθέο 

ππεξεζίεο . Η θπβέξλεζε έρεη ηνπνζεηήζεη ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζηα θξαηηθά 

λνζνθνκεία γηα λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε θαη γηα λα 

απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ. 

 Οπγανιζμοί ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ. Ο πξφζθαηνο λφκνο «Καιιηθξάηεο» γηα ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα κεηψζεη δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ, ησλ θνξέσλ, θαη ησλ εθιεγκέλσλ θαη δηνξηζκέλσλ 

ιεηηνπξγψλ. Η θπβέξλεζε ζα εθαξκφζεη απζηεξά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ, θαη 

εηδηθά φζεο αθνξνχλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ζηνρεπκέλν 

εμνξζνινγηζκφ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νχησο 

ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ θαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ηάμεο ησλ 

500 εθ. επξψ γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία έηε θαηά ηελ πεξίνδν 2011-13. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη απηέο νη εμνηθνλνκήζεηο ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ε θπβέξλεζε ζα πεξηνξίζεη ηνλ 

δαλεηζκφ, ζα κεηψζεη ηηο κεηαβηβάζεηο θαη ζα ειέγρεη ηε ζπλέπεηα ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηε κεζνπξφζεζκε 

δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή. 

 Κπαηικέρ επισειπήζειρ. Η θπβέξλεζε ζα εληζρχζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κεγάισλ 

ειιεηκκαηηθψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα κεησζνχλ νη ελδερφκελνη θίλδπλνη 

γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αχμεζεο ησλ εηζηηεξίσλ ζηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο, 

θαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ππέξκεηξσλ επηδνκάησλ θαη ησλ ππεξσξηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε θπβέξλεζε ζα αλαδηαξζξψζεη ηνλ δεκηνγφλν Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. χκθσλα κε ην ζρέδην 

αλαδηάξζξσζεο, νη ιεηηνπξγηθέο ππνρξεψζεηο-επηδνηήζεηο πξνο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο (public service obligation-PSO) ζα πεξηνξηζηνχλ ζε 50 εθαηνκκχξηα 

επξψ εηεζίσο, θαη θακία λέα εγγχεζε ρξένπο απφ ην θξάηνο δελ ζα δνζεί ζηελ 

αλαδηαξζξσκέλε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε, ε νπνία πξέπεη λα δηαθφςεη κηα 

καθξά ηζηνξία κεγάισλ δεκηψλ. Οη 10 κεγαιχηεξεο δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο ζα 

έρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κέρξη θαη ην 2009 δεκνζηεπκέλεο ζην 

Γηαδίθηπν πξηλ απφ ην ηέινο επηεκβξίνπ (δηαξζξσηηθφο ζηφρνο) γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

10.      Σν Κνηλνβνχιην ςήθηζε κηα ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπξνζηά απφ ην ρξνλνδηάγξακκα. Δηζάγεηαη έλα λέν ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ κία αληαπνδνηηθή ζχληαμε πνπ ζα ζπκπιεξψλεη κία κε αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα, πξνλνηαθή, βαζηθή ζχληαμε, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο αχμεζεο ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ζα νινθιεξψζεη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο φζνλ αθνξά ηα θχξηα ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010, θαη φζνλ αθνξά ηα κεγαιχηεξα επηθνπξηθά 

ηακεία ζπληάμεσλ κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ 2011. Απηέο νη αμηνινγήζεηο ζα θαζνξίζνπλ 

θαηά πφζνλ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ ζην 2,5% ηνπ 

ΑΔΠ κεηαμχ 2009-2060. Οπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο, αλ ρξεηαζηεί, ζα 

νινθιεξσζνχλ κέρξη ηα ηέιε Ινπλίνπ ηνπ 2011 ζε δηαβνχιεπζε κε εηδηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην λφκν 3863. 
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11.      Υξεκαηνδφηεζε θαη ηακεηαθή δηαρείξηζε. Η ηειεπηαία αμηνιφγεζε 

επηβεβαηψλεη φηη νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2010-11 

θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηα δάλεηα ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ην ΓΝΣ, κε 

ηελ θπβέξλεζε λα είλαη ζε ζέζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα, λα 

αλαρξεκαηνδνηήζεη ζρεηηθά κηθξφ απφζεκα εληφθσλ γξακκαηίσλ. Ωζηφζν, ε 

πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα απαηηεί πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Τπφ 

ην πξίζκα απηφ, ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο ζα αξρίζεη κεληαίεο 

δεκνπξαζίεο εληφθσλ γξακκαηίσλ απφ ηνλ επηέκβξην (απφ ηηο ηξηκεληαίεο ηνπνζεηήζεηο) 

γηα λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ θαη λα νκαινπνηήζεη ηα πξνθίι 

σξίκαλζεο. 

Πνιηηηθέο Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα 

12.      Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη έλα πεξηβάιινλ 

κε πξνθιήζεηο. Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κεηψζεθε θαηά 0,05 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 11,7% επεηδή ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα απμήζεθαλ ζην 8,2% απφ 7,7% ζην ηέινο ηνπ 2009. Οη απμήζεηο 

ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ δεκηψλ απφ ηελ ππνηίκεζε ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ 

πξνθάιεζε δεκία γηα ην ζχζηεκα ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Όιεο νη ηξάπεδεο είλαη ζπλεπείο 

κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ 8%. Σα πξφζθαηα ηεζη θνπψζεσο 

απφ ηελ CEBS θάιπςαλ πάλσ απφ ην 90 ηνηο εθαηφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φιεο νη ηξάπεδεο εθηφο απφ κία πέξαζαλ. Σα απνηειέζκαηα 

ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ηεο αζηάζεηαο ησλ αγνξψλ. 

13.      Οη ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο παξακέλνπλ δχζθνιεο, αλ θαη ε αζηάζεηα ζηηο 

αγνξέο έρεη κεησζεί. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ έρνπλ απνθαηαζηήζεη ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη ε σξίκαλζε ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο αζθνχλ πίεζε ζηηο ζέζεηο ξεπζηφηεηάο ηνπο. Η 

ππνβάζκηζε ηεο Διιάδνο απφ ηνλ νίθν Moody’s ηνλ Ινχλην άζθεζε πεξαηηέξσ πίεζε ζηηο 

απνηηκήζεηο ησλ εγγπήζεσλ θαη, γηα λα δηαηεξεζνχλ επαξθή απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο ζηνλ 

θιάδν, νη αξρέο αλέιαβαλ ηε δέζκεπζε γηα ηελ πηνζέηεζε λνκνζεζίαο πνπ επηηξέπεη κία 

λέα δφζε ησλ θξαηηθά εγγπεκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ ηνπ πνζνχ ησλ 25 δηο επξψ 

(πξναπαηηνχκελε δξάζε γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΓΝΣ ζηηο 10 

επηεκβξίνπ). Οη εγγπήζεηο απηέο ζα εμαζθαιίζνπλ επαξθή παξνρή δαλείσλ απφ ηελ 

ΔΚΣ/Δπξσζχζηεκα πξνο ηα ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ηελ νηθνλνκία, θαζψο θαη γηα λα 

αληεπεμέιζνπλ ζε ελδερφκελεο πεξαηηέξσ αλαηαξαρέο ζηελ αγνξά. 

14.      Ο λφκνο γηα ην ΣΥ πνπ ςεθίζηεθε δεκηνπξγεί έλα κεραληζκφ ππνζηήξημεο 

ηνπ απαηηνχκελνπ χςνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ. ηηο 13 Ινπιίνπ ην 

Κνηλνβνχιην ζέζπηζε ην λφκν γηα ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Οη 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην ΣΥ απφ ηα κέζα 

επηεκβξίνπ πξνρσξνχλ θαη ζα ιάβεη ηελ πξψηε δφζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εθείλε ηελ 

πεξίνδν. 

15.       Ζ ηξαπεδηθή επνπηεία έρεη εληζρπζεί. Οη απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ έρνπλ 

απμεζεί θαη ε πζηέξεζε ζηελ αλαθνξά έρεη κεησζεί. Ωζηφζν ε επέθηαζε ησλ επνπηηθψλ 

πφξσλ είλαη αξγή, ηδίσο αλ ιεθζεί ππφςε ε αλάιεςε ηεο επνπηείαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θιάδνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Η απαξαίηεηε επειημία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ 

ηνπ δεηήκαηνο ζα δνζεί. 

16.      Ζ θπβέξλεζε έρεη παξαγγείιεη κηα ζε βάζνο κειέηε ζρεηηθά κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε δήηεζε κία 

πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (due diligence) γηα φιεο ηηο 
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ρξεκαηνπηζησηηθέο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο έρεη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή. Σφζν ε 

κειέηε θαη ην due diligence ζα νινθιεξσζνχλ κέρξη ηα κέζα επηεκβξίνπ. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαη ηνπ due diligence, ε θπβέξλεζε, ζε δηαβνχιεπζε 

κε εκπεηξνγλψκνλεο, ζα δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

17.      Οη αξρέο ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο κε βάζε ην απνηέιεζκα ησλ ηεζη 

θνπψζεσο ηνπ Ηνπιίνπ 2010 απφ ηελ CEBS. Δλψ αλακέλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ due 

diligence, ε κφλε ηξάπεδα πνπ δελ είρε πεξάζεη ην δπζκελέζηεξν ζελάξην ζα ζπλερίζεη ηελ 

εθαξκνγή πξνζσξηλψλ κέηξσλ αλαδηάξζξσζεο, ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο ΣηΔ. Η 

θπβέξλεζε επηβεβαίσζε ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηεο ζηελ ελ ιφγσ ηξάπεδα θαη ζα 

εμαζθαιίζεη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο ελφο ζρεδίνπ 

αλαδηάξζξσζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 1
εο

 Οθησβξίνπ 

2010. 

18.      Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδα ζα δηαηεξεί ζηελή ζπλεξγαζία ηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ 

ρσξψλ έδξαο θαη ππνδνρήο. Η ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηηο ρψξεο 

ηεο ΝΑ Δπξψπεο πνπ αθνξνχλ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο ξεπζηφηεηαο έρνπλ εληαζεί θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζψκαηα επνπηψλ ζα ζπλερηζηεί. 

Οη αξρέο έρνπλ ζεκεηψζεη επίζεο ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν φζνλ αθνξά ηηο δεζκεχζεηο ηνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ην ΜΟΥΠ θαη ν λφκνο πεξί πξνζσπηθήο αθεξεγγπφηεηαο έρεη 

πηνζεηεζεί κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πηζησηψλ πξνζηαηεχνληαη επαξθψο. 

Πνιηηηθέο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

19.      πλεπήο κε ην κλεκφλην ηνπ Μαΐνπ, ε θπβέξλεζε πξνρσξά ζε δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαη κεηψλνπλ 

ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Οη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο είλαη κεγάιεο. Η απειεπζέξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

δπλακηθνχ πξνυπνζέηεη ηελ επηδίσμε κηαο πξαγκαηηθήο θνπιηνχξαο αληαγσληζκνχ θαη ηε 

δηαζθάιηζε φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νδεγνχλ ζε 

κηζζνχο αληίζηνηρνπο κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Δπίζεο, ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ αγνξψλ, κε θηιηθφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πεξηβάιινλ. 

Σέινο, απαηηνχληαη κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε κεηαξξχζκηζε ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη γηα 

ηελ αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

20.      Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί. Οπζηαζηηθέο 

λνκνζεηηθέο αιιαγέο εηζήρζεζαλ ηνλ Ινχιην θαη νη νπνίεο αιιάδνπλ ηε λνκνζεζία 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ην θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο απνιχζεηο, νδεγνχλ ζηελ 

αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ, ηε κείσζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ 

ππεξσξηψλ θαη επηηξέπνπλ ζηηο ζπκθσλίεο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ λα ππεξέρνπλ ησλ 

άιισλ επηπέδσλ. Παξάιιεια κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην πνπ 

κεηψλνπλ ηηο ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη αιιαγέο απηέο ζα απμήζνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηειηθά, ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο. 

Πεξαηηέξσ κέηξα ζα ιεθζνχλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξγεζεο ηεο απηφκαηεο επέθηαζεο ησλ ηνκεαθψλ 

ζπκθσληψλ ζε εθείλνπο πνπ δελ εθπξνζσπνχληαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Σέινο, ε 
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θπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη λνκνζεζία γηα ηελ εηζαγσγή ζπκκεηξίαο ζην ζχζηεκα δηαηηεζίαο, 

εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε δηαθάλεηα. 

21.      Ζ θπβέξλεζε ζα κεηαξξπζκίζεη θαη/ή ζα ηδησηηθνπνηήζεη θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο: 

 ηδεξφδξνκνη. Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηνκέα ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ ζα ζπδεηεζεί ζηε Βνπιή έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ θαη, 

παξάιιεια, ε θπβέξλεζε ζα εγθξίλεη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κε δεζκεπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ. Η κείσζε ηνπ θφζηνπο απνβιέπεη ζηε ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πηέζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θάλνληαο ην θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ακαμνζηνηρηψλ θεξδνθφξν γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη κηα ζαθή ζηξαηεγηθή γηα λα θαηαζηεί ν 

δηαρεηξηζηήο ησλ ππνδνκψλ νηθνλνκηθά βηψζηκνο κεζνπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ηελ 

θνηλνηηθή λνκνζεζία. Αλ είλαη αλαγθαίν, ζα εθαξκνζηνχλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 

 Δλέξγεηα. Η θπβέξλεζε ζα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ νπζηαζηηθή απειεπζέξσζε ηεο 

ρνλδξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζα πξνρσξήζεη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ 

ηηκνινγίσλ κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο γηα ηηο πην επάισηεο 

νηθνλνκηθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Άιιεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη απνθξαηηθνπνηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ηνλψζνπλ 

ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο θαη ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο θαη δψζεη ψζεζε ζηελ 

αλάπηπμε. Έηζη, έλαο θαηάινγνο ησλ ζρεδίσλ απνθξαηηθνπνίεζεο έρεη εηνηκαζηεί 

θαη έλα πιήξσο ιεπηνκεξέο ζρέδην ζα είλαη έηνηκν πξηλ απφ ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ.  

22.      Πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ επίηεπμε αλάθακςεο 

ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο: 

 Κιεηζηά επαγγέικαηα. εκαληηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ είζνδν ζε κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ επαγγεικάησλ ζπλεπάγνληαη πςειφ θφζηνο γηα ηελ νηθνλνκία. Ωο 

πξψην βήκα, ε θπβέξλεζε ζα άξεη πεξηνξηζκνχο ζηα επαγγέικαηα ησλ λνκηθψλ, 

θαξκαθνπνηψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ, θαη νξθσηψλ 

ινγηζηψλ. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ αδεηνδφηεζεο, ησλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ ξπζκηδφκελσλ ηηκνινγίσλ. 

 Σνκείο ππεξεζηψλ. Η θηιφδνμε θαη ζηξαηεγηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ζα ζπλερηζηεί. ηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, έσο ην ηέινο 

επηεκβξίνπ, ε θπβέξλεζε ζα επηδηψμεη ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ πνπ αίξεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο γηα ηηο άδεηεο θαη ζα απειεπζεξψζεη ηηο ηηκέο. 

 Δπηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Η θπβέξλεζε ζα ιάβεη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο έλαξμεο λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαζηζηψληαο πιήξσο ιεηηνπξγηθέο ηηο ππεξεζίεο 

κίαο ζηάζεο θαη εμαιείθνληαο ηηο πεξηηηέο ακνηβέο. Γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ, ζα 

πηνζεηεζεί λνκνζεζία γηα λα απινπζηεπζεί θαη λα επηηαρπλζεί ε αδεηνδφηεζε 

επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ. Οη 

ελαπνκέλνληεο πεξηνξηζκνί ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα δηακνξθσζεί έλα ζρέδην δξάζεο 

(«θηιηθή πξνο ηηο επηρεηξήζεηο Διιάδα») γηα λα εμαιεηθζνχλ νη πην ζεκαληηθνί απφ 

απηνχο. 
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 Σνπξηζκφο θαη ιηαληθέο πσιήζεηο. Η θπβέξλεζε ζα αλαζέζεη επίζεο ηελ 

εθπφλεζε κειέηεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ζα αμηνπνηήζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη λνκνζεζία. 

 ΔΔΑ. Η θπβέξλεζε ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ειιεληθφ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

23.      Ζ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ζα απμεζεί. Γηα λα 

εληζρπζεί ε αλαπηπμηαθή δξάζε ησλ πφξσλ, ε ρξήζε κε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ κε βάζε ηνλ θαλφλα de minimis ζα κεησζεί ζηαδηαθά. Η θπβέξλεζε ζα 

ζεζπίζεη λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη απαιινηξηψζεηο. Μηα νκάδα εξγαζίαο έρεη 

ζπζηαζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ θαη άιισλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο. 

Αμηνιφγεζε δηαζθαιίζεσλ 

24.      Σν ΓΝΣ έρεη νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζθαιίζεσλ απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Έλα κλεκφλην πλελλφεζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έρεη ππνγξαθεί ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ησλ εθηακηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ.  
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Πίλαθαο 1. Διιάδα: Πνζνηηθά Κξηηήξηα Δπηδφζεσλ 1/ 

(ζε δηο επξψ) 

Ιαλ-Ινπλ 2010      Ιαλ-επ 2010      Ιαλ-Γεθ 2010 

1  Καηψηαην φξην ζην πξσηνγελέο ηζνδχγην     

ηφρνο -5,0 4,0  -5,7  

Πξαγκαηνπνίεζε -4,3 

Πεξηζψξην (+) 0,7 

 

2 Αλψηαην φξην ζηηο πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηφρνο 34,0 50,0  67,0 

Πξαγκαηνπνίεζε 28,4 

Πεξηζψξην (+) 5,6 

 

3 Αλψηαην φξην ζε λέεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ δεκνζίνπ 2/ 

ηφρνο 0,0 0,0  0,0 

Πξαγκαηνπνίεζε 1,0 

Πεξηζψξην (+) -1,0 

 

4 Αλψηαην φξην ρξένπο 

ηφρνο 342,0 342,0  342,0 

Πξαγκαηνπνίεζε 317,0 

Πεξηζψξην (+) 25,0 

 

5 Αλψηαην φξην ζε λέεο εγγπήζεηο 

ηφρνο 2,0 2,0  2,0 

Πξαγκαηνπνίεζε 0,3 

Πεξηζψξην (+) 1,7 

 

6 Αλψηαην φξην ζε λέεο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο πξνο ηξίηνπο 

ηφρνο 0,0 0,0  0,0 

Πξαγκαηνπνίεζε 0,0 

Πεξηζψξην (+) 0,0 

 

Πεγέο: ΔΠ θαη ΜΟΥΠ· δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο αξρέο θαη ππνινγηζκνί πξνζσπηθνχ. 

1/  Όπσο θαζνξίδνληαη ζην ΣΜΚ. 

2/ Δλδεηθηηθφο ζηφρνο. 
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Πίλαθαο 2. Διιάδα: Γηαξζξσηηθέο Πξνυπνζέζεηο γηα ην 2010 1/ 
 Μέηξα Ζκεξνκελία Καηάζηαζε Παξαηεξήζεηο 

 Γηαξζξσηηθά εκεία Αλαθνξάο Σέινο Ηνπλίνπ  

1 Ίδξπζε ΣΥ  Οινθιεξσκέλν Ο λφκνο γηα ην ΣΥ εγθξίζεθε απφ ην 

Κνηλνβνχιην ζηηο 23 Ινπιίνπ 2010 

2 Τηνζέηεζε λφκνπ Καιιηθξάηε  Οινθιεξσκέλν Ο λφκνο γηα ηνλ Καιιηθξάηε εγθξίζεθε απφ 
ην Κνηλνβνχιην ζηηο [ ] Ινπιίνπ 2010 

3 Τηνζέηεζε λένπ λφκνπ γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε, ηξνπνπνηψληαο ηνλ λφκν γηα ηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1995, θαη πεξηιακβάλεη: 

 Οινθιεξσκέλν Ο λένο λφκνο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

εγθξίζεθε απφ ην Κνηλνβνχιην ζηηο 29 
Ινπιίνπ 2010 

 - Σξηεηή δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή 

- Δθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ πξνυπνινγηζκφο κε αλψηαηα 
φξηα δαπαλψλ γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εθηίκεζε 

δαπαλψλ απφ ηα ππνπξγεία 

- απνζεκαηηθφ απξφβιεπησλ 
- ζπκπιεξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ππεξβάζεηο 

δαπαλψλ 

- έιεγρνη δεζκεχζεσλ 
- κε ηζρχ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 

   

4 Η ΔΑΑ λα παξνπζηάζεη αλαινγηζηηθή αλαθνξά  Αηειήο Δπαλαπξνζδηνξίζηεθε γηα ην ηέινο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηα θχξηα αζθαιηζηηθά 
ηακεία, θαη γηα ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ 2011 

γηα ηα ππφινηπα επηθνπξηθά ηακεία, σο 

αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ θαη γηα 
λα κπνξέζνπλ λα ζπιιερζνχλ πεξηζζφηεξα 

δεδνκέλα. 

  Πξναπαηηνχκελε δξάζε γηα ηελ 

πλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

πξψηε αλαζεψξεζε 

 

1 Θέζπηζε ηεο δφζεο ησλ 25 δηο επξψ ζε εγγπήζεηο νκνιφγσλ   Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηξαπεδηθήο 
ξεπζηφηεηαο 

  Σέινο επηεκβξίνπ 2010  

1 Τηνζέηεζε πιήξνπο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαξξχζκηζεο  Αξθεηά πξνρσξεκέλν 

θαη θαηά ην 
κεγαιχηεξν κέξνο 

νινθιεξσκέλν κε 

επφκελα βήκαηα ζην 
ηέινο Γεθεκβξίνπ 

2010 θαη ηέινο 
Μαξηίνπ 2011 

Ο λφκνο γηα ηε ζπληαμηνδνηηθή 

κεηαξξχζκηζε ςεθίζηεθε απφ ην 
Κνηλνβνχιην ζηηο 8 Ινπιίνπ 2010. Σν 

επηπξφζζεην ζπληαμηνδνηηθφ θφζηνο ηψξα 

εθηηκάηαη ειαθξψο παξαπάλσ απφ ην 2,5% 
ηνπ ΑΔΠ. Η ξήηξα δηαζθάιηζεο ζα 

ελεξγνπνηεζεί ηνλ Ινχλην ηνπ 2011 
εθθξεκνχζεο ηεο πιήξνπο αλαινγηζηηθήο 

κειέηεο. 

2 - Ίδξπζε κεηξψνπ δεζκεχζεσλ 
- Γεκνζίεπζε κεληαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηε Γεληθή Κπβέξλεζε 

- Αλαθνξά φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κεληαίσο 

  ε εμέιημε 
ε εμέιημε 

ε εμέιημε 

3 Γεκνζίεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 20 πην 
δεκηνγφλσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ 

  ε εμέιημε 

4 Έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ζρεδίνπ θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη 

ίδξπζε πέληε νκάδσλ δξάζεηο 

  Πξφνδνο ζε εμέιημε θαη ζρεδηαζκφο 

επφκελσλ βεκάησλ 

 - ζπιινγή ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ 

-  αλαδηνξγάλσζε ηεο κνλάδαο κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ 

- ελδπλάκσζε ησλ ειέγρσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε πςειφ 
πινχην θαη πςειά εηζνδήκαηα 

- έλαξμε πνηληθψλ δηψμεσλ γηα ηνπο ρεηξφηεξνπο νθεηιέηεο 

- ηελ ελίζρπζε ηεο θαηάζεζεο θαη ειέγρνπο πιεξσκήο 

  ε εμέιημε 

ε εμέιημε 

ε εμέιημε 
 

ε εμέιημε 

ε εμέιημε 

  Σέινο Γεθεκβξίνπ 2010  

1 Αλαθνξά κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ πάλσ ζηε 

δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

  Η δνπιεηά έρεη μεθηλήζεη· ε απνγξαθή ησλ 

ππαιιήισλ έρεη νινθιεξσζεί 

2 Τηνζέηεζε λέσλ ξπζκίζεσλ γηα ην ζηαηηζηηθφ ζρέδην 
δξάζεο 

  Η δνπιεηά έρεη μεθηλήζεη· έρνπλ γίλεη 
πξνζρέδηα ΜΚ· ε Διιάδα έρεη ιάβεη ηερληθή 

βνήζεηα απφ εκπεηξνγλψκνλα· 

ηνπνζεηήζεθε ν λένο πξφεδξνο ηεο 
ΔΛΣΑΣ 

3 Παξνπζίαζε αλαιπηηθψλ ζρεδίσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ κε 

εκεξνκελίεο θαη νδεγίεο εζφδσλ 

  Η δνπιεηά έρεη μεθηλήζεη· ε ιίζηα κε πηζαλέο 

απνθξαηηθνπνηήζεηο έρεη ζπληαρζεί · νη 
ιεπηνκέξεηεο πξέπεη λα ιάβνπλ 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ 

1/ Σα θξηηήξηα επηδφζεσλ γηα ην 2011 ζα νξηζηνχλ αζε αμηνινγήζεηο ζην ηέινο επηεκβξίνπ θαη ζην ηέινο 

Γεθεκβξίνπ 2010 (δεχηεξε θαη ηξίηε αμηνιφγεζε) 



ΔΛΛΑΓΑ 

 

Δπηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην πλελλφεζεο 

ζηηο 

 

πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο  

6 Απγνχζηνπ 2010 

 
 

Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηεο 

Δπξσδψλεο ζα βαζίδνληαη ζε ηξηκεληαίνπο απνινγηζκνχο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα φιε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο. Η απνδέζκεπζε ησλ δφζεσλ ζα βαζίδεηαη ζηελ ηήξεζε 

ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ επηδφζεσλ θαη ζηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ζηα 

θξηηήξηα πνιηηηθήο ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο  Πνιηηηθήο 

(ΜΟΥΠ) θαη απηνχ ηνπ Μλεκνλίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηα ιεπηνκεξή θξηηήξηα γηα ηηο 

δηαδνρηθέο αμηνινγήζεηο έσο ην ηέινο ηνπ 2011. Σα ιεπηνκεξή θξηηήξηα γηα ηηο 

απαηηνχκελεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ην 2010 θαη ην 2011 έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί 

θαη επηπιένλ εμεηδηθεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ην θαινθαίξη ηνπ 2010. 

 

Οη αξρέο δεζκεχνληαη λα δηαβνπιεχνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ ζπλάδνπλ  κε απηφ ην κλεκφλην, 

αθήλνληαο επαξθή ρξφλν γηα αλαζεψξεζε. Θα ηνπο παξέρνπλ επίζεο φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Παξάξηεκα 1).  Η Κπβέξλεζε πξέπεη λα παξέρεη ηξηκεληαία κία αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320/EU
1
.  

 

 

 

1. Γξάζεηο γηα λα έρνπλ νινθιεξσζεί σο ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ 

ηξηκήλνπ 2010 
 

i. Γεκνζηνλνκηθή Πξνζαξκνγή 
 

Απζηεξή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2010 θαη ησλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο πνπ εμαγγέιζεθαλ κεηέπεηηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζην παξφλ Μλεκφλην (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο ηνπ).  

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ δεζκεχζεσλ 

έλαληη ησλ δαπαλψλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ησλ 

θφξσλ θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη ζηφρνη ηνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηφζν 

ζε βάζε ηακεηαθή φζν θαη ζε ESA95 (αζξνηζηηθέο ηξηκεληαίεο νξνθέο ειιείκκαηνο ζην 

Μλεκφλην Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πνιηηηθψλ (ΜΟΥΠ) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Σερληθνχ Μλεκνλίνπ Καηαλφεζεο (ΣΜΚ) θαη ηνπ άξζξνπ 

1 ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320/EU) ζα επηηεπρζνχλ.  

                                                 
1
 OJ L 145, 11.6.2010, p 6. 
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Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο γηα 

νιφθιεξε ηελ γεληθή θπβέξλεζε θαη ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην ΜΟΥΠ. Θα πεξηέρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο χςνπο 3,2% ηνπ ΑΔΠ (4.3% ηνπ ΑΔΠ, αλ ιεθζνχλ 

ππ’ φςηλ κεηαθνξέο απφ κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ ην 2010), θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα κέηξα, φπσο ζρεδηάζηεθαλ ζηελ αξρηθή 

έθδνζε απηνχ ηνπ Μλεκνλίνπ (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ 

κέηξα πνπ απνθέξνπλ αλάινγε εμνηθνλφκεζε χζηεξα απφ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ):  

 

 

 Δθαξκνγή ηνπ θαλφλα αληηθαηάζηαζεο κφλν ηνπ 20% ησλ 

ζπληαμηνδνηνχκελσλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα (θπβέξλεζε, δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη άιινη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί) 

 Μείσζε ηεο ελδηάκεζεο θαηαλάισζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 300 εθαηνκκχξηα επξψ ζε ζρέζε κε ην 2010, επηπιένλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο εμνηθνλφκεζεο ζην πιαίζηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (βιέπε επφκελν 

κέηξν). 

 Η θπβέξλεζε μεθηλά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε 

ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηά ηνπιάρηζηνλ 1.500 εθαηνκκχξηα επξψ απφ 

ην 2011 σο ην 2013, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ 500 εθαηνκκχξηα επξψ κέζα 

ζην 2011. 

 Με ρνξήγεζε ηεο ηηκαξηζκηθήο πξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ, κε ζηφρν ηελ 

εμνηθνλφκεζε 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

 Μείσζε ησλ επελδχζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εγρψξηνπο πφξνπο θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 500 εθαηνκκχξηα επξψ δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνηηθά θνλδχιηα. 

 Πξνζσξηλέο «εηζθνξέο θξίζεο» ζηηο πνιχ θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ζα απνθέξνπλ επηπιένλ έζνδα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 600 εθαηνκκχξηα επξψ ην 

ρξφλν γηα ην 2011, 2012 θαη 2013. 

 Κίλεηξα γηα ηε ξχζκηζε ησλ παξαβηάζεσλ ρξήζεο γεο, νη νπνίεο ζα απνθέξνπλ 

επηπιένλ έζνδα 1.500 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην 2011 σο ην 2013, απφ ηα 

νπνία ηνπιάρηζηνλ 500 εθαηνκκχξηα επξψ κέζα ζην 2011. 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ ηεθκεξίσλ θνξνιφγεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ κε απφδνζε  

ηνπιάρηζηνλ 400 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2011 θαη απμαλφκελεο απνδφζεηο ην 

2012 θαη 2013. 

 Γηεχξπλζε ηεο βάζεο ηνπ ΦΠΑ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο 

ζήκεξα εμαηξνχληαη θαη κεηαθνξά ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ (ηνπιάρηζηνλ 30%) 

ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζήκεξα εκπίπηνπλ ζην κεησκέλν θαλνληθφ 

ζπληειεζηή, κε απφδνζε 1.000 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ή κέηξν ηζνδχλακεο 

απφδνζεο πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη ηελ 

ΔΚΣ. 
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 ηαδηαθή εηζαγσγή «πξάζηλνπ θφξνπ» ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

κε απφδνζε 300 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζην 2011. 

 πιινγή εζφδσλ απφ αδεηνδφηεζε ηπρεξψλ παηγλίσλ: ηνπιάρηζηνλ 500 

εθαηνκκχξηα επξψ απφ πψιεζε αδεηψλ θαη 200 εθαηνκκχξηα επξψ απφ εηήζηα 

δηθαηψκαηα. 

 Γηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλαπξνζαξκφδνληαο 

ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ αθηλήησλ κε ζηφρν ηελ απνθφκηζε ηνπιάρηζηνλ 

400 εθαηνκκχξηα επξψ επηπξφζζεηα έζνδα. 

 Αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ακνηβψλ ζε είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θνξνιφγεζεο απηνθηλήησλ κε ρξνλνκίζζσζε (ηνπιάρηζηνλ 150 εθαηνκκχξηα 

επξψ). 

 πιινγή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο γηα εκηππαίζξηνπο ρψξνπο (ηνπιάρηζηνλ 800 

εθαηνκκχξηα ην ρξφλν). 

 Αχμεζε θφξνπ ζηα είδε πνιπηειείαο κε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 100 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ζα νξίζεη αλαιπηηθά αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα θάζε 

ππνπξγείν, γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζχκθσλα κε ην ζηφρν γηα ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Απηφ αθνξά 

επίζεο θαη ην κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ην 2012-2013.   

 Ο πξνυπνινγηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθή πιεξνθφξεζε κεληαίσλ 

εζφδσλ αλά θαηεγνξία θαη δαπάλε αλά ππνπξγείν. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία 

ζα γίλνληαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν ηαθηηθά. 

 

Η Κπβέξλεζε πξέπεη λα πινπνηήζεη ην λέν λφκν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην 2011 θαη κεηά ζα πεξηέρεη 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηηο πξνβιέςεηο νιφθιεξεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Έλα παξάξηεκα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζα παξνπζηάδεη ηα βαζηθά κεγέζε ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε ησλ κεγαιχηεξσλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζπλαθφινπζα δεκνζηνλνκηθά θαη 

θνξνινγηθά έμνδα θαη ηνλ ζρεηηθφ δεκνζηνλνκηθφ θίλδπλν. 

 

 

ii. Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο  

 
Φοπολογική διασείπιζη 

Σν Κνηλνβνχιην ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

θνξνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ειέγρσλ εθαξκφδνληαο ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γ.Ν.Σ. Δηδηθφηεξα, ζα δεκηνπξγεζεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζρήκα 

δηαρείξηζεο έξγνπ (πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ απζηεξή επίβιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη εηδηθέο νκάδεο δξάζεο) ψζηε λα εθαξκνζηνχλ κέηξα ελάληηα ζηε 

θνξνδηαθπγή θαη λα απνθαηαζηαζεί ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε κέζα απφ:  

 

- ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηελ είζπξαμε αλείζπξαθησλ 

νθεηιψλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νθεηιέηεο (ζε ζπληνληζκφ κε ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία),  

- ηελ αλαδηνξγάλσζε κηαο κνλάδαο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο κε κεγάια 

εηζνδήκαηα πνπ λα εζηηάδεη ζε απηνχο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζά ζηα 

έζνδα,  
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- έλα ηζρπξφ πξφγξακκα ειέγρσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

θνξνδηαθπγήο απφ άηνκα κε κεγάιε πεξηνπζία θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε 

πςειά εηζνδήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνηληθήο δίσμεο ησλ κεγαιχηεξσλ 

παξαβαηψλ,  

- ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ ησλ δειψζεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ. 

 

 

Λογιζηική και έλεγσορ 

Η θπβέξλεζε ζα πινπνηήζεη ηε  κεηαξξχζκηζε ηνπ Γ.Λ.Κ., πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα:  

 

 Δλδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γ.Λ.Κ. ζην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 

 Παξνρή απαξαίηεησλ πφξσλ ζε φξνπο πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ, 

ππνδνκήο θαη εμνπιηζηηθήο ππνζηήξημεο, δηαρεηξηζηηθήο νξγάλσζεο θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Παξνρή δηαζθαιίζεσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γ.Λ.Κ. απέλαληη ζε πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη πξφβιεςε γηα πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ 

 Δλδπλάκσζε ησλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ γηα παξνρή αμηφπηζησλ θαη εχινγσλ 

επίζεκσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηηο 

δηαζέζηκεο πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ζηελ πνξεία εθηέιεζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ νη επίζεκεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο 

 

 

Η Κπβέξλεζε ζα ιάβεη ηα αθφινπζα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε παξνρή 

αμηφπηζησλ δεκνζηνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ: 

 

 Σν ΓΛΚ μεθηλά, ηνλ Ινχλην ηνπ 2010, ηε δεκνζίεπζε έγθαηξσλ, κεληαίσλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ζε ηακεηαθή βάζε) γηα ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ γηα ηε «δηαζέζηκε γεληθή 

θπβέξλεζε» θαη ησλ επηκέξνπο θνξέσλ ηεο (θξάηνο, θνηλσληθή αζθάιηζε, 

λνζνθνκεία, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη λνκηθά πξφζσπα)· 

 Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη έλα ιεπηνκεξέο, δεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

ζρεδίνπ δξάζεο, ζπκθσλεκέλν κε ηελ Eurostat, γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ απαηηνχληαη 

βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, εηδηθφηεξα κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ κεραληζκψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαρεία θαη νξζή παξνρή ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ζε πεξίπησζε εζθαικέλσλ 

αλαθνξψλ θαη ηε ιήςε ηεο θαηάιιειεο επηηφπηαο ηερληθήο βνήζεηαο κε ζηφρν 

ηαρεία πξφνδν 

 Η Κπβέξλεζε ζα αξρίζεη λα δεκνζηεχεη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ζε άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ, 

ηζνινγηζκψλ θαη ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο κηζζνινγηθέο δαπάλεο). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα δεκηνπξγεζεί έλαο ηαθηηθφο θαη έγθαηξνο κεραληζκφο 

αλαθνξάο. 
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Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα εγθαηαζηήζεη έλα πιήξεο θεληξηθφ κεηξψν γηα ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 

 

 

iii. Δπνπηεία θαη ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 
 

 

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ε θπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζνπλ φηη ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ. 

 

H Kπβέξλεζε ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκε κία ζε βάζνο αλάιπζε πάλσ ζηηο ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαζψο θαη έλα πξνθαηαξθηηθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν (due 

diligence) γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο έρεη ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο.  

 

ε ζπλέρεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ θνπψζεσο ηνπ Ινπιίνπ 2010, ε ηξάπεδα ε 

νπνία δελ πέξαζε ηε δνθηκή ηνπ CEBS, ζα πξέπεη λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ ελδηάκεζε 

αλαδηάξζξσζή ηεο ππφ ηελ απμεκέλε επνπηεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Η Κπβέξλεζε 

ζα πξέπεη λα παξάζρεη πιήξε ππνζηήξημε ζηελ ηξάπεδα απηή θαη λα δηαζθαιίζεη φηη είλαη 

ζπλεπήο πξνο ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηελ θξαηηθή βνήζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα θαηάζεζε ηεο 1
εο

 Οθησβξίνπ 2010. 

 

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεζκεχεηαη λα κεηψζεη ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζε 

ζπλέπεηα κε ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.  

 

  

iv. Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
 

Για ηην ενίζσςζη ηων θεζμών ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ε Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη θαη 

ζα πινπνηήζεη λνκνζεζία γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην νπνίν ζα πξνβιέπεη κείσζε ησλ ππεξσξηαθψλ 

απνδνρψλ θαη εληζρπκέλε επειημία ζηελ δηαρείξηζε ησλ σξψλ εξγαζίαο. Η Κπβέξλεζε 

πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη ζπκβάζεηο ζε επίπεδν επηρείξεζεο ππεξηζρχνπλ ησλ 

θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ ζπκβάζεσλ ζε 

επίπεδν επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ.  Η Κπβέξλεζε ζα απνζχξεη ηε δηάηαμε πνπ επηηξέπεη 

ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα επεθηείλεη φιεο ηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο θαη ζε απηνχο  πνπ 

δελ εθπξνζσπνχληαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα ηξνπνπνηήζεη ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο ψζηε λα 

επεθηαζεί ε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο γηα ηνπο λενπξνζιεθζέληεο ζηνλ έλα ρξφλν θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηε κεγαιχηεξε ρξήζε ζπκβάζεσλ πξνζσξηλήο εξγαζίαο θαη κεξηθήο 

απαζρφιεζεο.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα ηξνπνπνηήζεη ηε λνκνζεζία γηα ηε δηαηηεζία (Νφκνο 1876/1990) έηζη 

ψζηε ην θαζέλα απφ ηα δχν κέξε λα κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε δηαηηεζία εάλ δηαθσλεί κε 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ δηακεζνιαβεηή, ρσξίο εμαηξέζεηο ζην αληηθείκελν ή ηελ θάιπςε, 



 19 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3863/2010. Θα πξέπεη λα παξάζρεη κηα δηαδηθαζία 

δηαηηεζίαο ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη κε κία 

αλεμάξηεηε επηηξνπή απφ δηαηηεηέο ησλ νπνίσλ ε δπλαηφηεηα απνθάζεσλ ζα είλαη 

απαιιαγκέλε απφ θπβεξλεηηθή επηξξνή. Οη ζηφρνη ηεο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη απνδίδεηαη πξνζήθνπζα ζεκαζία ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κε φξνπο 

θφζηνπο θαη ζπλεπψο ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 

Για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ   

 

Μιζθοί ζηο δημόζιο ηομέα και διασείπιζη ανθπώπινων πόπων 

Η θπβέξλεζε ζα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρψλ θαη ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ πνπ ζα 

θαιχπηεη ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο θαη ηα επηδφκαηα. Θα αθνξά φινπο ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο θαη ζα απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Απηφ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν 

ε ακνηβή ζα αληαλαθιά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα θαζήθνληα. α γεληθφο θαλφλαο, ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη απμήζεηο ζηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ σο απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζην λέν ζχζηεκα.  

 

Λειηοςπγικοί  έλεγσοι 

Η θπβέξλεζε ζα μεθηλήζεη αλεμάξηεηνπο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. Οη έιεγρνη ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Οη 

Γεληθνί Όξνη πνπ ζα δηέπνπλ ηνπο ειέγρνπο ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπξηφηεηαο ηεο πνιηηηθήο απηήο, 

ζηε δξάζε ζα ζπκκεηέρνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

 

Οη ζηφρνη ησλ ειέγρσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν είλαη: 

  

 Να γίλεη απνινγηζκφο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, γηα ηελ άζθεζε θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(π.ρ., απαζρφιεζε, αγαζά θαη ππεξεζίεο) ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη  ζε 

επνπηεπφκελνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

 Να θαζνξηζηνχλ δξάζεηο εμνξζνινγηζκνχ ηεο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη λα ππάξμνπλ νθέιε ζε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο, θαη λα 

πνζνηηθνπνηεζεί πηζαλή εμνηθνλφκεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ δξάζεσλ. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαηά ηξφπν 

νξηδφληην δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, 

ζηειέρσζεο θαη ειέγρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) θαη ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα φια ηα θχξηα Τπνπξγεία 

θαη ηνπο βαζηθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.  

 

Οη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ ζηα ππάξρνληα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα είλαη: 

 Να αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ή 

ηελ αθχξσζε ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ, θαζψο θαη λα λα 

πνζνηηθνπνηεζεί πηζαλή εμνηθνλφκεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ δξάζεσλ.  
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 Να αμηνινγεζνχλ νη επηινγέο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο (ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ) κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 

κηαο πην απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ δεκνζίσλ πφξσλ θαη ηελ παξνρή 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

Δημόζιερ ππομήθειερ 

Η  Κπβέξλεζε ζα πινπνηήζεη έλα ζρέδην δξάζεο, κε έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο αξρήο 

πξνκεζεηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη εηζάγνληαο ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

δεκνπξαζηψλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κία θνηλή πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ αξρψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη έιεγρνο ηφζν εθ ησλ 

πξνηέξσλ (ex ante) φζν θαη εθ ησλ πζηέξσλ (ex post).    

 

Δνίζσςζη ηος ανηαγωνιζμού ζηιρ ανοισηέρ αγοπέρ 

 

Οδηγία ηων Υπηπεζιών 

ην πιαίζην ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Τπεξεζίεο, ε θπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ηελ θαηαγξαθή 

(screening) ησλ πθηζηάκελσλ θιαδηθψλ λνκνζεζηψλ θαη ζα παξάζρεη ηε ιίζηα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ σο απνηέιεζκα είηε ηξνπνπνηνχληαη είηα θαηαξγνχληαη.  

 

Η θπβέξλεζε ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη ην ειεθηξνληθφ ζεκείν κνλαδηθήο 

επαθήο (single point of contact) είλαη επηρεηξεζηαθφ κε κία θηιηθή πξνο ην ρξήζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ε νπνία : 

 

 Θα έρεη ηε ιίζηα κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο 

 Γηα θάζε ππεξεζία ζα παξέρεη κία γεληθή εηθφλα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη, 

θάλνληαο ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ.   

 Θα επηηξέπεη θνηλέο δηαδηθαζίεο (πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα πην ζεκαληηθά 

επαγγέικαηα θαη ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ) λα νινθιεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη 

κε ηα απαξαίηεηα έληππα  λα είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν θαη  αλαγλσξίδνληαο 

ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2009/767/EC. 

 

Μεηαθοπέρ 

Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο θνξηίσλ πνπ ζα άξεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ Οδεγία 96/26/ΔΔ ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 1996 

ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ζην επάγγεικα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ θαη ηηο 

ειάρηζηεο ζηαζεξέο ηηκέο. 
 

 

Η Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη λνκνζεζία, πξνηεηλφκελε απφ ην Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ ζα θαζηεξψλεη ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ζηνλ θιάδν ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη 

λα ηελ θαηαζέζεη ζην Κνηλνβνχιην πξνο ςήθηζε. Η λνκνζεζία ζα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ 

λα : 

 

 Δμαζθαιίδεη ζπλέπεηα κε φιε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηνλ θιάδν ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην απνηειεζκαηηθφ άλνηγκα ηεο αγνξάο, νη 
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θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο πνιηηηθέο φπσο επίζεο θαη ν αληαγσληζκφο θαη ε 

πνιηηηθή θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  

 Δγθαζηζηά έλα αλψηαην φξην 50 εθ. επξψ γηα ηελ εηήζηα ζπλεηζθνξά ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε πξνο ηε δεκφζηα ππεξεζία (Public Service 

Obligation-PSO) γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013 θαη θαζηζηά ζαθή ηελ αξρή φηη ην 

Κξάηνο δελ ζα παξέρεη θακία άιιε άκεζε ή έκκεζε ζηήξημε ζηελ ΣΡΑΙΝΟΔ. 

 Πξνβιέπεη φηη νπνηαδήπνηε κειινληηθή κεηαβνιή ζην χςνο ησλ κεηαβηβάζεσλ  

ππνρξέσζεο πξνο ηε δεκφζηα ππεξεζία (PSO) ζηηο εηαηξίεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη 

λα εγθξηζεί κφλν κεηά ηελ αλεμάξηεηε θαη δηαθαλή αμηνιφγεζε απφ ηελ Διιεληθή 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε λνκνζεζία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην έιεγρν θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ θαη ηνπ ΟΔ 

έρνπλ ηε λφκηκε δηθαηνδνζία λα δηαπξαγκαηεχνληαη λέεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο ακνηβέο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίεο θαη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο ζηειέρσζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Γηαζθαιίδεη φηη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ηνπ ρξένπο ζην Κξάηνο ζα 

απνθηήζνπλ ηζρχ κφλν κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ δξάζεσλ ζην εγθξηκέλν 

επηρεηξεζηαθφ πιάλν.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη έλα επηρεηξεζηαθφ πιάλν, πξνηεηλφκελν απφ ην Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο, ην νπνίν κεηαμχ ησλ άιισλ ζα: 

 

 θαζνξίδεη πψο νη επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα θαηαζηνχλ θεξδνθφξεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ απνζβέζεσλ, απφ ην 2011 

θαη ζα πεξηιακβάλεη ην θιείζηκν δεκηνγφλσλ γξακκψλ, αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη 

κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 παξέρεη κηα αλαιπηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο πάλσ ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο. Απηφ παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηάθνξεο επηινγέο αλαθνξηθά κε ην 

πξνζσπηθφ.  

 εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νδεγηψλ 2007/59/EC θαη 20078/57EC ζρεηηθά κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ νδεγνχ ηξέλνπ θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ αληηζηνίρσο, επηηξέπνληαο ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ παξφρσλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

 πξνβιέπεη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο εηαηξίαο ζπκκεηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο πψιεζεο αθίλεηεο θαη άιιεο πεξηνπζίαο.     

 

 

 

Πποώθηζη επενδύζεων και εξαγωγών 

 

Η θπβέξλεζε ζα πάξεη κέηξα, ζε ζπκθσλία κε ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηηο ΑΞΔ θαη ηηο επελδχζεηο ζε θαηλνηφκνπο θαη ζηξαηεγηθνχο ηνκείο 

(πξάζηλεο βηνκεραλίεο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θιπ) , ηελ πηνζέηεζε 

κέηξσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (ΓΙΣ), 

δξάζεηο πνπ ζα πξνσζνχλ πξνγξάκκαηα κεγάισλ ΑΞΔ θαη κέηξα ελδπλάκσζεο ησλ 

πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ. Απηέο νη δξάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα άξνπλ ηηο 
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δπζθακςίεο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλεο κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ Καηαλφεζεο.  

 

 

2. Δλέξγεηεο γηα ηνλ ηξίην απνινγηζκφ (λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ην 

ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2010) 
 

i. Γεκνζηνλνκηθή Πξνζαξκνγή 
 

Η θπβέξλεζε ζα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 2010 γηα ην έιιεηκκα ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

Σν θνηλνβνχιην ζα πηνζεηήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2011 ζηνρεχνληαο ζηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα 

απαηηνχκελα κέηξα πξνζαξκνγήο πνπ πξνζδηνξίδεη ην παξφλ Μλεκφλην. 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμαζθαιίδεη ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηηο 

θπβεξλεηηθέο δαπάλεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ησλ θφξσλ, θαη δηαζθαιίδεη φηη νη 

ζηφρνη ηνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηφζν ζε ηακεηαθή βάζε φζν θαη ζε ESA95 

(βι. αληηζηνίρσο πίλαθα 2 ηνπ ΜΟΥΠ θαη άξζξν 1 ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

2010/320/EU) ζα επηηεπρζνχλ.  

 

 

Η θπβέξλεζε ζα πξνεηνηκάζεη έλα ζρέδην απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ πψιεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ είζπξαμή ηνπιάρηζηνλ 

1 δηο Δπξψ αλά έηνο ηελ πεξίνδν 2011-2013. Σν πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη 

ηδησηηθνπνίεζεο ζα θαιχςεη ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ Γεκνζίνπ ζηνπο ζηδεξφδξνκνπο, νδηθέο 

κεηαθνξέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ηελ αγνξά παηγλίσλ θαη ηα 

αθίλεηα. Δπηπιένλ ζα αμηνπνηήζεη ηελ ηδησηηθή επέλδπζε ψζηε λα αλαδηαξζξψζεη ηελ 

νηθνλνκία, λα δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Υξήζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ άκεζσλ 

πσιήζεσλ θξαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, ζπκθσληψλ παξαρψξεζεο , εηζαγσγψλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην, ζηξαηεγηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε λέσλ εηαηξηψλ ζπκκεηνρψλ.  

 

 

Λογιζηική και Έλεγσορ 

Η Κπβέξλεζε εμαζθαιίδεη φηη ην θεληξηθφ κεηξψν γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είλαη 

επηρεηξεζηαθά ιεηηνπξγηθφ.  

 

ii. Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο  
 

Το δημοζιονομικό πλαίζιο 

Η θπβέξλεζε πινπνηεί ην λνκνζρέδην γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ. 

Σα αθφινπζα πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο: 

 

 Η εηζαγσγή ελφο κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε γεληθή 

θπβέξλεζε βάζεη ελφο ηξηεηνχο θπιηφκελνπ αλψηαηνπ νξίνπ δαπαλψλ γηα ην 

θξάηνο, ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
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 Η ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ππνπξγεία ηφζν θαηά ηελ θάζε πξνεηνηκαζίαο φζν θαη εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (δίλνληαο ζηνλ Τπνπξγφ δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζηηο 

απνθάζεηο γηα δαπάλεο θαη ζηελ εθηέιεζή ηνπο)  

 Η εηζαγσγή ππνρξεσηηθνχ απνζεκαηηθνχ έθηαθησλ αλαγθψλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο πίζησζεο γηα θξαηηθέο 

δαπάλεο, εθηφο απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη ηφθνπο. Η ρξήζε ηνπ απνζεκαηηθνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

 Η δηαζθάιηζε φηη ην θνηλνβνχιην δελ αιιάδεη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο, αιιά επηθεληξψλεηαη ζηε ζχλζεζε 

ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ θαη ζηελ αμηνπηζηία ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

ηα έμνδα θαη ηα έζνδα. 

 Η εηζαγσγή ηζρπξφηεξσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, εηδηθφηεξα κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάιεςεο 

ππνρξεψζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη θνξείο δαπαλψλ (ππνπξγεία, ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λνζνθνκεία θαη λνκηθά 

πξφζσπα) ζα αλαθέξνληαη ηαθηηθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εθθξεκείο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 Η εηζαγσγή ελφο θαλφλα εζφδσλ γηα ηελ γεληθή θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε δηάζεζε ησλ εζφδσλ εθφζνλ απηά μεπεξλνχλ ηηο πξνβιέςεηο ζα 

θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 Η δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο ππεξεζίαο πξνυπνινγηζκνχ ζην Κνηλνβνχιην πνπ 

ζα παξέρεη αλεμάξηεηεο ζπκβνπιέο θαη εηδηθφ ιεπηνκεξή έιεγρν ζε 

δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα, ζα αλαθέξεηαη δεκνζίσο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά 

ζρέδηα θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο καθξννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Σν θνηλνβνχιην πηνζεηεί ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο κηζζνχο 

ηνπ δεκφζηνπ ζε ζπκθσλία κε ηνλ παξφλ Μλεκφλην. 

 

Η ολοκλήπωζη ηηρ ζςνηαξιοδοηικήρ μεηαππύθμιζηρ 

 

Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ζα παξάζρεη κέρξη ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 ελδηάκεζεο 

καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο γηα ηηο ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο κέρξη ην 2060 ζχκθσλα κε ην 

λνκνζρέδην ηνπ Ινπιίνπ 2010 πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα θχξηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία (ΙΚΑ, 

ΟΓΑ, ΟΑΔΔ, ζπληάμεηο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ).   

 

 

iii. Δπνπηεία θαη ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 
 

Λακβάλνληαο ππφςε ην απνηέιεζκα ησλ ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

ειέγρσλ (due diligence) ησλ ηξαπεδψλ, ε Κπβέξλεζε ζα δηαηππψζεη έλα πξφγξακκα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

iv. Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
 

Μεηαππύθμιζη και εκζςγσπονιζμόρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ 



 24 

 

Τοπική αςηοδιοίκηζη  

Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη φια ηα απαξαίηεηα λνκνζρέδηα θαη δηαηάγκαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

(Καιιηθξάηεο) θαη ζα δηαζθαιίζεη ηελ εμνηθνλφκεζε 500 εθ. επξψ ην 2011 θαη 

επηπξφζζεησλ 500 εθ. επξψ αλά έηνο ην 2012 θαη 2013 γηα ηε γεληθή θπβέξλεζε ζην 

ζχλνιφ ηεο. Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη δηάηαγκα πνπ δελ ζα επηηξέπεη ζηηο ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ ειιείκκαηα, ηνπιάρηζην κέρξη ην 2014.  

 

Μιζθοί ζηο δημόζιο ηομέα και διασείπιζη ανθπώπινων πόπων 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, καδί κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζα νινθιεξψζεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ γηα ηνπο κηζζνχο ζην δεκφζην ηνκέα. Σν 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα δεκνζηεχζεη κηα αλαιπηηθή έθζεζε, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Αξρήο Δληαίσλ Πιεξσκψλ, γηα ηε δνκή θαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ, ην κέγεζνο θαη ηε 

δπλακηθή ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεληθή θπβέξλεζε. Η έθζεζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα 

πιάλα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζην δεκφζην ηνκέα γηα κία πεξίνδν κέρξη 

ην 2013 θαη πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα θαζνξίδεη ηα ζρέδηα γηα ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ 

εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ηνκείο αλαγθαίνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ 

Καηαλφεζεο, πεξηιακβάλνληαο ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, ην ΓΛΚ, ηελ επηζεψξεζε 

εξγαζίαο, ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηελ ειιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.  

 

 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη έλα αλαιπηηθφ ζρέδην δξάζεο κε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 

νινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ελφο απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ.  

 

Καλύηεπη Νομοθέηηζη 

Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζρέδηα θαη κέηξα απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  

αηδέληαο γηα Καιχηεξε Ννκνζέηεζε («Better Regulation Agenda»). 

 

Για ηον εκζςγσπονιζμό ηος ζςζηήμαηορ ςγείαρ  

 

Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνκεζεηψλ πγείαο (Νφκνο 

3580/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην Μάην ηνπ 2010 απφ ην λφκν 3846/2010), ζα 

δεκηνπξγήζεη ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ, ην νπνίν ζα επλνεί ηελ ρξήζε 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ – αληίγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπληαγψλ ησλ γηαηξψλ. Ο ζηφρνο είλαη ε ζχγθιηζε κε 

ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν δηείζδπζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη κε ηελ 

πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηα λνζνθνκεία θαη ηε ζπληαγνγξάθεζε απφ 

ηνπο γηαηξνχο ζηε βάζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα πιεξσκήο 3 επξψ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

αζζελείο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ζα παξαηείλεη ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ (απνγεπκαηηλή βάξδηα) ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη 

ππεξεζίεο πγείαο θαη λα απμεζνχλ ηα έζνδα, εθηφο ησλ άιισλ θαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπλ-

πιεξσκήο ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα κεραλνξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, 

αλαβαζκίδνληαο ηα ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαη ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο) θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 
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Η Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη πεξηζζφηεξε δεκνζηνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επίβιεςε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ηε δεκνζίεπζε ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ 

θαη ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα αλαδεηήζεη ηερληθή βνήζεηα απφ δηεζλείο αλεμάξηεηνπο εηδηθνχο πάλσ 

ζε φια ηα δεηήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ 

ηεο πγείαο θαη δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ζηνρεχνληαο ζην λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα κεηψζεη ηηο απψιεηεο.  

 

 

 

 

Για ηην ενδςνάμωζη ηος ανηαγωνιζμού ζηιρ ανοισηέρ αγοπέρ 

 

Η θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(ΓΔΜΗ). 

 

Οδηγία ηων ςπηπεζιών 

Η θπβέξλεζε ζα αιιάμεη ηελ ππάξρνπζα (θιαδηθή) λνκνζεζία ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο 

ππεξεζηψλ φπσο ν ηνπξηζκφο, ην ιηαληθφ εκπφξην θαη ε εθπαίδεπζε. Η λέα λνκνζεζία ζα 

πξέπεη λα : 

  δηεπθνιχλεη ηελ ίδξπζε ππεξεζηψλ, κε ην λα : 

* ηξνπνπνηήζεη ή θαηαξγήζεη απαηηήζεηο πνπ απαγνξεχνληαη απφ ηελ 

νδεγία ησλ ππεξεζηψλ θαη  

*  κεηψζεη  ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνζνηηθνχο θαη 

γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, λνκηθέο απαηηήζεηο, κεηνρηθέο απαηηήζεηο, 

θαηψηεξεο ή αλψηεξεο ακνηβέο θαη πεξηνξηζκνχο ζε πνιπηνκεαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε νη πάξνρνη 

δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ λα έρνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κφλν κε ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο (φπνπ γίλεηαη παξαδεθηφ απφ ηα άξζξα 16 ή 17 ηεο νδεγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ).  

 παξέρεη ηε λνκηθή βεβαηφηεηα γηα ηνπο παξφρνπο δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ, κε ην 

λα θαζνξίζεη ζηελ αληίζηνηρε (θιαδηθή) λνκνζεζία μεθάζαξα πνηεο πξνυπνζέζεηο 

αθνξνχλ ή φρη δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο. 

 

Η Κπβέξλεζε θαζνξίδεη έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ θιάδνπο ππεξεζηψλ 

πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ αλάπηπμε θαζψο θαη έλα 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πηνζέηεζε θιαδηθήο λνκνζεζίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2011 πνπ λα εμαζθαιίδεη πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 

ησλ ππεξεζηψλ.   

 

Κλειζηά επαγγέλμαηα  

Η θπβέξλεζε ζα πξνηείλεη λνκνζεζία γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ εκπνξίνπ ζε θιεηζηά 

επαγγέικαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:   
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 ηνπ λνκηθνχ επαγγέικαηνο, λα άξεη πεξηηηνχο πεξηνξηζκνχο γηα ειάρηζηε 

ακνηβή, ηελ νπζηαζηηθή απαγφξεπζε δηαθήκηζεο, γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ην πνπ κπνξνχλ νη δηθεγφξνη λα δξνπλ ζηελ Διιάδα 

 ηνπ θαξκαθεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαξκαθείσλ θαη ην ειάρηζην πεξηζψξην θέξδνπο 

 ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, ζρεηηθά κε ηελ ειάρηζηε ακνηβή, 

πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ην πνπ κπνξνχλ νη ζπκβνιαηνγξάθνη λα δξνπλ θαη ηελ νπζηαζηηθή 

απαγφξεπζε δηαθήκηζεο 

 αξρηηέθηνλεο, ζρεηηθά κε ηελ ειάρηζηε ακνηβή 

 κεραληθνί, ζρεηηθά κε ηελ ειάρηζηε ακνηβή 

 νξθσηνί ινγηζηέο, ζρεηηθά κε ηελ ειάρηζηε ακνηβή 

 

Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία θαη ζα πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα 

νινθιεξψζεη ηελ νπζηαζηηθή κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(εθηφο ησλ άιισλ, ζρεηηθά κε ηα franchised δηπιψκαηα),ηε ζχζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δνκψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αλαγλψξηζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ φπσο θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε  ηηο 

εθθξεκείο αηηήζεηο ηνπο γηα  αλαγλψξηζε.  

 

 

Κλαδικοί οδηγοί ανάπηςξηρ 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη κία κειέηε πνπ ζα αλαιχεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ απαζρφιεζε. Θα πξέπεη λα 

αλαδεηθλχεη ηα λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια εκπφδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη ην δπλακηζκφ ηνπ θιάδνπ.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη κία κειέηε πνπ ζα αλαιχεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ επειημία ησλ ηηκψλ , ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηελ απαζρφιεζε. Θα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηα λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια εκπφδηα 

πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη ην δπλακηζκφ ηνπ θιάδνπ.  

 

 

Επισειπημαηικό πεπιβάλλον 

Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηελ απινπνίεζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

επαγγεικάησλ, ε νπνία κεηαμχ άιισλ ζα αλαζεσξήζεη ην Νφκν 3325/05, ζα εθαξκφζεη ην 

Νφκν 3325/05 γηα βηνκεραληθέο δψλεο, θαη ζα εθαξκφζεη ην ρσξνηαμηθφ ζρέδην. 

 

Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη έλα ‘ζρέδην δξάζεο γηα κηα επηρεηξεκαηηθά θηιηθή Διιάδα’ 

φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε απνκάθξπλζε 30 εθ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πεξηνξηζκψλ πνπ παξακέλνπλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηελ επέλδπζε θαη ηελ θαηλνηνκία.    

 

Η Κπβέξλεζε ζα επηηαρχλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ θαη ζα εηνηκάζεη κία 

έθζεζε πξνφδνπ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο ζρεδίνπ δξάζεο.  
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Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία πνπ ζα ηξνπνπνηεί ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

Διιεληθήο Αξρήο Αληαγσληζκνχ (ΔΑΑ), κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλνπνίεζεο γηα φιεο ηηο ζπκθσλίεο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν δξάζεο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ 

Νφκνπ 703/1977, ψζηε λα δψζεη ζηελ ΔΑΑ ηε δχλακε λα απνξξίπηεη θαηαγγειίεο, λα 

απμήζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηεο ΔΑΑ θαη λα θαζηεξψζεη εχινγεο πξνζεζκίεο γηα 

ηελ δηεξεχλεζε θαη έθδνζε απνθάζεσλ. 

 

 

Ενέπγεια 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη ηα αλαιπηηθά ηεο ζρέδηα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλνίγκαηνο πξνο ηξίηνπο ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ. 

 

Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη ζρέδην γηα ηε ζηαδηαθή κεηαβαηηθή θαη κε βάζε ην θφζηνο 

πξφζβαζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ παξνπιηζκφ 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Κπβεξλεηηθφ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ 

ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 20-20-20. Απηή ε πξφζβαζε ζα παξακείλεη ελεξγή κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο απειεπζέξσζεο.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη ζρέδην ψζηε είηε λα απνλείκεη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ 

απνζεκάησλ ζε έλαλ αλεμάξηεην θνξέα , είηε λα δψζεη ην ξφιν απηφ ζηνλ αλεμάξηεην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη έλα κεραληζκφ ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ξπζκηδφκελα απφ 

απηή ηηκνιφγηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληαλαθινχλ, ζηαδηαθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη 

ηνλ Ινχλην ηνπ 2013, ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο ηεο αγνξάο, κε εμαίξεζε ηνπο επάισηνπο 

θαηαλαισηέο. Η Κπβέξλεζε ζα παξάζρεη έλαλ αλαζεσξεκέλν νξηζκφ ησλ επάισησλ 

θαηαλαισηψλ θαη έλα ηηκνιφγην γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ είλαη απνδεζκεπκέλεο 

απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνζθνξάο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν θαη ηξίην παθέην 

απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο, ε Κπβέξλεζε ζα πξνζδηνξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ην πξνζσπηθφ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο.  

 

  

Πποώθηζη επενδύζεων και εξαγωγών 

 

Η θπβέξλεζε ζα δηελεξγήζεη κηα ζε βάζνο εθηίκεζε φισλ ησλ δξάζεσλ Έξεπλαο & 

Αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ λα πξνζαξκφζεη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή θαη λα πεξηνξίζεη ηε 

ρξήζε ησλ θπβεξλεηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη εγγπήζεσλ. 

 

Η θπβέξλεζε ζα δεκηνπξγήζεη έλα εμσηεξηθφ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα ρξεκαηνδνηνχκελν 

απφ ην 7
ν
 Πξφγξακκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, γηα λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν ελίζρπζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ δεκφζηαο έξεπλαο θαη ειιεληθψλ 

βηνκεραληψλ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ βηνκεραληθψλ θιάζηεξο. 

 

Αύξηζη ηηρ αποππόθηζηρ ηων Γιαπθπωηικών Ταμείων και ηος Ταμείος Σςνοσήρ 
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Η θπβέξλεζε πξέπεη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο απαηηήζεηο πιεξσκψλ ζηελ 

απνξξφθεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ησλ θνλδπιίσλ ζπλνρήο φπσο νξίδεηαη 

ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. Η ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο ζα κεηξάηαη βάζεη 

πηζηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, ε Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα επηηχρεη έλαλ εηήζην 

ζηφρν ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηηο θνκηζηφλ γηα 10 κεγάια έξγα. ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ απνξξφθεζεο, ε πξνζθπγή ζε κε ζηνρεπκέλα ειάρηζηα (de minimis) κέηξα 

θξαηηθήο ελίζρπζεο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα κεησζεί.   

 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη κία έθζεζε πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο δξάζεο 

πνπ αμηνινγεί ηελ πξφνδν ζηε δηαζθάιηζε ηεο γξήγνξεο πινπνίεζεο θαη απνξξφθεζεο 

ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο, φπνπ είλαη αλαγθαίν.  

 

 

Πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2007-2013 

Αηηήζεηο πιεξσκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

κεηαμχ 2010 θαη 2013 

  (ζε εθ. επξψ) 2010 2011 2012 2013 

Δπξσπατθφ Πεξηθεξεηαθφ Σακείν θαη Σακείν 

πλνρήο 2330 2600 2850 3000 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 420 750 880 890 

Σηόσορ ππώηος εξαμήνος ηος έηοςρ   1105 1231 1284 

Σηόσορ δεύηεπος εξαμήνος ηος έηοςρ  2245 2499 2606 

Σςνολικόρ εηήζιορ ζηόσορ  2750 3350 3730 3890 

 

 

Γίρσο πξνθαηάιεςε πξνο ην χληαγκα ηεο Διιάδνο, ε Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη 

λνκνζρέδην ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ θαη ησλ επελδχζεσλ γεληθφηεξα. Σν λνκνζρέδην ζα πξέπεη κεηαμχ ησλ άιισλ λα : 

 

 ζπληνκεχεη θαη απινπνηεί ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζθπγψλ θαηά απνλνκψλ 

ζπκβνιαίσλ ή απνθάζεσλ απαιινηξηψζεσλ γεο.  

 ζπληνκεχεη ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ απφ ην Κεληξηθφ 

Αξραηνινγηθφ πκβνχιην ζηελ Αζήλα.  

 απινπνηεί θαη  ζπληνκεχεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα 

έξγα ππνδνκήο.  

 

 

3. Δλέξγεηεο γηα ηνλ ηέηαξην απνινγηζκφ (λα έρνπλ νινθιεξσζεί σο ην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011) 

 
 

i. Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 
 

Η Κπβέξλεζε ζα εθηειέζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ην παξφλ 

Μλεκφλην. Η πξφνδνο ζα εμεηάδεηαη βάζεη ησλ (ζσξεπηηθψλ) αλψηαησλ νξίσλ 

ειιείκκαηνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΜΟΥΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΣΜ) 

 

ii. Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο ξπζκίζεηο  
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Σν θνηλνβνχιην λα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πιαηζίνπ, ζχκθσλα κε ην Μλεκφλην απηφ.  

 

Ολοκλήπωζη ηηρ ζςνηαξιοδοηικήρ μεηαππύθμιζηρ 

 

Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ζα ππνβάιεη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο κέρξη ην 2060 βάζεη ηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ πηνζεηήζεθε. Γηα ηηο 

πξνβιέςεηο απηέο ζα ππάξμεη εμέηαζε (peer review) θαη ζα επηθπξσζνχλ απφ ηελ επηηξνπή 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ. Οη 

πξνβιέςεηο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα επηθνπξηθά ηακεία θαη ζα βαζίδνληαη ζε αλαιπηηθά 

δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ θαη επεμεξγαζηνχλ απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.   

 

iii. Γηαζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
 

Μεηαππύθμιζη και εκζςγσπονιζμόρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ 
 

Δημόζιερ Ππομήθειερ 

Η Κπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2007/66/EC γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

θαη ηαπηφρξνλα ζα δηαζθαιίζεη φηη ε επζχλε γηα ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

ζα δίλεηαη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Η Κπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ηελ πηνζέηεζε ηεο 

Οδεγίαο 2009/81 γηα ηηο δαπάλεο αζθάιεηαο θαη άκπλαο.  

 

Μεηαππςθμίζειρ για ηη βεληίωζη ηος επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ 
 

Κλειζηά Επαγγέλμαηα 

Η Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην γηα ηα θιεηζηά επαγγέικαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαγγεικάησλ ηνπ λνκηθνχ, θαξκαθνπνηνχ, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, κεραληθνχ, αξρηηέθηνλα θαη νξθσηνχ ειεγθηή.  

 

Κλαδικοί οδηγοί ανάπηςξηρ 

Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζρέδην θαη ιακβάλεη θαη άιιεο δηαξζξσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο πνπ αλαιχεη ηε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ απαζρφιεζε.  

 

Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζρέδην θαη ιακβάλεη θαη άιιεο δηαξζξσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο πνπ αλαιχεη ηε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ επειημία ησλ ηηκψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 

Για ηην ενίζσςζη  ηος ανηαγωνιζμού ζηιρ ανοισηέρ αγοπέρ.  

 

Ενέπγεια 

Η Κπβέξλεζε μεθηλά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ην άλνηγκα ζε ηξίηνπο ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε. 

 

Η Κπβέξλεζε πινπνηεί ηελ απφθαζή ηεο είηε λα εθρσξήζεη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ 

απνζεκάησλ ζε έλαλ αλεμάξηεην θνξέα, είηε λα δψζεη ην ξφιν απηφ ζηνλ αλεμάξηεην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Η Κπβέξλεζε μεθηλά λα πινπνηεί ην κεραληζκφ ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ηα  ξπζκηδφκελα 

ηηκνιφγηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληαλαθινχλ ζηαδηαθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ 

Ινχλην ηνπ 2013, ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο ηεο αγνξάο, κε εμαίξεζε ηηο πην επάισηεο νκάδεο 

θαηαλαισηψλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ είλαη απνδεζκεπκέλεο 

απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνζθνξάο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν θαη ηξίην παθέην 

απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο, ηα αθφινπζα κέηξα ζα πινπνηεζνχλ: 

 

 Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη απφθαζε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ 

δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο 

ηεο ελέξγεηαο θαη ζα πηνζεηήζεη ηελ απαξαίηεηε λνκνζεζία γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πιήξε απνδέζκεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2012.  

 

 Η Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη ηε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, ζχκθσλα κε ην ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο. 

 

Η Κπβέξλεζε ζα κεηαθέξεη ζηε ΡΑΔ (Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο) φιεο ηηο ξπζκηζηηθέο 

εμνπζίεο πνπ απνδίδνληαη απφ ηελ ΔΔ ζηνπο ξπζκηζηέο ελέξγεηαο ζην ηξίην παθέην 

απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο (αδεηνδφηεζε, πξφζβαζε δηθηχνπ, ρξεψζεηο δηθηχνπ, 

επίβιεςε αγνξάο θ.α.) 

 

Η θπβέξλεζε ζα ιάβεη κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ΡΑΔ 

(ακεξφιεπηε θαη δηαθαλήο επηινγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο 

ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην πξνζσπηθφ θ.η.ι., ζχκθσλα κε ην ηξίην παθέην 

απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο).  

 

 

4. Δλέξγεηεο γηα ηνλ πέκπην απνινγηζκφ (λα έρνπλ νινθιεξσζεί σο ην 

ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011) 

 

i. Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 
 

Η Κπβέξλεζε ζα εθηειέζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ην παξφλ Μλεκφλην 

θαη ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η πξφνδνο ζα 

εμεηάδεηαη βάζεη ησλ ηξηκεληαίσλ αλψηαησλ νξίσλ ειιείκκαηνο ηνπ ΜΟΥΠ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΣΜ). 

 

ii. Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
 

Ολοκλήπωζη ηηρ ζςνηαξιοδοηικήρ μεηαππύθμιζηρ  
 

Η Κπβέξλεζε ζα αλαζεσξήζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν 3863/2010, εάλ νη πξνβιέςεηο ηεο Δζληθήο 

Αλαινγηζηηθήο Αξρήο δείμνπλ φηη ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα 

ζπληάμεηο ζα μεπεξάζεη ην φξην ην 2.5% ηνπ ΑΔΠ ζην δηάζηεκα 2009-60. Η αλαζεψξεζε 

ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζε ζηελή δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη 

ηελ ΔΚΣ.  
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Η Κπβέξλεζε ζα πινπνηήζεη κία εηο βάζνο αλαζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ 

ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Ο ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ηα ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα πξνβεί ζηελ νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε ηεο ιίζηαο βαξέσλ θαη 

αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ θαη ζα κεηψζεη ηε θάιπςε ζε φρη παξαπάλσ απφ 10% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Η λέα ιίζηα ζα εθαξκνζηεί κε ηζρχ απφ ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ ηνπ 2011 ζε 

φινπο ηνπο ζεκεξηλνχο θαη κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο. 

 

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεζκεχεηαη λα κελ απνλέκεη ηδηαίηεξα ζπληαμηνδνηηθά πξνλφκηα 

ζην πξνζσπηθφ ηεο θαη λα αλαζεσξήζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ησλ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ηεο ηακείνπ ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε απηέο ηνπ ΙΚΑ.  

 

 

iii. Γηαξζξσηηθέο  κεηαξξπζκίζεηο 
 

 

Μεηαππύθμιζη για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ 
 

Μιζθοί ζηο δημόζιο ηομέα και διασείπιζη ανθπώπινων πόπων 

Η Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη λνκνζεζία κε ηελ νπνία ζα θαζηεξψλεηαη έλα απινπνηεκέλν 

ζχζηεκα ακνηβψλ (πνπ λα πεξηιακβάλεη ην βαζηθφ κηζζφ θαη ηα επηδφκαηα) θαη λα ηζρχεη 

γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, εμαζθαιίδνληαο φηη ε ακνηβή αληαλαθιά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηα θαζήθνληα: απηή ε κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο κίαο 

ζπλνιηθήο αλακφξθσζεο ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

 

Λειηοςπγικοί έλεγσοι 

Η Κπβέξλεζε ζα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, ηεο πξψηεο θάζεο ηεο αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν, πνπ ζα παξνπζηαζηεί απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κειεηψλ γηα έλαλ αξηζκφ βαζηθψλ ππνπξγείσλ. Η ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ νξηζηηθνπνηείηαη.  

 

Δημόζιερ ππομήθειερ 

Η Κπβέξλεζε πινπνηεί ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, φπσο 

νξίδεηαη ζην ζρέδην δξάζεο.  

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο  

 

Η Κπβέξλεζε ζα νινθιεξψζεη ηε κεηαξξχζκηζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, ε νπνία πξέπεη λα ζηειερσζεί πιήξσο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα έρεη 

πνζνηηθνχο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί. 

 

Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη 

ζα απαηηεί ηελ εγγξαθή/θαηαρψξεζε λέσλ εξγαδνκέλσλ πξηλ απηνί αλαιάβνπλ ππεξεζία.  
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Αλαζεψξεζε ησλ πεξηζσξίσλ βειηίσζεο ηεο ζηφρεπζεο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ έηζη 

ψζηε λα ελδπλακσζεί ην θνηλσληθφ δίρηπ πξνζηαζίαο γηα ηηο πην επάισηεο νκάδεο. 

 

 

Δνίζσςζη ηος ανηαγωνιζμού ζηιρ ανοισηέρ αγοπέρ 

 

Οδηγία ηων Υπηπεζιών 

Η Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη λνκνζρέδην γηα έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ θιάδνπο 

ππεξεζηψλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξίζηεθαλ ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010. Η Κπβέξλεζε 

ζα εμεηδηθεχζεη γηα έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ θιάδνπο ππεξεζηψλ πξνηεξαηφηεηαο  

έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πηνζέηεζε θιαδηθήο λνκνζεζίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2011 πνπ λα εμαζθαιίδεη πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 

ησλ ππεξεζηψλ.   

 

Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη εθηίκεζε επηπηψζεσλ ηνπ λφκνπ 3853/2010, γηα ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έλαξμεο πξνζσπηθήο θαη εηαηξηθήο κνξθήο επηρείξεζεο, ζε 

ζρέζε κε ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο έλαξμεο 

κίαο επηρείξεζεο.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη φηη ην ζεκείν κνλαδηθήο επαθήο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ 

θαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα είλαη δπλαηή ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία ησλ ππεξεζηψλ.  

 

Ενέπγεια 

Η Κπβέξλεζε ζα θαηαξγήζεη ηα ξπζκηδφκελα απφ απηήλ ηηκνιφγηα γηα ηνπο πειάηεο, εθηφο 

απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (φπσο νξίδεηαη απφ ην δεχηεξν θαη ην ηξίην 

παθέην απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο) 

 

Αύξηζη ηηρ αποππόθηζηρ ηων Γιαπθπωηικών Ταμείων και ηος Ταμείος Σςνοσήρ 

 

Η θπβέξλεζε ζα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο απαηηήζεηο πιεξσκψλ νη νπνίεο ζα 

κεηξεζνχλ βάζεη πηζηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη έθζεζε γηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο δξάζεο 

αμηνινγψληαο ηελ πξφνδν σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο πινπνίεζεο θαη 

απνξξφθεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ζα πξνηείλεη βειηηψζεηο, φπνπ είλαη 

αλαγθαίν.  

 

 

5.  Δλέξγεηεο γηα ηνλ έθην απνινγηζκφ (λα έρνπλ νινθιεξσζεί σο ην ηέινο 

ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011) 
 

i. Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 
 

Η Κπβέξλεζε ζα εθηειέζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ην παξφλ 

Μλεκφλην. Η πξφνδνο ζα εμεηάδεηαη βάζεη ησλ ηξηκεληαίσλ αλψηαησλ νξίσλ ειιείκκαηνο 

ηνπ ΜΟΥΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΣΜ). 
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Η Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη ηνλ πξνθαηαξθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2012  ζηνρεχνληαο 

ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα, θαη πεξηιακβάλνληαο ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο 

πνπ αλέξρνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 2,2% ηνπ ΑΔΠ. Σα κέηξα απηά είλαη: (ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ κέηξα πνπ απνθέξνπλ αλάινγε εμνηθνλφκεζε, 

ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ) 

 

- Μείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα επηπξνζζέησο ηνπ θαλφλα ηεο κίαο 

πξφζιεςεο αλά πέληε ζπληαμηνδνηήζεηο. Απηφ ζα επηηξέςεη εμνηθνλφκεζε 

ηνπιάρηζηνλ 600 εθ. επξψ. 

- Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο γηα ηα κε αιθννινχρα πνηά, ζπλνιηθήο απφδνζεο 

ηνπιάρηζηνλ 300 εθ. επξψ.  

- πλέρηζε ηεο επέθηαζεο ηεο βάζεο γηα ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 200 εθ. επξψ 

πξφζζεησλ εζφδσλ. 

- πλέρηζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ηνπιάρηζηνλ 500 εθ. επξψ.  

- Αλαζηνιή ζηηο νλνκαζηηθέο απμήζεηο ζπληάμεσλ. 

- πλέρηζε ηεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηεθκεξίσλ θνξνιφγεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ κε ζηφρν ηε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ 100 εθ. επξψ επηπιένλ. 

- Μείσζε ησλ επηδνηήζεσλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ 800 εθ. 

επξψ, σο απνηέιεζκα ηεο αλαδηάξζξσζήο ηνπο.  

- Δπηδφκαηα αλεξγίαο κε θξηηήξην ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα κέζα δηαβίσζεο.  

ηφρνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε 500 εθ. επξψ. 

- Η εμαζθάιηζε επηπξφζζεησλ εζφδσλ απφ ηελ αδεηνδφηεζε ηπρεξψλ παηγλίσλ: 

ηνπιάρηζηνλ 225 εθ. επξψ απφ ηελ πψιεζε αδεηψλ θαη 400 εθ. επξψ απφ εηήζηα 

δηθαηψκαηα.  

- Πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηνπ ΦΠΑ ζηνρεχνληαο ζηε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ 

επηπιένλ 300 εθ. επξψ.  

 

 

ii. Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

 
Δκζςγσπονιζμόρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ: 

 

Η Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Αηδέληαο γηα ηελ Καιχηεξε 

Ννκνζέηεζε ψζηε λα κεησζεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 θαη 

ζα θαηαζέζεη έθζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 

Βεληίωζη ηος επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ  
 

Η θπβέξλεζε ζα ηξνπνπνηήζεη ηε λνκνζεζία ψζηε λα πεξηνξίζεη ηα θνξνινγηθά εκπφδηα 

ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ, φπσο ε κε κεηαθνξά ζπζζσξεπκέλσλ 

δεκηψλ καδί κε ηελ επηρείξεζε θαη ν πνιχπινθνο ππνινγηζκφο ηνπ «ππεξβνιηθνχ 

θέξδνπο» (λφκνο 3522/2006 άξζξν 11) θαηά ηε κεηαβίβαζε εηαηξεηψλ.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα ιάβεη απνθάζεηο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεισλεηαθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ θαη ζα δψζεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα 

εθθαζάξηζεο θνξηίσλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή βηνκεραληθέο πεξηνρέο αληί ησλ 
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ηεισλείσλ. Η Κπβέξλεζε ζα θαηαξγήζεη ηελ απαίηεζε γηα εγγξαθή ζην κεηξψν 

εμαγσγέσλ ηνπ εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πξνέιεπζεο.  

 

 

6. Δλέξγεηεο γηα ηνλ έβδνκν απνινγηζκφ (λα έρνπλ νινθιεξσζεί σο ην 

ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011) 
 

 i.  Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 
 

 

Η θπβέξλεζε ζα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο πξνγξάκκαηνο γηα ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο γηα ην 2011.  

  

Σν Κνηλνβνχιην ζα πηνζεηήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2012 γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπο 

ειιείκκαηνο θαη ζα ζπκπεξηιάβεη κέηξα πξνζαξκνγήο ηα νπνία ζα αλέξρνληαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 2,2% ηνπ ΑΔΠ ζπκθσλία κε ην Μλεκφλην. 

 

 

ii.  Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

 
 

Για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ 
 

Λειηοςπγικοί έλεγσοι 

Η Κπβέξλεζε ζα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο  θάζεο ηεο αλεμάξηεηεο 

ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν, πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Η Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη 

λνκνζρέδην θαη ζα πηνζεηήζεη κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ ζεη επηρεηξεζηαθψλ 

ζπζηάζεσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αλνηρηέο αγνξέο  
 

Ενέπγεια 

Η Κπβέξλεζε ζα θαηαξγήζεη ηα ξπζκηδφκελα απφ απηή ηηκνιφγηα γηα ηνπο πειάηεο, εθηφο 

απφ ηα λνηθνθπξηά  θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (φπσο νξίδεηαη ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην 

παθέην απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο) 

 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο 

 

Η θπβέξλεζε ζα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο απαηηήζεηο πιεξσκψλ (νη νπνίεο ζα 

κεηξεζνχλ βάζεη πηζηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ). 

 

Η Κπβέξλεζε ζα εηζαγάγεη έλα  δηαδηθηπαθφ αλνηρηφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ απνδνρήο ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ θαη πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.  

 

Η Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη φηη ε δηνηθεηηθή επάξθεηα φισλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ 

θαη ελδηάκεζσλ θνξέσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-1013, έρεη 
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πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

9001:2008 (Πνηφηεηα Γηνίθεζεο). 

 

Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη κία έθζεζε πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο δξάζεο 

πνπ αμηνινγεί ηελ πξφνδν ζηε δηαζθάιηζε ηεο γξήγνξεο πινπνίεζεο θαη απνξξφθεζεο 

ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο, φπνπ είλαη αλαγθαίν.  
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Παξάξηεκα 1. Παξνρή ζηνηρείσλ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη αθφινπζνη δείθηεο θαη εθζέζεηο πξέπεη λα ηίζεληαη 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο ΔΚΣ 

θαη ηνπ ΓΝΣ ζε ηαθηηθή βάζε.  

 

 

Παξέρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 

Πξνθαηαξθηηθά κεληαία ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θχξηαο ιεηηνπξγηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη αλά ππνπξγείν) 

Μεληαίσο, 15 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα- απηέο νη 

πιεξνθνξίεο ζα 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζε 

επφκελεο δηαβηβάζεηο ζε 

πεξίπησζε αλαζεψξεζεο 

Δπηθαηξνπνηεκέλα κεληαία ζρέδηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θχξηαο ιεηηνπξγηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ 

αλά ππνπξγείν. 

Μεληαίσο, 30 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα 

Πξνθαηαξθηηθά κεληαία ηακεηαθά ζηνηρεία γηα ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο (εθηφο ηνπ Κξάηνπο) 

Μεληαίσο, 30 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα- απηά ηα 

ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο ζε επφκελεο δηαβηβάζεηο 

ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο 

Μεληαία ζηνηρεία γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ Γεκνζίνπ (ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζε νλνκαζηηθνχο κηζζνχο θαη επηδφκαηα ζε 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο αλά ππνπξγείν θαη δεκφζην θνξέα), αξηζκφ 

ππαιιήισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο αλά ππνπξγείν θαη δεκνζίσλ θνξέσλ εθηφο ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο), κέζν κηζζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ, παξνρψλ θαη επηδνκάησλ). 

Μεληαίσο, 30 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα (έλαξμε Ινχληνο 

2010) 

Σξηκεληαία ζηνηρεία γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

θαη ηνπ ρξένπο ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο 

ζηαηηζηηθήο. 

Σξηκελία ινγηζηηθά ζηνηρεία, 90 

εκέξεο κεηά ην ηέινο θάζε 

ηξηκήλνπ.
 
 

Δβδνκαδηαία πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηακεηαθή θαηάζηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο κε αλαθνξά ζηηο πεγέο θαη ζηηο ρξήζεηο θαζψο θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ππάξρεη θάιπςε. 

Δβδνκαδηαίσο ηελ Παξαζθεπή, 

κε αλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε 

Πέκπηε. 

ηνηρεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο εθηφο ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο  

Μεληαίσο φρη αξγφηεξα απφ 15 

εκέξεο κεηά ην ηέινο θάζε κήλα 

-απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζε 

επφκελεο δηαβηβάζεηο ζε 

πεξίπησζε αλαζεψξεζεο. 

ηνηρεία ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεψλ 

πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί) ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξάηνπο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηεο  

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ησλ λνζνθνκείσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Σξηκεληαίσο, εληφο 55 εκεξψλ 

κεηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ.
  

ηνηρεία ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεψλ 

πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί) γηα ην Κξάηνο θαη ηα λνζνθνκεία 

Μεληαίσο, 30 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα. 

Γεκφζην Υξένο θαη λέεο εγγπήζεηο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε πξνο ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Μεληαίσο, εληφο ελφο κήλα. 
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Καηαζηάζεηο εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη ηζνινγηζκνί ησλ 30 

κεγαιπηέξσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, βάζεη ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. 

Σξηκεληαίσο, ηξεηο κήλεο κεηά 

ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ. 

ηνηρεία επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ (απνδεκηψζεηο θαη 

πξνθαηαβνιέο), δαπάλεο θεθαιαίσλ θαη επηδνηήζεηο θαιππηφκελεο 

απφ θνηλνηηθέο πξνθαηαβνιέο ή επηιέμηκεο γηα απνδεκίσζε απφ ηελ 

ΔΔ κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ θαη 

έρνπλ εηδηθά ζπκθσλεζεί κε ηελ ΔΔ  

Μεληαίσο εληφο ηξηψλ 

εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο θάζε 

κήλα 

Μεληαία θαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο 

πξνυπνινγηζκνχ  

Μεληαίσο ζην ηέινο θάζε κήλα. 

Μεληαία ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ Μεληαίσο ζην ηέινο θάζε κήλα  

Έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνιηηηθήο  Μεληαίσο ζην ηέινο θάζε κήλα 

  

 

Παξέρνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Δβδνκαδηαίσο θάζε επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα 

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο – ζπγθεληξσηηθνί λνκηζκαηηθνί ηζνινγηζκνί ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ   

Μεληαίσο 30 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα 

Δμέιημε ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ
2
 

Μεληαίσο 15 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα 

Δμσηεξηθέο ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλακελφκελσλ εμειίμεσλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 

Μεληαίσο 30 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε κήλα 

Έθζεζε γηα ηε ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο  Δβδνκαδηαίσο ηελ επφκελε 

εξγάζηκε 

Έθζεζε  γηα ηελ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο  

Σξηκεληαίσο 15 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ζχκθσλα 

κε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ 

Έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ ηξηκεληαίσλ δνθηκψλ 

θνπψζεσο  

Σξηκεληαίσο 15 εκέξεο κεηά ην 

ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ζχκθσλα 

κε ηε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ 

Αλαιπηηθή έθζεζε επί ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο κε αλαθνξά θαη επεμήγεζε γηα ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ινγαξηαζκψλ 

Δβδνκαδηαίσο ηελ επφκελε 

εξγάζηκε 

 

                                                 
2
 Όιεο νη κνξθέο εξγαιείσλ δαλεηζκνχ θαη θεθαιαίνπ θαζψο επίζεο θαη νη θαζαξέο θαηαζέζεηο ζηηο 

ζπγαηξηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ 
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Παξάξηεκα 2 – Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο  

 

Γεληθά  

 

- Ο ζθνπφο ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Σακείν) είλαη λα 

δηαηεξήζεη ηε ζηαζεξφηεηα ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ρνξεγψληαο ίδηα 

θεθάιαηα ζε πεξίπησζε ζεκαληηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ θεθαιαίσλ.  

- Σν Σακείν δελ ζα ζηεξίδεη ηε ξεπζηφηεηα, ε νπνία ζα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο.  

- Σα ίδηα θεθάιαηα ζα παξέρνληαη κε ηε κνξθή πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα κε άδεηα ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ζα κεηαηξέπνληαη ζε θνηλέο, ζε 

επφκελν ζηάδην θαη ζχκθσλα κε θαλφλεο πνπ ζα εμεηδηθεπζνχλ πεξαηηέξσ ζηε 

λνκνζεζία ζέζπηζεο ηνπ Σακείνπ.  

- Η ζπκκεηνρή ζην Σακείν ζα είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζα ελεξγνπνηείηαη φηαλ δελ 

θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, φπσο έρνπλ νξηζηεί γηα 

ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, σο αξκφδηα 

επνπηηθή αξρή θαη φηαλ δελ κπνξεί λα βξεζεί άιιε ηδησηηθή ιχζε. 

- Δάλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ δχλαληαη λα ζπγθεληξψζνπλ εγθαίξσο επηπξφζζεηα 

θεθάιαηα γηα λα απνπιεξψζνπλ ην Σακείν, ζα εθαξκφδεηαη ζρέδην αλαδηάξζξσζήο 

ηνπο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Σακείν, θαη’ εθαξκνγήλ ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

- Σν Σακείν ζα ηδξπζεί  κε εηδηθή ειιεληθή λνκνζεζία. 

- Πξνβιέπεηαη αξρηθή επηαεηήο δηάξθεηα. Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ ε 

θπξηφηεηα ηνπ Σακείνπ πεξλά ζην Διιεληθφ Γεκφζην, κέρξη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Σακείνπ. 

 

Ννκηθφ Καζεζηψο 

 

- Σν Σακείν ζα δεκηνπξγεζεί σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ψζηε λα εληζρπζεί 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ (π.ρ. γηα δηεπθφιπλζε πξνζιήςεσλ θαη 

απνδνρψλ ηνπ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). 

 

Κεθάιαηα 

 

- Σν Σακείν ζα ρξεκαηνδνηείηαη κε πνζφ 10 δηο επξψ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε απφ 

πεγέο πξνεξρφκελεο απφ ην θνηλφ πξφγξακκα ΔΔ/ΓΝΣ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θίλδπλνο 

δεκηψλ αλαιακβάλεηαη πιήξσο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε σο θχξηνο κέηνρνο ηνπ 

Σακείνπ. Η αγνξά ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηνπ Σακείνπ ζα γίλεη ηνηο κεηξεηνίο. 

 

Οξγαλσηηθά δεηήκαηα  

 

- Σν Σακείν ζα δηνηθείηαη απφ έλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ (1) έλαλ 

επηθεθαιήο, έλαλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή θαη ηξεηο δηεπζπληέο πνπ ζα νξίδνληαη απφ 

ηνλ Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ, θαη (2) δχν ex officio δηεπζπληέο πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε ΔΚΣ 

ζα νξίζνπλ έλαλ παξαηεξεηή πνπ ζα ζπκκεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (κε ηελ επηθχιαμε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

παξαηεξεηή ηεο Δ. Δπηηξνπήο, ηεο εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ 

θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ) 
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- Ο επηθεθαιήο, ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο θαη νη κε ex officio δηεπζπληέο ζα απαηηείηαη 

απφ ηελ λνκνζεζία λα είλαη άηνκα εγλσζκέλνπ ηξαπεδηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

θχξνπο ζηελ Διιάδα, ζηελ ΔΔ ή δηεζλψο. 

- Καζέλαο απφ ηνπο επηθεθαιήο θαη κε ex officio δηεπζπληέο  ζα νξίδεηαη γηα δηάξθεηα 

πέληε εηψλ, αλαλεψζηκε γηα δχν αθφκα έηε θαη ζα αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κφλν 

θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ κεηά απφ αίηεκα είηε ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο ΣηΔ είηε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ φηαλ (1) δελ είλαη πιένλ ηθαλφο 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηα απαηηνχκελα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ ή (2) θξηζεί έλνρνο γηα 

ζνβαξή παξάλνκε ζπκπεξηθνξά. 

- Καλέλα κέινο ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

- Η λνκνζεζία ζέζπηζεο ηνπ Σακείνπ ζα πξνβιέπεη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππφ ηνπ 

λφκνπ θαζεθφλησλ ηνπο, νχηε ν Γηνηθεηήο ηεο ΣηΔ, νχηε θάπνην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ ζα αλαδεηήζνπλ ή ιάβνπλ νδεγίεο απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ή απφ άιιν θξαηηθφ θνξέα. 

- Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα παξνπζηάδεη εμακεληαίεο εθζέζεηο ζηελ ειιεληθή Βνπιή, 

ηελ Δ.Δ., ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ. 

- Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαιχπηνληαη απφ ην ίδην ην Σακείν. 

 

Δμνπζίεο ηνπ Σακείνπ 

 

- Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ην Σακείν ζα έρεη νξηζκέλεο εμνπζίεο ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη, θαη νη νπνίεο ζα αζθνχληαη 

κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ ΣηΔ. Οη εμνπζίεο ηνπ Σακείνπ ζα αζθνχληαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΣηΔ θαη πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα 

εμήο : 

-λα απαηηεί απφ ηελ ΣηΔ λα ηνπ παξέρεη γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θάζε 

πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ  

-λα νξίδεη έλα κέινο ζην Γ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

-λα απαηηεί απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηελ ππνβνιή ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο 

-λα έρεη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο (βέην) ζε απνθάζεηο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο (επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, απφδνζε κεξηζκάησλ, ζέκαηα κηζζνδνζίαο, 

ξεπζηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ παζεηηθνχ θ.ιπ.) 

-λα ζπγθαιεί ηε Γ ησλ κεηφρσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φπσο νξίδεη ην 

εηαηξηθφ δίθαην 

-λα απαηηεί ηε κεηαηξνπή ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζε θνηλέο, φηαλ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα αδπλαηεί  λα θαιχπηεη (1) ην ειάρηζην χςνο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ φπσο νξίδεη ην ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην ή (2) νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη απφ ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Η λνκνζεζία ζέζπηζεο ηνπ Σακείνπ, ζα εμεηδηθεχζεη 

πεξαηηέξσ κηα αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηηο ηηκέο κεηαηξνπήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ Σακείνπ, ηα λνκηθά 

θαηνρπξσκέλα  δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

-λα πξνρσξά ζε δηαγλσζηηθέο κειέηεο θαη εηδηθνχο ειέγρνπο κε ηε βνήζεηα 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα λα αμηνινγείηαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο 

φηαλ ην Σακείν θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην. 
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- Η ΣηΔ, κε ηελ ηδηφηεηα ηεο σο επνπηηθφο θνξέαο γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη ην Σακείν ζα λνκηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέγηζηε δπλαηή αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ νξίδεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

 

Κξηηήξηα γηα ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ 

  

- Σα θξηηήξηα γηα νπνηαδήπνηε αχμεζε θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19.11.2008 (Ν 560/2008 κέηξα ζηήξημεο γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα). Η ρνξήγεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ππφθεηηαη εηδηθφηεξα ζηα 

παξαθάησ θξηηήξηα. 

 

- Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα θαηαβάιινπλ κε ζσξεπηηθή απνδεκίσζε κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο ηεο αγνξάο, εθηφο εάλ ε αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο δηθαηνινγεί κία 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε. Μία κε ζσξεπηηθή απνδεκίσζε κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο 

αγνξάο κπνξεί λα είλαη είηε 10% (φπσο νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ απφθαζε) ή 

εμαξηψκελε απφ ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ, κεηαμχ 7% θαη 9.3%, ελψ ην θεθάιαην πξψηεο βαζκίδαο (tier 1) γηα βαζηθά 

πγηή πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη θαλνληθά λα απνδεκηψλεηαη κε φρη ιηγφηεξν απφ 

9%.  

- Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ζα θαηαβάιινπλ κεξίζκαηα ή εμνθινχλ θνππφληα ζε 

πβξηδηθφ θεθάιαην, εθηφο αλ είλαη ππνρξεσκέλα εθ ηνπ λφκνπ λα ην θάλνπλ, θάηη πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε θεξδνθφξνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (ελ ηνχηνηο ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ζα επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνζεκαηηθά γηα λα 

παξνπζηάζεη θέξδε). 

- Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα επαλαγνξάζεη ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ζην ίδην 

πνζφ κε απηφ πνπ επελδχζεθε αξρηθά ζε απηφ. Μεηά απφ 5 ρξφληα νη κεηνρέο πξέπεη 

λα επαλαθηεζνχλ ή πξέπεη λα απνδεκησζνχλ κε πξφζηηκν. Αλ δελ κπνξνχλ λα 

επαλαθηεζνχλ γηαηί δελ θαιχπηνληαη ηα θξηηήξηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε θνηλέο κεηνρέο.   

 

Έγθξηζε ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

 

- Κάζε ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ θαη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζηφρν λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα αλαθηήζεη ηε βησζηκφηεηά ηνπ ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ αλαδηάξζξσζεο, φηη ζα επηηεπρζεί ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο αλάκεζα ζηνπο 

κεηφρνπο θαη φηη ζα πεξηνξηζηεί ε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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ΔΛΛΑΓΑ: Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο 
 

6 Απγνχζηνπ 2010 

 

 

1.      Σν παξφλ Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο (TM) πξνζδηνξίδεη  ην πιαίζην 

ζπλελλφεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο νξηζκνχο ησλ δεηθηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο πνζνηηθνχο 

ζηφρνπο (θξηηήξηα απφδνζεο θαη ελδεηθηηθνί ζηφρνη), νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Πνιηηηθήο. Πεξηγξάθεη επίζεο ηηο κεζφδνπο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ. Θα 

πξνβνχκε ζε δηαβνπιεχζεηο κε ην Σακείν, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΚΣ πξηλ απφ 

ηελ ηξνπνπνίεζε κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα επηζηνιή, ή ηε ζέζπηζε 

λέσλ κέηξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα απνθιίλνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη 

ζα παξάζρνπκε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ην  Σακείν ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2.      Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φια ηα ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ξνέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπλάιιαγκα, ζα απνηηκψληαη ζε φξνπο «ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» φπσο νξίδνληαη αθνινχζσο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην, ηα νπνία ζα κεηξψληαη ζε φξνπο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απηέο 

πνπ δηακνξθψζεθαλ ηελ 30ή Απξηιίνπ 2010. πγθεθξηκέλα, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη σο €1 = 1.3315 Γνιάξηα ΗΠΑ, €1 = 

125.81 Γηέλ Ιαπσλίαο, €1.135 = 1 ΔΣΓ (Δηδηθά Σξαβερηηθά Γηθαηψκαηα) 

Γεληθή Κπβέξλεζε 

 

3.      Οξηζκφο: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Γεληθή Κπβέξλεζε 

πεξηιακβάλεη: 

 Σελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε. Απηή πεξηιακβάλεη: 

 

o Σνπο θνξείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, φπσο 

νξίδνληαη ζην θεθάιαην 2 ηνπ λφκνπ 2362/1995 ζρεηηθά κε ηε «Γεκφζηα 

Λνγηζηηθή, Έιεγρνο ησλ Κπβεξλεηηθψλ Γαπαλψλ θαη άιινη Καλνληζκνί».  

 

o Άιινη θνξείο ή θνλδχιηα εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (ΚΔΠ) πνπ δελ απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά νη θαλφλεο ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ 95) («ΔΟΛ 95 Δγρεηξίδην 

γηα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο»), ηνπο εληάζζεη ζηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε. 

 

 Σελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ πεξηιακβάλεη δήκνπο, λνκαξρίεο θαη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ θαη εηδηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ 
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νξγαληζκψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο, νη νπνίνη ηαμηλνκνχληαη σο ηνπηθέο αξρέο, 

ζχκθσλα κε ην ΔΟΛ 95 (ESA 95). 

 

 Σα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα ηακεία πνπ ηδξχζεθαλ θαη 

θαηαρσξήζεθαλ σο Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηα κεηξψα ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 

 

 Ο νξηζκφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηπρφλ λέα ηακεία, ή 

άιια εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 

πξνγξάκκαηα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο ελέξγεηεο δεκνζηνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα. Η θπβέξλεζε ζα ελεκεξψλεη ακέζσο ην ΓΝΣ, ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΚΣ γηα ηπρφλ δεκηνπξγία ηέηνησλ λέσλ ηακείσλ, 

πξνγξακκάησλ ή θαη νληνηήησλ. Η γεληθή θπβέξλεζε, φπσο κεηξάηαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ πεξηιακβάλεη θνξείο πνπ έρνπλ εθ λένπ 

θαηεγνξηνπνηεζεί απφ εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε γεληθή θπβέξλεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2010. 

4.      Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ : Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Τπ.Οηθ.) ζα παξέρεη ζηελ 

Δπξσπατθή επηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα κεληαία έζνδα 

θαη ηηο κεληαίεο δαπάλεο, ηηο απνπιεξσκέο  εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρξένπο, ηελ 

έθδνζε λένπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρξένπο, ηηο κεηαβνιέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φια ηα άιια κέζα ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ησλ θαζπζηεξνχκελσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Σα δεδνκέλα ζα παξέρνληαη κέζα ζε 30 εκέξεο. 

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα παξέρεη αλαιπηηθά κεληαία ζηνηρεία γηα ην ελεξγεηηθφ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζε ζπλέπεηα κε 

ηελ θαηαγξαθή λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

ΠΟΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΗ, ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΑΝΩΣΑΣΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΕΥΟΤ ΑΠΟΔΟΗ: ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Α. Αλψηαην φξην ζην Σξνπνπνηεκέλν Πξσηνγελέο Σακεηαθφ Ηζνδχγην ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο  

(Κξηηήξην Απφδνζεο) 

5.      Οξηζκφο : Σν Σξνπνπνηεκέλν Πξσηνγελέο Σακεηαθφ Ιζνδχγην ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο  (ΣΠΣΙΓΚ) νξίδεηαη σο ν Σξνπνπνηεκέλν Σακεηαθφ Ιζνδχγην ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο (TΣΙΓΚ) κείνλ ηηο πιεξσκέο ηφθσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ο 

TΣΙΓΚ νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ ηακεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηακεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

ηελ κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηε 

κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη ηε κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ θνλδπιίσλ εθηφο 

πξνυπνινγηζκνχ (extra budgetary funds). Σα έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο εμαηξνχληαη απφ 
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ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο. Οη ελέξγεηεο θαζαξνχ δαλεηζκνχ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζα 

εγγξάθνληαη σο ηακεηαθέο δαπάλεο.  

 Σν ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Σν ηακεηαθφ 

ηζνδχγην ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα κεηξάηαη «πάλσ απφ ηε 

γξακκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ», βαζηδφκελν ζηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (επαλαιακβαλφκελα έζνδα ζπλ κε επαλαιακβαλφκελα έζνδα 

κείνλ επηζηξνθέο θφξσλ) κείνλ ηηο ηαθηηθέο δαπάλεο (νη ηαθηηθέο δαπάλεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ πεξηιακβάλνπλ ηα ρξενιχζηα θαη ηηο θεθαιαηαθέο 

κεηαβηβάζεηο ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέζσ νκνιφγσλ αιιά 

πεξηιακβάλνπλ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, επηδνηήζεηο πξνο ηα ηακεία θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο, 

απνδηδφκελνπο πφξνπο, πιεξσκέο ζε αληάιιαγκα ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο ΓΔΗ, πιεξσκέο ηφθσλ, πιεξσκέο 

γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ζε ηακεηαθή βάζε θαη δαπάλεο γηα ην ΝΑΣΟ πιελ 

ησλ εζφδσλ απφ ην ΝΑΣΟ) ηνπ θξαηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ φπσο δεκνζηεχνληαη 

κεληαία απφ ηνλ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 

ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέζσ νκνιφγσλ θαη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ, 

φπνπ ην θξάηνο ή ε θεληξηθή θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηηο πιεξσκέο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 Σν ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Σν ηακεηαθφ 

ηζνδχγην ηνπ δεκνζίνπ πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεσλ ζα κεηξάηαη «πάλσ απφ ηε 

γξακκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ», βαζηδφκελν ζηα έζνδα κείνλ ηηο δαπάλεο 

επελδχζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ φπσο δεκνζηεχνληαη 

κεληαία απφ ηνλ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ επελδχζεσλ. 

 Ζ κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο νξίδνληαη κε βάζε ηηο ζπλαιιαγέο, σο ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνζαξκνζκέλε γηα κεηαβνιέο απνηίκεζεο απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

o Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ (αιιά δελ 

πεξηνξίδνληαη) ζηηο θαηαζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο θαη ηηο θαηαζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο εγρψξηεο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Οη 

θαηαζέζεηο ζα κεηξψληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ ηφθσλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή λνκηζκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ έξεπλαο. 

o Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ (αιιά δελ 

πεξηνξίδνληαη) βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ην εγρψξην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πξνο ηελ 
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ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε νλνκαζηηθή αμία, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή 

λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ έξεπλαο. 

 Ζ κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ νξίδνληαη κε βάζε ηηο ζπλαιιαγέο σο ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απηνδηνίθεζεο πξνζαξκνζκέλε γηα κεηαβνιέο απνηίκεζεο 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο· κείνλ ηε κεηαβνιή ζην απφζεκα ησλ πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

o Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ 

 Καηαζέζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

θαη άκεζεο θαηαζέζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζην εγρψξην 

εκπνξηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη έκκεζεο θαηαζέζεηο ζην ακνηβαίν 

θεθάιαην ηνπ ΙΚΑ. Οη θαηαζέζεηο κεηξψληαη ζε νλνκαζηηθή αμία, 

εμαηξνχκελσλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ηφθσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηαγξαθή λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 Καηνρή άκεζσλ θαη έκκεζσλ κεξηδίσλ (κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ ΙΚΑ), απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κεηνρψλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζήλαο.  

 Άκεζε ή έκκεζε θαηνρή κνλάδσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

εθδηδφκελσλ απφ εηαηξίεο ειιεληθήο δηαρείξηζεο (δηαθνξεηηθψλ απφ 

ην ακνηβαίν θεθάιαην ηνπ ΙΚΑ).  

 Καηνρή νκνιφγσλ θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξενγξάθσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζην εζσηεξηθφ, καθξνπξφζεζκσλ ρξενγξάθσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ θαη ηα νπνία ρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη έκκεζε θαηνρή κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

ΙΚΑ. Οη θαηνρέο ζα κεηξνχληαη ζε νλνκαζηηθή αμία. 

 Σξαπεδηθά νκφινγα εμσηεξηθνχ. 

o Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ 

κέζσ έξεπλαο. 

o Η κεηαβνιή ζην απφζεκα ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ 

λνζνθνκείσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

o Ζ κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

θνλδπιίσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (ΚΔΠ) νξίδνληαη κε βάζε ηηο 

ζπλαιιαγέο σο ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

ΚΔΠ πξνζαξκνζκέλε γηα κεηαβνιέο απνηίκεζεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Σα ΚΔΠ δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ΔΛΓΑ θαη ηνλ 

ΟΠΔΚΔΠΔ. 

o Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ: 
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 Καηαζέζεηο ησλ ΚΔΠ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη άκεζεο 

θαηαζέζεηο ησλ ΚΔΠ ζην εγρψξην εκπνξηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη 

θαηαζέζεηο κεηξψληαη ζε νλνκαζηηθή αμία, εμαηξνχκελσλ ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ ηφθσλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή λνκηζκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 Καηνρή κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζήλαο.  

 Άκεζε ή έκκεζε θαηνρή κνλάδσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

εθδηδφκελσλ απφ εηαηξίεο ειιεληθήο δηαρείξηζεο.  

 Καηνρή νκνιφγσλ θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

 Σξαπεδηθά νκφινγα εμσηεξηθνχ. 

o Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο ηα ΚΔΠ, 

ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή λνκηζκαηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

6. Λνηπέο Πξνβιέςεηο.  

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πξσηνγελείο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη δελ πεξηιακβάλνπλ πιεξσκέο ζρεηηδφκελεο κε 

ηελ ζηήξημε θαη ζηξαηεγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. πλαιιαγέο  πνπ κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ην ηζνδχγην 

πεξηιακβάλνπλ δάλεηα πξνο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη επελδχζεηο ζε 

θεθάιαην ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ (αληαπνδνηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε), 

κε-αληαπνδνηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε, θαη εμαγνξά πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ. Παξφια απηά, ρξεκαηνπηζησηηθέο ελέξγεηεο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο 

εγγπήζεσλ ή παξνρήο ξεπζηφηεηαο, ζα αλαθέξνληαη άκεζα ζηα ζηειέρε ηνπ ΓΝΣ, 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΚΣ.  

 Γηα ην 2010, νη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε 

νκφινγα θαη θαιπκκέλεο εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ ηηο πξσηνγελείο 

δαπάλεο. Οκνίσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, νη κεηαβνιέο ησλ πιεξσηέσλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα εμαηξεζνχλ 

απφ ηε κεηαβνιή ησλ θαζαξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηακείσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο· ε κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ησλ ΚΔΠ ζα εμαηξεζεί απφ ην ηξνπνπνηεκέλν πξσηνγελέο ηακεηαθφ 

ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. Ωζηφζν, απφ ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη κεηά, ηα ζηνηρεία απηά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

 

7. Ρπζκηζηήο εζφδσλ. Πεξαηηέξσ, απηφ ην θξηηήξην επίδνζεο ζα πξέπεη λα 

αλαπξνζαξκνζηεί πξνο ηα πάλσ γηα ηπρφλ θαιχηεξε απφδνζε εζφδσλ ζηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε έλαληη ησλ ηξερφλησλ πξνβιέςεσλ, φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: Έζνδα 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ζσξεπηηθά απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2010) 

 Ινχληνο 2010: 25,056 εθ. επξψ 

 επηέκβξηνο 2010: 41.232 εθ. επξψ 
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 Γεθέκβξηνο 2010: 58.382 εθ. επξψ 

 

8. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 

 ηνηρεία γηα ην ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ ηαθηηθνχ θαη θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα 

παξέρνληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ ΔΚΣ θαη ζην ΓΝΣ απφ ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ 

κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα. Σα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηηο κεληαίεο αλαθνξέο πνπ 

δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σα δεδνκέλα ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζηνηρεία γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία κε νκφινγα, θαη γηα ηηο 

θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ. 

 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θαη ησλ θνλδπιίσλ εθηφο 

πξνυπνινγηζκνχ  ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζην ΓΝΣ, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη ζηελ ΔΚΣ απφ ηε Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εληφο 

ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα. Σα δεδνκέλα γηα πιεξσηένπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ζα παξέρνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο. 

 

 

Β. Αλψηαην φξην Πξσηνγελψλ Γαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

(Κξηηήξην Απφδνζεο) 

9. Οξηζκφο: Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχληαη 

απφ ηηο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπλ ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ) κείνλ ηηο δαπάλεο γηα ηφθνπο 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πξσηνγελείο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο πνπ ειέγρνληαη 

γηα ην Κξηηήξην Απφδνζεο απνθιείνπλ ηπρφλ πιεξσκέο ζε κεηξεηά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γαπάλεο πνπ κπνξνχλ λα 

εμαηξεζνχλ απφ ην ηζνδχγην πεξηιακβάλνπλ δάλεηα πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη επελδχζεηο ζε ίδηα θεθάιαηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (αληαπνδνηηθή 

αλαθεθαιαηνπνίεζε)· κε αληαπνδνηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αγνξά πξνβιεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν, θάζε ρξεκαηνδνηηθή παξέκβαζε απφ ηελ θεληξηθή ή 

γεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο 

εγγπήζεσλ ή ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ ΔΚΣ θαη ζην ΓΝΣ. 

 

10. Άιιεο πξνβιέςεηο. Οη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε 

νκφινγα θαη νη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ ηηο πξσηνγελείο 

δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. Ωζηφζν, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη έπεηηα, 

απηή ε εμαίξεζε δελ ζα ηζρχεη. 
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11. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ  ζα παξέρεη ζηνηρεία γηα ηηο κεληαίεο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ. 

 

Γ. Με-πζζψξεπζε Δγρψξησλ Λεμηπξφζεζκσλ Οθεηιψλ απφ ηε Γεληθή 

Κπβέξλεζε 

(πλερήο Δλδεηθηηθφο ηφρνο) 

 

12. Οξηζκφο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εγρψξηεο ιεμηπξφζεζκεο 

νθεηιέο νξίδνληαη σο ινγαξηαζκνί πιεξσηένη πξνο ηνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο φηαλ 

έρνπλ παξέιζεη 90 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαζνξίδεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηε ζχκβαζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ζε 90 εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ 

ρξέσζεο. Σα ζηνηρεία ζα παξέρνληαη εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα. 

Η ζπλερήο κε-ζπζζψξεπζε ησλ εγρψξησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ νξίδεηαη σο ε κε 

ζπζζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζην ηέινο θάζε κήλα θαηά ηε δηάξθεηα εθείλνπ ηνπ 

ηξηκήλνπ φπνπ ν ελδεηθηηθφο ζηφρνο είλαη ππφ παξαθνινχζεζε.  

 

13. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα παξέρεη ζηνηρεία γηα ηηο 

κεληαίεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηηο δαπάλεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο νξίδνληαη 

παξαπάλσ. Σα ζηνηρεία ζα παξέρνληαη εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο ηνπ 

κήλα. 

 

Γ. Αλψηαην φξην πλνιηθνχ Υξένπο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

(Κξηηήξην Απφδνζεο) 

 

14. Οξηζκφο: Σν ζπλνιηθφ απφζεκα ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

αλαθέξεηαη ζην ρξένο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ηξερνπζψλ 

αθαζάξηζησλ ππνρξεψζεσλ ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Θα πεξηιακβάλεη, αιιά 

δελ ζα πεξηνξίδεηαη ζε, ππνρξεψζεηο ζε κνξθή ηίηισλ θαη δαλείσλ. Θα απνθιείνληαη νη 

πιεξσηένη ινγαξηαζκνί. Σν ρξένο ζα πξέπεη λα κεηξάηαη ζε νλνκαζηηθή αμία. Η 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εθαξκνζηεί ζε θάζε κνξθή ρξένπο 

απνηηκεκέλνπ ζε λφκηζκα εθηφο επξψ. Η ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ζα ηζρχεη γηα ην ρξένο κε θάιπςε πιεζσξηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ δείθηε πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ πξάμε ρξένπο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην αλψηαην φξην 

γηα ην χςνο ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο δελ ζα πεξηιακβάλεη ρξένο πνπ 

πξνθχπηεη απφ πιεξσκέο γηα αλαδηάξζξσζε ηξαπεδψλ, φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα. Απηφ πεξηιακβάλεη δάλεηα πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επελδχζεηο ζε 

κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (αληαπνδνηηθή 

αλαθεθαιαηνπνίεζε), κε αληαπνδνηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη εμαγνξά πξνβιεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν, θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξάμε ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο γηα ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε ησλ 

εγγπήζεσλ ή ε παξνρή ξεπζηφηεηαο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο Διιεληθήο 
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Γεκνθξαηίαο ζε repos κεηαμχ μέλσλ θαη εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζην ΓΝΣ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΚΣ. 

15. Πξνζαξκνγέο: Σν αλψηαην φξην ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζα πξνζαξκνζηεί πξνο ηα πάλσ (ή πξνο ηα θάησ) θαηά ην πνζφ πηζαλήο 

αλαζεψξεζεο πξνο ηα πάλσ (ή πξνο ηα θάησ) ησλ απνζεκάησλ ρξένπο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2009. Δπηπιένλ, ην αλψηαην φξην ζην ζπλνιηθφ 

απφζεκα ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα αλαζεσξεζεί επίζεο πξνο ηα πάλσ απφ ην 

πνζφ ηνπ ρξένπο πνπ ζα αλαιάβεη ε θεληξηθή θπβέξλεζε κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ηνκέα ησλ ζηδεξνδξφκσλ.  

 

16. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ: ηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ απφζεκα ρξένπο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζα παξέρνληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ απφ ην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ρξένπο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην 

ελεκεξσηηθφ δειηίν δεκνζίνπ ρξένπο, ην αξγφηεξν 30 εκέξεο κεηά ην ηέινο θάζε κήλα. 

 

E. Αλψηαην φξην γηα λέεο εγγπήζεηο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

(Κξηηήξην Απφδνζεο) 

17. Οξηζκφο: Σν αλψηαην φξην γηα λέεο εγγπήζεηο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη λέεο εγγπήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο, θαζψο θαη λέεο εγγπήζεηο 

πνπ ρνξεγνχληαη απφ θάζε άιιε νληφηεηα πνπ θαηαηάζζεηαη, ζχκθσλα κε ην ΔΟΛ95, 

ππφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΣΔΜΠΜΔ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζην αλψηαην φξην. Σν αλψηαην φξην ζα απνθιείεη εγγπήζεηο ζηήξημεο 

ηξαπεδψλ θαη εγγπήζεηο ζπλδεφκελεο κε ρξεκαηνδνηνχκελα δάλεηα ηεο ΔΣΔπ. Νέεο 

εγγπήζεηο είλαη εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Οη ηειεπηαίεο 

ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο εγγπήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία ιήμεο παξαηείλεηαη 

πέξαλ ησλ αξρηθψλ ζπκβαηηθψλ δηαηάμεσλ. 

18. Άιιεο δηαηάμεηο. Σν θξηηήξην απφδνζεο ηνπ ηέινπο επηεκβξίνπ 2010 γηα ηηο λέεο 

εγγπήζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα απνθιείεη θάζε λέα εγγχεζε πνπ 

παξέρνληαη απφ θνξείο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΣΔΜΠΜΔ), εθηφο απφ ην θξάηνο. Γηα 

ην θξηηήξην απφδνζεο ηνπ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηηο λέεο εγγπήζεηο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο, νη παξάγνληεο απηνί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε ζσξεπηηθή βάζε 

μεθηλψληαο απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 2010. 

19. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ: Όιεο νη λέεο εγγπήζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο, πξνζδηνξίδνληαο πνζά θαη δηθαηνχρνπο. Σν Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζα παξέρεη ηα ζηνηρεία ζε κεληαία βάζε εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ 

κεηά ην ηέινο θάζε κήλα. Οη κε θξαηηθνί θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηηο λέεο εγγπήζεηο πνπ έδσζαλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο ζε κεληαία βάζε εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο θάζε κήλα. 

 

Σ. Με ζπζζψξεπζε εμσηεξηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(πλερέο Κξηηήξην Απφδνζεο) 

20. Οξηζκφο: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο εμσηεξηθή ιεμηπξφζεζκε 

νθεηιή νξίδεηαη ε πιεξσκή νθεηιήο (ρξένπο) ζε κε θαηνίθνπο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ή έρεη 

εγγπεζεί ε Γεληθή Κπβέξλεζε, πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο επηά εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ ε νθεηιή θαζίζηαηαη πιεξσηέα. Σν θξηηήξην απφδνζεο ζα εθαξκφδεηαη ζε 
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ζπλερή βάζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

21. Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ: Σν απφζεκα ησλ εμσηεξηθψλ εθπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο ζα παξέρεηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο κε ρξνληθή 

πζηέξεζε πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο επηά εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο. 

 

Ε. πλνιηθή Παξαθνινχζεζε θαη απαηηνχκελεο εθζέζεηο 

22.  Η απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξαθνινπζείηαη κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

παξέρνπλ ζηελ Δ. Δπηηξνπή, ζηελ ΔΚΣ θαη ζην ΓΝΣ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Οη αξρέο ζα ελεκεξψλνπλ ην 

ΓΝΣ, ηελ Δ.Δ. θαη ηελ ΔΚΣ γηα ηπρφλ αλαζεψξεζε ζηνηρείσλ. 

 

Ζ. Παξαθνινχζεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ζηφρσλ 

23. Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν Κνηλνβνχιην ελέθξηλε 

μερσξηζηέο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην δεκφζην 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηα κέζα Ινπιίνπ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζχκθσλα 

κε ην πξφγξακκα ήηαλ ην ηέινο επηεκβξίνπ. Η αλαινγηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ λφκνπ 

απηνχ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ζα νινθιεξψζεη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο γηα ηα θχξηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία έσο 

ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010, ε νπνία ζα επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηα κεγαιχηεξα 

επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία έσο ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ 2011. Απηή ε αλαινγηζηηθή 

αμηνιφγεζε ζα θαζνξίζεη θαηά πφζνλ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο ζην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα γηα λα ζπγθξαηεζεί ε αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ ζε 

2,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 2010-2060. Σπρφλ αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο 

ησλ παξακέηξσλ ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε Ινπλίνπ 2011 ζε 

δηαβνχιεπζε κε ηελ ΔΔ/ΓΝΣ/ΔΚΣ θαη κηα πιήξε αμηνιφγεζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ 

θαη ηακείσλ πξφλνηαο ζα νινθιεξσζεί έσο ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

24. Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δέθα κεγαιχηεξεο δεκηνγφλεο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Οη δέθα κεγαιχηεξεο δεκηνγφλεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζα 

θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηα θαζαξά έζνδα ηνπ 2009, κεηά απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σα θαζαξά έζνδα ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά 

πξφηππα. Ωζηφζν, νη δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα ΓΠΥΠ. 

 


