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• Μείωση ∆ηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ
• Επίτευξη στόχων πρωτογενούς πλεονάσµατος ύψους -1/4%, 0,5%, 1 ¾% και 

3,5% του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018, αντιστοίχως
• Αύξηση εσόδων – Περιορισµός δαπανών µε:

• Σταδιακή κατάργηση επιστροφής ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης για τους αγρότες

• αύξηση ΕΝΦΙΑ
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1. Αποκατάσταση ∆ηµοσιονοµικής Βιωσιµότητας 
1.1 ∆ηµοσιονοµική Πολιτική

• αύξηση ΕΝΦΙΑ

• Πλήρη συνταγογράφηση φαρµάκων - µείωση τιµών όλων των φαρµάκων

• Μεταρρύθµιση συστήµατος ΦΠΑ - αύξηση φορολογικού συντελεστή για επιχειρήσεις

• Έµφαση σε διαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις για:
• Μεταρρύθµιση συνταξιοδοτικού συστήµατος

• Σταδιακή κατάργηση προνοµιακής φορολογικής µεταχείρισης αγροτών

• Αύξηση φορολογικού συντελεστή επί του εισοδήµατος από ενοίκια 

• Μόνιµη µείωση του ανωτάτου ορίου αµυντικών δαπανών

Τουλάχιστον 30% του πλεονάσµατος για µείωση χρέους, και ένα ακόµα 30% θα 
χρησιµοποιηθεί για εκκαθάριση µη καταβληθεισών κυβερνητικών 
υποχρεώσεων του παρελθόντος



• Μεταρρυθµίσεις Ιουλίου 2015:
▫ Απλοποίηση  δοµής του συστήµατος ΦΠΑ
▫ ∆ιεύρυνση φορολογικής βάσης
▫ Εξορθολογισµός εξαιρέσεων
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Προαπαιτούµενο: Κατάργηση διασυνοριακής παρακράτησης φόρου - µειωµένων 
συντελεστών του (έως τέλος του 2016)

Ετήσια Έσοδα 
ύψους περίπου 
1% του ΑΕΠ

Κώδικες φορολογίας: Αντιµετώπιση φοροδιαφυγής - ∆ιεύρυνση ορισµού φορολογικής απάτης

1. Αποκατάσταση ∆ηµοσιονοµικής 
Βιωσιµότητας 1.2 Φορολογική Πολιτική

Κώδικες φορολογίας: Αντιµετώπιση φοροδιαφυγής - ∆ιεύρυνση ορισµού φορολογικής απάτης

Φόρος εισοδήµατος: i) Επανεξέταση πλαισίου της φορολογίας κεφαλαίου - πλαισίου για φορείς 

συλλογικών επενδύσεων, βάσει βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ

ii) Επανεξέταση εφαρµογής εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας

iii) Εκµηδένιση δυνατοτήτων αποφυγής της φορολογίας

ΦΠΑ: i) Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για τον ΦΠΑ - φορολογίας εισοδήµατος

ii) Εκσυγχρονισµός φορολογικών διατάξεων για τις επιχειρήσεις στον ΚΦΕ (συγχωνεύσεις, 

εξαγορές, λογαριασµούς αποθεµατικού των επιχειρήσεων) 

iii) Εφαρµογή των διατάξεων του ΚΦΕ (τις διασυνοριακές και τις ενδοοµιλικές συναλλαγές)

Φόρος ακίνητης περιουσίας: εναρµόνιση αντικειµενικών αξιών ακινήτων µε τις τιµές της 

αγοράς, από τον Ιανουάριο του 2017 



• Νοµοθετικές διατάξεις για:

i. Κατάργηση  ανώτατου ορίου κατασχέσεων 25% επί µισθών - συντάξεων

ii. Τροποποίηση  ρυθµίσεων 2014 & 2015 για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής 
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1. Αποκατάσταση ∆ηµοσιονοµικής 
Βιωσιµότητας 

1.3 Φορολογική ∆ιοίκηση

Στόχος: Βελτίωση του εισπρακτικού µηχανισµού και η θέσπιση 
νέων ρυθµίσεων (διακανονισµού ή αµνηστίας)

ii. Τροποποίηση  ρυθµίσεων 2014 & 2015 για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης

iii. Τροποποίηση βασικής ρύθµισης δόσεων / του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ΚΦ∆)

iv. Άµεση θέσπιση νοµοθεσίας για µεταβίβαση αρµοδιοτήτων-καθηκόντων του Σ∆ΟΕ στη 

Φορολογική ∆ιοίκηση

• Τεχνική βοήθεια (ΕΕ, ∆ΝΤ) για:

i. Καταπολέµηση φοροδιαφυγής

ii. Βελτίωση εισπρακτικού µηχανισµού (φορολογικών οφειλών, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)

iii. Ενίσχυση εσόδων από ΦΠΑ - ανεξαρτησίας φορολογικής διοίκησης
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Υιοθέτηση νοµοθεσίας έως Οκτώβριο 2015 για αναβάθµιση του οργανικού 
νόµου για τον προϋπολογισµό

• βελτίωση της διαδικασίας προϋπολογισµού και ελέγχου των 
δαπανών, και της εκκαθάρισης καθυστερηµένων οφειλών

1. Αποκατάσταση ∆ηµοσιονοµικής 
Βιωσιµότητας 1.4 ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων Οικονοµικών 

- ∆ηµόσιες Συµβάσεις
1.4.1 ∆ιαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών∆ιαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών

• Θα θεσπιστεί ένα πλαίσιο για:
� Αποκλειστικές αρµοδιότητες οικονοµικής υπηρεσίας στις Γ∆ΟΥ 

� Εξουσίες για εποπτεία των οικονοµικών του δηµόσιου τοµέα στο ΓΛΚ 

� Κατάργηση σταδιακά υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου (έως 01/2017)

� Εκκαθάριση υπολοίπου καθυστερήσεων στις δαπάνες (έως 12/2016)

� Εκκαθάριση καθυστερηµένων αιτήσεων επιστροφής φόρου - συνταξιοδότησης

(έως 12/2016)

� Ένταξη όλων των οντοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λογαριασµό του 

δηµόσιου ταµείου (έως 12/2015)



•• Κατάρτιση σχεδίου δράσης Κατάρτιση σχεδίου δράσης (έως 09/2015)(έως 09/2015)::

i. Απλουστευµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις 
συµβάσεις παραχώρησης (συµβατό µε οδηγίες ΕΕ, έως 01/2016)
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1.4 ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων Οικονοµικών 
- ∆ηµόσιες Συµβάσεις

1.4.2 ∆ηµόσιες συµβάσεις1.4.2 ∆ηµόσιες συµβάσεις

1. Αποκατάσταση της ∆ηµοσιονοµικής 
Βιωσιµότητας

συµβάσεις παραχώρησης (συµβατό µε οδηγίες ΕΕ, έως 01/2016)

ii. Εφαρµογή συστήµατος µη ένδικων/διοικητικών µέσων (έως 12/2016)

iii. Μέτρα για βελτίωση του συστήµατος ένδικων µέσων (έως 01/2017) 

iv. Νέο κεντρικό σύστηµα προµηθειών (EE, ΟΟΣΑ, σε ισχύ από 2017)

v. ΕΑ∆Σ: κύριος φορέας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων στην 
Ελλάδα, µε εθνική στρατηγική (προσδιορισµός συστηµικών ελλείψεων 
εθνικού συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων)



• Προαπαιτούµενα:

α) Αύξηση εισφορών υγείας συνταξιούχων στο 6% για κύριες-επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 
2015

β) Αποσαφήνιση κανόνων επιλεξιµότητας για τις ελάχιστες εγγυηµένες συντάξεις µετά το 67ο έτος
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1.5 Βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας
1.5.1 Συντάξεις1.5.1 Συντάξεις

1. Αποκατάσταση ∆ηµοσιονοµικής 
Βιωσιµότητας

Στόχος: 
•Επίτευξη εξοικονόµησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ το 2016. 
•∆ηµιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση

β) Αποσαφήνιση κανόνων επιλεξιµότητας για τις ελάχιστες εγγυηµένες συντάξεις µετά το 67ο έτος

γ) Βαθµιαία κατάργηση κεκτηµένων δικαιωµάτων συνταξιοδότησης πριν από τη νόµιµη ηλικία 
συνταξιοδότησης και της πρόωρης συνταξιοδότησης

• Έως το ∆εκέµβριο του 2015:

α) Ενοποίηση όλων των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης

β) Συγκρότηση νέου διοικητικού συµβουλίου, επί της υποδοµής -οργάνωσης του ΙΚΑ

γ) Εφαρµογή κεντρικού µητρώου συνεισφερόντων - δηµιουργία κοινών υπηρεσιών

• Μεταρρυθµίσεις σε ισχύ από 01/01/2016:

α) Στενότερη σύνδεση εισφορών - παροχών

β) Εκσυγχρονισµός εισφορών - συντάξεων για τους αυτοαπασχολούµενους

γ) Βασικά χαρακτηριστικά της καθολικής ενοποίησης των ταµείων κοινωνικών ασφαλίσεων

δ) Σταδιακή κατάργηση του επιδόµατος αλληλεγγύης (EKAΣ) για τους συνταξιούχους (έως 12/2019)



i. Προαπαιτούµενα:

• Επαναφορά πλήρους συνταγογράφησης φαρµάκων 

• Μείωση τιµών όλων των φαρµάκων και των γενόσηµων φαρµάκων 

ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015:

• Εφαρµογή εκκρεµών εισπράξεων/επιστροφών για φαρµακευτικά προϊόντα / 
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1. Αποκατάσταση ∆ηµοσιονοµικής 
Βιωσιµότητας

1.5 Βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας
1.5.2 Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη1.5.2 Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

• Εφαρµογή εκκρεµών εισπράξεων/επιστροφών για φαρµακευτικά προϊόντα / 
διαγνωστικές εξετάσεις / ιδιωτικές κλινικές

• Επανεξέταση τιµών διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραµµιστούν 
οι διαρθρωτικές δαπάνες µε τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών

• Επαναφορά του τέλους των €5 βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις 
στα νοσοκοµεία ή λήψη ισοδύναµων δηµοσιονοµικών µέτρων

iii. Έως τον ∆εκέµβριο του 2015: 

• Λήψη συγκεκριµένων µέτρων για αύξηση του ποσοστού των προµηθειών που 
διενεργούνται συγκεντρωτικά
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1. Αποκατάσταση ∆ηµοσιονοµικής 
Βιωσιµότητας

1.5 Βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας
1.5.3 ∆ίκτυα κοινωνικής ασφάλειας1.5.3 ∆ίκτυα κοινωνικής ασφάλειας

Τεχνική βοήθεια από διεθνείς οργανισµούς για επανεξέταση κοινωνικής 
πρόνοιας και εφαρµογή ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος

i. Συνολική επανεξέταση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας �
Στόχος η εξοικονόµηση ½ % ΑΕΠ ετησίως

ii. Βαθµιαία εθνική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος 
(ΕΕΕ) από 04/2016

iii. Μεταρρυθµίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας - Αποφάσεις 
σχετικά µε τους συντελεστές παροχών της αρχικής εφαρµογής του 
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος  



2. ∆ιασφάλιση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

• Υποβολή τριµηνιαίων σχεδίων χρηµατοδότησης στην Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ)
▫ ∆ιατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα σύµφωνα µε 
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2.1 Αποκατάσταση ρευστότητας - κεφαλαίων 
στο τραπεζικό σύστηµα

▫ ∆ιατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα σύµφωνα µε 
κανόνες Ευρωσυστήµατος 

▫ Επίτευξη διατηρήσιµου µοντέλου τραπεζικής χρηµατοδότησης

Έως € 25 δισεκ. από το ταµείο αξιοποίησης περιουσίας δηµοσίου για 
ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιµων τραπεζών



2.2 Τακτοποίηση µη εξυπηρετούµενων 
δανείων (ΜΕ∆)

i. Προαπαιτούµενα:

• Αξιόπιστη στρατηγική για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια

• Έγκριση τροποποιήσεων σε δίκαιο περί αφερεγγυότητας 
επιχειρήσεων - νόµο περί αφερεγγυότητας νοικοκυριών

• Επανενεργοποίηση Κυβερνητικού Συµβουλίου Ιδιωτικού Χρέους
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2. ∆ιασφάλιση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

ii. Έως τέλος Οκτωβρίου 2015

• Έκθεση κατηγοριοποίησης/ αξιολόγησης µη εξυπηρετούµενων 
δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών από ΤτΕ

• Προσδιορισµός  µη κανονιστικών περιορισµών-εµποδίων στα 
µη εξυπηρετούµενα δάνεια (ΤΧΣ και ΤτΕ)

• ∆ίκτυο Ενηµέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενηµέρωσης 
Οφειλετών (παροχή νοµικών-οικονοµικών συµβουλών σχετικά 
µε οφειλές).
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iii. Μέχρι τέλος Νοεµβρίου 2015 

• Θεσµικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων - Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου, εξωδικαστικός συµβιβασµός, 
εξειδικευµένα  δικαστήρια για υποθέσεις εταιρικής πτώχευσης

iv. Έως τον ∆εκέµβριο 2015

• Μηχανισµοί για την αντιµετώπιση οφειλετών µε µεγάλα δηµόσια ή/και ιδιωτικά χρέη 

2. ∆ιασφάλιση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
2.2 Τακτοποίηση µη εξυπηρετούµενων 

δανείων (ΜΕ∆)

• Αναγκαία νοµικά µέσα για το εφαρµοστέο πλαίσιο για το επάγγελµα του συνδίκου 
πτώχευσης

iv. Έως τέλος Φεβρουαρίου 2016

• Συµφωνία τραπεζών -ΤτΕ επί επιχειρησιακών στόχων τακτοποίησης ΜΕ∆

• Νόµοι καθορισµού τριµηνιαίας αναφοράς τραπεζών στην ΤτΕ (από 06/2016)

• Σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση των ΜΕ∆ από το ΤΧΣ 

v. Έως τέλος Μαρτίου 2016

• Αναθεώρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας (αναδιάρθρωσης χρεών για οµάδες 
δανειοληπτών)



2.3  ∆ιακυβέρνηση ΤΧΣ 

• Ανεξαρτησία -Ενίσχυση της διακυβέρνησής του ΤΧΣ, για πρόληψη 
πολιτικών παρεµβάσεων

• Τροποποίηση νόµου περί ΤΧΣ: Σχεδιασµός νέας διαδικασίας 
επιλογής µελών εκτελεστικής επιτροπής -γενικού συµβουλίου (έως  
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2. ∆ιασφάλιση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

επιλογής µελών εκτελεστικής επιτροπής -γενικού συµβουλίου (έως  

12/2015)

i. Υψηλής ποιότητας διεθνείς υποψήφιοι για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού 
ΤΧΣ

ii. Βελτίωση διαφάνειας

iii. ∆ηµοσίευση ετήσιας επιχειρησιακής στρατηγικής 

iv. Έκθεση επιδόσεων εξαµηνιαίως (έως 03/2016)



2.4 ∆ιακυβέρνηση τραπεζών

• Νέα µέτρα για διασφάλιση ανεξαρτησίας στη διακυβέρνηση των τραπεζών -

σύµφωνα µε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (έως 10/2015)

• Καθιέρωση Προγράµµατος επισκόπησης των διοικητικών συµβουλίων των 
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2. ∆ιασφάλιση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

• Καθιέρωση Προγράµµατος επισκόπησης των διοικητικών συµβουλίων των 

τραπεζών από το ΤΧΣ, µε τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συµβούλου, για όσες 

ισχύουν οι συµφωνίες πλαισίου σχέσεων (έως 02/2016)

• Τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητοι διεθνείς εµπειρογνώµονες στα διοικητικά συµβούλια 

τραπεζών (χωρίς σχέση την τελευταία δεκαετία µε ελληνικά χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα - έως 06/2016)



3.1 Αγορά εργασίας-
ανθρώπινο κεφάλαιο

i. Επανεξέταση θεσµών αγοράς εργασίας
• Οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για την επανεξέταση 

υφιστάµενων πλαισίων της αγοράς εργασίας (οµαδικές απολύσεις, 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις) µε γνώµονα βέλτιστες πρακτικές ΕΕ (έως 
10/2015)

16

3.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

10/2015)

ii. Αδήλωτη εργασία
• Ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση αδήλωτης-ατελώς 

δηλωµένης εργασίας (πχ. διασύνδεση του συστήµατος πληροφοριών 
ΕΡΓΑΝΗ µε την Εφορία και το ΙΚΑ - έως 12/2015)

iii. Επαγγελµατική κατάρτιση
• Εκσυγχρονισµός -επέκταση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(ΕΕΚ) µε:
• Σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας προγραµµάτων πιστοποίησης
• Πιλοτικές συµπράξεις µε περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016
• Ολοκληρωµένο σχέδιο εφαρµογής Υπουργείου Εργασίας - Υπουργείου 

Παιδείας - ΟΑΕ∆
• Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα



iv. Ανάπτυξη ικανοτήτων

• µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας

• ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας 

• χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία 
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3.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

3.1 Αγορά εργασίας-
ανθρώπινο κεφάλαιο

• αναδιοργάνωση του ΟΑΕ∆

vi. Εκπαίδευση

• αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011

• υλοποίηση της µεταρρύθµισης του «Νέου Σχολείου» 

• εξορθολογισµός της λειτουργίας των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

• αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δηµόσιων εκπαιδευτικών µονάδων 

v. Τεχνική βοήθεια

για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων από ΟΟΣΑ 
και ∆ΟΕ.



3.2 Αγορές προϊόντων-
Επιχειρηµατικό περιβάλλον

i. Ανταγωνισµός
▫ Υλοποίηση Εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για τρόφιµα και Εργαλειοθήκης ΙΙ του 

ΟΟΣΑ για ποτά και προϊόντα πετρελαίου (έως 10/2015) 

▫ Νοµοθεσία για εφαρµογή Εργαλειοθήκης  Ι του ΟΟΣΑ για φαρµακευτικά προϊόντα,
(έως 12/2015, µε ισχύ από 06/2016)
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3.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

(έως 12/2015, µε ισχύ από 06/2016)

▫ Πλήρης θέσπιση εκκρεµούς σύστασης για υλικά οικοδοµών Εργαλειοθήκης Ι του 
ΟΟΣΑ (έως 06/2016)

▫ ∆έσµευση για τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγωνισµού την επόµενη τριετία

ii. Αδειοδότηση Επενδύσεων
▫ Οδικός χάρτης για µεταρρύθµιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συµπεριλαµβανο-

µένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων (έως 09/2015)

iii. ∆ιοικητικός Φόρτος
▫ Συστάσεις ΟΟΣΑ για περιβάλλον-άδειες εµπορίας καυσίµων (έως 11/2015)

▫ Περαιτέρω µείωση διοικητικών βαρών, µε υπηρεσίες µίας στάσης για επιχειρήσεις
(One-stop shops - έως 06/2016)



iv. Νοµοθετικά κατοχυρωµένα Επαγγέλµατα

• Προεδρικό διάταγµα για αποκλειστικές δραστηριότητες πολιτικών 
µηχανικών - συναφών επαγγελµάτων (έως 10/2015)
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3.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

3.2 Αγορές προϊόντων-
Επιχειρηµατικό περιβάλλον

▫ Έγκριση συστάσεων εξωτερικού συµβούλου (έως 10/2015) και της 
διυπουργικής επιτροπής (έως 02/2016)

v. ∆ιευκόλυνση Εµπορίου

• Θεσµικές αλλαγές για αναδιοργάνωση των τελωνείων (έως 09/2016)

• Ολοκληρωµένη στρατηγική για το λαθρεµπορίου καυσίµων -τσιγάρων
(σύστηµα εισροών-εκροών στις δεξαµενές φορολογικών αποθηκών  / 
αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς 
λιµένες)



vi. Χρήση Γης
• Βελτιώσεις νοµοθεσίας χωροταξικού σχεδιασµού (απλούστευση 

διαδικασιών σχεδιασµού) 

• Νοµικό πλαίσιο για κτηµατολογικά γραφεία (έως 02/2016)

vii. Σύνδεση Εκπαίδευσης µε Έρευνα & Ανάπτυξη
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3.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

3.2 Αγορές προϊόντων-
Επιχειρηµατικό περιβάλλον

vii. Σύνδεση Εκπαίδευσης µε Έρευνα & Ανάπτυξη
• Ολοκληρωµένη διαδικασία διαβούλευσης µετά την επανεξέταση δεσµών 

µεταξύ Εκπαίδευσης  - Έρευνας & Ανάπτυξης, βάσει βέλτιστων 
πρακτικών

vii. Γεωργία
• Στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα: 

i. Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων

ii. Βελτίωση εµπορίας γεωργικών προϊόντων

iii. Μεταρρυθµίσεις αγροτικών συνεταιρισµών (έως 12/2015)

viii. Τεχνική Βοήθεια

• Παροχή στήριξης σε ανταγωνισµό, διαδικασίες αδειοδότησης, µείωσης 
διοικητικού φόρτου



3.3 Ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις 
δικτύων {Ενέργεια}

• Προαπαιτούµενο: Μεταρρύθµιση αγοράς φυσικού αερίου (πλήρης δυνατότητα 
αλλαγής προµηθευτή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018).

• Έως τον Σεπτέµβριο 2015:

• Καθεστώς για το προσωρινό και µόνιµο σύστηµα πληρωµών δυναµικότητας
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3.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

• Καθεστώς για το προσωρινό και µόνιµο σύστηµα πληρωµών δυναµικότητας

• Τροποποίηση κανόνων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

• Θέσπιση κανόνων επί της απόφασης του ΣτΕ σχετικά για συµψηφισµό οφειλών 
µεταξύ ∆ΕΗ - διαχειριστή αγοράς

• Έναρξη µεταρρύθµισης αγοράς φυσικού αερίου (παράλληλη ιεράρχηση των 
τιµολογίων διανοµής)

• Αναθεώρηση τιµολογίων ∆ΕΗ βάσει κόστους

• Σχεδιασµός συστήµατος δηµοπρασιών ΝΟΜΕ, µε στόχο µείωση 25% στα µερίδια 
λιανικής και χονδρικής αγοράς της ∆ΕΗ (κάτω από 50% έως το 2020)



• Νοµοθεσία για (έως τον Οκτώβριο του 2015):
• Mη αναστρέψιµα µέτρα ιδιωτικοποίησης Α∆ΜΗΕ

• Επανεξέταση φορολογίας στην ενέργεια

• Ενίσχυση οικονοµικής - επιχειρησιακής ανεξαρτησίας ΡΑΕ
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3.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

3.3 Ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις 
δικτύων {Ενέργεια}

• Ενίσχυση οικονοµικής - επιχειρησιακής ανεξαρτησίας ΡΑΕ

• Ενσωµάτωση οδηγίας ΕΕ 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση 

• Νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (έως 
12/2015):

• Οικονοµική βιωσιµότητα

• Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

• Αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων 

• Αναβάθµιση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας (έως 12/2017):

• Βελτίωση απόδοσης 

• Eνίσχυση διαλειτουργικότητας

• Μείωση καταναλωτικού κόστους



Εταιρείες Ύδρευσης

• Πλήρης εφαρµογή 
κανονιστικού πλαισίου για τις 
εταιρείες ύδρευσης, που 

Μεταφορές και Εφοδιασµός

• Γενικό σχέδιο για µεταφορές και 
εφοδιασµό

• Σχέδιο δράσης για τη στρατηγική 

233.  ∆ιαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας - ανάπτυξης

3.3. Ρυθµιζόµενες 
επιχειρήσεις δικτύων

εταιρείες ύδρευσης, που 
εκπόνησε η Ειδική 
Γραµµατεία Υδάτων το 2014, 
(έως 12/2015)

• Περαιτέρω βελτίωση -
ενίσχυση της Ρυθµιστικής 
Αρχής Υδάτων

• Σχέδιο δράσης για τη στρατηγική 
στον εφοδιασµό (έως 06/2016)

• Προεδρικό διάταγµα για 
Επιχειρησιακές δοµές της 
Ρυθµιστικής Αρχής (έως 10/2015) 

• Τεχνική βοήθεια για τα 
καθήκοντα, τον εσωτερικό 
κανονισµό και τους 
απαιτούµενους νόµους της 
Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (έως 
03/2016)



3.4 Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων

• Προαπαιτούµενα:
i. Σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (ΤΑΙΠΕ∆, έως 30.7.2015) µε 

εξαµηνιαία επικαιροποίηση
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Φιλόδοξο πρόγραµµα 
ιδιωτικοποιήσεων για τη µείωση της 
συνολικής χρηµατοδότησης µέσω των 
εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις

Έσοδα 2015 - 2017

2015 €1,4 δισεκ.

2016 €3,7 δισεκ.

2017 €1,3 δισεκ.

εξαµηνιαία επικαιροποίηση

ii. Υποβολή προσφοράς για ΟΛΠ - ΟΛΘ (έως 10/2015) και για ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ROSCO

iii. Μη αναστρέψιµα µέτρα πώλησης περιφερειακών αερολιµένων (υπό τους 
ισχύοντες όρους, στους ήδη επιλεγέντες προσφέροντες)

iv. Ολοκλήρωση 20 δράσεων ΤΑΙΠΕ∆ σε εκκρεµότητα

� Εφαρµογή συστάσεων έως τον Μάρτιο του 2016

� ∆ηµιουργία ανεξάρτητης Οµάδα ∆ράσης

• Κατάρτιση συστάσεων για επιχειρησιακούς στόχους, δοµή και τη 
διακυβέρνηση του νέου Ταµείου (έως 10/2015)

• ∆ιαµόρφωση Οµάδας ∆ράσης σε συµφωνία µε ευρωπαϊκούς θεσµούς



• Ο ρόλος της Οµάδας ∆ράσης περιλαµβάνει:
i. Εντοπισµό των περιουσιακών στοιχείων προς ένταξη στο νέο Ταµείο

ii. Καθορισµό κανόνων διακυβέρνησης νέου Ταµείου

iii. Θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για διασφάλιση διαφάνειας στον 
καθορισµό τιµών εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

iv. Αξιολόγηση στρατηγικών για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων
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3.4 Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων

Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων µία από τις βασικές πηγές για 
την εξόφληση του νέου δανείου από το ΕΜΣ. 

Σύνοδος Κορυφής, Ιούνιος 2015

Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων 

€25 δισεκ. Ανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών

50% των €25 δισεκ. Εξυπηρέτηση Χρέους

50% των €25 δισεκ. Επενδύσεις



4.1 ∆ηµόσια διοίκηση

• Βασικά στοιχεία της στρατηγικής:
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Σκοπός: Εθνική στρατηγική Εκσυγχρονισµού - Ενίσχυσης της ελληνικής 
διοίκησης

4. Σύγχρονο κράτος - Σύγχρονη δηµόσια διοίκηση

• Βασικά στοιχεία της στρατηγικής:

▫ Αναδιοργάνωση διοικητικών δοµών

▫ Εξορθολογισµός διοικητικών διαδικασιών

▫ Βελτιστοποίηση ανθρώπινων πόρων

▫ Ενίσχυση διαφάνειας - λογοδοσίας

▫ Ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση (e-government) 

▫ Επικοινωνιακή στρατηγική

Προαπαιτούµενα: ευθυγράµµιση µη µισθολογικών παροχών 
(ηµερήσιες αποζηµιώσεις, οι δαπάνες ταξιδίου και άλλα ευεργετήµατα), 
µε τις βέλτιστες κοινοτικές πρακτικές



• Έγκριση προγράµµατος αναδιάρθρωσης «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών» (έως 
09/2015)

• Ενιαίο µισθολόγιο (έως 10/2015)

• Εφαρµογή νοµοθεσίας  επιλογής διευθυντικών στελεχών (έως 12/2016) 
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4. Σύγχρονο κράτος - Σύγχρονη δηµόσια διοίκηση

4.1 ∆ηµόσια διοίκηση

• Καθορισµός ανώτατων ορίων για µισθολογικές δαπάνες σύµφωνα µε τους 
δηµοσιονοµικούς στόχους (έως 10/2015)

• Ενίσχυση ρόλου Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού για αποτελεσµατικό 
προγραµµατισµό - συντονισµό κυβερνητικού έργου (έως 11/2015) 

• Θέσπιση νέου συστήµατος µόνιµης κινητικότητας (ηλεκτρονική βάση δεδοµένων -
έως 10/2015) 



4.2 ∆ικαιοσύνη 4.3 Καταπολέµηση της διαφθοράς

• Νέος Κώδικας Πολιτικής 
∆ικονοµίας (σε ισχύ από 
01.01.2016)

• Μέτρα µείωσης καθυστερηµένων 
υποθέσεων στα διοικητικά και 

• Αναθεωρηµένο στρατηγικό σχέδιο 
Καταπολέµησης της διαφθοράς

• Νοµοθεσία διεξαγωγής ερευνών για 
οικονοµικό έγκληµα - διαφθορά από 
πολιτικές παρεµβάσεις (έως 

4. Σύγχρονο κράτος - Σύγχρονη δηµόσια διοίκηση
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υποθέσεων στα διοικητικά και 
αστικά δικαστήρια (έως 10/2015)

• Σχέδιο δράσης για ηλεκτρονική 
δικαιοσύνη, διαµεσολάβηση
στατιστικών (έως 10/2015)

• Τριετές στρατηγικό σχέδιο 
βελτίωσης λειτουργίας του 
συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης
(έως 11/2015) για:
i) Αύξηση δικαστικής 

αποτελεσµατικότητας 

ii) Ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων

iii) Αντιµετώπιση ελλείψεων στη 
λειτουργία των δικαστηρίων

πολιτικές παρεµβάσεις (έως 
10/2015)

• Αξιολόγηση  µείωσης ποινών για 
οικονοµικά εγκλήµατα (ν. 
4312/2014 - έως 11/2015)

• Σχέδιο κώδικα δεοντολογίας για 
τους βουλευτές (έως 03/2016)

• Εφαρµογή συστάσεων της Οµάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς
(GRECO)



4.4 Στατιστικές

• Ενίσχυση αξιοπιστίας των στατιστικών, µέσω:
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Προαπαιτούµενα:
� διορισµός Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
� Πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδοµένων

4. Σύγχρονο κράτος - Σύγχρονη δηµόσια διοίκηση

• Ενίσχυση αξιοπιστίας των στατιστικών, µέσω:

i. Τήρησης διεθνών στατιστικών προτύπων για εγγύηση, δηµόσια 
προβολή της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ii. Υποστήριξης εµπιστοσύνης έναντι ελληνικών στατιστικών, µε ετήσια 
υποβολή αναφοράς στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή


