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ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νότη Μαριά Πρόλογος Δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα η ανεπίσημη μετάφραση από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο του Μνη-μονίου 4. Το Μνημόνιο 4 περιλαμβάνει: 1)Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. 

2) Το Μνημόνιο Συνεννόησης για τις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής. 3) Το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης. Το Μνημόνιο 4 συντάχτηκε, όπως και τα προηγούμενα, από το υπουργείο Οικονομικών και υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου και το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Προβό-πουλο. Όπως προκύπτει από τη σχετική Έκθεση Προόδου που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Φεβρου-αρίου 2011, το Μνημόνιο 4 υποβλήθηκε τελικά δύο φορές. Για πρώτη φορά υποβλήθηκε στις 12 Φεβρουα-ρίου 2011 και, εν συνεχεία, αναθεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά και υποβλήθηκε ξανά στις 23 Φεβρου-αρίου 2011 (βλ. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες 24/2/2011, σελ. 4). Επιβεβαιώνονται, λοιπόν, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σχετικά δημοσιεύματα του ελληνικού Τύ-που, σύμφωνα με τα οποία μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις της τρόικας για εκποίηση ελ-ληνικής δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε και πέτυχε τελικά να αλλάξει η σχετική μνεία στο Μνημόνιο 4, η οποία αναφερόταν σε ιδιωτικοποιήσεις και πώληση δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις. Αλλά και η ανεπίσημη μετάφραση του Μνημονίου 4, που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, είναι λίγο «πειραγμένη», προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Έτσι, π.χ., ενώ το 

Μνημόνιο 4 στην επίσημη αγγλική γλώσσα αναφέρεται σε πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (privatization) (βλ. Μνημόνιο 4 στα αγγλικά, σελ. 85), η ανεπίσημη μετάφραση του Μνημονίου 4 στα ελληνικά αναφέρε-ται σε «πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων» (βλ. Μνημόνιο 4 στα ελληνικά, σελ. 51). Ταυτόχρονα, ενώ στο Μνημόνιο 4 στα αγγλικά (σελ. 100) αναφέρεται χορήγηση κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες ύψους 30 δις ευρώ, στο αντίστοιχο κείμενο του Μνημονίου 4 στα ελληνικά (σελ. 11) το ποσό αυτό εμφανίζεται ως 30 εκατ. ευρώ! 



J Πέραν των άλλων, βεβαίως προκύπτει και ένα σοβαρό ζήτημα πολιτικής τ α £ Ξ _ ; β ο Θ μ ι : τζ  V .q jov io 
που αφορά τη χώρα μας συντάσσεται στα αγγλικά και για την ενημέρωση τ ω ν - : - · · :__ — _ . -αιτης 
κοινής γνώμης διατίθεται από το υπουργείο Οικονομικών «ανεπίσημη μετάφραστ : — αγ-
γλικό», χωρίς, φυσικά, καμία δέσμευση για ενδεχόμενα πολιτικά ή νομικά ζητή^:.-: : : : · .πτουν 
από την εν λόγω ανεπίσημη μετάφραση, όπως προέκυψε και με το Μνημόνιο 3 γ .ι γ* j ε ~ «.era πόσο 
υπήρχε πράγματι ή όχι δέσμευση για πώληση δημόσιας περιουσίας ή για δήθεν c : rc : ισχυ-
ρίστηκε τελικά η κυβέρνηση. 

Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Μνημόνιο, όπως επικαιροποιείται : : _ _ :~_>νεται 
στα βασικά του σημεία σε σχετική απόφαση που εκδίδει το Συμβούλιο Οικονομ · _ . :μικών 
Υποθέσεων της EE, το γνωστό Ecofin. 

Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της EE και στη'. ελλτΝΚΓ] : _ : - ϊ ;~ιό το εν 
λόγω κείμενο του Ecofin μπορεί να διαπιστώσει κανείς αυθεντικά την απόδοση . γ ; — ι : ξ τ_ευσεων 
στην ελληνική γλώσσα. 

Η έκδοση από το περιοδικό «Επίκαιρα» του Μνημονίου 4 αποτελεί αναμφίβο>; _ : γ* _ r - · - εκδοτική 
πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για μια ιδιαιτερ: γ* _ γ. - κ - Ξίελιξη σε 
σχέση με ευαίσθητες πτυχές της εθνικής μας κυριαρχίας. 

Σκοπός του κειμένου αυτού, που αποτελεί εισαγωγή στην παρούσα έκδοση εινα : k m c να ανα-
λύσει ορισμένες θεσμικές και συνταγματικές πτυχές του Μνημονίου και, αφετί; : . : — · γ _θεί στα 
κυριότερα σημεία του Μνημονίου 4. 

Ήδη σε προγενέστερη εκδοτική πρωτοβουλία του περιοδικού «Επίκαιρα» ειχα_ε τ-·. : . · : ; ; .α αναλύ-
σουμε τις εξελίξεις σε σχέση με την προσφυγή της χώρας στον ευρωπαϊκό μ η . : — : ί - ; και στο 
ΔΝΤ και να παραθέσουμε στοιχεία τα οποία εξηγούν πώς φτάσαμε στο Μνηί.:. : 5Α. ~c Ηεο Μνημόνιο, 
Εισαγωγή Νότης Μαριάς, Εκδόσεις Επίκαιρα, Σεπτέμβριος 2010, σελ. 5-37). Η rzz : . : : £* 5 c ~ του περιο-
δικού «Επίκαιρα» είναι η τρίτη κατά σειρά σε σχέση με το Μνημόνιο. 

Η πρώτη αφορούσε τη δανειακή σύμβαση Ελλάδας - κρατών Ευρωζώνης - 1 ' . - · : _το Μνημό-
νιο (βλ. Μνημόνιο, Η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ  Ελληνικής  Κυβέρνησης  - Ευρω~: f  _ γ-; · Διεθνούς 
Νομισματικού  Ταμείου,  Αθήνα Ιούνιος 2010), η δεύτερη το Μνημόνιο 2 και η " τ- ~ : : : _ γ : ε<δοση το 
Μνημόνιο 4. 

Το Μνημόνιο 3 ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού και είναι διατξ : _ : : .:/νωστικό 
κοινό. 



Μέρος πρώτο 1. Η αποικιοκρατική Δανειακή Σύμβαση Ελλάδας - κρατών Ευρωζώνης Όπως είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε, η δανειακή σύμβαση Ελλάδας - κρατών Ευρωζώνης, η οποία κατ'ευφημισμό καλείται «σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης», συνιστά λεόντειο σύμβαση με σημαντικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές επιπτώσεις για τη χώρα. Η δανειακή σύμβαση υπογράφτηκε στις 8 Μαΐου 2010 από τη χώρα μας και 14χώρες-μέλη της Ευρωζώ-νης και την KfW (Kreditanstalt fur  Wiederaufbau). Αντί για τη Γερμανία, τη σύμβαση υπέγραψε το γερμανικό πιστωτικό ίδρυμα για την ανοικοδόμηση KtW 

«που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας». Στην ουσία πρόκειται για μια γερμανική κρατική τράπεζα. Τα κοινά οργανωμένα διμερή δάνεια Η Δανειακή Σύμβαση στηρίζεται σε διμερή δάνεια τα οποία χορηγούν στην Ελλάδα οι παραπάνω δανει-στές. Αν και τα δάνεια χορηγούνται μεμονωμένα από κάθε δανειστή με βάση το ποσοστό συμμετοχής της κάθε χώρας στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εντούτοις δημιουργείται ένα πλαίσιο κοινά οργανωμένων διμερών δανείων. Οι σχέσεις των πιστωτών μεταξύ τους ρυθμίζονται με χωριστή Σύμβαση, τη Συμφωνία Πιστωτών. Πά-ντως, κάθε δανειστής, σύμφωνα και με τους όρους της Δανειακής Σύμβασης και της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, μπορεί να αυξήσει, να ακυρώσει ή να μειώσει τα ποσά που θα δανείσει. Αυτό σημαίνει ότι τα 80 δις του ευρωπαϊκού μηχανισμού δεν είναι «κλειδωμένα» και σίγουρα διαθέσιμα για την Ελλάδα, ακόμη κι αν η χώρα μας εφαρμόσει πλήρως όλους τους όρους του Μνημονίου. Έτσι, είναι πιθανό σε μια ενδεχόμενη μελλοντική οικονομική κρίση να υπάρξει άρνηση ή αδυναμία εκ μέρους ορισμένων δανειστών χωρών-μελών της Ευρωζώνης να δανείσουν τα ποσά που τους αναλογούν, όπως έχει συμβεί ήδη με τη Σλοβακία και εν συνεχεία με την Ιρλανδία. Στην περίπτωση αυτή, είτε αυτά θα συμπληρωθούν από άλλους ισχυρότε-ρους δανειστές, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, είτε δεν θα δοθούν καθόλου. Επομένως, η διαθεσιμότητα του πακέτου των 80 δις δεν είναι δεδομένη και σίγουρη, σε αντίθεση με τα ποσά του ΔΝΤ, τα οποία θα μπορούν να εκταμιευτούν υπό τον όρο της τήρησης από την Ελλάδα των όρων του Μνημονίου. 

Ταυτόχρονα, ενώ δανειστές μας παρουσιάζονται όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, στην πορεία μπορεί αυ-τές να υποκατασταθούν από μία ή δύο χώρες της Ευρωζώνης, δηλαδή το γαλλογερμανικό άξονα, γεγονός που σημαίνει αύξηση της εξάρτησης της χώρας, μια και η Αθήνα θα οφείλει σχεδόν όλα τα χρέη της σε Παρίσι και Βερολίνο. Δεν αποκλείεται, δε, από τη Δανεική Σύμβαση να απομείνει στο τέλος ένας μόνο δα-νειστής, δηλαδή η Γερμανία. 



Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε δανειστή είναι ατομικά και η αδυναμία 
ενός δανειστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των υπόλοιπων δανειστών. 

Τα δικαιώματα του κάθε δανειστή είναι διακριτά και ανεξάρτητα και κάθε χρέος του δανειολήπτη που 
απορρέει από τη Δανειακή Σύμβαση είναι διακριτό και ανεξάρτητο χρέος [άρθρο 2 (2) σελ. 15], Ταυτόχρο-
να, όμως, για να μην υπάρχει πρόβλημα ως προς την εξόφληση των δανειστών, ο δανειολήπτης, δηλαδή η 
Ελλάδα, οφείλει να μην δίνει προτεραιότητα σε ένα δανειστή έναντι των άλλων δανειστών. 

Πολιτικοί και οικονομικοί όροι που διέπουν τη Δανειακή Σύμβαση 
Η Δανειακή Σύμβαση υπόκειται σε συγκεκριμένους πολιτικούς και οικονομικούς όρους, τους οποίους 

οφείλει να τηρήσει η Ελλάδα προκειμένου να μπορεί να εκταμιεύσει τις δόσεις του ευρωδανείου και οι 
οποίοι προκύπτουν: 

1) Από τα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας που επέβαλε στην Ελλάδα το Ecofin με βάση τα άρθρα 126 (9) 
και 136 της ΣΛΕΕ. 

2) Από το Μνημόνιο. 

Εφαρμοστέο το αγγλικό δίκαιο 
Αν και κανένας από τους δανειστές δεν εφαρμόζει το αγγλικό δίκαιο, αφού πρόκειται για χώρες της ηπει-

ρωτικής Ευρώπης όπου ισχύει το δίκαιο των κωδίκων -άλλως, το ηπειρωτικό δίκαιο-, η Δανειακή Σύμβαση 
επιβάλλει ως εφαρμοστέο δίκαιο το αγγλικό δίκαιο, δηλαδή έναν κλάδο δικαίου που δεν ανήκει στο ηπει-
ρωτικό δίκαιο, αλλά στο σύστημα του κοινού δικαίου (common law system). Η λύση αυτή επιβλήθηκε από 
τους δανειστές εταίρους μας διότι το αγγλικό δίκαιο είναι δίκαιο που εφαρμόζει το δίκαιο των δικαστικών 
αποφάσεων των αγγλικών δικαστηρίων που έχουν διαμορφώσει μια νομολογία επί εκατονταετίες, η οποία 
είναι ιδιαίτερα σκληρή έναντι του οφειλέτη και υπερασπίζεται κυρίως τα δικαιώματα του δανειστή. Αντί-
θετα, στο ηπειρωτικό δίκαιο, και ιδίως στο ελληνικό αστικό δίκαιο, είναι γνωστό ότι ισχύει και «η αρχή της 
εύνοιας προς τον οφειλέτη», γεγονός που καθιστά τη θέση του οφειλέτη ευνοϊκότερη. 

Εκχώρηση χρέους 
Οι δανειστές μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν με κάθε άλλο τρόπο οποιαδήποτε από τα δικαιώ-

ματά τους υπό την προϋπόθεση προηγούμενης γραπτής συναίνεσης όλων των δανειστών. Ο δανειολήπτης δεν 
μπορεί να αντιτάξει αντιρρήσεις στο ζήτημα αυτό. Επίσης, κατ'εξαίρεση ένας δανειστής έχει δικαίωμα μονομε-
ρώς να εκχωρήσει ή και να μεταβιβάσει είτε μέρος των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο ανακατανομής των συμμε-
τοχών των δανειστών είτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του στο κράτος-μέλος που είναι ο εγγυητής του. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπό όρους είναι δυνατό το ελληνικό χρέος, δυνάμει της εν λόγω σύμβα-
σης, να εκχωρηθεί ή να «πουληθεί» στην Τουρκία ή σε άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. 

Αντίθετα, η Ελλάδα δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματά της χωρίς τη συναίνεση 
των δανειστών της. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά η Κίνα ή όποια άλλη χώρα δεν μπορεί να «αγοράσει» ένα-
ντι ανταλλαγμάτων το εν λόγω ελληνικό χρέος. 

Τιτλοποίηση δανείου 
Δεδομένου ότι στους δανειστές περιλαμβάνεται και η γερμανική τράπεζα KfW, η οποία θα δανειοδοτήσει 

την Ελλάδα με 22,3 δις ευρώ, το ελληνικό χρέος είναι δυνατό να τιτλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του δικαίου της EE και να αποτελέσει αντικείμενο διεθνών συναλλαγών, καταλήγοντας στα χέρια 
κερδοσκόπων και άλλων, τρίτων χωρών. 



Καταγγελία συμβάσεως Σύμφωνα με το άρθρο 8, οι δανειστές μας μπορούν να καταγγείλουν τη Δανειακή Σύμβαση για ορισμέ-νους λόγους που αναλύονται παρακάτω. 

Στην περίπτωση αυτή, οι δανειστές, με γραπτή ειδοποίηση, μπορούν «να ακυρώσουν τη Δανειακή Δι-ευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους». Λόγοι καταγγελίας είναι: 1. Αδυναμία εκ μέρους της Ελλάδας καταβολής οποιουδήποτε ποσού σε κάποιον από τους ως άνω δα-νειστές. Επομένως, εάν έστω κι ένας από τους δανειστές μας δεν εξοφληθεί, οι υπόλοιποι δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση. 2. Αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης [άρθρο 8(1) (β)]. Δηλαδή, σε περίπτωση μη εφαρμογής των διαφόρων αντιασφαλιστικών και αντιεργασιακών νόμων. 3. Για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε επιζήμια ενέργεια των ελληνικών Αρχών για τους δανειστές [άρθρο 8 (1) (δ)]. 4. Όταν η Ελλάδα δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις οφειλές της προς το ΔΝΤ [άρθρο 8 (1) (στ)]. Δικαίωμα καταγγελίας ακόμη κι αν η σύμβαση κριθεί παράνομη και άκυρη από το Δικαστήριο της EE! 

Επειδή οι δανειστές μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για λεόντειο σύμβαση και φοβούμενοι πι-θανή ακύρωση της σύμβασης δικαστικά από το Δικαστήριο της EE λόγω προφανούς αντιθέσεώς της προς το δίκαιο της EE, θεωρούν την περίπτωση αυτή ως λόγο καταγγελίας εκ μέρους τους της σύμβασης. Έτσι το άρθρο 8 (1) (γ) της Δανειακής Σύμβασης επιτρέπει Την καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση που «οι υποχρεώσεις του Δανειολήπτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης κρίνονται από οποιοδήποτε καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο ως μη δεσμευτικές ή εκτελεστέες έναντι του Δανειολήπτη ή κρίνονται παράνομες από καθ' ύλην δικαστήριο». Η αναστολή πληρωμών εκ μέρους της Ελλάδας αποτελεί λόγο καταγγελίας Η κήρυξη αναστολής πληρωμών από την Ελλάδα θεωρείται επίσης λόγος καταγγελίας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 (ε) της Δανειακής Σύμβασης, οι δανειστές δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση σε πε-ρίπτωση που «Σχετικό Χρέος του Δανειολήπτη, του οποίου το συνολικό ποσό κεφαλαίου υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ, είναι υποκείμενο σε δήλωση αθέτησης υποχρεώσεων όπως ορίζεται σε κάθε όργανο διοίκησης ή τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου χρέους και ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας δήλωσης προκύπτει επίσπευση του εν λόγω χρέους ή μια εν τοις πράγμασι αναστολή πληρωμών». Από όλα τα παραπάνω προκύπτει επίσης ότι υφίσταται λόγος καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης όχι μόνο για λόγους αναγόμενους στην ίδια τη σύμβαση, αλλά και αν δεν εξοφλεί η Ελλάδα τρίτους δανειστές και κυρίως το ΔΝΤ ή τους κατέχοντες ελληνικά ομόλογα Έλληνες ή ξένους! 

Παραίτηση από δικαίωμα ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας Σύμφωνα με το άρθρο 14.5 «ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία από νομικές δια-δικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστι-κής απόφασης ή προσωρινή διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος». 



Μαλιοια, σύμφωνα με το σημείο 10του υποδείγματος της νομικής γνωμοδότησης, «ούτε ο δανειολήπτης 
ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιο-
δοσίας, κατάσχεσης -συντηρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε 
ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση». 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή, για να χρησιμοποιή-
σουμε το σχετικό κείμενο της Σύμβασης στην επίσημη αγγλική γλώσσα, το οποίο αναφέρεται σε «immunity 
on grounds of sovereignty/immunity from jurisdiction», έχει δύο διαστάσεις. 

Εκλαμβάνεται ως ασυλία δικαιοδοσίας και ως ασυλία εκτελέσεως. 
Σε παλαιότερες εποχές ίσχυε η απόλυτη ασυλία των κρατών, η οποία, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Κώ-

στας Μπέης (βλ. «Η αναγκαστική εκτέλεση εναντίον αλλοδαπού κράτους κατά το ελληνικό δίκαιο»), στην 
πορεία περιυρίοτηκε οτην ευθύνη του κράτους από τις λεγόμενες κυριαρχικές πράξεις του. 

Όπως προαναφέραμε, σύμφωνα με το άρθρο 14 (1) η Δανειακή Σύμβαση διέπεται από το αγγλικό δί-
καιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Σε σχέση με την ασυλία κυριαρχίας των κρατών ήδη από το 1978 
στην Αγγλία έχει εκδοθεί η State Immunity Act. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω νομοθετικής πράξης, 
ένα κράτος διαθέτει δικαιοδοτική ασυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία τα δικαστήρια του Ηνωμένου 
Βασιλείου οφείλουν να σεβαστούν ακόμη και σε περίπτωση ερημοδικίας του ενδιαφερόμενου κράτους. 
Βεβαίως, σε περίπτωση ρητής παραίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους από τη δικαιοδοτική ασυλία και 
την ασυλία εκτελέσεως αίρεται νόμιμα η ισχύουσα με βάση τη State Immunity Act κρατική ασυλία. Αυτό 
ουνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας. Μάλιστα οι δανειστές, για να είναι διασφαλισμένοι πλήρως για το 
νόμιμο της άρσης της ασυλίας κυριαρχίας εκ μέρους της Ελλάδας, απαίτησαν να υπάρχει σχετική γνωμο-
δότηση του νομικού συμβούλου του υπουργείου Δικαιοσύνης και του νομικού συμβούλου του υπουργείου 
Οικονομικών. Για το λόγο αυτό, στο παράρτημα 4 της Δανειακής Σύμβασης υπάρχει υπόδειγμα νομικής 
γνωμοδότησης, το οποίο οφείλουν να υπογράφουν οι ως άνω νομικοί σύμβουλοι, είτε κατά την αίτηση χο-
ρήγησης του πρώτου δανείου [άρθρο 3 (4) (α)] είτε και για κάθε άλλη επόμενη αίτηση χορήγησης δανείου 
[άρθρο 3 (5) (α)]. Η σπουδαιότητα της χορήγησης της σχετικής νομικής γνωμοδότησης φαίνεται, πέραν των 
άλλων, και από το γεγονός ότι η Δανειακή Σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή όχι από της υπογραφής της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, αλλά από τη στιγμή της εν συνεχεία χορήγησης της σχετικής ως άνω γνωμοδότησης 
[άρθρο 15(1) (α)]. 

Δικαιοδοτική ασυλία 
Ασυλία δικαιοδοσίας (δικαιοδοτική ασυλία) σημαίνει ότι ενόψει του διεθνούς εθίμου που έχει δημιουρ-

γηθεί και για την προστασία της αρχής της κυριαρχικής ισότητας των κρατών κανένα κράτος δεν μπορεί να 
εναχθεί παρά μόνο ενώπιον των δικών του δικαστηρίων, εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 (2), και 14 (3) οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη νομιμότητα, την ισχύ, την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της 
EE, οι αποφάσεις του οποίου είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστέες από τα συμβαλλόμενα μέρη. Δε-
δομένου όμως ότι, σύμφωνα με το άρθρο 273 Συνθήκης για τη Λειτουργία της EE, το Δικαστήριο της EE 
κρίνει οτην προκειμένη περίπτωση μόνο διαφορές μεταξύ κρατών-μελών της EE, η ελληνική παραίτηση 
από τη δικαιοδοτική ασυλία έγινε προκειμένου να μπορεί να εναχθεί η Ελλάδα ενώπιον δικαστηρίου άλλου 
κράτους-μέλους και κατά προτίμηση της Βρετανίας ή της Γερμανίας από τη δανείστρια γερμανική τράπεζα 
KfW. Ταυτόχρονα όμως, σε περίπτωση εκχώρησης του χρέους σε τρίτους ή σε περίπτωση τιτλοποίησής του 
και μειαβίβασής του σε τρίτους, τότε η άρση της δικαιοδοτικής ασυλίας της Ελλάδας σημαίνει ότι η χώρα 
μπορεί να ενάγεται πλέον νομίμως ενώπιον κάθε αλλοδαπού δικαστηρίου! 

Ασυλία εκτελέσεως 
Ασυλία εκτελέσεως σημαίνει απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης -κατάσχεση, πλειστηριασμός κ,λπ-

κατά της δημόσιας περιουσίας ενός κράτους, δηλαδή εκείνων των περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξυ-
πηρετούν δημόσιους σκοπούς. Ήδη, με βάση το δημόσιο διεθνές δίκαιο αλλά και το ελληνικό δίκαιο, επι-



τρέπεται η αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις κατά της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού 
Δημοσίου. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η αναγκαστική κατάσχεση 
μόνο όσων περιουσιακών στοιχείων του κράτους επιτρέπεται αντίστοιχα και η μεταβίβαση κατά τους κα-
νόνες του ουσιαστικού δικαίου. 

Έτσι, δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο η κατάσχεση πραγμάτων εκτός συναλλαγής στα 
οποία περιλαμβάνονται κοινά σε όλους πράγματα (π.χ. θάλασσα), κοινόχρηστα πράγματα (π.χ. νερά με 
αέναη ροή, πλατείες, λιμάνια, μεγάλες λίμνες) και πράγματα που εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς, όπως 
νοσοκομεία κ.λπ. 

Σύμφωνα με το εθιμικό δημόσιο διεθνές δίκαιο, στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαιοδοτική ασυλία η 
οποία εμποδίζει τα εθνικά δικαστήρια να δικάσουν αγωγή εναντίον αλλοδαπού δημοσίου, υπάρχει αντι-
στοίχως και ασυλία αναγκαστικής εκτελέσεως (βλ. Κώστας Μπέης, «Η αναγκαστική εκτέλεση εναντίον αλ-
λοδαπού κράτους στην ελληνική έννομη τάξη», περιοδικό Δίκη, Μάιος 2008). 

Ταυτόχρονα όμως, «η παραίτηση του ξένου κράτους από τη δικαιοδοτική ασυλία του δεν αρκεί για να 
μην ισχύει αντιστοίχως η ασυλία (του) αναγκαστικής εκτέλεσης, για την άρση της οποίας απαιτείται αυτο-
τελής παραίτησή του» (ό.π.). 

Για το λόγο αυτό οι δανειστές μάς επέβαλαν να παραιτηθούμε τόσο από τη δικαιοδοτική ασυλία όσο και 
από την ασυλία εκτελέσεως. 

Το γεγονός όμως ότι στη Δανειακή Σύμβαση εφαρμόζεται το αγγλικό δίκαιο σε συνδυασμό με την ελ-
ληνική παραίτηση από την ασυλία εκτελέσεως μπορεί να οδηγήσει σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, με 
αποκορύφωμα, όπως επισήμανε ο συνάδελφος Κώστας Χρυσόγονος (βλ. Έθνος,  14/6/2010), ακόμη και το 
κτίριο της ελληνικής Βουλής ή και υπό παραγγελία πολεμικά αεροπλάνα να μπορούν να κατασχεθούν από 
τρίτους δανειστές μας που θα αντλούν δικαιώματα από την παραπάνω Δανειακή Σύμβαση ή μπορεί να 
εμφανιστούν ως υπερθεματιστές στους σχετικούς πλειστηριασμούς. 

Επομένως, όταν τα γερμανικά ταμπλόιτ έγραφαν ότι πρέπει να πουλήσουμε την Ακρόπολη ή την Κέρκυρα 
ή άλλα νησιά προκειμένου να ξεπληρώσουμε τα δάνειά μας, δεν απείχαν πολύ από τη σκληρή πραγματι-
κότητα που μας περιμένει σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών μας της λεοντείας αυτής 
Δανειακής Σύμβασης. 

Στην παραπάνω Δανειακή Σύμβαση, αν και έχει κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή από τις αρχές Ιουνίου 
2010, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί αυτό. 

Είναι προφανές ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αποφεύγει την κύρωση της Δανειακής Σύμβασης, αφού εί-
ναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν έντονα πολιτικά προβλήματα. Με τον τρόπο όμως αυτό παραβιάζεται 
κατάφορα το Σύνταγμα της χώρας. 

Μάλιστα, υποστηρίζεται και η άποψη από το συνάδελφο Κώστα Χρυσόγονο (ΝοΒ 2010, σελ.1.354-
1.365) ότι η Δανειακή Σύμβαση είναι αντισυνταγματική και δεν μπορεί καν να κυρωθεί, διότι εμπεριέ-
χει διατάξεις περί παραίτησης της χώρας μας από την «ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας», επιτρέποντας 
έτσι την κατάσχεση της μέχρι σήμερα ακατάσχετης δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πολεμικών εξοπλισμών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας που είναι αποφασιστικής ση-
μασίας και όρος για την ίδια την ύπαρξη και υπόσταση του ελληνικού κράτους. Επομένως, καμία ελλη-
νική Βουλή δεν μπορεί να κυρώσει μια σύμβαση με την οποία στην ουσία καταλύεται η υπόσταση της 
Ελληνικής Πολιτείας. 



2. Η τυπική αντισυνταγματικότητα του νόμου 
που κύρωσε το Μνημόνιο 

Με το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α'6-5-2010) η ελληνική Βουλή, με απλή πλειοψηφία, ψήφισε τα «μέτρα για 
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 

Ο μηχανισμός «στήριξης» της ελληνικής οικονομίας συγκροτείται θεσμικά από τις δύο παραπάνω αποφά-
σεις της Ευρωζώνης και το Μνημόνιο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης η ενεργοποίηση 
του ευρωπαϊκού μηχανισμού «στήριξης», δηλαδή του Μηχανισμού Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΔΣ), 
αποφασίστηκε να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι θα καταρτιστεί από την Ελλάδα, το ΔΝΤ, την Επιτροπή και 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα κοινό πρόγραμμα λήψης μέτρων για την «εξυγίανση» της ελληνικής 
οικονομίας, το γνωστό σε όλους μας Μνημόνιο. 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται σαφές ότι ο Ν. 3845/2010 θεσπίστηκε σε εκτέλεση διεθνούς συμφωνί-
ας με τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ. Μάλιστα, από το Μνημόνιο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε 
από την κυβέρνηση η παραχώρηση στην τρόικα τόσο κυβερνητικών εξουσιών σε σχέση με τον καθορισμό 
της οικονομικής, δημοσιονομικής, κοινωνικής και εισοδηματικής πολιτικής όσο και εξουσιών της εκτελε-
στικής εξουσίας σε σχέση με την εποπτεία εφαρμογής του νόμου αυτού. 

Επομένως, με το Ν. 3845/2010 αποφασίστηκε η παραχώρηση της άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτή-
των της εκτελεστικής εξουσίας σε όργανα διεθνών οργανισμών, εν προκειμένω σε όργανα του ΔΝΤ αλλά 
και της EE. 

Σημειωτέον ότι σε σχέση με την EE οι εν λόγω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
προβλέπεται ότι κατά κύριο λόγο ασκούνται από τα κράτη-μέλη. 

Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, όπως είχαμε υποστηρίξει αρκετά έγκαιρα, ο Ν. 3845/2010 έπρεπε να 
ψηφιστεί με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 180 ψήφους, 
όπως απαιτεί ρητά το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος. 

Πλην όμως ο νόμος αυτός ψηφίστηκε με 172 ψήφους και ως εκ τούτου πάσχει από τυπική αντισυνταγμα-
τικότητα, η οποία καθιστά το νόμο αυτό ανυπόστατο. 

Το κρίσιμο αυτό ζήτημα θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από αίτηση ακυρώσεως που έχουν 
ασκήσει δέκα σημαντικοί επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας και 22 πολίτες, στους οποί-
ους ο γράφων έχει την τιμή να συμπεριλαμβάνεται. 

Περαιτέρω, με το Ν. 3845/2010 δόθηκε στον υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το 
Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού διμερή 
ή πολυμερή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το Μνημόνιο. 

Η εξουσιοδότηση αυτή της Βουλής, όπως προκύπτει από την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 1 του 
Ν. 3845/2010, χορηγήθηκε υπό την προϋπόθεση ότι «τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του 
προηγουμένου εδαφίου θα εισάγονται στη Βουλή για κύρωση». Ο εν λόγω νόμος τέθηκε σε ισχύ, όπως 
προαναφέραμε, στις 6/5/2010 και στη συνέχεια, στις 8/5/2010, υπογράφτηκε η δανειακή σύμβαση Ελλά-
δας - χωρών Ευρωζώνης και στις 10/5/2010 τέθηκε σε ισχύ η απόφαση του ΔΝΤ με την οποία εγκρίθηκε η 
χορήγηση δανείου στην Ελλάδα. Με βάση λοιπόν την παραπάνω εξουσιοδότηση της Βουλής, τόσο η Δα-
νειακή Σύμβαση Ελλάδας - χωρών Ευρωζώνης όσο και η δανειακή συμφωνία με το ΔΝΤ πρέπει να έρθουν 
για κύρωση στη Βουλή. 



3. Η αντισυνταγματική επικαιροποίηση 

του Μνημονίου Σύμφωνα με το πρώτο Μνημόνιο που έχει συναφθεί στις 3/5/2010 από την ελληνική πλευρά και την Ευρω-παϊκή Επιτροπή ως εκπρόσωπο των δανειστών μας κρατών-μελών της Ευρωζώνης, το Μνημόνιο «μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αμοιβαία συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών υπό τη μορφή Παραρτήματος. Το Παράρτημα θα αποτελεί ένα ενιαίο μέρος αυτού του Μνημονίου και θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή του» (Βλ. Πρώτο Μνημόνιο, Εκδόσεις Επίκαιρα, σελ. 74). Στις 7 Μαΐου 2010 η κυβέρνηση πέτυχε με ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα την τροποποίηση της πα-ραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3845/2010 κι έτσι με το άρθρο 9 του Ν. 3847/2010 η υποχρέωση κύρωσης των μνημονίων, των συμφωνιών και των συμβάσεων τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει ο υπουρ-γός Οικονομικών θα έρχονται πλέον στη Βουλή όχι για κύρωση, αλλά για «συζήτηση και ενημέρωση» και θα «ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους». Ο εν λόγω νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 11 Μαΐου 2010 και, ως εκ τούτου, δεν αφορά τις προγενέστερες δανειακές συμβάσεις και συμφωνίες της Ελλάδας με τις χώρες της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ, οι οποίες πρέπει, σύμφωνα με τα παραπάνω, να κυρωθούν από τη Βουλή. Άλλωστε, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της 7ης Μαΐου, το 

υπουργείο Οικονομικών, σε σχετική ανακοίνωσή του στις 7/5/2010, επισήμανε ότι «όπως, όμως, τόνισε σήμε-ρα στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, όπως είναι πολιτικά αναγκαίο και όπως προέβλεπε η αρχική διατύπω-ση του νόμου 3845/2010, όλες οι δανειακές και άλλες συναφείς συμβάσεις θα υποβληθούν για κύρωση στη Βουλή. Η πρώτη, μάλιστα, δανειακή σύμβαση θα κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες». Ωστόσο, η ως άνω διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3847/2010 έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Συντάγματος, καθώς από το περιεχόμενο των παραπάνω μνημονίων, συμφωνιών και συμβάσεων αποδεικνύεται ότι πρόκειται για συνθήκες οικονομικής συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και μάλιστα με περιεχόμενο που επιβαρύνει ατομικά τους Έλληνες. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει τυπικός νόμος που να τις κυρώνει -και να προβλέπεται αντ' αυτού απλή συζήτηση και ενη-μέρωση στη Βουλή-, ενώ οι πράξεις που θα εκδοθούν στην περίπτωση αυτή σε εκτέλεση των παραπάνω μνημονίων, συμφωνιών κ,λπ. θεωρούνται ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Πάντως, το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος καθορίζει ρητά ότι «οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και όσες άλλες περιέχουν παρα-χωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύον χωρίς τυπικό νόμο, που τις κυρώνει». Επομένως, είναι αντισυνταγματική και παράνομη η εκάστοτε επικαιροποίηση του Μνημονίου που πραγ-ματοποιείται με υπογραφή του υπουργού Οικονομικών. 

Παραίτηση από κυριαρχία για άσκηση οικονομικής πολιτικής Στο Μνημόνιο Συνεννόησης για τις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (βλ. Μνημόνιο 4, σελ. 2), η ελληνική πλευρά για άλλη μια φορά δεσμεύεται να μην προχωρά στη χάραξη και εκτέλεση ανε-ξάρτητης οικονομικής πολιτικής χωρίς τη συναίνεση της τρόικας. Έτσι, ρητά αναφέρεται ότι «οι ελληνικές Αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-πή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος Μνημονίου, αφήνοντας επαρκή χρόνο για αναθεώρηση». Η δέσμευση αυτή αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης δέσμευσης που είχε αναληφθεί με το πρώτο Μνημόνιο. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση υποχρεούται να διαβουλεύεται με την τρόικα για την «υιοθέτηση 



πολιτικών που δεν συνάδουν με το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομι-κής Πολιτικής» (βλ. Πρώτο Μνημόνιο, Εκδόσεις Επίκαιρα, Ιούνιος 2010, σελ. 93). Ταυτόχρονα, καμία μονομερής αναθεώρηση των πολιτικών του Μνημονίου δεν επιτρέπεται εκ μέρους της Ελλάδας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας (Πρώτο Μνημόνιο, σελ. 128). Με τον τρόπο αυτό θεσμο-θετήθηκε ότι η τρόικα διαθέτει δικαίωμα βέτο σε σχέση με την ασκούμενη πολιτική στη χώρα μας. 

Υποβολή Έκθεσης Συμμόρφωσης στην τρόικα Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκταμιεύσεις των διμερών δανείων από τις χώρες της Ευρωζώνης και των αντίστοιχων δανείων του ΔΝΤ, η ελληνική πλευρά έχει δεσμευτεί μέσα από το Μνημόνιο να υπο-βάλλει τριμηνιαίους απολογισμούς. Επίσης, στο πρώτο Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής επισημαίνεται ότι, πριν από την καταβολή των δόσεων, η ελληνική πλευρά πρέπει να παρέχει στην τρόικα μια έκθεση συμμόρφωσης σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από την τρόικα για τη δανειοδότηση της χώρας (σελ. 93). Έτσι, η αποδέσμευση των δόσεων βασίζεται στην τήρηση των όρων του Μνημονίου και στη θετική αξι-ολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί σε σχέση με το Μνημόνιο και την τήρηση και εφαρμογή των κριτηρίων που έχει επιβάλει η σχετική υπ'αριθμ. 2010/320/ΕΕ απόφαση του Ecofin που τροποποιείται κάθε φορά για να ενσωματώσει το εκάστοτε επικαιροποιημένο Μνημόνιο. 4. Απέτυχε παταγωδώς η συνταγή του ΔΝΤ 

Οι φόροι τροφοδοτούν ακρίβεια και πληθωρισμό Πλήρη αποτυχία της συνταγής του ΔΝΤ για την Ελλάδα αποδεικνύουν τα στοιχεία για την αλματώδη άνοδο του πληθωρισμού, τη μείωση των εσόδων και την αύξηση της ανεργίας. Αυτό είχε διαφανεί ήδη από τον Ιούλιο του 2010. Τότε ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,5% από 5,2% τον Ιούνιο 2010 (Η Καθημερινή,  7/8/2010) και 0,6% τον Ιούλιο 2009 {Ελευθεροτυπία,  6/8/2009) και επανήλθε στα επίπεδα του 1997! Ταυτόχρονα, τα έσοδα τον Ιούλιο εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 10% και ο ΦΠΑ κατά 5%, παρότι αυξήθη-καν όλοι οι έμμεσοι φόροι (Ελευθεροτυπία,  9/8/2010, σελ. 1). Τα αποτελέσματα αυτά, αν και θορύβησαν την τρόικα και την κυβέρνηση, εντούτοις δεν οδήγησαν σε αλλαγή πολιτικής. Και μάλιστα παρότι η ίδια η τρόικα άρχισε να φλερτάρει με πληθωρισμό 4,75% σε μέσα επίπεδα για το 2010, κυρίως λόγω της αύξησης των έμμεσων φόρων (Η Καθημερινή,  7/8/2010). Και ενώ η ακρίβεια μαστίζει πλέοντα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία έχουν υποστεί με τα τελευταία μέτρα βίαιη μείωση των αποδοχών τους τουλάχιστον κατά 30%, η ανεργία συνεχίζει να καλπάζει ακάθεκτη. Φυσικά, τα όσα συμβαίνουν δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Ήταν αναμενόμενα λόγω της νεοφιλελεύθερης συνταγής του ΔΝΤ που επιβλήθηκε ως δήθεν μονόδρομος μέσα από το Μνημόνιο. 

Και η μεν μείωση των μισθών που επιθυμούσε ο Στρος-Καν πράγματι επιβλήθηκε με την ωμή νομοθετική παρέμβαση του κράτους, όχι όμως και η μείωση των τιμών. Το αντίθετο, μάλιστα. Η αύξηση των έμμεσων φόρων και ιδίως του ΦΠΑ που επέβαλε η κυβέρνηση, καθ' υπόδειξη του ΔΝΤ, σε συνδυασμό με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς στην Ελλάδα οδήγησε σε εκτίναξη του πληθωρισμού. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη και σχετικό πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τον Ιούλιο του 2010 (Ελευθεροτυπία,  22/7/2010, σελ. 47), η επιβάρυνση 



στον πληθωρισμό του Ιουνίου 2010 λόγω της επιβολής των φόρων ανήλθε στο 77%! Έτσι, «ο πληθωρισμός θα είχε μειωθεί τον Ιούνιο στο 1,2% αντί του 5,2%, όπου εκτοξεύτηκε τον προηγούμενο μήνα» (ό.π.), λόγω των νέων φόρων που επέβαλε το ΔΝΤ προκειμένου να εισπραχθούν χρήματα για την αποπληρωμή των 

δανειστών της χώρας. Μάλιστα, στο Μνημόνιο 4 (σελ. 42) επισημαίνεται ότι «η άνοδος με βάση τα επίσημα στοιχεία του πληθω-ρισμού το Δεκέμβριο ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών εισαγωγής πετρελαίου αποτέλεσε έκπληξη!...». Και συνεχίζει «με μια συνεχιζόμενη ασθενή εσωτερική ζήτηση και με συνεχή υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο οι πιέσεις των τιμών των βασικών αγαθών/εμπορευμά-των και η μεγάλη άνοδος των προκαθορισμένων τιμών και έμμεσων φόρων». Κανείς όμως δεν αμφισβητεί πλέον ότι το καλάθι της νοικοκυράς ακρίβυνε υπερβολικά λόγω ΔΝΤ. Έτσι, με την ψήφιση των αντιλαϊκών μέτρων μείωσης των εισοδημάτων στη χώρα και την αύξηση των φόρων, η οικονομία έχει μπει σε βαθιά ύφεση και η τρόικα, εγκλωβισμένη πλέον στο φαύλο κύκλο της πο-λιτικής της, πιέζει την κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα. Αυξάνεται και το δημόσιο χρέος Η πολυδιαφημισμένη προσπάθεια προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας με το Μνημόνιο, δηλαδή η λεηλασία μισθών και συντάξεων αλλά και η αύξηση των τιμών των ΔΕΚΟ και των άμεσων και έμμεσων φόρων, υποτίθεται ότι θα οδηγούσε στη μείωση του ελλείμματος και συνακόλουθα στη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά, αντίθετα, η εφαρμογή του Μνημονίου από τις αρχές Μαΐου 2010 οδήγησε στην επιδείνωση της πορείας προσαρμογής του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό αποδεικνύεται από τον παρακάτω Πίνακα 1, ο οποίος συμπυκνώνει τις αποφάσεις που έλαβε το Ecofin για τη χώρα μας αναφορικά με την πορεία προσαρμογής του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014. Οι εν λόγω αποφάσεις του Ecofin εκδόθηκαν στις 8/6/2010 και 20/12/2010, αντίστοιχα, και αφορούσαν στην «ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας» της Ελλάδας, δημοσιεύτηκαν, δε, στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνακας 1 Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 Δείκτης χρέους προςΑΕΠ Απόφαση Ecofin 8/6/2010 133,2% 145,2% 148,8% 149,6% 148,4% Δείκτης χρέους προςΑΕΠ Απόφαση Ecofin 20/12/2010 143% 153% 157% 158% 156% 

Προκύπτει, λοιπόν, με σαφήνεια ότι ενώ το Ecofin εκτιμούσε αρχικά ότι ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ το 2010 δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το 133,2%, τελικά επιδεινώθηκε και προσδιορίστηκε στο 143%. Αντί-στοιχη επιδείνωση αναμένεται και για τα επόμενα έτη, για το 2011 από 145,2% σε 153% κ.λπ. Έχοντας, λοιπόν, αποτύχει στη μείωση του χρέους, η τρόικα αποφάσισε την άρον άρον εκποίηση δημόσι-ας περιουσίας ύψους τουλάχιστον 50 δις ευρώ. 



Μέρος δεύτερο Το Μνημόνιο 4 1. Κοινωνικός Αρμαγεδδώνας Το Μνημόνιο 4 προσδιορίζει με σαφήνεια τους τομείς που θα αποτελέσουν αντικείμενο λήψης αντιλαϊ-κών μέτρων. Πρόκειται για: 

1) την υγεία 2) το ασφαλιστικό 3) τις δημόσιες επιχειρήσεις 4) τη δημόσια διοίκηση - κυρίως τη μισθοδοσία του Δημοσίου 5) τις κοινωνικές δαπάνες Στο πλαίσιο αυτό, από την κυβέρνηση αναλαμβάνεται η δέσμευση για μεσοπρόθεσμη στρατηγική που «θα συναρθρωθεί με τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στο ασφαλιστικό που είναι σε εξέλιξη και με συγκε-κριμένα κλαδικά σχέδια» που θα καλύπτουν τους παραπάνω τομείς (Μνημόνιο 4, σελ. 4). Με το Μνημόνιο 4 επιβάλλεται η λήψη μέτρων ύψους 24 δις ευρώ μέχρι το 2015 {Η  Ναυτεμπορική, 25/2/2011, σελ. 4-5), χορηγούνται στις τράπεζες νέες κρατικές εγγυήσεις 30 δις ευρώ και αναμένονται έσο-δα από ιδιωτικοποιήσεις και τη δημόσια ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 15 δις ευρώ κατά την κυβέρνηση ή 50 δις ευρώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ουσία πρόκειται για έναν κοινωνικό Αρμαγεδδώνα. 2. Μείωση μισθών και απολύσεις (;) στο Δημόσιο 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ρυθμίσεις του Μνημονίου 4 για τον τομέα του Δημοσίου. Έτσι, σύμφωνα με το Μνημόνιο 4, η κυβέρνηση «εκπονεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων για την περίοδο μέχρι το 2014 σε συμφωνία με τον κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 



5 αποχωρήσεις». Ο εν λόγω κανόνας τίθεται χωρίς κλαδικές εξαιρέσεις, άρα αφορά και την παιδεία και την υγεία, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από κυβερνητικής πλευράς, και εφαρμόζεται και στο προ-σωπικό που μετατάσσεται από δημόσιες επιχειρήσεις σε άλλους κρατικούς φορείς. Ιδιαίτερο προβληματι-σμό προκαλεί η παρακάτω διατύπωση: «Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες για το 

προσωρινό προσωπικό, κατάργηση κενών θέσεων εργασίας και επανατοποθέτηση προσωπικού σε τομείς προτεραιότητας». Ποιες είναι, άραγε, οι κενές θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν; Το κείμενο στα αγγλικά αναφέρει επί λέξει: «The plan will include tighter rules for temporary staff, cancellation of vacant job post and reallocation of qualified staff to priority areas». Τον προβληματισμό και την ανησυχία επιτείνει το γεγονός ότι στη συνέχεια το Μνημόνιο 4, σε άλλο κεφάλαιο, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της μείωσης του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης και για τη δημοσιονομική εξυγίανση μεταξύ των μέτρων που θα ληφθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 περιλαμβάνεται και «μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις. Η μείω-ση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα 1 προς 5 θα πρέπει να αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ». Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην από 24/2/2011 ως άνω Έκθεση Προόδου υποστηρίζει ότι μέχρι το 2013 θα προκύπτουν τουλάχιστον 20.000 λιγότεροι υπάλληλοι κατ' έτος. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τρόικα και κυβέρνηση σχεδιάζουν απολύσεις και στο Δημόσιο. Έτσι, προγραμ-ματίζει την κατάργηση οργανικών θέσεων, προφανώς όχι κενών. Γιατί αν πρόκειται για κατάργηση κενών ορ-γανικών θέσεων, τότε πώς θα προκύψει μισθολογικό όφελος 600 εκατ. ευρώ; Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει εγρήγορση του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί είναι προφανές ότι δρομολογούνται παράνομες και αντισυνταγματικές απολύσεις στο Δημόσιο. Άλλωστε, διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και οι τροϊκανοί συνοδοιπόροι της εδώ και καιρό ζητούν απολύσεις στο Δημόσιο. 

Μείωση μισθών Σημαντική μείωση των μισθών στο Δημόσιο επιδιώκεται με το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Το Μνημόνιο 4 (σελ. 24) αναφέρει επί λέξει ότι «η κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία που καθιερώνει ένα απλοποιημένο σύστημα αμοιβών που καλύπτει το βασικό μισθό και τα επιδόματα και το οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους υπαλλήλους του δημό-σιου τομέα, εξασφαλίζοντας ότι οι αποδοχές αντανακλούν την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα». 3. Οριστική κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στις δημόσιες επιχειρήσεις Καταρρίπτεται οριστικά ο μύθος ότι η κατάργηση του 13ου και Μου μισθού ήταν δήθεν ένα προσωρινό μέτρο που επιβλήθηκε στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα, στη θέση του 13ου και Μου μισθού προβλέφθηκε η καταβολή υπό όρους περιορισμένων επιδομάτων. Με το Μνημόνιο 4 καθορίζεται ρητά ότι καταργείται πλέον οριστικά ο 13ος και 14ος μισθός στις δημόσιες επιχειρήσεις. Και, προφανώς, έπεται συνέχεια και για το στενό δημόσιο τομέα. 

Έτσι, θριαμβολογώντας η κυβέρνηση ενημερώνει τους δανειστές της χώρας με το Μνημόνιο 4 ότι για τις δημόσιες επιχειρήσεις ψηφίστηκε σχετικός νόμος, ο οποίος: 1) Μειώνει τις πρωτογενείς αμοιβές (το βασικό μισθό) στις δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 10% σε επίπεδο της κάθε εταιρείας (με ισχύ από τον Ιανουάριο 2011 και εφεξής). 2) Μειώνει τις δευτερογενείς αμοιβές στο 10% των πρωτογενών αμοιβών σε επίπεδο της κάθε εταιρείας (με ισχύ από τον Ιανουάριο 2011 και εφεξής). 3) Καθιερώνει ανώτατο όριο μεικτών αποδοχών 4.000 ευρώ το μήνα (12 μισθοί ετησίως - με ισχύ από τον Ιανουάριο 2011 και εφεξής). 



4) Αυξάνειτιςτιμέςτων εισιτηρίωντων αστικών συγκοινωνιών κατά τουλάχιστον 30% (βλ. Μνημόνιο 4, σελ. 6). 
Βέβαια, τα εισιτήρια στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ, όπως προκύπτει από στοιχεία του ίδιου του 

υπουργείου Οικονομικών, ο μέσος όρος μείωσης των αμοιβών στις 52 δημόσιες επιχειρήσεις ανήλθε ήδη 
στο πρώτο 9μηνο του 2010 σε τουλάχιστον 15%. 

Ειδικότερα, για τον ΟΣΕ το ποσοστό ανέρχεται στο 23%, για την ΕΔΙΣΥ στο 19% και για τηνΤΡΑΙΝΟΣΕ στο 17%. 
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η μείωση τρεχουσών και κεφαλαιακών επιδοτήσεων προς τις δημόσιες επι-

χειρήσεις κατά τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσής τους (σελ. 290), τη στιγμή 
που προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον εγγυήσεων για τις τράπεζες ύψους 30 δις ευρώ! 

4. Μείωση επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ 
Ψήφιση νέου ασφαλιστικού 

Με την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η κυβέρνηση αφήνει τα επικουρικά ταμεία στην 
τύχη τους, καθώς στο Μνημόνιο 4 αναφέρεται ότι θα επιβληθεί αναθεώρηση της λειτουργίας των δημόσι-
ων ταμείων δευτερεύουσας/επικουρικής σύνταξης (συμπεριλαμβανομένων των ταμείων πρόνοιας και των 
ασφαλιστικών ταμείων που καταβάλλουν εφάπαξ). Ο σκοπός της αναθεώρησης είναι «η σταθεροποίηση 
της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η εξασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας των ταμείων αυτών και η 
διασφάλιση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος» (Μνημόνιο 4, σελ. 19). 

Αυτό σημαίνει ότι εάν τα επικουρικά ταμεία αποδειχτεί από τις διάφορες αναλογιστικές μελέτες ότι δεν είναι βιώ-
σιμα, τότε θα έχουμε μείωση των επικουρικών συντάξεων αλλά και του εφάπαξ που καταβάλλεται (σελ. 19-20). Μά-
λιστα, ακόμη και μετά τη λήψη μέτρων για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ που χορηγούν 
τα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία πρόνοιας, τα οποία λεηλατήθηκαν κυριολεκτικά από τα εκάστοτε golden boys 
των κυβερνήσεων του δικομματισμού, το Μνημόνιο 4 αφήνει ανοιχτό το ζήτημα ψήφισης νέου ασφαλιστικού. 

Αυτό προκύπτει από το κείμενο του Μνημονίου 4, όπου αναφέρεται ότι «αν οι προβλέψεις της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής δείξουν ότι, ακόμη και μετά τις μεταρρυθμίσεις των ταμείων επικουρικής σύνταξης, 
η εκτιμώμενη αύξηση της συνολικής δαπάνης δημοσίων συντάξεων θα υπερβεί το όριο 2,5 ποσοστιαίων 
μονάδων του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2060, η κυβέρνηση αναθεωρεί επίσης τις βασικές παραμέτρους 
του συνταξιοδοτικού συστήματος όπως αυτές ορίζονται από το νόμο 3863/2010». 

Σε κάθε περίπτωση, το Μνημόνιο 4 προβλέπει, πέραν των άλλων, και «πάγωμα στις ονομαστικές αυξήσεις 
των συντάξεων που θα επιφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ» (σελ. 28). 

Ταυτόχρονα, αναθεωρείται η λίστα βαρέων και ανθυγιεινών και έτσι η νέα λίστα «μειώνει την κάλυψη σε 
όχι περισσότερο από το 10% του εργατικού δυναμικού» (Μνημόνιο 4, σελ. 20). 

5. Αποπληθωρισμός και μείωση αμοιβών 
στον ιδιωτικό τομέα 

Το Μνημόνιο 4 επιμένει στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την 
παραπέρα μείωση των μισθών. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται δήθεν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας. 



Πρόκειται για τη γνωστή θεωρία του αποπληθωρισμού που προωθεί από τον περασμένο Μάιο ο κ. Στρος-Καν και το ΔΝΤ. Ειδικότερα, σε σχέση με την αγορά εργασίας το ΔΝΤ ζήτησε και επέβαλε σε πρώτη φάση μέσα από το 

Μνημόνιο επέκταση της μερικής απασχόλησης, αύξηση του ορίου των απολύσεων και μείωση του μισθο-λογικού κόστους για τους νέους κάτω των 25 ετών. Τη μείωση των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων ζήτησε επανειλημμένα με δηλώσεις του ο επι-κεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν, ο οποίος επισήμανε ότι, προκειμένου η Ελλάδα να βγει από την κρίση, έπρεπε να στηριχθεί στον αποπληθωρισμό, δηλαδή στη μείωση μισθών και τιμών (Η Καθημερινή, 13/4/2010). Κατά το ΔΝΤ, ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη ανταγωνιστικό-τητας, την οποία αποδίδει στις δήθεν αυξημένες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων, που όμως με βάση τις διάφορες στατιστικές είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που ισχύουν στη Γερμανία, τη Γαλλία και στις άλλες χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης. Επειδή, λοιπόν, κατά το ΔΝΤ η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωζώνης δεν μπορεί να βασιστεί στην υποτίμηση του νομίσματος προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή οικονομία, έπρεπε να προχωρήσει σε μια «εσωτερική υποτίμηση», δηλαδή σε μια βίαιη μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοί-κων της μέσω της μείωσης των μισθών. Έτσι, με αυτό το επιχείρημα το ΔΝΤ επέβαλε τη δραστική μείωση των μισθών και συντάξεων και την κα-τάργηση του Δώρου Χριστουγέννων, του Δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας στο δημόσιο τομέα (!) αλλά και σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα. 

Από την πρώτη στιγμή είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε την ανακολουθία, τις αντιφάσεις (Athens News, 30/4/2010, σελ. 8-9), τον άδικο και βαθιά ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής του ΔΝΤ που στην ουσία οδηγεί σε βίαιη ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας και υπέρ των δανειστών μας, των πάσης φύσεως τοκογλύφων, των τραπεζών και των άλλων προνομιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε επισημάνει ότι η πολιτική αυτή θα είχε ως συνέπεια «τη μείωση της κατανάλω-σης με αποτέλεσμα την περαιτέρω ύφεση και τη μείωση των κερδών του ιδιωτικού τομέα. Άμεση συνέπεια θα είναι η μείωση των φορολογικών εσόδων του κράτους, αφού θα εισπράττονται λιγότεροι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ, φόρος καυσίμων κ.λπ.), αλλά και φόροι επί των κερδών των επιχειρήσεων. Επομένως, η μείωση των μισθών στην Ελλάδα δεν είναι μόνο κοινωνικά άδικη, αλλά οδηγεί ταυτόχρονα και σε περαιτέρω αδυναμία μείωσης του δημοσίου χρέους και των δημοσίων ελλειμμάτων που υποτίθεται ότι αποσκοπούσε η επιβολή των όρων του ΔΝΤ» (βλ. Το  Νέο Μνημόνιο, Εκδόσεις Επίκαιρα, σελ. 26). Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί βεβαίως να στηριχθεί σε ένα κοινωνικό «dumping». Πρόκειται για μια αδιέξοδη επιλογή, αφού η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει το επίπεδο των μισθών στα αντίστοιχα επίπεδα των χωρών της Ασίας προκειμένου να τις ανταγωνιστεί. Αντίθετα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, την καινοτομία, το σχεδιασμό, την ενσωμάτωση τεχνολογίας και την παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει επενδύσεις πόρων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την καινοτομία και 

την πράσινη ανάπτυξη. Επομένως, το μοντέλο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης μισθών δεν πρόκειται να φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία. Η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού επιδιώκεται κυρίως με την ουσιαστική κατάργηση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την αντικατάστασή τους από τις επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, όπου είναι προφανές ότι ο εργοδότης θα μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του όρους σε σχέση με τις αμοιβές, τους όρους εργασίας κ.λπ. Τελικός στόχος βεβαίως είναι και η αντικατάσταση όλων των μορφών ΣΣΕ με ατομικές συμβάσεις εργασίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα και θα αυξήσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων. 
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Στο στόχαστρο, μάλιστα, έχουν μπει και οι τραπεζοϋπάλληλοι με κατάργηση διαφόρων επιδομάτων, όπως 
του επιδόματος ισολογισμού, ενώ κατά τα λοιπά οι υπάλληλοι των τραπεζών, ανεξαρτήτως της τράπεζας 
στην οποία απασχολούνται, θα αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. 

6. Ιδιωτικοποιήσεις 
και εκποίηση δημόσιας περιουσίας 

Η απόπειρα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε συνεργασία με την τρόικα στο ξεπούλημα δημόσιας ακί-
νητης περιουσίας, προκειμένου δήθεν να μειώσει το δημόσιο χρέος, κατέρρευσε από την πρώτη στιγμή. 

Μαζί κατέρρευσε και το επικοινωνιακό τρικ ότι δήθεν στις κυβερνητικές προθέσεις δεν ήταν το ξεπούλη-
μα της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, αλλά η δήθεν αξιοποίησή της. 

Όπως είχαμε την ευκαιρία να αποκαλύψουμε από την πρώτη στιγμή (ΑΝΤ1, 14/2/2010), στις επιδιώξεις 
της κυβέρνησης και της τρόικας ήταν η πώληση της δημόσιας περιουσίας. 

Αυτό προκύπτει από το σχετικό κείμενο της απόφασης του Συμβουλίου (Ecofin) που εκδόθηκε στις 
20/12/2010 και αφορούσε την «ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας» της Ελλάδας. Η 
εν λόγω απόφαση δημοσιεύτηκε σε όλες τις επίσημες γλώσσες της EE στις 29/1/2011, στην επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 26/15) και στο ελληνικό κείμενο αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

«Καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, με σκοπό την αύξηση σε τουλάχιστον 
7 δις ευρώ κατά την περίοδο 2011-2011 εκ των οποίων τουλάχιστον 1 δις ευρώ το 2011 και έσοδα από την 
πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητης περιουσίας και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) 
θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση χρέους και δεν θα μειώσουν τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης για τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια για το έλλειμμα...». 

Το ίδιο ισχύει και για το κείμενο στις υπόλοιπες γλώσσες. Έτσι στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί τη λέξη 
«sale» κ.λπ. 

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στις 14/2/2011 στις Βρυ-
ξέλλες. 

Επομένως, οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να πουληθεί ελληνική γη δεν πείθουν 
πλέον κανέναν, αφού η εν λόγω απόφαση του Ecofin σύμφωνα με το δίκαιο της EE είναι άμεσα εκτελεστή, 
υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης προγενέστερου ή μεταγενέστερου ελληνικού νόμου και η παραβίασή 
της επιφέρει σημαντικές νομικές συνέπειες. 

Στόχος της τρόικας η υπερχρέωση της χώρας 
Από την πρώτη στιγμή της ένταξης της χώρας μας στο ΔΝΤ και στο δήθεν μηχανισμό «διάσωσης» που 

δημιούργησε η Ευρωζώνη στις 25/3/2010, είχαμε υποστηρίξει ότι βασικός στόχος του Μνημονίου δεν ήταν 
φυσικά η διάσωση της χώρας, αλλά η διάσωση των ίδιων των δανειστών. Ταυτόχρονα, αναλύσαμε με σειρά 
άρθρων μας στα «Επίκαιρα» και αλλού ότι το πρόγραμμα του Μνημονίου όχι μόνο δεν οδηγούσε στην έξο-
δο της χώρας από την κρίση χρέους, αλλά, αντίθετα, η τρόικα συνειδητά είχε διαμορφώσει και επιβάλει ένα 
Μνημόνιο, με στόχο την παραπέρα υπερχρέωση της χώρας και τη λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών μας 
πηγών και της υπόλοιπης δημόσιας κινητής και ακίνητης περιουσίας αλλά και των ΔΕΚΟ. 

Δεν χρειάζονταν, άλλωστε, ιδιαίτερες γνώσεις για να το αντιληφθεί κανείς, αφού από το ίδιο το Μνημόνιο 
προέκυπτε ότι στην πράξη επρόκειτο για «Μνημόνιο χρεοκοπίας». 



Άλλωστε, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι στο παρελθόν και ο ίδιος ο Στίγκλιτζ είχε καταγγείλει ότι στόχος των διαφόρων Μνημονίων που είχε επιβάλει το ΔΝΤ σε διάφορες χώρες που είχε εισβάλει ήταν η υπερχρέωσή τους και η συνακόλουθη λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών και της δημοσιάς τους περιουσίας. 

Αλλά και από την ίδια τη Δανειακή Σύμβαση Ελλάδας - κρατών Ευρωζώνης που αναλύσαμε παραπάνω είχε διαφανεί από την πρώτη στιγμή ότι στόχος των δανειστών ήταν να βάλουν χέρι στην «ακατάσχετη δημόσια περιουσία». Για το λόγο αυτό, μάλιστα, και επέβαλαν κατά τα παραπάνω τη ρήτρα για άρση της ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας. Έτσι, ενώ οι Γερμανοί έχουν προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προκειμένου να μην επιτραπεί η κατάσχεση γερμανικής δημόσιας περιουσίας στην Ιταλία από τα θύματα του Διστόμου, έχουν επιβάλει στη χώρα μας με την παραπάνω Δανειακή Σύμβαση την άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας προκειμέ-νου να μπορούν να μας κατάσχουν «ακατάσχετη δημόσια περιουσία». Μνημόνιο 3 και εκποίηση κρατικής περιουσίας Στο Μνημόνιο 3, το οποίο ούτε καν ήρθε για συζήτηση στη Βουλή, με υπογραφή του υπουργού Οικονομι-κών συμφωνήθηκε σε σχέση με τη μείωση του χρέους η εκποίηση δημόσιας περιουσία ύψους 7 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο 3, στη σελίδα 22 αναφέρει: «Η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα αναλυτικό πρό-γραμμα αποκρατικοποιήσεων για την πώληση δημόσιας περιουσίας και δημοσίων επιχειρήσεων με στόχο τη συγκέντρωση τουλάχιστον 7 δις ευρώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2013, από τα οποία του-

λάχιστον 1 δις ευρώ μέσα στο 2011. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποιήσεων αφορά τη συμμετοχή του Δημοσίου στους σιδηροδρόμους, στις οδικές μεταφορές, σε αεροδρόμια, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παίγνια και σε ακίνητα. Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δημοσίου χρέους και δεν υποκαθιστούν τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής». Η παραπάνω ρήτρα του Μνημονίου επικυρώθηκε με την παραπάνω απόφαση του Ecofin στις 20 Δε-κεμβρίου 2010, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 26/16, 29.1.2011). Το Μνημόνιο 4 Ενώ, λοιπόν, μέχρι πρότινος η κυβέρνηση διακινούσε σενάρια περί μείωσης του χρέους μέσω της επα-ναγοράς του που θα βασιζόταν σε δανειακή διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ξαφνικά ανέκυψε ζήτημα μείωσης του χρέους μέσω της άμεσης εκποίησης της δη-μόσιας περιουσίας. Φυσικά, μετά τις αντιδράσεις για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις, όπως προαναφέ-ραμε, τροποποιήθηκε το αρχικό Μνημόνιο 4 στο σημείο αυτό και αναφέρεται πλέον σε έσοδα από ιδιωτι-κοποιήσεις και δημόσια περιουσία ύψους 15 δις ευρώ. 

Ειδικότερα, το Μνημόνιο 4 αναφέρει ότι «η κυβέρνηση αρχίζει να καταρτίζει την καταγραφή των κρατι-κών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες επι-χειρήσεις, και των εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων. (...) Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις θα χρησι-μοποιηθούν για την αποπληρωμή χρέους και όχι για την υποκατάσταση των προσπαθειών δημοσιονομικής εξυγίανσης» (βλ. Μνημόνιο 4, σελ. 6). Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση σύμφωνα με το Μνημόνιο 4 «συστήνει μια Γενική Γραμματεία Ακίνητης Πε-ριουσίας, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να επιτευχθεί η αποκρατικοποίηση και το πρό-γραμμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία ειδικών επενδυτικών σχημάτων» (βλ. Μνημόνιο 4, σελ. 20), δηλαδή σχημάτων όπως αυτά για το Ελληνικό. Και το Μνημόνιο 4 συνεχίζει: «Στη βάση αυτής της καταγραφής τα σχέδια αποκρατικοποιήσεων αναθεωρούνται 
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και επιταχύνονται στοχεύοντας συνολικά έσοδα 15 δις ευρώ στη διάρκεια του προγράμματος. Ο ρυθμός 
αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω τα 
επόμενα χρόνια» (ό.π.). Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέραμε παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «καρφώνει» 
την κυβέρνηση και επισημαίνει ότι τα αναμενόμενα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και την ακίνητη δημό-
σια περιουσία θα πρέπει να ανέλθουν στο ποσό των 50 δις ευρώ προκειμένου να μειωθεί ο δείκτης χρέους 
προς ΑΕΠ (βλ. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες 24/2/2011, σελ. 24-25). 

Τι ιδιωτικοποιείται  - Τι πωλείται 

Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί: 
1. Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα 
2. Τα Κρατικά Λαχεία 
3. Τη ΔΕΠΑ 
4. Τη ΑΑΡΚΟ 
5. Την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (τουλάχιστον κατά 49%) 
και πουλά: 
7. Το μερίδιο της στο καζίνο Μον Παρνές 
8. Φορείς ειδικού σκοπού σε σχέση με την Εγνατία Οδό 
Και, φυσικά, συνεχίζεται το πρόγραμμα παραχώρησης και ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αερολι-

μένων και των λιμανιών της χώρας. Αραγε, θα γίνουν δεκτές στους σχετικούς διαγωνισμούς και τουρκικές 
εταιρείες που ενδεχομένως θα ενδιαφερόταν να αναλάβουν την εκμετάλλευση λιμανιών και αερολιμένων 
των νησιών του Αιγαίου ή της Κρήτης; 

Λιγνίτης - υδάτινοι πόροι 
Ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου για το άνοιγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε τρί-

τους και προχωρά η ανάθεση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε ανεξάρτητο φορέα. 

Αποτυχία της τρόικας στη μείωση χρέους 
Όπως επισημάναμε πρόσφατα (Ημερησία, 26/2/2011, σελ. 1), οι πιέσεις της τρόικας για τη μείωση του 

δημοσίου χρέους μέσα από ιδιωτικοποιήσεις και εκποίηση δημόσιας περιουσίας αποτελεί ηχηρή απόδειξη 
της αποτυχίας του Μνημονίου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η εφαρμογή του Μνημονίου θα οδηγούσε σε 
προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος και συνακόλουθα του δημοσίου χρέους. Όμως, παρά τη σκληρή λιτότητα που επιβλήθηκε με 
το Μνημόνιο και τη μείωση μισθών και συντάξεων, το δημόσιο χρέος της χώρας κατά τη διάρκεια του 2010 
αυξήθηκε κατά 41,8 δις ευρώ (ήτοι 18%) για να φτάσει στο ποσό των 340,2 δις ευρώ. 

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η μείωση του χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο του αποπλη-
θωρισμού που επέβαλε το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ. 

Καθώς βιώνουμε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης, οι αποτιμήσεις των κρατικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών αλλά και η αξία της εν γένει δημόσιας περιουσίας έχει μειωθεί σημαντικά. Επομένως, οι επι-
διωκόμενες ιδιωτικοποιήσεις και η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας δεν πρόκειται να συμβάλουν στην 



ουσιαστική μείωση του χρέους. Αντίθετα, θα στερήσουν το κράτος από σημαντικά εργαλεία αναδιανομής κοινωνικού πλούτου και αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα. Η μείωση του δημοσίου χρέους θα προκύψει κυρίως μέσα από την ανάπτυξη. Και σε αυτό μπορεί να 

συμβάλουν αποφασιστικά οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί υπό τον όρο ότι θα εξυγιανθούν και θα πάψουν να αποτελούν χώρο «εκτροφής» οικονομικών σκανδάλων. Επομένως, τα περί μείωσης του χρέους με εκποίηση δημόσιας περιουσίας και ιδιωτικοποιήσεις είναι προ-σχηματικά προκειμένου να δικαιολογήσουν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας αντί πινακίου φακής σε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα όμως, με το Μνημόνιο 4 επιβάλλεται η μείωση της εγχώριας χρηματοδότησης για επενδύ-σεις κατά τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα πραγματικά επίπεδα του 2011 (σελ. 29). 7. Κοινωνικοποίηση των ζημιών των τραπεζών Η κυβέρνηση Καραμανλή διαμόρφωσε το γνωστό πακέτο των 28 δις ευρώ για τη στήριξη των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε ο Ν. 3723/2008 που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Δεκεμβρίου 2008. Ο νόμος αυτός αποσκοπούσε στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των τραπεζών, προκειμένου να χορηγήσουν δήθεν δάνεια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφού οι 

τράπεζες κράτησαν τα κεφάλαια που έλαβαν και στην ουσία «στέγνωσαν» την αγορά. Το συνολικό πακέτο χρηματοδότησης των 28 δις ευρώ διατέθηκε σε τρεις δράσεις: Η πρώτη αφορούσε την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο κεφάλαιο των τραπεζών μέσω προνομιούχων μετοχών σε ύψος έως 5 δις ευρώ (πρώτος πυλώνας) και οι άλλες δύο την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών με παροχή εγγυήσεων για άντληση ρευστότη-τας από τις διεθνείς αγορές ύψους έως 23 δις ευρώ που κατανεμήθηκε σε δύο προγράμματα: α) Με χορήγηση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 15 δις ευρώ προς τις τράπεζες, προκειμένου αυτές να συνάψουν δάνεια (δεύτερος πυλώνας). β) Με έκδοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 8 δις ευρώ, οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν έναντι προμήθειας στις τράπεζες προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια για να δανειστούν κεφάλαια (τρίτος πυλώνας). Η πολιτική αυτή της κυβέρνησης επικρίθηκε από όλα τα κόμματα της τότε αντιπολίτευσης, αφού στην ουσία στήριζε τις τράπεζες, οι οποίες επί χρόνια είχαν αυξημένα κέρδη και οι οποίες σε τελική ανάλυση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια από τις αιτίες πρόκλησης της οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα των 28 δις αξιοποιήθηκε από τις τράπεζες που 18 μήνες μετά είχαν απορροφήσει περίπου 11 δις ευρώ (Ισοτιμία,  19/12/2009, σελ. 9). 

Ταυτόχρονα όμως οι τράπεζες είχαν ήδη αποκομίσει κέρδη 1,4 δις ευρώ από το δανεισμό του Δημοσίου (Ισοτιμία,  ό.π.), αφού δανείζονταν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ΕΚΤ με επιτόκιο 1 % και στη συνέχεια, αντί να ρίξουν τα λεφτά στην αγορά, αγόραζαν ομόλογα το Ελληνικού Δημοσίου που είχαν απόδοση 5% τουλάχιστον. Ήδη, εντός του 2009 οι ελληνικές τράπεζες είχαν πάρει περισσότερα από 44 δις από την ΕΚΤ, ενώ είχαν δανείσει περί τα 50 δις στα Βαλκάνια (ό.π.). Το σκέλος των εγγυήσεων του δεύτε-ρου πυλώνα ουσιαστικά έμεινε ανενεργό μέχρι τις αρχές του 2010, πλην όμως λόγω της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα οι τράπεζες έκαναν χρήση των εγγυήσεων αυτών και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παρά την κριτική που είχε ασκήσει το κόμμα ως αντιπολίτευση λίγο μετά την έγκριση του Μνημονίου, ενίσχυσε το σκέλος της παροχής κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες κατά 15 δις ευρώ των κρατικών εγγυήσεων {Η Καθημερινή,  7/8/2010, σελ. 5). Στην πορεία όμως, καθώς υπήρξε μαζική φυγή καταθέσεων εκτός Ελλάδας 



ύψους 23 δις ευρώ (Η Καθημερινή,  ό.π.) μετά από πίεση της τρόικας, η οποία μάλιστα το έθεσε και ως προϋ-
πόθεση για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του δανείου (Η Καθημερινή,  6/8/2010, σελ. 23), η κυβέρνη-
ση κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία αύξησε το σκέλος των εγγυήσεων του δεύτερου πυλώνα 
του Ν. 3723/2008 κατά επιπλέον 25 δις ευρώ. 

Έτσι, στις αρχές Αυγούστου ανακοινώθηκε από τον κ. Παπακωνσταντίνου η επέκταση του προγράμμα-
τος εγγυήσεων των τραπεζών κατά επιπλέον 25 δις ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο των εγγυήσεων του 
Δημοσίου προς τις εμπορικές τράπεζες μέσω του Ταμείου Ενίσχυσης Ρευστότητας να ανέλθει πλέον σε 
55 δις ευρώ (!) και η συνολική κρατική στήριξη στις τράπεζες στο ποσό των 68 δις ευρώ. Στο ποσό αυτό θα 
πρέπει να προστεθούν και άλλα 10 δις ευρώ από το δάνειο των 110 δις τα οποία θα διατεθούν για το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο οποίο όμως δεν επιθυμούν να ενταχθούν οι ελληνικές τράπεζες 
(Ισοτιμία,  26/6/2010, σελ. 28-29). Έτσι το ύψος του πακέτου αρωγής προς τις τράπεζες άγγιξε τότε τα 78 δις 
ευρώ. 

Με το Μνημόνιο 4 προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες ύψους 30 
δις ευρώ (βλ. Μνημόνιο 4 στα αγγλικά σελ. 100). Επομένως, το συνολικό πακέτο κοινωνικοποίησης των 
ζημιών των τραπεζών αναμένεται να ανέλθει σε 108 δις ευρώ (!), όταν το ποσό του συνολικό του δανεισμού 
της χώρας από ΔΝΤ και Ευρωζώνη ανέρχεται σε 110 δις ευρώ. 

8. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην υπηρεσία των δανειστών 

Σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση επαναλαμβάνεται η δέσμευση των προηγουμένων Μνημονίων με 
τα οποία ο «Καλλικράτης» μετατρέπεται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό των δανειστών της χώρας. Έτσι, 
αναδιοργανώνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο τον περιορισμό του κόστους και την αύξηση των εσό-
δων κατά τουλάχιστον 1.500 εκατ. ευρώ το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ το 2011 και 
επιπλέον 500 εκατ. ευρώ το 2012» (Μνημόνιο 4 σελ. 7). Ταυτόχρονα, επιβάλλεται ο κανόνας μη δημιουργίας 
ελλειμμάτων μέχρι το 2014. 

9. Φορομπηχτική πολιτική 
και «κουλοχέρηδες» παντού 

Και νέα φορομπηχτικά μέτρα προβλέπεται να ληφθούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 και ειδικότερα: 
1) Καθιέρωση ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποτά για ένα συνολικό ποσό τουλάχι-

στον 300 εκατ. ευρώ. 
2) Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που θα αποδώσει πρόσθετα έσοδα τουλάχιστον 200 εκατ. 

ευρώ. 

3) Αύξηση αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης των επιτηδευματιών με στόχο τη συγκέ-
ντρωση τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ επιπλέον. 

4) «Καζινοποίηση» της Ελλάδας και «κουλοχέρηδες» παντού, προκειμένου να εισπραχθούν τουλάχιστον 
225 εκατ. ευρώ εφάπαξ και αύξηση της ετήσιας απόδοσης από δικαιώματα κατά 400 εκατ. ευρώ επιπλέον. 



5) Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ, με στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ επιπλέον. 
6) Πλήρης εφαρμογή του πράσινου φόρου και αύξηση ετήσιας απόδοσής του κατά τουλάχιστον 150 

εκατ. ευρώ. 
7) Αύξηση της είσπραξης του ειδικού τέλους στα αυθαίρετα κτίσματα κατά 100 εκατ. επιπλέον. 

10. Μείωση κοινωνικών δαπανών 
Επέλαση στην υγεία 

Επιβάλλεται μείωση τουλάχιστον ύψους 500 εκατ. ευρώ στα καταβαλλόμενα επιδόματα ανεργίας (βλ. 
Μνημόνιο 4, σελ. 29) και άλλες μειώσεις στα υπόλοιπα καταβαλλόμενα κοινωνικά επιδόματα, μέσω της 
δήθεν μεταρρύθμισης των κοινωνικών δαπανών (βλ. Μνημόνιο 4, σελ. 46-47). Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η 
επέλαση στην υγεία που ξεκίνησε με το Μνημόνιο 3 (βλ. Μνημόνιο 4, σελ.7-10) όπως επίσης και το άνοιγμα 
των κλειστών επαγγελμάτων (βλ. Μνημόνιο 4, σελ. 12-14). 



Μέρος τρίτο 1. Ύποπτη και προαποφασισμένη η προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Η αποκάλυψη του Στρος-Καν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, δύο μήνες μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, ζήτησε την παρέμβαση του ΔΝΤ οττην Ελλάδα δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, αφού όλοι οι πολίτες της χώρας ήταν έντονα υποψιασμένοι αρκετό καιρό πριν για το ζήτημα αυτό. Αυτό όμως δεν μειώνει τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες, αφού καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση επί μή-νες κορόιδευε τον ελληνικό λαό, ισχυριζόμενη ότι δήθεν αναγκάστηκε να προσφύγει στο ΔΝΤ γιατί δεν είχε 

άλλη λύση. Η αλήθεια πλέον, όπως προκύπτει περίτρανα από τις εξομολογήσεις του Στρος-Καν, είναι ότι η προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ έγινε με μεθοδευμένο τρόπο και εν κρύπτω. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο στα «Επίκαιρα» η σχετική αποκάλυψη Στην Εισαγωγή της ειδικής έκδοσης των «Επικαίρων» για το Νέο Μνημόνιο (σελ.7-9), στις αρχές του περα-σμένου Σεπτεμβρίου, αναλύοντας το χρονικό της προσφυγής της χώρας στο ΔΝΤ είχαμε επισημάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Τον Ιανουάριο 2010 η κυβέρνηση υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) το Επικαιροποιημένο Πρόγραμ-μα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο στην ουσία είχαν συντάξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή). Άλλωστε, το ΔΝΤ είχε κληθεί με τον πιο επίσημο τρόπο στη χώρα μας από την κυβέρνηση, προκειμένου να προσφέρει δήθεν τεχνική βοήθεια (Ελευθεροτυπία,  13/1/2010, σελ. 61). Μάλιστα, κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΔΝΤ στην Ελλάδα εκφράστηκε για δεύτερη φορά η επιθυμία του ΔΝΤ να αναλάβει την κηδεμονία της χώρας (Ισοτιμία,  23/1 /2010, σελ. 4). Είχε προηγη-θεί ήδη αντίστοιχη πρόταση στα μέσα Δεκεμβρίου. Τελικά, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Παπανδρέου βρισκόταν ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου 2009 σε επα-φή προσωπικά με τον επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν από τον οποίο είχε ζητήσει, όπως δήλωσε ο ίδιος, την «αρωγή του ΔΝΤ σε τεχνική βοήθεια προς την Ελλάδα, αλλά όχι και την οικονομική αρωγή του Ταμείου» (Ελευθεροτυπία,  12/2/2010), μια και η Ευρωζώνη δεν είχε δήθεν τέτοιου είδους μηχανισμούς 

παροχής τεχνογνωσίας όπως ήταν η αλλαγή προϋπολογισμού. Όμως, όπως αποκάλυψε εκ των υστέρων στις 3 Μαΐου 2010 σε συνέντευξή του στην εκπομπή της NET «Πρωινή Ενημέρωση» ο υφυπουργός Οικονο-μικών Φίλιππος Σαχινίδης, «όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και χαρακτήρισε το ΔΝΤ ως την « πρώτη επιλογή και μόνη που υπήρχε από τις 5 Οκτωβρίου και μετά» (Zoogla.gr, 23/5/2010). Είναι απορίας άξιο ότι, ενώ η δήλωση αυτή αναρτήθηκε σε πολλούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο, εντούτοις 



απ'ό,τι γνωρίζω, δεν δημοσιεύτηκε κατά το παραπάνω κρίσιμο διάστημα σε κάποια εφημερίδα ευρύτερης κυκλοφορίας. 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ είχε στην ουσία αποφασιστεί από την επομέ-νη της εκλογής του ΠΑΣΟΚ! Μάλιστα στην εν λόγω Εισαγωγή (σελ. 32-33) είχαμε παραθέσει πίνακες και στοιχεία σύμφωνα με τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει την προσφυγή μας στο ΔΝΤ, αρκεί να είχαμε δανειστεί όλα τα ποσά που μας είχαν προσφέρει οι αγορές έστω και με «τσιμπημένο» επιτόκιο. Οι αποκαλύψεις του Στρος-Καν Δεν πέρασαν παρά λίγοι μήνες πριν ο ίδιος ο Στρος-Καν αποκαλύψει ότι μόλις δύο μήνες μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου προσωπικά ζήτησε την παρέμβαση του ΔΝΤ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά την παραπάνω ανάλυσή μας (Η Καθημερινή,  20/2/2011, σελ. 1.) Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Στρος-Καν σε ντοκιμαντέρ του γαλλικού καναλιού Canal+ που θα προβλη-θεί τον επόμενο μήνα, όταν του έθεσε το ζήτημα ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτός του επισήμανε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό από τους ηγέτες της EE. Πράγματι, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ζήτημα προσφυγής της Ελλάδας στο ΔΝΤ, κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβου-λίου της 11ης Δεκεμβρίου 2009, εισέπραξε «την κατηγορηματική τους άρνηση. Αντ' αυτού, του ζήτησαν διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών» (Η Καθημερινή, 20/2/2011, σελ. 8.). Μέχρι σήμερα (20/2/2011) το παραπάνω δημοσίευμα της Καθημερινής  όχι μόνο δεν έχει διαψευστεί, 

αλλά, αντίθετα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντάς το επί της ουσίας το επιβεβαίωσε (βλ. TVXS, 20/2/2011). Οι προθέσεις του Γιώργου Παπανδρέου να προσφύγει στο ΔΝΤ, μόλις έγιναν γνωστές στο στενό κύκλο της νομενκλατούρας της EE, θορύβησαν έντονα τον Τρισέ, ο οποίος πυροδότησε το κλίμα κατά της Ελλά-δας, ανακοινώνοντας εντελώς ανεύθυνα ότι η ΕΚΤ από 1/1/2010 θα έπαυε να δέχεται ως ενέχυρο κρατικά ομόλογα χωρών της Ευρωζώνης με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, φωτογραφίζοντας σαφώς τη χώρα μας (The  Wall  Street  Journal, 18-20/12/2009). Παρότι, βέβαια, η απόφασή αυτή ουδέποτε υλοποιήθηκε, εντούτοις η ενέργεια αυτή του κ. Τρισέ δημι-ούργησε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στα ελληνικά κρατικά ομόλογα και οδήγησε σε αύξηση των περιβόη-των spreads (της διαφοράς, δηλαδή, επιτοκίων σε σχέση με μια χώρα αναφοράς) των ελληνικών κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών Μεθοδευμένη κυβερνητική απραξία Από τις αρχές του 2010, πάντως, έγινε εμφανές ότι η χώρα λόγω των υψηλών ελλειμμάτων και χρεών θα αντιμετώπιζε πρόβλημα δανειοδότησης από τις διεθνείς αγορές (Ελευθεροτυπία,  13/1/2010, σελ. 57). Έτσι, άρχισε σταδιακά να δημιουργείται μια κρίση δανεισμού την οποία η κυβέρνηση εν γνώσει της πυροδότησε με δηλώσεις περί «Τιτανικού» κ,λπ. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, όπως αναλύουμε εκτεταμένα παρακάτω, ότι 

ενώ οι δανειακές ανάγκες της χώρας μας για όλο το 2010 ήταν 53 δις ευρώ (Ισοτιμία,  23/1/2010, σελ. 4), η κυβέρνηση δεν εξαντλούσε όλα τα ποσά που της προσφέρθηκαν από τις αγορές έστω και με τοκογλυφικό επιτόκιο, αλλά ανέμενε το «μάννα εξ ουρανού» που άκουγε στο όνομα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι, στις 25 Ιανουαρίου 2010, ενώ οι αγορές της προσέφεραν 25 δις ευρώ με επιτόκιο 6,2%, το οικονομικό επι-τελείο δανείστηκε μόνο 8 δις ευρώ για 5 έτη (Ελευθεροτυπία,  26/1/2010, σελ. 1). Ας σημειωθεί ότι στην από 11 Απριλίου 2010 απόφαση των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, στην οποία συμφωνήθηκε να χορηγηθούν στη χώρα μας από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης διμερή δά-νεια, το επιτόκιο που προβλέφθηκε για δανεισμό άνω της τριετίας προσδιορίστηκε στο 6% περίπου. Δηλα-δή διαφορά 0,2-0,3% περίπου! 



2. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει το ΔΝΤ 

Όπως προκύπτει από διάφορα στοιχεία αλλά και εκτιμήσεις, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποφύγει την 
ένταξή της στο μηχανισμό «στήριξης» και την υπαγωγή της υπό τον έλεγχο του ΔΝΤ, εάν η κυβέρνηση είχε 
λάβει έγκαιρα μέτρα περιορισμού της σπατάλης του δημόσιου τομέα και κυρίως εάν δεν είχε μεθοδεύσει 
τη μετεξέλιξη της κρίσης ελλειμμάτων σε κρίση δανεισμού. 

Με βάση στοιχεία από δημοσιεύματα (Ελευθεροτυπία,  26/1/2010, σελ. 55, Ελευθεροτυπία,  5/3/2010, σελ. 
6-7, Ελευθεροτυπία,  30/3/2010, σελ. 4, Ελευθεροτυπία,  31/3/2010, σελ. 5 και Καθημερινή,  30/3/2010, σελ. 2), 
συντάχθηκε ο παρακάτω Πίνακας 2, από τον οποίο προκύπτει ότι η Ελλάδα μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2010, 
ήτοι πριν την ένταξή της στο μηχανισμό «στήριξης» και την προσφυγή της στο ΔΝΤ, θα μπορούσε να έχει 
καλύψει πλήρως τις δανειακές της ανάγκες ύψους 53 δις ευρώ, με μέσο όρο επιτοκίου μακροχρόνιου δα-
νεισμού 6,2%, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2010 με βάση τα σχετικά στοιχεία 
(Η Ναυτεμπορική,  18/8/2010, σελ. 5). 

Άλλωστε, ακόμη και στις 24/3/2010, δηλαδή μία μέρα πριν τη δημιουργία του μηχανισμού «στήριξης», η 
Eurobank σε σχετική έκθεσή της επισήμανε ότι «η χρηματοδοτική βοήθεια είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι απολύτως απαραίτητη σε αυστηρά χρηματοδοτικούς 
οικονομικούς όρους» (www.bankingnews.gr). 

Πίνακας 2 

Ημερομηνία 
Δις ευρώ 

που προσφέρθηκαν 
από αγορές 

Δις ευρώ που τελικά 
δανείστηκε η χώρα Επιτόκιο - Διάρκεια 

1-24/1/2010 5,6 5,6 
25/1/2010 25 8 6,2% - Πενταετής 
4/3/2010 16 5 6,38% - Δεκαετής 
29/3/2010 6,5 5 5,9% - Επταετής 
30/3/2010 0,390 0,390 6% - Εικοσαετής 
Σύνολο 53,490 23,990 

3. Επαναγορά του χρέους και μείωση των τόκων 

Βασικός στόχος της χώρας μας θα πρέπει να είναι η μείωση του ποσού που καταβάλλει κάθε χρόνο για 
τόκους. Μόνο το 2011 θα πληρώσουμε περίπου 16 δις ευρώ για τόκους. 

Κατά τη γνώμη μας, η άμεση μείωση του χρέους θα μπορούσε να επιτευχθεί με την επαναγορά του ελλη-
νικού δημόσιου χρέους που κατέχει η ΕΚΤ. 

Η επαναγορά του ελληνικού δημόσιου χρέους πρέπει να στηρίζεται σε καθαρές λύσεις και να εξυπηρετεί 
τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ θα μπορούσε να δανειοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 
αντίστοιχο με αυτό που χρεώνει στις ιδιωτικές τράπεζες, το οποίο σήμερα κινείται στα επίπεδα του 1%, 
προκειμένου η Ελλάδα να αγοράσει τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και μάλιστα με έκπτω-
ση 20-25%, δεδομένου ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει τα εν λόγω ομόλογα με hair-cut 30%. 

http://www.bankingnews.gr


Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αρχίσει να μειώνεται σταδιακά το ελληνικό δημόσιο χρέος χωρίς 
ταυτόχρονη τοκογλυφική επιβάρυνση της χώρας μας. 

Η εν λόγω πράξη της ΕΚΤ αποτελεί μια καθαρά εμπορική πράξη και ως εκ τούτου συμβιβάζεται με τις 
διατάξεις του δικαίου της EE. 

Εναλλακτικά, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και μέσω swap ή μέσω μιας ειδικής ελληνικής κρατικής τράπε-
ζας αλά γερμανικής KfW, την οποία θα μπορούσε να συστήσει άμεσα το ελληνικό κράτος. 

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα μπορούσε να επαναγοράσει δημόσιο χρέος 60 δις ευρώ. Έτσι θα εξοικο-
νομηθούν επιπλέον πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη. 

Τέλος, με την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να επιδιωχθεί η ριζική ανατροπή του 
μονεταριστικού μοντέλου του Μάαστριχτ. Έτσι η ΕΚΤ θα πρέπει να λειτουργήσει όπως η FED και να έχει το 
δικαίωμα να δανείζει απευθείας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Τέλος, αντί για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), θα πρέπει να ιδρυθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για την ενί-
σχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής ανάπτυξης. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Καταρρίπτεται, λοιπόν, ο κυβερνητικός μύθος περί της αναπόφευκτης ένταξης μας στο ΔΝΤ και το μηχα-

νισμό «στήριξης», προκειμένου δήθεν να μην πτωχεύσουμε, και αποδεικνύεται περίτρανα ότι η προσφυγή 
στο ΔΝΤ έγινε προκειμένου να πτωχεύσει ο ίδιος ο λαός και να του αφαιρεθούν τα πιο σημαντικά κοινωνικά 
του δικαιώματα. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση υποθήκευσε το μέλλον της χώρας, τα περιουσιακά της στοιχεία αλλά και την 
ίδια την εθνική μας κυριαρχία προσφεύγοντας στο ΔΝΤ, στο μηχανισμό «στήριξης» και στο Μνημόνιο, που 
έχουν ως βασικό στόχο την υπερχρέωση της χώρας και τη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών της Ελλάδας. 

Αυτό όμως δεν πρόκειται να επιτρέψει ο ελληνικός λαός να συμβεί. 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2011 
Νότης Μαριάς, 

Αναπληρωτής  Καθηγητής 
Θεσμών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

στο  Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών 
του Πανεπιστημίου  Κρήτης 
(marias@econ.soc.uoc.gr). 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Μνημόνιο Συνεννόησης 
για τις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 

(τρίτη επικαιροποίηση) 

11 Φεβρουαρίου 2011 
Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της 
Ευρωζώνης υπόκεινται σε τριμηνιαίους απολογισμούς των προϋποθέσεων για ολόκληρη 
τη διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των δόσεων θα βασίζεται στην τήρηση 
ποσοτικών κριτηρίων επίδοσης και σε μία θετική αξιολόγηση της προόδου που 
σημειώθηκε σε σχέση με τα κριτήρια πολιτικής της Απόφασης του Συμβουλίου 
2010/320/Ε.Ε. της 1θ Μαΐου 2010 (όπως έχει τροποποιηθεί), του Μνημονίου 
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΓΙ) και του παρόντος Μνημονίου. 
Τα κριτήρια αυτά έχουν επικαιροποιηθεί και διευκρινιστεί περαιτέρω κατά τον 
απολογισμό του Φεβρουαρίου 2011. 

Το Παράρτημα 1 για την παροχή στοιχείων είναι τμήμα του Μνημονίου και το πόσο 
καλά έχει τηρηθεί θα εξεταστεί κατά την αξιολόγηση συμμόρφωσης. 

Οι αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το 
ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος Μνημονίου 
αφήνοντας επαρκή χρόνο για αναθεώρηση. Οι αρχές θα παρέχουν επίσης όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος. Η Κυβέρνηση υποβάλλει μία τριμηνιαία έκθεση 
σύμφωνα με το Αρθρο 4 της Απόφασης του Συμβουλίου 2010/320/Ε.Ε. 



1. Δράσεις για την τέταρτη αξιολόγηση (δράσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011) 

ΐ.  Δημοσιονομική εξυγίανση Η Κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρά τον προϋπολογισμό για το 2011 σύμφιονα με το παρόν Μνημόνιο. Το Υπουργείο Οικονομικοί εξασφαλίζει τη στενή επίβλεψη των αναλήψεων δαπανούν των φορέων της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών λογαριασμοί, του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των νοσοκομείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοσίων επιχειρήσεων, και την αποτελεσματική είσπραξη φόρων για τη διασφάλιση της επίτευξης των ποσοτικών κριτηρίων του προγράμματος (Άρθρο 1 (2 και 3) της Απόφασης του Συμβουλίου 2010/320/Ε.Ε., όπο)ς τροποποιήθηκε, και Πίνακας 2 του ΜΟΧΠ). Το Υπουργείο Οικονομικών αποδεσμεύει το 1/14 των ετησίων πιστώσεων του προϋπολογισμού (με εξαίρεση τους μισθούς, τις συντάξεις και τους τόκους) ανά μήνα για κάθε υπουργείο. Οι απομένουσες πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν θα 

αποδεσμευτούν πριν από τον Σεπτέμβριο 2011 και μπορούν να διαγραφούν από το Υπουργείο Οικονομικών, ανάλογα με την ανάγκη τήρησης του ανο')τατου ορίου ελλείμματος της κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση εκκαθαρίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν σοιρευτεί το 2010 και μειώνει εκείνες των προηγουμένων ετών. Μεσοπρόθεσμος  προγραμματισμός  του προϋπολογισμού Η Κυβέρνηση εκπονεί μια έκθεση μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής που καταγράφει μόνιμα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης ύψους τουλάχιστον 8% του ΑΕΠ, (μερικά από τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί τον Μάιο του 2010), συν ένα αποθεματικό για απρόβλεπτα που θα εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων για το έλλειμμα μέχρι το 2014 και ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει εισέλθει σε μία βιώσιμη πτωτική φάση. Η έκθεση στρατηγικής θα δημοσιευθεί για δημόσια διαβούλευση πριν από το τέλος 

Μαρτίου, θα υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τα μέσα Απριλίου και θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Μαΐου. Θα αποτελέσει την βάση για την εκπόνηση του προϋπολογισμού του 2012. Η έκθεση μεσοπρόθεσμης στρατηγικής συμπεριλαμβάνει ειδικότερα: συντηρητικές μακροοικονομικές προβλέψεις, βασικό σενάριο με προβολές εσόδοιν και δαπανών για το Κράτος και για τους άλλους κρατικούς φορείς, 



μία περιγραφή μόνιμων δημοσιονομικών μέτριον, το χρονοδιάγραμμα τους και 
την ποσοτικοποίησή τους, 
ετήσια ανίότατα όρια δαπανούν για κάθε υπουργείο και δημοσιονομικούς στόχους 
για άλλους φορείς της κυβέρνησης μέχρι το 2014, 
δημοσιονομικές προβολές για τη γενική κυβέρνηση μετά την εφαρμογή των 
μέτρων σε συμφωνία με τους στόχους για το έλλειμμα και για το χρέος, 
περισσότερο μακροπρόθεσμες προβολές του χρέους στη βάση συντηρητικών 
μακροοικονομικών προβλέψεων, σταθερών πρωτογενιόν πλεονασμάτων από το 
2014 και έπειτα, και σχεδίων αποκρατικοποιήσεων. 

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική θα συναρθρο)θεί με τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στο 
ασφαλιστικό που είναι σε εξέλιξη και με συγκεκριμένα κλαδικά σχέδια. Τα κλαδικά 
σχέδια (τα προσχέδια θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος Μαρτίου) θα καλύπτουν 
ειδικότερα: 

τις δημόσιες επιχειρήσεις, 
τους ειδικούς λογαριασμούς (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
λογαριασμοί για ειδικούς σκοπούς), 
τις μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής, 
τη μισθοδοσία του δημοσίου, 
τη δημόσια διοίκηση, 
τις κοινωνικές δαπάνες, 
τις δημόσιες επενδύσεις, και 
τις στρατιο)τικές δαπάνες. 

Κάθε κλαδικό σχέδιο θα διοικείται από διυπουργικές ομάδες εργασίας που θα διοριστούν 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις 

Μεταρρυθμίσεις  στη διαχείριση  εσόδων 

Η Κυβέρνηση εισάγει ένα σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τους οποίους θα λογοδοτεί η αρχή διαχείρισης εσόδων. 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των διοικητικών φορολογικών 
διαφορών και των διαδικασιών δικαστικών εφέσεων, κάνει πιο κεντρική την διαδικασία 
υποβολής δηλώσεων και την είσπραξη των χρεών, τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου και τις 
διαδικασίες επιστροφής φόρων και υιοθετεί τις κατάλληλες πράξεις και διαδικασίες για 
την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπταιμάτων, της διαφθοράς και της κακής απόδοσης 
των εφοριακών, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης ποινικής δίωξης σε περίπτοιση 
παράβασης καθήκοντος και μιας περισσότερο ευέλικτης διαδικασίας προσλήψεων για 
τον διορισμό και την προαγωγή υπαλλήλων με καλή απόδοση (στη βάση των αρχών της 
αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας). 



Η Κυβέρνηση αρχίζει να δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις για τις πέντε ειδικές ομάδες εργασίας για την αντιμετιόπιση της φοροδιαφυγής συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού δεικτών προόδου. 

Μεταρρυθμίσεις  στην διαχείριση  των δημόσιων οικονομικών Προκειμένου να ενδυναμώσει τον έλεγχο των δαπανών, η Κυβέρνηση: υιοθετεί μία πράξη που καθορίζει τα προσόντα και τις ευθύνες των ελεγκτών που θα διοριστούν σε όλα τα αρμόδια υπουργεία και τους κύριους κρατικούς φορείς με την ευθύνη να εξασφαλίζουν χρηστούς οικονομικούς ελέγχους, διορίζει οικονομικούς ελεγκτές, επιταχύνει τη διαδικασία της καθιέρωσης μητρώων υποχρεώσεων. Θα καθιερώσει επιχειρησιακά μητρώα που καλύπτουν ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση (εκτός των μικρότερων φορέων). Διαχείριση  μισθοδοσίας  και ανθρωπίνων  πόρων του δημοσίου Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα λεπτομερές πρόγραμμα δράσης με χρονοδιάγραμμα για 

την ολοκλήρωση και εφαρμογή του απλοποιημένου μισθολογικού συστήματος. Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίζεται πάνω στα αποτελέσματα της έκθεσης που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Η Κυβέρνηση εκπονεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόροον για την περίοδο μέχρι το 2014 σε συμφωνία με τον κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις.1 Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, κατάργηση κενών θέσεων εργασίας και επανατοποθέτηση ειδικευμένου προσωπικού σε τομείς προτεραιότητας. Η Κυβέρνηση αρχίζει να δημοσιεύει μηνιαία στοιχεία για μετακινήσεις προσωπικού (προσλήψεις, έξοδοι, μεταθέσεις μεταξύ φορέων) των διαφόρων τμημάτων της Κυβέρνησης. Ολοκλήρωση της ασφαλαστικής  μεταρρύθμισης Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) υποβάλλει περιεκτικές μακροπρόθεσμες 

προβλέψεις δαπανών για συνταξιοδότηση μέχρι το 2060 βάσει της υιοθετηθείσας μεταρρύθμισης. Η πρόβλεψη αυτή θα αξιολογηθεί και θα επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ε.Ε. και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Οι προβλέψεις θα εμπεριέχουν τα κύρια βοηθητικά (επικουρικά) ταμεία, ' Ο κανόνας αυτός τίθεται χωρίς κλαδικές εξαιρέσεις και εφαρμόζεται και στο προσωπικό που μετατίθεται από δημόσιες επιχειρήσεις σε άλλους κρατικούς φορείς 



στη βάση μιας περιεκτικής ομάδας δεδομένων που θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν από 
την ΕΑΑ. 

Διαχείριση  περιουσιακών στοιχείων 

Η Κυβέρνηση αρχίζει να καταρτίζει την καταγραφή των κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες 
επιχειρήσεις, και των εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων. Η Κυβέρνηση παρέχει μία 
ενδιάμεση έκθεση - συμπεριλαμβανομένου ενός πρώτου καταλόγου περιουσιακών 
στοιχείων - και περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι το πρώτο 
μέρος της καταγραφής θα είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο του 2011. 

Η Κυβέρνηση διορίζει οικονομικούς συμβούλους για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων 
ακινήτων και το σχεδιασμό των σχετικών συναλλαγών. 

Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις θα χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή χρέους 
και όχι για την υποκατάσταση των προσπαθεκϋν δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Η αντιμετώπιση  της σπατάλης  στις  δημόσιες επιχειρήσεις 

Με στόχο την αντιμετώπιση της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης  στις δημόσιες 
επιχειρήσεις, η Κυβέρνηση ψήφισε στο τέλος του 2010 έναν νόμο, ο οποίος: 

Μειώνει τις πρωτογενείς αμοιβές (τον βασικό μισθό) στις δημόσιες επιχειρήσεις 
κατά τουλάχιστον 10 τοις εκατό σε επίπεδο της κάθε εταιρίας (με ισχύ από τον 
Ιανουάριο 2011 και εφεξής), 
Μειώνει τις δευτερογενείς αμοιβές στο 10 τοις εκατό των πρωτογενών αμοιβών 
σε επίπεδο της κάθε εταιρίας (με ισχύ από τον Ιανουάριο 2011 και εφεξής), 
Καθιερώνει ανώτατο όριο μικτών αποδοχών 4.000 ευρώ τον μήνα (12 μισθοί 
ετησίως) (με ισχύ από τον Ιανουάριο 2011 και εφεξής), 
Αυξάνει τις τιμές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών κατά τουλάχιστον 
30 τοις εκατό, 
Καθιερώνει ενέργειες που περιορίζουν τις λειτουργικές δαπάνες των δημοσίων 
επιχειρήσεων μεταξύ 15 και 25 τοις εκατό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε ισχύ και να αποφέρουν ετήσια 
δημοσιονομική εξοικονόμηση τουλάχιστον 800 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με το 
2010. 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει ένα πρόγραμμα δράσης για την αναδιάρθρωση των κρατικών 
επιχειρήσεων και άλλων δημόσιων φορέων, το οποίο θα οδηγήσει στο κλείσιμο των μη 
βιώσιμων επιχειρήσεων και των ειδικών λογαριασμών για τους οποίους δεν υφίσταται 
πλέον ο αρχικός λόγος ύπαρξης. 
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Ειδικότερα, η Κυβέρνηση υιοθετεί και αρχίζει να υλοποιεί ένα νόμο και ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του δικτύου συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ). Ο στόχος είναι να καταστεί η εταιρία οικονομικά βιώσιμη. Οι επιχορηγήσεις δεν θα υπερβαίνουν το 40 τοις εκατό του λειτουργικού κόστους σύμφωνα με τις 

πρακτικές της Ε.Ε. Το σχέδιο περιλαμβάνει περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης και αυξήσεις των εισιτηρίων. Περιλαμβάνει μία ανάλυση δημοσιονομικών επιπτώσεων και μίιχ ανάλυση ευαισθησίας και περιλαμβάνει μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων δεικτών απόδοσης και προκαθορισμένων διορθωτικών μηχανισμών σε περίπποση απόκλισης από το σχέδιο). Ο απαιτούμενος νόμος υιοθετείται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2011, ενώ η αναδιάρθρωση αρχίζει να υλοποιείται μέχρι τέλος Μαρτίου 2011. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μηνιαίες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς τα>ν δημοσίων επιχειρήσεοον, οι οποίοι έχουν καταταγεί στη γενική κυβέρνηση με μία χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων, στη βάση του κεντρικού μητρώου για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση αναθεωρεί τον νόμο πλαίσιο (Νόμος 3429/2005) για τη διακυβέρνηση των δημόσιων επιχειρήσεων, με στόχο την υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης σύμφ(»να με τις 

καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Ο νέος νόμος πλαίσιο επιβάλλει λογιστικό έλεγχο των λογαριασμών των εταιριών με τουλάχιστον εξάμηνη συχνότητα (τρίμηνη συχνότητα για τουλάχιστον τις δέκα μεγαλύτερες σε κύκλο εργασιών δημόσιες επιχειρήσεις) και την ενδυνάμωση των εσωτερικών ελέγχων των επιχειρήσεων, ενισχύει τους κανόνες για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές πρακτικές. Κατά την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων ή την ετοιμασία τους για αποκρατικοποίηση, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην έγκαιρη αποσαφήνιση των ζητημάτων της κρατικής βοήθειας. Τοπική  αυτοδιοίκηση Η Κυβέρνηση παρακολουθεί την υλοποίηση των προσφάτως ψηφισθέντων νόμων για την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κανόνα μη δημιουργίας ελλειμμάτων (τουλάχιστον μέχρι το 2014) και των μεταβιβάσεων που καταβάλλονται στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζει την υλοποίηση της νομοθεσίας που αναμορφώνει τη 

δημόσια διοίκηση και αναδιοργανώνει την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο τον περιορισμό του κόστους και την αύξηση των εσόδων κατά τουλάχιστον 1.500 εκατομμύρια ευρώ το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ το 2011 και επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Εκσυγχρονισμός  του συστήματος  υγείας 7 



Στη βάση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη αναληφθεί τους τελευταίους 
μήνες και ειδικότερα την κίνηση προς την ενοποίηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τις 
αλλαγές στο σύστημα προμηθειών και την πρόοδο στη μηχανοργάν(οση των 
νοσοκομείων, η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τη συνολική μεταρρύθμιση του 
συστήματος υγείας που άρχισε το 2010 με στόχο τη διατήρηση των δαπανών για τη 
δημόσια υγεία στο ή κάτω από το 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, με παράλληλη διατήρηση της 
καθολικής πρόσβασης και βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης περίθαλψης. 

Η Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα που αποφέρουν οικονομίες σε φαρμακευτικά προϊόντα 
τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το επίπεδο του 2010, από τα οποία 
τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2011. Αυτό θα φέρει τον μέσο όρο της δημόσιας 
δαπάνης για φαρμακευτικά προϊόντα εξω-νοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπου 1 τοις 
εκατό του ΑΕΠ (σε συμφωνία με τον μέσο όρο στην Ε.Ε.) μέχρι το τέλος του 2012. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα μέτρα υλοποιούνται μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011: 

Διακυβέρνηση 

Η Κυβέρνηση υλοποιεί τις διατάξεις των Άρθρων 31 και 32 του Νόμου 3863/2010. 
Ειδικότερα, το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΙ1Υ): 

- καθιερώνει νέα κριτήρια και όρους για τη σύναψη συμβάσεων από ταμεία 
κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΠΑΔ) με όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών υγείας και όλες τις άλλες ενέργειες που αναφέρονται στο 
Αρθρο 32 με στόχο την επίτευξη της επιδιωκόμενης μείωσης των δαπανών, 

- εισάγει την κοινή αγορά ιατρικών υπηρεσιών και υλικών για την επίτευξη 
ουσιώδους μείωσης των δαπανούν (κατά τουλάχιστον 25% σε σύγκριση με το 
2010) μέσω συμφωνιών τιμής-όγκου. 

Καθολική  ηλεκτρονική  συνταγογράφηση 

Η Κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να επεκτείνει με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, διαγνωστικών 
εξετάσεοιν και παραπομπών από τους ιατρούς σε όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, 
ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία. Σε αυτή τη βάση, σύμφωνα με τους κανόνες περί 
προμηθειών της Ε.Ε., η Κυβέρνηση επιταχύνει και οριστικοποιεί τις αναγκαίες 
διαδικασίες διαγωνισμών για την υλοποίηση ενός πλήρους και ενιαίου μηχανογραφικού 
συστήματος παροχών υγείας (σύστημα ηλεκτρονικής υγείας). 

Κάθε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης μαζί με το ΣΥΣΠΥ καθιερώνει μία διαδικασία για 
την τακτική αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκπονεί τακτικές εκθέσεις (σε εξαμηνιαία 
τουλάχιστον βάση) που πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες στο Υπουργείο 
Εργασίας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΑΣΤΑΤ. Η 
παρακολούθηση και η αξιολόγηση γίνονται μέσω μιας εξειδικευμένης κοινής μονάδας 
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υπό το ΣΥΣΠΥ. Στην βάση των διαθέσιμων πληροφοριών και της διενεργούμενης αξιολόγησης, δημοσιεύεται μία ετήσια έκθεση και ανάδραση πληροφοριών παρέχεται σε κάθε γιατρό. Κυρώσεις και ποινές θα επιβάλλονται ως συνέπεια της αξιολόγησης. * 

Μηχανογράφηση  νοσοκομείων  και σύστημα  παρακολούθησης Η Κυβέρνηση (Υπουργείο Υγείας) ολοκληρώνει το πρόγραμμα μηχανογράφησης των νοσοκομείων. Ειδικότερα, κτίζοντας πάνω στην πλατφόρμα esy.nct του διαδικτύου, ολοκληρώνει την διαδικασία της συγκέντρωσης πληροφοριών. Το Υπουργείο Υγείας δημιουργεί μία εξειδικευμένη υπηρεσία/ μονάδα για την συγκέντρωση και τον ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων και για την εκπόνηση μηνιαίων και ετησίων εκθέσεων. Αντίγραφο αυτών των εκθέσεων διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης και της ενοποίησης των μηχανογραφικών συστημάτων των νοσοκομείων. Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τα συστήματα λογιστικής, τήρησης των βιβλίων (των ιατρικών προμηθειών) και έκδοσης λογαριασμών/ τιμολογίων, μέσω: της οριστικοποίησης της εισαγωγής διπλογραφικών λογιστικών συστημάτων σε δεδουλευμένη βάση σε όλα τα νοσοκομεία, της χρήσης του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης και ενός κοινού μητρώου για 

ιατρικές προμήθειες που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΈΠΥ) και το ΕΚΕΒΥΛ για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού, του υπολογισμού των αποθεμάτων και των ροών ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού σε όλα τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν το ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης για τέτοιου είδους προμήθειες, της έγκαιρης τιμολόγησης του κόστους της περίθαλψης (όχι πλέον των 2 μηνών) έναντι των Ελληνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, έναντι άλλων Κρατών-μελών της Ε.Ε. και έναντι ιδιωτικών εταιριών ασφάλισης υγείας όταν πρόκειται για την νοσηλεία / περίθαλψη μη υπηκόων/ μη μονίμιον κατοίκων, της χρήσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλες τις ιατρικές πράξεις (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις) σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ. Αύξηση  της  χρήσης  των γενόσημων φαρμάκων Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του 

όγκου των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία μέχρι το τέλος του 2011 θα αποτελείται από γενόσημα φάρμακα με τιμή χαμηλότερη εκείνης των παρόμοιων προϊόντων με εμπορικό σήμα και από φάρμακα των οποίων η πατέντα έχει λήξει, συγκεκριμένα, καθιστώντας υποχρεωτική την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων από όλα τα δημόσια νοσοκομεία με κριτήριο την δραστική ουσία. Τιμολόγηση  των φαρμάκων 9 



Η Κυβέρνηση: 
μεταφέρει την ευθύνη της τιμολόγησης των φαρμάκων στον ΕΟΦ καθώς και 
όλων των άλλων πτυχών της φαρμακευτικής πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας, με 
σκοπό τον εξορθολογισμό των συστημάτων αδειοδότησης, τιμολόγησης και 
επιστροφής χρημάτων στους ασφαλισμένους για φαρμακευτικές δαπάνες, 
βάσει του νέου νόμου, μειώνει το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων στις τιμές 
λιανικής πο'Λησης άμεσα με μείωση 15-20 τοις εκατό ή έμμεσα με την θέσπιση 
ενός συστήματος εκπτώσεων για τα φαρμακεία σε πωλήσεις πάνω από ένα 
προκαθορισμένο όριο, 
μειώνει το περιθώριο κέρδους των εταιρκΰν χονδρικής που διανέμουν 
φαρμακευτικά προϊόντα κατά τουλάχιστον ένα τρίτο, 
ενημερώνει και δημοσιεύει τον πλήρη τιμοκατάλογο για τα φάρμακα στην αγορά, 
χρησιμοποιώντας τον νέο μηχανισμό τιμολόγησης. Συνεχίζει να τον ενημερώνει 
τακτικά σε τριμηνιαία βάση, 
αίρει τα όρια στις εκπτώσεις τιμών που χρησιμοποιούνταν όταν είχε εισαχθεί 
αρχικά ο τιμοκατάλογος. 

Συνταγογράφηση  και παρακολούθηση 

Η Κυβέρνηση: 
δημοσιεύει τις κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης για γιατρούς που 
καθορίζονται από τον ΕΟΦ στην βάση διεθνιόν κατευθυντηρίων γραμμών 
συνταγογράφησης, 
δημοσιεύει τη νέα θετική λίστα φαρμάκων, που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά 
ταμεία, χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα τιμών αναφοράς που έχει αναπτυχθεί 
από τον ΕΟΦ. 

Λογιστική  και έλεγχος 

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, η Κυβέρνηση αρχίζει να δημοσιεύει μηνιαία στοιχεία για. 
τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης τουλάχιστον για τα κύρια ταμεία κοινωνικής 
ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ) με μία χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων 
μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα (βλέπε παράρτημα 1). 

Ομάδα εργασίας 

Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας που έχει 
συσταθεί στο τέλος του 2010 παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, μία ενδιάμεση έκθεση πολιτικής με τις πρώτες εκτιμήσεις σχετικά 
με τις αναγκαίες αναθεωρήσεις των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν πρόσφατα και με τις 
βελτιώσεις για τα επόμενα χρόνια. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, η ομάδα εργασίας 
έχει πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πάνω στα σχετιζόμενα με την υγεία 
θέματα από τα αρμόδια υπουργεία, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τα ταμεία υγείας 
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μετά από αίτηση ή μέσω ειδικών διερευνητικών συνεδριάσεων. Λαμβάνει επαρκή διοικητική υποστήριξη. 

mm Β. Ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα Η Κυβέρνηση μεταφέρει, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 1.000 εκατομμύρια ευρώ σε έναν ειδικό λογαριασμό ανοιγμένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα κεφάλαια από τον λογαριασμό αυτό θα αποδεσμεύονται τακτικά προς το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για να εξασφαλιστεί ότι το τελευταίο διατηρεί ένα υπόλοιπο μετρητίόν 1.500 εκατομμυρίων ευρώ και εφόσον η αξιολόγηση του προγράμματος για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διαπιστώσει ότι οι πόροι αυτοί είναι απαραίτητοι. Η αποδέσμευση των κεφαλαίων θα γίνεται μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Η Κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση από το κοινοβούλιο μια επέκταση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε μη καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα. II επέκταση αυτή θα αντιστοιχεί σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση της εγγύησης υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει νομοθεσία με στόχο τον διαχωρισμό της κύριας λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μεταξύ των δραστηριοτήτων της λήψης παρακαταθηκών και της παροχής δανείων. Το ΤΧΣ να είναι επαρκώς στελεχωμένο. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει νομοθεσία που κατατάσσει όλους τους υπαλλήλους των τραπεζών στο ίδιο καθεστώς του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστοος της τράπεζας. Προκειμένου να υποστηρίξει τις τράπεζες στην προσπάθειά τους για λειτουργική αναδιάρθροιση, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των μπόνους και για την κατάργηση του αποκαλούμενου «επιδόματος ισολογισμού» ή άλλα ισοδύναμα μέτρα. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να μεκόσει τις αποδοχές του προσωπικού, σε 

εναρμόνιση με τη συνολική προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης. ίν. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις Ενίσχυση  των θεσμών της αγοράς εργασίας Η Κυβέρνηση μεταρρυθμίζει τη νομοθεσία για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και για τη διαχείριση των ωρών εργασίας. 



Η Κυβέρνηση απλοποιεί την διαδικασία για τη δημιουργία συνδικάτων σε επίπεδο 
επιχείρησης. 

Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός  της δημόσιας διοίκησης 

Δημόσιες Συμβάσεις 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία για την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων με την εντολή, τους στόχους, τις δικαιοδοσίες, τις αρμοδιότητες και το 
χρονοδιάγραμμα για να τεθεί σε ισχύ, όπως έχουν καθοριστεί από το Σχέδιο Δράσης το 
οποίο συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010. Η Κυβέρνηση 
διαβίβασε το νομοσχέδιο στην Επιτροπή για εξέταση και αξιολόγηση της συμμόρφωσής 
του προς το Σχέδιο Δράσης. 

Η Κυβέρνηση αρχίζει την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημόσιες 
συμβάσεις (e-procurement) και θέτει ενδιάμεσα ορόσημα σε συμφωνία με το Σχέδιο 
Δράσης. Αυτό περιλαμβάνει: την δοκιμή μιας πιλοτικής έκδοσης, διαθεσιμότητα όλων 
των λειτουργικών δυνατοτήτων για όλες τις συμβάσεις και σταδιακή εφαρμογή της 
υποχρεωτικής χρήσης του συστήματος e-procurement για τις συμβάσεις προμηθειών, 
υπηρεσιών και εργασιών. 

Καλύτερη  Νομοθέτηση 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί τα μέτρα που απαιτούνται για την υλοποίηση της «Ατζέντας 
Καλύτερης Νομοθέτησης», η οποία καλύπτει ειδικότερα τους τομείς της κωδικοποίησης, 
της αξιολόγησης των συνεπειών, του περιορισμού των διοικητικών βαρών και της δομής 
της «Καλύτερης Νομοθέτησης». 

Βελτίωση  του επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και ενίσχυση  του ανταγωνισμού σε 
ανοικτές  αγορές 

Κλειστά  επαγγέλματα 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία για την άρση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων 
περιορισμών στον ανταγωνισμό, την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο σε κλειστά 
επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων: 

του νομικού επαγγέλματος, για την άρση των μη αναγκαίων περιορισμών στις 
προκαθορισμένες ελάχιστες αμοιβές, της εφαρμογής της απαγόρευσης της 
διαφήμισης, των γεωγραφικών περιορισμών για τον τόπο όπου μπορούν να 
ασκήσουν οι δικηγόροι το επάγγελμά τους, 
του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, για την μείωση των προκαθορισμένων 
αμοιβιόν και την αύξηση του αριθμού των συμβολαιογράφων, 
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του φαρμακευτικού επαγγέλματος, για να επιτραπεί η δημιουργία εταιριών, η αύξηση των ωρών λειτουργίας και για να μειωθεί το ελάχιστο πληθυσμιακό κριτήριο για το άνοιγμα νέων φαρμακείων (ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο), των αρχιτεκτόνων και t c o v μηχανικών, για την άρση των προκαθορισμένων 

ελαχίστων αμοιβών, των ορκωτών ελεγκτών, για την άρση των προκαθορισμένοι αμοιβών, των ελαχίστων ωρών ανά υπόθεση και των μέγιστων ετησίων ωρών εργασίας." Δημοσιεύει την γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την νομοθεσία αυτή. Η Κυβέρνηση εξετάζει ενδελεχώς τα καταστατικά των επαγγελματικών επιμελητηρίων προκειμένου να διαπιστώσει κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του και για την τιμολόγηση που είναι αντίθετοι με το νέο νόμο για τα κλειστά επαγγέλματα και τη νομοθεσία της Ε.Ε. Οι απαραίτητες αλλαγές των καταστατικοί αυτών υιοθετούνται μέχρι τον Ιούνιο. Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε προϋποθέσεις που τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά μία συγκεκριμένη ειδική δραστηριότητα ή που περιορίζουν την από κοινού ή σε 

συνεταιρισμό άσκηση διαφορετικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Οδηγία το)ν Υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την άρση όλων των απαγορεύσεοιν στις διαφημιστικές δραστηριότητες στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και για την διασφάλιση ότι οι επαγγελματικοί κανόνες για τις διαφημιστικές δραστηριότητες δεν εμπεριέχουν διακρίσεις, είναι δικαιολογημένοι από αποχρώντα λόγο που σχετίζεται με το δημόσιο συμφέρον και αναλογικοί. Αναγνώριση επαγγελματικών  προσόντων Η Κυβέρνηση συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τοιν κανόνων της Ε.Ε. για την αναγνώριση των επαγγελματικών πτυχίων, συμπεριλαμβανομένης και της συμμόρφο)σης προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρο)παϊκών Κοινοτήκον (μεταξύ άλλο)ν, σχετικά με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστήμιο)ν στην Ελλάδα). Επικαιροποιεί τις πληροφορίες για τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών 

πτυχίοιν, και τις αποστέλλει στην Επιτροπή.1 2 II Κυβέρνηση καθιερώνει μία διετή ρήτρα προθεσμίας για τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό εργασίμων ωρών. 3 Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν από πότε εκκρεμούν οι αιτήσεις, τον αριθμό των αιτήσεων ανά επάγγελμα, τη φύση του διπλώματος (δίπλωμα από παράρτημα ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα ή όχι) και ένα χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων, και περιλαμβάνουν αποφάσεις για την αναγνώριση διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. 13 



Κλαδικοί  οδηγοί  ανάπτυξης 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μία έκθεση που αναλύει την δυνητική συμβολή του 
τουριστικού τομέα στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να 
προσδιορίζει τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που παρεμποδίζουν τον 
ανταγωνισμό και την είσοδο της αγοράς στην αξιοποίηση της δυναμικής του κλάδου. 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μία έκθεση που αναλύει την δυνητική συμβολή του τομέα του 
λιανικού εμπορίου στην ευελιξία των τιμών, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα πρέπει να προσδιορίζει τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που 
παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την είσοδο της αγοράς στην αξιοποίηση της 
δυναμικής του κλάδου. 

Πολιτική  ανταγωνισμού 

Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί την υιοθέτηση ενός νόμου που τροποποιεί το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΕΑ). Εξασφαλίζει την 
ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΕΑ και 
εγγυάται την συνέχεια στην λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΑ. Ο νέος 
νόμος καταργεί το σύστημα κοινοποίησης για όλες τις συμφωνίες που εμπίπτουν στο 
πεδίο του Αρθρου 1 του Νόμου 703/1977, παρέχει στην ΕΕΑ την εξουσία να απορρίπτει 
ενστάσεις και να δίνει αποτελεσματική προτεραιότητα σε υποθέσεις και να θέτει εύλογες 
προθεσμίες για την έρευνα και την έκδοση αποφάσεων. 

Νόμοι  για τις  επενδύσεις  και την αδειοδότηση 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί όλα τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων 
για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της 
περιφερειακής συνοχής, και εξασφαλίζει ότι είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
δεσμεύοντας την αδειοδοτούσα αρχή στην υποχρεωτική έγκριση της αδειοδότησης μετά 
την πάροδο ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 

Εμπορικό  μητρώο και κτηματολόγιο 

Η Κυβέρνηση καθιστά λειτουργικό το. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την 
υπηρεσία "'μίας στάσης" για την έναρξη επιχειρήσεων. 

Η Κυβέρνηση παρέχει επαρκείς πόρους για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του 
κτηματολογίου, με στόχο τη δημοπράτηση κτηματολογικών έργων 4 εκατομμυρίου 
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επιπρόσθετων δικαιωμάτων μέχρι τον Δεκέμβριο 2011, ολοκληρώνοντας τις εργασίες για τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι το 2015 και το σύνολο του έργου μέχρι το 2020, Ελλάδα φιλική στις  επιχειρήσεις 

Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται από το σχέδιο δράσης για μια φιλική προς τις επιχειρήσεις Ελλάδα σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα για την άρση των 30 πλέον σημαντικών διατηρούμενων περιορισμών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Προώθηση  των εξαγωγών  και της  'έρευνας  και ανάπτυξης' Η Κυβέρνηση υλοποιεί μία σύγχρονη και σε βάθος αξιολόγηση όλων των δράσεων 'έρευνας και ανάπτυξης' (Ε & Α) και καινοτομίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων επιχειρησιακοί  προγραμμάτων και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας και τοιν συνεργειών μεταξύ δημοσίων και ιδκοτικών Ε & Α και καινοτομιών, καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το σχέδιο δράσης προσδιορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις' δημοσιονομικές επιπτώσεις και εναρμονίζοντας τις δράσεις αυτές με όλες τις 

άλλες σχετικές προποβουλίες στους τομείς αυτούς (ειδικότερα τον επενδυτικό νόμο). Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί την δημιουργία ενός εξοπερικού συμβουλευτικού οργάνου για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα ενθαρρυνθεί η καινοτομία, να ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ της δημόσιας έρευνας και των ελληνικών βιομηχανιών και της ανάπτυξης περιφερειακών βιομηχανικών συμπλεγμάτων. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την κατάργηση της υποχρέο>σης εγγραφής στο μητρώο εξαγιογέοιν του εμπορικού επιμελητηρίου για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού προέλευσης μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011. Οδηγία  των υπηρεσιών Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το σημείο μοναδικής επαφής (ΣΜΕ) κάνει διαχοιρισμό μεταξύ τοιν διαδικασκόν που αφορούν τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιο')ν και εκείνων που αφορούν τους διασυνοριακούς παρόχους (ειδικά ως προς τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα).4 

Η Κυβέρνηση: εξασφαλίζει την επαρκή διασύνδεση μεταξύ του ΣΜΕ και άλλων αρμοδίο>ν αρχών (συμπεριλαμβανομένου και το)ν επαγγελματικών ενο')σεων). 4 Τούτο Οη πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση τις πληροφορίες που θα παρέχουν τα αρμόδια υπουργεία. 15 



επιτρέπει την ηλεκτρονική ('online') ολοκλήρωση διαδικασιών τουλάχιστον για 
τις υπηρεσίες διανομής, τον τουρισμό, τους τομείς της εκπαίδευσης και των 
κατασκευών, καθώς και για τις υπηρεσίες τροφίμων και ποτών, τις υπηρεσίες 
των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων - συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης 
των επαγγελματικών πτυχίων -, τις κτηματικές υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές 
υπηρεσίες. 

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την υιοθέτηση αλλαγών στην κείμενη (κλαδική) νομοθεσία 
σε βασικούς τομείς υπηρεσιο')ν, όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες 
ιδιωτικής παιδείας. Οι νέοι νόμοι θα πρέπει: 

να διευκολύνουν την εγκατάσταση: 
• καταργώντας ή τροποποιώντας τις απαιτήσεις οι οποίες απαγορεύονται 

από την Οδηγία των Υπηρεσιών, και 
• περιορίζοντας σημαντικά τις- απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που σχετίζονται με ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, 
απαιτήσεις συγκεκριμένων νομικών μορφών, απαιτήσεις κατοχής 
συμμετοχής, καθορισμένες ελάχιστες και/ ή μέγιστες αμοιβές και τους 
περιορισμούς σε δραστηριότητες με πολλά αντικείμενα, 

να διευκολύνουν την παροχή των διασυνοριακών υπηρεσιών έτσι ώστε οι 
πάροχοι αυτών να υποχρεώνονται να συμμορφώνονται προς συγκεκριμένες 
απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας μόνον σε εξαιρετικές περιπτιόσεις (όταν 
εμπίπτουν στα Αρθρα 16 ή 17 της Οδηγίας τιυν Υπηρεσιών), 
να παρέχουν νομική ασφάλεια στους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών με τον 
καθορισμό μέσα στην αντίστοιχη (κλαδική) νομοθεσία των απαιτήσεων που 
μπορούν και των απαιτήσεων που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις 
διασυνοριακές υπηρεσίες. 

Ενέργεια 

Η Κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή του σχεδίου για το άνοιγμα της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε τρίτους. 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει λεπτομερή σχέδια για την διασφάλιση ενός μέγιστου 
ανοίγματος της αγοράς σε ό,τι αφορά το μη διασυνδεδεμένο σύστημα. 

Η Κυβέρνηση αρχίζει την υλοποίηση της δέσμευσής της να αναθέσει τη διαχείριση των 
υδατίνων πόρων σε έναν ανεξάρτητο φορέα. 

Η Κυβέρνηση αρχίζει να εφαρμόζει το μηχανισμό για τη διασφάλιση ότι το ενεργειακό 
τμήμα των ρυθμιζόμενων τιμολογίων αντανακλά, σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον 
Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής πώλησης, με εξαίρεση τους ευάλωτους 
καταναλωτές. 
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Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες δικτύου είναι διαχωρισμένες από τις δραστηριότητες προσφοράς όπως προβλέπονται στο δεύτερο και στο τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: Η Κυβέρνηση υιοθετεί μία Απόφαση σχετικά με τις διατυπώσεις της 

αποδέσμευσης του χειριστή του συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, εξασφαλίζοντας έγκαιρες αναθέσεις διαχείρισης, και υιοθετεί την απαραίτητη νομοθεσία για την διασφάλιση της δημιουργίας πλήρως αποδεσμευμένων χειριστούν συστήματος μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου μέχρι τον Μάρτιο 2012. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία ενός ανεξάρτητου Χειριστή Συστήματος Διανομής σε συμφωνία με το δεύτερο και το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας. Η Κυβέρνηση μεταβιβάζει στην ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) όλες τις ρυθμιστικές εξουσίες που αποδίδονται από την Ε.Ε. στους ρυθμιστές ενέργειας, στο τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας (αδειοδότηση, πρόσβαση στο δίκτυο, χρεώσεις δικτύου, επίβλεψη αγοράς, κλπ.). Η Κυβέρνηση υιοθετεί μέτρα για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ΡΑΕ (αμερόληπτος και διαφανής ορισμός του διοικητικού συμβουλίου, αρμοδιότητες της 

διοίκησης σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό, κλπ. σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας). Μεταφορές Η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση σύναψης συμφωνιών παραχώρησης για τους περιφερειακούς αερολιμένες. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και να μεριμνά για την πρόληψη μονοπωλιακοί πρακτικών και να προβλέπει την κατάλληλη εποπτεία της κατανομής και της λειτουργίας των συμβάσεων παραχώρησης, με πλήρη τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Κυβέρνηση υιοθετεί νόμο που αίρει τους υφιστάμενους περιορισμούς στην παροχή το)ν υπηρεσιο')ν για τις περιστασιακές μεταφορές επιβατών με λεοκρορεία, πούλμαν και λιμουζίνες και ο οποίος εγγυάται ότι κάθε φορέας, ο οποίος πληροί σαφο')ς διατυπωμένα κριτήρια που αφορούν στην επαγγελματική ικανότητα, έχει απεριόριστη πρόσβαση στην 

αγορά. Το κόστος για την χορήγηση και την ανανέωση το)ν αδειών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με την διαδικασία της αδειοδότησης και θα πρέπει να επιβάλλεται σε αναλογία με τον αριθμό των αδειοδοτούμένων οχημάτων. Η μέθοδος υπολογισμού των τελών πρέπει να είναι διαφανής και αντικειμενική και δεν θα πρέπει να οδηγεί σε υπερκάλυψη του υφιστάμενου κόστους. Για  την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού  συστήματος 17 



Η Κυβέρνηση συστήνει, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2011, μία ανεξάρτητη 
εξειδικευμένη ομάδα για την εκπαιδευτική πολιτική με σκοπό την υπόδειξη 
συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής που 0α στοχεύουν στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δημοσίου εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση) και στην επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων. 

Για  την αύξηση  της απορροφητικότητας  από τα διαρθρωτικά ταμεία  και το ταμείο 
συνοχής 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία για τη σύντμηση τιον προθεσμιιον και την απλοποίηση 
t o j v διαδικασιών για την κατακύρωση συμβάσεων και την απαλλοτρίωση γης 
(συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές 
διαδικασίες). 

Η Κυβέρνηση αξιολογεί τα αποτελέσματα της νομοθεσίας όσον αφορά στην 
εξοικονόμηση χρόνου 

για την κατακύρωση συμβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης, 
για την χορήγηση αδειών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της Αθήνας, 
για την έγκριση των περιβαλλοντικιόν όρων (βλέπε πιο κάτω «επιχειρηματικό 
περιβάλλον»), 

Η Κυβέρνηση υποβάλλει ένα χρονοδιάγραμμα για την ετοιμασία, την επιλογή και την 
υλοποίηση διαφόρων τύπων έργων (συμπεριλαμβανομένων και σεναρίων για τις νομικές 
διαδικασίες), το οποίο θα προκύψει από την πιο πάνω νομοθεσία. Το χρονοδιάγραμμα θα 
χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση των έργων. 
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2. Δράσεις για την πέμπτη αξιολόγηση (δράσεις ποι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2011) ί. Δημοσιονομική εξυγίανση 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρά τον προϋπολογισμό για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο και τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα, εφόσον χρειαστεί για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθετεί την έκθεση μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το τέλος Απριλίου, η οποία θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Μαΐου. ίί. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις Ολοκλήρωση της ασφαλιστικής  μεταρρύθμισης 

Η Κυβέρνηση υλοποιεί μία σε βάθος αναθειόρηση της λειτουργίας τιον δημοσίων ταμείων δευτερεύουσας/επικουρικής σύνταξης (συμπεριλαμβανομένων τ(ον ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών ταμείων που καταβάλουν εφάπαξ). Ο σκοπός της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η εξασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας των ταμείων αυτών και η διασφάλιση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος. Η αναθεώρηση θα πρέπει να επιτύχει: τη μείωση του αριθμού των υφιστάμενων ταμείων, την κατάργηση των ανισορροπκον στα ελλειμματικά ταμεία, τη σταθεροποίηση των τρεχουσών δαπανών σε βιώσιμο επίπεδο, μέσω καταλλήλων προσαρμογών που θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου 2012, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων μέσω της αυστηρής σύνδεσης των εισφορών με τις παροχές. Η μεταρρύθμιση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του περιορισμού της συνολικής (περιλαμβάνουσας τα συστήματα της κύριας, ανταποδοτικής, επικουρικής και κάθε άλλης σχετικής σύνταξης, καθώς και την 

καταβολή εφάπαξ κατά την συνταξιοδότηση) αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών του δημοσίου τομέα, κατά την περίοδο 2009-2060, σε κάτοί από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η μεταρρύθμιση των δευτερευόντων (επικουρικών) ταμείων σχεδιάζεται σε στενή διαβούλευση με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ και η εκτιμώμενη επίπτωσή της στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα επικυρώνεται από την 19 



Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ε.Ε. Οι παράμετροι του νέου συστήματος 
πλασματικών καθορισμένων εισφορών δευτερεύουσας σύνταξης (notional defined-
contributions) εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία, όπως θα 
αξιολογηθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 

Αν οι προβλέψεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δείξουν ότι, ακόμη και μετά τις 
μεταρρυθμίσεις των ταμείων επικουρικής σύνταξης, η εκτιμώμενη αύξηση της 
συνολικής δαπάνης δημοσίων συντάξεων θα υπερβεί το όριο των 2,5 ποσοστιαίων 
μονάδίον του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2060, η Κυβέρνηση αναθεωρεί επίσης τις 
βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος όπως αυτές ορίζονται από το 
νόμο 3863/2010. Η αναθεώρηση σχεδιάζεται σε στενή διαβούλευση με το προσωπικό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. 

Η Κυβέρνηση αναθεωρεί σημαντικά τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων και μεκόνει την κάλυψη σε όχι περισσότερο από το 10% του εργατικού 
δυναμικού. Η νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Νόμος 3863/2010) θα 
τεθεί σε εφαρμογή από την 111 Ιουλίου 2011 σε όλους τους υπάρχοντες και μελλοντικούς 
υπαλλήλους. 

Η Τράπεζα της Ελλάδας δεσμεύεται να μην παραχιορεί συνταξιοδοτικά προνόμια στο 
προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού 
ταμείου της έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με εκείνες του ΙΚΑ. 

Αμυντικές  δαπάνες 

Το νέο Εθνικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Στρατιωτικών Προμηθειών, 2011-2025, το 
οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί το Μάιο του 2011, προβλέπει μια μείωση των 
αμυντικών δαπανών, η οποία θα συνεισφέρει διαρκώς στη δημοσιονομική εξυγίανση, 
χωρίς να επηρεάζεται το αξιόμαχο των εθνικών αμυντικών δυνάμεων. 

Διαχείριση  περιουσιακών στοιχείων 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, 
συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχο>ν σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες επιχειρήσεις, 
και των εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων. Παρέχει επίσης μια αποτίμηση της 
εμπορικής αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η καταγραφή θα συνεχίσει να 
επικαιροποιείται μέχρι το τέλος του έτους έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εκτενής. 

Η Κυβέρνηση συστήνει μία Γενική Γραμματεία Ακίνητης Περιουσίας προκειμένου να 
βελτκοθεί ο συντονισμός και να επιταχυνθεί η αποκρατικοποίηση και το πρόγραμμα 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
δημιουργία ειδικών επενδυτικών σχημάτων. 
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Στη βάση αυτής της καταγραφής, τα σχέδια αποκρατικοποιήσεων αναθεωρούνται και επιταχύνονται στοχεύοντας συνολικά σε έσοδα τουλάχιστον 15 δις ευρώ στη διάρκεια του προγράμματος. Ο ρυθμός αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Η Κυβέρνηση αποκρατικοποιεί το μερίδιο της στο Casino Mont Parnes και επεκτείνει την παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Εκσυγχρονισμός  του συστήματος  υγειονομικής περίθαλψης Η Κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων, μέσω: της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους γιατρούς βάσει της δραστικής ουσίας, του ορισμού ενός χαμηλότερου κόστους συμμετοχής των ασθενών για τα γενόσημα φάρμακα που έχουν ουσιωδώς χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς (κάτω από το 60 τοις εκατό της τιμής αναφοράς) με βάση την εμπειρία κρατών-μελών της Ε.Ε., του καθορισμού της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60% των 

επωνύμα)ν φαρμάκων που έχουν παρόμοια δραστική ουσία. Η Κυβέρνηση επεκτείνει την χρήση του συστήματος της προκαθορισμένης ανά επίσκεψη και με ανώτατο όριο αμοιβής του γιατρού, το οποίο χρησιμοποιείται  σήμερα από τον ΟΑΕΕ, σε όλες τις συμβάσεις μεταξύ τιον ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των γιατρών με τους οποίους αυτά συμβάλλονται. Ο νέος μηχανισμός πληρωμής αρχίζει, για κάθε νέα σύμβαση που ανανεώνεται το 2011 και, για όλες τις συμβάσεις, από το 2012. Καθορίζει έναν ελάχιστο αριθμό ασθενών ανά γιατρό, με βάση την εμπειρία άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. Η Κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξίσωσης μεταξύ των ταμείων σε ό,τι αφορά στα ποσοστά των εισφορών και στα πακέτα των ελαχίστων παροχών, με στόχο την πλήρη εξίσωσή τους μέχρι το 2012, με βάση το Νόμο 3655/2008. Για τον περιορισμό των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών, η Κυβέρνηση: αναπροσαρμόζει τον κανονισμό για τα δημόσια νοσοκομεία εφαρμόζοντας κοινή 

διαχείριση/ κοινή λειτουργία μεταξύ νοσοκομείων μικρής κλίμακας και μεγάλων νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια, αναθεωρεί τη δραστηριότητα των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση ή η θεραπεία του καρκίνου όπου είναι εφικτό, σε περιοχές με περισσότερα από ένα νοσοκομεία (εξαιρουμένων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων) προβλέπει την χρήση ενός συστήματος κοινής διαχείρισης/ κοινής λειτουργίας, 21 



αυξάνει την κινητικότητα του προσωπικού εντός και αναμεταξύ των 
υγειονομικών περιφερειών. 

Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας που 
δημιουργήθηκε στο τέλος του 2010 παρουσιάζει μέχρι το τέλος Μαΐου 2011, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, την τελική έκθεσή της 
με προτάσεις πολιτικής και με συγκεκριμένες συστάσεις για την αναθεώρηση των 
πολιτικών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Η έκθεση και οι προτάσεις πολιτικών 
καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: 

Την διακυβέρνηση του συστήματος υγείας με στόχο τον περιορισμό του 
κατακερματισμού του συστήματος, 
Τη χρηματοδότηση: συγκέντρωση, συλλογή και διανομή των κονδυλίων, 
Την εναρμόνιση των πακέτων παροχών υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των 
διαφόρων ταμείων, 
Την παροχή υπηρεσιών και κινήτρων για τους πάροχους, συμπεριλαμβανομένων: 
* της σύνδεσης μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας παροχής υπηρεσιών, 
* της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης έναντι της εξειδικευμένης 

και της νοσοκομειακής περίθαλψης, 
* της αποδοτικότητας στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
* της κατανάλ(»σης φαρμάτων, 
* των ανθρώπινων πόρων, 
Τις προτεραιότητες για την δημόσια υγεία, την προοιθηση της υγείας και την 
πρόληψη των ασθενειών, 
Την συλλογή στοιχείων, την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την 
αξιολόγηση απόδοσης, 
Τους μηχανισμούς ελέγχου των δαπανών. 

Η έκθεση θα προβλέπει ποσοτικούς στόχους στους πιο πάνω τομείς έτσι ώστε να 
συμβάλει στην διατήρηση των δαπανών για την υγεία ως ποσοστού του ΑΕΠ σταθερών 
στο, ή κάτω από το, 6 τοις εκατό. Με βάση την έκθεση αυτή, η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα 
σχέδιο δράσης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011, συμπεριλαμβανομένου και ενός 
χρονοδιαγράμματος για συγκεκριμένες δράσεις. 

Λογιστική  και έλεγχος 

Εσιοτερικοί ελεγκτές διορίζονται σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. 

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μηχανογράφησης των νοσοκομείων 
επιτρέπει την μέτρηση της δραστηριότητας των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. 
Προς τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση ορίζει ένα βασικό σύνολο δεικτών μέτρησης της 
δραστηριότητας και των δαπανών σε συμφωνία με τις βάσεις δεδομένων υγείας της 
Eurostat, του ΟΟΣΑ και της ΠΟΥ. Η ΕΛΣΤΑΤ αρχίζει να παρέχει στοιχεία σύμφωνα με 
το Σύστημα Εθνικής Υγείας (κοινή άσκηση συγκέντρωσης ερωτηματολογίων). 
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Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων επιτρέπει τη δημιουργία ενός βασικού συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ασθενούν. 

Μέχρι το τέλος Μαΐου, η Κυβέρνηση αρχίζει να δημοσιεύει μηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων από το τέλος του αντιστοίχου μηνός (βλέπε Παράρτημα 1). Διαχείριση  μισθών και ανθρώπινων πόρων στον  τομέα της  υγειονομικής περίθαλψης Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, εκπονούν μία τακτική ετήσια έκθεση (η πρώτη έκθεση πρόκειται να δημοσιευθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2011) σχετικά με την διάρθρωση και τα επίπεδα των αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών για συμβούλους και γιατρούς) καθώς και τον όγκο και τη δυναμική της απασχόλησης στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα ταμεία υγειονομικής περίθαλψης. Η έκθεση θα παρουσιάζει σχέδια για την κατανομή των ανθριοπίνων πόρων για την περίοδο μέχρι το 2013. Προσδιορίζει οποιοδήποτε σχέδιο για την ανακατανομή ειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού μέσα στο ΕΣΥ και τα ταμεία υγειονομικής περίθαλψης . 

iii. Ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα Η Κυβέρνηση μεταφέρει 1.000 εκατομμύρια ευρώ σε έναν ειδικό λογαριασμό ανοιγμένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα κεφάλαια από τον λογαριασμό αυτό θα αποδεσμεύονται τακτικά προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για να εξασφαλιστεί ότι το τελευταίο διατηρεί ένα υπόλοιπο μετρητοί 1.500 εκατομμυρίων ευρώ και εφόσον η αξιολόγηση του προγράμματος για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διαπιστώσει ότι οι πόροι αυτοί είναι απαραίτητοι. Η αποδέσμευση των κεφαλαίων 0α γίνεται μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ rnt το ΔΝΤ. Η αύξηση κεφαλαίου της ΑΤΕ να έχει ολοκληρωθεί. Το ΤΧΣ να είναι πλήρως στελεχωμένο. Η Τράπεζα της Ελλάδος προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να ενδυναμώσει την εποπτεία των τραπεζών, Η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει μία διαγνωστική αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιριών. ΐν.  Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις Εκσυγχρονισμός  της δημόσιας διοίκησης 23 



Λειτουργικές  αξιολογήσεις 

Η Κυβέρνηση αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της ανεξάρτητης 
λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και των 
συστάσεων επιχειρησιακής πολιτικής. Η λειτουργική αξιολόγηση το>ν υπαρχόντοιν 
κοινωνικοί προγραμμάτο>ν οριστικοποιείται. 

Διαχείριση  μισθών και ανθρωπίνων  πόρων στον  δημόσιο τομέα 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία που καθιερώνει ένα απλοποιημένο σύστημα αμοιβών 
που καλύπτει τον βασικό μισθό και τα επιδόματα και το οποίο εφαρμόζεται σε όλους 
τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα εξασφαλίζοντας ότι οι αποδοχές αντανακλούν την 
παραγωγικότητα και τα καθήκοντα: αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι μέρος μιας 
ευρύτερης μεταρρύθμισης στη διαχείριση των Ανθρο)πίνων Πόρων στον δημόσιο τομέα. 

Δημόσιες  συμβάσεις 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μία ενδελεχή επισκόπηση του συστήματος προσφυγών κατά 
των διαδικασιών ανάθεσης και του ρόλου που πρέπει να αποδοθεί στην Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων σε συμφωνία με την Ευρο)παϊκή Επιτροπή. 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μία αξιολόγηση για να εντοπίσει τις περιοχές όπου μπορεί 
να αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος δημοσίων συμβάσεων εκτός Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων όπως καθορίζεται στο Σχέδιο Δράσης. Η επισκόπηση 
περιλαμβάνει συμπεράσματα και δράσεις σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κλειστά  επαγγέλματα 

Η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την προβολή μέσω διαφήμισης από τα ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα και για τις δραστηριότητες πολλαπλών αντικειμένων, σύμφωνα με την 
Οδηγία των Υπηρεσιο'ιν. 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί όλα τα προεδρικά διατάγματα που είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή του νόμου για την ταχεία διαδικασία αδειοδότησης για τα τεχνικά 
επαγγέλματα, τις κατασκευαστικές δραστηριότητες και τα επιχειρηματικά πάρκα. 

Αναγνώριση επαγγελματικών  προσόντων 

Η Κυβέρνηση αίρει απαγορεύσεις για να εξασφαλίσει ότι οι κάτοχοι πτυχίων από 
παραρτήματα πανεπιστημίων από άλλα Κράτη-μέλη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να 
εργάζονται στην Ελλάδα κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τους κατόχους ελληνικοί 
τίτλων. 
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Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού  συστήματος Η ανεξάρτητη ομάδα δράσης για την εκπαίδευση δημοσιεύει ένα αναλυτικό προσχέδιο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην χρήση των 

πόρων στο σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης. Το προσχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής που το Υπουργείο Παιδείας λαμβάνει υπόψη προς ι>λοποίηση. Ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την αναθεώρηση για την ενδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα πρέπει να στελεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό. Ποσοτικοί στόχοι για τον αριθμό των ελέγχουν που πρέπει να εκτελούνται θα πρέπει να τεθούν για την Επιθεο'φηση Εργασίας. Η Κυβέρνηση προσαρμόζει τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας έτσι ώστε να απαιτείται η καταχώρηση των νέων εργαζομένων πριν αρχίσουν να εργάζονται. Βελτίωση  του επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και ενίσχυση  του ανταγωνισμού στις 

ανοικτές  αγορές Οδηγία  των υπηρεσιών Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία για τους τομείς υπηρεσιών της γεωργίας, τα>ν μεταφορών, της εργασίας, των τεχνικών υπηρεσιών, των υγειονομικών εγκαταστάσεων, της πρόνοιας, του χονδρεμπορίου και άλλων προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στην έκθεση προόδου του τετάρτου τριμήνου του 2010. Η Κυβέρνηση καθορίζει, για οποιουσδήποτε εναπομείναντες κλάδους, ένα χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση κλαδικής νομοθεσίας μέχρι το τέλος του 2011, η οποία θα εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας των Υπηρεσιών. Κλαδικοί  οδηγοί  ανάπτυξης Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία και αναλαμβάνει άλλες διαρθρωτικές δράσεις για την εφαρμογή των ευρημάτων της έκθεσης η οποία αναλύει την δυνητική συμβολή του τομέα του τουρισμού στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην 

ελληνική οικονομία. Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία και αναλαμβάνει άλλες διαρθρωτικές δράσεις για την εφαρμογή των ευρημάτων της έκθεσης η οποία αναλύει την δυνητική συμβολή του τομέα του λιανικού εμπορίου στην ευελιξία πον τιμών, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία. 25 



Επιχειρηματικό  περιβάλλον 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία για να απλοποιήσει και να συντομεύσει τις 
διαδικασίες για την ολοκλήρωση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των έργων που 
υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και του απαιτούμενου χρόνου για τις 
διαδικασίες έγκρισης στα επίπεδα του μέσου όρου της Ε.Ε. 

Η Κυβέρνηση υλοποιεί ένα σχέδιο δράσης για την κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής 
στο μητρώο εξαγωγέων του εμπορικού επιμελητηρίου για την απόκτηση πιστοποιητικού 
προέλευσης. 

Η Κυβέρνηση επανεξετάζει και κιοδικοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο των εξαγιογιον (π.χ. 
τον Νόμο 936/70 και το Νομοθετικό Διάταγμα 3999/59), απλοποιεί την διαδικασία 
τελο)νειακής εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και δίνει σε μεγάλες 
επιχειρήσεις ή βιομηχανικές περιοχές τη σχετική δυνατότητα να βεβαιώνουν την 
εκκαθάριση φορτίων αντί των τελωνείων.. 

Αύξηση  των ρυθμών απορρόφησης από τα διαρθρωτικά ταμεία  και το ταμείο 
συνοχής 

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για τις αιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση 
από τα διαρθροπικά ταμεία και το ταμείο συνοχής της Ε.Ε. όπως ορίζονται στον πιο 
κάτω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους θα μετράται βάσει πιστοποιημένων 
στοιχείων. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση επιτυγχάνει έναν εξαμηνιαίο στόχο υποβολής 5 
αιτήσεων για μεγάλα έργα στην Επιτροπή. Παρέχει στοιχεία για τις δαπάνες για τα μη 
στοχευμένα μέτρα κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) (de minimis) 
που δηλώθηκαν στην Επιτροπή το 2010. 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί και εφαρμόζει τις κατάλληλες πράξεις για την εξασφάλιση της 
ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων μέσα 
στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Πίνακας 1: Στόχοι για τις αιτήσεις πληρωμών για την απορρόφηση από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (προγραμματική περίοδος 2007-2013) που θα 
υποβληθούν μεταξύ 2010 και 2013 (σε εκατομμύρια ευρώ) 

2010 2011 2012 2013 
Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 
Ταμείο και Ταμείο Συνοχής 

Στόχος: 
2 330.0 
Έκβαση: 
2 372.4 

2 600 2 850 3 000 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα- Στόχος: 
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μείο 420.0 Έκβαση: 447.6 750 880 890 

Στόχος για το πρώτο μισό του έτους _ 1 105 1 231 1 284 Στόχος για το δεύτερο μισό του έτους 2 245 2 499 2 606 Συνολικός ετήσιος στόχος Στόχος: 2 750 Έκβαση: 2 820 3 350 3 730 3 890 
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3. Δράσεις για την έκτη αξιολόγηση (δράσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011) 

ΐ.  Δημοσιονομική εξυγίανση 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρά τον προϋπολογισμό για το 2011 σύμφωνα με το 
παρόν Μνημόνιο. Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα εφόσον 
χρειαστεί για την συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους. 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα νόμο για την εξίσωση της φορολογίας του πετρελαίου 
θέρμανσης - με ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου 2011 και εφεξής - με στόχο την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την απόδοση τουλάχιστον 400 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2011, με μία μεταφορά 320 εκατομμυρίων ευρώ το 2012, εξαιρουμένων των 
ειδικών μέτρων για την προστασία των λιγότερο ευημερούντων στρωμάτων του 
πληθυσμού. 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2012 στοχεύοντας στην 
περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
και περιλαμβάνοντας την αναλυτική παρουσίαση των μέτρων προσαρμογής που 
ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2 τοις εκατό του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένου και το)ν 
ακόλουθων μέτρων (τα μέτρα αυτά και η απόδοσή τους θα επαναξιολογηθεί κατά την 
τέταρτη αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη την μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική 
στρατηγική): 

Μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα επιπλέον του κανόνα της 1 
πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις.' Η μείωση των εργαζομένων στον δημόσιο 
τομέα επιπλέον του κανόνα 1 προς 5 θα πρέπει να αποφέρει εξοικονόμηση 
τουλάχιστον 600 εκατομμυρίων ευρώ, 
Καθιέρωση ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποσά, για ένα 
συνολικό ποσό τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ, 
Συνέχιση της επέκτασης της βάσης του φόρου επί των ακινήτων με 
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η οποία θα αποδώσει πρόσθετα 
έσοδα τουλάχιστον 200 εκατομμυρίου ευρώ, 
Συνέχιση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα 
συνεισφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ προς μείωση του 
ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, 
Πάγωμα στις ονομαστικές αυξήσεις των συντάξεων, που θα αποφέρει 
εξοικονόμηση τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων ευρώ, 
Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης 
των επιτηδευματιών, με στόχο την συγκέντρωση τουλάχιστον 100 εκατομμυρίου 
ευρώ επιπλέον, 

5 Ο κανόνας εφαρμόζεται επίσης στο προσωπικό που μετατίθεται από τις δημόσιες επιχειρήσεις υπό 
αναδιάρθρωση σε φορείς του δημοσίου. 
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Μείωση των τρεχουσών και των κεφαλαιακών επιδοτήσεων προς δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 800 εκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα της αναδιάρθριοσής τους, Επιδόματα ανεργίας με εισοδηματικά κριτήρια (με στόχο την εξοικονόμηση 500 

εκατομμυρίων ευρώ), Είσπραξη επιπλέον εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων κατά τουλάχιστον 225 εκατομμυρίων ευρώ από την εφάπαξ πώληση αδειών και αύξηση της ετήσιας απόδοσης από δικαιο')ματα κατά 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ με στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον, Πλήρης εφαρμογή του πράσινου φόρου και αύξηση της ετήσιας απόδοσής του κατά τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ, Αύξηση της είσπραξης του ειδικού τέλους στα αυθαίρετα κτίσματα κατά 100 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, Μείωση της εγχώριας χρηματοδότησης για επενδύσεις κατά τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα πραγματικά επίπεδα του 2011, ταυτόχρονα με την αύξηση των εσόδων με την παραχώρηση προτεραιότητας σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής της Ε.Ε. 

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις Φορολογική μεταρρύθμιση Η Κυβέρνηση παρουσιάζει νομοθεσία για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την αύξηση των εσόδων με προοδευτικό τρόπο και την διευκόλυνση μιας πιο αποδοτικής φορολογικής διοίκησης. Διαχείριση  περιουσιακών στοιχείων Στην βάση της καταγραφής των εμπορικά αξιοποιήσιμων στοιχείων ακίνητης περιουσίας του δημοσίου (η οποία θα δημοσιευθεί μέχρι τον Ιούνιο), η Κυβέρνηση εκπονεί ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, και αναθεωρεί τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις που έχουν προγραμματισθεί για το 2011 -13 και παρατείνει το σχέδιο μέχρι το 2015. 

Η Κυβέρνηση αποκρατικοποιεί τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και τα Κρατικά Λαχεία. Εκσυγχρονισμός  του συστήματος  υγειονομικής περίθαλψης Η Κυβέρνηση αρχίζει την υλοποίηση των μέτρων που έχει συστήσει η ανεξάρτητη ομάδα για την υγειονομική περίθαλψη. 29 



iii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

Ενίσχυση  των Θεσμών της αγοράς εργασίας 

Η Κυβέρνηση προωθεί, παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των νέων ειδικών 
επιχειρησιακών συμβάσεων. Εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει τυπικό ή ουσιαστικό κώλυμα 
για τις συμφωνίες αυτές και ότι αυτές συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση της εξέλιξης των 
μισθών με την εξέλιξη της παραγωγικότητας σε επίπεδο της επιχείρησης και, ως 
αποτέλεσμα, προωθούν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν και διατηρούν θέσεις 
εργασίας. Εκπονεί μια έκθεση σχετικά με την αξιολόγησή τους. Οποιαδήποτε αναγκαία 
τροποποίηση στον νόμο για τις κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις υιοθετείται πριν 
το τέλος Ιουλίου 2011. 

Εκσυγχρονισμός  της δημόσιας διοίκησης 

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της «Ατζέντας Καλύτερης 
Νομοθέτησης» για την μείωση τίον διοικητικοί βαρών κατά 20 τοις εκατό σε σύγκριση 
με το 2008. 

Δημόσιες  συμβάσεις 

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις (e-
procurcmcnt) είναι πλήρως λειτουργικό και δημιουργεί έναν κοινό δικτυακό τόπο για 
την δημοσίευση όλων των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεο)ν καθώς και των εκβάσεών 
τους. 

Βελτίωση  του επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και ενίσχυση  του ανταγωνισμού σε 
ανοικτές  αγορές 

Η Κυβέρνηση αλλάζει την νομοθεσία με σκοπό την άμβλυνση των φορολογικών 
εμποδίων στις συγχοινεύσεις και τις εξαγορές, όπως η μη μεταφορά συσσωρευμένων 
ζημιών, μαζί με την επιχείρηση και ο περίπλοκος υπολογισμός του 'πλεονάζοντος 
κέρδους' (Νόμος 3522/2006, Αρθρο 11) στην μεταβίβαση ιδιωτικών εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης. 

Επιχειρηματικό  περιβάλλον 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μία αξιολόγηση το>ν επιπτώσεων του Νόμου 3853/2010 για 
την απλοποίηση των διαδικασιοϊν για την σύσταση εταιριών όσον αφορά στην 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. 

Η Κυβέρνηση καταργεί την υποχρέο)ση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του 
εμπορικού επιμελητηρίου για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού προέλευσης. 
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Κλειστά  επαγγέλματα Σε εφαρμογή του νέου νόμου για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, η Κυβέρνηση 

υιοθετεί εγκαίρως τα απαραίτητα διατάγματα, διοικητικές αποφάσεις ή εγκυκλίους. Οι περιορισμοί που επαναφέρονται θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον, την ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η Κυβέρνηση ακολουθεί διαδικασία ευρείας διαβούλευσης πριν από την υιοθέτηση αυτών των περιορισμών. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει μία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κλειστά (ρυθμιζόμενα) επαγγέλματα προκειμένου να εκτιμήσει αν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. Οδηγία  των υπηρεσιών Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το σημείο μοναδικής επαφής (ΣΜΕ) είναι πλήρως λειτουργικό και ότι η ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών είναι δυνατή σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών. Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού  συστήματος 

Η Κυβέρνηση εκπονεί, και αρχίζει να εφαρμόζει, ένα σχέδιο δράσης για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχει προτείνει η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας για την παιδεία. Αύξηση  των ρυθμών απορρόφησης κονδυλίων  από τα διαρθρωτικά ταμεία  και το ταμείο  συνοχής Η Κυβέρνηση εισάγει ένα εσωτερικό πιλοτικό διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για την έγκριση προτάσεων έργων και για την υλοποίηση δημοσίων έργων. 
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4. Δράσεις για την έβδομη αξιολόγηση (δράσεις που πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τετάρτου τριμήνου του 2011) 

ί. Δημοσιονομική εξυγίανση 

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τον στόχο για το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης του 2011 που 
συνίσταται σε έλλειμμα όχι μεγαλύτερο από 17.065 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 
κριτήρια ποσοτικής απόδοσης. 

Το Κοινοβούλιο υιοθετεί τον τελικό προϋπολογισμό για το 2012 με στόχο μία περαιτέρω 
μείωση του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης, το οποίο, σε όρους ESA95, δεν θα πρέπει 
να υπερβεί τα 14.916 εκατομμύρια ευρώ. 

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις 

Διαχείριση  περιουσιακών στοιχείων 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει το δεύτερο μέρος της καταγραφής των κρατικών 
περιουσιακών στοιχείων. 

Η Κυβέρνηση αποκρατικοποιεί την ΔΕΓ1Α, την ΑΑΡΚΟ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (τουλάχιστον 
κατά το 49 τοις εκατό, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης της διοίκησης μαζί με 
τους νέους μετόχους) και πωλεί φορείς ειδικού σκοπού παραχώρησης σε σχέση με την 
Εγνατία Οδό και επιταχύνει την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας 

Εκσυγχρονισμός  του συστήματος  υγειονομικής περίθαλψης 

Η Κυβέρνηση καθορίζει στα νοσοκομεία ένα σύστημα κοστολόγησης ανά περιστατικό, 
το οποίο θα χρησιμοποιείται  για σκοπούς σύνταξης προϋπολογισμού των νοσοκομείων 
από το 2013. 

Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των ειδικών σε θέματα υγείας εκπονεί μία έκθεση 
υλοποίησης αξιολογώντας τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα. 

ili. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

Εκσυγχρονισμός  της δημόσιας διοίκησης 

Λειτουργικοί  έλεγχοι 

Η Κυβέρνηση αξιολογεί τα αποτελέσματα της δεύτερης (τελικής) φάσης της 
ανεξάρτητης λειτουργικής αξιολόγησης της κεντρικής διοίκησης. Μ Κυβέρνηση υιοθετεί 
νομοθεσία και μέτρα για την υλοποίηση των συστάσεων της προ'πης φάσης της 
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λειτουργικής αξιολόγησης της δημοσίας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο και του πλήρους ελέγχου τον υφισταμένων κοινωνικιον προγραμμάτων. 

Δημόσιες  συμβάσεις Έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και παροχή των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση της αποστολής, των στόχων, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της, όπως ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης. Βελτίωση  του επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και ενίσχυση  του ανταγωνισμού σε ανοικτές  αγορές Ενέργεια Η Κυβέρνηση καταργεί τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τους πελάτες, εκτός των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων {όπως ορίζεται στο δεύτερο και το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας). Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού  συστήματος 

Η Κυβέρνηση αρχίζει να δημοσιεύει μία εξαμηνιαία έκθεση προόδου για την εφαρμογή του νόμου για την διασφάλιση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση. Αύξηση  των ρυθμών απορρόφησης κονδυλίων  από τα Διαρθρωτικά Ταμεία  και το Ταμείο  Συνοχής Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για τις αιτήσεις πληρωμών σχετικά με την απορρόφηση από τα διαρθρονακά ταμεία και το ταμείο συνοχής της Ε.Ε. όπως ορίζονται στον Πίνακα 1. Η επίτευξη των στόχων θα κριθεί βάσει πιστοποιημένων στοιχείων. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση υποβάλει 5 πρόσθετες αιτήσεις μεγάλων έργων στην Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί ένας ετήσιος στόχος υποβολής 10 μεγάλων έργων. Για την επίτευξη των στόχων του ρυθμού απορρόφησης, η προσφυγή σε μη στοχευμένα μέτρα κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί. Η Κυβέρνηση παρέχει στοιχεία δαπανών για τα μη στοχευμένα μέτρα κρατικής 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθριοτικά ταμεία. Η Κυβέρνηση εισάγει ένα πλήρως λειτουργικό διαδικτυακό εργαλείο ανοικτής πρόσβασης για την παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης προτάσεων έργων και για την υλοποίηση δημοσίων έργων. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η διοικητική ικανότητα όλων των διοικητικών αρχάιν και των ενδιάμεσων φορέων επιχειρησιακών προγραμμάτων υπό το πλαίσιο του ΕΣΠΑ 33 



2007-13 έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 (διαχείριση 
ποιότητας). 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μία έκθεση για τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας που 
αξιολογεί την πρόοδο στη διασφάλιση της ταχείας απορρόφησης των κονδυλίων των 
διαρθρωτικών ταμείων και προτείνει βελτιώσεις όπου είναι αναγκαίο. 

Η Κυβέρνηση εκπονεί μία αξιολόγηση επιπτώσεων των νομοθετικών μέτρων από το 
2010 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων 
και του ταμείου συνοχής από τον Μάιο και υποδεικνύει οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα. 
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5. Δράσεις για την όγδοη αξιολόγηση (δράσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012) ϊ. Δημοσιονομική εξυγίανση 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρά τον προϋπολογισμό του 2012 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο και την Απόφαση Συμβουλίου ΕΚ/320/2010. ΐΐ.  Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις Ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής  μεταρρύθμισης Η Κυβέρνηση εφαρμόζει την μεταρρύθμιση των δευτερευόντων/ επικουρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, συγχωνεύοντας ταμεία και αρχίζοντας τον υπολογισμό των παροχών στην βάση του νέου συστήματος πλασματικών καθορισμένων εισφορών ("Notional Defined-Contribution").  Η Κυβέρνηση παγώνει τις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις και περιορίζει τα ποσοστά αναπλήρωσης για συσσωρευμένα δικαιώματα σε ελλειμματικά ταμεία, στην βάση αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη δεν είναι έτοιμη, τα ποσοστά αναπλήρωσης μειώνονται, από την Γ1 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να 

αποφευχθούν τα ελλείμματα. Όλα τα ταμεία εγκαθιστούν ένα μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης. Εκσυγχρονισμός  του συστήματος  υγειονομικής περίθαλψης Τιμολόγηση  των φαρμάκων Από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ' αποκοπή ποσό ή μία κατ' αποκοπή αμοιβή σε συνδυασμό με ένα μικρό περιθώριο κέρδους με στόχο την μείίοση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε όχι περισσότερο από 15 τοις εκατό. Λογιστική  και έλεγχος Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης αρχίζουν να δημοσιεύουν μία ετήσια έκθεση για τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων. Ατομικές εκθέσεις συνταγογράφησης αποστέλλονται 

τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) σε κάθε γιατρό. Η ετήσια έκθεση και οι ατομικές εκθέσεις συνταγογράφησης εξετάζουν την συνταγογραφική συμπεριφορά με ιδιαίτερη αναφορά στα πιο δαπανηρά και περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα. 35 



Παράρτημα 1. Παροχή στοιχείων 

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, τα ακόλουθα στοιχεία θα τίθενται στην διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σε τακτική βάση. 

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών 
Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την 
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανά 
κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά 
υπουργείο). 
(Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

Μηνιαία, 15 ημέρες μετά το τέλος 
κάθε μήνα. Τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται και σε 
επόμενες δημοσιεύσεις σε περίπτωση 
αναθεώρησης. 

Επικαιροποιημένα μηνιαία στοιχεία για την 
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 
υπόλοιπο του έτους, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάλυσης ανά κύρια κατηγορία εσόδων 
και δαπανών και ανά υπουργείο. 
(Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

Μηνιαία, 30 ημέρες μετά το τέλος 
κάθε μήνα. 

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία σε ταμειακή 
βάση για φορείς της γενικής κυβέρνησης εκτός 
του κράτους. 
(Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο 
Οικονομικών) 

Μηνιαία, 30 ημέρες μετά το τέλος 
κάθε μήνα. Τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται σε 
επόμενες δημοσιεύσεις σε περίπτωση 
αναθεώρησης. 

Μηνιαία στοιχεία για την μισθολογική δαπάνη 
του Δημοσίου (της γενικής κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης σε 
ονομαστικούς μισθούς και επιδόματα που 
καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους 
ανά υπουργείο και δημόσιο φορέα), τον αριθμό 
των υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένης μιας 
ανάλυσης ανά υπουργείο και δημόσιο φορέα 
εκτός της κεντρικής κυβέρνησης) και τον μέσο 
μισθό (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
μεριδίων του βασικού μισθού, των επιδομάτων 
και των μπόνους). 
(Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από τα Υπουργεία 
Εσωτερικών  και Οικονομικών) 

Μηνιαία, 30 ημέρες μετά το τέλος 
κάθε μήνα (αρχής γενομένης από τον 
Ιούνιο 2010). 

Μηνιαία στοιχεία σχετικά με το προσωπικό: 
αριθμός υπαλλήλων, προσλήψεις, 
αποχωρήσεις, μεταθέσεις μεταξύ δημοσίων 
φορέων, ανά υπουργείο. 

Μηνιαία, 30 ημέρες μετά το τέλος 
εκάστου μηνός (αρχής γενομένης από 
τον Μάρτιο 2010). 

Εβδομαδιαία στοιχεία για την ταμειακή θέση 
της Κυβέρνησης με ανάλυση της χρήσης και 
της πηγής κεφαλαίου , καθώς και του αριθμού 
των καλυπτόμενων ημερών. 
(Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο 

Εβδομαδιαία κάθε Παρασκευή, με 
σημείο αναφοράς την προηγούμενη 
Πέμπτη. 
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Οικονομικών) Στοιχεία για την 'κάτω από την γραμμή' χρηματοδότηση φορέων της γενικής κυβέρνησης. 

(Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαία, όχι αργότερα από 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

και σε επόμενες δημοσιεύσεις σε περίπτο)ση αναθεώρησης. Στοιχεία για τις εκκρεμείς οφειλές (συμπεριλαμβανομένου και των ληξιπρόθεσμοι οφειλών) της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, το>ν νοσοκομείων και των νομικών προσώπιον. (Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο Οικονομικών στην  βάση αρχικών στοιχείων από διάφορα υπουργεία)) Τριμηνιαία, μέσα σε 55 ημέρες από την λήξη κάθε τριμήνου. Στοιχεία για το δημόσιο χρέος και για τις νέες εγγυήσεις που παρέχονται από την γενική κυβέρνηση προς δημόσιες επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Στοιχεία για οφειλές που πλησιάζουν στην λήξη (προγραμματισμένες εξαγορές ανά μήνα, διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμοι και 

μακροπρόθεσμων οφειλών). Στοιχεία για τις προγραμματισμένες μηνιαίες εκροές τόκων. (Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαία, μέσα σε ένα μήνα. 

Στοιχεία για τις δημόσιες επιχειρήσεις: έσοδα, δαπάνες, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών λήξης το>ν οφειλών των δημοσίων επιχειρήσεων). (Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο Οικονομικών) Μηνιαία, μέσα σε τρεις εβδομάδες από το τέλος εκάστου μηνός για τις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις Τριμηνιαία μέσα σε τρεις εβδομάδες από την λήξη κάθε τριμήνου για τις άλλες επιχειρήσεις. Τριμηνιαία για τις ημερομηνίες λήξης των υποχρεώσεων το>ν δημοσίων επιχειρήσεων. Μηνιαία αναφορά των συναλλαγών των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών (Τα  στοιχεία συλλέγονται  από τα Υπουργεία  Οικονομικών και Παιδείας) Μηνιαία, στο τέλος εκάστου μηνός. Μηνιαία αναφορά για την κίνηση των ειδικών 

λογαριασμών. (Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από το Υπουργείο Οικονομικών) 

Μηνιαία, στο τέλος εκάστου μηνός. 

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των μέτρων για τα οποία έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση στη διάρκεια του προγράμματος. (Η  έκθεση  καταρτίζεται  από το Υπουργείο Οικονομικών) Τριμηνιαία, πριν να αρχίσει ο αντίστοιχος απολογισμός. Μηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες υγειονομικής Μηνιαία, μέσα σε τρεις εβδομάδες 37 



περίθαλψης από τα ταμεία κοινωνικής 
ασφάλισης με χρονική υστέρηση τριών 
εβδομάδων από την λήξη του αντιστοίχου 
τριμήνου. 
(Τα  στοιχεία  συλλέγονται  από τα Υπουργεία 
Εργασίας  και Υγείας) 

από το τέλος κάθε μήνα. Έναρξη με 
δεδομένα του Ιανουαρίου 2011 για 
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ και από 
τον Απρίλιο 2011 για τα άλλα ταμεία. 

Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος 

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

Εβδομαδιαία, την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος -
συγκεντρωτικοί νομισματικοί ισολογισμοί το)ν 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Μηνιαία, 30 ημέρες από το τέλος 
εκάστου μηνός. 

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης 
χορηγούμενης από τις ελληνικές τράπεζες προς 
τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό/' 

Μηνιαία, 15 ημέρες από την λήξη 
εκάστου μηνός. 

Εξωτερικές χρηματοδοτικές ροές για το 
τραπεζικό σύστημα, τις επιχειρήσεις και τον 
δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων επίσης 
των αναμενομένων εξελίξεων για τους 
επόμενους 12 μήνες. 

Μηνιαία, 30 ημέρες από το τέλος 
εκάστου μηνός. 

Έκθεση για την κατάσταση ρευστότητας του 
τραπεζικού συστήματος. 

Εβδομαδιαία, την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Τριμηνιαία, 15 ημέρες από την λήξη 
εκάστου τριμήνου, ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα των στοιχείων. 

Έκθεση για τα αποτελέσματα των τακτικών 
τριμηνιαίων τεστ αξιολόγησης φερεγγυότητας 
υπό ακραίες συνθήκες. 

Τριμηνιαία, 15 ημέρες από την λήξη 
εκάστου τριμήνου, ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα των στοιχείων. 

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
καθώς και ανάλυση και αιτιολόγηση των 
μεταβολών των λογαριασμών. 

Εβδομαδιαία, την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

6 Όλες οι μορφές χρεογράφων και κεφαλαίου, καθώς και καθαρές καταθέσεις που παρέχονται στις 
θυγατρικές του εςοπερικού, 
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I. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 201 1 

Κύριον Dominique Strauss-Kahn: Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Washington D.C. Αγαπητέ Κύριε Strauss-Kahn: Στην συνημμένη επικαιροποίηση των Μνημονίων Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής που φέρουν ημερομηνίες 3 Μαΐου,  6 Αυγούστου και 8 Δεκεμβρίου 2010 (ΜΟΧΠ) περιγράφουμε τα βήματα προόδου και πολιτικής για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής κυβέρνησης το οποίο υποστηρίζεται από μία Συμφωνία Stand By. Η πρόοδος την οποία σημειώνουμε στο οικονομικό μας πρόγραμμα συνεχίζεται: 

• Τα κριτήρια της τριμηνιαίας ποσοτικής απόδοσης για το τέλος Δεκεμβρίου έχουν όλα εκπληρωθεί. Το έλλειμμα σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με το ESA95 ήταν πάνω από τον στόχο, αλλά όμως στο επίπεδο που είχε προβλεφθεί κατά τον χρόνο της τελευταίας αξιολόγησης, ενώ η συνολική μείωση του ονομαστικού ελλείμματος κατά το 2010 εκτιμάται ότι έχει ανέλθει στις 6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, υψηλότερα δηλαδή από ότι είχε προβλεφθεί ως στόχος. Όμως ενώ κατορθώσαμε να ελαττιόσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης ακριβώς στο τέλος του 2010, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την μη επίτευξη του ενδεικτικού στόχου. • Οι δημοσιονομικές - διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωράνε. Το διαρθρωτικό ορόσημο για μία αναλογιστική μελέτη των κυρίων συνταξιοδοτικών ταμείων τηρήθηκε. Ένα άλλο ορόσημο για την κατάργηση των εμποδίων στην αποτελεσματική φορολογική διοίκηση 

αναμένεται να τηρηθεί στα μέσα Μαρτίου (με την κατάθεση νόμου στη Βουλή να αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια για την αξιολόγηση). Το ορόσημο για τη μελέτη της δομής, του επιπέδου και της δυναμικής της απασχόλησης και των αποδοχών στο δημόσιο τομέα τηρήθηκε εν μέρει, και θα ολοκληρωθεί μέσα στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής. Παρομοίως, ένα ορόσημο το οποίο αφορά τη βελτίωση παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΛΣΤΑΤ επίσης τηρήθηκε εν μέρει, έχοντας 39 



σημειώσει καλή πρόοδο ως προς την υπογραφή Μνημονίων 
Συνεργασίας [MOUs] με φορείς παροχής δεδομένοι, και με την 
οριστικοποίηση κανονισμών οι οποίοι τώρα πρέπει τυπικά να 
εγκριθούν από την ΕΛΣΤΑΤ. Το συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικής 
και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής προβλέπει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα επόμενων δράσεων για την υποστήριξη του 
μεσοπρόθεσμου προγράμματος μας για δημοσιονομική εξυγίανση, 
μαζί με μεταρρυθμίσεις οος προς την διαχείριση εσόδων και 
δημοσίων οικονομικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

• Το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό. Οι ιδιωτικές 
τράπεζες σημείωσαν σημαντική επιτυχία στην άντληση κεφαλαίων, 
ενώ η αναδιάρθρωση κρατικών τραπεζών έχει ξεκινήσει. Η έκτακτη 
υποστήριξη ρευστότητας από την ΕΚΤ βοήθησε στην γεφύρωση του 
συστήματος μέχρι του σημείου που οι τράπεζες να μπορούν να 
αρχίσουν να υλοποιούν μεσοπρόθεσμα προγράμματα για την 
προσαρμογή της χρηματοδότησής τους (όπα»ς αναλύεται παρακάτω 
στο Μνημόνιο). Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι 
ικανοποιητικά χρηματοδοτημένο σε σχέση με τις προβλεπόμενες 
ανάγκες. 

• Η πρόοδος ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεχίζεται. Το 
ορόσημο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου 201 1-
13 τηρήθηκε, ενώ το ορόσημο για την αναμόρφωση των συλλογικών 
συμβάσεων τηρήθηκε εν μέρει (και θα χρειασθεί χρόνος για να 
εκτιμηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του). Το άνοιγμα το>ν 
κλειστών επαγγελμάτων έχει προωθηθεί με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε 
από το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο. Εγκρίθηκε νόμος που αφορά την 
αναδιάρθρωση το>ν δημοσίων επιχειρήσεων. Το συνημμένο μνημόνιο 
προβλέπει τις επόμενες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου ενός 
εκτεταμένου σχεδίου αποκρατικοποιήσείον και αξιοποίησης ακίνητης 
περιουσίας. 

Πάνω σε αυτή τη βάση, ζητούμε την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης 
βάσει της Συμφοινίας Stand By και την τέταρτη εκταμίευση βάσει της 
ανωτέρω συμφωνίας ποσού ύψους 3.604,5 εκατομμυρίων ΕΤΔ. 
Όπως παρατίθεται στον Πίνακα 1, ζητάμε οι υφιστάμενοι ενδεικτικοί 
στόχοι βάση της συμφωνίας, οι οποίοι αποτελούν ανώτατα και κατώτατα 
όρια του πρωτογενούς ταμειακού ισοζυγίου, των πρωτογενοιν δαπανών του 
κρατικού προϋπολογισμού, του αποθέματος χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης, των νέων εγγυήσεων της κεντρικής κυβέρνησης, και του 
εξωτερικού χρέους, για τις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου 2011, να 
μετατραπούν σε ποσοτικά κριτήρια απόδοσης. Όπως αναφέρεται 
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/.επτομερώς κατωτέρω, προτείνουμε επίσης νέα διαρθρωτικά ορόσημα: στον δημοσιονομικό τομέα, τη στήριξη της αναθεώρησης του πλαισίου ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, της ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης και τον ισχυρότερο έλεγχο και 

παρακολούθηση των δαπανών και ληξιπροθέσμων οφειλών. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την υποστήριξη του σχεδιασμού μεσοπροθέσμων προγραμμάτων χρηματοδότησης για τις τράπεζες. Και στον τομέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας και του παθητικού, την υποστήριξη εκπόνησης ενός εκτεταμένου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων (Πίνακας 2)· Πιστεύουμε ότι οι μορφές πολιτικής που διατυπώνονται στην επιστολή προθέσεων της 3ης Μαίου 2010 και στο ΜΟΧΠ καθώς και στις μετέπειτα επικαιροποιήσεις (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο) είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε οποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες εάν υπάρξει ανάγκη ανάλογα με τη μεταβολή των συνθηκών. Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την υιοθέτηση οποιωνδήποτε τέτοιων πολιτικών πρίν την αναθεώρηση το)ν πολιτικών που περιέχονται 

στην παρούσα επιστολή, σύμφωνα με την πολιτική του Ταμείου για τέτοιου είδους διαβουλεύσεις. Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στους κυρίους Juncker, Rehn και Trichet Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Προβόπουλος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
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Ο II, ΕΛΛΑΔΑ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ο ΧΡΗ Μ ΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
χ ζ 

Προοπτικές 
70 

1. Η οικονομία παραμένει σε πορεία σταθεροποίησης κατά το τέλος του 
2011. Η βιομηχανική παραγοίγή, το λιανικό εμπόριο και η οικοδομική 
δραστηριότητα καταδεικνύουν μία συνεχιζόμενη συρρίκνο)ση του 
παραγόμενου προϊόντος κατά την διάρκεια του πρώτου μισού του 2011. 
Παρ'όλα αυτά, οι πρόσφατες βελτιο'ισεις σε μερικούς προγνο)στικούς 
δείκτες (νέες βιομηχανικές παραγγελίες, βιομηχανικός κύκλος εργασιών 
προς τις ξένες αγορές και δείκτης οικονομικού κλίματος στον τομέα 
μεταποιήσεων), μαζί με μία θετική συνεισφορά των καθαρών εξαγο)γών 
στην αύξηση του ΑΕΠ στηρίζουν τις προβλέψεις του προγράμματος για 
σταθεροποίηση κατά το δεύτερο ήμισυ του 201 1. Για το σύνολο του έτους 
εξακολουθούμε να αναμένουμε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά περίπου 3 τοις 
εκατό. 

2. Ο πληθωρισμός παραμένει σε πορεία υποχώρησης σε μέσο όρο 
περίπου 2Υι  τοις εκατό το 2011. 
Η άνοδος, με βάση τα επίσημα στοιχεία του πληθο^ρισμού τον Δεκέμβριο 
ως αποτέλεσμα της ανόδουτων τιμών εισαγωγής πετρελαίου, αποτέλεσε 
έκπληξη , ωστόσο ο πληθοίρισμός σε σταθερούς φορολογικούς συντελεστές 
πλησιάζει το μηδέν. Με μία συνεχιζόμενα ασθενή εσωτερική ζήτηση και με 
συνεχή υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να τεθούν 
υπό έλεγχο οι πιέσεις το^ν τιμών τοιν βασικών αγαθών/εμπορευμάτων και η 
μεγάλη άνοδος των προκαθορισμένων τιμών και εμμέσων φόροιν. 

3. Η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται και το έλλειμμα του λογαριασμού 
τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να ελαττωθεί σύμφωνα και με τις 
προβλέψεις μέσα στο 2011. Η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας 
απέκτησε αρνητικό πρόσημο κατά το δεύτερο ήμισυ του 2010, 
συνεισφέροντας έτσι θετικά στη βελτίοιση της ανταγοινιστικότητας της 
Ελληνικής οικονομίας. Σε συνδυασμό με την ασθενή εσωτερική ζήτηση, 
αυτό αναμένεται να βοηθήσει έτσι ώστε να αντισταθμισθεί η επίπτωση των 
σημαντικά υψηλοτέρο>ν τιμών εισαγωγών (για το πετρέλαιο και τα άλλα 
εισαγόμενα βασικά αγαθά) και να οδηγήσει στη μείωση του ελλείμματος 
του λογαριασμού τρεχουσο>ν συναλλαγών περίπου στο 8 τοις εκατό του 
ΑΕΠ κατά το 201 1 (σε σύγκριση με την εκτίμηση για 11 τοις εκατό κατά το 
2010). 

4. Παραμένει ένας αριθμός προκλήσεων που πρέπει να υπερκερασθούν 
για να εξασφαλισθεί η ανάκαμψη. Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει 
σημαντική πρόοδο μέχρι σήμερα ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή, 
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αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για την εξασφάλιση μικροτέρου g ελλείμματος και χρέους, και να τοποθετηθεί η προσαρμογή αυτή σε περισσότερο βκοσιμες βάσεις. Παρομοίως, το πρόγραμμα έχει με επιτυχία 

μέχρι σήμερα διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά οι τράπεζες ακόμη βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη ρευστότητα του Ευρωσυστήματος και αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την εξασφάλιση περισσότερο βιώσιμων χρηματοδοτικών μοντέλων. Τέλος, θα πρέπει να σταθεροποιηθούν περισσότερο ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και ευμενείς συνθήκες από πλευράς προσφοράς έτσι ώστε να υποστηριχθεί μία ανάκαμψη που θα στηρίζεται στις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Το υπόλοιπο του μνημονίου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί το πλαίσιο πολιτικής του προγράμματος για την αντιμετώπιση αυτών των συνεχιζομένων προκλήσεων. Δημοσιονομική Πολιτική 5. Η παρούσα δημοσιονομική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να θέσει την εν εξελίξει δημοσιονομική προσαρμογή επί μιάς σαφώς βιώσιμης τροχιάς. Ενώ το 2010 παρουσιάστηκε μεγάλη μείωση στο 

έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA95, από \5Vi  τοις εκατό σε περίπου 9'Λ τοις εκατό του ΑΕΠ οι αδυναμίες στην είσπραξη εσόδων και στον έλεγχο των δαπανών διατηρήθηκαν (και επίσης εξακολούθησαν να υφίστανται ορισμένα προβλήματα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές). Για την μείωση, κατά βιώσιμο τρόπο, του ελλείμματος κάτω από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2014, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον προϋπολογισμό του 2011, να προσδιορίσουμε τα υπόλοιπα απαιτούμενα μέτρα διαρθρωτικής προσαρμογής και να επιταχύνουμε τις εργασίες μας για την ενίσχυση τιον δημοσιονομικών θεσμών και διαδικασιών. 6. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της να περιορίσει το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης σε ύψος 17 δισεκατομμύρια Ευρώ ((που αντιστοιχεί στο 7/4 του ΑΕΠ) κατά το 2011 μετρούμενο με βάσει το ESA95. Υπάρχουν κίνδυνοι για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι τρέχουσες τάσεις προσβλέπουν προς μια δημοσιονομική υστέρηση της τάξεως του 3Α τοις εκατό του ΑΕΠ καθ'όλο το έτος (εξ αιτίας χαμηλοτέρων 

προβλέψεων για έσοδα και εξ αιτίας αναθεωρημένων εκτιμήσεων για την απόδοση των μέτρων μας). Θα καθορίσουμε διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της υστέρησης μόλις οριστικοποιήσουμε τα λεπτομερή δημοσιονομικά διαρθρωτικά μεταρρυθμιστικά σχέδιά μας τον Μάρτιο (αναφορά σε αυτά γίνεται παρακάτω). Εν τω μεταξύ, για την εξασφάλιση της συνέχισης της εκπλήρο>σης των δημοσιονομικών στόχων θα υποεκτελούμε τον προϋπολογισμό. 43 



7. Μία έκθεση μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής τελεί υπό 
σύνταξη. Η έκθεση στρατηγικής θα θέτει ετήσια ανώτατα όρια δαπανών 
για τα επιμέρους αρμόδια υπουργεία και στόχους δημοσιονομικού 
ισοζυγίου για όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης μέχρι και το 2014. 
Επίσης θα ορίζει τα μέτρα που θα ληφθούν προς υποστήριξη αυτών τ<υν 
στόχων. Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν μόνιμα μέτρα ύψους περίπου 8 
τοις εκατό του ΑΕΠ, μερικά εκ των οποίων έχουν ήδη προσδιοριστεί στο 
πρόγραμμά μας του Μαΐου του 2010. Η έκθεση μεσοπρόθεσμης 
δημοσιονομικής στρατηγικής θα δημοσιευθεί για διαβούλευση κατά το 
τέλος Μαρτίου, θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν τα μέσα 
Απριλίου (διαρθρωτικό ορόσημο) και θα ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο 
μέχρι τα μέσα Μαΐου. Θα αποτελέσει δε τη βάση για τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού του 2012. 

8. Τα μέτρα που θα στηρίξουν την μεσοπρόθεσμη στρατηγική θα 
διατυπωθούν σε σχέδια που θα καλύπτουν διάφορους τομείς και 
περιοχές δημοσίων δαπανών. Τα μέτρα θα σχεδιασθούν με στόχο τη 
διατήρηση ενός πλέγματος κοινωνικής ασφάλειας και θα περιορίζουν την 
επίπτωση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην ανάπτυξη. Κάθε τομεακό 
σχέδιο θα θέτει έναν στόχο για δημοσιονομικά οφέλη μέχρι και το 2014, με 
το σύνολο να ανέρχεται σε 8 τοις εκατό του ΑΕΠ (θα προσδιορίζονται δε 
και πρόσθετα ενδεχόμενα μέτρα). Κάθε σχέδιο θα είναι έτοιμο στην 
προκαταρκτική του μορφή μέχρι το τέλος Μαρτίου (σε μερικές περιπτώσεις 
μπορεί να προσκομισθούν περισσότερο λεπτομερή σχέδια σε 
μεταγενέστερη χρονική στιγμή). Κάθε τομεακό σχέδιο θα ενσωματώνεται 
στην έκθεση μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής. 

• Δημόσιες επιχειρήσεις. Το σχέδιο θα το διαχειρισθεί  η Ειδική 
Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, σε συντονισμό με 
τα συναρμόδια υπουργεία. Θα έχει ως σκοπό να ευθυγραμμίσει την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων επιχειρήσείΰν με εκείνην των 
επιτυχημένων ιδιωτικών εταιριών και των αντιστοίχων με αυτές 
Ευροίπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό θα εξασφαλίσει παροχή καλυτέρων 
υπηρεσιών προς το κοινό με χαμηλότερη επιβάρυνση για τον 
προϋπολογισμό. Το σχέδιο θα παραθέτει, κατά επιχείρηση: αυξήσεις 
τιμολογίων, μειο')σεις λειτουργικού κόστους, ιεράρχηση των 
επενδύσεων και προσαρμογές στη μισθοδοσία, τις παροχές και την 
απασχόληση για την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Θα 
καθορίζει τις απαιτούμενες μεταβολές στην καταβολή μερισμάτων 
και τις μειώσεις επιδοτήσεων για να υπάρξουν εξοικονομήσεις στον 
προϋπολογισμό. Το σχέδιο θα θέτει κριτήρια που θα προσδιορίζουν 
ποιές από αυτές τις επιχειρήσεις πρόκειται να παραμείνουν στο 
κράτος και θα προβλέπει αναθεοορήσεις της νομοθεσίας διοίκησης 
των δημόσιων επιχειρήσεων με τις οποίες θα παρέχεται ισχυρότερο 
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πλαίσιο εποπτείας < ; προς αυτές. Οι δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στη γενική κυβέρνηση θα λάβουν εντολή να οριστικοποιήσουν τα δικά τους λεπτομερή σχέδια υλοποίησης μέχρι το τέλος Ιουνίου. Όλες οι άλλες δημόσιες επιχειρήσεις θα λάβουν 

εντολή να οριστικοποιήσουν τα σχέδιά τους μέχρι το τέλος του έτους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα τους υποδειχθεί να χρησιμοποιήσουν το συνολικό σχέδιο ως οδηγό. Ειδικοί Λογαριασμοί και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το σχέδιο για τους ειδικούς λογαριασμούς και τα Ν.Π.Δ.Δ. θα εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί από μία ειδική ομάδα εργασίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, σε συντονισμό με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως. Το σχέδιο αποσκοπεί να απλοποιήσει την δομή του δημοσίου τομέα και να βελτιώσει την ευελιξία του προϋπολογισμού. Θα προσδιορίζει φορείς με αλληλοεπικαλυπτόμενους σκοπούς οι οποίοι θα μπορούν να συγχωνευθούν, λογαριασμούς που θα μπορούν να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό, και άλλους φορείς οι οποίοι θα μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν ή να κλείσουν (διότι ξεπέρασαν την αποστολή τους). Θα προσδιορίζει επίσης περιπτώσεις όπου τα λειτουργικά 

έξοδα είναι σε απόκκλιση με αυτά του ιδιωτικού τομέα και θα ορίζει σχέδια αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο θα ορίζει διετούς διάρκειας χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συμπεριλαμβανομένων φορέων και/ή λογαριασμών που θα κλείσουν ή θα συγχωνευθούν πριν το τέλος του 2011 και άλλων που θα κλείσουν ή θα συγχωνευθούν πριν το τέλος του 2012. Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής. Το φορολογικό πρόγραμμα θα τελεί υπό την διεύθυνση μίας ομάδας εργασίας που θα συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα έχει ως σκοπό την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την αύξηση των φορολογικών εσόδων με προοδευτικό ρυθμό και την διευκόλυνση μιάς περισσότερο αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης ενώ θα υποστηρίζεται ταυτοχρόνως η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Η κυβέρνηση αναμένει ότι ο κώδικας φορολογίας επιχειρήσεων, η φορολογία εταιριών, οι φορολογικές απαλλαγές, τα φορολογικά 

κίνητρα και η φορολόγηση της απόδοσης κεφαλαίου θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, τα κύρια πεδία στα οποία θα επικεντρωθεί. Μία λεπτομερέστερη εκδοχή του σχεδίου θα διατυπο)θεί μέχρι το τέλος Μαίου για να υπάρξει δυνατότητα διαβουλεύσεων με φορολογικούς εμπειρογνώμονες. Στο σχέδιο θα αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα για τα στάδια της μεταρρύθμισης. Νομοθεσία για το πρώτο στάδιο της μεταρρύθμισης θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 45 



Το μισθολόγιο του δημοσίου. Το σχέδιο θα τελεί υπό την διεύθυνση 
μιάς κοινής ομάδας εργασίας τις οποίας τα μέλη θα προέρχονται από 
τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Μία προκαταρκτική 
έκθεση επί των αποδοχών και της απασχόλησης στο δημόσιο [που 
δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο] απεκάλυψε ένα περίπλοκο σύστημα 
μισθών και παροχών, συνολικά επίπεδα αποδοχών πάνω από τις 
αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα και σημαντικά αναποτελεσματική 
κατανομή ανθρωπίνου δυναμικού. Για την μείοοση της πλεονάζουσας 
απασχόλησης στον δημόσιο τομέα το σχέδιο θα επικεντρωθεί, μεταξύ 
άλλων, στις μετατάξεις, στην άσκηση αυστηρότερης πολιτικής για 
τους συμβασιούχους και στις ακυρώσεις κενών θέσεων εργασίας. Το 
σχέδιο θα προσδιορίζει τρόπους για την απλοποίηση της 
μισθολογικής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων. Ενώ 
θα μειώνει το μισθολογικό κόστος, το σχέδιο θα αποσκοπεί σε 
κάποια αποσυμπίεση των μισθο'ίν με βάση το βαθμό και την 
εξειδικευμένη σταδιοδρομία. Οι αναγκαίες νομοθετικές μεταβολές 
για την θέσπιση του σχεδίου θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος 
Ιουνίου του 2011 (το χρονικό αυτό σημείο προτείνεται ως 
διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος). 

Δημόσια διοίκηση. Το σχέδιο στον τομέα αυτό θα τελεί υπό τη 
διεύθυνση μιας κοινής ομάδας εργασίας τα μέλη της οποίας θα 
προέρχονται από τα Υπουργεία Εσοϊτερικών και Οικονομικών. Το 
σχέδιο θα αποσκοπεί να προσδιορίσει υπηρεσίες και προγράμματα τα 
οποία μπορούν να τύχουν εξορθολογισμού (είτε λόγω εναλλακτικών 
λύσεων που υφίστανται στον ιδιωτικό τομέα είτε λόγω παρωχημένης 
αποστολής) και επίσης θα αποσκοπεί στην εξυγίανση των δημοσίων 
οργανισμών για την κατάργηση αλληλοεπικαλυπτομένων 
αρμοδιοτήτων. Μία λεπτομερέστερη εκδοχή του σχεδίου θα 
εκπονηθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου (παρέχοντας χρόνο για να ληφθούν 
υπ'όψιν τα ευρήματα των συνεχιζόμενων λειτουργικοί αξιολογήσεων 
της κεντρικής διοίκησης). II λεπτομερής αυτή εκδοχή θα παραθέτει 
ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου των 
ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο έγκρισης του 
προϋπολογισμού του 2012. 

Μεταρρύθμιση των κονωνικών δαπανών. Το σχέδιο στην 
περίπτο)ση αυτή θα τελεί υπό την διεύθυνση μιάς κοινής ομάδας 
εργασίας από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας και 
Οικονομικών. Το σχέδιο θα προσδιορίζει τρόπους για την εξυγίανση 
των κοινο)νικών προγραμμάτο^ν με σκοπό την κατάργηση των 
επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων και την εξυγίανση το>ν στόχων 
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τους. Μία λεπτομερέστερη εκδοχή του σχεδίου θα εκπονηθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου (παρέχοντας χρόνο για να ληφθούν πλήρως υπ'όψιν τα ευρήματα της συνεχιζομένης λειτουργικής αξιολόγησης των κοινωνικών προγραμμάτων). Η λεπτομερής εκδοχή θα παραθέτει 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο έγκρισης του προϋπολογισμού του 2012. • Δημόσιες επενδύσεις. Το σχέδιο θα τελεί υπό την διεύθυνση μιας κοινής ομάδας εργασίας από τα Υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υποδομών και Οικονομικών. Το σχέδιο Οα θέτει σε προτεραιότητα έργα και θα υπολογίζει σε κάθε περίπτωση τις πιθανές εξοικονομήσεις για τον προϋπολογισμό μέσω του επαναπρογραμματισμού των έργων. Σε αυτή τη βάση το σχέδιο θα προσδιορίζει έργα τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν από τον σχετικό κατάλογο με την προοπτική του εξορθολογισμού της συνολικής δαπάνης ενό) Οα επιταχύνεται η εκτέλεση των υπολοίπιον έργων για την στήριξη της ανάπτυξης. Το σχέδιο Οα παραθέσει μέχρι το τέλος Ιουνίου ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συμπεριλαμβανομένου των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της έγκρισης του 

προϋπολογισμού του 2012. • Αμυντικές δαπάνες. Το σχέδιο θα εκπονηθεί από τα Υπουργεία Αμυνας και Οικονομικών (υπό την αιγίδα της Κυβερνητικής Επιτροπής για θέματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής). Θα καλύπτει τις αμυντικές προμήθειες και τις δαπάνες αμυντικών επιχειρήσεων (με προοπτική να συνεισφέρει σε βάθος χρόνου στην δημοσιονομική εξυγίανση ενώ θα διατηρούνται οι δυνατότητες της εθνικής άμυνας). Το σχέδιο θα παραθέτει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων το>ν ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έγκρισης του προϋπολογισμού του 2012, καθώς και το μεσοπρόθεσμο σχέδιο αμυντικο')ν δαπανών. 9. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την επόμενη φάση μεταρρυθμίσεων 

στην κοινωνική ασφάλιση κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2011: ο Συντάξεις. Επιβεβαιώνοντας την φιλοδοξία της πρώτης φάσης της μεταρρύθμισης, οι προβλέψεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής υποδηλώνουν ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Ιουλίου 2010 έχει διανύσει μεγάλη απόσταση ο:>ς προς την σταθεροποίηση της δαπάνης τοιν κυριοτέρου συνταξιοδοτικών ταμείων στα επίπεδα του 47 



2009 (σε σχέση με το ΑΕΠ). Ωστόσο, προβλήματα παραμένουν στα 
επικουρικά ταμεία και τα ταμεία προνοίας και αναφορικά με τις 
συντάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Η Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της 
εκτίμησης τιυν κυριοτέρων επικουρικών ταμείων μέχρι το τέλος 
Μαρτίου του 201 1 (διαρθρωτικό ορόσημο). Θα μεταρρυθμιστούν τα 
επικουρικά ταμεία και τα ταμεία προνοίας για την εξάλειψη των 
ανισορροπιών σε όσα ταμεία παρουσιάζουν ελλείμματα. Θα εισαχθεί 
στενή συνάρτηση μεταξύ παροχών και εισφορών για να εξασφαλισθεί 
η βιωσιμότητα όλων των ταμείων και θα μειωθεί ο αριθμός των 
υφισταμένων ταμείων. Η κυβέρνηση επίσης θα αναθεωρήσει τον 
κατάλογο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για να τα μειώσει 
ώστε να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 10 τοις εκατό των 
υπαλλήλοιν (υφισταμένων και μελλοντικών). Με σκοπό τον 
περιορισμό uov αυξήσεων το>ν δαπανών για τις συντάξεις σε 
ποσοστό μικρότερο του 2}Λ % του ΑΕΠ μέχρι το 2060, διατηρούμε 
την ετοιμότητά μας, εάν χρειαστεί, να προσαρμόσουμε περαιτέρω τις 
παραμέτρους t c o v κυριοτέρων συνταξιοδοτικών ταμείων. Θα 
υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 και θα 
εφαρμοσθούν από 1ης Ιανουαρίου 2012 με επίκεντρο τα επικουρικά 
ταμεία. 

Υγεία. Είμαστε σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο με την εφαρμογή 
των μέτροη' που στηρίζουν τον προϋπολογισμό του 2011 (π.χ. 
μεταρρυθμίσεις μείωσης κόστους στα νοσοκομεία, χρηματικές 
συμμετοχές, και εφαρμογή της διευρυμένης αρνητικής λίστας των μή 
καλυπτομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία 
φαρμάκων/φαρμακευτικών προϊόντων). Έχουν ληφθεί επίσης μέτρα 
για την πλήρη μηχανογράφηση των δημοσίων νοσοκομείων. Για να 
διευκολύνουμε την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που αφορούν 
την διεύρυνση των συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα 
προκηρύξουμε διαγωνισμό μέχρι το τέλος Απριλίου για την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον τομέα της υγείας. Εν τω 
μεταξύ, μία ανεξάρτητη ομάδα δράσης έχει διορισθεί για να χαράξει 
μία συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Θα παραγάγει 
μία προκαταρκτική έκθεση μέχρι το τέλος Μαρτίου και μία τελική 
έκθεση μέχρι το τέλος Μαΐου του 2011 ορίζοντας τις μορφές 
πολιτικής και τους ποσοτικούς στόχους σε συγκεκριμένους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών, το)ν φαρμακευτικών 
δαπανών, της χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης του 
συστήματος υγείας καθώς και των συστημάτων λογιστικής και 
αξιολόγησης. Με βάση αυτή την έκθεση η κυβέρνηση θα υιοθετήσει 
ένα σαφές χρονοδιάγραμμα δράσεως μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011. 
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10, Το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δημοσιονομικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων: 

- Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση φορολογικών εσόδων: ο Τα  σχέδια  δράσης  yia την καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής υλοποιούνται.  Οι πέντε ομάδες δράσης ξεκίνησαν την εφαρμογή αυτών των σχεδίων τον Ιανουάριο, Το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύσει και Οα εξαγγείλει τα σχέδια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής τον Μάρτιο και στη συνέχεια θα δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις αναφορικά με την απόδοση αυτών των ομάδων δράσεως, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού προδιαγεγραμμένων δεικτών προόδου, αρχής γενομένης από το τέλος Μαρτίου. ο Τα  εμπόδια στην  αποτελεσματική  διοίκηση  καταργούνται.  Θα κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή (προαπαιτούμενη ενέργεια) που ως σκοπό θα έχει: τον εξορθολογισμό των διαδικασιών δικαστικιόν προσφυγών και την δημιουργία μίας ανεξάρτητης διαδικασίας διαιτησίας, τη δημιουργία ενός νέου πειθαρχικού 

οργάνου για την επιτάχυνση των ερευνών για παράβαση καθήκοντος στη φορολογική διοίκηση, την ενίσχυση της διοικητικής διαδικασίας φορολογικών διαφορών και την άρση ενός αριθμού εμποδίων που αφορούν την αποτελεσματική συλλογή φόρων (π.χ. απλοποίηση της είσπραξης οφειλών και παροχή δυνατότητας για πληρωμές με δόσεις σε φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, υπό την προϋπόθεση αυστηρών ελέγχων για κατάχρηση). ο Για την θεσμοθέτηση και ενοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχουμε δεσμευθεί να διατυπώσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο μεσοπροθέσμων μεταρρυθμίσεων το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου (προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος). Το σχέδιο θα εισαγάγει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και μία μονάδα για μεγάλους οφειλέτες και θα καλύπτει 

την αναδιοργάνωση της λειτουργίας φορολογικού ελέγχου. - Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών: ο Οι πρωτοβουλίες  για την ενίσχυση  του ελέγχου των δαπανών προοδεύουν. Μητρώα ανάληψης υποχρεώσεων βρίσκονται στο 49 



στάδιο θέσπισης στα αρμόδια υπουργεία και στους κύριους 
φορείς γενικής κυβέρνησης, και θα παρέχουν έγκυρα δεδομένα 
για ανάληψεις δεσμεύσεων και για ληξιπρόθεσμες οφειέςν από 
τον Μάρτιο, με περιορισμένα κενά κάλυψης. Παρέχεται 
επιμόρφωση και τεχνική βοήθεια σε διαφόρους φορείς της γενικής 
κυβέρνησης με το σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εγκατάστασης του συστήματος κατά την διάρκεια του πρόιτου 
τριμήνου για όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τις 
μεγάλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα τηρηθεί η δέσμευση 
μας για τον διορισμό μέχρι το τέλος Μαρτίου οικονομικών 
επιθεωρητών σε όλα τα αρμόδια υπουργεία και τους κύριους 
φορείς της γενικής κυβέρνησης (των οποίων η ευθύνη θα είναι να 
διασφαλίζουν τη διεξαγωγή ορθών χρηματοπιστα>τικο'>ν ελέγχων 
και την παροχή καταλλήλων στοιχείων). Θα εκδοθεί προεδρικό 
διάταγμα όπου θα καθορίζονται τα προσόντα και οι ευθύνες 
αυτών των αξιωματούχων καθώς και οι διαδικασίες διορισμού. 

Η  παροχή  δημοσιονομικών στοιχείων  βελτιώνεται.  Η ΕΛΣΤΑΤ 
έχει τώρα συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με 9 υπουργεία και 
φορείς με στόχο τη βελτίωση εκπόνησης δημοσιονομικών 
στατιστικών γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το ESA95. 
Αναφορικά με την παροχή στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, σκοπεύουμε να οριστικοποιήσουμε την έκθεση του 
Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου, προκειμένου να έχουμε 
επιπρόσθετο χρόνο για να διασφαλίσουμε την πλήρη κάλυψη τόσο 
των επαναλαμβανόμενων όσο και των επενδυτικών δαπανών, και 
αναφορικά με όλα τα υπουργεία, τα ταμεία κοινωνικής 
ασφάλισης, τα δημόσια νοσοκομεία, τους ειδικούς λογαριασμούς 
και Ν.Π.Δ.Δ. και τους πιο μεγάλουςς οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Αρχίζοντας από το τέλος Μαρτίου, θα 
δημοσιεύουμε σε μηνιαία βάση ενοποιημένες εκθέσεις γενικής 
κυβέρνησης με έσοδα, δαπάνες και ενδοκυβερνητικές 
μεταβιβάσεις για κάθε υποτομέα της γενικής κυβέρνησης. Η 
δημοσίευση συνεκτικών στοιχείων ληξιπρόθεσμοι οφειλών και 
ενοποιημένων δημοσιονομικοί εκθέσείον γενικής κυβέρνησης για 
τρείς διαδοχικούς μήνες (εξαιρουμένου των μικρών φορέοίν 
γενικής κυβέρνησης) προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο για 
το τέλος Ιουνίου. Με στόχο τη διασφάλιση έγκαιρης υποβολής 
στοιχείων , θα προσαρμόσουμε τα κίνητρα των υπηρεσιών και των 
υπουργείων. Συγκεκριμένα, θα εισάγουμε μηχανισμούς 
αυτοδίκαιων διοικητικών και/ή οικονομικών κυρώσεων επί 
οργάνων και/ή υπευθύνων λειτουργών για καθυστερήσεις ως προς 
την παροχή στοιχείων. 
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ο Θα αντιμετωπίσουμε  τα κενά στο  δημοσιονομικό πλαίσιο.  Θα τροποποιήσουμε το Νόμο 2469/1997 μέχρι το τέλος Ιουνίου 201 1 για να ενισχύσουμε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που απαιτεί οι νομοθετικές προτάσεις που εμπεριέχουν βάρη/δαπάνες για τον 

προϋπολογισμό να συνοδεύονται από μία εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκτίμηση αυτή θα παρέχει έναν υπολογισμό του δημοσιονομικού κόστους και είτε θα πιστοποιεί ότι οι δαπάνες ήδη καλύπτονται στον προϋπολογισμό είτε, στην περίπτωση που οι δαπάνες ξεπερνούν τα προυπολογισθέντα ποσά, θα πιστοποιεί ότι έχουν ορισθεί πόροι για την κάλυψη τους. Διαχείριση χρέους και περιουσίας 11. Η κυβέρνηση συνεχίζει να στοχεύει στην διασφάλιση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στην αγορά και στη μείωση των επιτοκίων δανεισμού (spreads). Το πρόγραμμα παραμένει πλήρως χρηματοδοτούμενο. Οι εκαταμιεύσεις από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και από το ΔΝΤ αναμένεται να καλύψουν σχεδόν εξ ολοκλήρου τις ακαθάριστες δανειακές ανάγκες της Ελλάδος κατά την διάρκεια του 2011 (τοκοχρεολύσια για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος, το ταμειακό έλλειμμα και 

πλήρης εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων οφειλίόν) και να συνεισφέρουν σημαντικά στις δανειακές ανάγκες του 2012. Ενώ η έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος παραμένει βασικός στόχος, σκοπεύουμε να εντατικοποιήσουμε το πρόγραμμά μας για αποκρατικοποιήσεις για να συμβάλουμε στην μείωση του δημοσίου χρέους, να διευκολύνουμε μία πιο βαθμιαία επιστροφή στις αγορές ομολόγων και να διευκολύνουμε τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού (spreads). 12. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να κλιμακώσει σημαντικά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Εκτός από την συνεισφορά στη μείωση του χρέους, αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης: • Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μέχρι και το 2013 θα οριστικοποιηθεί,λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το υφιστάμενο σχέδιο για την περίοδο 2011-13 (το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, 

τους σιδηροδρόμους, τα αεροδρόμια, το ταχυδρομείο, τις εταιρίες παροχής ύδατος, τα λιμάνια, τις κρατικές τράπεζες και τις εταιρίες τυχερών παιγνίων) και επίσης θα χρησιμοποιήσει ως σημείο εκκίνησης τα σχέδια αναδιάρθρωσης των δημόσιων επιχειρήσεων (τα οποία θα προσδιορίζουν τα νομικά πρόσωπα/φορείς για αποκρατικοποίηση, όπως προαναφέρθηκε). Ως βασικό πρόσθετο συστατικό στοιχείο, θα ολοκληρο'ισουμε μέχρι το τέλος Ιουνίου μία καταγραφή των εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων του δημοσίου, 51 



συμπεριλαμβανομένης μιας αποτίμησης της εμπορικής αξίας ανά 
περίπτωση. Μέχρι το τέλος του έτους θα επεκτείνουμε την 
καταγραφή και σε άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
έχουν προοπτική εμπορικής εκμετάλλευσης. Το σχέδιο θα στοχεύει 
σε έσοδα περίπου 15 δις ευρώ έως το τέλος του προγράμματος και 
αναμένουμε ο ρυθμός αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης 
ακινήτων του δημοσίου να εντατικοποιηθεί στα επόμενα χρόνια. Θα 
παρέχει ένα τριμηνιαίο και εξαμηνιαίο χρονοδιάγραμμα για 
συναλλαγές που προγραμματίζονται ένα έτος και δύο έτη μετά 
αντιστοίχως. Μία αρχική μορφή του σχεδίου θα συνταχθεί μέχρι το 
τέλος Μαρτίου και το τελικό σχέδιο θα υιοθετηθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο μέχρι το τέλος Ιουλίου (αυτό προτείνεται να αποτελέσει 
διαρθρωτικό ορόσημο). Θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το προσωπικό του ΔΝΤ για κάθε 
νέα νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις. 

- Η ανάπτυξη και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου θα 
ενισχυθεί. 
Με βάση την καταγραφή στο τέλος Ιουνίου, η κυβέρνηση θα δημιουργήσει 
ένα πριότο χαρτοφυλάκιο σημαντικών ακινήτων. Ένα δεύτερο 
χαρτοφυλάκιο θα δημιουργηθεί μετά την καταγραφή στο τέλος του 2011. 
Τα χαρτοφυλάκια αυτά θα καταστούν διαθέσιμα για επενδύσεις κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ισχύος του σχεδίου. Η κυβέρνηση θα προσλάβει 
μέχρι το τέλος Μαρτίου εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους για τον 
σχηματισμό αυτών των χαρτοφυλακίων και για το σχεδιασμό των σχετικών 
συναλλαγών. 
Επίσης, η κυβέρνηση θα συστήσει Γενική Γραμματεία Ακίνητης 
Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών καθίός και κατάλληλα ειδικά 
επενδυτικά σχήματα για να βελτιώσει το συντονισμό και να επιταχύνει το 
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 

13. Έχουμε ορίσει το βραχυπρόθεσμο πλαίσιο του προγράμματος 
έκδοσης χρέους. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) 
θα επικεντρωθεί στην έκδοση γραμματίων/χρεωστικών τίτλων, εκεί όπου 
έχουμε παρατηρήσει ότι υφίσταται μεγάλη ζήτηση. Θα διευρύνουμε την 
έκδοση σε περιόδους λήξεως μέχρι ενός έτους ανάλογα με το τι επιτρέπει η 
ζήτηση. Επίσης έχουμε σκοπό το 201 1 να εισάγουμε πρόγραμμα έκδοσης 
ομολόγων Διασποράς που θα απευθύνονται στον απόδημο ελληνισμό. 

Πολιτικές για το χρηματοπιστωτικό τομέα. 

14. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμεένει σταθερό, και η 
προτεραιότητα τώρα είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των 
τραπεζών για αναδιαρθρώσεις με ομαλό τρόπο. Το τραπεζικό σύστημα 
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παραμένει φερέγγυο. Η πρόκ-.ηση για την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ο Ελλάδος θα είναι να διει κολύνει τη μείοοση της εξάρτησης από την ο 

ρευστότητα του Ευρωσυστήματος σε βάθος χρόνου ενώ θα θέσει τις βάσεις x για βιώσιμη ανάπτυξη και θα εξασφαλίσει ένα αποτελεσματικό κεφαλαιακό 2 δίχτυ ασφαλείας. . 8 1 15. Πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να βοηθήσουν στην διατήρηση ενός επαρκούς συστήματος ρευστότητας. Ως προσωρινό μέτρο, η κυβέρνηση θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για επέκταση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε μή καλυμένα τραπεζικά ομόλογα (προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο για το τέλος Μαρτίου). Η επέκταση θα αντιστοιχεί σε ποσό 30 δις Ευρώ και το πλαίσιο εγγυήσεων θα υπόκειται σε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρόσθετη ρευστότητα θα πρέπει να παράσχει ένα επαρκές περιθώριο ασφαλείας για την αντιμετώπιση θεμάτων ρευστότητας που μπορεί να προκύψουν από την συνεχιζόμενες διακυμάνσεις της αγοράς. Οι εγγυσήσεις θα είναι διαθέσιμες ανά τραπεζικό ίδρυμα, υπό τον όρο της υιοθέτησης και εφαρμογής σχεδίων για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης από την τράπεζα. 

16. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης. Τα σχέδια θα αποσκοπούν στη μειώση της εξάρτησης των τραπεζών από τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και τις κρατικές εγγυήσεις μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, και με ένα ρυθμό που θα συμβαδίζει με το μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του προγράμματος. Τα σχέδια θα απαρτίζονται από μέτρα εξειδικευμένα για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, Kat σχετίζονται, παραδείγματος χάριν, με το μέγεθος και την σύνθεση των ισολογισμιόν, την κεφαλαιακή δομή και την λειτουργική αποτελεσματικότητα. Προσχέδια θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Απριλίου. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το ΔΝΤ θα εκτιμήσουν την επάρκεια αυτών των σχεδίων, τα οποία θα συνάδουν με το Πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ (και με τα σχέδια αναδιάρθρωσης/βιωσιμότητας τα οποία υποβλήθησαν από την κάθε τράπεζα στην EE για αυτοτελή έγκριση 

βάση των κανόνων του ανταγωνισμού). Η υποβολή αυτών των σχεδίων στην ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος για το τέλος Μαΐου του 2011. 17. Η αναδιάρθρωση των κρατικών τραπεζών προχωρεί. Για την ΑΤΕ, ο έλεγχος του χαρτοφυλακίου των δανείων, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από έναν υψηλού κύρους διεθνή λογιστικό οίκο, επιβεβαίωσε την ύπαρξη κεφαλαιακής ανάγκης της τάξεως των 300 έως 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Το ακριβές μέγεθος της κεφαλαιακής αύξησης θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2011, βασιζόμενο επιπλέον σε αξιολόγηση από την 53 



Τράπεζα της Ελλάδος, και μετά θα προχωρήσουμε σε όλα τα άλλα 
αναγκαία βήματα, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Σκοπεύουμε να ικανοποιήσουμε τον μεγαλύτερο όγκο των 
κεφαλαιακών αναγκών της ΑΤΕ βασιζόμενοι στα πλεονάζοντα αποθεματικά 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και προχωράμε με το 
διαχωρισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων μέχρι το τέλος Μαρτίου. Επίσης λαμβάνουμε μέτρα για την 
άρση των εμποδίων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση των κρατικών 
τραπεζών, και μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2011 σκοπεύουμε να 
καταθέσουμε νομοθετικές αλλαγές οι οποίες θα θέσουν όλους τους 
τραπεζικούς υπαλλήλους υπό το ίδιο καθεστώς του ιδιωτικού τομέα, 
ανεξάρτητα από τον τύπο ιδιοκτησίας της τράπεζας. Έχουμε δεσμευθεί να 
εξετάσουμε την πώληση των συμμετοχών μας σε κρατικές τράπεζες 
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 

18. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές τράπεζες να αντλούν 
κεφάλαια και να προβαίνουν σε τυχόν αναγκαίες αναδιαρθρώσεις. Μέσω 
της πωλήσης μή βασικών στοιχείων ενεργητικού, των εκδόσεων και 
εισροών κεφαλαίου από ξένες μητρικές εταιρίες, οι ιδιωτικές τράπεζες 
έχουν γενικά καταφέρει να διατηρήσουν τους κεφαλαιακούς δείκτες τους 
αρκετά επάνω από την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση. Όσον αφορά τα 
επόμενα βήματα θα συνεχίσουμε να ζητάμε από τις τράπεζες πρωτοβουλίες 
για ενεργητική αύξηση κεφαλαίων ανάλογα με τις ανάγκες, και στο πλαίσιο 
αυτό θα τις ενθαρρύνουμε να διερευνήσουν στρατηγικές συμμαχίες με 
εγχώριες και ξένες τράπεζες. Επίσης θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειές 
τους για λειτουργική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για 
περιορισμό των μπόνους και την εξάλειψη του αποκαλουμένου "επιδόματος 
ισολογισμού" ή άλλα ισοδύναμα μέτρα. Για τις βιώσιμες τράπεζες (όπως 
εκτιμάται μέσω των επιχειρηματικών τους σχεδίων), το ΤΧΣ (Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) θα παραμείνει διαθέσιμο ως δεικλίδα 
κεφαλαιακής ασφάλειας. 

19. Το ΤΧΣ λειτουργεί και έχει επαρκή χρηματοδότηση για να παρέχει 
κεφαλαιακή στήριξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συσταθεί, ενώ 
πραγματοποιούνται ενέργειες για την απόσπαση προσωπικού από την 
Τράπεζα της Ελλάδος και την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων. Η 
πρόσληψη ενός επαρκούς αριθμού προσωπικού πλήρους απασχόλησης θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011. Από την άποψη 
της χρηματοδότησης, πέραν του ποσού του 1ιΛ δισεκατομμυρίου Ευρώ που 
είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδος, ακόμη 1 
δισεκατομμύριο Ευρώ θα διατεθεί σε χωριστό ειδικό λογαριασμό του 
ελληνικού δημοσίου που άνοιξε τέλος Φεβρουαρίου του 2011. Το υπόλοιπο 
των 10 δισεκατομμυρίων Ευρώ που προβλέπεται για το ΤΧΣ θα κατατεθεί 
στον ειδικό λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, αρχίζοντας με μία 
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κατάθεση 1 δισεκατομμυρίου Ευρώ κατά την διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2011. Τα ποσά θα διατίθενται στο ΤΧΣ ανάλογα με την ανάγκη των τραπεζών για κεφάλαια όπως θα προσδιοριστούν από τις αξιολογήσεις του προγράμματος. 

20. Η ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία είναι ύψιστης σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας, από πλευράς πόρων, δεν ήταν ανάλογη με τις αυξανόμενες ανάγκες, αλλά εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Συγκεκριμένα, η δυσκολία πρόσληψης προσωπικού με κατάλληλα προσόντα δεν έχει αντιμετωπιστεί αλλά αναμένουμε την ολοκλήρωση του εν εξελίξει προγράμματος προσλήψεων μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να εξασφαλίζει προληπτική τραπεζική εποπτεία και θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε ενέργειες που αποσκοπούν στην διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα. 21. Έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση του ασφαλιστικού τομέα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την ασφαλιστική εποπτεία από τον Δεκέμβριο του 2010 και ζήτησε την παροχή τεχνικής συνδρομής από το 

ΔΝΤ για την ενίσχυση αυτής της λειτουργίας. Θα αναλάβουμε την πραγματοποίηση διαγνωστικής εκτίμησης των ασφαλιστικών εταιριών (συμπεριλαμβανομένων των τέστ υπό ακραίες συνθήκες) και θα ελέγξουμε την επάρκεια των υφισταμένων συστημάτων προστασίας των ασφαλισμένων. Αυτή η διαγνωστική εργασία, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, θα οδηγήσει στην εκπόνηση μιας στρατηγικής για την διασφάλιση του τομέα, και με τρόπο που προστατεύει την κυβέρνηση έναντι οικονομικών δεσμεύσεων. Πολιτική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 22. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη επαρκούς προόδου στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να δώσει το έναυσμα για μια οικονομική ανάκαμψη μέσα στο 2011 στηριζόμενη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Το αντικείμενο αυτού του έργου παραμένει κατ'ανάγκη ευρύ, καλύπτει δε μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, 

απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών και μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον (για την μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων για επενδύσεις). 23. Η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Η νομοθεσία που καλύπτει τη διαιτησία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ψηφίσθηκε τον Δεκέμβριο. Αναφορικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση, για να ενθαρρύνει μεγαλύτερη 55 



μισθοδοτική ευελιξία επέτρεψε τη σύναψη ειδικών συλλογικών συμβάσεων 
σε επίπεδο επιχειρήσεων. Αυτές οι συμβάσεις υπέκειντο σε κάποιους 
όρους, συμπεριλαμβανομένης της μη δεσμευτικής αξιολόγησης από την 
Επιθεώρηση Εργασίας (η οποία απαρτίζεται από εκπροσιόπους της 
κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων και των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης) και της συναίνεσης εκ μέρους το>ν κλαδικών σωματείων σε 
μικρές εταιρίες. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή αυτής 
της μεταρρύθμισης και υπογραμμίζει το δικαίωμα των κοινωνικών εταίρων 
σε επίπεδο επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις ειδικές συμφωνίες σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, και επίσης επανεπιβεβαιώνει τη μή δεσμευτική φύση των 
εκτιμήσεων της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη 
να τροποποιήσει τη νομοθεσία μέχρι το τέλος Ιουλίου εάν αποδειχθεί 
αναγκαίο για να στηρίξει μεγαλύτερη μισθοδοτική ευελιξία σε επίπεδο 
επιχειρήσεων. 

24. Τα κλειστά επαγγέλματα βρίσκονται σε πορεία απελευθέρωσης μέσα 
στο 2011: 

- Θα ψηφισθεί ένας νόμος πλαίσιο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
(προαπαιτούμενη ενέργεια για την αξιολόγηση): 

ο Ο νόμος 0α άρει διάφορους περιορισμούς επί του 
ανταγοονισμού σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. 

• Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν την ποσότητα, την γεωγραφική 
τοποθεσία, την κλίμακα, την σύσταση, τις τιμές," τον αριθμό αδειών 
και τους προαπαιτούμενους όρους για την χορήγηση αδειών. Μετά 
την ψήφιση του νόμου θα υπάρξει τετράμηνη περίοδος για τον 
προσδιορισμό εξαιρέσεων σε αυτή την γενική απελευθέρωση. Αυτές 
οι εξαιρέσεις Οα συνάδουν με τις αρχές της μή διακρίσεως, της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και θα υπόκεινται στην 
έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε μία εκτίμηση της 
επίπτωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα συντάξει έκθεση 
αξιολόγησης της υλοποίησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 201 1. 

ο Ο νόμος επίσης θα ρυθμίσει ειδικά κλειστά επαγγέλματα 
(δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες 
και ελεγκτές). Οι βασικές αλλαγές θα περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα: (ί) για τους συμβολαιογράφους, σημαντική μείωση 
των συμβολαιογραφικών αμοιβών (μέσω μίας φθίνουσας 
κλίμακας) και ελεύθερη διαπραγμάτευση τιμών για μεγάλης 
αξίας δικαιοπραξίες, (ϊϊ) για τους δικηγόρους, κατάργηση των 
ελαχίστων τιμοιν (εξαιρουμένων δικαιολογημένων 
περιπτώσεων όπως είναι η νομική συνδρομή), (iii) για τους 
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μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, κατάργηση των ελαχίστων αμοιβιόν, και (ΐν)  για τους ελεγκτές, μία διετούς διάρκειας ρήτρα λήξεως ισχύος για την ρύθμιση των ωρο'ιν εργασίας (ελάχιστος αριθμός (ορών εργασίας ανά έλεγχο και μέγιστος 

αριθμός ωρών εργασίας κατ'έτος). - Επίσης θα θεσπισθεί ειδικός νόμος μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ο οποίος θα ρυθμίσει το κλειστό επάγγελμα των φαρμακοποιών. Θα επιτρέπει τη σύσταση εταιρειών, θα αυξήσει τις ώρες λειτουργίας, θα ελαττώσει τα σταθερά περιθώρια κέρδους και Οα μειώσει το ελάχιστο πληθυσμιακό κριτήριο για το άνοιγμα νέων φαρμακείων. - Για την ελαχιστοποίηση της οποιασδήποτε ασάφειας ως προς την παρούσα μεταρρύθμιση, το Υπουργείο Οικονομικών θα απευθύνει εγκύκλιο στα αρμόδια Υπουργεία ώστε να καταγραφούν τα επαγγέλματα τα οποία υπόκεινται στις αρχές της απελευθέρωσης και θα ζητά από τα Υπουργεία να λάβουν όλα τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για να εφαρμοσθεί ο νόμος εντός 4 μηνών. 25. Επίσης θα αναλάβουμε την υποχρέωση να προβούμε σε κάποια 

μορφή απελευθέρωσης σε συγκεκριμένους κλάδους κατά την διάρκεια του 2011. Υπό εκπόνηση παραμένουν εκθέσεις με τις οποίες αναλύονται οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου και επίσης η δυνητική τους συνεισφορά στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τον αποπληθωρισμό. Η διαγνωστική εργασία έχει ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα σαφή χρονοδιαγράμματα δράσεως να είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος Απριλίου. Πέρα από αυτούς τους βασικούς κλάδους ένα άλλο σημαντικό κεντρικό σημείο θα είναι η απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εξής: (ϊ) της ανταγωνιστικής πρόσβασης στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη (ii) της βαθμιαίας απελευθέρωσης των τιμολογίων (iii) της αποδέσμευσης της μεταφοράς και διανομής από την παραγωγή και (ίν) σχεδίου για την απονομή της διαχείρισης των υδατίνων πόρων σε ανεξάρτητο φορέα. 26. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής, ενώ 

προετοιμάζουμε νέες πρωτοβουλίες αργότερα μέσα στο παρόν έτος: ο Η Βουλή θα ψηφίσει το Μάρτιο νέο νόμο περί ανταγωνισμού και για την αδειοδότηση. Ο νόμος περί ανταγωνισμού αποσκοπεί να αυξήσει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να ενδυναμώσει την ανεξαρτησία και την συνέχεια του Διοικητικού της Συμβουλίου, να διατηρήσει το οικονομικό της δυναμικό και να ενισχύσει τη διακυβέρνηση και 57 



λογοδοσία της. Ο νόμος περί αδειοδοτήσεων θέτει προθεσμία για 
την έκδοση των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων (σε περίπτωση μη 
ανταπόκρισης θα θεωρείται σιωπηρή συμφωνία) και προθεσμία 
για την χορήγηση αδειών. Ο συνοδευτικός νόμος που καλύπτει 
περιβαλλοντικές άδειες ορίζει προθεσμία για την έκδοση 
αναγκαίων γνωμοδοτήσεων (σε περίπτωση μη ανταπόκρισης θα 
θεωρείται σιωπηρή συμφωνία με την επιφύλαξη τυχόν άλλης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας), και προθεσμία για την χορήγηση 
αδειών. Επίσης προβλέπει επαναταξινόμηση των κατηγοριών 
περιβαλλοντικών επιπτώσειυν σύμφωνα με τη μέση Ευρωπαϊκή 
πρακτική και προβλέπει το συντονισμό των διαδικασιών 
αδειοδότησης με ηλεκτρονικά μέσα. 

ο Π ρ ο χ ω ρ ο ύ μ ε στην υ λ ο π ο ί η σ η των παρόντων κα ι των πρότερων 
ν ό μ ω ν . Για να καταστήσουμε λειτουργικό το νόμο περί 
αδειοδότησης, θα εκδώσουμε τα αναγκαία προεδρικά διατάγματα 
(μέχρι το τέλος Ιουνίου). Για να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες 
για την παροχή "υπηρεσιών μιάς στάσης" θα ολοκληρώσουμε την 
μετάβαση δεδομένων από τα Επιμελητήρια στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο και θα εκδιόσουμε όλες τις Υπουργικές Αποφάσεις που 
απαιτούνται από το νόμο μέχρι το τέλος Μαρτίου. Για να θέσουμε 
σε κίνηση το πλαίσιο για τις εγκρίσεις μεγάλων επενδυτικών 
έργων θα εκδίόσουμε τις αναγκαίες Υπουργικές αποφάσεις και θα 
μεταθέσουμε εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση των έργων από 
άλλους δημόσιους φορείς μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σκοπεύουμε να 
εκδώσουμε μία έκθεση μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα περιγράφει 
την κατάσταση υλοποίησης όλων των μεταρρυθμίσεων για το 
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Μ ι α σε ιρά προσθέτων μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ν θα ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί κατά την 
δ ι ά ρ κ ε ι α του 2011. Θα προβούμε σε νομοθετική τροποποίηση για την άρση 
των διοικητικίόν εμποδίων για τις εξαγωγές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 
Θα επιταχύνουμε την πρόοδο προς ένα αποτελεσμαστικά λειτουργικό 
κτηματολόγιο, και θα ελαχιστοποιήσουμε τα νομικά και διοικητικά εμπόδια 
στην υλοποίηση TCOV δημοσίων έργων και επενδυτικών σχεδίων. Επίσης θα 
υιοθετήσουμε νομοθεσία μέχρι το τέλος Μαρτίου για την σύσταση Ενιαίας 
Αρχής Προμηθειών του Δημοσίου με την αποστολή να παρέχει γνώμη για 
νομοσχέδια που αφορούν τις προμήθειες του δημοσίου, να συντάσσει 
τυποποιημένα τεύχη διαγωνισμών δεσμευτικής φύσεως και να επιτελεί 
λειτουργίες αποτελεσματικού ελέγχου. 
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