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Αγαπεηνί θχξηνη Juncker, Rehn and Trichet,
ηελ επηζπλαπηφκελε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο
Πνιηηηθήο (ΜΟΥΠ) θαη ηνπ Μλεκνλίνπ ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο
(ΜΠΟΠ) ηεο 3εο Μαΐνπ θαη 6εο Απγνχζηνπ 2010, πεξηγξάθνπκε ηελ πξφνδν θαη ηα επφκελα βήκαηα
πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ην
νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ζην πιαίζην ηεο
δαλεηαθήο ζχκβαζεο. Οη πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο παξακέλνπλ πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ
επίηεπμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ ηφλσζε ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, δηαζθαιίδνληαο
παξάιιεια φηη ε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο είλαη δίθαηε θαη ηζφηηκε.
πλερίδνπκε λα ζεκεηψλνπκε πξφνδν κε ην νηθνλνκηθφ καο πξφγξακκα:


Σν πνζνηηθά θξηηήξηα απφδνζεο πνπ είραλ ηεζεί γηα ην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ έρνπλ φια
επηηεπρζεί. Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα ζπλέρηζε λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο γηα ην
έιιεηκκα θαη ηηο δαπάλεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα,
θαζψο θαη κέζσ κηαο ζηξαηεγηθήο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πέξα απφ ηνπο ζηφρνπο. Απηφ έρεη αληηκεησπίζεη ηηο κεησκέλεο εηζπξάμεηο εζφδσλ, αλ θαη
ππήξμαλ θαη άιια πξνβιήκαηα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ καο πξνγξάκκαηνο,
φπσο νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζε θνξείο εθηφο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (απνθιίλνληαο απφ
ηνλ ελδεηθηηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο). Πηζηεχνπκε φηη κε ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο
πξνζέγγηζεο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην ηέινο Γεθεκβξίνπ θαη
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ηνπο ζηφρνπο ησλ δαπαλψλ, αλ θαη ν ελδεηθηηθφο ζηφρνο γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο κπνξεί
λα ζπλερίζεη λα κελ επηηπγράλεηαη. Όια ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ε αλαζεψξεζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Eurostat ζεκαίλνπλ φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ην
έιιεηκκα θαηά ESA 95 είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη δελ ζα επηηεπρζεί. ην κλεκφλην
επηθεληξσλφκαζηε ζηελ ζχληαμε ελφο ηζρπξνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2011 γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο
γηα ην 2011.


Οη δεκνζηνλνκηθέο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη ζε γεληθέο
γξακκέο ζε θαιφ δξφκν. Σα δηαξζξσηηθά νξφζεκα έρνπλ επηηεπρζεί θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ
ίδξπζε εηδηθψλ νκάδσλ δξάζεο γηα ηε θνξνινγηθή δηαρείξηζε (αξκφδηεο γηα ηελ θαηάξηηζε
ζρεδίσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο)· ηε λνκνζέηεζε ηνπ ειέγρνπ αλάιεςεο
ππνρξεψζεσλ (πνπ έγηλε κε θαζπζηέξεζε κέζσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο)· ηε δεκνζίεπζε
ζηνηρείσλ γηα ηηο δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο· θαη ηε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Παξφια
απηά, ηα πξνβιήκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην 2010 ππνγξακκίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο
πνπ αληηκεησπίδνπκε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, θαη γη’ απηφ έρνπκε ζέζεη ζην κλεκφλην έλα
θηιφδνμν ρξνλνδηάγξακκα γηα πεξαηηέξσ δξάζεηο.



Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη ζηαζεξφ, θαη ε λνκνζέηεζε ηνλ Αχγνπζην ηεο
έγθξηζεο πξφζζεησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ εληζρχεη ηε ξεπζηφηεηα, ελψ ην ΣΥ ιεηηνπξγεί σο
δηθιείδα αζθαιείαο ζε θάζε θεθαιαηαθή αλάγθε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. Οη πνιηηηθέο καο
παξακέλνπλ επηθεληξσκέλεο ζηε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ γλσζηψλ αδπλακηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ην θξάηνο
έρεη ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο, φπσο αλαθέξεηαη ζην κλεκφλην.

Η πξφνδνο ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη. Πξνζθάησο, εζηηάδνπκε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, θαη κεηαμχ
ησλ επηηπρεκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ πεξηιακβάλνληαη ε απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ
κεηαθνξψλ, θαη ε πηνζέηεζε ηνπ Νφκνπ γηα ηνλ ΟΔ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ
θιάδνπ. Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ πξψηε θάζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, εξγαδφκαζηε γηα έλα θηιφδνμν
πξφγξακκα γηα ηελ επφκελε θάζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην κλεκφλην.
ηε βάζε απηή, δεηάκε ηελ εθηακίεπζε ηεο ηξίηεο δφζεο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ησλ κειψλ ηεο
Δπξσδψλεο, πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, χςνπο 6500 εθ. επξψ, ζχκθσλα κε
ηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Γεζκεπφκαζηε γηα ηελ ηήξεζε ησλ νλνκαζηηθψλ ζηφρσλ γηα ην έιιεηκκα γηα
ηελ πεξίνδν 2011-2014 φπσο νξίδνληαη κε ην Άξζξν 1(2) ηεο Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ
2010/320/EU, ελψ δεηάκε ηελ αλαζεψξεζε ησλ αλψηαησλ νξίσλ ηνπ Άξζξνπ 1(3) γηα ην δεκφζην
ρξένο έηζη ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζην
πιαίζην ηεο επηθχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ καο απφ ηε Eurostat. Δπηπιένλ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1,
δεηάκε ηε ζέζπηζε αλψηαησλ θαη θαηψηαησλ νξίσλ γηα ηα πνζνηηθά θξηηήξηα απφδνζεο γηα ηελ 31ε
Μαξηίνπ 2011 θαη 30ε Ινπλίνπ 2011 ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο. Η νινθιήξσζε ηεο ηέηαξηεο θαη ηεο
πέκπηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην Μάην ηνπ 2011 θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011
απαηηνχλ ηελ ηήξεζε ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ απφδνζεο γηα ην ηέινο Μαξηίνπ 2011 θαη ηέινο
Ινπλίνπ 2011 αληίζηνηρα.
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Πηζηεχνπκε φηη νη πνιηηηθέο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ Δπηζηνιή Πξνζέζεσλ ηεο 3εο Μαΐνπ 2010 ηνπ
ΜΟΥΠ θαη ην ΜΠΟΠ, θαζψο θαη ζηηο κεηέπεηηα επηθαηξνπνηήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
παξνχζεο πνπ επηζπλάπηεηαη), είλαη επαξθείο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δίκαζηε έηνηκνη λα αλαιάβνπκε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αλ ππάξμεη αλάγθε θαζψο νη ζπλζήθεο
αιιάδνπλ. Θα πξνβνχκε ζε δηαβνπιεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΚΣ θαζψο θαη κε ην
ΓΝΣ γηα ηελ πηνζέηεζε ηέηνησλ πνιηηηθψλ πξηλ ηελ αλαζεψξεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ
παξνχζα επηζηνιή.
Η παξνχζα επηζηνιή θνηλνπνηείηαη ζηνλ θ. Strauss-Khan.

______________________________

______________________________

Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ

Γεψξγηνο Πξνβφπνπινο

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ

Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
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ΔΛΛΑΓΑ— ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Πξννπηηθέο
1.
Ζ θπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα πξνβιέπεη ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο από ην 2011. Οη
νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ην 2010 ππνιείπνληαλ ειαθξά απφ ην αλακελφκελν, θαη ην ΑΔΠ πξνβιέπεηαη
ηψξα λα κεησζεί θαηά 4,2%. Σν 2011, αλακέλνπκε κηα ζπλνιηθή εηήζηα κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3%,
αιιά ε νηθνλνκία αλακέλεηαη λα αξρίζεη λα αλαθάκπηεη κεηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, θαζψο ε
αχμεζε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ζα ζπλδξάκεη ζε κηα ζηαδηαθή αλάθακςε, θαζψο θαη ζε ηαρεία
βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.
2.
Οη κηζζνί θαη ν πιεζσξηζκόο έρνπλ αξρίζεη λα ζπγθξαηνύληαη, ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010, ν πιεζσξηζκφο ζε ζηαζεξνχο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο έρεη πέζεη θάησ απφ ην κέζν φξν ηεο επξσδψλεο, γηα πξψηε θνξά απφ ηελ
πηνζέηεζε ηνπ επξψ. Γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ν κέζνο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 4¾%,
θαη ζα ππνρσξήζεη πεξαηηέξσ ζην 2¼% ην 2011. Δλ ησ κεηαμχ, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ
πξνβιέπνπλ ζπγθξάηεζε ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ θαζψο θαη απνθάζεηο δηαηηεζίαο ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο έρνπλ επηβξαδχλεη ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο εξγαζίαο ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, θαη απηφ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη
ησλ θπξηφηεξσλ εκπνξηθψλ καο εηαίξσλ.
3.
Ζ αλαζεώξεζε ησλ ηζηνξηθώλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Διιάδα έρεη
νινθιεξσζεί, θαη ε δπλακηθή ηνπ ρξένπο παξακέλεη ζε γεληθέο γξακκέο ζηα πξνβιεπόκελα
επίπεδα. Η Eurostat δεκνζίεπζε αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία γηα ην ρξένο θαη ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2006-09, θαη ήξε φιεο ηηο επηθπιάμεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα δεκνζηεπκέλα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Η αλαζεψξεζε αχμεζε ην έιιεηκκα ηεο Διιάδνο γηα ην 2009 ζην 15,4% ηνπ
ΑΔΠ, θαη ην δεκφζην ρξένο ζε πεξίπνπ 127% ηνπ ΑΔΠ (ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο
ηνπ 13,6% θαη πεξίπνπ 115%). Η αλαζεψξεζε απηή ζε κεγάιν βαζκφ αληαλαθιά ηε δηεχξπλζε ηνπ
νξηζκνχ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κε ηελ έληαμε ησλ ζπζηεκαηηθά δεκηνγφλσλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην ηζνδχγην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα έρεη επεξεαζηεί ιηγφηεξν, θαη ζπλερίδνπκε λα
αλακέλνπκε φηη ην ρξένο ζα κπεη ζε ζηαζεξά πησηηθή ηξνρηά απφ ην 2014, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
πξφγξακκα.
4.
Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη, θαη ην παξόλ
κλεκόλην εζηηάδεη ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνιηηηθώλ γηα ην 2011. Οη βαζηθέο
πξνηεξαηφηεηεο παξακέλνπλ ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ε δηαθχιαμε ηεο
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ε ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε
δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ζπλερή αλάπηπμε θαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο.
Γεκνζηνλνκηθέο Πνιηηηθέο
5.
Παξά ηηο πθηζηάκελεο πξνθιήζεηο, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο παξακέλεη
πξνζεισκέλε ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θάησ από ην 3% ηνπ ΑΔΠ
έσο ην 2014. Λφγσ ηεο αλαζεψξεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην 2009, απαηηείηαη
κεγαιχηεξε ζπλνιηθή πξνζαξκνγή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζηφρνπ γηα ην έιιεηκκα ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο.
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6.
Γηα ην 2010, ε θπβέξλεζε ζηνρεύεη ζηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ ζε
ηακεηαθή βάζε ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. Αλακέλνπκε κηα απφθιηζε πεξίπνπ 4 δηο επξψ ζηα
έζνδα ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο πθηζηάκελεο αδπλακίαο ζηελ είζπξαμε θφξσλ. Παξφια απηά,
αλακέλνπκε φηη απηή ε απφθιηζε ζα αληηζηαζκηζηεί πιήξσο απφ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ δαπαλψλ
ζε ζχγθξηζε κε ην φξην ησλ δαπαλψλ πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζην πξφγξακκα ηνπ Μαΐνπ, κεηψλνληαο
παξάιιεια ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί κέζα ζην έηνο. Παξφια απηά, απηφ δελ
δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ην έιιεηκκα ζε φξνπο ESA95, ν νπνίνο, ζε αληίζεζε κε ηνλ
ζηφρν ζε ηακεηαθή βάζε, πεξηιακβάλεη ηψξα ηα ειιείκκαηα ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ,
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη πιεζψξα άιισλ πξνζαξκνγψλ απφ ηακεηαθή ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε.
Καηά ζπλέπεηα, ζε φξνπο ESA95 αλακέλνπκε ην έιιεηκκα λα ππνρσξήζεη ζε 9½ % ηνπ ΑΔΠ. ε θάζε
πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαηά 6% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 παξακέλεη πξσηνθαλήο
γηα ηελ Διιάδα, θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν.
7.
Γηα ην 2011, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζηνρεύεη ζηελ επίηεπμε ηνπ
ζηόρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ύςνπο 17 δηο επξώ. Απηφ
αλαινγεί ζε έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ηνπ 7½ % ηνπ ΑΔΠ. Η επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζην πξφγξακκα
πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ εθ λένπ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο. Γηα λα
αληηζηαζκηζηνχλ θπθιηθέο θαη δηαξζξσηηθέο επηπηψζεηο ζηα έζνδα, θαη λα κεησζεί ην έιιεηκκα, ζα
ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηεο ηάμεο ηνπ 6¼ % ηνπ ΑΔΠ, ε νπνία ζα επηηεπρζεί απφ ηε
κεηαθνξά ηεο επίπησζεο κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ην 2010, απφ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ην 2011 φπσο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζην πξφγξακκα ηνπ Μαΐνπ, θαη απφ λέα κέηξα (ηεο ηάμεο ηνπ 2½% ηνπ ΑΔΠ,
βιέπε παξαθάησ). Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηακνξθψζεη έλα πξσηνγελέο έιιεηκκα ζε ηακεηαθή
βάζε, ρσξίο ηηο εγγπήζεηο, ηεο ηάμεσο ηνπ 1¾ % ηνπ ΑΔΠ, ελψ ηα έζνδα αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε
26% ηνπ ΑΔΠ. Οη κεηαβηβάζεηο ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο έρνπλ ηεζεί κε βάζε ηελ αλάγθε
πιήξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηδνκάησλ πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηε κείσζε ησλ
πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ. Σα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθή δηαρείξηζεο (βιέπε παξαθάησ)
ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ζπζζψξεπζεο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ελψ ζα είκαζηε θαη
εκπξφζεζκνη ζηηο επηζηξνθέο θφξσλ. Οη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο εθάπαμ πξνο δεκφζηνπο ππαιιήινπο
πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη ζα κεησζνχλ ζηαδηαθά θαηά ηξφπν πνπ λα είλαη ζχκθσλνο κε ην ζρέδην
ρξεκαηνδφηεζήο καο.
8.
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο γηα ην 2011 ζηεξίδεηαη
ζηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο δηθαηνζύλεο, ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο θαη βειηίσζεο ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο θπβέξλεζεο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηθαηνζχλεο, ηα κέηξα πξνζαξκνγήο
ζηνρεχνπλ ζε εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα επσκηζηνχλ ην βάξνο ελψ πινπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο
πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζηήξημε ησλ αλέξγσλ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηε ζηήξημε
ηεο νηθνλνκίαο ε ρξήζε λέσλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ έρεη πεξηνξηζηεί πξνο φθεινο ηεο πξνψζεζεο
πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο (αλ θαη ππάξρνπλ κεξηθέο δηνξζσηηθέο
βειηηψζεηο ζε πξνγελέζηεξα θνξνινγηθά κέηξα), θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηάξγεζε
αιφγηζησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα:


Πξσηαξρηθή έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ αληηκεηώπηζε δύν βαζηθώλ δηαξζξσηηθώλ
πξνβιεκάησλ, ζηηο δαπάλεο πγείαο θαη ζηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο.
Απηέο νη
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κεηαξξπζκίζεηο ζα απνθέξνπλ κεγάια νθέιε κεζνπξφζεζκα, αιιά ζα έρνπλ απνηειέζκαηα
ήδε απφ ην 2011:
 Μεηαππςθμίζειρ ζηον ηομέα ηηρ Υγείαρ (πποβλεπόμενη εξοικονόμηζη ½% ηος ΑΔΠ ηο 2011).
Η Διιάδα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πιεξψλεη πςειφηεξε ηηκή γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο
πνπ απνιακβάλεη. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ, έρνπλ ήδε πινπνηεζεί κεηαξξπζκίζεηο ην
2010, νη νπνίεο έρνπλ αξρίζεη ήδε λα απνδίδνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, θπξίσο φζνλ
αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ δαπαλψλ γηα θάξκαθα. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ην
άκεζν κέιινλ, πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά ην πξψην κηζφ ηνπ 2011, αθνινπζνχλ ηξείο
θαηεπζχλζεηο: (i) ζην ρψξν ησλ δαπαλψλ γηα θάξκαθα, επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο
ζπληαγνγξάθεζεο ζηα θχξηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο (κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2011),
θαη δηεχξπλζε ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο ησλ ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ, (ii) δηνηθεηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο ησλ
ηαηξηθψλ παξαπεκπηηθψλ ζε ηδησηηθά θέληξα (κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2011), ηελ ελνπνίεζε
ησλ παθέησλ παξνρψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηακείσλ (Ινχλην ηνπ 2011), ηελ
θεληξηθνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ ζε θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξα ηακεία, θαη (iii) κεηψζεηο
ζηηο θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ, κέζσ ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο θαη
ηεο αχμεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ, ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη
κέζσ κεηψζεσλ ζηα αλαιψζηκα θαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
 Μεηαππςθμίζειρ ζηιρ δημόζιερ επισειπήζειρ (πποβλεπόμενη εξοικονόμηζη ⅓% ηος ΑΔΠ ηο
2011)). Η θπβέξλεζε πξφζθαηα δεκνζίεπζε ηνπο νηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δείρλνπλ φηη ηα θφζηε, θαη ζπγθεθξηκέλα νη κηζζνί, δελ
ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηα δηεζλή πξφηππα. Η ρακειή
θάιπςε ηνπ θφζηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ην ππεξβάιινλ πξνζσπηθφ
ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκηψλ. Έρνπκε ήδε ζεκεηψζεη πξφνδν σο
πξνο ηε βειηίσζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ην 2010 θπξίσο κέζσ
κεηαηάμεσλ γηα ηε κείσζε ηεο πιενλάδνπζαο απαζρφιεζεο θαη κέζσ κεηψζεσλ ζηνπο
κηζζνχο. Σν 2011 ζα ζπλερίζνπκε ηε κείσζε ησλ ππεξβνιηθψλ κηζζψλ θαη ηελ αλάθηεζε
ηνπ θφζηνπο. Με λνκνζεζία πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2011 ζα κεησζεί
θαηά κέζν φξν θαηά 10% ν βαζηθφο κηζζφο θαη ζα πεξηνξηζηνχλ ηα επηδφκαηα ζην 10% ηνπ
βαζηθνχ κηζζνχ θαηά κέζν φξν. Σα εηζηηήξηα ζα απμεζνχλ ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο
θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% ψζηε λα βειηησζεί ε αλάθηεζε θφζηνπο.
Δπίζεο, ζα
νξηζηηθνπνηήζνπκε ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ησλ δεκηνγφλσλ ζηδεξνδξνκηθψλ
επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ην 2011. Όκσο,
απηέο νη δξάζεηο είλαη κφλν ε αξρή, θαη πεξαηηέξσ δνπιεηά ζα ρξεηαζηεί, φπσο
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.


Πέξα από απηέο ηηο δύν ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ππάξρεη θαη κηα ζεηξά άιισλ
πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηόρνπ ηεο επηδησθόκελεο
πξνζαξκνγήο:
 Καηάπγηζη ηων μη παπαγωγικών και μη ζηοσεςμένων δαπανών (πποβλεπόμενη
εξοικονόμηζη ⅓% ηος ΑΔΠ ηο 2011). Έρεη δεηεζεί απφ ηα ππνπξγεία θαη ηνπο δεκφζηνπο
θνξείο λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο θαηά 5% ζηε βάζε νδεγηψλ απφ ην Τπνπξγείν
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Οηθνλνκηθψλ. ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο ζα κεηψζνπκε πεξαηηέξσ θαηά
ηνπιάρηζηνλ 15% ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ζηφρνο πνπ παξαθνινπζείηαη απφ ηα
Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ). Γχν δαπαλεξά νξηδφληηα νηθνγελεηαθά
επηδφκαηα ζα δνζνχλ πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα ζε φζνπο ηα έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε,
φπσο θαη ην επίδνκα ζέξκαλζεο (ην νπνίν απνηειεί θαη αηηία θνξνδηαθπγήο) θαη ην
νηθνγελεηαθφ επίδνκα.
 Καλύηεπη διασείπιζη και σπήζη ηηρ δημόζιαρ πεπιοςζίαρ, ειδικόηεπα αναθοπικά με ηη
ζςλλογή θοπολογικών απαιηήζεων (πποβλεπόμενα έζοδα ¾ % ηος ΑΔΠ ηο 2011). Έρνπλ
δεκηνπξγεζεί εηδηθέο νκάδεο δξάζεο γηα ηε ζπιινγή ηειψλ, πξνζηίκσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεπζέηεζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ζα επηηαρπλζνχλ,
ππνζηεξηδφκελεο απφ ην ζρέδην γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο (βι.
παξαθάησ) φπσο θαη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, ζα
εμνηθνλνκήζνπκε πφξνπο απφ ηελ αλαλέσζε ηειεπηθνηλσληαθψλ αδεηψλ θαη κέζσ ηεο
εθρψξεζεο δηθαησκάησλ γηα ηα αεξνδξφκηα.


Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2011 βξίζθνληαη ήδε ζε πνξεία
πινπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα θαηαζέζνπκε λνκνζρέδην γηα ηε αιιαγή
ηνπ ΦΠΑ (αχμεζε ηνπ κεησκέλνπ θαη ηνπ ρακεινχ ζπληειεζηή θαη δηεχξπλζε ηεο βάζεο,
φπσο είρε ζρεδηαζηεί, θαζψο θαη θάπνηεο άιιεο πξνζαξκνγέο ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ γηα
μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα). Θα κεηψζνπκε ηηο θαζαξέο
κεηαβηβάζεηο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εμνηθνλφκεζε
πφξσλ σο απνηέιεζκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Καιιηθξάηε. Δπίζεο, ζα ζπλερίζνπκε ηελ
εθαξκνγή ηνπ θαλφλα 1 πξνο 5 αλαθνξηθά κε ηηο πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ νη
κεηαθνξέο πξνζσπηθνχ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα ζπλππνινγίδνληαη ζηελ
εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλφλα.

9.
Ζ θπβέξλεζε ζα πξνζδηνξίζεη ηα ππόινηπα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζηόρνπ ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην 2014 ζηε κεζνπξόζεζκε έθζεζε ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ην Μάξηην. Οη ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ
ζεηξάο πξφζζεησλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ χςνπο πεξίπνπ 5 ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ πξέπεη λα
πινπνηεζνχλ ηελ πεξίνδν 2012-14. Η έθζεζε ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα
πξνζρέδην πνπ ζα ζπδεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο αμηνιφγεζεο θαη ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη
έλα ζρέδην δξάζεο επί δεζκεπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ
δεκνζηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηελ πεξηζηνιή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ
ειιείκκαηνο (ε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο ζηξαηεγηθήο ηνλ Απξίιην θαη ην πξνζρέδην ζα απνηειέζνπλ
δηαξζξσηηθφ νξφζεκν γηα ην πξφγξακκα). Σν ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη:


ρέδηα αλαδηάξζξσζεο γηα ηηο κεγάιεο ή / θαη δεκηνγφλεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Ο ζρεδηαζκφο
είλαη λα αξρίζεη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ ζρεδίσλ ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011.



Σν θιείζηκν ησλ κε αλαγθαίσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα,
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ. Η εθαξκνγή
ηνπ ζρεδίνπ ζα αξρίζεη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011.
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Σε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
θαη ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Η ζρεηηθή λνκνζεζία ζα ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.



Μεηαξξπζκίζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Η ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ε νπνία ζα απνηειέζεη
πεγή πιεξνθφξεζεο γηα απηή ηελ πηπρή ηνπ ζρεδίνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε. Οη
κεηαξξπζκίζεηο ζα εθαξκνζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012.



Σν κηζζνιφγην ηνπ δεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ην κέγεζνο
ηεο απαζρφιεζεο κέζσ νηθνλνκηθά απνδνηηθνχ ηξφπνπ θαη ηεο απινχζηεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ακνηβψλ ηνπ δεκνζίνπ. Η εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα αξρίζεη απφ ηα κέζα ηνπ 2011.



Μείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, ηδίσο κέζσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ γηα
πξνκήζεηεο. Η εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα αξρίζεη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012, ρσξίο λα
ζίγεηαη ην αμηφκαρν ηεο εζληθήο άκπλαο.

10.
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ε θπβέξλεζε εληείλεη ηελ
πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζεζκώλ:


Μεηαξξπζκίζεηο ηεο δηνίθεζεο θνξνινγηθώλ εζόδσλ. Η βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο
δηνίθεζεο θαη ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ παξακέλεη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ εκπέδσζε ελφο αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνζαξκνγήο. Οη εηδηθέο νκάδεο δξάζεο έρνπλ ήδε ζπζηαζεί (επηηπγράλνληαο ζρεηηθφ
δηαξζξσηηθφ νξφζεκν γηα ηα ηέιε επηεκβξίνπ), θαη έρνπλ θαηαξηίζεη έλα ζρέδην θαηά ηεο
θνξνδηαθπγήο. Πέξα απφ ηα κέηξα γηα ηε ζπιινγή ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, νη άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ
ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή θφξσλ, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ κεζνπξφζεζκσλ
κεηαξξπζκίζεσλ.
 Σσέδιο ανηιμεηώπιζηρ ηηρ θοποδιαθςγήρ. Με βάζε ην έξγν ησλ νκάδσλ δξάζεο, ε
θπβέξλεζε ζα μεθηλήζεη ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ 2011, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη εθζηξαηεία επηθνηλσλίαο. Σν ζρέδην ζα
πεξηιακβάλεη πνζνηηθνχο δείθηεο απφδνζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ηα φξγαλα
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζα είλαη ππφινγα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηηεχγκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα δεκνζηεχνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
 Άπζη εμποδίων για ηη μεηαππύθμιζη. Η λνκνζεζία γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζα ηεζεί ζε
ηζρχ ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 2011, θαη πξνηείλνπκε απηφ λα απνηειέζεη έλα λέν
δηαξζξσηηθφ νξφζεκν γηα ην πξφγξακκα. Η λνκνζεζία ζα: (i) επηηαρχλεη ηηο δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ
(ii) εμαιείςεη ηα εκπφδηα ζηελ άζθεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θνξνινγηθήο
δηνίθεζεο (π.ρ. θεληξηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάζεζεο δειψζεσλ θαη είζπξαμεο
νθεηιψλ, έκκεζεο κέζνδνη ειέγρσλ, θαζψο θαη επεμεξγαζία ησλ επηζηξνθψλ θφξσλ) θαη ζα
(iii) ζεζπίδεη έλα πην επέιηθην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα απνιχζεηο θαη ηε δίσμε ζε
πεξηπηψζεηο παξάβαζεο θαζήθνληνο).
 Σσεδιαζμόρ μεζοππόθεζμων μεηαππςθμίζεων. Ωο πξψην βήκα, ε θπβέξλεζε ζα δηεπξχλεη ην
ξφιν ηεο δηεπζχλνπζαο επηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο πξνθεηκέλνπ
λα επηβιέπεη ηηο κεζνπξφζεζκεο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζα δεκηνπξγήζεη εηδηθέο νκάδεο
δξάζεο γηα θάζε βαζηθή δξάζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ
έσο ηα ηέιε Μαξηίνπ 2011.



Μεηαξξπζκίζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ. Η βειηίσζε δηαρείξηζεο ησλ
δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ (ΓΓΟ) παξακέλεη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο. Μεηξψα αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ έρνπλ
εηζαρζεί ζε φιεο ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην Ννέκβξην θαη ε θπβέξλεζε άξρηζε λα
δεκνζηεχεη κεληαίεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο ζε ηακεηαθή βάζε θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο επηηπγράλνληαο
δηαξζξσηηθά νξφζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο). Σα επφκελα βήκαηα ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ
πξνγξάκκαηφο κεηαξξπζκίζεψλ πεξηιακβάλνπλ:
 Δνίζσςζη ηος ελέγσος ηων δαπανών. Θα δηνξίζνπκε νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ζε φια ηα
ππνπξγεία θαη ζε φινπο ηνπο κεγάινπο δεκφζηνπο θνξείο, πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε
πξαγκαηνπνίεζεο ζσζηψλ δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ (κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ 2011).
Πξνηείλνπκε απηφ λα απνηειέζεη έλα λέν δηαξζξσηηθφ νξφζεκν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Αύξηζη ηηρ διαθάνειαρ. Θα δεκνζηεχνπκε ζε κεληαία βάζε ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο θαη ηηο πιεξσκέο εληφο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο γηα θάζε επηκέξνπο ηνκέα ηεο (αξρήο γελνκέλεο ην Μάξηην 2011).
 Βεληίωζη ηηρ καηάπηιζηρ ηος πποϋπολογιζμού. Με βάζε ηελ έθζεζε ζηξαηεγηθήο ηνπ
Μαξηίνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα εηνηκάζνπκε κία πιήξε κεζνπξφζεζκε
δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν 2012-2014 ε νπνία ζα θαηαηεζεί ζην
θνηλνβνχιην ην Μάην. Απηή ε ζηξαηεγηθή ζα πεξηιακβάλεη ζηφρνπο γηα ηα ειιείκκαηα ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο θαη ζα παξέρεη εθηηκήζεηο γηα ηα
ζρεηηθά κέηξα.

11.
Αλακέλνπκε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαξξύζκηζεο ην 2011, κε ηελ πιήξε
πινπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εμνηθνλνκήζεσλ. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ζα νινθιεξψζεη
ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2010 γηα ηα θχξηα
ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη γηα ηα κεγαιχηεξα επηθνπξηθά
ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κέρξη ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ (θαη πξνηείλνπκε ην δηαζξσηηθφ νξφζεκν ηνπ
πξνγξάκκαηνο λα κεηαθηλεζεί ζην ηέινο Μαξηίνπ). Γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη ηφζν ηα θχξηα φζν θαη
ηα επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία είλαη βηψζηκα (κε ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο
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δαπάλεο λα πεξηνξίδεηαη ζηηο 2½ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν 2009-2060) έρνπκε
ήδε δεζκεπζεί λα πξνζαξκφζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θχξηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο εάλ
ρξεηαζηεί θαη ζα κεηαξξπζκίζνπκε ζε μερσξηζηή βάζε ηα επηθνπξηθά ηακεία θαη ηα ηακεία πξφλνηαο.
Οη φπνηεο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ 2011 θαη ζα
πινπνηεζνχλ φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ 2011, ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο εηδηθνχο απφ ην Σακείν,
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΚΣ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ν. 3863.
12.
Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλεη ελαξκνληζκέλε κε ηηο αλάγθεο καο θαη
πινπνηνύκε κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε επηπξόζζεησλ πόξσλ. Πξαγκαηνπνηήζακε επηηπρψο κεληαίεο
δεκνπξαζίεο γηα έληνθα γξακκάηηα ηξηψλ θαη έμη κελψλ κε ηηο απνδφζεηο λα είλαη βειηησκέλεο ζε
ζρέζε κε απηέο πνπ είρακε πξηλ απφ ην πξφγξακκα θαη αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο μέλνπο
επελδπηέο. θνπεχνπκε λα απμήζνπκε ζηαδηαθά ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ εθδφζεσλ ησλ
εληφθσλ γξακκαηίσλ καο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, θαη λα εθδψζνπκε έλα νκφινγν πνπ
λα απεπζχλεηαη ζηνπο απφδεκνπο Έιιελεο. Δπηπξφζζεηα, αλαπηχζζνπκε έλα αλαιπηηθφ ζρέδην γηα ηελ
πψιεζε θάπνησλ θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αλαιχεηαη παξαθάησ). Με απηνχο ηνπο πφξνπο
ζηνρεχνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζηαδηαθά έλα ηακεηαθφ ππφινηπν 10 δηο επξψ πνπ ζα ρξεζηκεχζεη σο
απνζεκαηηθφ έθηαθηεο αλάγθεο.
Πνιηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ηνκέα
13.
Σν πξόγξακκα κέρξη ζήκεξα έρεη επηηύρεη λα δηαηεξήζεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα θαη ε πξνζνρή παξακέλεη ζηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηόηεηαο
θαη θεξεγγπόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ηδησηηθέο ηξάπεδεο είραλ πξφζθαηα επηηπρία ζηελ άληιεζε
θεθαιαίσλ απφ ηηο αγνξέο. Αλ θαη ην ζχζηεκα παξακέλεη ππφ πίεζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ησλ ηξερνπζψλ δεκηψλ, ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ παξακέλνπλ
πιήξσο επαξθή. Η πξφθιεζε είλαη λα βνεζεζνχλ νη ηξάπεδεο ζηε κείσζε ηνπ παζεηηθφ ηνπο θαηά
ηξφπν εχξπζκν θαη κε ηέηνην ξπζκφ πνπ δελ ζα επηδεηλψζεη ηελ χθεζε θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη
κεραληζκνί θεθαιαηαθήο ζηήξημεο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθνί.
14.
H ηξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα ζπλερίζεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ
ζπζηήκαηνο. Η λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη κία λέα δφζε θξαηηθά εγγπεκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ
ςεθίζηεθε ζην ηέινο ηνπ Απγνχζηνπ θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ηψξα ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ, εάλ ρξεηαζηεί, απηά ηα επηπιένλ ρξεφγξαθα. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ ζα ζπλερίζεη λα επηηεξεί ζηελά ηε ζέζε ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη είλαη έηνηκε λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
15.
Σν ηακείν ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο (ΣΥ) είλαη δηαζέζηκν γηα λα ζηεξίμεη ην
θεθάιαην ησλ ηξαπεδώλ, όπνπ θξηζεί αλαγθαίν. Σν ΣΥ ζα είλαη επαξθψο ζηειερσκέλν κέρξη ην
ηέινο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη γηα λα δηεπθνιπλζεί απηφ ζα γίλνπλ πξνζαξκνγέο ζηνπο φξνπο θαη ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ΣΥ, πνπ αλέξρεηαη ζε 10 δηο επξψ, είλαη
επαξθέο γηα λα ζηεξηρζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με βάζε ηηο ηξέρνπζεο
πξνβιέςεηο, νη ηξάπεδεο δελ αλακέλεηαη λα πξνζηξέμνπλ ζην ΣΥ ζην άκεζν κέιινλ. Αλαθνξηθά κε
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΣΥ, έρεη αλνηρζεί έλαο ινγαξηαζκφο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνλ νπνίν
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έρνπλ ήδε θαηαηεζεί 1,5 δηο επξψ. Μέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ επηπιένλ 1 δηο επξψ ζα κεηαθεξζεί ζε
έλαλ εηδηθφ θπβεξλεηηθφ ινγαξηαζκφ πνπ αλνίρηεθε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν
ζα είλαη δηαζέζηκν ζην ΣΥ εάλ ην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ ππνδείμεη φηη
νη πφξνη απηνί είλαη απαξαίηεηνη.
16.
Ζ Κπβέξλεζε έρεη εθπνλήζεη έλα πξόγξακκα γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξόηεηα θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ πνπ είλαη θάησ από ηνλ έιεγρό ηεο. Η
ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζε θαη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο απηψλ ησλ ηδξπκάησλ νινθιεξψζεθε ην Ννέκβξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα ζρέδηα ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδψλ
ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απηά ηα ζρέδηα, εθηφο ησλ άιισλ,
ζα κεηξηάζνπλ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο θξαηηθήο βνήζεηαο
ζηνρεχνληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.


Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα αλαδηαξζξσζεί ξηδηθά, σο έλα απηόλνκν ίδξπκα. Η
πξνηεξαηφηεηά καο γηα ηελ ηξάπεδα απηή είλαη λα κεηαηξαπεί ζε έλα πην απνηειεζκαηηθφ,
επέιηθην θαη επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλν ίδξπκα κε κεησκέλε δαλεηνδφηεζε πξνο ηνπο
δεκφζηνπο θνξείο θαη εληζρπκέλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Παξάιιεια, ε δηνίθεζε ζα
αλαθνηλψζεη δεκφζηα πξνζθνξά ηίηισλ κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. χκθσλα κε ηε
γλψκε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θεθαιαηαγνξάο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κηα εθ λένπ αμηνιφγεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο ηξάπεδαο κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ
ηνπ 2011. Απηή ζα βαζίδεηαη ζε κηα επηπξφζζεηε αμηνιφγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ηεο
ηξάπεδαο απφ ειεγθηηθή εηαηξία. Η επαλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο ζα ιάβεη ρψξα ακέζσο
κεηά. Δάλ θαηαζηεί αλαγθαίν, ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ζα ελδπλακσζεί έηζη ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ρσξίο λα απμεζεί ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ
επαλαθεθαιαηνπνίεζε. Η Κπβέξλεζε ζθνπεχεη λα δηαηεξήζεη απηή ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ
δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε, ελδερνκέλσο αληιψληαο πφξνπο απφ ηα πιενλάζκαηα ησλ
απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.



Σν Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ζα δηαρσξηζηεί. Με λνκνζεζία πνπ ζα πεξάζεη
κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2011 ζα δηαρσξίδνληαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο παξαθαηαζεθψλ
απφ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (πξνηείλνπκε απηφ λα απνηειέζεη έλα λέν δηαξζξσηηθφ
νξφζεκν ηνπ πξνγξάκκαηνο).



Ζ Κπβέξλεζε ζα εμεηάζεη ην ελδερόκελν δηάζεζεο ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην
Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην θαη ηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Απηέο
νη ζπκκεηνρέο ζα κπνξνχζαλ λα πσιεζνχλ φηαλ ε θπβέξλεζε αμηνινγήζεη ηηο ζπλζήθεο σο
θαηάιιειεο, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηεο ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζηελ
επηινγή κειινληηθψλ αγνξαζηψλ.

17.
Οη αξρέο ζα παξέρνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα ηηο αλαγθαίεο κεηώζεηο
ζην θόζηνο ηνπο. Ωο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2011, νη αξρέο ζα θαηαζέζνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο νη
νπνίεο ζα θαηαηάμνπλ φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ηξαπεδηθνχο ππάιιεινπο ζην ίδην θαζεζηψο πνπ
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ηζρχεη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ηξάπεδαο. Η επξχηεξε
κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (βιέπε παξάγξαθν 20) αλακέλεηαη λα
απμήζεη ηελ επειημία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ζηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.
18.
Ζ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνύ θαη αζθαιηζηηθνύ ηνκέα ελδπλακώλεηαη. Η πξνιεπηηθή
επνπηεία είρε θαιέο επηδφζεηο απφ ηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, θαη
ζπληέιεζε ζηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Διιάδα. Η Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο έρεη θάλεη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ νκαιή αλάιεςε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ γηα ηνλ
αζθαιηζηηθφ ηνκέα απφ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010. Δπίζεο έρεη ήδε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο
επηπιένλ επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζηειέρσζε κέρξη ηα ηέιε
Μαξηίνπ. Δλ ησ κεηαμχ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπγθάιεζε ηα Δπνπηηθά Κνιιέγηα γηα ηηο ηέζζεξηο
κεγαιχηεξεο εγρψξηεο ηξάπεδεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Η γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο
ησλ εκπιεθφκελσλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθψλ ηνπο έρεη βειηησζεί, ελψ
ζπλερίδνληαη νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηψλ.
Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
19.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Διιάδαο θαη ε επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο
παξακέλνπλ βαζηθνί ζηόρνη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ην ζθνπό απηό
πξνσζείηαη ην επόκελν ζηάδην ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. Πξφζθαηα, έρνπκε πηνζεηήζεη
κε επηηπρία θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο, κε εμέρνπζα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ
κεηαθνξψλ. Παξφια απηά, απνκέλεη λα γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα θπξίσο κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο ειεχζεξεο
αγνξάο, ηε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα επελδχζεηο, ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο
πψιεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηε δεκηνπξγία πινχηνπ γηα ηνπο πνιίηεο ηεο
Διιάδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Κπβέξλεζε είλαη απνθαζηζκέλε λα πηνζεηήζεη κηα πην επέιηθηε
δηαδηθαζία γηα ηε δηακφξθσζε κηζζψλ, λα δηαζθαιίζεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο, λα
πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο επελδχζεηο.
20.
Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο νδεύνπλ πξνο ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Η
Κπβέξλεζε ζα νξηζηηθνπνηήζεη θαη ζα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαηηεζίαο, ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εηζαγσγή ζπκκεηξηθήο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο δηαηηεζίαο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο επηηξνπήο δηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ). Σαπηφρξνλα, έρεη εηνηκαζηεί
πξνζρέδην λφκνπ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξγεζε ηεο απηφκαηεο επέθηαζεο ησλ θιαδηθψλ ζπκθσληψλ ζε απηνχο πνπ δελ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ζπκθσλίεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν
ππεξηζρχνπλ ησλ ζπκθσληψλ ζε θιαδηθφ επίπεδν, ρσξίο πεξηηηνχο πεξηνξηζκνχο. Η θαηάζεζε απηνχ
ηνπ λνκνζρεδίνπ ζην Κνηλνβνχιην, κε ρξνληθφ ζηφρν ην ηέινο ηνπ 2010, απνηειεί έλα λέν δηαξζξσηηθφ
νξφζεκν γηα ην πξφγξακκα. Με ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ, αλακέλνπκε ηελ κεγαιχηεξε
επζπγξάκκηζε ησλ κηζζψλ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο, εληζρχνληαο κειινληηθά ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα.
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21.
Ζ απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηώλ επαγγεικάησλ θαη ηνπ επξύηεξνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ
ζα νινθιεξσζεί ζύληνκα. Η Κπβέξλεζε ζα εηνηκάζεη λνκνζεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, πνπ ζα άξεη ηα εκπφδηα αληαγσληζκνχ, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζην
εκπφξην ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ θαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Η λνκνζεζία, ε νπνία ζα πηνζεηεζεί έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2011, ζα επηθεληξψλεηαη ζηα
επαγγέικαηα κε πςειφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθεγφξσλ, ησλ
ζπκβνιαηνγξάθσλ, ησλ κεραληθψλ, ησλ αξρηηεθηφλσλ, ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, ησλ θαξκαθνπνηψλ
θαη άιισλ ππεξεζηψλ κε πςειφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε). Γηα άιια
επαγγέικαηα, ε Κπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζε άξζε ησλ πεξηηηψλ πεξηνξηζκψλ ζχκθσλα κε ηηο νξζέο
λνκηθέο πξαθηηθέο. Γηα ηνλ θαζνξηζηεί αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλαγθαηφηεηαο (γηα ην άλνηγκα ελφο
επαγγέικαηνο), ζα ιακβάλνληαη ππφςε νηθνλνκηθνί ιφγνη θαη ζα επηδεηείηαη ε ζπκθσλία ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Απψηαηνο ζηφρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ ηεο ΔΔ.
22.
Ζ Κπβέξλεζε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζα εληζρύζνπλ ηε
δπλακηθή αλάπηπμεο ζε βαζηθέο βηνκεραλίεο:


Σνπξηζκόο θαη ιηαλεκπόξην. Η Κπβέξλεζε έρεη αλαζέζεη εθζέζεηο, πνπ ζα παξαδνζνχλ ζην
ηέινο ηνπ έηνπο, νη νπνίεο ζα αλαιχνπλ ηε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο
ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηε αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαζψο
θαη ζηνλ απνπιεζσξηζκφ (ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ιφγνη νη νπνίνη
ζπκβάιινπλ ζηα κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο). Η Κπβέξλεζε είλαη έηνηκε λα ιάβεη κέηξα κε
βάζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ εθζέζεσλ απηψλ.



Ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθήο πεξηνπζίαο. Η Κπβέξλεζε έρεη εηνηκάζεη έλα πξνζρέδην ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ πψιεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη επηρεηξήζεσλ.
Σν ζρέδην, ην νπνίν ζα πηνζεηεζεί έσο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, θαζνξίδεη έλαλ αξηζκφ θξαηηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο κεξηθή ή νιηθή ηδησηηθνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θξαηηθψλ αθηλήησλ, κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ 7 δηο επξψ ζηα επφκελα ηξία
ρξφληα εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 1 δηο επξψ ην 2011. Μηα πιήξεο απνγξαθή ηεο θξαηηθήο
πεξηνπζίαο ζα νινθιεξσζεί έσο ηα κέζα ηνπ 2011 θαη ζα εθηηκεζεί ε πξννπηηθή πςειφηεξσλ
κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Η Δηδηθή Γξακκαηεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ζα θαζνδεγεζεί σο πξνο ηε ρξήζε δηάθνξσλ κεζφδσλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνο απνθξαηηθνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεπζείαο πσιήζεσλ,
δεκνπξαζηψλ θαη ζπκθσληψλ παξαρψξεζεο.

23.
Ζ Κπβέξλεζε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο
κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο δπλακηθήο γηα επελδύζεηο ζηελ Διιάδα. Αλακέλνπκε νη κεηαξξπζκίζεηο
απηέο λα έρνπλ νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2011. Σν Ννέκβξην, ην Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ην
επελδπηηθφ λνκνζρέδην γηα ην fast-track, ην νπνίν αλακέλνπκε λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν
γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα κεγάια έξγα θαη εηδηθά γηα ΑΞΔ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
επελδχζεσλ γεληθφηεξα, ηξνπνπνηνχκε ηε λνκνζεζία κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ
αδεηνδφηεζεο ηεο θπζηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ (πην ζπγθεθξηκέλα, ζέηνληαο δεζκεπηηθέο
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πξνζεζκίεο θαη νξίδνληαο μεθάζαξα θξηηήξηα γηα ηηο αηηήζεηο). Η Κπβέξλεζε πξνρσξάεη επίζεο ζε
δξάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ βαζηθψλ λνκηθψλ θαη ηερληθψλ εκπνδίσλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ
«ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο» έσο ην ηέινο Μάξηηνπ 2011, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο λνκνζεζίαο φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Σέινο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο θαη ηελ
απνθπγή κειινληηθψλ εκπνδίσλ εηζφδνπ, ε Κπβέξλεζε ζα θαηαζέζεη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο
λνκνζρέδην πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αξρήο
Αληαγσληζκνχ.
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Πίλαθαο 1. Διιάδα: Πνζνηηθά Κξηηήξηα Απόδνζεο
(ζε δηο επξώ, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά)
2010
Ινπλ-10
Κρηηήρηα Απόδοζες (εθηός αλ ορίδεηαη δηαθορεηηθά)
1. Καηώηαην όξην πξσηνγελνύο ηζνδπγίνπ γεληθήο
θπβέξλεζεο ζε ηξνπνπνηεκέλε ηακεηαθή βάζε
2. Αλώηαην όξην πξσηνγελώλ δαπαλώλ ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ
3. Αλώηαην όξην ζπλνιηθνύ απνζέκαηνο ρξένπο ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο
4. Αλώηαην όξην λέσλ εγγπήζεσλ ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο
5. Αλώηαην όξην γηα ηε ζπζζώξεπζε λέσλ
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζε εμσηεξηθό ρξένο πνπ έρεη
ζπλάςεη ή εγγπεζεί ε γεληθή θπβέξλεζε 5/
Ελδεηθηηθοί ζηότοη
6. Αλώηαην όξην γηα ηε ζπζζώξεπζε λέσλ εγρώξησλ
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 5/
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1/ Σσξεπηηθά από 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 (εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά).
2/ Σσξεπηηθά από 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 (εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά).
3/ Σσξεπηηθά από 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 (εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά).
4/ Σσξεπηηθά από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013 (εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά).
5/ Δθαξκόδεηαη ζε ζπλερή βάζε από 30 Απξηιίνπ 2010 θαη κεηά.
6/ Πεξηιακβάλεη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία γηα ην ηζνδύγην επηκέξνπο θνξέσλ ηεο θπβέξλεζεο.
7/ Πξνζσξηλά ζηνηρεία.
8/ Δλδεηθηηθνί ζηόρνη.

Πίλαθαο 2. Διιάδα: Γηαξζξσηηθά Οξόζεκα γηα ην 2010 θαη λέα πξνηεηλόκελα Γηαξζξσηηθά Οξόζεκα
Μέηξα
Δηαρζρωηηθά ορόζεκα γηα ηέιος Σεπηεκβρίοσ
1. Υηνζέηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο πξνβιεπόκελεο αύμεζεο ζηηο
δεκόζηεο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο γηα ηελ πεξίνδν 2010-2060 ζην 2½ ηνηο εθαηό ηνπ ΑΔΠ.

Μαθξννηθνλνκηθή επίπησζε

Καηάζηαζε

Βειηηώλεη ηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκόηεηα.

Η ζρεηηθή λνκνζεζία έρεη εγθξηζεί από ην Κνηλνβνύιην.
Αλαινγηζηηθέο κειέηεο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα επηθνπξηθά
ηακεία, ζα αμηνινγήζνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ
ηξνπνπνηήζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα έηζη ώζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε κείσζε ησλ δεκόζησλ δαπαλώλ γηα ζπληάμεηο κε
ζθνπό ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ 2½ ηνηο εθαηό ηνπ ΑΔΠ.
Έρεη δεκηνπξγεζεί κεραληζκόο αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ ζε
θάπνηνπο δεκόζηνπο θνξείο. Η δεκνζίεπζε κεληαίσλ ζηνηρείσλ
μεθίλεζε κε θαζπζηέξεζε.

2. Γεκηνπξγία ελόο κεραληζκνύ αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ ζε όια ηα Υπνπξγεία θαη ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. Έλαξμε
δεκνζίεπζεο κεληαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεμηπξόζεζκσλ
νθεηιώλ).

Μεηώλεη ηηο ππεξβάζεηο δαπαλώλ.

3. Γεκνζίεπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ην 2009 ησλ 10 πην δεκηνγόλσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ειεγκέλσλ από
νξθσηνύο ειεγθηέο, ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.

Απμάλεη ηελ δηαθάλεηα ησλ δεκνζηνλνκηθώλ θηλδύλσλ
θαη ζπκβάιεη ζηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκόηεηα.

Οινθιεξώζεθε κε κηθξή θαζπζηέξεζε.

4. Υηνζέηεζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζρεδίνπ δηνίθεζεο (πνπ πεξηιακβάλεη απζηεξή επνπηεία από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ
ίδξπζε πέληε νκάδσλ δξάζεο) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο
ζπκκόξθσζεο κέζσ: ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπιινγήο ιεμηπξόζεζκσλ θνξνινγηθώλ νθεηιώλ (ζε ζπληνληζκό κε ηα ηακεία θνηλσληθήο
αζθάιηζεο) γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο νθεηιέηεο; ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο γηα κεγάινπο θνξνινγνύκελνπο πνπ ζα
επηθεληξώλεηαη ζηε ζπκκόξθσζε ησλ θνξνινγνύκελσλ πνπ απνθέξνπλ ηα κεγαιύηεξα έζνδα; ελόο απζηεξνύ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ
κε ζηόρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κε πςειό πινύην θαη ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ κε πςειά
εηζνδήκαηα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηε δίσμε ησλ κεγαιύηεξσλ παξαβαηώλ, θαη ελόο πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ ειέγρσλ θαη
δηαζηαπξώζεσλ.

Δπηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο γηα ηα έζνδα θαη βειηηώλεη ηε
βησζηκόηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο,
βειηηώλνληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο
πξνζαξκνγήο.

Οινθιεξώζεθε.

Μεηώλεη ηελ θιηκάθσζε ησλ κηζζώλ. Βειηηώλεη ηε
δηαθάλεηα ηεο δεκόζηαο απαζρόιεζεο.

Η απνγξαθή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ μεθίλεζε ηνλ Ινύιην. Η
έθζεζε αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί ηνλ Ιαλνπάξην.

2. Υηνζέηεζε ελόο λένπ θαλνληζκνύ γηα ηελ παξνρή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Διιεληθό ζηαηηζηηθό
ζύζηεκα.

Δληζρύεη ηελ εκπηζηνζύλε ζηα δεκνζηνλνκηθά
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπκβάιεη ζην ζρεδηαζκό ηεο
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.

3. Πξνεηνηκαζία ελόο ζρεδίνπ απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ πώιεζε δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη επηρεηξήζεσλ κε ζηόρν έζνδα ύςνπο 1
δηο επξώ ην ρξόλν γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013.

Μεηώλεη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνλνκία,
βειηηώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αγνξάο θαη
κεηώλεη ηα δεκνζηνλνκηθά απξόβιεπηα.
Μεηώλεη ην δεκνζηνλνκηθό θόζηνο ηεο γήξαλζεο ηνπ
πιεζπζκνύ θαη βειηηώλεη ηε καθξνπξόζεζκε
δεκνζηνλνκηθή βησζηκόηεηα. Απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.

Έρνπλ ζπληαρζεί Μλεκόληα Σπλελλόεζεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο
πνπ παξέρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηελ Δι.Σηαη. θαη ηα
πεξηζζόηεξα έρνπλ ππνγξαθεί. Απηά ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε
γηα ηνλ θαλνληζκό.
Τν ζρέδην απνθξαηηθνπνηήζεσλ έρεη αλαθνηλσζεί δεκόζηα. Οη
αξρέο απνθάζηζαλ λα απμήζνπλ ην ζηόρν ηνπο ζε 7 δηο επξώ γηα
3 ρξόληα από ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ 1 δηο επξώ ην 2011.
Αιιαγή ρξνλνδηαγξάκκαηνο από ηέινο Ινπλίνπ ζε ηέινο
Γεθεκβξίνπ γηα ηα θύξηα ηακεία αζθάιηζεο θαη ζε ηέινο Μαξηίνπ
2011 γηα ηα ππόινηπα επηθνπξηθά ηακεία ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο
κειέηεο θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή πεξηζζόηεξσλ
ζηνηρείσλ.

Δηαρζρωηηθά ορόζεκα γηα ηέιος Δεθεκβρίοσ
1. Γεκνζίεπζε κηαο αλαιπηηθήο έθζεζεο από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκώλ γηα ηε δνκή θαη
ηα επίπεδα ησλ ακνηβώλ θαζώο θαη ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηεο απαζρόιεζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.

4. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή παξνπζηάδεη αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αμηνινγεί θαηά πόζν νη παξάκεηξνη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο
βειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηε καθξνπξόζεζκε αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία.

Προηεηλόκελα δηαρζρωηηθά ορόζεκα γηα ηοσς επόκελοσς 6 κήλες
1. Καηάζεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ κεηαξξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξγεζε
ηεο απηόκαηεο επέθηαζεο ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ ζε απηνύο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηελ εγγύεζε όηη νη
επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο ππεξηζρύνπλ ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ ρσξίο αδηθαηνιόγεηνπο πεξηνξηζκνύο (κέρξη ηέινο Γεθεκβξίνπ).

Απμάλεη ηελ επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

2. Υηνζέηεζε λνκνζεζίαο ε νπνία: (i) επηηαρύλεη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο
δηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ; (ii) εμαιείθεη ηα εκπόδηα ζηελ άζθεζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο (π.ρ.
θεληξηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηάζεζεο δειώζεσλ θαη είζπξαμεο νθεηιώλ, έκκεζεο κέζνδνη ειέγρσλ, θαζώο θαη επεμεξγαζία ησλ
επηζηξνθώλ θόξσλ); θαη (iii) ζεζπίδεη έλα πην επέιηθην ζύζηεκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ γηα απνιύζεηο θαη ηε δίσμε ζε πεξηπηώζεηο παξάβαζεο θαζήθνληνο) (κέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ)

Απνκαθξύλεη ηα λνκηθά θαη δηνηθεηηθά εκπόδηα ζηε
ζπιινγή θόξσλ.

3. Οξηζκόο νηθνλνκηθώλ επηζεσξεηώλ ζε όια ηα ππνπξγεία θαη ζε όινπο ηνπο κεγάινπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (πνπ ζα έρνπλ
ηελ αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο δεκνζηνλνκηθώλ ειέγρσλ). (κέρξη ηέινο Μαξηίνπ)

Βειηηώλεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαθάλεηα ησλ δαπαλώλ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.

4. Υηνζέηεζε λνκνζεζίαο γηα ην δηαρσξηζκό ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθαηαζεθώλ από ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. (κέρξη ηέινο Μαξηίνπ)

Δληζρύεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο.

5. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή παξνπζηάδεη αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αμηνινγεί θαηά πόζν νη παξάκεηξνη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο
βειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηε καθξνπξόζεζκε αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία. (κέρξη ηέινο Μαξηίνπ)

Μεηώλεη ην δεκνζηνλνκηθό θόζηνο ηεο γήξαλζεο ηνπ
πιεζπζκνύ θαη βειηηώλεη ηε καθξνπξόζεζκε
δεκνζηνλνκηθή βησζηκόηεηα. Απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ.
Σπκβάιεη ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή.

6. Γεκνζίεπζε κηαο κεζνπξόζεζκεο έθζεζεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ επόκελσλ
δξάζεσλ κε ζαθή ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζα επηθεληξώλεηαη: (i) ζηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο κεγάισλ ή/θαη δεκηνγόλσλ δεκόζησλ
επηρεηξήζεσλ; (ii) ζην θιείζηκν κε απαξαίηεησλ δεκόζησλ θνξέσλ; (iii) ζηε θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε; (iv) ζηε κεηαξξύζκηζε ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο; (v) ζην κηζζνινγηθό θόζηνο ηνπ δεκνζίνπ; θαη (vi) ζηηο ακπληηθέο δαπάλεο. (κέρξη ηέινο Απξηιίνπ)
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Μεηαθέξζεθε από ην ηέινο Γεθέκβξε

ΔΛΛΑΓΑ
Δπηθαηξνπνηεκέλν Μλεκόλην πλελλόεζεο
ζηηο
πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο
(δεχηεξε επηθαηξνπνίεζε)
22 Ννεκβξίνπ 2010
Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηεο
Δπξσδψλεο βαζίδνληαη ζε ηξηκεληαίεο αμηνινγήζεηο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα
ηα νπνία έρεη δεζκεπηεί ε Κπβέξλεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η εθηακίεπζε ησλ
δφζεσλ ζα βαζίδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη ζηε ζεηηθή
αμηνιφγεζε πξνφδνπ αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη
Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (ΜΟΥΠ) θαη απηνχ ηνπ Μλεκνλίνπ. Σα θξηηήξηα απηά έρνπλ
επηθαηξνπνηεζεί θαη εμεηδηθεπηεί πεξαηηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
Ννεκβξίνπ 2010.
Σν Παξάξηεκα 1, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ, απνηειεί θνκκάηη απηνχ ηνπ Μλεκνλίνπ θαη επνκέλσο ε παξνρή απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ ζα απνηειεί κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο.
Οη αξρέο δεζκεχνληαη λα δηαβνπιεχνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ, αθήλνληαο
επαξθή ρξφλν γηα αμηνιφγεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο πξαθηηθέο ηεο
θπβέξλεζεο. Οη αξρέο ζα παξέρνπλ επίζεο φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παξάξηεκα
1). Η Κπβέξλεζε πξέπεη λα παξέρεη κία ηξηκεληαία αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο
απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320/ΔΔ.

1. Γξάζεηο γηα ηελ ηξίηε αμηνιόγεζε (δξάζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2010)
i. Γεκνζηνλνκηθή Πξνζαξκνγή
Η Κπβέξλεζε επηηπγράλεη ηα πνζνηηθά θξηηήξηα απφδνζεο γηα ην 2010 (βι. Πίλαθα 1 ηνπ
ΜΟΥΠ) θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν γηα ην έιιεηκκα ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο κε βάζε ην ESA95.1

1

Βιέπε ην άξζξν 1 ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320/ΔΔ.
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Σν Κνηλνβνχιην πηνζεηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2011 ζηνρεχνληαο ζηελ πεξαηηέξσ
κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην νπνίν δελ ζα μεπεξάζεη ηα 17065
εθαηνκκχξηα επξψ ζε φξνπο ESA95.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2011 παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη πξνβιέςεηο γηα νιφθιεξε ηε γεληθή
θπβέξλεζε.
Ο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα:
Μεηαθοπά ζηο 2011 ηηρ επίπηυζηρ μέηπυν πος ςιοθεηήθηκαν ηον Μάιο ηος 2010:
Πεπικοπέρ δαπανών
 Μηζζνινγηθέο δαπάλεο (επνρηαθά δψξα θαη επηδφκαηα): ηνπιάρηζηνλ 400
εθαηνκκχξηα επξψ.2
 πληάμεηο (επνρηαθά δψξα): 500 εθαηνκκχξηα επξψ.
 Δηδηθέο κεηψζεηο ζηηο πςειφηεξεο ζπληάμεηο: 150 εθαηνκκχξηα επξψ.
Αςξήζειρ εζόδων







ΦΠΑ: ηνπιάρηζηνλ 750 εθαηνκκχξηα επξψ.
Έκκεζνη θφξνη ζηα θαχζηκα: ηνπιάρηζηνλ 250 εθαηνκκχξηα επξψ.
Έκκεζνη θφξνη ζηνλ θαπλφ: ηνπιάρηζηνλ 250 εθαηνκκχξηα επξψ.
Έκκεζνη θφξνη ζην αιθνφι: ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνκκχξηα επξψ.
Φφξνη ζηα είδε πνιπηειείαο: ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνκκχξηα επξψ.
Κίλεηξα γηα ηε ξχζκηζε ησλ εκηππαίζξησλ, απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 150
εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη απμαλφκελα πνζά γηα ην 2012 θαη ην 2013.

Μέηπα πος έσοςν ήδη ζςμθυνηθεί και νομοθεηηθεί
Πεπικοπέρ δαπανών
 Μείσζε ηεο ελδηάκεζεο θαηαλάισζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 300 εθαηνκκχξηα επξψ
ζε ζρέζε κε ην 2010, επηπιένλ ηεο πξνβιεπφκελεο εμνηθνλφκεζεο ζην πιαίζην
ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (βιέπε επφκελν κέηξν).
 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ
αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηα ηξέρνληα επίπεδα θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 500 εθαηνκκχξηα επξψ ην
2013, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ 500 εθαηνκκχξηα κέζα ζην 2011.
 Μείσζε ησλ επελδχζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εγρψξηνπο πφξνπο θαηά
ηνπιάρηζηνλ 500 εθαηνκκχξηα επξψ ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ
δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
επξσπατθά θνλδχιηα κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο.
2

Σν πνζφ δελ πεξηιακβάλεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε κείσζε κηζζψλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφζηεθε
ην 2010.
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 Με ρνξήγεζε ηεο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ, κε ζηφρν ηελ
εμνηθνλφκεζε 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
 Μείσζε ζηηο κηζζνινγηθέο δαπάλεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 100 εθαηνκκχξηα επξψ
κέζσ ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ.
 Μείσζε ζηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαηά 500
εθαηνκκχξηα επξψ ιφγσ ηεο κείσζεο ζηηο πξν-θφξσλ ηηκέο ησλ θαξκάθσλ θαη
ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 350 εθαηνκκχξηα
επξψ (βι. επίζεο παξαθάησ).
Αςξήζειρ εζόδων
 Πξνζσξηλέο «εηζθνξέο θξίζεο» ζηηο πνιχ θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα
απνθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 000 εθαηνκκχξηα επξψ θάζε ρξφλν γηα ην 2011, 2012
θαη 2013.
 Δθαξκνγή ησλ ηεθκεξίσλ θνξνιφγεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ κε απφδνζε
ηνπιάρηζηνλ 700 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2011 θαη απμαλφκελεο απνδφζεηο γηα ην
2012 θαη 2013.
 ηαδηαθή εθαξκνγή ελφο «πξάζηλνπ θφξνπ» κε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 150
εθαηνκκχξηα επξψ ην 2011.
 Γηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλαπξνζαξκφδνληαο ηηο
αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ αθηλήησλ κε ζηφρν ηελ απνθφκηζε ηνπιάρηζηνλ 270
εθαηνκκπξίσλ επξψ επηπξφζζεησλ εζφδσλ.
 πιινγή εζφδσλ απφ ηελ αδεηνδφηεζε ηπρεξψλ παηγλίσλ: ηνπιάρηζηνλ 500
εθαηνκκχξηα επξψ απφ πψιεζε αδεηψλ θαη 200 εθαηνκκχξηα επξψ απφ εηήζηα
δηθαηψκαηα.
 Αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ακνηβψλ ζε είδνο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο
θνξνιφγεζεο απηνθηλήησλ κε ρξνλνκίζζσζε: ηνπιάρηζηνλ 150 εθαηνκκχξηα
επξψ.
 Δθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εηζνδεκάησλ πξνο θνξνιφγεζε, κε
απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνκκχξηα επξψ.
 Έλαξμε ηεο είζπξαμεο εηδηθνχ θφξνπ γηα ηα απζαίξεηα (ηνπιάρηζηνλ 300
εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν).
Νέα μέηπα
Πεπικοπέρ δαπανών
 Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 5%, πνπ ζα
απνθέξεη εμνηθνλφκεζε ηνπιάρηζηνλ 100 εθαηνκκχξηα επξψ.
 Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ ζα απνθέξεη γηα ηελ θπβέξλεζε
ζπλνιηθά εμνηθνλφκεζε ηνπιάρηζηνλ 100 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη επηρνξεγνχκελνη
δεκφζηνη θνξείο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ αληίζηνηρεο κεηψζεηο ζηηο δαπάλεο
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπζζσξεπηνχλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο.
 Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα κε βάζε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα (means-tested) απφ ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 2011, πνπ ζα απνθέξνπλ εμνηθνλφκεζε ηνπιάρηζηνλ 150
εθαηνκκχξηα επξψ (κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο).
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 Μείσζε ησλ παξαιαβψλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά ηνπιάρηζηνλ 500
εθαηνκκχξηα επξψ ζε ζρέζε κε ην 2010.
 Πεξαηηέξσ κείσζε ζηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαηά
900 εθαηνκκχξηα επξψ ιφγσ ηεο κείσζεο ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο
εθαξκνγήο λέσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο. Μείσζε ησλ αληίζηνηρσλ
δαπαλψλ ησλ λνζνθνκείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα
εμνπιηζκφ) θαηά ηνπιάρηζηνλ 350 εθαηνκκχξηα επξψ.
 Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, ηηκνιφγεζεο θαη κηζζνδνζίαο ζηηο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο, πνπ ζα απνθέξνπλ εμνηθνλνκήζεηο ηνπιάρηζηνλ 800 εθαηνκκπξίσλ
επξψ (βι. παξαθάησ).
Αςξήζειρ εζόδων
 Δμίζσζε ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ην πεηξέιαην θίλεζεο
απφ ηηο 15 Οθησβξίνπ 2011 θαη κεηά, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θνξνδηαθπγήο, πνπ ζα απνθέξεη ηνπιάρηζηνλ 400 εθαηνκκχξηα επξψ θαζαξά
έζνδα ην 2011, έρνληαο αθαηξέζεη ηελ επίπησζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.
 Αχμεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ απφ 5,5% ζε 6,5% θαη απφ 11% ζε
13% κε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 880 εθαηνκκχξηα επξψ θαη κεηαθνξά ησλ
θαξκάθσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ απφ ην ζπληειεζηή ΦΠΑ 11% ζε 6,5% κε θφζηνο
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 250 εθαηνκκχξηα επξψ.3
 Δληαηηθνπνίεζε ηεο πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηα θαχζηκα (ηνπιάρηζηνλ 190
εθαηνκκχξηα επξψ).
 Αχμεζε ησλ δηθαζηηθψλ παξαβφισλ (ηνπιάρηζηνλ 100 εθαηνκκχξηα επξψ).
 Δθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ (ηνπιάρηζηνλ 200 εθαηνκκχξηα επξψ).
 Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ επηβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
πξνζηίκσλ (ηνπιάρηζηνλ 400 εθαηνκκχξηα επξψ).
 Δίζπξαμε ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην λέν πιαίζην εθδίθαζεο ησλ
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα (ηνπιάρηζηνλ 300
εθαηνκκχξηα επξψ).
 Έζνδα απφ ηελ αλαλέσζε αδεηψλ ηειεπηθνηλσλίαο πνπ ιήγνπλ ζην άκεζν κέιινλ
(ηνπιάρηζηνλ 350 εθαηνκκχξηα επξψ).
 Έζνδα απφ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο (ηνπιάρηζηνλ 250 εθαηνκκχξηα επξψ).
Ο Πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη:
 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. Σν κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα
ηελ πεξίνδν 2012-14 ζα θαζνξηζηεί ζε έθζεζε ζηξαηεγηθήο ηνλ Μάξηην ηνπ 2011.
 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κεληαία έζνδα αλά θαηεγνξία θαη δαπάλε αλά ππνπξγείν.
Δπηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ζα δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν ηαθηηθά.

3

Καζαξή εμνηθνλφκεζε γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηα λνζνθνκεία σο απνηέιεζκα ηεο ππαγσγήο ησλ
θαξκάθσλ ζε ρακειφηεξν ζπληειεζηή ΦΠΑ.
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ii. Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο
Καηαπολέμηζη ηηρ ζπαηάληρ ζηιρ δημόζιερ επισειπήζειρ
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ
Αζελψλ (ΟΑΑ). Δπηδίσμε ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο
θαη λα θαηαζηεί νηθνλνκηθά βηψζηκε. Οη θξαηηθέο επηδνηήζεηο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην
40% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ηεο Δ.Δ. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη
πεξηθνπέο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο θαη απμήζεηο εηζηηεξίσλ. Οη
πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ζα πινπνηεζνχλ κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2011.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί κηα λνκνζεηηθή πξάμε ε νπνία πεξηνξίδεη ηνπο δηνξηζκνχο ζην ζχλνιν
ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο βάζεη ελφο θαλφλα 1 δηνξηζκνχ γηα θάζε 5 απνρσξήζεηο, ρσξίο
εμαηξέζεηο γηα θάπνην ηνκέα.4 Η Κπβέξλεζε πξνεηνηκάδεη έλα ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ
δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηνλ θαλφλα 1 πξνο 5. Ο θαλφλαο απηφο αθνξά
θαη ην πξνζσπηθφ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαδηαξζξψλνληαη, ην νπνίν
κεηαηάζζεηαη ζε θνξείο ηεο θπβέξλεζεο.
Η Κπβέξλεζε πξνεηνηκάδεη έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηε πψιεζε
δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ 7
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2011-2013, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ
1 δηζεθαηνκκχξην κέζα ζην 2011. Σν πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη απνθξαηηθνπνηήζεσλ
αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ζε
αεξνδξφκηα, ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο, παίγληα θαη ζε αθίλεηα. Σα έζνδα απφ ηηο
απνθξαηηθνπνηήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη δελ
ππνθαζηζηνχλ ηηο πξνζπάζεηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο.
Λογιζηική και έλεγσορ
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην θεληξηθφ κεηξψν ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη
ιεηηνπξγηθφ, θαη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη
δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Η Κπβέξλεζε δεκηνπξγεί έλα θεληξηθφ ζχζηεκα νηθνλνκηθήο επνπηείαο ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ – ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΔΚΟ. Η αξκνδηφηεηα
ηεο ιεηηνπξγηθήο επνπηείαο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη ζηα αξκφδηα ππνπξγεία.
Αμςνηικέρ δαπάνερ
Σν λέν Δληαίν Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Δθζπγρξνληζκνχ (ΔΜΠΑΔ) πνπ
ζα πηνζεηεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε, πξνβιέπεη κηα κεζνπξφζεζκε κείσζε ησλ ακπληηθψλ

4

Η εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλφλα επνπηεχεηαη απφ ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ.
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δαπαλψλ, ε νπνία ζα ζπλεηζθέξεη δηαξθψο ζηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ρσξίο λα
επεξεάδεηαη ην αμηφκαρν ησλ εζληθψλ ακπληηθψλ δπλάκεσλ.

Βεληίυζη ηος Γημοζιονομικού Πλαιζίος
Η θπβέξλεζε εθαξκφδεη ην λνκνζρέδην γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ.
Σα αθφινπζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ 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.
 Η ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα
ππνπξγεία ηφζν θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο φζν θαη εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (δίλνληαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο
ζηηο απνθάζεηο γηα δαπάλεο θαη ζηελ εθηέιεζή ηνπο).
 Η εηζαγσγή ππνρξεσηηθνχ απνζεκαηηθνχ εθηάθησλ αλαγθψλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 5% 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 Κνηλνβνχιην δελ αιιάδεη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο, αιιά επηθεληξψλεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ
δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ θαη ζηελ αμηνπηζηία ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο
δαπάλεο θαη ηα έζνδα.
 Η εηζαγσγή ηζρπξφηεξσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, εηδηθφηεξα κέζσ ηεο
εθαξκνγήο θαηάιιεινπ κεραληζκνχ ειέγρνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη θνξείο δαπαλψλ (ππνπξγεία, ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λνζνθνκεία θαη άιια λνκηθά
πξφζσπα) ζα αλαθέξνληαη ζε κεληαία βάζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά
κε ηηο εθθξεκείο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο πηζηψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ μεθηλάεη ηε δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην
νπνίν ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2011, κε ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαζχλδεζε φισλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ
κε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ), πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζηνηρεία
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
 Η εηζαγσγή ελφο θαλφλα εζφδσλ γηα ηε 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 ζα δηεμάγεη ιεπηνκεξή έιεγρν ζε
δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα, ζα δεκνζηεχεη ζηνηρεία γηα ηα δεκνζηνλνκηθά ζρέδηα
ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο
καθξννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
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Ολοκλήπυζη ηηρ Αζθαλιζηικήρ Μεηαππύθμιζηρ
Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ζα παξνπζηάζεη κέρξη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ ελδηάκεζε έθζεζε κε
πξνβιέςεηο γηα ηηο ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο κέρξη ην 2060 (αλαινγηζηηθέο κειέηεο), φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ λφκν ηνπ Ινπιίνπ 2010 γηα ηα ηακεία θχξηαο αζθάιηζεο
(ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΔΔ, Γεκφζην).

Δκζςγσπονιζμόρ ηος ζςζηήμαηορ ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ
Η θπβέξλεζε πηνζεηεί κηα εθηελή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αιιάδεη ηελ
θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα δηαηεξεζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θάησ απφ 6
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε θαη
βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο. ε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, ε θχξηα έκθαζε
πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεηζαξρία ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο.
Όζνλ αθνξά ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ε θπβέξλεζε ζέηεη ζε εθαξκνγή κέηξα πξνο
εμνηθνλφκεζε ηνπιάρηζηνλ 2 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2010, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην
1 δηζεθαηνκκχξην επξψ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2011. Απηφ ζα θέξεη ην κέζν φξν
δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα θάξκαθα εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε πεξίπνπ 1 πνζνζηηαία
κνλάδα ηνπ ΑΔΠ (ζχκθσλα κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ) κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα αθφινπζα κέηξα εθαξκφδνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010:
 Γηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο
ζπληαγνγξάθεζεο (e-prescription), κε ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηνλ ΟΑΔΔ ζε φια ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο
πνπ παξέρνπλ αζθάιηζε πγείαο.
 Οξηζκφο (κέζσ ΔΟΦ) θαη δεκνζίεπζε θαηεπζπληήξσλ γξακκψλ
ζπληαγνγξάθεζεο γηα γηαηξνχο, κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα ζπληαγνγξάθεζεο.
 Σα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζεζπίδνπλ δηαδηθαζία γηα ηελ ηαθηηθή
αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ζε ζρέζε κε ηηο αλαιεθζείζεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζπληαγνγξάθεζεο. Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη κέζσ κηαο
θνηλήο εηδηθήο κνλάδαο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ
Παξνρψλ Τγείαο (ΤΠΤ) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΗΓΙΚΑ. ρεηηθέο θπξψζεηο
θαη πνηλέο ζα επηβάιινληαη σο ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαη ηε λνκνζεζία.
 Γεκνζηεχεηαη εηήζηα έθζεζε γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, θαη ζρφιηα θαη
παξαηεξήζεηο παξέρνληαη ζε θάζε γηαηξφ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
(ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο). Η έθζεζε θαη νη παξαηεξήζεηο εζηηάδνπλ ζηελ
ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά αλαθνξηθά κε ηα πην δαπαλεξά θαη πην επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελα θάξκαθα.
 Γεκνζίεπζε ηνπ πιήξνπο ηηκνθαηάινγνπ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά,
ρξεζηκνπνηψληαο ην λέν κεραληζκφ ηηκνιφγεζεο. Ο θαηάινγνο απηφο ζα

24








δεκνζηεπζεί κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη ζα αληηθαηαζηήζεη ηε κεξηθή
ιίζηα πνπ ζεζπίζηεθε ηνλ επηέκβξην. Θα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη αλά ηξίκελν.
Αλαθνίλσζε φηη ηα φξηα ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή φηαλ
πξσηνεηζήρζε ε ιίζηα θαξκάθσλ ην επηέκβξην ηνπ 2010, ζα αξζνχλ ην Μάξηην
ηνπ 2011.
Δθαξκνγή ηεο "αξλεηηθήο ιίζηαο" ησλ κε θαιππηφκελσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία θαξκάθσλ, θαη ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ δελ απαηηνχλ ζπληαγνγξάθεζε
παξαδνηέσλ απφ ηνλ ΔΟΦ.
Οινθιήξσζε ηεο λέαο ζεηηθήο ιίζηαο ησλ θαιππηφκελσλ απφ ηα Αζθαιηζηηθά
Σακεία θαξκάθσλ κε ηε ρξήζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε
ελδεηθηηθέο ηηκέο αλαθνξάο.
Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ζπληαγψλ, ε
Κπβέξλεζε αλαιακβάλεη λα εηζπξάηηεη ηελ ζπκθσλεκέλε επηζηξνθή ηηκήκαηνο
απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο.
Δηζαγσγή ελφο κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ εμειίμεσλ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ε νπνία πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε
κεληαία βάζε.

Δάλ ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ
επηδησθφκελσλ εμνηθνλνκήζεσλ, ηφζν κέζα ζην 2011 φζν θαη ζε κεζνπξφζεζκε βάζε, ε
θπβέξλεζε ζα εθαξκφζεη πξφζζεηα κέηξα, κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΣ. Η αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ κέηξσλ
ζα γίλεη ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η Κπβέξλεζε επηβάιιεη ηελ θαηαβνιή ησλ πθηζηάκελσλ ζπκκεηνρψλ ζε ρξήκα γηα ηηο
ηαθηηθέο ππεξεζίεο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζε φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα
πγείαο θαη δηεπξχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ σξαξίνπ ησλ λνζνθνκείσλ (απνγεπκαηηλά
ηαηξεία), πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη λα απμεζνχλ ηα έζνδα. Η Κπβέξλεζε απμάλεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ γηα ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ απφ 3 επξψ ζε 5 επξψ θαη
επεθηείλεη απηή ηε ρξέσζε ζε αδηθαηνιφγεηεο επηζθέςεηο ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά.
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε δεκνζηνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επνπηεία ησλ
δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηε
δεκνζίεπζε ησλ ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο.
Διδική Ομάδα Δπγαζίαρ
Η Κπβέξλεζε ζπζηήλεη κηα αλεμάξηεηε νκάδα εξγαζίαο απφ εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ
ηνκέα ηεο πγείαο, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε παξαγσγή, κέρξη ηα ηέιε Μαΐνπ 2011, ιεπηνκεξνχο
έθζεζεο (ιεπηνκεξέο πξνζρέδην) γηα κηα ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο
(δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ). Απηή ε νκάδα εξγαζίαο ζα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο θαη ζα ιακβάλεη επαξθή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Θα παξάγεη κηα ελδηάκεζε
έθζεζε ην Μάξηην ηνπ 2011.
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iii. Ρύζκηζε θαη επνπηεία θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα
Σν Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη κε
επαξθέο πξνζσπηθφ (κέρξη ηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ 2011). Σν πξνζσπηθφ ζα πξνζιεθζεί βάζεη
ηεο ηαρχηεξεο θαη πην επέιηθηεο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο.
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην πνζφ ησλ 25 δηζ. επξψ ηεο παξάηαζεο ησλ θξαηηθψλ
εγγπήζεσλ ζε ηξαπεδηθά νκφινγα είλαη δηαζέζηκν κέρξη ην ηέινο ηνπ Ννεκβξίνπ 2010.
Η ΑΣΔ αλαθνηλψλεη δεκφζηα πξνζθνξά ηίηισλ πξηλ απφ ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2010.
Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεζκεχεηαη λα κεηψζεη ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζην
πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.

iv. Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
Για ηην ενδςνάμυζη ηυν θεζμών ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ
Η Κπβέξλεζε κεηαξξπζκίδεη ην κεραληζκφ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε επίπεδν
επηρείξεζεο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. Ο λένο λφκνο πξνβιέπεη φηη
νη ζπκθσλίεο ζε επίπεδν επηρείξεζεο ππεξηζρχνπλ ησλ ζπκθσληψλ ζε θιαδηθφ ή
επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ρσξίο θαλέλαλ αδηθαηνιφγεην πεξηνξηζκφ (γηα ην ιφγν απηφ ην
άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 1876/1990 ηξνπνπνηείηαη). Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε
επηρεηξεζηαθφ επίπεδν δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη δηα λφκνπ, θπξίσο απφ απαηηήζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ειάρηζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα εκπιαθεί ζε ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο (γηα ην ιφγν απηφ ην άξζξν 6.1.β ηνπ λφκνπ 1876/1990 ηξνπνπνηείηαη).
Η Κπβέξλεζε ηξνπνπνηεί ην λφκν 1876/1990 (άξζξα 11.2 θαη 11.3) ψζηε λα θαηαξγήζεη ηελ
επέθηαζε ησλ θιαδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε φζνπο δελ εθπξνζσπνχληαη ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο.
Η Κπβέξλεζε ζεζπίδεη λφκν, ζε ζπλάθεηα κε ην άξζξν 73 ηνπ λφκνπ 3863/2010, πνπ
αλαζεσξεί ην ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο θαη εηζάγεη ζπκκεηξηθή πξφζβαζε
ζηε δηαηηεζία ρσξίο εμαηξέζεηο, εάλ ηα εκπιεθφκελα κέξε δηαθσλνχλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Μεζνιαβεηή. Ο Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ) ζα πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλνο απφ θπβεξλεηηθέο επηξξνέο θαη απηφ ζα πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζηε ζχλζεζε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ο πξφεδξφο ηνπ ζα εθιέγεηαη νκφθσλα απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο λένο λφκνο ζα ππνδεηθλχεη φηη νη
δηαηηεηέο θαη νη δηακεζνιαβεηέο ζα δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε
φξνπο θφζηνπο.
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Η Κπβέξλεζε ηξνπνπνηεί ηε λνκνζεζία ψζηε λα επεθηαζεί ε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο γηα ηνπο
λενπξνζιεθζέληεο ζηνλ έλα ρξφλν. (Νφκνο 3863/2010, άξζξν 74.2).
Η Κπβέξλεζε θαηαξγεί ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε εηαηξηψλ πξνζσξηλήο
απαζρφιεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζρεηηθνί λφκνη ηξνπνπνηνχληαη.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηε κεγαιχηεξε ρξήζε
ζπκβνιαίσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Η Κπβέξλεζε θαηαξγεί ηελ πξφβιεςε πνπ θαζνξίδεη πςειφηεξν σξνκίζζην ζηνπο κεξηθήο
απαζρφιεζεο εξγαδφκελνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ην άξζξν 38 ηνπ λφκνπ 1892/1990
ηξνπνπνηείηαη πεξαηηέξσ.
Η Κπβέξλεζε ηξνπνπνηεί ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία (Νφκνο 3846/2010, άξζξν 7) ψζηε λα
επηηξέπεηαη κία πην επέιηθηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε βάξδηεο (Άξζξν 2.3).

Για ηη μεηαππύθμιζη και ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ
Λειηοςπγικέρ αξιολογήζειρ
Η Κπβέξλεζε πξνρσξάεη ζε δχν αλεμάξηεηεο αμηνινγήζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ
ζα δηεμαρζνχλ απφ ηνλ ΟΟΑ. Η πξψηε αμηνιφγεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζα ζπληνλίδεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Η δεχηεξε αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζα
ζπληνλίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Η αμηνιφγεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο
πεξηιακβάλεη φια ηα ππνπξγεία (πξψηε θάζε) θαη ηνπο ζεκαληηθνχο επνπηεπφκελνπο
δεκφζηνπο θνξείο (δεχηεξε θάζε). Η αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ
πξνγξακκάησλ ζα είλαη αλαιπηηθή θαη ζα αθνξά φια ηα αξκφδηα ππνπξγεία. Οη φξνη
αλαθνξάο θαη ησλ δχν αμηνινγήζεσλ θαζψο θαη ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε δεχηεξε
θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ θαη
ηνπ ΟΟΑ, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε πξνζσπηθφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ ΓΝΣ θαη
ηεο ΔΚΣ.
Η αμηνιφγεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζα ζπγρσλεπζεί κε ην πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 5 Η αμηνιφγεζε ζα:
 θαηαγξάςεη ηε ρξήζε πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πξνκήζεηεο) γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ.
5

Απηφ γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζην ππνπξφγξακκα ΙΙ "Υαξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο». Ο ΟΟΑ
ζα θαζνδεγήζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία ηεο αμηνιφγεζεο. Η
δεχηεξε αμηνιφγεζε γηα ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ.
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 πξνζδηνξίζεη δξάζεηο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, ηελ
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη ζα
 πνζνηηθνπνηήζεη ηηο εμνηθνλνκήζεηο.
Η αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζα:
 αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ
θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ.
 πξνζδηνξίζεη ηα ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα.
 πνζνηηθνπνηήζεη ηηο εμνηθνλνκήζεηο.
Τοπική αςηοδιοίκηζη
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί ηα απαηηνχκελα δηαηάγκαηα γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο κεηαξξχζκηζεο
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (κεηαξξχζκηζε Καιιηθξάηε). Η κεηαξξχζκηζε ζα απνθέξεη
εμνηθνλφκεζε 500 εθ. επξψ ην 2011 θαη επηπξφζζεησλ 500 εθ. επξψ ην 2012 θαη ην 2013 γηα
ηε γεληθή Κπβέξλεζε σο ζχλνιν.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί δηάηαγκα πνπ απαγνξεχεη ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο λα
πξαγκαηνπνηνχλ ειιείκκαηα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2014. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη κεηψζεηο
δαπαλψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ε Κπβέξλεζε κεηψλεη ηηο επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εμνηθνλνκήζεηο πφξσλ θαη ηε κεηαθνξά
αξκνδηνηήησλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Μιζθοί ζηον δημόζιο ηομέα και διοίκηζη ανθπωπίνων πόπων
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ καδί κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ νινθιεξψλνπλ ηελ
δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ κηζζψλ ζην δεκφζην ηνκέα.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηνηκάδεη κηα έθζεζε (πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζην ηέινο ηνπ
Ιαλνπαξίνπ 2011), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, γηα ηε δηάξζξσζε θαη ην
χςνο ησλ ακνηβψλ θαζψο θαη ηνλ φγθν θαη ηε δπλακηθή ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεληθή
Κπβέξλεζε. Η έθζεζε ζα παξνπζηάζεη ην ζρέδην θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην
δεκφζην ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2013. Θα θαζνξίζεη ηα ζρέδηα γηα ηελ αλαθαηαλνκή
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, ζην ΓΛΚ, ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο,
ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαζψο θαη ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.
Η θπβέξλεζε θαζηεξψλεη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ζην
δεκφζην ηνκέα. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.
Απηφ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε έλα ζχζηεκα, φπνπ ε ακνηβή ζα αληαλαθιά ηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη ηα θαζήθνληα. Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη δελ ζα ππάξμεη θακία
αχμεζε ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο ζπλέπεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο.
Σν ΑΔΠ επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ηνπο ηνκείο πνπ απνηεινχλ
πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κλεκνλίνπ.
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Γημόζιερ ζςμβάζειρ
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη έλα ρξνλνδηάγξακκα θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ (e-procurement) θαη ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά ζπκβφιαηα
γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο.

Για ηην ενδςνάμυζη ηος ανηαγυνιζμού ζηιρ ανοικηέρ αγοπέρ
Οδηγία ηων ςπηπεζιών
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην ζεκείν κνλαδηθήο επαθήο (ΜΔ):
 παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα φιεο ηηο ηνκεαθέο θαη νξηδφληηεο
απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο (φπσο ε θαηαρψξεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη νη άδεηεο ζρεηηθά κε ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ παξφρνπ);
 θάλεη δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο παξφρνπο
ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη ηνπο δηα-ζπλνξηαθνχο
παξφρνπο (εηδηθά ζε ζρέζε κε ηα ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα).6
Η Κπβέξλεζε:
 δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ΜΔ θαη ησλ άιισλ αξκφδησλ
αξρψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ)
 επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο
ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
θαηαζθεπψλ.
 επηηξέπεη ηελ εμ απνζηάζεσο πιεξσκή ησλ δηνηθεηηθψλ ηειψλ.7
Η θπβέξλεζε πξαγκαηνπνηεί κία αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ηνκείο ππεξεζηψλ
πξνηεξαηφηεηαο κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε, ηελ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζε ελαξκφληζε κε ηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο 2009/767/EC.
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη κηα έθζεζε πξνφδνπ πνπ πεξηγξάθεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επφκελεο ελέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ηα
επφκελα δχν ηξίκελα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο ησλ
απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, ζέηνληαο μεθάζαξεο πξνζεζκίεο γηα θάζε ηνκέα ππεξεζηψλ θαη
δηαδηθαζία.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί αιιαγέο ζηελ ππάξρνπζα (θιαδηθή) λνκνζεζία ζε βαζηθνχο ηνκείο
ππεξεζηψλ φπσο ν ηνπξηζκφο, ην εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Η λέα
λνκνζεζία ζα πξέπεη :
6

Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξέρνπλ ηα
ζρεηηθά ππνπξγεία.

7

Σν ΜΔ πξνζδηνξίδεη έλαλ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ζρεηηθά ηέιε κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απφ απφζηαζε
απφ θάζε αηηνχληα.
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 λα δηεπθνιχλεη ηελ εγθαηάζηαζε κε ην λα:
 θαηαξγεί ή ηξνπνπνηεί ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο απαγνξεχνληαη απφ ηελ
Οδεγία ησλ Τπεξεζηψλ θαη
 κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε πνζνηηθνχο ή γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, λνκηθέο
κνξθέο απνθιεηζκνχ, απαηηήζεηο ζπκκεηνρψλ, ζηαζεξέο ειάρηζηεο
ή/θαη κέγηζηεο ακνηβέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε
πνιιαπιά αληηθείκελα.
 δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε νη πάξνρνη
δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ λα απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο
απαηηήζεηο ηελ ειιεληθήο λνκνζεζίαο κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (φηαλ
εκπίπηνπλ ζηα άξζξα 16 θαη 17 ηεο Οδεγίαο ησλ Τπεξεζηψλ).
 παξέρεη λνκηθή βεβαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ
θαζνξηζκνχ ζηελ αληίζηνηρε (θιαδηθή) λνκνζεζία ησλ φπνησλ απαηηήζεσλ
κπνξνχλ ή δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε δηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηψλ.
Η Κπβέξλεζε θαζνξίδεη, γηα ηνπο ηνκείο ππεξεζηψλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα
ηελ αλάπηπμε, έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πηνζέηεζε θιαδηθήο λνκνζεζίαο κέρξη ην ηέινο
ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
Οδεγίαο ησλ Τπεξεζηψλ.
Κλειζηά επαγγέλμαηα
Η θπβέξλεζε πξνηείλεη λνκνζεζία γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ αληαγσληζκφ, ηηο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην εκπφξην ζε θιεηζηά επαγγέικαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
 ηνπ λνκηθνχ επαγγέικαηνο, γηα ηελ άξζε ησλ πεξηηηψλ πεξηνξηζκψλ γηα ειάρηζηε
ακνηβή, ηεο νπζηαζηηθήο απαγφξεπζεο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ
πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο.
 ηνπ θαξκαθεπηηθνχ επαγγέικαηνο, γηα ηελ πξνψζεζε πην ειαζηηθψλ σξαξίσλ
ιεηηνπξγίαο θαη ηε κείσζε ηνπ ειαρίζηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (βι. επίζεο ζηα
κέηξα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο).
 ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, γηα ηε κείσζε ησλ ειάρηζησλ ακνηβψλ θαη
ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ.
 ησλ αξρηηεθηφλσλ, γηα ηελ ειάρηζηε ακνηβή.
 ησλ κεραληθψλ, γηα ηελ ειάρηζηε ακνηβή.
 ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, γηα ηελ ειάρηζηε ακνηβή.
Η Κπβέξλεζε δεηάεη απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα εθδψζεη γλσκνδφηεζε
ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεζία.
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε
ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
ΓΔΚ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηπιψκαηα απφ παξαξηήκαηα
μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα). Παξνπζηάδεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έλαλ θαηάινγν
ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη
εθθξεκείο αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (ηδίσο εθείλεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε δηπιψκαηα απφ παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα) πξέπεη λα
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επεμεξγαζηνχλ ακέζσο, θαη νη πξψηεο απνθάζεηο γηα απηέο ηηο αηηήζεηο λα ππνβιεζνχλ ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010.
Μεηαθοπέρ
Με βάζε ηελ πξφζθαηα εγθξηζείζα λνκνζεζία γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ (Ν.
3891/2010), ε Κπβέξλεζε πηνζέηεη έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα κε βηψζηκν ηξφπν. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, ε
εηαηξία παξνρήο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ (ΣΡΑΙΝΟΔ) θαη ν δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο
(ΟΔ) ζα ηζνζθειηζηνχλ.
Σα κέηξα αλαδηάξζξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζπλεπάγνληαη θξαηηθή
επηρνξήγεζε ππέξ ηνπ Οκίινπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ, ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ
Δπηηξνπή σο ην ηέινο ηνπ 2010. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα ηξνπνπνηεζεί κε ζηφρν ηε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Η επφκελε αμηνιφγεζε ζα
εηνηκάζεη έθζεζε γηα ηηο πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην
 παξέρεη κηα ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ ρξένπο
 θαζηεξψλεη κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ
ηαρεία δηφξζσζε ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ην ζρέδην.
Κλαδικοί οδηγοί ανάπηςξηρ
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη κία κειέηε πνπ ζα αλαιχεη ηε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηα
λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ είζνδν
ζηελ αγνξά έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί ε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ.
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη κία κειέηε πνπ ζα αλαιχεη ηε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα
ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ επειημία ησλ ηηκψλ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε. Θα
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηα λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ψζηε λα αλαπηπρζεί ε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ.
Δπισειπημαηικό πεπιβάλλον
Η θπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία γηα ηελ απινπνίεζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ. Γηα ην ζθνπφ
απηφ, αλαζεσξεί, κεηαμχ άιισλ, ην Νφκν 3325/2005, θαη θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ ην ρσξνηαμηθφ
ζρέδην θαη ην λφκν 3333/05 γηα ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα. Η έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην πξψην
ηξίκελν ηνπ 2011.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί έλα ζρέδην δξάζεο γηα κηα επηρεηξεκαηηθά θηιηθή Διιάδα φπνπ
παξνπζηάδεη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε απνκάθξπλζε 30 εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
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πεξηνξηζκψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ
επέλδπζε θαη ηελ θαηλνηνκία.
Η θπβέξλεζε πηνζεηεί έλα λφκν πνπ ζα ηξνπνπνηεί ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο
Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (ΔΔΑ), κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θνηλνπνίεζεο γηα φιεο ηηο ζπκθσλίεο πνπ ππάγνληαη ζην Άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 703/1977, ψζηε
λα δψζεη ζηελ ΔΔΑ ηε δχλακε λα απνξξίπηεη θαηαγγειίεο, λα απμήζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ
κειψλ ηεο θαη λα θαζηεξψζεη εχινγεο πξνζεζκίεο γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη έθδνζε
απνθάζεσλ.
Η θπβέξλεζε θαζηζηά ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΗ) ιεηηνπξγηθφ.8
Η Κπβέξλεζε επηηαρχλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ θαη εηνηκάδεη έθζεζε πξνφδνπ
θαη ζρέδην δξάζεο.
Δνέπγεια
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη 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 πηνζεηεί έλα 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 απειεπζέξσζε.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί έλα 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 πηνζεηεί έλα κεραληζκφ ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ξπζκηδφκελα ηηκνιφγηα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληαλαθινχλ, ζηαδηαθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2013, ηηο
ηηκέο ρνλδξηθήο ηεο αγνξάο, εθηφο γηα ηνπο επάισηνπο θαηαλαισηέο. Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί
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
8

Ωο ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010: νινθιεξψλεηαη ε κεηάβαζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα κεηξψα ησλ επηκειεηεξίσλ
ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΗ· πηνζεηνχληαη νη θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο · νη ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο (one-stop-shop) παξέρνληαη απφ ηα
ΚΔΠ ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ θαη ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο. Όπνηεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο απαηηνχληαη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο (one-stop-shop) ζα
νξηζηηθνπνηεζνχλ σο ηνλ Μάξηην ηνπ 2011.
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ηεο ελέξγεηαο, ε Κπβέξλεζε θαηαγξάθεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ην πξνζσπηθφ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη ην ζχζηεκα δηαλνκήο ελέξγεηαο.

Πποώθηζη επενδύζευν και εξαγυγών
Η Κπβέξλεζε δηελεξγεί κηα ζε βάζνο αμηνιφγεζε φισλ ησλ δξάζεσλ Έξεπλαο & Αλάπηπμεο
θαη θαηλνηνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, κε
ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο
θπβεξλεηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη εγγπήζεσλ.
Η Κπβέξλεζε ζπζηήλεη έλα εμσηεξηθφ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα, γηα λα εμεηάζεη ηξφπνπο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ δεκφζηαο έξεπλαο θαη
ειιεληθψλ βηνκεραληψλ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ βηνκεραληθψλ ζπκπιεγκάησλ.
Η Κπβέξλεζε ιακβάλεη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη
επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο (πξάζηλεο βηνκεραλίεο, ΣΠΔ, θιπ.), θαζψο
θαη κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. Απηέο νη δξάζεηο ζα εζηηάδνληαη ζηελ
θαηάξγεζε δπζθακςηψλ θαη δηνηθεηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
απαηηήζεηο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.

Αύξηζη ηηρ αποππόθηζηρ ηυν Γιαπθπυηικών Ταμείυν και ηος Ταμείος Σςνοσήρ
Η θπβέξλεζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ
θνλδπιίσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα
παξαθάησ. Η ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο ζα κεηξάηαη βάζεη πηζηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε Κπβέξλεζε επηηπγράλεη ηνλ εηήζην ζηφρν ππνβνιήο 10 αηηήζεσλ γηα κεγάια
έξγα ζηελ Δπηηξνπή. ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απνξξφθεζεο, ε πξνζθπγή ζε κε
ζηνρεπκέλα de minimis κέηξα θξαηηθήο βνήζεηαο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα κεησζεί.
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη κία έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο δξάζεο πνπ
αμηνινγεί ηελ πξφνδν σο πξνο ηελ γξήγνξε πινπνίεζε θαη απνξξφθεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ
θνλδπιίσλ θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο, φπνπ είλαη αλαγθαίν.
Πίλαθαο 1: ηφρνη γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ
Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο (πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2007-2013) πνπ πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ κεηαμχ 2010 θαη 2013 (ζε εθαη. επξψ)

33

2010

2011

2012

2013

2 330

2 600

2 850

3 000

420

750

880

890

ηφρνο γηα ην πξψην κηζφ ηνπ έηνπο

1 105

1 231

1 284

ηφρνο γηα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ έηνπο

2 245

2 499

2 606

3 350

3 730

3 890

Δπξσπατθφ Πεξηθεξεηαθφ Σακείν θαη Σακείν
πλνρήο
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν

πλνιηθφο εηήζηνο ζηφρνο

2 750

χκθσλα κε ην Διιεληθφ χληαγκα, ε Κπβέξλεζε ζεζπίδεη λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
γεληθφηεξα. Η λνκνζεζία ζα πξέπεη λα:
 απινπνηεί ηελ εθδίθαζε πξνζθπγψλ ζρεηηθά κε θαηαθπξψζεηο δηαγσληζκψλ γηα
δεκφζηα έξγα ή κε απαιινηξηψζεηο γεο.
 ζπληνκεχεη ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ απφ ην Κεληξηθφ
Αξραηνινγηθφ πκβνχιην.
 απινπνηεί θαη ζπληνκεχεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε κειεηψλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα
έξγα ππνδνκήο.
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2. Γξάζεηο γηα ηελ ηέηαξηε αμηνιόγεζε (δξάζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011)

i.

Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή

Η θπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ απζηεξή πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011, ζχκθσλα
κε ην παξφλ Μλεκφλην.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηαζθαιίδεη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηηο
δαπάλεο γηα θάζε θνξέα ηεο θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ησλ ΓΔΚΟ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή θφξσλ, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην έιιεηκκα (βιέπε αληηζηνίρσο πίλαθα 2 ηνπ
ΜΟΥΠ θαη ην άξζξν 1 ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320/EU).
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνδεζκεχεη θάζε κήλα ην 1/14 ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (εθηφο απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη ηφθνπο) πξνο ηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Οη
ελαπνκέλνπζεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ ζα απνδεζκεπζνχλ πξηλ ηνλ επηέκβξε
ηνπ 2011 θαη κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ
αλάγθε ηήξεζεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Κπβέξλεζεο.
Η Κπβέξλεζε ηαθηνπνηεί ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πνπ ζπζζσξεχηεθαλ ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα.
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη κηα έθζεζε δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία θαζνξίδεη ηα
δηαξζξσηηθά κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 5% ηνπ
ΑΔΠ ηα νπνία ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειιείκκαηνο κέρξη ην 2014.
Απηή ε έθζεζε ζηξαηεγηθήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζρέδην ην νπνίν ζα ζπδεηεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010. Οη
ζρεηηθέο δξάζεηο ζα πηνζεηεζνχλ ην Μάην.

ii.

Γηαζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο

Γιασείπιζη εζόδυν και μεηαππςθμίζειρ ζηη δημόζια σπημαηοοικονομική διοίκηζη.
Η Κπβέξλεζε μεθηλάεη ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο. Σν
ζρέδην πεξηιακβάλεη πνζνηηθνχο δείθηεο απφδνζεο ψζηε λα θέξεη ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε
πξν ησλ επζπλψλ ηεο.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ θνξνινγηθψλ
δηελέμεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηθαζηηθψλ εθέζεσλ. Δπηβάιιεη ηελ θεληξηθνπνίεζε ηεο
ππνβνιή δειψζεσλ, ηεο ζπιινγή νθεηιψλ, ησλ ειέγρσλ θαη δηαζηαπξψζεσλ θαη ηεο
δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο θφξσλ θαη πηνζεηεί ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα
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αληηκεησπίζεη ηα παξαπηψκαηα, ηε δηαθζνξά θαη ηελ ρακειή απφδνζε ησλ θνξνινγηθψλ
ππαιιήισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνηληθήο δίσμεο ζε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο
θαζήθνληνο θαη κίαο πην επέιηθηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαη πξναγσγή φζσλ ππαιιήισλ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο (βαζηζκέλε ζηηο αξρέο
ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο).
Η Κπβέξλεζε ηνπνζεηεί νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε φια ηα ππνπξγεία θαη ηνπο θχξηνπο δεκφζηνπο θνξείο κε ηελ
επζχλε λα δηαζθαιίδνπλ ηνλ επαξθή νηθνλνκηθφ έιεγρν.

Μιζθοί ζηο δημόζιο ηομέα και διοίκηζη ανθπυπίνυν πόπυν
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη έλαλ αλαιπηηθφ ζρέδην δξάζεο (κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ
2011) κε έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε θαη πινπνίεζε ηνπ απινπνηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο ακνηβψλ.

Ολοκλήπυζη ηηρ ζςνηαξιοδοηικήρ μεηαππύθμιζηρ
Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή παξνπζηάδεη ηηο αλαιπηηθέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο γηα
ηηο ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο κέρξη ην 2060 κε βάζε ηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε. Οη
πξνβιέςεηο απηέο ζα αμηνινγεζνχλ θαη ζα επηθπξσζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ. Οη πξνβιέςεηο ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα επηθνπξηθά (βνεζεηηθά) ηακεία, βαζηδφκελεο ζε αλαιπηηθά ζηνηρεία
πνπ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ε Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.

Καηαπολέμηζη ηηρ ζπαηάληρ ζηιρ δημόζιερ επισειπήζειρ
Με ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο ζηηο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο, ε Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011 ε
νπνία ζα πξνβιέπεη:
-

Μείσζε ηεο θχξηαο ακνηβήο ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ 10% ζε
επίπεδν εηαηξίαο.
Πεξηνξηζκφ ησλ δεπηεξεπνπζψλ ακνηβψλ ζην 10% ηεο θχξηαο ακνηβήο, ζε
επίπεδν εηαηξίαο.
Δπηβνιή ελφο αλψηαηνπ νξίνπ 4000 επξψ γηα ηηο κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο (12
κηζζνί ην ρξφλν)
Αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 30%.
Αχμεζε άιισλ δαζκψλ.
Γξάζεηο πνπ κεηψλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά
15 έσο 25 ηνηο εθαηφ (αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ).
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Απηά ηα κέηξα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 θαη λα απνδψζνπλ
δεκνζηνλνκηθή εμνηθνλφκεζε ηνπιάρηζηνλ 800 εθ επξψ9.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λφκν γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ΟΑΑ (ην δίθηπν αζηηθψλ
κεηαθνξψλ ηεο Αζήλαο) κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2011.

Δκζςγσπονιζμόρ ηος ζςζηήμαηορ ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ
Γιακςβέπνηζη
Η Κπβέξλεζε ζέηεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 θαη 32 ηνπ Ν. 3863/2010.
Δηδηθφηεξα, ην πκβνχιην πληνληζκνχ Παξνρψλ Τγείαο (ΤΠΤ):
 ζεζπίδεη λέα θξηηήξηα θαη φξνπο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΟΠΑΓ) κε φινπο ηνπο θνξείο παξνρήο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο, θαζψο θαη φισλ ησλ άιισλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ησλ δαπαλψλ.
 μεθηλά ηελ απφ θνηλνχ αγνξά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ γηα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθήο
κείσζεο ησλ δαπαλψλ (ηνπιάρηζηνλ θαηά 25 ηνηο εθαηφ ζε ζχγθξηζε κε ην 2010) κέζσ
ζχλαςεο ζπκθσληψλ γηα ηηο ηηκέο κε βάζε ηελ αγνξαδφκελε πνζφηεηα.
Καθολική ηλεκηπονική ζςνηαγογπάθηζη
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο γηα δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο πνπ επί ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη πηινηηθά απφ ηνλ ΟΠΑΓ επεθηείλεηαη ζε φια ηα
ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε επεθηείλεηαη θαη ζην ζχζηεκα
παξαπνκπψλ πξνο άιινπο γηαηξνχο θαη πξνο ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.
Κάζε ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ζπλελλφεζε κε ην ΤΠΤ ζεζπίδεη κηα δηαδηθαζία
γηα ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ζπληάζζεη ηαθηηθέο εθζέζεηο (ηνπιάρηζηνλ ζε
εμακεληαία βάζε) νη νπνίεο πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Η παξαθνινχζεζε θαη
αμηνιφγεζε ζα γίλεη κέζσ κηαο θνηλήο εηδηθήο κνλάδαο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πληνληζηηθνχ
πκβνπιίνπ Παξνρψλ Τγείαο (ΤΠΤ). Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο
αμηνιφγεζεο, ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηεχεηαη έθζεζε ζε εηήζηα βάζε θαη παξέρνληαη ζρφιηα
θαη παξαηεξήζεηο ζε θάζε γηαηξφ. ε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ζα επηβάιινληαη ζρεηηθέο
θπξψζεηο θαη πνηλέο.

9

Απηή ε απφδνζε ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη λα κελ πεξηιακβάλεη απψιεηεο απφ εηζθνξέο θνηλσληθέο
αζθάιηζεο θαη θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο δξάζεηο απηέο.
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Μησανοπγάνωζη ηων νοζοκομείων και ζύζηημα παπακολούθηζηρ
Σν Τπνπξγείν Τγείαο νινθιεξψλεη ην πξφγξακκα κεραλνγξάθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ.
Δηδηθφηεξα, νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ θαζψο θαη ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ
πιεξνθνξηψλ. Σν Τπνπξγείν Τγείαο δεκηνπξγεί κηα εηδηθή ππεξεζία / κνλάδα γηα ηε
ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ ζχληαμε ηαθηηθψλ ηξηκεληαίσλ εθζέζεσλ θαζψο θαη κηαο
εηήζηαο έθζεζεο. Αληίγξαθν απηψλ ησλ εθζέζεσλ δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Η Κπβέξλεζε ιακβάλεη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο, ηήξεζεο
βηβιίσλ (ησλ ηαηξηθψλ πξνκεζεηψλ) θαη έθδνζεο ινγαξηαζκψλ / ηηκνινγίσλ, κέζσ:
 ηεο νινθιήξσζεο εηζαγσγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε φια ηα
λνζνθνκεία.
 ηεο ρξήζεο ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο θαη ελφο θνηλνχ κεηξψνπ γηα
ηαηξηθέο πξνκήζεηεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ)
θαη ην Δζληθφ Κέληξν Ιαηξηθήο Σερλνινγίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ
θαη λνζνθνκεηαθνχ πιηθνχ.
 ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ξνψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ θαη
λνζνθνκεηαθνχ πιηθνχ ζε φια ηα λνζνθνκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην εληαίν ζχζηεκα
θσδηθνπνίεζεο γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνκήζεηεο.
 ηεο είζπξαμεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ ζε φιεο ηηο κνλάδεο
ηνπ ΔΤ.
 ηεο έγθαηξεο ηηκνιφγεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ζεξαπείαο (φρη πιένλ ησλ 2 κελψλ)
έλαληη ησλ Διιεληθψλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη έλαληη άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη έλαληη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ αζθάιηζεο πγείαο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε
λνζειεία / πεξίζαιςε κε ππεθφσλ / κε κνλίκσλ θαηνίθσλ.
 ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο
(θάξκαθα, παξαπνκπέο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο) ζε φιεο ηηο
κνλάδεο ηνπ ΔΤ.
Η αύξηζη ηηρ σπήζηρ ηων οςζιωδώρ όμοιων (γενόζημων) θαπμάκων
Η Κπβέξλεζε ιακβάλεη κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηνπιάρηζηνλ ην 50 ηνηο εθαηφ ηνπ
φγθνπ ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία κέρξη ην ηέινο ηνπ
2011 ζα απνηειείηαη απφ γελφζεκα θάξκαθα θαη απφ θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε παηέληα έρεη
ιήμεη, ηδίσο θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθή ηελ πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ απφ φια
ηα δεκφζηα λνζνθνκεία κε θξηηήξην ηε δξαζηηθή νπζία.
Τιμολόγηζη ηων θαπμάκων
Η Κπβέξλεζε:
 Μεηαθέξεη ηελ επζχλε ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ ζηνλ ΔΟΦ θαζψο θαη φισλ
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ησλ άιισλ πηπρψλ ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο ζην Τπνπξγείν Τγείαο, κε ζθνπφ
ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ αδεηνδφηεζεο θαη ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ
θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο γηα
θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο.
 Μεηψλεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ ζηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο είηε
άκεζα κε κείσζε ζην 15-20%, είηε έκκεζα κε ηε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο
εθπηψζεσλ γηα ηα θαξκαθεία, γηα πσιήζεηο πάλσ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην.
Ξεθηλψληαο απφ ην 2012, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ ζα πξέπεη λα
ππνινγίδνληαη σο έλα θαη 'απνθνπήλ πνζφ ή θαη' απνθνπή ακνηβή ζπλδπαζκέλε κε
έλα κηθξφ πεξηζψξην θέξδνπο.
 Μεηψλεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ εηαηξεηψλ ρνλδξηθήο πνπ δηαλέκνπλ
θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα ηξίην, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011.
Ομάδα επγαζίαρ
Η αλεμάξηεηε νκάδα εξγαζίαο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα πγείαο πνπ έρεη ζπζηαζεί
ζην ηέινο ηνπ 2010 παξνπζηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη
ην ΓΝΣ, κηα ελδηάκεζε έθζεζε πνιηηηθήο ην Μάξηην ηνπ 2011, κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο
ζρεηηθά κε ηηο αλαγθαίεο αλαζεσξήζεηο ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη
ηηο πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο γηα ηα επφκελα ρξφληα.
Λογιζηική και έλεγσορ
Οξίδνληαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζε φια ηα κεγάια λνζνθνκεία κέρξη ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2011.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ε θπβέξλεζε μεθηλά ηε δεκνζίεπζε κεληαίσλ ζηνηρείσλ
γηα ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ θχξησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΙΚΑ,
ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θαη ΟΠΑΓ), κε ρξνληθή πζηέξεζε ηξηψλ εβδνκάδσλ κεηά ηε ιήμε ηνπ
αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ (βι. παξάξηεκα 1).

Καηαπολέμηζη ηηρ ζπαηάληρ ζηιρ δημόζιερ επισειπήζειρ
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ10 πνπ ζα νδεγήζεη ζε θιείζηκν ησλ κε βηψζηκσλ θαη θαηάξγεζε ησλ
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη πιένλ ν αξρηθφο ζθνπφο
ιεηηνπξγίαο.
Η Κπβέξλεζε δεκνζηεχεη κεληαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε κε ρξνληθή πζηέξεζε ηξηψλ
εβδνκάδσλ.
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Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ γεληθή θπβέξλεζε ζχκθσλα κε
ην ESA95.
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Η Κπβέξλεζε αλαζεσξεί ηνλ λφκν πιαίζην (Νφκνο 3249/2005) γηα ηε δηαθπβέξλεζε ησλ
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Ο λένο λφκνο πιαίζην απαηηεί έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ζε εμακεληαία βάζε (ζε ηξηκεληαία ζπρλφηεηα γηα ηνπιάρηζηνλ ηηο
δέθα κεγαιχηεξεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο βάζεη ηδίξνπ) θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ, ηελ ελίζρπζε ησλ θαλφλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ
εηζαγσγή κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηηο πξαθηηθέο εξγαζίαο

iii.

Ρύζκηζε θαη επνπηεία ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα

H Κπβέξλεζε ζα κεηαθέξεη, κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ, 1000 εθαηνκκχξην επξψ, ζε έλαλ
εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα αλνίμεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο. Σα θεθάιαηα απφ απηφλ ην ινγαξηαζκφ ζα απνδεζκεχνληαη πξνο ην Σακείν
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο φηαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ δηαπηζησζεί φηη απηνί νη πφξνη είλαη απαξαίηεηνη. Η
απνδέζκεπζε ησλ θεθαιαίσλ ζα γίλεηαη έπεηηα απφ ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
ηελ ΔΚΣ, θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΣ.
Η Κπβέξλεζε ζα λνκνζεηήζεη κε ζηφρν ην ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθαηαζεθψλ θαη παξνρήο
δαλείσλ.
Η Κπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη λνκνζεζία πνπ ζα θαηαηάζζεη ηνπο ππαιιήινπο φισλ ησλ
ηξαπεδψλ ζην ίδην θαζεζηψο κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αλεμάξηεηα απφ ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.

iv.

Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο

Μεηαππςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ
Γημόζιερ ζςμβάζειρ
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
πξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, δηθαηνδνζίεο, αξκνδηφηεηεο θαη
ρξνλνδηάγξακκα γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην ρέδην Γξάζεο πνπ
ζπκθσλήζεθε κε ηελ Δπηηξνπή ην Ννέκβξην ηνπ 2010. Η Κπβέξλεζε δηαβηβάδεη ην
λνκνζρέδην ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέρξη ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2011 πξνθεηκέλνπ λα
εμεηαζζεί θαη λα αμηνινγεζεί φηη είλαη ζε ζπκθσλία κε ην ρέδην Γξάζεο.
Η Κπβέξλεζε πξνρσξάεη ζε κηα αμηνιφγεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ πνπ
βξίζθνληαη εθηφο ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ρέδην Γξάζεο. Η Κπβέξλεζε παξέρεη
επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (e-procurement).
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Καλή νομοθέηηζη
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «Αηδέληαο
γηα ηελ Καιή λνκνζέηεζε», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο
αμηνιφγεζεο αληίθηππνπ, ηεο κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ηεο δνκήο ηεο «θαιήο
λνκνζέηεζεο».

Μεηαππςθμίζειρ για ηη βεληίυζη ηος επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ
Κλειζηά επαγγέλμαηα
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία γηα ηα θιεηζηά επαγγέικαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
λνκηθνχ επαγγέικαηνο, ηνπ θαξκαθεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ
επαγγέικαηνο, ησλ αξρηηεθηφλσλ, ησλ κεραληθψλ θαη ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ.
Κλαδικοί οδηγοί ανάπηςξηρ
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία θαη εθαξκφδεη δηαξζξσηηθά κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο πνπ αλαιχεη ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα
ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία θαη εθαξκφδεη δηαξζξσηηθά κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο πνπ αλαιχεη ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ
εκπνξίνπ ζηελ επειημία ησλ ηηκψλ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα
ηελ Διιεληθή νηθνλνκία.

Δνίζσςζη ηος ανηαγυνιζμού ζηιρ ανοισηέρ αγοπέρ
Οδηγία Υπηπεζιών
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή νινθιήξσζε
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ άιινπο ζπλαθείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ππεξεζίεο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ππεξεζίεο ξπζκηδφκελσλ επαγγεικάησλ, θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο
θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο.
Όζνλ αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο
γλσκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
Δνέπγεια
Η Κπβέξλεζε μεθηλάεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ην άλνηγκα ζε ηξίηνπο ηεο παξαγσγήο
ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε.
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Η Κπβέξλεζε πινπνηεί ηελ απφθαζή ηεο λα απνλείκεη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ
απνζεκάησλ είηε ζε έλαλ αλεμάξηεην θνξέα, είηε λα δψζεη ην ξφιν απηφ ζηνλ αλεμάξηεην
ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η Κπβέξλεζε μεθηλάεη 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 γηα ηνπο επάισηνπο θαηαλαισηέο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δηθηχνπ είλαη απνδεζκεπκέλεο απφ
δξαζηεξηφηεηεο πξνζθνξάο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν θαη ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο
ηεο ελέξγεηαο, πινπνηνχληαη ηα αθφινπζα κέηξα:
 Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί απφθαζε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ
ρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο
ηεο ελέξγεηαο θαη πηνζεηεί ηελ απαξαίηεηε λνκνζεζία γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ
πιήξε απνδέζκεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ θαη
θπζηθνχ αεξίνπ, κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2012.
 Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ ρεηξηζηή ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, ζχκθσλα κε ην ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο ηεο
ελέξγεηαο.
Η Κπβέξλεζε 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 Κπβέξλεζε ιακβάλεη κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ΡΑΔ (ακεξφιεπηε
θαη ηε δηαθαλή επηινγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην πξνζσπηθφ θ.η.ι., ζχκθσλα κε ην ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο ηεο
ελέξγεηαο).
Μεηαθοπέρ
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί έλα λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ δηεπθφιπλζε ζχλαςεο ζπκθσληψλ
παξαρψξεζεο γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνχο αεξνιηκέλεο. Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πξφιεςε
κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ θαη λα πξνβιέπεη ηελ θαηάιιειε επνπηεία ηεο θαηαλνκήο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, κε πιήξε ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο γηα ηηο
θξαηηθέο εληζρχζεηο.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λφκν πνπ ζα θαηαξγεί ηνπο πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ γηα ηηο πεξηζηαζηαθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ κε ιεσθνξεία, πνχικαλ θαη ιηκνπδίλεο
θαη ν νπνίνο ζα εγγπάηαη φηη θάζε θνξέαο ν νπνίνο πιεξνί ζαθψο δηαηππσκέλα θξηηήξηα, πνπ
αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζα έρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηελ αγνξά. Σν
θφζηνο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα δηνηθεηηθά
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έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη θαηά
αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηνδνηνχκελσλ νρεκάησλ. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ
ηειψλ πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο θαη αληηθεηκεληθή θαη δελ ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε
ππεξθάιπςε ηνπ πθηζηάκελνπ θφζηνπο.

Αναβάθμιζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ
Η Κπβέξλεζε ζπζηήλεη, κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 2011, κηα αλεμάξηεηε εηδηθή νκάδα
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαη
ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξήζεο πφξσλ.11

11

Απηή ε εηδηθή νκάδα ζα είλαη ζε επαθή κε ηελ ήδε ππάξρνπζα δηεζλή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζηελ Διιεληθή
θπβέξλεζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
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3. Γξάζεηο γηα ηελ πέκπηε αμηνιόγεζε (δξάζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011)
i. Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή
Η Κπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ απζηεξή εθηέιεζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζχκθσλα κε
ην παξφλ Μλεκφλην θαη ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η
Κπβέξλεζε είλαη έηνηκε λα θαζνξίζεη θαη λα ζεζπίζεη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, εθφζνλ
ρξεηαζηεί, γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ.

ii.

Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο

Ολοκλήπυζη ηηρ ζςνηαξιοδοηικήρ μεηαππύθμιζηρ
Η Κπβέξλεζε πινπνηεί κία ζε βάζνο αλαζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ηακείσλ
δεπηεξεχνπζαο/επηθνπξηθήο ζχληαμεο. θνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, ε εμαζθάιηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα απηέο
ηηο ζπληάμεηο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Η αλαζεψξεζε ζα πξέπεη λα πεηχρεη:
 ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηξερνπζψλ δαπαλψλ, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ
πνπ ζα γίλνπλ απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2012·
 ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ κέζα απφ κηα
απζηεξή ζρέζε κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ.
Η κεηαξξχζκηζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ κείσζεο ηεο
ζπλνιηθήο (βαζηθήο, αληαπνδνηηθήο, ζπκπιεξσκαηηθήο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ζχληαμεο)
αχμεζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γηα ηελ πεξίνδν 2009-2060
θάησ ησλ 2,5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ.
Η κεηαξξχζκηζε ηνπ δεπηεξεπνπζψλ (επηθνπξηθψλ) ζπληάμεσλ ζα ζρεδηαζηεί ζε ζηελή
δηαβνχιεπζε κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΚΣ,
θαη ε εθηηκψκελε επίδξαζή ηεο ζηελ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ζα επηθπξσζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Οη παξάκεηξνη ηνπ λένπ επηθνπξηθνχ ζπζηήκαηνο
πιαζκαηηθψλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε καθξνπξφζεζκε αλαινγηζηηθή
ηζνξξνπία, φπσο ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.
Αλ νη πξνβιέςεηο ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο δείμνπλ φηη ε πξνβιεπφκελε αχμεζε
ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο ζα ππεξβεί ην φξην ησλ 2,5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηνπ
ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν 2009-60, ε Κπβέξλεζε ζα αλαζεσξήζεη θαη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο
ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν 3863/2010. Η αλαζεψξεζε
ζα ζρεδηαζηεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΚΣ.
Η Κπβέξλεζε αλαζεσξεί ζεκαληηθά ηε ιίζηα κε ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη
κεηψλεη ηε θάιπςε ζε φρη παξαπάλσ απφ ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Η λέα ιίζηα ησλ
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Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ ζα εθαξκνζηεί απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ 2011 ζε
φινπο ηνπο ππάξρνληεο θαη κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο.
Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεζκεχεηαη λα κελ απνλέκεη ζπληαμηνδνηηθά πξνλφκηα ζην
πξνζσπηθφ ηεο θαη λα αλαζεσξήζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ησλ ζπληαμηνδνηηθνχ ηεο
ηακείνπ ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε απηέο ηνπ ΙΚΑ.
Ωο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012, ε Κπβέξλεζε πινπνηεί ηε κεηαξξχζκηζε ησλ
δεπηεξεπνπζψλ/επηθνπξηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, αξρίδνληαο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
παξνρψλ κε βάζε ην λέν ζχζηεκα πιαζκαηηθψλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Η Κπβέξλεζε
παγψλεη ηηο νλνκαζηηθέο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη κεηψλεη ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα ηα
θεθηεκέλα δηθαηψκαηα, κε βάζε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί απφ ηελ Δζληθή
Αλαινγηζηηθή Αξρή. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαινγηζηηθή κειέηε δελ είλαη έηνηκε, ηα πνζνζηά
αλαπιήξσζεο ζα κεησζνχλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012, γηα ηελ απνθπγή
πξφζζεησλ ειιεηκκάησλ.

Ιδιυηικοποίηζη και καλύηεπη διασείπιζη ηυν κπαηικών πεπιοςζιακών ζηοισείυν
Η Κπβέξλεζε δεκνζηεχεη κηα πιήξε απνγξαθή ησλ εκπνξηθψλ αθηλήησλ ηνπ δεκνζίνπ.

Δκζςγσπονιζμόρ ηος ζςζηήμαηορ ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ
Η Κπβέξλεζε ιακβάλεη πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ νπζησδψο
φκνησλ (γελφζεκσλ) θαξκάθσλ, κέζσ:
-

-

Τπνρξεσηηθήο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ηνπο γηαηξνχο κε θξηηήξην ηε
δξαζηηθή νπζία.
Οξηζκνχ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα
πνπ έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο (θάησ απφ ην 60 ηνηο
εθαηφ ηεο ηηκήο αλαθνξάο), κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ.
Καζνξηζκνχ ηεο αλψηαηεο ηηκήο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζην 60 ηνηο εθαηφ ηεο
ηηκήο ησλ αληίζηνηρσλ επψλπκσλ θαξκάθσλ.

Η Κπβέξλεζε επεθηείλεη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθαζνξηζκέλεο αλά επίζθεςε θαη κε
αλψηαην φξην ακνηβήο ησλ γηαηξψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηνλ ΟΑΔΔ, ζε φιεο ηηο
ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ γηαηξψλ κε ηνπο νπνίνπο απηά
ζπκβάιινληαη. Σν λέν ζχζηεκα πιεξσκψλ αξρίδεη γηα θάζε λέα ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα
αλαλεσζεί ην 2011 θαη γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο απφ ην 2012. Οξίδεη έλαλ ειάρηζην αξηζκφ
αζζελψλ αλά γηαηξφ, κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
Η Κπβέξλεζε θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεγαιχηεξεο εμίζσζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ηακείσλ αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηα παθέηα ειάρηζησλ
παξνρψλ, κε ζηφρν ηελ πιήξε εμίζσζε έσο ην 2012 κε βάζε ην λ. 3655/2008.
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Γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ, ε
θπβέξλεζε:
-

-

-

-

Αλαπξνζαξκφδεη ηνλ θαλνληζκφ γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο εθαξκνγήο θνηλήο δηαρείξηζεο / θνηλήο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ κηθξψλ ζε θιίκαθα
λνζνθνκείσλ θαη κεγάισλ ζε θιίκαθα λνζνθνκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα
γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα.
Αλαζεσξεί ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ κηθξψλ λνζνθνκείσλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε εμεηδίθεπζεο ζε ηνκείο φπσο ε απνθαηάζηαζε αλαπεξηψλ ή ε ζεξαπεία
θαξθίλνπ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.
ε πεξηνρέο κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνζνθνκεία (εμαηξνπκέλσλ ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ) πξνβιέπεη ηε ρξήζε θνηλήο δηνίθεζεο / θνηλήο
δηνηθεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ππνδνκήο.
Απμάλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ πγεηνλνκηθψλ
πεξηθεξεηψλ.

Η αλεμάξηεηε νκάδα εξγαζίαο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα πγείαο πνπ δεκηνπξγείηαη
ζην ηέινο ηνπ 2010 παξνπζηάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη
ην ΓΝΣ, ηελ ηειηθή ηεο έθζεζε κε πξνηάζεηο πνιηηηθήο έσο ην ηέινο Μαΐνπ 2011, κε
ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη
ζήκεξα. Οη πξνηάζεηο πνιηηηθήο ηεο έθζεζεο ζα θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
-

-

Σε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Υξεκαηνδφηεζε: ζπγθέληξσζε, ζπιινγή θαη δηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ
Δλαξκφληζε ησλ παθέησλ παξνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ηακείσλ
Η παξνρή ππεξεζηψλ θαη θηλήηξσλ γηα ηνπο παξφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
o χλδεζε κεηαμχ ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο παξνρήο ππεξεζηψλ
o Πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε έλαληη εμεηδηθεπκέλεο θαη
λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο
o Απνδνηηθφηεηα ζηελ παξνρή λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ
o Καηαλάισζε θαξκάθσλ
o Αλζξψπηλνη πφξνη
Πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δεκφζηα πγεία, πξναγσγή ηεο πγείαο θαη πξφιεςε ησλ
αζζελεηψλ.
πιινγή δεδνκέλσλ, αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο θαη αμηνιφγεζε επηδφζεσλ.
Μεραληζκνί ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ.

Η έθζεζε ζα παξάζρεη πνζνηηθνχο ζηφρνπο ζηνπο πην πάλσ ηνκείο, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε
δηαηήξεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζην 6 ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ, ή θάησ απφ
απηφ. Με βάζε ηελ έθζεζε απηή, ε θπβέξλεζε πηνζεηεί έλα ζρέδην δξάζεο κέρξη ην ηέινο
Ινπλίνπ 2011, πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο.
Λογιζηική και έλεγσορ
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Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην πξφγξακκα κεραλνγξάθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ επηηξέπεη ηε
κέηξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ θέληξσλ πγείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
ε θπβέξλεζε νξίδεη έλα βαζηθφ ζχλνιν δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ
δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Eurostat, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΠΟΤ.
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην πξφγξακκα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο βαζηθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ αξρείσλ αζζελψλ.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ Μαΐνπ, ε θπβέξλεζε μεθηλά ηε δεκνζίεπζε κεληαίσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά
κε ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
κε ρξνληθή πζηέξεζε ηξηψλ εβδνκάδσλ κεηά ηε ιήμε ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ (βι.
παξάξηεκα 1).

iii. Γηαζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
Για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ
Λειηοςπγικέρ αξιολογήζειρ
Η Κπβέξλεζε αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγηθήο
αμηνιφγεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηάζεσλ επηρεηξεζηαθήο
πνιηηηθήο. Η ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ
νξηζηηθνπνηείηαη.
Μιζθοί ζηο δημόζιο ηομέα και διασείπιζη ανθπωπίνων πόπων
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία πνπ θαζηεξψλεη έλα απινπνηεκέλν ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ
θαιχπηεη ην βαζηθφ κηζζφ θαη ηα επηδφκαηα θαη εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο
ζην δεκφζην ηνκέα, δηαζθαιίδνληαο φηη ε ακνηβή αληαλαθιά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα
θαζήθνληα: απηή ε κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο κηαο ζπλνιηθήο αλακφξθσζεο ηεο
δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Γημόζιερ ζςμβάζειρ
Η Κπβέξλεζε αλαιακβάλεη κία ελδειερή επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθπγψλ θαηά ησλ
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη ην ξφιν πνπ έρεη αλαζέζεη ζηελ Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

Για ηην αναβάθμιζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ
Η αλεμάξηεηε νκάδα δξάζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε δεκνζηεχεη έλα αλαιπηηθφ πξνζρέδην γηα ηε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξήζεο πφξσλ ζην ζχζηεκα δεκφζηαο εθπαίδεπζεο.
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Για ηην ενίζσςζη ηυν θεζμών ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ
Η Κπβέξλεζε νινθιεξψλεη ηε κεηαξξχζκηζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζηειερσκέλε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Θα
πξέπεη λα ηίζεληαη πνζνηηθνί ζηφρνη ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο κε ην λα
απαηηείηαη ε εγγξαθή/θαηαρψξεζε ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ πξηλ απηνί αλαιάβνπλ ππεξεζία.

Για ηην ενίζσςζη ηος ανηαγυνιζμού ζηιρ ανοικηέρ αγοπέρ
Οδηγία ηων ςπηπεζιών
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία γηα ηνπο θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ πξνηεξαηφηεηαο. Η
Κπβέξλεζε θαζνξίδεη γηα απηνχο ηνπο θιάδνπο έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πηνζέηεζε
θιαδηθήο λνκνζεζίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 πνπ λα δηαζθαιίδεη πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ησλ ππεξεζηψλ.
Δπισειπημαηικό πεπιβάλλον
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη κία έθζεζε επηπηψζεσλ πνπ ζα αμηνινγεί ην λφκν 3853/2010
αλαθνξηθά κε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ
εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη ζε ρξφλν θαη θφζηνο γηα ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο.
Δνέπγεια
Η Κπβέξλεζε θαηαξγεί ηηο ξπζκηδφκελεο ηηκέο γηα ηνπο πειάηεο, εθηφο απφ ηα λνηθνθπξηά θαη
ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (φπσο νξίδεηαη ζην δεχηεξν θαη ηξίν παθέην απειεπζέξσζεο ηεο
ελέξγεηαο).

Για ηην αύξηζη ηυν πςθμών αποππόθηζηρ ηυν διαθπυηικών ηαμείυν και ηος ηαμείος
ζςνοσήρ.
Η Κπβέξλεζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ
δηαζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο ηεο Δ.Δ φπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1
παξαπάλσ. Η ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο ζα κεηξάηαη βάζεη πηζηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ.
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4. Γξάζεηο γηα ηελ έθηε αμηνιόγεζε (δξάζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2011)
i. Γεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε
Η Κπβέξλεζε εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ην παξφλ Μλεκφλην. Η
Κπβέξλεζε δεζκεχεηαη λα ζεζπίζεη πξφζζεηα κέηξα αλ ρξεηαζηνχλ ψζηε λα πεηχρεη ηνπο
δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο.
Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 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 (ε απφδνζε ησλ κέηξσλ απηψλ ζα
επαλαμηνινγεζεί ελ επζέησ ρξφλν θαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ
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.12 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 κε εμνηθνλφκεζε ηνπιάρηζηνλ 250
εθ. επξψ13.
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.
Πιήξεο εθαξκνγή ηνπ πξάζηλνπ θφξνπ θαη αχμεζε ηεο εηήζηαο απφδνζήο ηνπ θαηά
ηνπιάρηζηνλ 150 εθ. επξψ.
Αχμεζε ηεο ζπιινγήο ελφο εηδηθνχ θφξνπ ζε απζαίξεηα θαηά 100 εθ. επξψ.

12

Ο θαλφλαο επίζεο ηζρχεη γηα πξνζσπηθφ πνπ ζα κεηαθεξζεί απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ππφ αλαδηάξζξσζε ζε
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ.
13

Πξνζαξκνγή κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε αξλεηηθνχ πιεζσξηζκνχ.
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-

Μείσζε ζην εζληθφ ζθέινο ηεο δαπάλεο γηα επελδχζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ 500 εθ.
επξψ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξαγκαηηθά επίπεδα ηνπ 2011, ηαπηφρξνλα κε αχμεζε ησλ
εζφδσλ απφ ηελ ρνξήγεζε πξνηεξαηφηεηαο ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ηα ηακεία ζπλνρήο.

ii. Γηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο
Δκζςγσπονιζμόρ ηος ζςζηήμαηορ ςγείαρ
Η Κπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ, πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ αλεμάξηεηε
νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ πγεία.

iii. Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
Δκζςγσπονιζμόρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο Αηδέληαο γηα ηελ Καιχηεξε
Ννκνζέηεζε (“Better Regulation Agenda”), κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο
θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008.
H Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη πιήξσο
ιεηηνπξγηθφ. Δπίζεο δεκηνπξγεί έλα θνηλφ δηθηπαθφ ηφπν γηα ηε δεκνζίεπζε φισλ ησλ
δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.

Βεληίυζη ηος επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ
Η Κπβέξλεζε ηξνπνπνηεί 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 ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεισλεηαθήο
εθθαζάξηζεο ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ θαη δίλεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα εθθαζάξηζεο
θνξηίσλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή βηνκεραληθέο πεξηνρέο αληί ησλ ηεισλείσλ.
Η Κπβέξλεζε θαηαξγεί ηελ απαίηεζε γηα εγγξαθή ζην κεηξψν εμαγσγέσλ ηνπ εκπνξηθνχ
επηκειεηεξίνπ γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πξνέιεπζεο.
Δνίζσςζη ηος ανηαγυνιζμού ζηιρ ανοισηέρ αγοπέρ
Οδηγία ηων Υπηπεζιών
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Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ην ζεκείν κνλαδηθήο επαθήο (single contact point) είλαη
πιήξσο επηρεηξεζηαθφ θαη φηη ε ειεθηξνληθή νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη δπλαηή ζε
όλοςρ ηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηεη ε Οδεγία ησλ Τπεξεζηψλ.
Αναβάθμιζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ
Η Κπβέξλεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα κέηξα, πνπ πξνηείλεη ε αλεμάξηεηε νκάδα εξγαζίαο γηα
ηελ παηδεία, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
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5. Γξάζεηο γηα ηελ έβδνκε αμηνιόγεζε (πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί
κέρξη ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011)
i.

Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή

Η θπβέξλεζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ην έιιεηκκα ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην 2011 ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηα 17065 εθ. Δπξψ.
Σν Κνηλνβνχιην πηνζεηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2012 ζηνρεχνληαο ζε πεξαηηέξσ κείσζε
ηνπο ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηα 14916 εθ. επξψ ζε
φξνπο ESA95.

ii.

Γεκνζηνλνκηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο

Για εκζςγσπονιζμό ηος ζςζηήμαηορ ςγείαρ
Η θπβέξλεζε θαζνξίδεη έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο γηα ηα λνζνθνκεία κε βάζε ηα ηαηξηθά
πεξηζηαηηθά, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ
λνζνθνκείσλ απφ ην 2013.
Η αλεμάξηεηε νκάδα εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα πγείαο παξνπζηάδεη έθζεζε
πεπξαγκέλσλ ε νπνία αμηνινγεί ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί έσο ηψξα.

iii.

Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο

Για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ
Λειηοςπγικοί έλεγσοι
Η Κπβέξλεζε αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο (ηειεπηαίαο) θάζεο ηεο αλεμάξηεηεο
ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί λνκνζεζία θαη
κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ ηεο πξψηεο θάζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ
πξνγξακκάησλ.
Γημόζιερ ζςμβάζειρ
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ
πφξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ, ησλ δηθαηνδνζηψλ θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο νξίδνληαη ζην ρέδην Γξάζεο.
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Για ηην ενίζσςζη ηος ανηαγυνιζμού ζηιρ ανοισηέρ αγοπέρ
Δνέπγεια
Η Κπβέξλεζε θαηαξγεί ηα ξπζκηδφκελα ηηκνιφγηα γηα ηνπο πειάηεο, εθηφο απφ ηα λνηθνθπξηά
θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (φπσο νξίδεηαη ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην παθέην απειεπζέξσζεο
ηεο ελέξγεηαο).
Μεηαθοπέρ
Η θπβέξλεζε ηδησηηθνπνηεί ηνπιάρηζηνλ ην 49% ησλ κεηνρψλ ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ θαη κνηξάδεηαη
ηε δηαρείξηζε κε ηνπο λένπο κεηφρνπο.

Για ηην αύξηζη ηηρ αποππόθηζηρ ηυν Γιαπθπυηικών Ταμείυν και ηος Ταμείος Σςνοσήρ:
Η θπβέξλεζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ ζρεηηθά κε ηελ
απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ Δπξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο
φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα θξηζεί βάζεη
πηζηνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ.
Η Κπβέξλεζε εηζάγεη έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ θαη πινπνίεζεο ησλ
δεκνζίσλ έξγσλ.
Η Κπβέξλεζε δηαζθαιίδεη φηη ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα φισλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη
ελδηάκεζσλ θνξέσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-1013, έρεη
πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO
9001:2008 (Πνηφηεηα Γηνίθεζεο).
Η Κπβέξλεζε παξνπζηάδεη κία έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο πνπ
αμηνινγεί ηελ πξφνδν ζηε δηαζθάιηζε ηεο γξήγνξεο απνξξφθεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ
θνλδπιίσλ θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο, φπνπ είλαη αλαγθαίν.
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Παξάξηεκα 1. Παξνρή ζηνηρείσλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα αθφινπζα δεδνκέλα πξέπεη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ ζε ηαθηηθή βάζε.

Παξέρνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ

Πξνθαηαξθηηθά κεληαία ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ (ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη αλάιπζε αλά θχξηα
θαηεγνξία εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη αλά ππνπξγείν).
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)
Δπηθαηξνπνηεκέλα κεληαία ζρέδηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο αλάιπζεο αλά θχξηα θαηεγνξία εζφδσλ θαη δαπαλψλ αλά
ππνπξγείν.

Μεληαία, 15 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε κήλα- ηα ζηνηρεία
απηά ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη θαη ζε
επφκελεο δεκνζηεχζεηο ζε
πεξίπησζε αλαζεψξεζεο.

Μεληαία, 30 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε κήλα.

(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)

Πξνθαηαξθηηθά κεληαία ζηνηρεία ζε ηακεηαθή βάζε γηα θνξείο ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο εθηφο ηνπ Κξάηνπο.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)

Μεληαία ζηνηρεία γηα ηε κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ (ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη αλάιπζε ζε νλνκαζηηθνχο κηζζνχο θαη
επηδφκαηα αλά ππνπξγείν θαη δεκφζην θνξέα), αξηζκφ ππαιιήισλ
(θαζψο θαη αλάιπζε αλά ππνπξγείν θαη αλά δεκφζην θνξέα εθηφο ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο), θαη κέζν κηζζφ (θαζψο θαη αλάιπζε ησλ
ζρεηηθψλ κεξηδίσλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ησλ επηδνκάησλ).

Μεληαία, 30 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε κήλα- ηα ζηνηρεία
απηά ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη θαη ζε
επφκελεο δεκνζηεχζεηο ζε
πεξίπησζε αλαζεψξεζεο.

Μεληαία, 30 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε κήλα (έλαξμε Ινχληνο
2010).

(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηα Υποςπγεία Δζωηεπικών και
Οικονομικών)
Δβδνκαδηαία ζηνηρεία γηα ηα ηακεηαθά ζηνηρεία ηεο Κπβέξλεζεο κε
αλάιπζε ηεο ρξήζε θαη πεγήο θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο
ρξνληθήο πεξηφδνπ.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)
ηνηρεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών ζηη βάζη
βαζικών δεδομένων από ηα Υποςπγεία Δζωηεπικών, Υγείαρ, Δπγαζίαρ
και Δθνικήρ Άμςναρ)
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Δβδνκαδηαία θάζε Παξαζθεπή,
κε αλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε
Πέκπηε.
Μεληαία φρη αξγφηεξα απφ 15
εκέξεο κεηά ην ηέινο θάζε κήλα
- ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη θαη ζε
επφκελεο δεκνζηεχζεηο ζε

πεξίπησζε αλαζεψξεζεο.
ηνηρεία εθθξεκψλ νθεηιψλ (θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ) ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξάηνπο, ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ησλ λνζνθνκείσλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ.

Σξηκεληαία, εληφο 55 εκεξψλ
κεηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ.

(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών ζηη βάζη
βαζικών δεδομένων)
ηνηρεία γηα ην Γεκφζην Υξένο θαη γηα ηηο λέεο εγγπήζεηο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.

Μεληαία, κέζα ζε έλα κήλα.

(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)

ηνηρεία γηα δεκφζηεο επηρεηξήζεηο: έζνδα, δαπάλεο, κηζζνδνζία,
αξηζκφο εξγαδνκέλσλ.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)

Μεληαία αλαθνξά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ
ινγαξηαζκψλ.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηα Υποςπγεία Οικονομικών και
Παιδείαρ)
Μεληαία ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)
Έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ κέηξσλ γηα ηα νπνία έρεη
δεζκεπηεί ε Κπβέξλεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηο Υποςπγείο Οικονομικών)
Μεληαία ζηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο πγείαο απφ ηα ηακεία θνηλσληθήο
αζθάιηζεο κε θαζπζηέξεζε ηξηψλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο ηνπ
αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ.
(Τα δεδομένα θα ζςλλέγονηαι από ηα Υποςπγεία Δπγαζίαρ και Υγείαρ)

Μεληαία, κέζα ζε ηξεηο
εβδνκάδεο απφ ην ηέινο θάζε
κήλα γηα ηηο δέθα κεγαιχηεξεο
επηρεηξήζεηο. Σξηκεληαία, κέζα
ζε ηξεηο εβδνκάδεο απφ ην ηέινο
θάζε ηξηκήλνπ γηα ηηο ππφινηπεο
επηρεηξήζεηο.

Μεληαία ζην ηέινο θάζε κήλα.

Μεληαία ζην ηέινο θάζε κήλα.

Σξηκεληαία πξηλ αξρίζεη ν
αληίζηνηρνο απνινγηζκφο.
Μεληαία, κέζα ζε ηξεηο
εβδνκάδεο απφ ην ηέινο θάζε
κήλα. Έλαξμε κε δεδνκέλα γηα
ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 γηα
ΙΚΑ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θαη ΟΠΑΓ,
θαη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011
γηα ηα ππφινηπα ηακεία.

Παξέρνληαη από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.

Δβδνκαδηαία, θάζε επφκελε
εξγάζηκε εκέξα.

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο – ζπγθεληξσηηθνί λνκηζκαηηθνί ηζνινγηζκνί ησλ

Μεληαία, 30 εκέξεο κεηά ην
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πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.

ηέινο θάζε κήλα.

Δμέιημε ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ
ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.14

Μεληαία, 15 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε κήλα.

Δμσηεξηθέο ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηηο
επηρεηξήζεηο, ην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη αλακελφκελεο εμειίμεηο γα
ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.

Μεληαία, 30 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε κήλα.

Έθζεζε γηα ηε ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.

Δβδνκαδηαία, θάζε επφκελε
εξγάζηκε εκέξα.

Έθζεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ δεηθηψλ ρξεκαηνπηζησηηθήο
ζηαζεξφηεηαο.

Σξηκεληαία, 15 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ζχκθσλα
κε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ.

Έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ ηξηκεληαίσλ ηεζη
θεξεγγπφηεηαο ππφ αθξαίεο ζπλζήθεο.

Σξηκεληαία, 15 εκέξεο κεηά ην
ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ζχκθσλα
κε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ.

Αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Σακείνπ
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαζψο θαη αλάιπζε θαη
αηηηνιφγεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ινγαξηαζκψλ.

Δβδνκαδηαία, θάζε επφκελε
εξγάζηκε εκέξα.

14

Όια ηα είδε δαλεηζκνχ θαη θεθαιαίνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο θαζαξέο θαηαζέζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο ζην
εμσηεξηθφ.
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ΔΛΛΑΓΑ: ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΤΝΔΝΝΟΖΖ (ΣΜ)
9 Γεθεκβξίνπ 2010

1.
Σν παξφλ Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο (TM) πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην
ζπλελλφεζεο φζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνχο ησλ δεηθηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε πνζνηηθνχο ζηφρνπο
(θξηηήξηα απφδνζεο θαη ελδεηθηηθνί ζηφρνη), νη νπνίνη νξίδνληαη ζηελ επηζηνιή πξνζέζεσλ
(ΔπΠ). 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 ζρεηηδφκελα κε ζπλάιιαγκα, ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ξνέο 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 Σξαβεθηηθά Γηθαηψκαηα)
Γενική Κςβέπνηζη
Οξηζκόο: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Γεληθή Κπβέξλεζε πεξηιακβάλεη:

3.


Σελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Απηή πεξηιακβάλεη:
o Σνπο θνξείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, φπσο
νξίδνληαη ζην θεθάιαην 2 ηνπ λφκνπ 3871/2010 ππφ ηνλ ηίηιν «Γεκφζηα
Λνγηζηηθή, Έιεγρνο ησλ Κπβεξλεηηθψλ Γαπαλψλ θαη άιινη Καλνληζκνί»
θαζψο θαη άιινπο θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο.
o Άιινπο θνξείο ή ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (EBFs) πνπ δελ
απνηεινχλ κέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά ηα νπνία, ζην πιαίζην
ησλ θαλφλσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA95) («ESA95
Δγρεηξίδην γηα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο"), θαηαηάζζνληαη
ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε.
o Σηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία (ΔΛΣΑΣ) ζηνλ νξηζκφ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ΑΣΣΙΚΟ
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ΜΔΣΡΟ, ΔΘΔΛ, ΗΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΣΡΑΜ, ΔΛΓΑ, Διιεληθά Ακπληηθά
πζηήκαηα ΑΒΔΔ, ΟΔ, ΣΡΑΙΝΟΔ ΔΡΣ, ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΚΤΜΗ ΔΠΔ, ΟΠΔΚΔΠΔ, ΚΔΔΛΠΝΟ, ΔΟΣ, ΔΣΔΡΠ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ, ΜΟΓ Α.Δ.). Αλαθνξέο ζε επηκέξνπο
εηαηξείεο λννχληαη φηη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο, νη νπνίεο
πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ).


Σελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ πεξηιακβάλεη δήκνπο, λνκαξρίεο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο
απηνδηνηθήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ θαη εηδηθψλ πξνυπνινγηζκψλ
ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ππάγνληαη
ζε απηνχο, νη νπνίνη ηαμηλνκνχληαη σο ηνπηθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ην ESA95.



Σα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα ηακεία πνπ ηδξχζεθαλ θαη
θαηαρσξήζεθαλ σο Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηα κεηξψα ηεο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο.



Άιινπο θνξείο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ζην
πιαίζην ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, αιιά πνπ δελ ινγίδνληαη αθφκα σο κέξνο ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο.



Ο νξηζκφο ηεο γεληθήο (θεληξηθήο) 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 ζε πέξαο ελέξγεηεο δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα. Οη αξρέο ζα
ελεκεξψλνπλ ακέζσο ην ΓΝΣ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΚΣ
γηα ηπρφλ δεκηνπξγία ηέηνησλ λέσλ ηακείσλ ή θαη πξνγξακκάησλ. Η γεληθή
(θεληξηθή) θπβέξλεζε, φπσο κεηξάηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ην 2010, δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
αλαηαμηλνκνχληαη απφ θνξείο εθηφο γεληθήο (θεληξηθήο) θπβέξλεζεο ζε θνξείο
γεληθήο (θεληξηθήο) θπβέξλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
2011, ηέηνηνη αλαηαμηλνκεζέληεο θνξείο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, φπσο νξίδεηαη
θαησηέξσ. Οη θνξείο πνπ αλαηαμηλνκνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 απφ θνξείο
εθηφο γεληθήο (θεληξηθήο) θπβέξλεζεο ζε θνξείο γεληθήο (θεληξηθήο) θπβέξλεζεο ζα
απνθιείνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην 2011.

4.
Τπνζηεξηθηηθό πιηθό : 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 γεληθήο θπβέξλεζεο. Σα δεδνκέλα ζα παξέρνληαη κέζα ζε 4 εβδνκάδεο
κεηά ην ηέινο θάζε κήλα. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα παξέρεη αλαιπηηθά κεληαία ζηνηρεία γηα
ην ελεξγεηηθφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπ
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ΔΣΔΡΠ (θαη άιισλ πξνγξακκάησλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ) θαη ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ
ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ.

ΗΗ. ΠΟΟΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΓΟΖ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΑΝΩΣΑΣΑ ΌΡΗΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΤΝΔΥΟΤ ΑΠΟΓΟΖ: ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Α. Αλώηαην όξην ζην πξσηνγελέο ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ηξνπνπνηεκέλε
ηακεηαθή βάζε (Κξηηήξην Απόδνζεο)
5.
Οξηζκόο : Σν Πξσηνγελέο Ιζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε Σξνπνπνηεκέλε
Σακεηαθή Βάζε νξίδεηαη σο ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε ηξνπνπνηεκέλε
ηακεηαθή βάζε κείνλ ηηο πιεξσκέο ηφθσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν πξσηνγελέο
ηζνδχγην ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε ηξνπνπνηεκέλε ηακεηαθή βάζε νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα
ηνπ ηακεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηακεηαθνχ ηζνδπγίνπ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κείνλ ηελ κεηαβνιή ζην απφζεκα
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ ππνπξγείσλ, ηελ κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ησλ ΟΣΑ, ηε κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηακείσλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηε κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ΔΣΔΡΠ,
ηε κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
κπήθαλ ζηε γεληθή θπβέξλεζε. Σα έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο θαη έζνδα απφ πσιήζεηο γεο
θαη θηεξίσλ εμαηξνχληαη απφ ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο. Οη ελέξγεηεο θαζαξνχ δαλεηζκνχ ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα εγγξάθνληαη σο ηακεηαθέο δαπάλεο.


Σν ηακεηαθό ηζνδύγην ηνπ ηαθηηθνύ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Σν ηακεηαθφ ηζνδχγην
ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα κεηξάηαη ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο,
κε βάζε ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (επαλαιακβαλφκελα έζνδα ζπλ κε
επαλαιακβαλφκελα έζνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζφδσλ απφ ΝΑΣΟ κείνλ επηζηξνθέο
θφξσλ) κείνλ ηηο ηαθηηθέο δαπάλεο (νη ηαθηηθέο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ
πεξηιακβάλνπλ ηα ρξενιχζηα αιιά πεξηιακβάλνπλ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, επηδνηήζεηο
πξνο ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηαηξηθή θξνληίδα θαη θνηλσληθή πξνζηαζία,
ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο, επηζηξεθφκελνπο πφξνπο, πιεξσκέο ζε αληάιιαγκα ησλ
απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΓΔΗ, πιεξσκέο
ηφθσλ, κεηαβηβάζεηο γηα ηελ δηεπζέηεζε παιαηψλ ρξεψλ, πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο
πξνκήζεηεο ζε ηακεηαθή βάζε, δαπάλεο γηα ην ΝΑΣΟ, θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο πξνο ηα
ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή άιινπο θνξείο κε ηε κνξθή νκνιφγσλ, εγγπήζεηο πνπ
έρνπλ θαηαπέζεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θξάηνο ή ε θεληξηθή θπβέξλεζε αλαιακβάλεη
πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο) ηνπ ηαθηηθνχ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φπσο δεκνζηεχνληαη κεληαία απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ
αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.



Σν ηακεηαθό ηζνδύγην ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδύζεσλ. Σν ηακεηαθφ
ηζνδχγην ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζα κεηξάηαη ζε επίπεδν θεληξηθήο
θπβέξλεζεο, κε βάζε ηα έζνδα απφ επελδχζεηο κείνλ ηηο δαπάλεο επελδχζεσλ ηνπ
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πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ φπσο δεκνζηεχνληαη κεληαία απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ
αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ.


Ζ κεηαβνιή ζην απόζεκα ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ησλ αξκόδησλ ππνπξγείσλ. Η
κεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο ζα κεηξάηαη ζε ζσξεπηηθή βάζε απφ ηελ πξψηε Ιαλνπαξίνπ
2011 θαη κεηά σο ην απφζεκα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κέηξεζεο ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο κείνλ ην απφζεκα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζην
ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010. Σν απφζεκα γηα ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010 ζα πξνζαξκνζηεί
γηα φπνηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ην ηέινο Γεθεκβξίνπ
2010. Σν απφζεκα ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ ή ησλ άιισλ
θνξέσλ δαπάλεο γηα ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ςεθνθνξία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηψλ/Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο Γξακκαηείαο Πεξηθεξεηψλ, Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη
ειιεληθφ Κνηλνβνχιην) ζα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή (φπσο
νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηαθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεσλ. Σα δεδνκέλα ζα είλαη ζχκθσλα
κε ηηο κεληαίεο αλαθνηλψζεηο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.



Ζ κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο νξίδεηαη ζε ζπλαιιαθηηθή βάζε σο ε κεηαβνιή ζηα ζπλνιηθά
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πξνζαξκνζκέλεο γηα ηηο κεηαβνιέο απνηίκεζεο απφ ηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ (αιιά δελ
πεξηνξίδνληαη ζε):
o Σηο θαηαζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηηο
θαηαζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο εγρψξηεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Οη
θαηαζέζεηο ζα κεηξψληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, εμαηξνπκέλσλ ησλ
ζπζζσξεπκέλσλ ηφθσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο λνκηζκαηηθή έξεπλαο κέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ.
o Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ (αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε)
βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε νλνκαζηηθή αμία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
λνκηζκαηηθή έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ.



H κεηαβνιή ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ νξίδεηαη ζε ζπλαιιαθηηθή βάζε σο ε κεηαβνιή ζηα ζπλνιηθά
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ, πξνζαξκνζκέλεο γηα κεηαβνιέο ζηελ απνηίκεζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
κείνλ ηε κεηαβνιή ζην απφζεκα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ δεκφζησλ
λνζνθνκείσλ (λνζνθνκεία ΔΤ) πξνο θνξείο εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.
o Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ
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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 ηα ζηνηρεία ηεο λνκηζκαηηθή έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ.



Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή
ηνπο ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο είηε άκεζα είηε έκκεζα κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ
ηακείνπ ηνπ ΙΚΑ.



Άκεζε ή έκκεζε θαηνρή κνλάδσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εθδηδφκελσλ απφ
εηαηξίεο ειιεληθήο δηαρείξηζεο (δηαθνξεηηθψλ απφ ην ακνηβαίν θεθάιαην ηνπ
ΙΚΑ).



πκκεηνρέο ζε νκφινγα θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ ρξενγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ ζην εζσηεξηθφ,
καθξνρξφλησλ ρξενγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ ζην εμσηεξηθφ θαη δηαρεηξίδνληαη απφ
ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη έκκεζεο ζπκκεηνρέο κέζσ ηνπ ΙΚΑ. Οη ζπκκεηνρέο
ζα κεηξεζνχλ ζε νλνκαζηηθή αμία.



Σξαπεδηθά νκφινγα πνπ εθδφζεθαλ ζην εμσηεξηθφ.

o Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηα βξαρπρξφληα θαη
καθξνρξφληα δάλεηα απφ εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ηα ηακεία
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα νπνία έρνπλ κεηξεζεί ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
λνκηζκαηηθή έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ.
o Αιιαγή ηνπ πνζνχ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ
(λνζνθνκεία ΔΤ) πξνο θνξείο εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. ηνηρεία γηα ηηο
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ λνζνθνκείσλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα κέζα ζε
ηέζζεξηο εβδνκάδεο απφ ην ηέινο θάζε κήλα. Η αιιαγή ηνπ πνζνχ ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζα κεηξηέηαη ζσξεπηηθά, απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη
κεηά σο ην πνζφ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ην ρξφλν κέηξεζεο ησλ θξηηεξίσλ
απφδνζεο κείνλ ην πνζφ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010,
θαη ζα εμαηξεί ηα 5.6 δηο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ λνζνθνκείσλ ηα νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. Σν πνζφ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ
ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο (φπσο
νξίδνληαη ζηελ ππνελφηεηα Γ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 135
λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ. Σα ζηνηρεία ζα είλαη ζπλεπή κε ηηο κεληαίεο δεκνζηεχζεηο ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ λνζνθνκείσλ ζην δηαδπθηηαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ.


Ζ αιιαγή ησλ θαζαξώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΔΣΔΡΠ νξίδεηαη ζε
ζπλαιιαθηηθή βάζε, σο ε αιιαγή ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κείνλ ησλ
ζηνηρείσλ παζεηηθνχ ηνπ ΔΣΔΡΠ, πξνζαξκνζκέλα γηα κεηαβνιέο ηεο απνηίκεζεο απφ
ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
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o Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ


Καηαζέζεηο ηνπ ΔΣΔΡΠ ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαηαζέζεηο ηνπ
ΔΣΔΡΠ ζε εγρψξηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο. Οη θαηαζέζεηο ζα
κεηξνχληαη ζε νλνκαζηηθή αμία εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ηφθσλ
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο λνκηζκαηηθή έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ.



Μεηνρέο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΔΣΔΡΠ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.



πκκεηνρέο ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο
ειιεληθήο δηαρείξηζεο.



πκκεηνρέο ζε νκφινγα θεληξηθήο θπβέξλεζεο.



Άιια νκφινγα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ.

o Σα ζηνηρεία παζεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηα βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα δάλεηα
απφ εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ην ΔΣΔΡΠ, ηα νπνία έρνπλ
κεηξεζεί ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο λνκηζκαηηθή έξεπλαο κέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ, ή άιινο δαλεηζκφο απφ ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο.


Ζ αιιαγή ησλ θαζαξώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ δεκόζησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
εληάρζεθαλ ζηε γεληθή θπβέξλεζε (ΓΔ) νξίδεηαη, ζε ζπλαιιαθηηθή βάζε, σο ε αιιαγή
ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κείνλ ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ ησλ ΑΓΔ,
πξνζαξκνζκέλα γηα κεηαβνιέο ηεο απνηίκεζεο, κείνλ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ θαηαπέζεη
απφ θνξείο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηε γεληθή θπβέξλεζε.
o Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ


Καηαζέζεηο ησλ ΓΔ ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαηαζέζεηο ησλ ΓΔ ζε
ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο (εγρψξηνπο θαη μέλνπο). Οη θαηαζέζεηο ζα
κεηξνχληαη ζε νλνκαζηηθή αμία εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ηφθσλ



Μεηνρέο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη ΓΔ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ



πκκεηνρέο ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο
ειιεληθήο δηαρείξηζεο



πκκεηνρέο ζε νκφινγα θεληξηθήο θπβέξλεζεο



Άιια νκφινγα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ
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o Σα ζηνηρεία παζεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηα βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα δάλεηα
απφ εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ηηο ΓΔ, ηα νπνία έρνπλ κεηξεζεί
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο λνκηζκαηηθή έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα
βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα δάλεηα απφ ην μέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη
δάλεηα απφ ηελ ΔΣΔΠ ή άιινπο επίζεκνπο δαλεηζηέο.
6. Λνηπέο πξνβιέςεηο
o Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πξσηνγελείο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη δελ πεξηιακβάλνπλ πιεξσκέο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ζηήξημε ηξαπεδψλ, φηαλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζηήξημε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα.
πλαιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ην ηζνδχγην πεξηιακβάλνπλ δάλεηα πξνο
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη επελδχζεηο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην
ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ (αληαπνδνηηθή θεθαιαηνπνίεζε), κε αληαπνδνηηθή
θεθαιαηνπνίεζε θαη εμαγνξά πξνβιεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν, ην
πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΣ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΚΣ ζα πξέπεη λα
ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξάμε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο
γηα ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε εγγπήζεσλ ή
ε παξνρή ξεπζηφηεηαο, κε εμαίξεζε ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο ζε repos κεηαμχ μέλσλ θαη εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
o Γηα ην 2010, νη αιιαγέο ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
ησλ θνηλσληθψλ ηακείσλ ζα απμεζνχλ απφ ηελ αιιαγή ζηα θαζαξά
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ AKΑΓE (ζε ζσξεπηηθή βάζε απφ
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη κεηά, πξνζαξκνζκέλε ζε αιιαγέο εθηηκήζεσλ) ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηέο δελ έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ θνηλσληθψλ ηακείσλ.
o Γηα ην 2010 ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζα απνθιείνληαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο:
 Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιιεο νληφηεηεο κε νκφινγα,
 Ρπζκίζεηο παιαηψλ ρξεψλ,
 Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ,
 Αιιαγέο ζηα πνζά ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ
(λνζνθνκεία ΔΤ) ζε θνξείο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο,
 Αιιαγέο ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ
ETEΡΠ, θαη
 Αιιαγέο ζηα πνζά ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηα αξκφδηα ππνπξγεία.
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o Οη αιιαγέο ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ΓΔ δελ ζα
ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, φπσο επίζεο γηα ηα θξηηήξηα απφδνζεο
ζην ηέινο Μαξηίνπ θαη ζην ηέινο Ινπλίνπ 2011. Δληνχηνηο γηα ηε κέηξεζε ησλ
θξηηήξησλ απφδνζεο γηα ην ηέινο επηεκβξίνπ θαη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2011, ζα
πεξηιακβάλνληαη νη αιιαγέο ζηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ ησλ ΓΔ, νη νπνίεο ζα κεηξψληαη ζε ζσξεπηηθή βάζε απφ ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά.
o Μεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιινπ θνξείο νληφηεηεο ζε
νκφινγα δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ έγηλε ζην ηέινο ηνπ 2009, θαζψο
θαη ηνπο δηαθαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηθαζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο
απνδεκίσζεηο ησλ πξψελ ππαιιήισλ ηεο Οιπκπηαθήο.
7. Τπνζηεξηθηηθό πιηθό


ηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ ηαθηηθνχ θαη ηνπ 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 θάζε κήλα. Σα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο γηα ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηηο κεληαίεο εθζέζεηο πνπ
δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2010 ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. Θα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηνηρεία γηα ηηο κεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ ζε
νκφινγα πξνο θνηλσληθά ηακεία ή άιινπο θνξείο θαη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ.



ηνηρεία γηα ηα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ νξγαληζκψλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ησλ ηακείσλ εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΣΔΡΠ, ΑΚΑΓΔ θαζψο δεκφζησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε γεληθή θπβέξλεζε ζα παξέρνληαη ζην ΓΝΣ, ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηελ ΔΚΣ απφ ην ΓΛΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε
ηαηηζηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο θάζε
κήλα. Μεληαία ζηνηρεία γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ
(λνζνθνκεία ΔΤ) ζα παξέρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο
ινηπψλ ππνπξγείσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ην
ηέινο θάζε κήλα.

Β. Αλώηαην όξην Πξσηνγελώλ Γαπαλώλ ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (Κξηηήξην
Απόδνζεο)
8.
Οξηζκόο: Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχληαη απφ
ηηο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπλ ηηο
δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ) κείνλ ηηο δαπάλεο γηα ηνπο ηφθνπο πνπ
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζπλ ηηο αιιαγέο ζηα πνζά ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ ππνπξγείσλ ζε θνξείο εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα
κε ηνπο νξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο
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θπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θξηηήξην απφδνζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηπρφλ
πιεξσκέο ζε κεηξεηά γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα.
Γαπάλεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηζνδχγην πεξηιακβάλνπλ δάλεηα ζε ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα θαη επελδχζεηο ζε ίδηα θεθάιαηα ησλ εηζεγκέλσλ θαη κε εηζεγκέλσλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (αληαπνδνηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε) κε αληαπνδνηηθή
αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αγνξά πξνβιεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δλ ηνχηνηο θάζε
ρξεκαηνδνηηθή παξέκβαζε απφ ηελ θεληξηθή ή γεληθή θπβέξλεζε γηα ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο έθδνζεο εγγπήζεσλ ή ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ακέζσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ ΔΚΣ θαη ζην ΓΝΣ.
9.
Λνηπέο δηαηάμεηο: Μεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ ζε νκφινγα πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία
θαη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο
πξσηνγελείο δαπάλεο ην 2010. Οη αιιαγέο ζηα πνζά ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ
ππνπξγείσλ δελ ζα πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαηά ην 2010 ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
θξηηεξίνπ απφδνζεο. Ωζηφζν απηή ε εμαίξεζε δελ ζα εθαξκφδεηαη κεηά ην 2011.
10.
Τπνζηεξηθηηθό πιηθό: Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ζα παξέρεη ζηνηρεία γηα ηηο κεληαίεο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεσλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα
παξέρεη επίζεο κεληαία ζηνηρεία γηα ην απφζεκα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ
ππνπξγείσλ.

Γ. Με-πζζώξεπζε Δγρώξησλ Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ από ηε Γεληθή Κπβέξλεζε
(πλερήο Δλδεηθηηθόο ηόρνο)
11.
Οξηζκόο: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εγρψξηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο
νξίδνληαη σο ινγαξηαζκνί κε πιεξσηένη πξνο ηνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο κεηά απφ πάξνδν
90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε νθεηιφκελε εκεξνκελία
δελ νξίδεηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο, κηα ππνρξέσζε πνπ δελ έρεη πιεξσζεί ζεσξείηαη
σο ιεμηπξφζεζκε νθεηιή 90 εκέξεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ. Σα
ζηνηρεία ζα παξέρνληαη εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο θάζε κήλα. Η ζπλερήο κε
ζπζζψξεπζε εγρψξησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ νξίδεηαη σο κε ζπζζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ ζην ηέινο θάζε κήλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην
θξηηήξην απφδνζεο γηα αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ κεηά ηελ 1/1/2010. Απηφ
δελ πεξηιακβάλεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην αζθαιηζηηθφ ηακείνπ
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
12.
Τπνζηεξηθηηθό πιηθό: Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα παξέρεη ζηνηρεία γηα ηηο
κεληαίεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηηο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο
νξίδνληαη παξαπάλσ. Σα ζηνηρεία ζα παξέρνληαη εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο
ηνπ κήλα θαη ζα πεξηέρνπλ επίζεο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο πνπ δελ έρνπλ πιεξσζεί γηα
πεξηζζφηεξεο απφ 30 θαη 60 εκέξεο.
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Γ. Αλώηαην όξην πλνιηθνύ Υξένπο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (Κξηηήξην
Απόδνζεο)
13.
Οξηζκόο: Σν ζπλνιηθφ απφζεκα ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα αθνξά ζην
ρξένο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε φξνπο ESA95, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θξαηηθφ ρξένο, ρξέε
απφ εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
θεληξηθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη άιιεο πξνζαξκνγέο θαηά ην ζχζηεκα ESA95 (ηε πκθσλία
Αληαιιαγήο κε ηε Goldman Sachs θιπ). Θα νξίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο σο
ην ζχλνιν ησλ ηξερνπζψλ αθαζάξηζησλ ππνρξεψζεσλ ρξένπο. Θα πεξηιακβάλεη, αιιά δε ζα
πεξηνξίδεηαη ζε, ππνρξεψζεηο ζε κνξθή ηίηισλ θαη δαλείσλ. Γε ζα πεξηιακβάλεη πιεξσηένπο
ινγαξηαζκνχο. Σν ρξένο ζα κεηξάηαη ζε νλνκαζηηθή αμία. Η ζπλαιιαγκαηηθή αμία ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο κνξθέο ρξένπο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε λφκηζκα άιιν
απφ ην 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 απφζεκα ρξένπο ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο δε 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 δελ αθνξά ην ρξένο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο). Δδψ πεξηιακβάλνληαη δάλεηα
πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επελδχζεηο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (αληαπνδνηηθή θεθαιαηνπνίεζε), κε αληαπνδνηηθή
αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη εμαγνξά πξνβιεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν, ην
πξνζσπηθφ ηνπ ΓΝΣ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΚΣ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη
άκεζα γηα θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξάμε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο γηα ηε ζηήξημε ησλ
ηξαπεδψλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε εγγπήζεσλ ή ε παξνρή ξεπζηφηεηαο, κε
εμαίξεζε ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζε repos κεηαμχ μέλσλ θαη
εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
14.
Λνηπέο πξνβιέςεηο: Γηα ην 2010, ν νξηζκφο ηνπ ρξένπο θεληξηθήο θπβέξλεζεο δε ζα
πεξηιακβάλεη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ ελζσκαηψζεθαλ.
15.
Πξνζαξκνγέο: Γηα ην 2010, ην αλψηαην φξην ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο 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) ηνπ πνζνχ ησλ 298,9 δηο πνπ είλαη ηα
απνζέκαηα ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ηνπ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2009. Γηα ην 2011, ην
αλψηαην φξην ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 ζα
πξνζαξκνζηεί πξνο ηα πάλσ (ή πξνο ηα θάησ) θαηά ην πνζφ πηζαλήο αλαζεψξεζεο πξνο ηα
πάλσ (ή πξνο ηα θάησ) ηνπ πνζνχ ησλ 322,9 δηο πνπ είλαη ηα απνζέκαηα ρξένπο ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 ηνπ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2009.
16.
Τπνζηεξηθηηθό πιηθό: 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 ηνπο νξηζκνχο ηνπ ESA95, ην αξγφηεξν 30 εκέξεο
κεηά ην ηέινο θάζε κήλα.
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Δ. Αλώηαην όξην γηα λέεο εγγπήζεηο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (θξηηήξην
απόδνζεο)
17.
Οξηζκόο: Σν αλψηαην φξην γηα λέεο εγγπήζεηο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ζα
πεξηιακβάλεη λέεο εγγπήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο, θαζψο θαη λέεο εγγπήζεηο πνπ
ρνξεγνχληαη απφ θάζε άιιν θνξέο πνπ θαηαηάζζεηαη, ζχκθσλα κε ην ESA95, ζηελ θεληξηθή
θπβέξλεζε, αιιά δελ πεξηιακβάλεη εγγπήζεηο πξνο θνξείο ην ρξένο ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλεηαη ζην αλψηαην φξην απνζέκαηνο ρξένπο ηεο θεληξηθή θπβέξλεζεο φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 13 θαη 14. Σν αλψηαην φξην δελ πεξηιακβάλεη εγγπήζεηο γηα ηε
ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ θαη εγγπήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δάλεηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ηελ ΔΣΔπ. Νέεο εγγπήζεηο ζεσξνχληαη νη εγγπήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ
ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ έηνπο. Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο εγγπήζεηο
γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηάο ηνπο πέξα απφ ηνπο αξρηθνχο φξνπο ηνπ
ζπκβνιαίνπ.
18.
Λνηπέο πξνβιέςεηο. Σν θξηηήξην απφδνζεο γηα ηέινο επηεκβξίνπ 2010 γηα ηηο λέεο
εγγπήζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο δελ ζα πεξηιακβάλεη ηηο λέεο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί απφ θνξείο εθηφο ηνπ θξάηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΣΔΜΠΜΔ). Γηα ην
θξηηήξην απφδνζεο γηα ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010 γηα λέεο θξαηηθέο εγγπήζεηο, απηνί νη
παξάγνληεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ζσξεπηηθή βάζε μεθηλψληαο απφ 1 Οθησβξίνπ 2010.
19.
Τπνζηεξηθηηθό πιηθό. Όιεο νη λέεο εγγπήζεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα
θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα, πξνζδηνξίδνληαο ηα πνζά θαη ηνπο δηθαηνχρνπο. Σν γεληθφ
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζα παξέρεη ηα ζηνηρεία ζε κελαία βάζε, κέζα ζε 3 εβδνκάδεο κεηά
ην ηέινο θάζε κήλα. Οη κε θξαηηθνί θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ζα
ελεκεξψλνπλ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηηο λέεο εγγπήζεηο πνπ ρνξεγνχλ ζε
κελαία βάζε θαη κέζα ζε 3 εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο θάζε κήλα.

Σ. Με ζπζζώξεπζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ εμσηεξηθνύ ρξένπο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο (δηαξθέο θξηηήξην απόδνζεο)
20.
Οξηζκόο: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο ιεμηπξφζεζκε νθεηιή εμσηεξηθνχ
ρξένπο νξίδεηαη ε πιεξσκή ρξένπο πνπ έρεη ζπλάςεη ή εγγπεζεί ε γεληθή θπβέξλεζε ζε
θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε νπνία δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο επηά εκεξψλ απφ ηε
ιήμε ηεο. Σν θξηηήξην απφδνζεο ζα εθαξκφδεηαη ζε ζπλερή βάζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
21.
Τπνζηεξηθηηθό πιηθό: Σν απφζεκα ησλ εμσηεξηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ 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 Παξαθνινύζεζε θαη παξνρή ζηνηρείσλ
22. Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξαθνινπζείηαη κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
παξέρνπλ ζηελ Δ. Δπηηξνπή, ζηελ ΔΚΣ θαη ζην ΓΝΣ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην Γεληθφ
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Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Οη αξρέο ζα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ην
ΓΝΣ, ηελ Δ.Δ. θαη ηελ ΔΚΣ γηα ηπρφλ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ.

III. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΩΝ ΟΡΟΖΜΩΝ
23.
Αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε. Σν θνηλνβνχιην πηνζέηεζε μερσξηζηνχο λφκνπο γηα ηελ
αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ θαη ην ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα κέζα Ινπιίνπ θαη πξηλ
ηελ πξνζεζκία γηα ηέινο επηεκβξίνπ πνπ είρε νξηζηεί απφ ην πξφγξακκα. Η αμηνιφγεζε ηνπ
λφκνπ απηνχ κε βάζε αλαινγηζηηθέο κειέηεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή
Αξρή ζα νινθιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο γηα ηα θχξηα
ηακεία αζθάιηζεο κέρξη ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010, ελψ ε κειέηε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ
ελζσκάησζε ησλ κεγαιχηεξσλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ΔΣΔΑΜ,
ΣΔΑΓΤ, ΜΣΠΤ) κέρξη ηέινο Μαξηίνπ 2011. Απηή ε αλαινγηζηηθή αμηνιφγεζε ζα θαζνξίζεη
θαηά πφζν είλαη αλαγθαίεο πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν ηε
ζπγθξάηεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίνδν 2010-2010 ζην 2,5% ηνπ ΑΔΠ.
Οη φπνηεο πξνζαξκνγέο ρξεηαζηνχλ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ θχξηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαζψο θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ θαη ησλ ηακείσλ πξφλνηαο ζα
νινθιεξσζνχλ κέρξη ηέινο Ινπλίνπ 2011 κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ΔΔ/ΔΚΣ/ΓΝΣ θαη ζα
εθαξκνζηνχλ απφ ηέινο Γεθεκβξίνπ 2011.
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